Elşən Misir oğlu Nəsibov

MÜNASİBƏTLƏRİN BALANSLAŞDIRILMASI
(Dövlətdaxili siyasətdə və beynəlxalq aləmdə)
Dinamik inkişaf;
Sabitlik;
Sülh (dünya sülhü)

I CİLD

Bakı -2012

2

Elshan Misir Nasibov

BALANCE OF RELATİONS
(in Domestic Politics and in the İnternational field)

Dinamical development;
Stability;
Peace (world peace)

I VOLUME

Baku- 2012

3

Elmi redaktoru:

Hatəm Cabbarlı
siyasi elmlər doktoru

Rəyçi:

Qurban Məmmədov
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

E.M.Nəsibov.
Münasibətlərin
balanslaşdırılması
(dövlətdaxili siyasətdə və beynəlxalq aləmdə). Dinamik
inkişaf; sabitlik; sülh (dünya sülhü). I CİLD. Bakı, «Elm və
təhsil», 2012, 550 səh.
Kitab dövlətlər daxilində və beynəlxalq aləmdə iştirak edən tərəflər
arasında münasibətlərin balanslaşdırılmasının elmi-nəzəri, fəlsəfi əsaslarının
tədqiqinə həsr edilir. Balanslaşdırma proseslərində sistem, mexanizm və
struktur anlayışlarına diqqət yetirilir. Balanslaşdırmanın tərkibi olaraq,
prosesin meydana gəlməsini şərtləndirən harmoniya və simmetriya, eləcə də
münasibətlər anlayışlarına izah verilir. Belə qənatə gəlinir ki, dövlət
daxilində və beynəlxalq aləmdə münasibətlərin balanslaşdırılması istər
daxili siyasətdə, istərsə də beynəlxalq münasibətlərdə sabitliyə, dinamik
inkişafa və sülhə səbəb olur. Kitabda bu anlayışların birinin digərini
şərtləndirməsinin əsasları şərh edilir.
Kitab tələbələr, elmi tədqiqatçılar, o cümlədən siyasətşünaslıq,
sosiologiya, fəlsəfə ilə məşğul olan elmi mütəxəssislər və müvafiq istiqamət
üzrə fəaliyyətlə məşğul olan digər mütəxəssislər üçün tövsiyyə olunur.

ISBN 978-9952-8154-9-8
3802000000
qrifli nəşr
N 098 − 2012

© Nəsibov E.M., 2012
© “Təhsil və elm”, 2012

4

MÜNDƏRİCAT:
GİRİŞ
1. Müəllifdən ........................................................................ 8
2. Mövzunun aktuallığı ........................................................ 97
2.1. Dövlət daxilində münasibətlərin tarazlığı
istiqamətində tədqiqatın əhəmiyyəti.............................. 97
2.2. Beynəlxalq münasibətlərin balanslaşdırılması
istiqamətində tədqiqatın aktuallığı və əhəmiyyəti ......... 100
2.3. Məqsədlər və vəzifələr – dövlətdaxili münasibətlərin
balanslaşdırılmasında .................................................... 126
2.4. Məqsədlər və vəzifələr – beynəlxalq münasibətlərin
balanslaşdırılmasında .................................................... 128
2.5. Məqsədlər və vəzifələr üçün fəaliyyət xüsusiyyətləri –
dövlətdaxili münasibətlərdə .......................................... 130
2.6. Məqsədlər və vəzifələr üçün fəaliyyət xüsusiyyətləri –
beynəlxalq münasibətlərdə ............................................ 131
2.7. Mövzunun aktuallığını şərtləndirən problemlər
(disbalans yaradan elementlər, ünsürlər və
istiqamətlər) ................................................................... 135
3.Tədqiqatın məqsədi və vəzifələr ....................................... 141
3.1.Məqsədlər ....................................................................... 141
3.2. Vəzifələr ........................................................................ 142
4. Mövzunun obyekti ........................................................... 148
5. Mövzunun subyekti .......................................................... 152
I FƏSİL
6.Təhlil (analiz) nədir ........................................................... 154
6.1. Təhlil prosesləri............................................................. 164
6.2. Münasibətlərin balanslaşdırılmasının təhlil istiqamətləri
və təhlilin əsasları ......................................................... 176
5

7. Sistem anlayışı ................................................................. 182
7.1. Münasibətlərin balanslaşdırılması sisteminin əsasları
(proseslər sisteminin-sistemin prosesli qaydada
həyata keçirilməsinin, əsasları) ..................................... 222
8. Mexanizm və struktur ...................................................... 231
8.1. Mexanizm anlayışı ........................................................ 231
8.2. Münasibətlərin balanslaşdırılması mexanizmi .............. 251
8.3. Struktur anlayışı ............................................................ 255
8.4. Münasibətlər strukturu .................................................. 289
8.5. Münasibətlərin balanslaşdırılmasının strukturu
(münasibətlərin balanslı vəziyyətlər strukturu) ............ 292
8.6. Beynəlxalq münasibətlərin balanslı əsaslarla
strukturlaşması .............................................................. 296
9. Harmoniya və simmetriya ................................................ 299
9.1. Harmoniya nədir ........................................................... 299
9.2. Harmonizasiya prosesləri .............................................. 308
9.3. Harmonik münasibətlərin
(münasibətlərin harmonizasiyasının) əsasları ............... 315
9.4. Beynəlxalq münasibətlərdə harmoniya
(beynəlxalq münasibətlərin harmonizasiyası) .............. 320
9.5. Simmetriya anlayışı....................................................... 328
9.6. Münasibətlərin simmetrik xassələri
(simmetriyalı münasibətlər) .......................................... 339
9.7. Beynəlxalq münasibətlərdə simmetriya ........................ 345
10. Münasibət (əlaqə) anlayışı ............................................. 353
10.1. Münasibətlərin tərkib elementləri ............................... 368
10.2. Münasibətlərin tənzimlənməsi .................................... 371
10.3. Münasibətlərin təzahürü .............................................. 373
10.4. Münasibətlərin forma və növləri ................................. 374

6

10.4.1. Siyasi münasibətlər .................................................. 376
10.4.1.a. Hakimiyyət-vətəndaş münasibətləri, dövlət-xalq
münasibətləri və dövlətlərarası münasibətlər ........ 376
10.4.1.b. Hüquqi münasibətlər ............................................. 384
10.4.2. İqtisadi münasibətlər ................................................ 390
10.4.3. Sosial münasibətlər .................................................. 398
10.5. Münasibətlərin forması və məzmunu .......................... 406
10.6. Münasibətlər sistemi ................................................... 409
II FƏSİL
11. Balanslaşdırmanın əsasları ............................................. 414
11.1. Beynəlxalq münasibətlər və balanslaşdırma
(ümumi aspektlər ......................................................... 434
11.2. Balanslaşdırma nədir ................................................... 442
11.3. Balans (balanslaşdırma) vəziyyəti və balans
(balanslaşdırma) tərkibi ............................................... 453
11.4. Münasibətlərin balanslaşdırılması (balans münasibəti) –
sosial və siyasi aspektdə .............................................. 466
11.5. Münasibətlərin balanslaşdırılması mexanizmi ............ 476
11.6. Balanslı vəziyyət üçün şəraitin meydana gəlməsi və
şərtlərin ödənilməsinin əsasları ................................... 482
11.7. Balanslı vəziyyətlər arasında keçidlər (balanslı
vəziyyətlərin əvəzlənmələri) ....................................... 488
11.9. Balanslı vəziyyətilərin çoxtərkibliyi, çoxçalarlığı,
çoxistiqamətliliyi ......................................................... 493
11.10. Balanslaşdırma və balanslaşdırma proseslərinin
müxtəlifliyi – fərqlilik (oxşar və fərqli təsirlər,
mövqelər, hərəkətlər) .................................................. 498
11.11. Balanslaşdırma proseslərində koordinasiya amili ...... 505
11.12. Münasibətlərdə koordinasiya və tarazlaşdırma .......... 511
12. Nəticə ............................................................................. 515
13. Qrafiklər bölməsi ........................................................... 519
14. İstifadə olunmuş mənbə və ədəbiyyat ............................ 539
7

GİRİŞ:
Müəllifdən:
Mən öz tədqiqatıma böyük Çin filosofu Konfutsinin 1
yaradıcılıq üçün çox dəyərli, təsiredici və oyadıcı,
düşündürücü, hərəkətəgətirici və stimulverci sözləri ilə
başlayıram. Bu fikirlər məndə yüksək ruh yaradır, optimizmə
meyilləndirir və yaradıcılığa sövq edir. O deyirdi:
“Kədərlənmə ki, layiqli vəzifə tutmayırsan-ona kədərlən ki,
əgər sənin qabiliyyətin bu vəzifəni tutmağa cavab vermir.
Kədərlənmə ki, insanlar səni tanımırlar-elə et ki, onlar səni
tanıya bilsinlər”.2
Dahi filosofun tərkib baxımından bir-birini şərtləndirən,
məntiqi bütövlük yaradan, idrakda konseptuallığı üzə çıxaran,
təfəkkürü şaxələndirən bu müdrik kəlamları “özün-özünü dərk
et” ali düşüncənin, yüksək nəzəri prinsipin tərkibidir və demək
olar ki, ana xəttidir; çünki belə hesab etmək olar ki, insan
məxluqu əsasən yaradıcı, qurucu olanda və şaxələndirici
məhsul ortaya qoyanda özü-özünü bir səmərəverici varlıq kimi
dərk etməyə başlayır. Bu baxımdan hesab etmək olar ki, şəxsin
özünüdərk fəlsəfəsi əldə edilən biliklərdən və onlardan real və
məntiqi nəticə çıxarmaqdan, düşüncələrdən və düşüncələrin
məhsulu olaraq qazanılan biliklərin sintezindən meydana gələn
yaradıcılıqda və quruculuqda, böyük əmək sərf etməkdə,
1

Konfutsini Çin xalqının simvolu adlandırırlar. Ona “müəllimlər müəllimi” adını
veriblər. Böyük müəllim Çinin “vizit kartına” çevrilib. Asiyanın çoxlu ölkələrində
böyük filosofa heykəllər qoyulub. Konfusian-ümumi və vahid mədəni birlik,
yaradılıb. Ənənəvi olaraq Konfutsi bizim önümüzdə mənəvi müdriklik və
tərbiyəverici simvol kimi dayanıb, dövlət xidməti və xalqın qayğısına qalmaq
haqqında ideya daşıyıcısına çevrilib. Konfutsi b.e.ə. 551-479-cu illərdə yaşayıb. O,
öz dini nəzəriyyəsinə əsaslanan əxlaqı-fəlsəfi baxışlar və ənənələr sistemi yaradıb.
Bu təlim konfusiçilik adlanır. Konfu- Çin dilində Kun-tszı və ya Kun-fu-tszı -müdrik
Kun deməkdir.
2
Маслов А.А. М31. Тайный код Конфуция. Что пытался передать Великий
Учитель?/ А.А. Маслов; худож.-оформ. А.Кричек .-Ростов н/Д; «Феникс»,
2005.-288 с.: ил-(Коды тайной мудрости)., səh. 31.
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həmçinin bunların nəticəsi olaraq dövlət və cəmiyyətin tarixi
üçün irs yaratmaqda meydana gəlir. Özünüdərk fəlsəfəsi
şəxsiyyətin formalaşmasının, ümumulikdə isə dövlət və
cəmiyyətin tərəqqisinin nəzəri-əxlaqi bazasını təşkil edir.
Özünüdərk zamanı insan varlığı öz enerjisini ətraf üçün sərf
edir və nəticədə enerji mübadilələri sayəsində cəmiyyətin
üzvləri arasında bağlılıq və tarazlıq, müəyyən şərtlərdə isə
qeyri-tarazlıq yaranır. İnsan mənəviyyatı və maddi aləmi
arasında tarazlı bağlılıq, həmçinin insanlarla təbiət, insanlarla
dövlət və cəmiyyət arasında tarazlı əsaslarla əlaqələr
formalaşır. Özünüdərk insanları ali mənəvi varlıqlar olaraq
özünə qaytarır, düşünən məxluq kimi itməsinə imkan vermir.
Elmi yaradıcılığım üçün belə bir şüarı əldə rəhbər tuturam:
“Məndən ötrü elmi-fəlsəfi biliklər xəzinəsi şirin su
ehtiyatlarından ibarət olan bir dünya okeanıdır. Əgər bu
dünya okeanından bütün ömrüm boyu bir fincan su içə
bilsəm, özümü doymuş hesab edərəm”
Biliklər dedikdə, mənəviyyat elminin atası, dahi yunan
filosofu Sokratın (Socrates) (O, b.e.ə. təxminən 470-399-cu
ilərdə Afinada yaşamışdır) üçlüyün vəhdəti kimi götürdüyü,
mövcud olan şeylər barəsində olan faktual biliyi, nələrin olmalı
olması barədə olan normativ biliyi və insanların həqiqətən də
müdafiə etdikləri biliyi nəzərdə tuturam.
Sokrat-Platon təlimində ədalət, düzgünlük nemətdir,
fəzilətdir, idealdır və bu baxımdan da məkandan və zamandan
asılı olmayan ideyadır. Mənəviyyat, ideyalar, idellar
dəyişməzdir və bütün şəraitlərdə iradə və duyğulardan ucadır.
Platon təlimindən irəli gələrək qeyd edilir ki, ideya-etik-siyasi
fəzilət olaraq dəyişməzdir, hissi şeylər, məsələn, adətlər və
fikirlərin müxtəlifliyi isə dəyişəndir. Platona görə gözəllik,
fəzilət və həqiqət özünə ehtiraslı istəkləri cəlb edir. Fəzilət,
duyğu dialektik (qarşılıqlı təsiretmə) formada mövcuddur.
Tarazlıq nədir, sualına belə cavab verirəm: “Cəmiyyətdə,
dövlətdə, bütün sahələrdə istər sabit, istərsə də dəyişkən
məqamlarda, şəraitlərdə meydana gələn yeni təzahürlərdə,
gerçəkliklərdə, böyükdən kiçiyə və yaxud da kiçikdən
9

böyüyüə doğru, iki və ya çox tərəf arasında olan
münasibətləri, mövqeləri tərəflər qarşılıqlı olaraq olduğu
şəkildə, büruzə olunan formada qəbul etməlidirlər. Bu
vəziyyətlər həm mübarizə, həm də qeyri-mübarizə
şəraitlərinə aiddir. Ən əsası meydana gələn təzahür deyil,
forma deyil, məzmunda olan ədalətdir, düzgünlükdür ki,
bu da tarazlığın özüdür. Düzgünlüyü müəyyən etmək isə
zəkadır, ali düşüncələrdir ki, bu da iradə və hisslərdən
ucadır. Ali düşünmənin özü elə yüksək mənəviyyatın
özüdür, kamillikdir, xeyirxahlığı və ali fikirləri, insanı
keyfiyyətləri özündə cəmləyən müdriklikdir ”
Tarazlıq ali düşüncə məhsuludur, hissi şeylərə,
möhkəm iradə əsasında yüksək səviyyədə, zəka yolu ilə
təsiretmə nəticəsində əldə edilən vəziyyətdir;
-münasibətlərdə tarazlıq ali insan keyfiyyətlərinin
qəbuledilənlik,
razılaşmaq
kimi
kriteriyalarının
tətbiqindən meydana gələn vəziyyətdir;
-cəmiyyətdə və dövlətdəki münasibətlərdə tarazlıq ideal
cəmiyyətin
özüdür,
cəmiyyətin
bütün
üzvlərini
sakitləşdirən, onlara mənəvi qidalar verən amildir;
-tarazlıq vəziyyətləri zəkalı insanların yetişməsi üçün
müvafiq şəraitləri yetişdirən, zəruri vasitələri üzə çıxaran
nemətlərdir, mənəvi mövcudluqlardır;
-münasibətlərdə, bu baxımdan mövqelərdə və
hərəkətlərdə tarazlıq ədalətli rəqabəti zəruri edən şəraitdir;
-tarazlıq idealdır, nümunədir, ideyadır və bu baxımdan
da hər kəsin qəbul edə bilməyəcəyi, əlçatmazlıqdır, buna
görə də nisbidir;
-tarazlıq ədalətdir, düzgünlükdür və vəziyyət olaraq
müxtəlif şəraitlərdə dəyişsə belə, bazis olaraq, həm də bir
məfhum kimi dəyişməzdir; çünki istəkdir, arzudur, ümumi
xoşbəxtlikdir, firavanlıqdır, inkişafa çatmaq vasitəsidir;
-münasibətlərdə tarazlıq bütün yaş qruplarında,
təbəqələrdə ədalət və düzgünlük xəttidir, vəziyyət olaraq
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sabitlikdir, xassə olaraq mülayimlikdir, məzmun olaraq isə
yaxşılıqdır, xeyirxahlıqdır, humanistlikdir;
-münasibətlərdə tarazlıq tərəflərdə ifrat eqoizmə qarşı
sipərdir, digər tərəfdən insanlığı üzə çıxaran və qoruyan
vasitədir, şəraitdir;
-tarazlıq bir seçimdir ki, burada yaxşı (fəzilətli) və
fəziləti olmayan şəxslər arasında fərqlər müəyyən edilir.
Tarazlıq sayəsində fəzilətli insanların ayırd edilərək bir və
ya bir neçə xətt üzrə təsnif olunmaları meydana gəlir;
-tarazlıq insanların bioloji və mənəvi uyğunluqlarını
müəyyən edən, onların bioloji və mənəvi baxımdan
təsnifatını şərtləndirən, həmçinin maddi aləmlə mənəvi
aləm arasında üzvi bağlılıq yaradan vasitədir, məzmun və
mahiyyətdir, mənadır, eləcə də formadır və s.
Sosial mənada hər bir fərd və şəxs (bioloji baxımdan hər
bir insan) öz ehtiyac və tələbatlarına uyğun olaraq (müxtəlif
yaş dövrləri və məşğuliyyət sahələri üzrə) cəmiyyətdə
müəyyən maraqlara (iqtisadi, ictimai, siyasi, mədəni və s.)
sahibdir. Dahi filosofların əksəriyyəti hesab ediblər ki, insanlar
daha çox mənəvi, bu baxımdan sosial varlıqlardır və öz həyat
nemətlərini əsasən mənəvi münasibətlər sferasından götürürlər.
Yəni dərin mənanı ruhi, mənəvi mühitdə axtarırlar. Xüsusilə ali
dərrakəyə, seçilən istedada və qabiliyyətə, yüksək əxlaqa malik
olan və əqli təfəkkürləri ilə fərqlənən, özlərini dərindən dərk
etməyə çalışan şəxslər bu baxımdan müsbət mənada
fərqlənirlər. Məsələn, böyük insan, ali mənəvi, bu baxımdan
yüksək etik dəyərləri özündə simvolizə edən qədim yunan
alimi Sokrat (Sokratın e.ə.469-399-cu illərdə yaşadığı da
kitablarda qeyd edilir. O, mənəviyyatı elmin predmeti kimi
qəbul etmiş və etika elminin əsasını qoymuşdu) fövqəladə
dərəcədə müşahidəçi əqlə malik olan, yüksək əxlaqi xassə və
davranışları özündə cəmləyən bir filosof olaraq, bütün həyatı
böyu “özün özünü dərk et” ifadəsini əldə rəhbər tutaraq
yaşamışdır. Bu ifadə ətrafında düşüncələrə dalmışdır.
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Müdriklik və xeyirxahlıq, bu keyfiyyətlərdən irəli gələn səbr və
dözüm, maddi aləmin düşkünü olmayan, həqiqi həyatı
mənəviyyatda axtaran, iti əqli və təkmil zəkası ilə fərqlənən, bu
nöqteyi-nəzərdən yetişmiş bir insan kimi o, daima mövhumat
və cəhalətə zidd olan həqiqət uğrunda çalışmışdır. Sokrat
qədim yunan sofistləri1 ilə mübarizə içərisində daima həqiqətə
yaxınlaşmağa çalışmışdır. Belə hesab edilir ki, sofistlər
həqiqətə inanmırdılar, onlar iqrar edirdilər ki, hər kəs hər şeyi
özünə görə anlayır. Ədalət carçısı Sokrat isə yalnız həqiqətə
inanır, böyük ehtirasla onun kəşfinə çalışır və təsdiq edirdi ki,
ümumi həqiqətlərsiz dünyada nə cəmiyyət, nə qanun, nə də
düzlük ola bilməz. Sokratın mənəvi ülviliyi məhz onun
həqiqəti ömrünün sonuna qədər axtarmasında idi.2
Ümumiyyətlə, qeyd etmək olar ki, yüksək (geniş)
düşüncəli insanlar öz varlıqlarını sosial-mədəni və mənəvi
(moral-etik-estetik) duyğular hissiyatında görürlər. İnsanlar
ümumilikdə düşüncə məxluqlarıdır və təbiətlə təmaslarını
düçüncəli təsirlərdə qururlar. İnsan düşüncələri onları sosialfəlsəfi varlıqlar kimi sübut edir və maddi-mənəvi həyata qarşı
mövqedə ölçü və hədlər prinsipini müəyyən etməyə vadar edir.
Düşüncələrsiz insan həyatının məqsədli və təyinatlı,
istiqamətli, bu baxımdan da mənalı olması mümkün deyildir.
Məhz düşüncə (düşüncə obyektlərə təsirlərin inikasından
formalaşır) sayəsində insanlar ədaləti və ədalətsizliyi, xeyir və
şəri, yaxşını və pisi, ümumilikdə isə müsbət və mənfini ayırd
edə bilir. Düşüncə qabiliyyəti məhz həyatın məğzini təşkil edir.
Bu nöqteyi-nəzərdən yeni dövr Avropa fəlsəfəsinin əsasını
qoyanlardan biri olmuş fransız alimi Rene Dekartın (15961

Sofistlər- müdriklər; filosoflar-müdriklik həvəskarları, müdrikliyi sevənlər. İlk
yunan sofistləri-Protoqor, Qorkiy, Prodik və başqaları olmuşlar. Belə hesab edilir
ki, onlar Sokratdan fərqli olaraq öz baxışlarını və mübarizələrinin əsaslarında
maddiyyat aləmini daha çox üstün tuturdular. Sofistlər qarşılqılı mübahisələr
etməklə, dialoq təşkil etməklə qədim yunan dialektikasını yaradırdılar.
2
Sipovski. B.D. Sokrat və onun dövrü (tarixi oçerk)-Bakı: Elm, 1995-88 s. Tərcümə
edəni Aslan Aslanov. səh.36
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1650) belə bir məşhur deyimi də var: “mən düşünürəm, deməli,
mən mövcudam”. (“Cogi to ergo sum”). 1 Düşüncə və
mövcudluq anlayışlarının qarşılıqlı bağlılığında düşüncənin
əsas obyekti, predmeti kimi mövcudluq, varlıq və onun
mahiyyətini götürmək olar. Yüksək düşüncəli şəxslər
(müdriklər-yüksək əxlaqa, dərin biliklərə, zəngin zövqlərə
malik olan şəxslər, yüksək intellekt sahibləri. İntellekt-ağıl,
idrak, zehin; zehnin müəyyən hədlərdə inkişaf səviyyəsi
deməkdir) daha çox həyatın mənəvi-əxlaq tələblərinə reaksiya
verirlər. Çalışırlar ki, ideal cəmiyyətlər2 üçün özlərini səfərbər
etsinlər. Onlar bu istiqamətdə daima ideya axtarışında olurlar.
Tarixən böyük filosoflar insanın təkmilləşmiş ağlına, idrakına
üstünlük vermişlər, onların təbiətlə və bir-biriləri ilə olan
təmaslarında ağlın gücünü və (rasional qaydada, elmi-nəzəri
biliklərə əsasən) təbiət nemətlərindən ağıl vasitəsilə istifadəni
əsas prinsip olaraq götürmüşlər və əsaslarını axtarmağa, tədqiq
etməyə çalışımışlar. Bu baxımdan idrak məsələsi obyekt
olaraq tədqiqat predmetinə çevrilmişdir. Onlar eyni zamanda
mənəviyyatın tərkib elementləri olan saflıq xüsusiyyətlərini və
yüksək əxlaq məsələlərini əllərində rəhbər tutmuşlar. Məsələn,
XIII əsrdə yaşamış böyük türk filosofu Mövlanə Cəlaləddin
Rumi (əsl adı Muhəmməd Cəlaləddin) idrakın əhəmiyyəti, eyni
zamanda mənəviyyat, mənəvi kamillik barədə belə dəyərli
fikirlər bildirmişdir: “Yaşıllıqlardan, çiçəklərdən meydana
gələn bağça fani, lakin ağıldan meydana gələn gül bağçası
daima yaşıl və gözəldir”, “Kamil insan bəşəriyyət pərdəsi ilə
örtülmüş bir günəşdir”, “Sən bizim surətimizə deyil,
əxlaqımıza bax”, “İnsan libası kirlənərsə, az su ilə təmizlənər.
1

Yusif Rüstəmov. Fəlsəfənin əsasları. (mühazirə kursu. Bakı. “Nurlar” NəşriyyatPoliqrafiya mərkəzi, 2007, 504 səh. 126.
2
Ideal cəmiyyətlər-mövcud cəmiyyətlərin real inkişaf tendensiyaları ilə,
gerçəkliklərlə barışmayaraq, müsbət dəyərlərin çoxluq təşkil etməsini əks etdirə
biləcək cəmiyyətlər, yüksəkdə dayanan cəmiyyətlər, ən nümunəvi, ən mükəmməl
cəmiyyətlər hesab edilməlidir. İdeallıq arzu və məqsədləri ali formada özündə əks
etdirən vəziyyətdir.
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Lakin içimizdə elə kirlər vardır ki, onları Allahın lütf və
mərhəmətindən başqa heç bir şey təmizləyə bilməz”, “İnsan
ədəbdən ibarətdir”, “Ədalət nədir?-Ağacları sulamaq. Zülm
nədir?-Tikana su vermək.” və s.1 Buradan görünür ki, Ruminin
baxışlarında həyatın dəyərləri, ədalət və gözəllik, digər mənəvi
və estetik duyğular və bunların ideal məzmunu idrakdan
asılıdır. Digər tərəfdən, müasir Türkiyənın banisi Mustafa
Kamal Atatürk hər bir şeyin inkişafını ağıl, məntiq, zəka ilə
hərəkət etməkdə görürdü. Bu baxımdan o qeyd edirdi: “Ağıl,
məntiq,
zəka
ilə
hərəkət
etmək
bizim
parlaq
özünəməxsusluğumuzdur. Bütün həyatımızı rövnəqləndirən
hadisələr bu gerçəyin aydın dəlilidir”, “Ağıl və məntiqin həll
edə bilməyəcəyi məsələ yoxdur”, “Bütün irəliləyişlər insan
fikrinin əsəridir”, “Hər şeyin qaynağı insan zəkasıdır”,
“İnsanların həyatına, fəaliyyətinə hakim olan qüvvə-yaratmaq
və kəşf etmək qabiliyyətidir”, “Hər işin əsas hədəfinə qısa və
kəsdirmə yolu ilə çatmaq arzu olunur. Lakin bununla yanaşı,
yolun aydın, məntiqi və xüsusən elmi olması şərtdir”,
“Dünyada hər şey üçün, mənəviyyat üçün, həyat üçün,
müvəfəqqiyyət üçün ən doğru yol göstərən elmdir, texnikadır”2
“İnsanların hörmət və sayqılarının, itaətlərinin özlərindən
maddi cəhətdən deyil, mənəvi cəhətdən yüksək olanlara doğru
yönəlməsi insan ruhu üçün vacib olan məziyətlərdəndir”.3 Bu
fikirlərində Atatürk də idrak və onun yüksək formasını istedad
və qabiliyyətə xidmət etməkdə, həmçinin mənəviyyatın
zənginliyini təmin etməkdə görürdü. Seçim amilində
maddiyyata nisbətən mənəviyyata üstünlük verirdi.
Hər bir şəxs cəmiyyətdə maddi və mənəvi vasitələrlə
yüklənir, aləmlərlə əhatə olunur. İnsanların maddi və mənəvi
dünyaları arasında tarazlığın olması və maddiyyatın
1

Muxtar Cəfərov. Eşq pərvanəsi. Mövlanə Cəlaləddin Rumi. (II nəşr). Bakı,
“NURLAR” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi-2009. 264. səh. 178-254.
2
Utkan Qocatürk. Atatürk.-Bakı:Elm, 1991.-212 s. Tərcümə və qeydlər Dünyamalı
Vəliyevindir. Kitabda Atatürkün ölməz sözləri bölməsi. səh.130.
3
Həmin kitab, səh.182.
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mənəviyyat üçün xidmət etməsi ümumilikdə insan həyatının
xoşbəxtliklərini üzə çıxarır. Bu iki aləm arasında isə tarazlığı
yaradan əsas vasitə ali idrak forması, eləcə də yüksək
düşüncələrdir. Düşüncələr həyatın maddi-mənəvi kompozisiyasını yaradır və nəinki insanın öz daxilində, eləcə də
insanlar arasında tarazlı münasibətlərin formalaşmasında da
maddi və mənəvi dünyanı şərti və nisbi olaraq bərabərləşdirir.
Lakin əksər hallarda, xüsusilə inkişaf etməmiş cəmiyyətlərdə
sadalanan vasitələr (maddi və mənəvi) şəxslərin həyat
fəaliyyətindən və cəmiyyətdəki mövqeyindən asılı olaraq,
həmçinin idrakın inkişaf formasından irəli gələrək, qeyri-taraz
olur. İnsanlar ya maddi aləmin, ya da mənəvi aləmin
kasadlığından öz həyatlarında və baxışlarında tarazlıq yarada
bilmirlər. Maddi və mənəvi aləm arasında tarzlığın
mövcudluğu insanların fərdi xüsusiyyətləri və şəxsi xarakterləri
ilə də asılı olur. Şəxslərdə mənəvi və maddi dəyərlər öz
statusuna, bu baxımdan mövqeyinə, yerinə görə “a” və “b”
variantları olaraq bir-birini əvəzləyir. Yüksək düşünən insanlar
daha çox mənəvi vasitələrlə yüklənirlər və etik-estetik
düşüncələr belələrində üstünlük təşkil edir, həyat prinsipləri
“a” variantı üzərində qurulur, “b” isə dəstəkverici istiqamət və
vasitə hesab edilir. Sokrat tam əmin idi ki, insanın mənəvi
azadlığı onun ehtiyac və tələbat azadlığı ilə birbaşa üzvi
asılılıqdadır; bu sonuncuya isə iki yol vardır; bunlardan biri
insanın özünün bütün ehtiyac və tələbatlarını ödəyəcək
dərəcədə maddi rifah halını yaxşılaşdırmasıdır. İkinci, onun
bacarınca
daha
çox
öz
ehtiyac
və
tələblərini
məhdudlaşdırmasıdır. Sokrat birinci yolu doğru yol hesab
etmirdi, çünki tələbat var-dövlətdən daha sürətlə artır və o, nə
qədər çox olursa, o qədər də insan zəifləşib nazilir, o qədər də
mənəvi cəhətdən az azad olur, həm də maddi cah-cəlal daimi
deyil-insan çox tez-tez ondan məhrum olur; ikinci yol isə doğru
yoldur, ona görə ki, məhrumiyyətə alışmaq, vərdiş və dözüm
maddi zənginlikdən daha möhkəmdir. Az ehtiyac və tələbata
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qane olmaq isə asandır.1 Sokrat burada həmçinin “nəfsə hakim
olmaq” məsələsini əsas götürürdü və kamil düşüncədən istifadə
edərək aza qane olmağın mümkünlüyü barədə fikir bildirirdi.
Bununla da o, insanların daha daha çox mənəvi varlıq olması
fikirlərini önə çəkirdi. İnsanın düşüncələrinin özünə hakim
olması, bu baxımdan da nəfsini cilovlaması və normalar və
hədləri müəyyən etməsi bacarığının olmasını önə gətirirdi.
Burada iki dünya arasında tarazlıq məsələsində mənəvi aləmin
daha çox məsuliyyəti və gücü amili üzə çıxırdı. Mənəviyyat
zəngin olarsa, nəfsə də hakim olmaq olar və insan öz maddi
aləmini özünə tabe edər və tam nəzarətə sahib ola bilər. Bunu
tənzimləyən əsas vasitə isə idrakdır, yüksək düşüncədir. İdeal
cəmiyyət və dövlət quruluşuna üstünlük verən, təfəkkürü daha
üstün tutan qədim yunan alimi Platona (Plato) görə insan
mənəvi, bu baxımdan zəkalı və siyasi varlıqdır. İnsanın bioloji
varlığı isə onun görüşlərində ikinci dərəcəli yer tutur.
Onu da qeyd etmək olar ki, kamil insanlarda etika və
estetikanın (gözəlliyin) ruhi vəhdəti, kompozisiyası daha çox
“a” prinsipini formalaşdırır və “b” prinsipinin istifadəsində də
bu birləşdirici komponentlər iştirak edir. “A” prinsipi məna
olaraq bazanı təşkil edir, əksər şəxslər üçün ucadır, əlçatmazdır
və “b”-ni idarə edir. “B” isə maddi baza kimi “a”nın formal
mövcudluğuna xidmət edir. Estetik ideyalar da filosofların
baxışlarında mühüm rol oynayıb. Çox şeylərin mənasını
gözəllikdə axtarıblar. Bu baxımdan idealist filosof olan
Sokratın şagirdi və tərəfdarı olan Platon (e.ə.427-347-ci illərdə
yaşamışdır) “gözəlliyi” ali ideyalardan biri hesab edirdi.
Gözəllik ideyası bütün şeylərə gözəllik verir, o, nümunədir,
modeldir, paradiqmadır. Ona görə də nemət ideyası hər şeydən
ucadır, o, istər dünyada, istərsə də insan həyatında bütün
gözəlliklərin səbəbidir. 2 Həyat özü yuxarıda qeyd edilənləri,
1

Sipovski. B.D. Sokrat və onun dövrü (tarixi oçerk)-Bakı: Elm, 1995-88 s. Tərcümə
edəni Aslan Aslanov. səh.40.
2
Mehdiyev. R.Ə. Fəlsəfə. Dərs vəsaiti. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2010, 360 səh., səh.112.
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mənəviyyat barədə olan məntiqi mülahizələri təcrübədə
dəfələrlə sübut etmiş və etməkdədir. Maddi aləm isə yüksək
idraka sahib olan şəxslər üçün yalnız bioloji mövcudluğu təmin
etməkdən ibarət olur, enerji rolunda çıxış edir və bir də
müəyyən ideyaların reallaşması və təbliğində vasitələr kimi
əhəmiyyət daşıyır, şərait yetişdirici vasitələr fonunda görünür.
Buradan haşiyə çıxaraq onu da qeyd etmək yerinə düşər ki,
maddi aləmin kasadlığı insanların mənəvi qabiliyyət və
istedadlarının, keyfiyyətlərinin səfərbər olmalarının qabağını
kəsir, imkanları zəiflədir, vasitələri kəmiyyət baxımından
məhdudlaşdırır. Bu baxımdan hesab etmək olar ki, yaradıcılıq,
quruculuq üçün maddi vasitələr (onun yükləndiyi maddi
hissədə) taraz şəkildə hər bir düşüncə sahibində cəmləşməlidir.
Qısa olaraq həm də onu qeyd etmək olar ki, insan həyatının
bütöv sisteminin hər bir payı (maddi və mənəvi payı)
ziddiyyətlərlə dolu olur, daima müsbət və mənfiliklərin
mübarizəsi həyata keçirilir və bu əksliklərin mübarizəsi və
vəhdətindən həyat öz forma və məzmununu alır. Həyat xətti
rəngarəngliklərdən və bu rəngarənglikləri formalaşdıran
eyniyyət və fərqlilik məqamlarından və şəraitlərdən formalaşır.
Bir qədər fərqli düşünməyə çalışan (əsasən müsbət
istiqamətdə) şəxslər daima orta və ortaq, müştərək mövqe
axatrırlar ki, orta və ortaq mövqelər də münasibətlərin
tarazlaşması xəttini müəyyən edən koordinasiya nöqtələrindən
ibarət olur, balans xəttini müəyyənləşdirir. Orta mövqe isə
ortaqlığı (şərikliyi) şərtləndirir ki, müasir zamanın insanları da
cəmiyyətdə onların vəzifə və öhdəliklərinin ortaq olduqlarını
dərk etməkdə və öz fəaliyyətlərini bu istiqamətdə qurmaqda
borclu olduqlarını bir vəzifə olaraq qarşılarına qoymağı öhdəlik
hesab edirlər. Orta mövqe (dayaq, istinad nöqtəsi) daima
hərkətləri (mübarizə və fəaliyyət zamanı) ortaq maraqların
təmin edilməsinə səfərbər edir. Bu mövqe hərəkətlərin mərkəzi
koordinasiya nöqtələrini müəyyən edir və yeni hərəkət
istiqamətləri üçün səbəb və zərurəti, bu baxımdan şərait və
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yetişən məqamı ortaya çıxarır. Onu da əlavə fikir kimi
bildirmək yerinə düşər ki, ortaq mövqedə olmaq (dayanmaq və
ya hərəkətdə olmaq) həm də mühafizə olunmaq deməkdir.
Ortaq mövqeni axtaran şəxslər özlərini maraq nümayiş etdirən
əks tərəfin həmlələrindən, zərbələrindən qorumağa çalışırlar və
bu baxımdan da onlarda digər şəxslərin maraqlarını da nəzərə
almaq xüsusiyyətləri formalaşır. Təsadüfi deyil ki, sülh
sazişləri, danışıqlar məhz ortaq mövqeyə gətirmək
vasitələrindən hesab edilir və sülh sazişlərində (əvvəlcədən
imzalanan, müharibələrin qabağını kəsən sülh razılaşmaları, o
cümlədən dostluq və müttəfiqlik sövdələşmələri, bir-birinin
maraqlarına,
mənafelərinə
toxunmamağı
əsaslandıran
razılaşmalar) ortaq maraqlar öz əksini tapır. Sistemin daxilində
elementlərin qarşılıqlı uyğunluğundan (sistemin digər
məkanında qeyri-uyğunluq), ahəngliyindən (digər məkanlarda
qeyri-ahənglik) yaranan vəziyyətlər və proseslər sistemin
tarazlı xüsusiyyətlərini formalaşdırır. Tarazlı sistemlər də öz
növbəsində möhkəm, dayanıqlı və güclü mühafizə
qabiliyyətinə malik olur; çünki onun elementləri taraz şəkildə
münasibətdə olurlar və doymuş, razlılaşdırılmış vəziyyət
alırlar. Demokratik cəmiyyətlər, hər kəsin hüququnun təmin
olunduğu və müdafiə olunduğu, qorunduğu cəmiyyətlər məhz
taraz əsaslı cəmiyyətlərdir ki, bu cəmiyyətlərin də öz-özünü
müdafiəsi güclü olur.
Cəmiyyət özü rəngarəng, rəngarəngliyin tərkibini
formalaşdıran müxtəlif, müxtəlifliyin içində olan eyni, oxşar və
ya da fərqli maraq daşıyıcılarından (burada maraq daşıyıcıları
dedikdə şəxsləri, şəxslər toplumunu, qurumunu, subyektləri
nəzərdə tutmaq olar) ibarət olduğundan maraqların qarşılıqlı
şəkildə və əlaqəli olaraq mövcudluğu cəmiyyətin ümumi
mühitini formalaşdırmaqdadır. Cəmiyyətdə, təbiətlə təmaslarda
maraqların qruplaşması, həm də bu baxımdan kəsişməsi və
toqquşması, üst-üstə düşməsi prosesləri həyata keçirilir.
Cəmiyyət göstəricilər baxımından yüksələn cədvəl üzrə inkişaf
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etdikcə sadalanan müvafiq proseslər daha da rəngli xarakter
almaqdadır. Məhz postmodernizmin də tələbləri cəmiyyətin
rəngarəngliyini təmin etməkdən və reallıaqları qəbul etməkdən
ibarətdir. Cəmiyyətin üzvləri arasında qruplaşma mövcud
olduğundan maraqlar da fərdi və qrup xüsusiyyətlərinə, bu
baxımdan məxsusi forma və məzmuna malik olur. Həm də
qruplaşmanın özü də bir sistemli (məsələn, siyasi və iqtisadi
əhəmiyyət kəsb edən münasibətlər üzrə formalaşan maraqlar və
ya qeyri-hüquqi sistemli, yəni hüquq normaları ilə
tənzimlənməyən, məsələn, adət və məişət münasibətlərindən
irəli gələn maraqlar) proses olaraq maraqlardan və bu maraqların
yerinə yetirilməsi mübarizəsindən formalaşır. Sistemli maraqlar
normalarla təmin edilir, mübarizə (fəaliyyət) normalara
(normalar özlüyündə ölçü və hədləri, miqdarı və kəmiyyəti, say
tərkibini cəmləşdirir və sadalanan elementlər normanın tərkib
elementləri kimi qəbul edilməlidir) müvafiq olaraq həyata
keçirilir. İnkişaf zərurəti ilə əlaqədar olaraq fəaliyyət yeni
normaların yaranmasını şərtləndirir. Qeyri-sistemli maraqlar isə
adi qaydalarla (adət-ənənənlərlə) tənzimlənir. Fərdi və kollektiv
maraqlar arasında müvafiq əlaqələr mövcud olur. Şəxsin
maraqları onun maddi və mənəvi ehtiyaclarından formalaşır,
onun cəmiyyətdəki mövqeyini və rolunu müəyyən edir.
Maraqlar uğrunda mübarizə özündə ziddiyyətli, bu baxımdan
kəskin, radikal, yaxud mülayim, ümumiyyətlə, təzadlı
(kontrastlı) məqamları, anları birləşdirir. Əksliklərin mübarizəsindən və vəhdətindən törənən vəziyyətlər dinamik inkişafın
əsaslarını təşkil edir. Bu nöqteyi-nəzərdən həyat uğrunda sosial,
iqtisadi və siyasi mübarizə (çoxistiqamətli mübarizə) öz
mahiyyətinə görə çoxçalarlığı formalaşdırır.
Maraqlar uğrunda mübarizə maraqların təmin edilməsi
dərəcəsindən və vəziyyətindən asılı olaraq ortalıq mövqeni
(orta xətti, horizontal vəziyyəti, tarazlıq vəziyyətini) yaradırsa,
bu zaman hərəkətlər də ortalıq (orta) mövqeyə (razılaşdırılmış
mövqeyə uyğun olaraq) edilir və yaxud da hərəkətlərin
19

hüdudları ortalıq koordinasiyaları ilə (müəyyən məqamlarda,
şərait, məkan və zamanlarda razılığa gəlmə vəziyyətləri)
müəyyən edilir. Mübarizədə iştirak edən tərəflər öz maraqlarını
müəyyən anlarda nisbi olaraq bərabərləşdirirlər. Ortalıq
(medium) vəziyyətinə gəlmə məqamı mübarizənin həm daxili
xəttində meydana gələn zərurətlərdən, həm də kənar ünsürlərin,
elementlərin təsirindən yarana bilər. Ortalıq vəziyyətləri,
bərabərləşmə anları (güclərə və imkanlara, maraqların həcminə
görə) şəxslər arasında tarazlı, uyğun, ahəngli, simmetriyalı
mövqeləri üzə çıxarır, münasibətlər balanslaşdırılır. Ortalıq
(medium) vəziyyətləri həmçinin mühüm bir vasitə rolunda
çıxış edə bilir və tərəfləri razılıq nöqtəsinə gətirib çıxarır. Belə
vəziyyətlər kəskin ziddiyyətlərin müəyyən anlarda, ortaya
çıxan zəruri şəraitin tələb etdiyi məqamlarda məcburi və ya
könüllü olaraq razılaşma anlarından yaranır.
Tarazlıq, qeyri-tarazlıq, bu baxımdan uyğunluq və
uyğunsuzluq, oxşarlıq və qeyri-oxşarlıq, ahənglik və qeyriahənglik vəziyyətləri fəaliyyətin zamanla əlaqəsindən,
fəaliyyət göstərən ünsürün zaman və şəraitlə bağlılığından asılı
olur. Fəaliyyət və zaman arasında müvafiq normaları və
ölçüləri özündə əks etdirən nisbətlər yaranır. Nisbətlər də təsir
gücündən və əks reaksiyalardan, əks təsirlərdən formalaşır.
Məlumdur ki, insanlar öz ehtiyac və tələbatlarını ödəmək üçün
hər bir şeyi ölçüb-biçərək hərəkət edirlər. Həyat fəaliyyətlərini
zaman bölgüsünə uyğun şəkildə qururlar. Bu nadir
xüsusiyyətlərə, digər canlılardan fərqləndirici keyfiyyətlərə
malik olmaları da onların ali şüur varlıqları kimi mövcudluqlarından irəli gəlir. Hərəkət edərkən zaman məqamları
(momentləri, anları) arasında bağlılıq yaranır. Bağlılıqdan və
ardıcıllıqdan irəli gələrək zaman trayektoriyasındakı
məqamlarda həmçinin uyğunluq, oxşarlıq vəziyyətləri meydana
gəlir. Ölçülər, eləcə də tam və tərkiblər prinsipinə uyğun olaraq
zamanın özünün də təfəkkürdə ölçülməsi, onun axarında,
gedişatında hər məqamlar üçün bərabər ölçülər amili
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meydana gətirir. Zaman axarı, trayektoriyası ölçülərlə müəyyən
olunur və bərabər əsaslarla ədədi saylara (saniyə, dəqiqə, saat,
gün, sutka, ay, rüblüklər, illər, əsrlər, minlilliklər və s.) və
kəmiyyətlərə (3 saat, 4 il, 2 əsr və s.) bölünür. Təfəkkürdə
zamanın ölçülməsində mövcud olan saat prinsipi axarın
bərabər bölünməsini zəruri edir. Saatın mövcudluğu isə təbiət
hadisələrinin (gündüz və gecənin yaranması) mövcudluğuna
uyğunlaşmanı və həyatı fəaliyyətin bu təbiət hadisələrinə
müvafiq şəkildə bölgülər üzrə uyğunlaşdırılması prinsipini
zəruri edir. Zaman axarında, trayektoriyasında meydana gələn
bütün fərqli şərait və şərtlər, təzahürdə mövcud olan hallar
zamanın bərabər bölgüsünə uyğunlaşdırılır. Zaman bərabərliyi
həm də keçmişlə indiki və gələcək vəziyyətlər arasında
uyğunluq, tarazlıq prinsipinə müvafiq qaydada əlaqələrin,
vahidliyin olmasını üzə çıxarır. Hər bir zaman anı digər anla
uyğunluq təşkil edir. Zamanın trayektoriyasında tarazlıq
meydana gəlir. Keçmiş zaman indiki və gələcəklə tarazlı
trayektorik bağlılıq yaradır. Zaman axarında uyğun şərtlər,
uyğun məqamlar yaranır və bu da gündəlik vərdişləri meydana
gətirir. Zaman axarı özü anlar cəmindən yaranan bərabər
bölgülü trayektorik koordinatlardan ibarətdir. Bərabər bölgünü
isə ali şüur varlıqları olan insanlar özlərinin təbiətlə
əlaqələrində, bu baxımdan əşyalara, vasitələrə təsirlərində,
eləcə də mənəvi aləmdə iştiraklarında mövcudluqla əlaqələndirilən və mövcudluğa xidmət etmədə tarazlı, uyğun, harmonik
vəziyyətləri yaratmaq üçün tətbiq edirlər. Zaman təfəkkürdə
bölünür, fəaliyyət isə zaman kəsiyində, bərabər bölgülü zaman
trayektoriyasında fərqli və oxşar vəziyyətlər alır, əldə edilən
vasitələr də oxşar, eyni və ya da fərqli tərkibə malik olur və bu
baxımdan da müvafiq forma və məzmunu özündə əks etdirir.
Zaman axarı bərabər bölgülü olsa da, trayektoriyada bölgüləri
əks etdirən koordinatlar arasında görülən işlər həm oxşar,
uyğun, eyni, həm də fərqli xüsusiyyətlərə malik olur. Fərqli
xüsusiyyətlərdən, eynilik və oxşarlıq, uyğunluq anlarının
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vəhdətindən, birləşməsindən tarazlı vəziyyətlər, eləcə də
müvafiq anlarda qeyri-tarazlı vəziyyətlər meydana gəlir.
Balanslaşdırılma proses olaraq öz tərkibi baxımından
analoqluq (bənzərlik, oxşarlıq), harmoniyalıq (ahənglik),
uyğunluq vəziyyətləri cəmindən ibarətdir və məzmunda bu
kimi hallarla yanaşı, disharmoniya, analoqun olmaması
vəziyyətləri də mövcud olur. Bu baxımdan balanslı
vəziyyətlərə alınan nəticə forması nöqteyi-nəzərdən yanaşmaq
lazımdır, tərkib isə çoxlu sayda eyniyyət və müxtəliflik
cəmindən təşkil edilir.
Cəmiyyət özü alt (baza, təməl) və üst qatlardan ibarət
olduğundan fundamental balanslaşdırmanı baza qatların
formalaşmasında və bunun üst qatlarda (xidmət sahələrinin
təbəqələrində) balanslaşdırmanı yaratmasında axtarmaq daha
məqsədəuyğun olar. Münasibətlər sahəsində balanslaşdırmanın
mahiyyətini formalaşdıran elementlər daha çox baza qatlarda
formalaşır. Məsələn, iqtisadiyyat sahələrinin balanslaşdırılması, regionların, dünya ölkələrinin tarazlı iqtisadiyyatı
onlar arasında ümumi tarazlı münasibətlərin yaranması üçün
əlverişli vəziyyətləri üzə çıxarır. Eləcə də cəmiyyətin üst
sahələri arasında mütləq və nisbi bərabərliyin təmin edilməsi
iqtisadi strukturlarda balanslı hərəkətlərdən və vasitələrin
balanslı dövriyyəsindən asılı olur. Balanslı dövriyyə üst qatda
mövcud olan vasitələrin fundamental şəkildə balanslı
hərəkətlərinin yaranmasını şərtləndirir. Bu baxımdan mahiyyəti
kökün, təməlin özündəki balans vəziyyətində axtarmaq daha
məqsədəuyğun hesab edilməlidir. Cəmiyyətlərdə hər bir təbəqə
istiqamətini özündə əks etdirən balans vəziyyətləri trayektoriyaları mövcuddur. Bu balans vəziyyətləri trayektoriyaları birbirinə əsaslı surətdə təkan verməklə, hərəkətverici qüvvələrə
çevrilir.
Hörmətli oxucular, sizlərə təqdim olunan bu mövzuda
cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrini, birliklərini formalaşdıran
insanlar arasında, sosial və siyasi mənada şəxslər arasında
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(dövlət daxilində ictimai və siyasi münasibətlər), eləcə də
dövlətlər arasında (beynəlxalq arenada) münasibətlərin
balanslaşdırılmasının (tarazlaşdırılmasının) elmi-nəzəri əsasları
məntiqi dərrakə ilə izah edilməyə çalışılır. Balanslaşdırma
sözünün (anlayışının) mahiyyətini dərk etmək üçün müxtəlif
elmi yanaşmalardan istifadə edilir. Xüsusilə obyektə bir
struktur nöqteyi-nəzərdən yanaşılır. Təfəkkürdə bütövün tam
və tərkib hissələr baxımından dərk edilməsinə üstünlük verilir.
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, hər bir tədqiqat mövzusu
müəyyən edilib mövzu istiqamətində araşdırmalar həyata
keçirilərkən, müəyyən mexanizmləri özündə əks etdirən
strukturlaşdırma, sistemləşdirmə, ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə (aydınlaşdırma, elementlərin xüsusiyyətlərini aşkar
etmə, onların zaman, məkan və şəraitə uyğun olaraq tək,
ümumi və xüsusi halda fəaliyyət xüsusiyyətlərini müəyyən
etmək, qarşılıqlı əlaqələrdə çevrilmələri və bu baxımdan forma
və məzmun dəyişikliklərinə məruz qalmaları, səbəb və
nəticələrə çevrilmələri xüsusiyyətlərini kompleks şəkildə təhlil
etmə və s.) metodlarından istifadə edilməlidir. Məlumdur ki,
hər bir elmin obyekti və predmeti mövcud olur ki, bunlar da
elmin (mövzunun) müəyyən xətlər üzrə tədqiqatını zəruri edir.
Elmi araşdırma zamanı obyektə daha çox struktur (sistem)
yaratmaq və yaxud da strukturu (burada ümumini, vahidi)
tərkib hissələrə ayırmaq nöqteyi-nəzərindən yanaşılır. Hər bir
elementin təkdə və cəmdəki xassələrini araşdırmağa çalışılır.
Struktur yaradılarkən strukturun tərkibinə aid edilən
elementlərin ayrı-ayrı xassələri və ümumilikdə kompleks
şəkildə mövcudluq və fəaliyyət xassələri müəyyən edilir.
Elementin tək fəaliyyəti-xüsusilik, elementin qarşılıqlı şəkildə
fəaliyyəti-universallıq və vəhdət şəklində xüsusilik halı
müəyyən edilir. Hər bir elm predmetinə, eləcə də obyektinə
münasibətdə strukturtlaşmanı tələb edir ki, bu da kompleks
tədqiqatı üzə çıxarır. Elm təfəkkürün təhlilə cəlb olunması
anında vahidliyi, bütövlüyü, birləşməni, eləcə də vahidin tərkib
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hissələrinin ümumi və xüsusi xassələrini, ayrılmanı tələb edir.
Tam və hissələr hesab edilən komponentlər arasında
münasibətlərdə və qarşılıqlı əlaqələrdə xassələr üzə çıxır,
mahiyyət aydınlaşdırılır, dərk edilir.
Münasibətlərin balanslaşdırılması özündə çoxlu aspektləri
birləşdirir. Münasibətlərin balanslaşdırılması həm daxili
zərurətdən irəli gəlir, həm də sistem xaric təsirlərdən
formalaşır. Element hərəkətdə olarkən enerji yaradır və xarici
elementlərin enerji mübadiləsinə cəlb edilir. Bu təsir
istiqamətləri də elementlərin qarşılıqlı fəaliyyət mexanizmlərini müəyyən edir.
Münasibətlərin balanslaşdırılması və tərəflərin maraqlarının mütləq və nisbi əsaslarla müəyyən ortalıq məqamlarda,
şərait və məkanlarda təmin edilməsi cəmiyyətlərdə və
dövlətlərdə sabitlik üçün şərait yaradır, inkişaf və sülh
zərurətini üzə çıxarır. Bu baxımdan hesab etmək olar ki,
münasibətlərin balanslaşdırıması sülhün, sabitliyin və dinamik
inkişafın əsaslarını müəyyən edir. Balanslaşdırma bir proses
olaraq bir-biri ilə əlaqədə olan sabitlik, sülh və dinamik
inkişaf sistemlərini və vəziyyətlərini formalaşdırır. Hər üç
sistemin, vəziyyətin dövlətlər daxilində və beynəlxalq aləmdə
vahidliyi isə bəşəriyyətin tərəqqisinə xidmət edir, ümumdünya
(bəşəri) sülhünün yaranmasını şərtləndirir. Münasibətlərin
balanslaşdırılması prosesi və vəziyyəti eyni zamanda bir
tənzimləyici funksiya yerinə yetirərək, maraqlar uğrunda
mübarizənin tempini ehtiyaclara müvafiq olaraq müəyyənləşdirməkdə vasitə rolunu oynayır. Dövlətlərin daxilində
münasibətlərin tarazlı vəziyyəti həmin dövlətlərin iqtisadi və
siyasi inkişafına səbəb olur. Münasibətlərin balanslaşdırılması
özündə ədalət prinsipini əks etdirir. Ədalət isə həqiqətin özü
demək olur. Balanslaşdırma prosesləri zamanı hər kəsin
məqsədi yaxşı şeylərin əldə olunmasına birgə nail olmaqdan
ibarət olur. Bu baxımdan tarazlı vəziyyətlər və münasibətlər
çoxlarının maraq və mənafelərinə uyğun gəlir.
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Münasibətlərin balanslaşdırılması və maraqların fərdi və ya
kollektiv olaraq qarşılıqlı ödənilməsi fərdi və kollektiv
refleksiyanın tərzini müəyyən edir, resurslardan səmərəli
istifadəni şərtləndirir və cəmiyyətin bütün təbəqlərinin səfərbər
olunmasını zəruriləşdirir. Tarazlı vəziyyət cəmiyyətdə geniş
yayılan dalğaların əmələ gəlməsini şərtləndirir və bütün
ünsürlərin (əqli və fiziki qabiliyyəti olan) ayrı-seçkilik olmadan
iştirakını təmin edir. Çoxtərkibli iştirak hər bir tərəfin
maraqlarını ödəyə bilən mühit və şəraiti doğurur. Əqli və fiziki
qabiliyyəti olmayanlar və buna görə də iştirak etmək
imkanlarındam xaric olanlar da müəyyən paylara malik olurlar.
Tarazlı münasibətlər zamanı strukturlar arasında yaylı
vəziyyətlər yaranır, həmçinin dalğalı trayektoriyanı özündə əks
etdirən əlaqələr zamanı maddi vasitələrə təsirlərdə yumşaqlıq
meydana gəlir. Münasibətlərin balanslaşdırılması cəmiyyətin
və dövlətin kompleks şəkildə inkişafını zəruri edir. Dövlətin
dinamik inkişafı məhz münasibətlərin tarazlı xarakterindən
formalaşır.
Cəmiyyətin inkişafında maddi amillər rol oynadığından
(maddi amillər düzgün və məntiqi idrak əsasında öz istifadə
mövcudluqlarını şərtləndirməlidir), bu amillərin mütləq və nisbi
olaraq (mütləq və nisbilik də məqamlara, şəraitə və s.-ə
bağlıdır), bərabər şəkildə və imkanlara müvafiq qaydada
mövcudluğu və qarşılıqlı fəaliyyəti iqtisadi tarazlığın
yaranmasını zəruri edir. İqtisadi tarazlıq isə münasibətlərin
qarşılıqlı olaraq harmonik inkişafını ortaya çıxarır. Münasibətlərin balanslaşdırılması cəmiyyətin rəngarəng inkişafını
meydana gətirir və dövlətlər arasında uzun müddətli sülhün əldə
olunmasını, sülh vəziyyətinin davamlılığını və qorunmasını
zəruri edir.
Elmi tədqiqat nöqteyi-nəzərindən yanaşdıqda, qeyd etmək
olar ki, bir mövzu olaraq münasibətlərin tarazlaşdırılmasının
özü geniş fəlsəfi-qnoseoloji (dərk etməyə əsaslanan) təhlil tələb
edir. Bu baxımdan analiz zamanı predmetin əks olunduğu
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obyektin xassələrini araşdırarkən deduksiya (düşünmə
prosesində ümumidən xüsusiyə getmə) və induksiya (xüsusi
mülahizələrdən ümumi nəticə çıxarmaq üsulu) metodlarından
geniş istifadə etmək tələb edilir. İdrakda konstruktivliyi
(yaradıcılıq-tərkib hissələrdən vahidi əmələ gətirmək) təmin
etmək üçün strukturu yaratmaq və strukturun tərkib hissələrinin
qarşılıqlı xüsusiyyətlərini şərh etmək zərurətə çevrilir.
Münasibətlərin tarazlaşdırılmasının tədqiqatı, bu baxımdan
onun fəlsəfi izahı və mahiyyəti əsasən fəlsəfi kateqoriyalarla
vəhdət, bütövlük təşkil edir. Bu baxımdan da hesab etmək olar
ki, münasibətlərin balanslaşdırılmasını tədqiq edərkən qanun,
hərəkət, sükunət, sabitlik, məkan və zaman, tək, xüsusi və
ümumi, bütöv və hissə, sistem, element, struktur, mahiyyət
və təzahür, məzmun və forma, səbəb və nəticə, zərurət,
təsadüf və qaçılmazlıq, imkan və gerçəklik, əlaqə və
münasibətlər, keyfiyyət, xassə, kəmiyyət, ölçü, əkslik,
ziddiyyət, vəhdət, harmoniya, mübarizə, eynilik, fərq kimi
fəlsəfi kateqoriyalardan istifadə ertməklə, müəyyən idraki
yanaşmaların edilməsi əsas prinsip olaraq götürülür.
Balanslı münasibətlər vəziyyətləri özündə vahid bir mahiyyət
əks etdirərək, əslində tərkib elementlərdən formalaşır. Tərkib
elementlərin qarşılıqlı mübarizələri və yaranan ziddiyyətlər
balanslı vəziyyətlərin yaranmasını zəruri edir. Balanslı
münasibətlər həm eyni məzmunlu, balanslı mahiyyət kəsb edən
elementlərdən, həm də müxtəlif məzmunlu, disbalanslı mahiyyət
kəsb edən elementlər birləşmələrindən meydana gəlir.
Bir də onu nəzərə almaq lazımdır ki, yaradıcılıq hər bir
şəxsin (tədqiqatçının) xasiyyətlərinə, həmçinin mentalitetinə
(burada mental sözü ruh, ağıl mənasını verir) uyğun gəlir və
xasiyyətlərinin formalaşmasını zəruri edir. Yaradıcılıqda maraq
mahiyyəti özünü büruzə verir və daxili enerjinin təzahürdə
başqa bir təsir formasında üzə çıxması amilləri meydana gəlir.
Münasibətlərin balanslaşdırılması mövzusu bir yaradıcılıq
istiqaməti olaraq özündə sonsuz sayda uzunluqları
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(trayektoriyaları) əks etdirən sistemlərdən ibarətdir. Müvafiq
istiqamətdə yaradıcılıq mərkəzi və ondan çıxan sonsuz sayda
şaxələnmiş istiqamətləri əks etdirir. Bu baxımdan da hesab
etmək olar ki, münasibətlərin balanslaşdırılması mövzusunda
tədqiqat həyata keçirmək uzun bir prosesdir. Əsası isə onun
mahiyyətini dərk etməkdən ibarətdir. Sülh, dinamik inkişaf və
sabitlik balanslaşdırma vəziyyətinin ortaya çıxarıdığı mahiyyət
və zərurətdir.
Münasibətlərin balanslaşdırılması istiqamətində həyata
keçirilən bu tədqiqat mövzusu əsasən elmi (sistemləşdirmə və
ümumiləşdirmə aparmaq, baza prinsiplərə söykənmək, sitatlar
gətirmək və s.) prinsiplərə söykənir. Bununla yanaşı, qeyd
etmək olar ki, sözügedən tədqiqat əsərini həm də geniş
sərbəstlik mahiyyətinə görə siyasi mövzu üzrə “esse”yə
bənzətmək olar. 1 Sərbəst yaradıcılıq, əqli nəticələrə gəlmək,
fikirləri sərbəst şəkildə izah etmək isə yaradıcılıq üçün vacib
hesab edilən şərtlərdən olmalıdır. Bu baxımdan hesab etmək
olar ki, bu tədqiqatda həm sistemləşmə mövcuddur
(müşahidələr əsasında nəticələr çıxarmaqla qənaətlərə gəlmək,
nəzəriyyələrə istinad etmək), həm də sərbəst fikirlər geniş yer
alıbdır. Tədqiqat fəlsəfi kateqoriyalara uyğun olaraq
mühakimələr yürütmək, düzgün və real məntiqi nəticələr
çıxarmağı tələb etdiyindən, obyekt (mövzu, predmet) üzrə
müstəqil düşüncəni, yaradıcılığı zəruri edir. Təbii ki, hər bir
mühakimə, nəticələr çıxarmaq əsaslara söykənməlidir. Əsaslar
başlanğıcda, gedişatda və nəticələrdə öz əksini tapa bilir və
insanların hissiyyat (duyğu) orqanlarının topladığı və ötürdüyü
məlumatlar əsasında təfəkkür vasitəsilə qavranılır. Ən əsası
ondan ibarətdir ki, idrakda məntiqi nəticələrə gəlməkdə,
mühakimələr yürütməkdə paralogizmə (paralogizm-məntiqi
səhvlərdən doğan səhv nəticə, səhv fikir mənasını bildirir) və
1

Qeyd: “esse” dedikdə, elmi izahlarda ədəbi, fəlsəfi, ictimai problemləri sistematik
elmi şəkildə deyil, sərbəst şəkildə şərh edən oçerk başa düşülür. Burada oçerk
hekayə şəklində yazılmış qısa bədii əsər, həm də xülasə kimi başa düşülür.
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paradokslara (paradoks-hamı tərəfindən qəbul edilmiş doğru
fikirlərlə, elmi müddəalarla düz gəlməyən yaxud (bəzən ilk
baxışda) sağlam mühakiməyə zidd olan qəribə fikir; inanılmaz
şey mənasını verir) yol verilməsin və düzgün istiqamətlər və
obyektiv, real və inandırıcı fikri nəticələr əldə edilsin. Düzgün
nəzəriyyələr yaransın və nəzəriyyələr istinadlar üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb etsin. Dərin və geniş izahlı məntiqi nəticələr
çıxarmaq əsaslardan (müəyyən zaman və məkanda, səbəbiyyət
və nəticə kateqoriyaları ilə dərk edilən, mahiyyət, forma və
məzmunca dəyişən), faktlardan asılıdır. Əsaslar çıxarmaq,
nəticələrə gəlmək, əqli mühakimələr yürütmək daha çox
intuisiyaya, duyğulara söykənməlidir. Belə ki, hələ qədim
yunan alimi Aristotel də əsaslar haqqında qeyd edərək
göstərirdi ki, əsaslardan bəziləri məlumat toplama, digərləri
duyğu, üçüncüləri öyrənmə (ethismoi) yolu ilə, digərləri isə
başqa vasitələrlə dərk edilir.1
Balanslaşdırma vəziyyəti və vəziyyətin tərkibini təşkil
edən proseslər şəxslərin toplaşdığı və maraq göstərdiyi bütün
sahələrdə mövcud olur. Bu baxımdan da dövlətlər daxilində
(cəmiyyətlərdə) olan balanslı münasibətlərlə yanaşı, dövlətlər
arasında, xalqlar arasında ikitərəfli və ya çoxtərəfli
münasibətlərdə də (maraqlara, hərəkətlərə, hərəkətlərin zaman
və şəraitinə uyğun olaraq) balanslı və disbalanslı proseslər
yaşanır. O da məlumdur ki, xalqlar arasında müasir sülhün əldə
edilməsi heç də tarix üçün asan və qısa müddətə əldə olunan
nailiyyət olmayıb. Tarixin gedişatında ayrı-ayrı məkanlarda və
zaman ardıcıllığında və zamanın məkan üzrə paralelliyində
olduqca çoxluq təşkil edən disbalanslı proseslər və balanslı
proseslər birliyi və əvəzləmələri mövcud zamanın nisbi
balanslı vəziyyətini formalaşdırmışdır. Uzun və qısamüddətli
müharibələr, maraqlar uğrunda çarpışmalar, qarşıdurmalar,
1

Aristotel. “Nikomax etikası” (Tərcümə edəni F. Təbibi), Bakı, Qanun, 2007, 340
səh., s. 26.
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ziddiyyətlər, böyük itkilər və belə vəziyyətlərin bezdirici
xüsusiyyətləri, məhvedici nəticələrinin dərk edilməsi müasir
sülhün əldə olunmasını zəruri edibdir və regional və qlobal
məkanlar üzərində sülh sistemlərinin, sülh mexanizmlərinin və
proseslərinin yaranmasını şərtləndiribdir. Sülh, sabitlik və
inkişaf istiqamətində nəzəri mülahizələr və onların cəmiyyətlər
tərəfindən dərk etdirilməsi sülh ideyalarının əhatəli şəkildə
inkişaf etməsini zəruri edibdir. Dinclik şəraitində yanaşı
yaşamaq, mübarizə imkanlarını birləşdirmək, dinc yollarla
maraqları paylaşmaq, əldə edilən vasitələrdən birgə
yararlanmaq mövcud həyatın başlıca tələbinə çevrilibdir. Bu
baxımdan belə bir fikir bildirmək olar ki, müasir sülh prosesləri
məhz tərəflərin maraqlarının qarşılıqlı şəkildə təmin
edilməsindən əsaslı şəkildə asılıdır. Eləcə də hər bir dövlətin öz
gücünə, imkanlarına görə maraqları (zaman və şəraitdən asılı
olaraq mütləq və nisbi) təmin edilməlidir.
Dövlətlərin daxilində cəmiyyətin ünsürləri arasında
yaranan balanslı münasibətlər öz-özlüyündə müəyyən
qaydaları əks etdirən sistem təşkil etməklə, həm də dövlətlər
aralarında tarazlı münasibətlər sisteminin formalaşmasını
zəruri edir. Hər iki ayrı-ayrı sistem (dövlətdaxili və
dövlətlərarası) arasında elementlərin qarşılıqlı keçid prosesləri
baş verir, elementlər sabitlik, inkişaf və sülh üçün tərkib
xassələrin daşıyıcıları rolunda çıxış edir. Qarşılıqlı keçid
prosesləri isə sistemlər aralarında qarşılıqlı tarazlığın
yaranmasını şərtləndirir. Qarşılıqlı tarazlıqlar sistemi də öz
növbəsində qarşılqılı inkişafı zəruri edir. Dövlətin daxili və
xarici siyasəti arasında uzlaşmalar yaranır və uzlaşma
prosesləri davamlı olaraq həyata keçirilir. Münasibətlərin
balanslı vəziyyəti əsasən dövlətlər arasında qlobal sülhün
saxlanmasını şərtləndirir. Bir çox dövlətdə mövcud olan daxili
sabitlik və beynəlxalq aləmdə hökm sürən qlobal sabitlik
ümumdünya sülhünün qorunub saxlanmasını təmin edir. Lakin
bu istiqamətdə çoxlu sayda qlobal problemlər mövcuddur ki,
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belə problemlər hər an dünya sülhü üçün təhlükə törətmək
qabiliyyətindədir. Bu baxımdan hesab etmək olar ki,
tədqiqatlar həyata keçirib yeni-yeni nəzəri ideyalar ortaya
çıxarmaq olar ki, bu ideyalar da insanlarda düşüncə tərzinə
təsir göstərə bilər. Balanslı münasibətlər hər şeydən öncə
insanlar arasında maraq sahələri üzrə qarşılıqlı olaraq
qəbuletməni zəruri edir ki, bu da xarakterdə formalaşmadan, ilk
növbədə də səbr və dözümdən, tolerantlıqdan asılı olur.
Hal-hazırkı dövrdə Şərq və Qərb cəmiyyətləri arasında
kəskin inkişaf fərqləri var. Buna baxmayaraq, Şərqin bəzi
xalqları isə (xüsusilə aralıq coğrafi mövqedə yerləşən xalqları,
məsələn, azəri türkləri, osmanlı türkləri, ruslar və s.) Qərbin
xalqları ilə mədəni çulğaşma vəziyyətində yaşamağa üstünlük
verirlər. Özlərində Şərq adət-ənənəsini islah etməklə, Qərb
dəyərləri ilə faydalanmağa can atırlar. Şərq və Qərb arasında
fərqli inkişaf xüsusiyyətləri əsasən müxtəlif adət ənənələr,
tərkib elementlərinin sadə və mürəkkəb birləşmələri baxımından bir-birilərini arxada qoyan fərqli ənənələrdən yaranır.
Məsələn, Şərq mədəniyyət arealında təbəqəli adət-ənənə
(məsələn, Hindistanda mövcud olan mürəkkəb adət-ənənələr,
kastaların mövcudluğu) ritualları və mürəkkəb məzmun bir
tərəfdən rəng çalarlığının zənginliyini göstərirsə, digər tərəfdən
cəmiyyət üzərində bir nəzarətedici, çox hallarda zəncirləyici
təzyiq sistemini yaradır. Burada cəmiyyətin özü özünə sərt
qaydalar mexanizmini tətbiq edir ki, bu da adət-ənənə
vahidliyinin daxilən islah olunmasının qarşısını alır. Qərbin
(Qərbi Avropanın) inkişaf etmiş cəmiyyətləri ilə Şərqin bir çox
inkişaf etməmiş cəmiyyətləri arasında kəskin mədəniyyət
fərqləri mövcuddur. Buraya dövlətçiliyin və cəmiyyətin fərqli
inkişaf xüsusiyyətləri, yaşayış tərzləri arasında, həmçinin adətənənələr arasında olan fərqləri də aid etmək olar. Şərq sosial
münasibətlərdə, eləcə də ailə-məişət münasibətlərində
iyerarxik asılılıq prinsipini əsas götürür, Qərb isə fərdin
müstəqilliyini önə çəkir və imkanların üzə çıxmasını labüd
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hesab edir. Şərq fərdin imkanlarının səfərbər olunmasında
məhdudiyyətlər yaradır, Qərb isə məhdudiyyətləri aradan
qaldırır. Qərbdə fərdin rolu, onun funksiyasına aid olan və
funksiyasını formalaşdıran qabiliyyəti və bacarığı, istedadı,
savadı, Şərqdə isə cəmiyyətin adət-ənənələri əsas götürülür,
etalon kimi öndə qoyulur. Aralıq mədəniyyət məkanlarında isə
əsas tələblər həm fərdin xüsusiyyətləri, həm də yumşaq adətənənə prinsipləri başlıca fəlsəfi meyar kimi qəbul edilir.
İnsanların əksəriyyətinin təfəkkürü (idrak baxımından, düşüncə
tərzi baxımından) zəif inkişaf etmiş cəmiyyətlərin ümumi
strukturunda da, fərdlərin, şəxslərin cəmiyyətdə tutduqları
mövqelərdə də qüsurlar mövcud olur. Bu baxımdan hesab
etmək olar ki, təkmil cəmiyyətlərlə infantil cəmiyyətlər (fiziki
və mənəvi cəhətdən qüsurlu cəmiyyətlər, dövlətçilik ənənələrinin qədim olmasına baxmayaraq, qeyri-müasir, yetişməyən
dövlətlər, həddən artıq mühafizəkar cəmiyyətlərin xas olduğu
dövlətlər, müasir hüquqların geniş şəkildə mövcud olmadığı
cəmiyyətlər) arasında tarazlığın təmin edilməsi qeyri-mümkün
olur. Məsələn, postmonarxiya dövründə (1973-cü ildən sonra)
və sonralar, Sovet işğalı dövrü (1979-1989) Əfqanıstanda
respublikanın qurulmasında baş verən proseslər, XX əsrin 90-cı
illərində isə taliblərin hakimiyyəti ələ keçirməsi sözün həqiqi
mənasında Əfqan cəmiyyətini infantil, belə demək
mümükünsə, yetişməmiş, “uşaq” qalmış, bir cəmiyyətə
çeviribdir.
1973-cü il iyil ayının 17-də Kral Zahir Şah İtaliyada
olarkən, öz qohumu Davud xan silahlı çevriliş etmiş, Kabildə
monarxiya devrilmiş, respublika qurulmuş, Zahir şahın 40 illik
hakimiyyətinə son qoyulmuşdu. 1978-ci ilin aprelində
kommunist çevrilişi baş vermiş, 1979-cu ilin dekabrında isə
Sovet qoşunları Əfqanıstana daxil olmuşdur. 1979-cu ildə
SSRİ-nin köməyi ilə Parçami-Əfqanıstan Xalq Demokrat
Partiyasının Parçam (bayraq) fraksiyasının tərəfdarları
hakimiyyətə gəlib. Xəlqi Fraksiyasından fərqli olaraq Parçam
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ölkəni Sovet İttifaqından daha da asılı vəziyyətdə görmək
istəyirdi. 1990-cı illərin əvvəllərində Əfqanıstanda ölkə
parçalanmış vəziyyətdə idi. Kabil şəhəri də Məsud, Rəbbanı və
Mücahiddinə məxsus idi. 1996-cı ildən isə Taliban hakimiyyətə
gəlmişdi. Taliban rejiminin destruktiv siyasəti Əfqanıstan
xalqını tamamilə uçuruma aparmışdır. Cəmiyyətdə əksər
dəyərlər məhv olmuş, maddi-mədəni abidələr dağıdılmışdır. Bu
tarixi materiallar 1980-ci ildə Amerikada siyasi sığınacaq
almış əfqan diplomatının oğlu, əfqan əsilli Amerika yazıçısı
Xalid Hüseyninin 2003-cü ildə nəşr olunan “Çərpələng
uçuran” (Khaled Hosseini. The Kite Runner.) adlı bədii
əsərindən götürülmüşdür. Ümumiyyətlə əsərdə Əfqanıstan
cəmiyyətinin monarxiya dövrünün bəzi xüsusiyyətləri və
monarxiyadan sonrakı dövrdə baş verən xaotik hadisələr,
Əfqanıstan xalqının başına bəlan bəlalar tarixi-bədii üslubda
öz əksini tapmışdır. Əsər həmçinin cəmiyyətin melanxolik
ruhunu, eləcə də infantilləşmə prosesini geniş şəkildə
açmışdır.1
Təbii ki, inkişaf etmiş cəmiyyətlərlə inkişafdan geri qalmış
cəmiyyətlər arasında kəskin fərqlər olduğundan, burada
termoklin tarazlığı xətləri mövcud olur. Termoklin tarazlığı
xətlərini yumşaltmaq və mülayimləşdirmək üçün isə hər iki
cəmiyyət arasında olan, hər iki cəmiyyətin elementlərini
özündə əks etdirən, (məsələn, Azərbaycan Asiya ilə Avropa
arasındakı aralıq mövqeyə malik olan yumşaq tarazlıq
zonasıdır ki, burada elementlərin qarşılıqlı qovuşması baş
verir), aralıq coğrafi mədəniyyət məkanları xüsusi rol oynayır.
Xalqların etnik xüsusiyyətləri də onların inkişafı ilə əlaqəli
olur, inkişafını şərtləndirən əsaslara çevrilir. Etnik
xüsusiyyətləri öyrənən elm sahəsi kimi Etnopsixologiya-hər
bir xalqın özünün etnik psixoloji xüsusiyyətləri vardır və hər
bir xalq, hər bir millət özünün məxsusi psixoloji
1

Xalid Hüseyni. Çərpələng uçuran. İngiliscədən çevirəni Xədicə İsmayıl.
Bakı, “Əli və Nino” nəşriyyatı, 2011., 448 səh.
32

xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Bunlar hər bir millətə və ya
xalqa xas olan etnik psixoloji xüsusiyyətlər adlanır.
Etnopsixologiya əvvəllər sosial psixologiyanın mühüm bir
sahəsi kimi müəyyən qrupda insanların etnik ümumiliyi və milli
mənsubiyyəti ilə şərtlənən psixi xüsusiyyətlərini, davranış və
rəftar tərzini öyrənmişdir. Hazırda isə etnik psixologiya
fənlərarası bilik sahəsi olub insanların psixikasının etnik
xüsusiyyətlərini öyrənir. Yəni milli, irqi, etnik mənsubiyyəti
nəzərə almaqla insanların psixoloji xüsusiyyətlərini öyrənən
bir elm sahəsidir. Etnik psixologiyanın problemləri rəngarəngdir. Buraya bu və ya başqa xalqa məxsus olan etnik
stereotip və yönümlər, adət-ənənələr, milli xarakterlər, hisslər
və s. daxildir. 1 Xalqın tipik tərbiyə üsulları etnik ümumiliyi,
başqa sözlə, etnosun psixologiyasını formalaşdırır. 2
Bu baxımdan xalqların inkişafı onların etnik xüsusiyyətlərinin də inkişafına təsir edir. Tarixən geomədəniyyətlər
(məsələn, Şərq mədəniyyəti, Asiyanın müxtəlif bölgələrində
formalaşmış mədəniyyət, Avropa mədəniyyəti-Qərb mədəniyyəti), geosivilizasiyalar formalaşmışdır. Geosivilizasiyalar
arasında qarşılıqlı keçid prosesləri də yaşanır. Sivilizasiyaların
daşıyıcı ünsürləri (özləri ilə xüsusiyyətləri daşıyanlarməkanlardan məkanlara keçirənlər) əsasən sivilizasiyaların
aralarında olan keçici-qarışıq mədəniyyət məskənlərində olur.
Bu ərazilərdə (Avro-Asiya mədəniyyəti-buraya, rusları, Qafqaz
xalqlarını, bir qədər də Qazaxıstanı aid etmək olar-Qazaxıstan
Rusiya vasitəsilə Avropa mədəniyyətini özündə qismən qəbul
edib. Mərkəzi Asiyanın bir çox xalqları da Rusiyadakı bəzi
elementlərdən faydalanıblar.
XIX əsrin ikinci yarısında Mərkəzi Asiyada elm və təhsildə,
mədəniyyət sahələrində, o cümlədən musiqi və ədəbiyyatda,
incəsənətdə yeni islahatlar həyata keçirildi. 1871-ci ildə kişi
gimnaziyasını, qəza xalq məktəbləri və ibtidai məktəblərin
1

Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə. B19 Psixologiya. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı,
“Çinar-çap” Nəşriyyat-Poliqrafiya müəssisəsi, 2006, 620 səh., səh.82-84.
2
Həmin kitab, səh.94.
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açılmasını nəzərdə tutan tədris işinin qurulması layihəsi
hazırlandı. Buna qədər ərəb dilində mədrəsələr var idi. 1876-cı
ildə Türküstan təhsil müəssisələri idarəsi yaradıldı. Təbiət
elmlərinin öyrənilməsinə başlanıldı. Rus hökuməti Türküstanın
təbiəti, coğrafiyası, etnoqrafiyası və tarixinin tədqiqinə böyük
diqqət ayırırdı. 1871-ci ildə Mərkəzi Asiya Elmi Cəmiyyəti
yaradıldı. 1874-cü ildə Daşkənddə rəsədxana tikildi. 1868-ci
ildə Daşkənddə ilk dəfə mətbəə açıldı. Qəzet və jurnallar
fəaliyyətə başladı. 1870-ci ildə “Türküstan xəbərləri” adlı ilk
qəzet işıq üzü gördü. Mərkəzi Asiya ədəbiyyatında tənqidi
realizm və demokratiya əsas yeri tutmağa başladı. Poeziyada
satirik janr inkişaf etdi. XIX əsrin ikinci yarısında peşəkar xalq
teatrı yaradıldı. XX əsrin I yarısında, xüsusilə 20-ci illərdə ana
dilində orta təhsil məktəblərinin sayı genişləndi, Daşkənd,
Səmərqənd, Buxara, Aşqabad, Alma-Ata, Frunze (Bişkek) kimi
şəhərlərdə ali məktəblər yaradıldı. 1928-ci ildə Alma-Atada ilk
ali təhsil müəssisəsi (pedaqoji institut), 1934-cü ildə isə Qazax
Dövlət Universiteti yaradıldı. 70-ci illərdə respublikada 43 ali
təhsil müəssisəsi var idi. 1946-cı ildə isə Qazaxıstanda SSRİ
Elmlər Akademiyasının Qazaxıstan filialının bazasında
Respublika Elmlər Akademiyası təsis edildi. Sovetlər dövründə
qazaxların xor və orkestr musiqisi, operası, xoreoqrafiyası,
teatrı yarandı. 1954-cü ildə Qırğızıstanda SSR Elmlər
Akademiyası açıldı. Ümumiyyətlə Mərkəzi Asiyada dünyəviləşmə
prosesləri XX əsr boyu sürətlə həyata keçirildi.1
Rusiyanın özü də Qərb mədəniyyətini (xüsusilə dövlətçilik,
dövlət quruluşu, qanunvericilik, elm və təhsil, sənaye, tikinti və
digər sahələrdə həyata keçirilən və normalara əsaslanan siyasət
sahəsində) əsasən XVIII əsrdən başlayaraq, 1721-ci ildən birinci
Rusiya imperatoru olmuş Böyük Pyotr I-in islahatları ilə
qazanıb. I Pyotr 1672-1725-ci illərdə yaşayıb, 1682-ci ildə
1

S.Y. Süleymanova, tarix elmləri doktoru, BDU-nun professoru, Türk xalqları tarixi
(ən qədim zamanlardan bu günümüzədək). Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. Rus
dilindən tərcümə. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2011, 352 səh., səh.305-322.
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Rusiya çarı kimi taxta çıxıb, 1689-cu ildən isə dövləti idarə
etməyə başlayıb. Nəhəng mütləqiyyət dövlətini yaradıb, ərazisini
olduqca genişləndirib, Rusiyaya Qərbi Avropa dövlətləri
tərəfindən tanınan nəhəng dövlət kimi avtoritetlik (nüfuz)
qazandırıb. 1 Lakin onu da qeyd etmək olar ki, Avropa
sərhədlərindən uzaqlaşdıqca mədəniyyətlər arasında kəskin
fərqlər özünü göstərir.
Mədəniyyətin, sivilizasiyanın əsasən Şərqdən (Aralıq
dənizi hövzəsindən) Qərbə doğru (Avropaya doğru) genişlənməsi və əksinə baş verən prosesləri-tarixi trayektoriyasını,
Ayın dövrlərinə bənzətmək olar. Mədəniyyətlərin tarixi
genişlənməsində “oraq” coğrafiyası əsas yer almışdr.
Xüsusilə geomədəniyyətin genişlənməsini coğrafi xəritəyə
əsasən “ölən Ayın” vəziyyətinə bənzədə bilərik. (Ay dövrləricavan Ay (orağa bənzər), Ayın yarısı (gəliş), Ayın dörddə üç
hissəsi (gəliş), bədirlənmiş Ay (bütöv dairə), Ayın dörddə üç
hissəsi (gediş), Ayın yarısı (gediş), ölən Ay-bunlar Ayın Günəş
işıqlandırdığı tərəfin müxtəlif bucaq altında görünüşüdür).
Məsələn, Aralıq dənizi hövzəsi mədəniyyətini əks etdirən
elementlər (Misir və İkiçayarası mədəniyyət) Yunan və Roma
mədəniyyətlərinin elementləri, oradan da Mərkəzi və Qərbi,
eləcə də Şərqi Avropa məkanlarının elementlərinə transfer
edibdir. Mədəniyyət sonradan Rusiya ərazisinə daxil olubdur.
Buna görə də bu coğrafiyaya “oraq” coğrafiyası adını vermək
olar.
Mədəniyyətin genişlənməsinin “oraq” coğrafiyasına
dair bəzi faktları qeyd edək:
Mədəniyyətlərin,
sivilizasiyaların
tarixi
coğrafi
genişlənmələri tədqiqatçılar tərəfindən geniş araşdırılıb və bu
məsələyə dərindən izah verməyə ehtiyac yoxdur, belə ki,
1

И.А.Мусский. с.81, 100 великих диктаторов. Москва, «ВЕЧЕ», 2002., 656 с.,
səh.304-313.
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burada hər hansı yeni bir elmi fikir bildirmək yalnız tarixçilərə,
arxeoloqlara aid ola bilər. Bir məsələni qeyd etmək olar ki,
tarix də sübut edib ki, ən qədim Şərq dövlətləri Misirdə, Aralıq
dənizinin şərqində, Kiçik Asiya, İkiçayarası (Mesopotamiya),
İran, Hindistan, Çin və digər ölkələrin ərazisində yaranmışdır.
İlk yazı növü olan piktoqrafiya (şəkili yazı, heroqlif) e.ə.IV
minillikdə şumerlər, hindlər, elamlar tərəfindən tətbiq
olunurdu. Şumer-Akkad mixi yazıları var idi, Arami dili Şərqin
beynəlxalq dili kimi istifadə edilirdi.1 Ən iri qanunlar külliyatı
b.e.ə II minillikdə qədim Babilistanda yaranmışdır. Bu məşhur
Hammurapi qanunlarıdır. Dövlətlər arasında ilk yazılı
beynəlxalq müqavilə də e.ə.IV minillikdə Şərqdə mövcud
olmuşdur. (Akkad-Elam müqaviləsi). İlk əlifba e.ə. XIII əsrdə
Finikiyada (indiki Livan ərazisi) yaranmışdır və həmin əlifba
müasir Avropa və bir çox şərq dilləri əlifbalarının əsasını təşkil
edir. Şərqdə quldarlıq dövlətləri b.e.ə. IV-II minilliklərdə
olduğu halda, b.e.ə.X-V minilliklərdə mədəniyyət mərkəzləri
olduğu zaman, Avropanın Krit adasında 4500 il əvvəl ilk
Avropa mədəniyyəti (çar Minosun adını daşıyan Minoyların
yaratdığı mədəniyyət-e.ə. II minillikdə bu mədəniyyət süqut
etmiş, Egey dənizi ətrafında ağalıq Mikenlərə keçmişdir)
yaranmışdır. Avropanın cənub-şərqində, Yunanıstanda
Mikenlər e.ə. II minillikdə yaşamışlar və mədəniyyətlərini
yaratmışlar. Avropanın qədim alman və kelt xalqlarında isə
hələ qanunların yazıya alınması bizim eranın VIII-IX
əsrlərində, Skandinaviya xalqlarında isə XII-XIII əsrlərdə
həyata keçirilmişdir. Bunlarda nəsli –icma quruluşunun
dağılması çox gec gedib və feodalizmin yaranması prosesi ləng
həyata keçirilib. Şimali və Mərkəzi Avropada Romada olduğu
kimi quldarlıq quruluşu və ağalıq münasibətləri olmayıb. 2
1

Yusifov Y.B.-Y-88 Qədim Şərq tarixi: Dərslik.-Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı,
1992, 496 s., səh. 6.
2
Orta əsrlər tarixi /iki cilddə/. C.I., Dərslik, S.D.Skazkinin və b.redaktəsi ilə.
Yenidən işlənmiş 2-ci nəşri. Azərbaycancaya çevirəni Y.B.Mahmudov, B.: “Maarif”.
1988.528 səh., səh 21.
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Qədimdə kelt tayfalarının yazıları yox idi. E.ə. I minillikdə
Avropada ən qüdrətli və döyüşkən tayfalar hesab edilirdilər.
Lakin bunun əksinə olaraq e.ə.I əsrdə Roma imperiyası
mövcud idi. Bizim eranın ikinci əsrində bu imperiyanın
əraziləri Aralıq dənizinin ətrafını əhatə etməklə, Britaniya və
Şotlandiya da daxil olmaqla beş milyon kvadrat kilometrdən
çox olub. B.e.-nın III əsrində imperiya parçalanaraq Qərbi və
Şərqi Roma imperiyalarına ayrılıb.
Elmi biliklər, riyaziyyata dair biliklər Şərqdə yaranıb.
Hesab sistemləri meydana gəlib, Babilistanda həndəsəyə dair
biliklər mövcud olub. İtaliyada, Yunanıstanda b.e.ə. VI-V
əsrlərdə Pifaqorçuluq (bu təlimin nümayəndələri hesab
edirdilər ki, təbiət riyaziyyatın köməyi ilə “kəşf oluna” bilər)
geniş yayılmışıdır. E.ə.V-IV əsrlərdə Afinada quldarlıq
dünyasının ən demokratik dövlət quruluşu fəaliyyət göstərirdi.
V əsrdə tarixə yunan xalqının “atası və dostu” kimi daxil olan
Perikl (e.ə.500-429-cu illər) dövlətə başçılıq edirdi. Onun
hakimiyyətdə olduğu illərdə (e.ə.445-430-cu illər-“Perikl
dövrü) Afinada dövlət quruluşu zamanına görə yüksək zirvədə
dururdu. Afina demokratik dövlət quruluşu parlamentdə, xalq
məclisində fikir mübadiləsi aparmaq, sözlə təsir göstərmək,
siyasi əleyhdarları, yaxud başqa dinləyiciləri faktlarla, dəlillərlə
inandırmaq üçün müəyyən imkanlar yaratmışdı. Qədim
Yunanıstanda tanınan yeddi müdrikdən biri olmuş Solon
(e.ə.638-559-cu illərdə yaşamışdır) islahatları ilə xalq şurası
yaradılmışdı və məhkəmə sistemi təkmilləşdirilmişdi. VI əsrin
ikinci yarısında Eley fəlsəfə məktəbi yaranmışdı. Yunan
dialektikası (qarşılıqlı söhbətlər aparmaq) filosofların
yetişməsində mühüm rol oynayırdı. V sərin əvvəllərində Esxil
faciə janrının əsasını qoymuşdu və yunan dram teatrı
yaranmışdı, digər tərəfdən ictimai elmlər inkişaf edirdi və s.1
Orta əsrlərdə Xəlifəlik (əsas elm mərkəzi Bağdad hesab
edilirdi. Bura Çin, Hindistan, Yunanıstan, Roma, Bizans,
1

Əliyev Kamil. Ə56 Natiqlik sənəti.-B.: Azərnəşər, 1994, 150 səh., səh. 13-18.
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Suriya, İran və s. kimi ölkələrdən antik dünyanın görkəmli
alimlərinin əsərləri axıb gəlirdi. Burada elm mərkəzləri
yaradılmışdı) yunan elmini və digər ölkələrin elmini
Hindistandan tutmuş Şimali Afrikaya qədər geniş bir ərazidə
yaydı. İslam sivilizasiyası İspaniyada özünəməxsus xüsusi
yolla inkişaf etməyə başladı. Kordova, Sevilya, Toledo və
digər şəhərlərdə akademiyalar, ali məktəblər, yaradıldı. Həmin
akademiya və məktəblərdə dünyəvi elmlər-fəlsəfə, riyaziyyat,
astronomiya, tibb, tarix, kimya və digər elmlər öyrənilib, tədqiq
və tədris olunmağa başlandı. “İspaniyada parlayan islam
sivilizasiyasının şüaları sonradan bütün xristian dünyasını
işıqlandırdı. Müsəlmanlar Kordova və Toledoda yunan elminin
axırıncı qığılcımlarını qayğı ilə yığıb alovlandıraraq, bizim
üçün qorudular. Biz, avropalılar yeni dövrün kəşfləri üçün
islam dünyasının müdrikliyinə borcluyuq”.1
Şimali Avropa xalqlarının nümayəndələri əsasən elmi
öyrənmək üçün İspaniyaya üz tutdular. Bu yolla da “Oraq
coğrafiyasına” uyğun olaraq elmin yayılması başlandı. Elm öz
qurşağını genişləndirdi və Mərkəzi Şimali Avropanı əhatə etdi.
Tarixən xalqlararası və Şərq və Qərb sivilizasiyaları
arasında mübarizə gedib. Qərblilər şərqliləri “barbar”
adlandırırdılar. Məsələn, çoxlarına məlumdur ki, qədim yunan
alimi Aristotel insanları dəyərli və dəyərsizlərə bölərək,
ellinləri (yunanları) dəyərli, qeyri-ellinləri, o cümlədən şərq
xalqlarını dəyərsiz adlandırırdı. Onun fikrincə, yunanlar
tərəfindən işğal olunmuş şərq xalqları ellinlərin əsarəti altına
düşməlidir. Yunanlar farsları “barbar” adlandırırdılar. (Farslar
b.e.ə. V əsrdə Yunanıstanı ələ keçirmişdirlər və dağıtmışdılar.)
Tarixən elə hökmdarlar olub ki, bu iki fərqli sivilizasiya
arasında tellər yaratmağa çalışıb, qarışıq sivilizasiyalar
tərəfdarı olub. Məsələn, Makedoniyalı İsgəndər (hakimiyyət
illəri b.e.ə. 336-323-cü illər) “vahid dünya” yaratmaq istəyirdi
1

Hüseynağa Qəniyev. Zəka və xarakter. (tarixi-fəlsəfi esselər). Bakı-2011, CBS
polygraphic production mətbəəsi. 204 səh., səh.181-182.
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və hakimiyyətdə olduğu qısa bir müddətdə Yunanıstandan
başlayaraq, Misir də daxil olmaqla, Hindistanın qərb ərazisi
əhatə olunmaqla böyük ərazilər fəth etmişdi. O, şərq xalqlarına
münasibətdə öz müəllimi Aristoteldən (Ərəstun) fərqli fikirdə
olaraq yunan mədəniyyətini şərq mədəniyyəti ilə birləşdirmək,
qovuşdurmaq istəyirdi. Bu məqsədlə yunan (ellin)
mədəniyyətinin daşıyıcıları olan qərblilərin (döyüşçülərin)
şərqdə qalıb məskunlaşmaları siyasətini həyata keçririrdi və
yunan-makedoniyalı əsgərlərin yerli qızlarla evlənmələri
siyasətini həyata keçirirdi. Suz şəhərindəki (Əhəmənilərin
paytaxtı olub) dəbdəbəli nikah mərasimləri tarixdən məlumdur.
İsgəndərin özü də Əhəməni şahları olmuş III Daranın və III
Artakserksin qızları ilə evlənmişdi.
Bütün dünyanın fəth etmək arzusu ilə yaşayan və çalışan
hökmdarlardan olan Çingiz xan (Timuçin) (Heç bir savada
malik olmayan Çingiz xan ciddi nizam-intizama malik olan
ordu yaratmışdı. Çingiz xana qədər Monqolustanda birlik
olmamışıdı.) haqqında belə bir əfsanə var: - Çingiz xan ölən
zaman deyib ki, mən sizin üçün imperiya yaratdım, lakin
bütün dünyanın ələ keçirə bilmədim. Ölüm məni tez
yaxaladı. Onun imperiyasının hüdudları çox genişlənmişdi.
Tarixi məlumatlara əsasən, onun ordusu 1242-ci ildə Vyanaya
kimi gəlmiş, Polşa və Macarıstanın da ərazilərini tutmuşdu.
Çingiz xan Çinin paytaxtı Pekini ələ keçirdikdən sonra ən
qəddar şəxs adlandırılmağa başlandı. (Çin o zaman şərqin ən
qüdrətli dövləti idi. Çingiz xan hücum edən zaman, orta
əsrlərdə Pekin planetin ən böyük şəhəri idi, şəhərdə 350 min
nəfər əhali yaşayırdı. Çingiz xanın şəhəri mühasirəsi zamanı
əhali acından ölür, bir-birini yeyirdi.)
Qərb və Şərq mədəniyyəti, sivilizasiyası fəlsəfi
düşüncələrdə də ayrı-ayrı istiqamətlər kimi götürülüb və bu
fikir ayrılığı hələ də davam etməkdədir. Fərqli fəlsəfi baxışlar
həm geocəmiyyətdə (geocəmiyyət dedikdə, Avropa və Asiya
regionunun, Qərb və Şərqin cəmiyyətləri toplusu kimi başa
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düşmək olar) fərqli düşüncələrin müəyyən xətlərlə inkişaf
etmələrini formalaşdırmış, həm də cəmiyyətlər daxilində
meydana gələn meyarlardan, əlamətlərdən yeni düşüncələrdən
formalaşmışdır və bu proses yenə də davam etməkdədir. Qərb
Şərqin mühafizəkarlığından ehtiyat edir, islamofobiya
ideyasını, islam terrorçuluğu anlayışını yaradır, Şərq isə Qərbin
ifrat islahatçılığının, daxili sərbəstliyin özündəki adət-ənənə
üzrə formalaşan iyerarxiyasına vuracağı zərbədən qorxur. Hər
iki tərəf arasında isə yeni aralıq mədəniyyət zonaları
yaranmaqdadır ki, buna da bufer mədəniyyət zonaları kimi ad
vermək olar. Bu zonalar hər iki tərəfdən daxil olan mədəniyyət
elementlərinin fəaliyyət xassələrinin həm müsbət, həm də
mənfi təsirlərinə məruz qalır. Azərbaycanlı fəlsəfə təlimlər
araşdırıcısı S.Xəlilov öz əsərində qeyd edir: “Daha böyük
zaman kəsiyində baxıldıqda fəlsəfi fikrin ağırlıq mərkəzi əvvəl
Şərqdə; qədim Şumer, Çin və Hindistanda, sonra o dövr üçün
Şərq və Qərbin sintezi olan Yunanıstanda, qədim Elladada,
daha sonra isə müsəlman Şərqində qərarlaşmış və ancaq
Renessans dövründə Qərbi Avropaya köçmüşdür ki,
sonuncular estafeti bu günə qədər əldən vermirlər. Yeni dövr
Qərb fəlsəfi fikrinin formalaşmasında Orta əsr İslam
mədəniyyətinin və dini-fəlsəfi fikrinin böyük rolu olsa da,
bütövlükdə bu sivilizasiyanı bir sintez kimi təqdim etmək
əsassız olardı. Çünki Avropa Renessansında Şərq əsasən
vasitəçi rol oynamış, antik mədəniyyətin və qədim yunan
fəlsəfəsinin avropalılar tərəfindən yenidən mənimsənilməsində
iştirakçı olmuşdur. Bundan sonra Qərb məhz yeni, fərqli bir
istiqamət olaraq formalaşmışdır”. 1 Qərb filosoflarından olan
Redyard Kiplinq (1865-1936) Qərb ilə Şərq arasında mədəni
qarşıdurmanı belə ifadə etmişdi: “Qərb Qərbdir, Şərq isə Şərq,
onlar heç vaxt qovuşa bilməzlər”. 2 Şərqlilərin şüurunda isə
1

Xəlilov S.S. Şərq və Qərb: ümumbəşəri ideala doğru. Fəlsəfi etüdlər. Bakı,
“Azərbaycan Universiteti” nəşriyyatı, 2004, 624 səh., səh.5.
2
Mehdiyev. R.Ə. Fəlsəfə. Dərs vəsaiti. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2010, 360 səh., səh.327.
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Qərb mənəviyyatsız, yalnız həyatın maddi tərəfi ilə
maraqlanan, plüralist, özünəməxsus cəhətlərdən məhrum olan
bir dünya kimi qavranılır. Buna görə də şərqyönümlü ideyalar
Avropayönümlü konsepsiyaya qarşı qoyulurdu.1Alman filosofu
olmuş Georg Vilhelm Fridrix Hegel (1770-1831) Şərqlə Qərb
arasındakı fərqli xüsusiyyətlərə belə qiymət verirdi: “Şərq
bilirdi və bilir ki, ancaq bir şəxs azaddır, yunan və Roma
dünyası bilir ki, bəziləri azaddırlar, German dünyası bilir ki,
hamı azaddır”. Ümumiyyətlə isə qeyd etmək olar ki, Hegel öz
fəlsəfəsində həm müasirliyi, həm də antik Afinaya, Qüdsə və
Romaya gedib çıxan tarixi hadisələri əhatə etməyə səy göstərir.
Hegel öz baxışlarında liberalizm və konservatizmi xüsusi
həqiqətlər olaraq ortaya çıxarır. O, liberalizmin və
konservatizmin dialektik sintezini tapmışdır. Liberalizm
(tezis)-zəka ənənədən yüksəkdir. Fərd cəmiyyətdən yüksəkdir.
Konservatizm (mənfi reaksiya, antitezis)-ənənə zəkadan
yüksəkdir. Cəmiyyət (dövlət) fərddən yüksəkdir. Hegel bu iki
baxışın sintezində nəticəyə gəlirdi ki, ənənə -zəkalıdır, fərd təbiətən sosialdır.2
ABŞ-ın Corc Vaşinqton Universitetinin professoru Seyyid
Hüseyn Nəsr Şərq ilə Qərb arasında fərqlərin və ziddiyyətin
deyil, ümumi cəhətlərin önə çəkilməsinin tərəfdarıdır. Onun
fikrincə, birlik yolu hadisələr müstəvisində yox, ideya
müstəvisində axtarılmalıdır. Onun fikrincə, islam peripatetizmi,
işraqilik və təsəvvüf təliminin birləşməsindən yaranan islam
fəlsəfəsi Qərb fəlsəfəsi ilə əlaqəlidir. “Düzgün idrak” üçün
əvvəlcə nurlanma və ruhun işıqlanması vacibdir.3
1

Mehdiyev. R.Ə. Fəlsəfə. Dərs vəsaiti. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2010, 360 səh., səh.327.
Skirbekk Q., Gilye N. Fəlsəfə tarixi: Müasir dünyanın fəlsəfi qaynaqlarına bir
baxış, Ali məktəbin tələbələri üçün dərs vəsaiti, Fəlsəfə elmləri doktoru Adil
Əsədovun rus dilindən tərcüməsi, Bakı, “Zəkioğlu” nəşriyyatı, 2007., səh. 464.
3
S.Xəlilov. İslam fəlsəfəsi və müasirlik.-Seyyid Hüseyn Nəsrin fəlsəfi baxışlarının
analizi. Azərbaycan Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər Assosiasiyası. Fəlsəfə və sosialsiyasi elmlər. Elmi-nəzəri jurnal. 1(19), Bakı; Azərbaycan Universiteti, 2008; s.5458.
2
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Tədqiqatçı R.Ulusel qeyd edir: “Şərq xalqlarının irəlidə
getdiyi, Qərbinsə geri qaldığı çağlarda Şərq mədəniyyəti Qərb
xalqlarına öz təsirini göstərmişdi. Lakin nə vaxt ki, Qərb irəli
sıçradı, bizsə arxaca gedər olduq,-onda Qərb sivilizasiyası təbii
ki, bizim dilimizə də, fikrimizə də, əxlaqımıza da təsir
göstərməyə başladı. Hər halda Qərb xalqları qədim çağlarda
bizim ərsəyə gətirdiklərimizlə qidalanıb. İndi isə Şərq xalqları
Qərbin hazır etdiyi ilə bəhrələnir. Lakin dərd burasındadır ki,
seçib sonalamır, elə bütöv-bütöv udur, faydalı ilə faydasızı
ayırd eləmir. Məni bu qorxudur, həyəcanlandırır. Şərq bəzən
mənə dişləri tökülmüş qocanı, bəzən də hələ dişi-damağı
bərkiməmiş körpəni xatırladır. Qərb ruhu biz şərqlilərin həm
dostu, həm də düşmənidir. Dostumuzdur-əgər bəhrələnibbəhrələndiririksə,
düşmənimizdi-əgər
bizim
üzərimizə
hökmranlığa qalxırsa! Dostumuzdu-hərgah ürəyimizi ona
açırıqsa, düşmənimizdi-hərgah ürəyimizi ona veririksə!”1
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Şərq ilə Qərb arasında
mübarizə ilə yanaşı, sivilizsiyalararası elementlərin keçidləri də
baş verib. Ünsürlər Şərq ənənələrini, şərq yeniliklərini Qərbə
daşıyıblar. Məsələn, ərəblər (tacirlər) Şərq elminin Qərbə
daşıyıcıları olmaqla yanaşı, Çindən kağız istehsalını
məniməsyib Avropaya aparıblar. (Qeyd:Eramızın 105-ci ilində
məmur Tsay Lun köhnə-kürüş, kətan və ağacdan qatı kütlə alıb,
nazik qat yayıb və qurudub. Beləliklə, o kağızı icad edib. 2
Həmçinin ərəblər Avropanın cənub hissəsində, indiki
İspaniyada (Kordova xilafəti) böyük memarlıq ənənəsi
yaradıblar, məsələn, Kordova məscidini buna nümunə
göstəmək olar.
Kordovada üç mədəniyyət-müsəlman, xristian və yahudi
mədəniyyəti qovuşur. Kordova məscidi ətrafında yahudilər
1

Rahid Ulusel (Xə
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yaşayırlar. 1526-cı ildə katoliq kilsə məhkəməsi olan İnkvizisiya
İspaniyada Qranada müsəlmanlarına qarşı da autodafe-tonqalda
yandırma-tətbiq edib. Xristianlar belə tələb edirdilər ki, müsəlmanlar
ya katolik olmalı, ya da ölkəni tərk etməlidirlər. İnkivizisiyanın
qərarları ilə katolikliyi qəbul etməyənlər diri-diri tonqalda
yandırılırdılar. Bu baxımdan da 20 il ərzində çoxlu sayda
müsəlmanlar katolikliyi qəbul etmişlər. 1620-ci ildə bütün
müsəlmanların (mavrların) İspaniyadan qovulması haqqında qərar
qəbul etmişlər. Bunun nəticəsi olaraq on il ərzində çoxlu sayda
müsəlman İspaniyadan qovulmuşdu. Kordova məscidi də məcburi
olaraq xristian kilsəsinə çevrilmişdi. İnkvizisiya məhkəməsi XIIIXIX əsrlərdə mövcud olmuşdur.

Belə hesab edilir ki, orta əsrlərdə əsasən üç mədəniyyət
mərkəzi olub-Hind, Ərəb və Avropa mədəniyyəti. Eləcə də
Avropa memarlığı Şərqə gəlib çatıb. Məsələn, XIX əsrin sonu
XX əsrin əvvəllərində Bakı şəhərində Avropa memarlığı
üslubunda binalar və saraylar (teatr və idarə binaları, yaşayış
sarayları) inşa edilib. Avropa kapitalı və neft bazarı özü ilə
memarlıq üslublarının transferini zəruri edib. Həmçinin
musiqidə də transfer prosesi yaşanıb. Məsələn, XV əsrdə
İtaliyada yaranan opera musiqisi 1908-ci ildə dahi Azərbaycan
bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun (1885-1948-ci illərdə yaşayıb və
ilk bəstəkar olub) 1908-ci ildə “Leyli və Məcnun” operası ilə
müsəlman Şərqinə qədəm qoyub. Üzeyir Hacıbəyovun 1937-ci
ildə yazdığı “Koroğlu” operasında, həmçinin dahi şair Nizami
Gəncəvinin 800 illik yubileyi münasibətilə onun əsərlərinə
yazdığı “Sənsiz” və “Sevgili canan” romanslarında da QərbŞərq musiqi nümunələri melodiya baxımından qarışıq şəkildə,
qovuşmuş məzmunda verilmişdir.1
Bununla bərabər, Qərbin hüquq və siyasət sistemlərinin
nəzəri və təcrübi əsasları da Şərqə transfer edibdir. Müasir və
1

Opera (ital. Opera “iş, əmək, lat. dilində də iş, əsər deməkdir) dram incəsənətinin
musiqi janrıdır. Burada əsasən vokal musiqisindən istifadə edilir. Bu musiqi janrı
misteriyalarda-bibliya mövzularında orta əsr dramları, dini təqdimatlarda,
tamaşalarda meydana gəlib. Romans lirik məzmunlu kiçik vokal əsəridir.
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sivil hüquq normaları ilə tənzimlənən siyasi-ictimai
münasibətlər sistemi (bu sistemin əsas mahiyyəti hakimiyyətin
qollarının mövcudluğunda özünü göstərir, rasional idraka və
sistemli təfəkkürə əsaslanaraq, realizmi əsas götürür.
İnsanların bioloji-sosial varlıq kimi maraqlarının əlaqəli
şəkildə, rasional qaydada təmin olunmasına əsaslanır), eləcə
də milli özünüdərk fəlsəfi düşüncələri Şərq aləminə qədəm
qoyub. XIX əsrdən etibarən Avropa ilə sərhəd məkanlarda
daha tez qovuşma prosesləri yaşanıb. Azərbaycanda 1918-ci
ildə ilk demokratik respublika (parlamentli respublika) təşkil
edilib. XX əsrin əvvəllərində Rusiyada, Rusiya içərisində
yaşayan türkdilli xalqlarda, Cənubi Qafqazda milli oyanış
prosesləri baş verdi və millətlərin təşəkkül tapması prosesləri
genişləndi.
Türkiyə də xüsusi olaraq XIX əsrdə Avropanın ictimaisiyasi sistemini özünə cəlb edib. Milli özünüdərk proseslərini
yaşayıb. Qərbin islahatçılığa əsaslanan və obyektiv realizmi
təbliğ edən fəlsəfəsi Avropanın Asiya ilə sərhədlərində özünə
yer tapıb və bu məkanlarda maarifçilik hərəkatlarını
gücləndirib. 1 Qədim Yunanıstandan başlayan demokratiya
anlayışı Roma imperiyasından tutmuş Avropanın şimalına
1

Qeyd: Orta əsrlərdə Avropada məşhur olan barokko stili Osmanlı imperiyasının
memarlığında-saraylarda və məscidlərdə, geniş istifadə edilib və bu obyektlərdə
Şərq-Qərb memarlığı qovuşub. XIX əsrin 40-cı illərində Osmanlı imperiyasında
tənzimat dövrü-Qərbləşmə, müasirləşmə dövrü başladı. Avropada çoxdan başlamış
sənayeləşmə prosesləri Osmanlı imperiyasına də gəlib çatdı. Lakin bu dövrdə
imperiya əvvəlki nüfuzunu itirmiş, Avropadakı torpaqları əlindən buraxmalı
olmuşdur, Aralıq dənizində, Afrikanın şimalında təsirləri zəifləmiş, iqtisadiyyat öz
gücünü itirmişdi. Nəzərə almaq lazımdır ki, XIX əsrin 50-ci illərinə qədər imperiya
dünyada xarici borcu olmayan yeganə dövlət olub. Lakin bu dövrlərdən etibarən
zəifləmiş imperiya Qərb kapitalından asılı vəziyyətə düşüb. Türkiyədə sənayeləşmə
prosesi, tənzimat dövrü axırıncı sultan II Əbdül Həmidin dövrünə təsadüf edir. Onun
rəhbərliyi altında inanclı insanların rahat şəkildə müqəddəs yerlərə ziyarət
etmələrini təmin etmək üçün İstambuldan Mədinəyə qədər “Həcc” layihəsi
adlandırılan dəmiryolu çəkilir və bu layihədə çoxlu sayda digər müsəlmanlar da
iştirak edirlər. Lakin I Dünya müharibəsi zamanı həmin layihə tamamilə dağıdılır.
XIX əsrdə Şərqin ədəbiyyatı da, məsələn, Ömər Xəyyamın rübailəri, “Min bir gecə”
nağılı Qərb ədəbi düşüncələrində özünə yer tapır.
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qədər geniş bir məkana yayılmış, Avropadan da Rusiyaya daxil
olmuş, Cənubi Qafqazı və Mərkəzi Asiyanı əhatə etmişdir.
Türkiyə də Avropanın mərkəzi hissələrindən (məsələn,
Fransadan) maarifçilik ideyalarını qəbul etmiş, liberal, azad və
plüral düşüncələr ədəbiyyata daxil olmuş və türk cəmiyyəti
Qərbdə təşəkkül tapan sosial-siyasi sistemlərin məzmun və
formalarını özünə qəbul etmişdir. Beləliklə, Şərq-Qərb arasında
mədəniyyətin, elmin qarşılıqlı olaraq keçidini “Ölən Ayın”
vəziyyətinə (prosesin dövrlənməsinə) bənzəməsi faktı barədə
müvafiq qənaətə gəlmiş oluruq.
Müasir Türkiyə dövlətinin banisi Mustafa Kamal Atatürk
Türkiyə dövlətinin inkişafını dünyəviləşmədə, Qərbə
yanaşmada, Qərb təcrübəsini ölkəsinə gətirməkdə görürdü.
Atatürk milli inkişafı Qərb düşüncələri ilə sintez edərək yeni bir,
həm də çağdaş türkün formalaşmasını istəyirdi. Həmçinin Qərb
mədəniyyətinin Türkiyə vasitəsilə Şərqə transfer etdirən bir
siyasətçi idi. Eləcə də Türkiyəni Avropaya bağlamaq və bununla
da Şərq-Qərb mədəniyyət nümunəsini yaratmaq onun başlıca
siyasətinə aid idi. Bu baxımdan o qeyd edirdi: “Ölkəmizi
çağdalaşdırmaq istəyirik. Bütün səyimiz Türkiyədə çağdaş,
Qərb nümunəsi ilə bir hökümət qurmaqdır. Sivilizasiyaya daxil
olub, lakin Qərbə yönəlməyən millət hansıdır? Bir istiqamətdə
yürümək qərarında olan, lakin hərəkətinin ayağına bağlı
zəncirlərlə çətinləşdiyini görən insan nə etməlidir? O, zəncirləri
qırar yürüyər”. Digər bir fikrində isə göstərirdi: “Biz Qərb
sivilizasiyasını bir təqlidçilik naminə qəbul etmirik. Onda yaxşı
hesab etdiyimiz, öz aləmimizə uyğun zənn etdiyimiz dünya
sivilizasiyası səviyyəsi içində mənimsəyirik”.1 Atatürk Qərbin
mədəni millətləri ilə ayaqlaşmaq, cəmiyyətləri ilə
uyğunlaşmağın vacib olması fikrini bildirirdi. Bu baxımdan
qeyd edirdi: “Sosial və iqtisadi həyatımız mədəni millətlərin

1

Utkan Qocatürk. Atatürk.-Bakı:Elm, 1991.-212 s. Tərcümə və qeydlər Dünyamalı
Vəliyevindir. Kitabda Atatürkün ölməz sözləri bölməsi. səh.134-135.
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çatdığı dərəcəyə görə nizamlaşdırılmalıdır”. 1 Eyni zamanda
bildirirdi: “Türk millətinin yürüməkdə olduğu irəliləyiş və
sivilizasiya yolunda, əlində və başında tutduğu məşəl müsbət
elmdir”, “Elm və texnika haradadırsa, biz də orada olacayıq və
onu millətin hər bir fərdinin beyninə yeridəcəyik. Elm və
texnika üçün heç bir qeyd və şərt yoxdur”.2
Hər bir cəmiyyət ideologiyalar əsasında inkişaf edir.
İdeyalar mövcud olan real şəraitə əsaslanaraq inkişafın növbəti
mərhələsini, davamını həyata keçirmək üçün fəaliyyət
istiqamətlərini müəyyənləşdirmək məqsədilə meydana gəlir,
digər tərəfdən də yeni baxışlar sayəsində inkişafın yeni
istiqamətlərini yaratmaq üçün müəyyən şəxslər, aparıcı
qüvvələr, təsirə malik olan qüvvələr tərəfindən irəli atılır.
Cəmiyyətlərin daxilində balanslaşdırmanı, tərəflər arasında
harmoniyanı, uyğunluğu yaratmaq üçün cəmiyyətin, dövlətin
liderləri tərəfindən ideyalar irəli sürülür və siyasət həyata
keçirilir. Lakin nəzəri baxımdan bir qədər canlı səslənməsinə
baxmayaraq, çox zaman reallığı nəzərə ala bilməyən liderlər
tərəfindən birlik, vahidlik yaratmaq üçün yersiz, şəraitə qarşı
zalım, insanlara əzab və işgəncələr verən, dəyərləri məhv edən,
cəmiyyəti strukturuna köklü zərbələr vuran siyasət həyata
keçirilir. Bu siyasətin zərbə altında reallaşması cəmiyyətə dəmir
kimi bərk zərbələr vurur və inkişaf cərəyanları yaratmaq
əvəzinə, destruktivlik meydana gəlir. XX əsrin ən böyük
despotlarından biri olmuş Pol Potun, zamanı, şəraiti, inkişaf
səviyyəsini, reallıqları, milli xüsusiyyətləri, dini amilləri nəzərə
almadan, xalqına qarşı soyqırım siyasəti öz ölkəsini mədəni,
ictimai, siyasi, iqtisadi və xalqın genetik kodlaşması baxımından
bir neçə əsr arxaya aparmışdır.

1

Utkan Qocatürk. Atatürk.-Bakı:Elm, 1991.-212 s. Tərcümə və qeydlər Dünyamalı
Vəliyevindir. Kitabda Atatürkün ölməz sözləri bölməsi, səh.134.
2
Həmin kitab, səh.131
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Pol Pot 1928-ci ildə anadan olub və Kampuçiyada 19751979-cu illərdə “qırmızı kxmerlər”in sol ekstremist rejiminə
rəhbərlik edib. Öz xalqına qarşı soyqırım həyata keçirib. 1975ci ildə ölkə prezidenti Lon Nola hakimiyyətdən
kənarlaşdırıldıqdan sonra Pol Pot Kampuçiyada (keçmiş
Kamboca) cəmi dörd il hakimiyyət başında olub və beynəlxalq
aləmdə mənfur (iyrənc) rəhbər kimi tanınıb. Bu qısa müddət
ərzində özünün utopik ideyalarının icrası sayəsində faktiki
olaraq bütün xalqı məhv edib. Pol Potun hakimiyyəti dövründə
ölkə Canlı Ölüm Torpağı adlandırılıb. Onun rəhbərliyi altında
demək olar ki, ölkə üç milyon nəfərini (o zaman ölkədə 7-8
milyon nəfər əhali yaşayırmış) vəhşicəsinə itirib. Pol Potun əsl
adı Salot Sar olub. O, Kamponqtxom əyalətində imkanlı şəxsin
ailəsində dünyaya gəlib. O zamanlar Kambocanı fransızlar
idarə edirdilər. Salot Sar qapalı mühitdə böyüyüb və ətrafdan
kənarda qalıb. Ali təhsilini Fransada alıb və İkinci Dünya
müharibəsi illərində Hindoçin kommunist partiyasına daxil
olub. O, marksist və stalinçi dairələrə qoşulmuş və
Kambocanın kral hakimiyyətinə qarşı pamfletlər (həcvlər)
yazmışdır. XX əsrin 50-ci illərində ölkəsinə qayıtdıqdan sonra
Çin kommunistlərinin lideri Mao Tzedunun (Çzedun da demək
olar) nəzəri irsini öyrənməyə başlamışdır.
1963-cü ildə Pol Pot Kambocanın kommunist
partizanlarının –“qırmızı kxmerlər”in lideri oldu. 1975-ci ildə
“qırmızı kxmerlər” Kambocanın paytaxtı olan Pompeni
tuturlar. Çin lideri Mao Çzedunun köməkliyi ilə 1976-cı ildə
Kambocada baş nazir təyin edilir. Hələ 1975-ci ildən ölkədə
“təmizləmə” işləri həyata keçirir və mövcud əks qüvvələrə və
gələcəkdə ehtimal edilə bilən qüvvələrə qarşı kütləvi
repressiyalara başlayır. Mao Çzedunun kommunalar haqqında
olan ideyalarından ruhlanaraq “Kəndlərə geriyə” şüarının
icrasına başlayır. Böyük və kiçik şəhərlərin əhalisi dağ və kənd
təsərrüfatı rayonlarına köçürülür. Paytaxtın 2-3 milyon əhalisi
məcburi olaraq, zorakılığa məruz qalaraq, kommunalar
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şəklində kəndlərdə, təsərrüfatlarda cəmləşdirilir. Köçürmə
proqramına əsasən bütün ölkənin əhalisi üç dərəcəyə
bölünürdü: “köhnə sakinlər”, “yeni sakinlər” və əvvəlki
rejimlə əməkdaşlıq edən sakinlər. Əvvəlki rejimlə əməkdaşlıq
edən sakinlərə divan tutulurdu. “Yeni sakinlər” adlandırılan
şəhər əhalisi isə kəndlərə köçürülərək “köhnə sakinlər”inkəndlilərin nəzarəti altına verilmişdi. Onlar meşələrdə işləyir
və ağır kənd təsərrüfatı ilə məşğul olurdular. Ölkənin bütün
əhalisi görəcəyi işlərdən asılı olaraq qruplara bölünmüşdü.
Kampuçiyada fəhlə sinfi olmadığından belə hesab edilirdi ki,
inqilabı (Tunq Padevot) həyata keçirmək üçün sinif olaraq
yoxsul kəndliləri götürmək lazımdır.
Hər kəs kəndlərdə, “Anqka” təşkilatının (“qırmızı
kxmerlər”in siyasi təşkilatı) nəzarəti altında aclıq və səfalət
içərisində kommunalarda yaşayırdı. Uşaqlar 7 yaşından
işləyirdi və ümumilikdə gündəlik iş rejimi 12-16 saat təşkil
edirdi. “Anqka” təşkilatı əhalini güdməklə, təqib etməklə və
iradəsini sındırmaqla məşğul idi. Bu təşkilatın başlıca
funksiyası xalqın özünü dərk etməsinə və etirazlara
başlamasına imkan verməməkdən ibarət idi. Bu istiqamətdə
insanlıq əleyhinə vəhşicəsinə çoxvektorlu fəaliyyət təşkil edirdi.
Ölkədə ərzaq çatışmazlığı mövcud idi və əhali ağır işgəncələrə
və güllələnməyə məruz qalırdı. Təşkilat əhalinin ailə, sosial və
mənəvi həyatına soxulurdu. Ər və arvada bir yerdə yaşamağa
icazə verilmirdi və uşaqlar valideyinlərindən aralandırılırdı.
Məhəbbət qadağan edilmişdi və bu addımı atan gənclər
işgəncəli ölümlərə məruz qalırdılar. Ər-arvad yalnız “Anqka”
təşkilatının icazəsi ilə nikaha daxil ola bilərdi. Şəxsi əşyalar
məhv edilirdi və şəxsi mülkiyyət və ticarət tamamilə ləğv
edilmişdi. Pol Pot və tərəfdarları hesab edirdilər ki, ölkədə
yalnız daxili tələbatı ödəyə biləcək səviyyədə məhsul istehsal
etmək lazımdır. Bundan artığa ehtiyac yoxdur. İşləyən əhaliyə
ildə bir dəfə geyim verilirdi. Yemək isə əsasən düyüdən ibarət
olmaqla az miqdarda ümumi şəkildə paylanılırdı. İqtisadiyyat
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sistemi tamamilə çökmüşdü. Pul lazım olmurdu və pulu
tamamilə ləğv etmişdilər. Maaliyyə və bank sistemləri
çökdürülmüşdür.
1976-cı ildə Pol Pot elan etmişdi ki, “80 faiz əhali xəstədir
və əmək qabiliyyətini itirib”. Belə hesab edilirdi ki, cəmiyyət
“xəstələr”dən təmizlənməlidir və bir o qədər adam ölkəyə
lazım deyil.
Ölkə əhalisinin 85 faizi buddizmə sitayiş edirdi. Lakin
ölkədə ümumilikdə din qadağan edilmişdi. Budda monaxları
“kommunalar”da işləməyə məcbur edilirdi. Budda heykəlləri
və buddizmə aid olan kitablar məhv edilirdi. İslam dini
qadağan edilmişdi və məscidlər dağıdılmış və ya donuzxanalar,
eləcə də türmələrə çevrilmişdi. Dini başçılar isə vəhşicəsinə
qətlə yetirilmişlər. Pol Potçular hesab edirdilər ki, insan
həyatından söhbət gedərkən dini məsələlər unudulmalıdır və
din inqilabi işə mane olur. 1979-cu ilə qədər ölkənin bütün
xristianları (əsasən vyetnam mənşəli əhali bu dinə sitayiş
edirdi), müsəlmanları məhv edilmişdi.
Pol Pot ideoloqlarının fikrincə, ölkədəki bütün fəlakət və
ədalətsizliklər zəhmətkeşlərin milli burjuaziya və feodallar,
həm də xarici kapitalistlər tərəfindən istismarı nəticəsində
meydana gəlir. İstismarsa öz növbəsində istehsal vasitələri
üzərində xüsusi mülkiyyət nəticəsində törəyir. İstismarın
məkanı şəhərlərdir, çünki “şəhər kəndin həyat qüvvəsini çəkib
soran nasos” rolunu oynayır. Pol Pot və onun tərəfdaşlarının
ictimai quruluş idealı “Kampuçiya tarixi ənənələri əsasında”
formalaşdırılan “xalis kollektiv sosializm cəmiyyəti” olmalı
idi. Bu prinsip də xüsusi mülkiyyətin deyil, dövlət mülkiyyətinin
olması prinsipinin reallaşmasını meydana gətirirdi. Pol
Potçular hesab edirdilər ki, ortabab imkana malik olan
kəndlilər aşağı imkana malik olan kəndliləri istismar edirlər və
ona görə də onları məhv etmək lazımdır. Bu istiqamətdə də
kütləvi qırğınlar törədirdilər. Digər tərəfdən, hər bir
kampuçiyalının malı, mülkiyyəti torpağı əslində dövlətin olurdu
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və dövlət öz məmurları vasitəsilə rəiyyətin nəinki malına, hətta
həyatına belə hökm edə bilərdi. Onların fikrincə, yeni cəmiyyət
qurmaq üçün köhnələr məhv olunmalı və yeniləşmək məqsədilə
tərbiyələnmək lazım gəlirdi. Onlar hesab edirdilər ki, bu yolla
10-15 ilə Kampuçiyada kommunizm qurmaq olardı. Pol Potun
yaxın tərəfdaşlarından olan İene Sari belə bir fikir bildirirdi ki,
Kampuçiya dünyaya sübut edəcəkdir ki, bir zərbə ilə
kommunizmi qurmaq olar.
Pol Potçular hesab edirdilər ki, ölkədə yalnız bir xalq və
bir dil-kxmer dili mövcud olmalıdır. “Bütün milli azlıqların”
şüurundan milli mənsubiyyət, etnik xüsusiyyətlər, əxlaq, ənənə
və dini təsəvvürləri yox etmək lazımdır. Bu ideologiyaya uyğun
olaraq ölkədə tarixən yaşayan tyamlar və taylar, vyetnamlılar
soyqırıma məruz qalmışar. Bu xalqların minlərlə nümayəndəsi
məhv edilmişdir, yaşayış məskənləri yandırılmışdır. Bununla
yanaşı, onlar adlarını dəyişməyə məcbur edilmiş və ana
dillərində danışmaq onlara qadağan edilmişdi.
Pol Pot öz ölkəsini xarici mühitdən təcrid etmişdir və ABŞ,
Vyetnam və SSRİ ən qəddar düşmən hesab edilən ölkələr idi.
Xarici ticarət və və digər iqtisadi əməliyyatlar yox səviyyəsində
idi.
Pol Pot rejimi zamanı məktəblər, kinoteatrlar, televiziya
ləğv edilmişdi. Qəzetlər bağlanmışdı. Ölkəni ziyalıları da
məhvə məhkum edilmişdi; professorlar, dosentlər, müəllimlər,
incəsənət adamları, bir sözlə, ziyalı təbəqə soyqrıma məruz
qalmışdır. Ordunun zabit heyəti məhvə düçar olmuşdur.
1979-cu ildə milli soyqırım başa çatmış, Vyetnamın hərbi
müdaxiləsi sayəsində Pol Pot rejimi iflasa uğramışdır. Pol Pot
isə meşələrə qaçaraq terrora əl atmışdır. 1997-ci ildə ev
dustağına çevrilmişdir. 1998-ci ildə isə vəfat etmişdir.1

1

И.А.Мусский. с.81, 100 великих диктаторов. Москва, «ВЕЧЕ», 2002.656 с.
Səh.613-620; Boris Bajanov, Cavanşir Xıdırov. H28 Hökmdarlar. İ.V.Stalin, Pol
Pot. Səddam Hüseyn.-B., Yazıçı, 1993, 176 s., səh. 110-138.
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Balanslaşdırma
maraq
təminatından
yaranan,
rəngarəngliyi və qarşılıqlı olaraq mütləq və nisbi bərabərlik
vəziyyətini əks etdirən bir prosesdir. Bu baxımdan “mənim
marağım, sənin marağın, onun marağı, bizim marağımız, sizin
marağınız, onların maraqları, hər kəsə mənsub olmaq, aid
olmaq prinsipini özündə əks etdirən, bir sözlə öz varlğı ilə
mövcud olan və birbaşa və ya dolayı yolla iştirak edən hər
kəsin, hamının marağı” birləşmiş, vahid ideya əsasında
münasibətlərin
balanslaşdırılması
prosesləri
başlanır.
Maraqların birgə mövcudluğu isə qarşılıqlı təsir vəziyyətini
meydana gətirir və maraq tərəfləri şərtləndirici funksiyanı
yerinə yetirir. Maraq tərəflərinin birgə fəaliyyəti və hərəkət
istiqamətləri sayəsində maraqlar arasında uyğunluq, ahənglik
və müəyyən mərkəzlərə uyğun olaraq simmetriya yaranır. Bu
proseslərdə də balanslaşdırma əksliklərin mübarizəsi və
vəhdətindən, məsələn, simmetriya və asimmetriyadan,
harmoniya və disharmoniyadan, mütənasiblik və qeyrimütənasiblikdən və onların müəyyən məqamlarda və
şəraitlərdə mübarizəsindən, birləşməsi və vəhdət təşkil etməsi
zərurətindən meydana gəlir.
Müəyyən sahələrdə iştirak edən hər bir tərəfin marağı
meydana gəlir, qarşılıqlı təsirlər yaranır. Hamının maraqları
qarşılıqlı olaraq maraq sistemini, mexanizm və strukturunu
formalaşdırır. Maraq, xüsusilə sosial və mənəvi maraqlar
yalnız qarşılıqlı təsirlərdə və birgə iştiraklarda mövcud olur.
Əgər əşyalara təsirdə hər hansı bir tərəf iştirak edirsə, deməli,
onun da imkanlarına uyğun olaraq ehtiyac və tələbatları
ödənilməlidir. Hərəkətlər, təsirlər zamanı isə qüvvə tətbiqi
sayəsində mövcud olan təsir gücü əvəzlənməlidir və əks təsirlə
mütləq və nisbi olaraq bərabərləşməlidir. Əmək sərf etmək əldə
edilənlərə, nəticələrə uyğun olmalıdır və müəyyən mütləq və
nisbi məqamları özündə əks etdirməlidir. Balanslaşdırmanı
yalnız maraqlar kompleksində axtarmaq lazımdır. Maraq
marağı şərtləndirir və meydana gətirir, səbəb və başlanğıc üçün
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əlaqəli şərtləri meydana gətirir. Kompleks tərkibində bir və ya
bir neçə marağın mövcudluğu münasibətlərin balanslaşdırılması vəziyyətini zəruri edir. Müəyyən sistemlərdə iştirak
edən şəxslər mütləq şəkildə doymaq, əldə olunanlarla könüllü
olaraq razılaşmaq prinsipi ilə fəaliyyət göstərməlidirlər ki,
balanslaşdırılma vəziyyətləri meydana gəlsin. Münasibətlərin
balanslaşdırılmasında qəbuletmə, razılaşma, həzm etmə, dözüm
və səbr kimi insani fəaliyyət və keyfiyyətlər geniş şəkildə
cəmləşir. Balanslaşdırılmış vəziyyətlərin təmin edilməsi həm
də cəmiyyətin üzvlərinin düşüncə tərzlərinin nisbi
bərabərləşməsindən də asılı olur. Çünki yüksək səviyyədə
dərketmə və adi şüur səviyyəsindən bir qədər yuxarı qalxmaq
çox vacıb amil hesab edilməlidir. Balanslaşdırmada, bunun
nəticəsi olaraq iqtisadi və siyasi-ictimai inkişafda, bir-birindən
asılı olan və bir-biri üçün təkanverici, hərəkət şərtləndirici
bütün kriteriyalar kompleks şəkildə, yüksək göstəricilərlə
mövcud olmalıdır. Bu baxımdan dövlətin inkişafında mühüm
xidmətlər göstərmiş Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri
Heydər Əliyev cəmiyyətdə ümumi inkişafa nail olmaq üçün
mövcud kriteriyalar arasında mövcud münasibətlər və onların
real qarşılıqlı nisbətləri barədə qeyd edirdi: “....Daxili siyasi
sabitliyi təmin etmək lazımdır, islahatları ardıcıl surətdə
aparmaq gərəkdir ki, insanlar bunları anlaya bilsinlər. Onlara,
sadəcə olaraq, yuxarıdan “edin” deyilməməlidir. Çünki hər bir
insanın öz qavrayış qabiliyyəti var. Məsələn, kimsə bir işarədən
başa düşür, başqası isə bunun üçün üç gün, bəzilərinə isə hətta
üç il vaxt lazımdır. İnsanlar müxtəlif olurlar. Ona görə də biz
bunların hamısını nəzərə almışıq və alırıq. Eyni zamanda biz
mövcud çətinlikləri də nəzərə almalıyıq...”1

1

Əliyev Heydər. Ə56 Müstəqilliyimiz əbədidir. Otuzüçüncü kitab. B., Azərnəşr,
2011, 480 səh. Ukrayna Ali Rada-sının Sədri İvan Plyuşş başda olmaqla bu ölkənin
parlament nümayəndə heyəti ilə görüşdə söhbət. 2 mart 2001-ci il. Kitabda səh. 11.
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Cəmiyyətlərdə və dövlətlər arasında münasibətlərin
balanslı vəziyyətinin qurulması və qorunub saxlanılması
dövləti idarə edən, xüsusilə dövlətə rəhbərlik edən şəxslərdən,
onların əxlaqından (mənəvi keyfiyyətlərindən) əsaslı surətdə
asılı olur. (Dövlətin mənəvi keyfiyyəti-yüksək moralı
dedikdə, öz daxilində əsasən hər kəsin təbii hüquqlarını
təmin edən, eləcə də ardıcıl və əlaqəli sahələr üzrə yaranan
yeni şəraitlərə müvafiq olaraq demokratik ruhlu, ədalətli,
tarazlı normalar qəbul edən və xalqına, eləcə də əcnəbilərə
əlavə hüquqlar verən və hüquqları lazımi səviyyədə
qoruyan funksiyası və dövlətin beynəlxalq münasibətlərdə
ədalətli davranışa sahib olmaq xüsusiyyətləri başa
düşülməlidir. Dövlətin yüksək moralı onun normalar və
hədlər çərçivəsində daimi maraqlarını təmin edə bilər. Belə
ki, yüksək əxlaq nümayişi dövlətə qarşı digər dövlətin inam
və etibarını artırar və beynəlxalq aləmdə ona yüksək
müsbət imic qazandırar. Yüksək imic isə dövlətə qarşı
digər dövlətlər tərəfindən diqqəti artıran əsas vasitə və
vəziyyət hesab edilə bilər. Məhz yüksək əxlaq sayəsində
hərəkət edən dövlət, başqasının maraq və mənafeyinə xələl
gətirməyən tərəf, öz marağını digərlərinə nisbətən daha da
yüksək səviyyədə təmin etmək imkanları əldə edir. Yüksək
əxlaq da həqiqəti özündə əks etdirən ədalətdən başqa bir
şey deyildir. Ədalət də özündə razılaşdırılmış, doymuş
vəziyyətləri ehtiva edən bir vəziyyətdir və vasitədir,
maraqların şişməsinin əleyhinə olan vəziyyətdir. Dövlətin
yüksək əxlaq prinsipləri mövcud beynəlxalq hüquq
normalarında əksini tapır). Belə ki, dövlətin idarəedilməsi
moral (əxlaq,-əxlaq daxilində fəzilət-xeyirxahlıq, yaxşılıq;
ədalət əsasında hüquq normalarının qəbulu və ədalətlə icrası;
düzgün əsaslarla hər kəsin maraqlarına cavab verəcək
məzmunda dövlətçiliyin təşkili və idarəedənlərin ədalətli
fəaliyyəti)
prinsiplərinə
söykənir
və
ideologiyanın
mahiyyətində moralizm (dövlət rəhbərinin ədalətli qanunları
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qəbul etdirməyə və normaları ədalətlə icra etdirməyə əsaslanan
siyasəti məhz yüksək əxlaqı əks etdirir) mühüm rol oynayır.
Dövlətlər daxilində və beynəlxalq aləmdə moralizm
cərəyanlarının mövcudluğu və cərəyanların xassələri
cəmiyyətlərin və beynəlxalq aləmin inkişafına müsbət
təsirlərini göstərir.
Dahi yunan filosofu Platonun təliminin məntiqinə əsasən
cəmiyyət üzvləri arasında seçmələr olur; cəmiyyətin üzvləri
hökmdarlara (filosoflar), idarə edənlərə (mühafizlərə) və
istehsalçılara (sənətkarlar və əkinçilərə) bölünür. Hökmdarların
funksiyası hakimiyyət, fəziləti müdriklik, idarə edənlərin
(onları indiki məmurlar kimi qəbul etmək olar) funksiyası
idarəetmə, fəziləti mərdlik, istehsalçıların funksiyası istehsal,
fəziləti mötədillikdir (itaətdir). Burada ictimai fəaliyyət zamanı
hər kəsin qabiliyyəti məsələsinin zəruriliyini bir şərt olaraq önə
çəkir və hesab edir ki, siyasi fəaliyyətə heç də hamı qabil
deyildir. Platonun təlimindən meydana gələn prinsiplərə görə,
müdriklik, mərdlik və mötədilliyin harmoniyası ədalətdir və bu
ədalət də cəmiyyətlə bağlı olan fəzilətdir.1 Platon öz təlimi ilə
bütün münasibətlərin harmoniyasında ədaləti əsas fəzilət kimi
və mənəviyyatın baza kriteriyası kimi götürüb.
Orta əsrlərin bəzi dövlətçilik və siyasət nəzəriyyələrində də
hökmdarların ədalətliliyi və dövlətin düzgün qaydada, ayrıseçkiliyə yol vermədən idarə edilməsi prinsipi əksər hallarda
başlıca xətt kimi götürülüb. Düzdür, görkəmli italyan siyasi
xadimi, tarixçisi və hərb nəzəriyyəçisi olmuş, Florensiya
respublikasında yüksək dövlət vəzifəsi tutmuş Nikkolo
Makiavellinin (1469-1527-ci illərdə yaşamışıdr) məşhur
“Hökmdar” əsərində siyasətə manipulyasiya kimi baxılır və
etika siyasətdən ayrılır, hökmdarın iradəsi əsas götürülür. Bu
1
Skirbekk Q., Gilye N. Fəlsəfə tarixi: Müasir dünyanın fəlsəfi qaynaqlarına bir
baxış, Ali məktəbin tələbələri üçün dərs vəsaiti, Fəlsəfə elmləri doktoru Adil
Əsədovun rus dilindən tərcüməsi, Bakı, “Zəkioğlu” nəşriyyatı, 2007. səh., səh. 9596.
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əsərdə siyasi idarətemədə fəndlərdən istifadə edilməsi,
məharətin müxtəlif yollarının mövcudluğu, məqsədə çatmaq
üçün real şəraitlərdə hərəkətlərin və görülməli tədbirlərin
əsasları, eləcə də dövlət rəhbərinin məharəti və qabiliyyəti,
hadisələri düzgün dəyərləndirmək və əvvəlcədən tədbirlər
görmək bacarığı və istedadı (nəzəriyyə “idarəetmə mexaniksaı
haqqında” təlim kimi də dəyərləndirilir) əsas predmet olaraq
götürülsə də, siyasətin etika üzərində qələbəsi mahiyyəti öz
əksini tapsa da, 1 ondan bir neçə əsr qabaq yazılan
“Siyasətnamə” əsərində isə hökmdarın ədalətliyi məsələsi
başlıca predmet olaraq qarşıya qoyulmuşdur. Bu baxımdan orta
əsrlərdə mövcud olmuş Səlcuqilər dövlətinin sultanlarından
olan Alp Arslan (1063-1072) və Məlik şahın (1072-1092)
vəziri olmuş Xacə Nizamülmülk Həsən ibn Əli (1017-1092-ci
illərdə yaşamışıdr) özünün “Siyasətnamə” əsərində yazır:
“Şahlar allahı-onun şəni böyük olsun-razı salmalıdırlar, allahın
(adı böyük olsun) razılığı ilə xalqa edilən ehsan, onlar arasında
yayılan ədalətlə olar. Xalqın dühası şahın dühası ilə birləşdikdə
ölkə möhkəmlənər, günü-gündən inkişaf edər, dövlət qapıları
açılar və xoşbəxtlik hökmdarın üzünə gülər; bu dünyada yaxşı
ad qazanar, o dünyada hesabı yüngül olar. Odur ki, deyiblər: “
Dövlət küfr ilə dağılmaz, zülm ilə dağılar”.2 Şahların şikayətə
baxmaları, ədalət, mərhəmət və xeyirxahlıqları haqqında belə
bir fikir bildirir: “Çarə yoxdur, padşah ən azı həftədə iki gün
şikayətə baxıb zalimlərə cəza verməli, bilavasitə öz qulağı ilə
rəiyyətin sözünü eşitməlidir. Onlar mühüm olan məsələləri
deməli, hər məsələ haqqında isə şah fərman verməlidir. Elə ki,
şahın həfətədə iki dəfə məzlumları, şikayətçiləri qəbul edib
onlara qulaq asma xəbəri ölkəyə yayıldı, bütün zalimlər
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vahiməyə düşüb yerlərində rahat oturar və cəzanın
qorxusundan heç kəsə əziyyət verməyə cəsarət etməzlər”.1
Dövlət idarəçiliyinin xassəsi və məzmunu müxtəlif
keyfiyyətlərə, xasələrə mailk olan şəxslərin birlikdə
hərəkətlərindən formalaşır. Məhz dövlətin idarəedilməsinin
xassələri də onu idarəedənlər tərəfindən formalaşdırılır. Dövlət
daxilində ədalətə nail olmaq üçün hökmdarda əxlaq və
qabiliyyət, istedad vəhdətlik təşkil etməlidir. Məhz Aristotel də
siyasətlə əxlaqı vəhdətdə görürdü. Əxlaq mütləq şəkildə sərhəd
yaradır (Makiavelli nəzəriyyəsində isə insanların şeylərə və
hakimiyyətə can atmalarında sərhədlər yoxdur, məqsədlər
uğrunda bütün mümkün variantlardan istifadə edilməlidir),
hərəkətlərin hədlərini müəyyən edir və əks tərəfin də
mövqeyini nəzərə alır. Hakimiyyət həm dövlət daxilində, həm
də beynəlxalq sahələrdə öz funksiyasını təmin edərkən moral
prinsiplərini formalaşdırır və əxlaq qaydalarını və vərdişləri
yaradır. Bu da özlüyündə həm dövlət strukturunda və
idarəetmə rejimində, həm də dövlətlərarası münasibətlər
strukrurunun mahiyyətində büruzə verir. Məhz moral qaydalar
dövlətin idarəedilməsi və bu baxımdan onun daxili və xarici
fəaliyyətini tənzimlənməsi zamanı müvafiq vərdişləri və ardıcıl
meydana gələn ənənələri yaradır. Nəzərə almaq lazımdır ki,
dövlətin başlıca funksiyalarından biri də onu koordinasiya
funksiyasıdır. Dövləti təmsil edən siyasi hakimiyyət məhz
koordinasiya funksiyasının tətbiqi sayəsində cəmiyyətin və
beynəlxalq aləmin ünsürləri arasında balanslı və disbalanslı
vəziyyətləri meydana gətirir. Koordinasiya funksiyası
sayəsində sistemlər meydana gəlir və sistemin məzmunu, xüsusilə ədalətli və ya ədalətsiz mahiyyəti, onu idarə edən
şəxslərdən və şəxslərin şəxsi xüsusiyyətlərindən, həmçinin
fəaliyyət xüsusiyyətlərindən formalaşır. İnsanın (rəhbər şəxsin)
şəxsi xüsusiyyətlərinə onun genetik kodları və yetişdiyi
1
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cəmiyyət birlikdə təsir göstərir. Şəxsi xüsusiyyətlər siyasi
fəaliyyət zamanı özünü büruzə verir və fəaliyyət xüsusiyyətləri
ilə qarşılıqlı olaraq bir-birini şərtləndirir. Şəxsi və fəaliyyət
xüsusiyyətlərdən meydana gələn idarəçilik rejimləri
cəmiyyətlərdə balanslı və ya disbalanslı vəziyyətləri meydana
gətirir. İfrat mühafizəkarlığa, kəskin eqoizmə söykənən şəxsi
idarəçilik avtoritarlığın yaranmasını və total qaydada
disbalanslı vəziyyətlərin meydana gəlməsini zəruri edir. Şəxsin
diktəsi ilə qurulan, çoxluğun iradəsini nəzərə almayan
cəmiyyətlərdə disbalanslıq və ədalətsizlik meydana gəlir. Diktə
edən şəxslərin irəli sürdüyü ideyalar və onların həyata
keçirilməsi sayəsində cəmiyyət daxilən sıxlaşmağa,
pressləşməyə məruz qalır ki, belə cəmiyyətlərin də hər an
partlamaq imkanları böyüyür. Beynəlxalq münasibətlərdə də
ifrat təzyiq metodları balanslı trayektoriyanı dağıdan
istiqamətlərə və vasitələrə çevrilir. Yüksək əxlaqa malik olan
cəmiyyətlərdə və dövlətlərdə inkişaf sürətlə həyata keçirilir və
cəmiyyətin bütün enerji qüvvələrindən istifadə etmək imkanları
yaranır. Daxilən sərbəst cəmiyyətlər hər zaman xaricən güclü
müdafiə olunan cəmiyyətlər hesab edilə bilərlər. Belə ki,
cəmiyyətin ünsürləri öz daxili sərbəstlik məkanlarını daima
qorumağa çalışırlar və bu nöqteyi-nəzərdən də müdafiə
instinktlərini xarici təhlükəli elementlərə qarşı yönəldirlər.
Rəhbər psixopatlar çalışırlar ki, cəmiyyətdə baş verən
prosesləri öz maraq və ideyalarına, diktələrinə uyğunlaşdırsınlar. Bu baxımdan özləri üçün məqbul hesab edilən, lakin
digərləri üçün qeyri-düzgün şəraitləri yaratmaq və proseslərə
təkan vermək həmin şəxslərin başlıca istəkləri olur. Onlar
hesab edirlər ki, hər bir ideya reallığı dəyişə bilər və
proseslərin axarı onların istəklərinə uyğun formada rəvan
şəkildə yönələ bilər. Diktə edən rəhbərlər çox vaxt zamanın
normal axarını qəbul edə bilmirlər və hesab edirlər ki, zəruri
siyasət sayəsində zaman qabaqlana bilər və inkişafa tez nail
olunar. İstiqamətlər üçün qeyri-normal yolları alternativ olaraq
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götürürlər. Məlumdur ki, belə şəxslərin hərəkətləri
eqosentrizmə söykənir və rahatlığı, sərbəstliyi, digərlərinin
imkan və istedadlarını, qabiliyyət və bacarıqlarını ya qəbul edə
bilmirlər, ya da onları öz iradələrinə uyğun olaraq fəaliyyətə
cəlb edirlər. Onlar özlərini dahi hesab edir və digərlərinin
fikirlərini və başqalarının maraqlarının yüksəlmə tempi ilə
təmin edilməsini qəbul edə bilmirlər. Bu baxımdan ifrat sərhəd
və ifrat ölçülərin tətbiqi prinsipi onların fəaliyyət üsullarına
çevrilir. Sərt təbiətə malik, hərdən isə üzdə çox mülayim olan
və gözəl davranışları ilə seçilən, lakin daxili istəklərində başqa
məzmunu cəmləyən, bu baxımdan ikili xüsusiyyətləri özlərində
cəmləşdirən belə liderlərin siyasəti cəmiyyətdə vasitələrin
əksər hallarda birtərəfli olaraq cəmləşməsi üçün məcburi şərait
yaradır. Buna görə də tətbiq edilən güc sayəsində, sərt
yanaşmada cəmiyyətin özünün normal strukturuna köklü
zərbələr dəyir. Təsirləri qeyri-normal həddi və qeyri-düzgün
istiqaməti hər şeyi alt-üst edir. Psixopat liderlər üçün bir və ya
bir neçə şəxs, eləcə də qabiliyyətli qrup düşmən hesab edilə
bilir. Psixopat liderdə özündə maniya (bir fikirə həddən artıq
mübtəla olmaq), əks tərəfə mövqelərdə isə fobiya (qorxu)
mövcud olur. Bu baxımdan özü ilə nifrət bəslədiyi qrup və ya
fərd arasında sərhədlər çəkmək və əks tərəfi aşağılayacaq
hərəkətlər etməyə başlayır. Məsələn, Almaniya lideri olmuş
Adolf Hitler üçün almanlar ən yüksək irqə mənsub olublar
(maniya) və digərləri isə qəbul edilə bilməyib (fobiya) və bu
baxımdan da düşmən xalqa, qrupa və ya fərdə çevriliblər.
Hitler hakimiyyəti Almaniyada, Polşa və Çexoslavakiyada,
ümumiyyətlə, işğal etdikləri ərazilərdə yahudilərə və digər
xalqlara qarşı soyqırım siyasəti həyata keçiribdir. Tarixi
məlumatlara əsasən holokost (yahudilərə qarşı Hitler
hakimiyyətinin soyqırımı) nəticəsində Avropada və işğal
olunan Rusiya ərazilərində milyonlarla yahudi məhv edilib.
(1941-ci ilin avqust ayında Rusiyanın cənub hissəsində 367
nəfər, sentyabr ayında 10 min nəfərə yaxın yahudi güllələnib.
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Həmin ilin sentyabr ayında Kiyev yaxınlığındakı Babyom
Yarda 35 min nəfər yahudi öldürülüb və bu kütləvi vəhşilik
barədə məlumat radio və mətbuat vasitəsilə geniş
açıqlanmayıb. Böyük Britaniya sonradan məlumat əldə edib).1
Belə qeyd edilir ki, Almaniyanın təşkil etdiyi konslagerlərdə
dörd milyon nəfər yahudi ölüb. İki milyon nəfər isə digər
şəraitlərdə məhv edilib. Konslagerlərdə olan yahudi uşaqlarını
ona görə öldürürdülər ki, onların iş qabiliyyəti yoxdur, onlar
işləyə bilmirlər. Hitlerə görə, yahudilər onların inkişafına mane
olur və onların elminə, mədəniyyətinə, iqtisadiyyatına, ictimai
həyatına nüfuz ediblər və bu almanlar üçün qəbuledilməzdir,
təhqirdir. Buna yol vermək olmaz, onlar ikinci dərəcəli şəxslər
kimi hesab edilməlidir, onların ticarət hüquqları ləğv olunmalı
və obyektlər müsadirə olunmalıdır (“Büllur” gecə zamanı
yahudilərə məxsus ictimai-iaşə və digər obyektlərə qarşı
hücum təşkil edilibdir) və Alman vətəndaşlığından silinib
atılmalıdırlar. Buna görə də Nürenberqdə (bu şəhər faşistlərin
qanunvericilik mərkəzi idi) XX əsrin 30-cu illərində yahudiləri
aşağılayan, vətəndaşlığı ləğv edən qanun qəbul edilmişdi.
1925-ci ilin son statistikasına əsasən, Almaniyada 546378
nəfər yahudi yaşayıb və ümumi Almaniya əhalisinin 0,9 faizini
təşkil edib. Hitlerəqədərki dövrdə yahudilərin əksəriyyəti
hüquqşünaslar-vəkillər, hüquq məsləhətçiləri olublar və
onların sayı ümumi yahudilərin 16,25 faizini təşkil edib.
Həkimlər arasında faiz nisbəti 10,88 olub. Almaniyanın mədəni
həyatında yahudilərdən teatr prodüserləri 5,61 faiz,
yazıçılardan və naşirlərdən 5,05 faiz, aktyor və rəqqaslar 3
faiz, rəssamlar və heykəltəraşlar 2,44 faiz, musiqiçilər və
müğənnilər 2,04 faiz təşkil edib. Universitet müəllimləri
içərisində yahudi milliyətindən olan müəllimlər 2,64 faiz olub.
İbtidai və orta məktəblərdə müəllimlər içərisində yahudlilərin
1
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английского Р.Рыжкова. səh. 233-234.
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payı 0,53 faiz olub.1 Bu məlumatlardan görünür ki, yahudilər
Almaniyada heç də monopolist mövqeyə malik olmayıblar.
Hitlerin ifrat milliyyətçilik ideologiyası üzərində qurulan
mənfur siyasəti öz kökünü panalmanizmdən götürürdü.
Panalmanizm – alman burjuaziyasının və yunkerlərinin
(zadəgan mülkədarlarının) təcavüzkar dairələrinin şovinist
reaksiyalı doktrinasıdır. Bu doktrina əsasən alman
imperializminin dünya hökmranlığının qurulmasının vacibliyi
ideyası ilə çıxış edirdi. XIX əsrin 80-ci illərində meydana gəlib
və nasistlərin hərbi silahına çevrilib.2
1933-cü ilin yanvar ayının 30-da hakimiyyətə gələn
(prezident Hindenberq tərəfindən kansler təyin olunan) Alman
Milli-Sosial Fəhlə Partiyasının (NSDAP)-bu partiya 1933-cü
ilin mart ayında Parlament seçkilərində güc yolu ilə qələbə
qazandı) rəhbəri Adolf Hitler bəyan etdi: “İndi biz imperiyada
allahıq. Qalanların hamısı məğlub olunmuş, əzilmişdir”. Onun
yeni hakimiyyəti “milli dirçəliş kabineti” adlanırdı.3
Nasistlər hakimiyyətə gəldikdən sonra, Almaniya 1933-cü
ilin oktyabr ayında Millətlər Liqasından çıxdı. Nasistlər hesab
edridilər ki, Millətlər Liqası təcavüzə və silahlanmaya mane
olur və sülhün qorunub saxlanması üçün bu təşkilat heç nəyə
yaramır. XX əsrin 30-cu illərində və müharibə zamanı ölkənin
bütün həyatı Hitlerin şəxsiyyətinə pərəstiş, şovinizmin
yayılması və “nasist ruhunda birləşdirilmə-unifikasiya”
nişanəsi altında keçirdi.4 Hitlerin şəxsiyyətinə pərəstişdən irəli
gələn -Fürerlik iki mühüm siyasi anlayışı özündə əks etdirirdi:
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«Юридическая литература» 1988. Научный редактор, автор комментария –
Лебедева Н.С. составитель, автор комментарии-, Рагинский М.Ю., səh. 668.
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həyata keçirilirdi. Ölkənin ziyalıları soyqırıma məruz qalırdı.1
Siyasi düşmənlər üçün (burada kommunistlər də var idi) 1933cü ildə Konsentrasiya olunmuş (mərkəzləşdirilmiş) düşərgələr
yaradıldı və gestaponun idarəçiliyinə verildi. Konsentrasiya
olunmuş düşərgələrdə insanlıq əleyhinə cəza üsulları tətbiq
edilirdi. Məsələn, nizam-intizam və cəza qaydalarına əsasən
tək kameralarda olan məhbus möhkəm (bərk) yataqda yatmalı
idi. Quru çörək yeməli idi. Həmin məhbusa dörd gündə bir dəfə
isti yemək verilirdi. Cərimə işlərinə ağır fiziki işlər və ya da
çırkli işlər görmək aid edilirdi. Bununla yanaşı, əlavə cəzalar
üçün verilə bilərdi: cərimə yürüşü, kötəklə döymək,
yazışmaların qadağan edilməsi, yeməyin ləğv edilməsi, bərk
yataq, dirəyə bağlamaq, töhmət və xəbərdarlıq.2
1933-cü ilin aprelində yahudi müəssisələrinin boykotunun
həyata keçirilməsinə başlanıldı. 1938-ci ilin payızında yahudilərin Almaniyanın həyatından tamamilə kənarlaşdırılması
proqramı həyata keçirildi. Bütün Almaniya yahudiləri kollektiv
şəkildə cərimələndi, onların ticarətlə və sənətkarlıqla məşğul
olmalarına qadağalar qoyuldu. Alman iqtisadiyyatından
kənarlaşdırıldılar. Ölmüş yahudilərin əmlakları dövlət
tərəfindən müsadirə edilirdi. Yahudilər repressiyanı həyata
keçirən orqanların (SS, Qestapo və s.) ixtiyarına verilirdi.
1933-cü ildə “vətəndaş xidməti haqqında Qanun” qəbul edildi.
Çoxlu sayda müəllimlər, professorlar, xüsusilə əksəriyyəti
yahudilər olmaqla, kənarlaşdırıldı və milliyyətçi ruhunda
olanlarla əvəz edildilər.3
1

Нюрнбергский процесс. Том 2. Сборник материалов в 8-томах. Москва
«Юридическая литература» 1988. Научный редактор, автор комментария –
Лебедева Н.С. составитель, автор комментарии-, Рагинский М.Ю., səh. 32.
2
Esterveqen düşərgəsinin nizam-intizam və cəzalar haqqında Nizamnaməsi.
Нюрнбергский процесс. Том 2. Сборник материалов в 8-томах. Москва
«Юридическая литература» 1988. Научный редактор, автор комментария –
Лебедева Н.С. составитель, автор комментарии-, Рагинский М.Ю., səh. 210211.
3
Нюрнбергский процесс. Том 2. Сборник материалов в 8-томах. Москва
«Юридическая литература» 1988. Научный редактор, автор комментария –
Лебедева Н.С. составитель, автор комментарии-, Рагинский М.Ю., səh. 114.
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1935-ci il mart ayının 16-da Versal müqaviləsinin
pozulmasına səbəb olan ümumi hərbi mükəlləfiyyət və
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edilirdi. Dərs olsun deyə Varşavanın bütünlükdə darmadağın
edilməsi və yandırılması əmri verilmişdi. Hitler Polşa
ərazisində ən böyük konslagerlər təsis etdirmiş və yahudilərin
kütləvi qırğınını təşkil etmişdi. Hitler Çexoslavakiyanı ələ
keçirdikdən sonra da yahudiləri qırmağa başlayıb. Hitler
hakimiyyətinin yüksək vəzifəli məmuru olan (Gestaponun
müavini) Reynhard
Heydrixə
(Reinchard
Heidrich)
Çexoslavakiyanın idarə olunması tapşırılıb. Onun təklifi ilə
yahudilərin öldürülməsi üçün qaz kameraları quraşdırılıb.
Çexoslavakiyanın İngiltərədə olan mühacir hökuməti (Polşanın
da mühacir hökuməti B.Britaniyada idi) Reynhard Heydrixə
qarşı sui-qəsd təşkil edir və o, sui-qəsd nəticəsində öldürülür.
Hitler sui-qəsdçilərin gizləndiyi Çexoslavakiyanın Midiça
kəndini yerlə yeksan etdirir. Kəndin 16 yaşdan yuxarı kişiləri
güllələnir, qadınlar isə konslagerlərə göndərilir. Lejaki kəndi
də 1942-ci ildə yer üzərindən silinir.
Hitlerçilər Avropada işğal etdikləri digər ərazilərdə də
yahudilərə qarşı soyqırım həyata keçirirlər.
Maniya-fobiya
əlamətlərinin
cəmləşməsi
istənilən
cəmiyyət üçün destruktizasiya proseslərini üzə çıxarıb. Bu
proseslər həm daxilən, tərəflərin iradə və maraqlarına zidd
olaraq edilən kompleks təzyiqlərdən meydana gələn daxili
etirazlardan, həm də xarici tərəflərə qarşı tətbiq edilən
təcavüzkarlıqdan başlayır. Bir sözlə, birtərəfli maraqların
təminatına görə təzyiq və sürükləmə hərəkətləri özünə qarşı
sistemdaxili və sistemxarici qrupların birləşməsini meydana
gətirən hərəkətləri zəruri edir. Ümumiyyətlə, İkinci Dünya
müharibəsində Almaniyanın məğlubiyyətində də bu kimi
amillər dayanıb.
Cəmiyyəti yalnız birtərəfli ideya (bir qrup şəxsin mexaniki
olaraq və ya qəsdən bir qrupun mənafeyinə xidmət etməsinə
əsaslanan ideyalar) ətrafında inkişaf etdirmək mümkün deyil.
Cəmiyyətdəki rəngarəng maraqlar onu tələb edir ki, çoxlu
sayda ideyalar olsun və ideyaların da şəbəkələşmiş
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mexanizmisi yaransın və şaxəli, rəqabəti zəruri edən ideyalar
formalaşsın. Məsələn, müasir Azərbaycan dövlətçilik
sisteminin banisi, xalqın Ümummilli Lideri Heydər Əliyev də
dövlətin və cəmiyyətin inkişafında birtərəfliyi, stereotipləri
qəbul etmirdi və plüralizmi, rəngarəngliyi, fərdlərin, şəxslərin
azad və sərbəst fəaliyyətlərinin vacibliyi prinsipini önə çəkirdi.
Bu baxımdan öz fikirlərində bildirirdi: “...Hər regionun öz
tarixi var, amma xalqın mentaliteti ümumidir. Ona görə də
demokratiya, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu yolu ilə
gedərkən vacib şablon üzrə hərəkət etmək olmaz. Biz şablonun
nə demək olduğunu sovet dövründə çox görmüşük, Moskvada
nə edirdilərsə, deyirdilər, gəlin bunu Ukraynada,
Azərbaycanda, Özbəkistanda da tətbiq edək. Biz bunları artıq
görmüşük. Lakin onda bu, şablon nəticələr verirdi, çünki bir
ideologiya vardı, çox ciddi sistem vardı. Hətta kimsə başqa
istiqamətə getmək istəsəydi, heç kəs buna icazə verməzdi. İndi
isə azadlıqdır-söz, mətbuat azadlığı var, siyasi plüralizm
mövcuddur. Bunsuz demokratiya ola bilməz. Uzun illər ərzində
sərbəstliyi, müstəqilliyi, dövlətçiliyi olmayan xalq da, əlbəttə
bütün bunlara malik olmaq istəyir. Arzu-istək bir şeydir, buna
necə, hansı müddətdə nail olmaq isə başqa bir şeydir”.1
Bir ideya ətrafında (ümumi maraq kəsb etməyən, hamının,
maraqları olan hər bir nəfərin diqqətini cəlb etməyən istənilən
bir ideya) şəxsləri və onların fəaliyyətini cəmləşdirmək rəngli
maraq trayektoriyalarını pozur və maraq nümayiş etdirən
subyektlərin
hərəkətində
toqquşmalar,
qarşıdurmalar,
çaxnaşmalar əmələ gəlir. Məsələn, mübahisələrin, böhranların,
münaqişələrin, müharibələrin və bu kimi destruktiv halların
yaranmasında xüsusilə sərt tədbirlərin və hərəkətlərin rolu
böyük olur. Belə halda maraqlararası sərhədlər pozulur və
maraq “daşmaları, şişmələri” meydana gəlir. Buna yol
1

Əliyev Heydər. Ə56 Müstəqilliyimiz əbədidir. Otuzüçüncü kitab. B., Azərnəşr,
2011, 480 səh. Ukrayna Ali Rada-sının Sədri İvan Plyuşş başda olmaqla bu ölkənin
parlament nümayəndə heyəti ilə görüşdə söhbət. 2 mart 2001-ci il. Kitabda səh. 11.
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verməmək məqsədilə münasibətlərin uyğunlaşdırılması,
bərabərləşdirilməsi üçün alternativlik mövcud olmalıdır və
tərəflər arasında sərbəst fəaliyyət prinsipi öz əksini tapmalıdır.
Münasibətlərin balanslaşdırılmasını əsasən ideyalar rəqabətində və ideyaların yerinə yetirilməsi zamanı, icrası ilə
meydana gələn həqiqətlərdə, yüksək dəyərlərdə və bu
dəyərlərin tərəflərə verəcək faydalılıq əmsalında axtarmaq daha
məqsədəuyğun olar.
İdeya reallığa söykənərək əksər üzvlərin, ümumi olaraq
toplumun maraqlarına xidmət etməlidir ki, subyektləri öz
tərəfinə çəkə bilsin, birlik yarada bilsin. Məsələn, “hər kəsin
sosial rifahı yaxşı olmalıdır”, “hər kəsin təbii hüquqları təmin
edilməli və qorunmalıdır”, “hamı öz ana dilində danışmaq və
təhsil almaq hüquqlarına malikdir və dövlət bu hüquqları təmin
etməlidir” prinsipləri, ideyaları hərtərəflidir və mahiyyət
etibarilə qarşılıqlı uyğunluq və bərabərlik yaradır. Qeyd edilən
ümumi və hamının mənafeyinə cavab verən ideyalar sivil
ölkələrin qanunvericiliklərində, ilk növbədə konstitusiyalarında
öz əksini tapır. Nəzərə almaq lazımdır ki, hər bir şəxsin
fəaliyyəti (hərəkətləri) müəyyən anları özündə ehtiva edir.
Müəyyən anların tənzimlənməsi üçün hüquq normaları
yaradılır və hər bir norma bu anların vəziyyətini əks etdirir.
Sivil və demokratik inkişaf yolunu tutmuş sivil cəmiyyətlərdə
vətəndaşların hüquqi bərabərliyi ilk növbədə baza hüquqlarla
təmin edilir və hüquq normaları cəmiyyətdə tarazlı
münasibətlər zamanı tarazlı hərəkətin, tarazlı (paylanmış,
bölüşdürülmüş, aidiyyatı üzrə bütün subyektləri əhatə edən)
fəaliyyətin meydana gəlməsini və istiqamətlənməsini zəruri
edir. Qeyd etmək lazımdır ki, hüquq normaları icra vasitələri
(alətləri) olaraq müvafiq qurumlar (piramida və ya şam ağacı
strukturu üzrə) tərəfindən yaradılır və tarazlı maraqların
qorunmasına xidmət edir. Hüquq normalar sistemi (həm
ümumi, həm də ayrı-ayrı sahələr üzrə) cəmiyyətin bütün
təbəqələrinin üzvlərinin tarazlı şəkildə maraqlarının təmin
edilməsini zəruri edir. Hüquq normaları sistemi (bütün sahələri
əhatə edən-vahidliklər) münasibətlərin ümumi balans
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sisteminin mexanizmisinin formalaşmasını təmin edir.
Cəmiyyətin bütün üzvlərinin ümumi və birləşmiş formada
balanslaşdırılmış əsaslarla vahid maraqlarını təmin edən baza
hüquq normalar toplusu (məsələn, konstitusiya) cəmiyyətin
ümumi balans sisteminin ümumi layihəsini (planını) təşkil edir.
Ümumi balans vasitəsi olan vahid baza normalarından
şaxələnmiş qaydada digər sahələr üzrə normalar sistemi
yaradılır ki, bu normalar sistemi də münasibətlərin sahələr üzrə
maraq və tələbata söykənərək balanslı qaydada təmin
edilməsinin əsaslarını təşkil edir. Ümumi baza normaları
fundamental münasibətlərin balanslaşmasını əks etdirir və bu
normalarda deduktiv və induktiv mahiyyət öz əksini tapır. Bu
baxımdan 26 avqust 1789-cu ildə Fransada qəbul edilən
vətəndaş və insan hüquqları Bəyannəməsində deyilir:-İnsanlar
dünyaya gəlirlər və hüquqlarda azad və bərabər olurlar. Sosial
fərqlər isə yalnız hamının xeyrinə olan düşüncələrdə (ümumi
mənafe düşüncələrində yarana bilər) ola bilər. -Maddə1; Ali
siyasi İttifaqın məqsədi –insanın təbii və ayrılmaz hüququnu
təmin etməkdən ibarətdir. Bu insan hüquqlarına azadlıq, xüsusi
mülkiyyət, təhlükəsizlik və əsarətə (istismara, zülmə) qarşı
müqavimət göstərməkdən ibarətdir.- Maddə 2; Qanun ümumi
iradəni ifadə etmək üçündür. Bütün vətəndaşlar şəxsən və ya öz
nümayəndələri vasitəsilə qanunun yaranmasında iştirak etmək
hüququna malikdir. Cəza vermək və ya müdafiə məsələsində
qanun hamı üçün eyni olmalıdır. Bütün vətəndaşlar qanun
qarşısında bərabərdir və buna görə də bütün ictimai mövqelərə,
yerlərə və ya vəzifələrə, ləyaqətləri (yaxşı əməlləri) və
istedadları ilə şərtləndirilmiş (əsaslandırılmış) vəzifələrdən
başqa, öz qabiliyyətlərinə uyğun olaraq və heç bir fərq
qoyulmadan bərabər qaydalarla (normalarla, hədlərlə) təyin
olunurlar. -Maddə 6; İnsan və vətəndaş hüquqlarının zəmanəti
üçün dövlət gücünün olması zəruridir; bu güc hamının
maraqları üçün yaradılır və kiməsə həvalə olunmuş şəxsi
maraqlar üçün deyildir.-Maddə 12. İctimaiyyət idarəçiliyin
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müəyyən hissəsinin tapşırıldığı, səlahiyyət verildiyi hər bir
şəxsdən hesabat tələb etmək hüququna malikdir.-Maddə 15. 1
Bu maddələrdən göründüyü kimi insan və vətəndaş
hüquqlarının baza prinsipləri ümumi əsaslarla sənəddə əks
olunub. Digər tərəfdən, İtaliya konstitusiyasında qeyd edilir:
İtaliya əməyə (zəhmətkeşliyə) əsaslanan demokratik
Respublikadır. Suverenlik xalqa məxsusdur və konstitusiya ilə
müəyyən olunmuş formalarda və sənədlərdə həyata keçirilir.
(Maddə 1.); Respublika həm ayrıca şəxsi olaraq, həm də
şəxsiyyətin formalaşdığı sosial qurumlarda ayrılmaz insan
hüquqlarını tanıyır, ona zəmanət verir və siyasi, iqtisadi və
sosial həmrəylikdən irəli gələn ayrılmaz öhdəliklərin yerinə
yetirilməsini tələb edir. (Maddə 2.); Bütün vətəndaşlar vahid
ictimai ləyaqətə sahibdir və irqindən, irsindən, dilindən,
dinindən, siyasi mənsubiyyətindən, şəxsi və sosial
vəziyyətindən asılı olmayaraq qanun qarşısında bərabərdir.
Respublikanın vəzifəsi-iqtisadi və sosial qaydada əngəllikləri
aradan qaldırmaqdan ibarətdir, hansı ki, bu əngəlliklər faktiki
olaraq
vətəndaşların
azadlığı
və
bərabərliyini
məhdudlaşdıraraq, insan şəxsiyyətinin tam inkişafının və bütün
zəhmətkeşlərin ölkənin siyasi, iqtisadi və sosial təşkilatlarında
səmərəli iştirakının qarşısını alır. (Maddə 3.)2
Azərbaycan Konstitusiyasında da ümumi baza hüquqlar öz
əksini tapır və dövlətin tarazlı qaydada hüquq təmin etmək
funksiyası həm ümumi əsaslarla qeyd edilir, həm də xüsusi
hallarda, konkret istiqamətlərdə (konkret sahələr üzrə
maraqların bərabər əsaslarla təmin edilməsi) vurğulanır. Bu
1

Декларация прав человека и гражданина. От 26 августа 1789 г.
Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия,
Италия, Европейский Союз, США, Япония, Индия: учеб.пособие / [сост. сб.,
пер., авт.введ. и вступ. ст. В.В. Маклаков].- 5-е изд., перераб. и доп. –М.:
Волтерс Клувер, 2006.-608c.-ISBN5-466-00138-4(в пер). стр. 80-82.)
2
Конституция Итальянской Республики. Конституции зарубежных
государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский Союз,
США, Япония, Индия: учеб.пособие / [сост. сб., пер., авт.введ. и вступ. ст.
В.В. Маклаков].- 5-е изд., перераб. и доп. –М.: Волтерс Клувер, 2006.-608c.ISBN5-466-00138-4(в пер). стр. 200.
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baxımdan sənəddə qeyd edilir: Hər kəsin doğulduğu andan
toxunulmaz, pozulmaz, ayrılmaz hüquqları və azadlıqları vardır
(Maddə 24). Bərabərlik hüququ adlanan 25-ci maddədə
yazılır:-I Hamı qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir. II
Kişi ilə qadının eyni hüquqları və azadlıqları vardır. III Dövlət
irqindən, milliyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən,
mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən,
əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər
ictimai birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər kəsin
hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir. İnsan və
vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, milli, dil, cinsi
mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə
məhdudlaşdırmaq qadağandır. V Hüquq və vəzifələrlə bağlı
qərarlar qəbul edən dövlət orqanları və dövlət hakimiyyəti
səlahiyyətlərinin daşıyıcıları ilə münasibətlərdə hər kəsin
bərabər hüquqları təmin edilir. Konstitusiyanın İnsan və
vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsi adlanan 26cı maddəsində yazılır:-I Hər kəsin qanunla qadağan olunmayan
üsul və vasitələrlə öz hüquqlarını və azadlıqlarını müdafiə
etmək hüququ vardır. II Dövlət hər kəsin hüquqlarının və
azadlıqlarının müdafiəsini təmin edir. Bununla bərabər dövlətin
tarazlı hüquq siyasətinə misal olaraq Konstitusiyada hər kəsə
yaşamaq hüququ, azadlıq, mülkiyyət, əqli mülkiyyət,
təhlükəsiz
yaşamaq,
şəxsi
toxunulmazlıq,
mənzil
toxunulmazlığı, nikah, əmək, tətil, istirahət, sosial təminat,
sağlam ətraf mühitdə yaşamaq, mədəniyyət, sağlamlığın
qorunması, təhsil, mənzil, milli mənsubiyyət, ana dilindən
istifadə, şərəf və ləyaqətin müdafiəsi və s. hüquqları verilir.1
Qeyd etmək lazımdır ki, ümumi baza hüquqlar toplusu özündə
müxtəlif sahələri əks etdirməklə, rəngarəng tərkibə malik
olmaqla yanaşı, həm də bu rəngarənglik bərabərlilik,
bərabərsəviyyəlilik əhəmiyyəti kəsb edir, məzmunu daşıyır. Bu
baxımdan
cəmiyyətin
bütün
sahələrinin
struktur
1

Bax, Azərbaycan Konstitusiyası.
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komponentlərinin qarşılıqlı bərabər səviyyəli fəaliyyəti
balansın yaranmasını zəruri edir. Dövlət bütün sahələrdə
balanslaşdırma prosesini həyata keçirməklə ümumi balans
yaradır. Balanslaşdırma zamanı uyğunlaşdırma, uzlaşdırma,
əlaqələndirmə prinsipindən geniş tətbiq edilir. Vahid sistemdə
balanslaşdırma üçün lazım olan bütün proseslərin
tənzimlənməsinın istiqamətləri və əsasları öz əksini tapır.
Normalar da bütün proseslərin, hərəkətlərin istiqamətlərini
müəyyən etməklə icra alətlərinə çevrilir. Ümumiyyətlə, əksər
ölkələrin, xüsusilə Qərb ölkələrinin və sivil inkişaf yolunu
tutmuş digər ölkələrin konstitusiyalarında insanlar arasında
maraqların təmin edilməsi məsələsində tarazlıq (maraqların
mütləq və nisbi olaraq bərabər bölgüsü) prinsipi öz əksini tapır.
Sənədlərdə fikirlər maddələr, bəndlər şəklində kompleksləşdirilir və hər bir maddə və ya bənd müəyyən marağın tarazlı
əsaslarını təmin etmək üçün ifadə edilir. Maddələr və
bəndlərdə həm şərait, həm məkan, həm də zaman üçün
müvafiq şərtlər öz əksini tapır. Məsələn, konstitusiyalarda 18
yaşı tamam olmuş şəxslərə seçkilərdə səsvermə hüququnun
verilməsi o deməkdir ki, əqli və fiziki baxımdan qabiliyyətə
sahib olmaq imkanı əldə edən şəxs müəyyən zamanda
maraqların paylanması proseslərinə cəlb edilir. Tarazlaşdırma
zamanı ümumi maraqlar (hər kəsin marağını əhatə edən, eyni
zamanda aidiyyatı şəxslərin maraqlarını əhatə edən, məsələn
qadın hüquqları, uşaq hüquqları, seçkidə iştirak etmək
hüquqları), eləcə də maraqların təmin edilməsi üçün fəaliyyət
istiqamətləri vahid nöqtələr və xətlər üzrə taraz vəziyyətə
gətirilir. Maddələr və bəndlər tarazlaşdırmanı təmin etmək
məqsədilə tələb olunan hər bir məsələni yerinə qoyur.
Maddələr və bəndlər həm müəyyən məqamlarda tarazlıq üçün
hərəkətlərin xassələrini əks etdirir, həm də tarazlı hərəkətlər
üçün müvafiq məqamların və şəraitin üzə çıxmasını zəruri edir.
Maddələr məqamların ümumidən xüsusinin əldə olunması,
eləcə də əksinə proseslər üçün meydana gəlməsini şərtləndirir.
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Vahid sənədin strukturu ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə maddələr
birləşmələrindən formalaşır. Maddələr ümumi və xüsusi
sahələr üzrə şaxəli balanslaşdırmanın yaranmasını təmin etmək
üçün ifadələri və hərəkətlərin icra xüsusiyyətlərini əks etdirir.
Konstitusiya maddələri balanslaşdırma üçün əsasən ümumi
(hamıya aid olan) maraqları ortaq mövqelərə gətirir və ali, bu
baxımdan da ümumi birləşdirici mövqeni əks etdirən vahid
sənəd rolunu oynayır. Konstitusiyalarda və bundan irəli gələn
digər sənədlərdə ayrı-ayrı sahələr üzrə balanslı maraqlar təmin
edilir. Konstitusiya ümumi tərkib olmaqla, bütöv məzmun kəsb
etməklə, maddələrin icrası zamanı şaxələnmiş formada
tarazlaşdırmanı yaradır. Burada ümumi maraqların bölgüsündən şaxələnmiş qaydada ayrı-ayrı sahələr üzrə maraqların
bölgüsü formalaşır. Konkret (xüsusi) sənədlər isə konkret (ayrıayrı, xüsusi sahələr) sahələr üzrə maraqları tarazlaşdırılmış
şəkildə təmin edir. Konstitusiya və digər hüquqi sənədlərdə
balanslaşdırılma ümumi və xüsusi əsaslarla, rəngarənglikdən
təmin edilir. Ola bilir ki, qeyri-bərabərlikdən bərabərlik,
ziddiyyətlərdən isə qeyri-ziddiyyətlər meydana gəlsin. Sənədlər
balanslaşdırma üçün vəziyyətlərin uyğunluğunu, şərtlərin
uyğunluğunu yaradır, uyğun şəraitlər və anlar cəmini
formalaşdırır. Tərkib hissələr arasında uyğunluq, ahənglik
yaratmaqla tamı təşkil edir. Balanslaşdırma prosesi maddələr
zamanı maneələrin aradan qaldırılması üçün fəaliyyət
xüsusiyyətlərini müəyyən edir, rəngarənglikdən, qeyri-tarazlı
vəziyyətlər cəmindən ümumi tarazlı vəziyyətlər meydana gəlir.
Maddələr həm ümumi, həm də xüsusi olur və bu baxımdan da
ümumi və xüsusi, tam və tərkib birləşmələrində balanslaşdırmanı yaradır.
Birtərəfli ideyanın sərt üsullarla reallaşdırılması isə
disbalansı meydana gətirir, qıcıq və emosiyaları yaradır. Eyni
zamanda münasibətlər, hərəkətlər strukturlarının maraq
trayektoriyalarını dağıdır. Hərtərəfli ideyalar: hər kəs azaddır;
sərbəst fikir bildirə bilər; düşüncə sərbəstliyinə malikdir; hər
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kəsin evi, yaxşı yaşayışı, ailəsi olmalıdır; hər kəs dövlət
hakimiyyətində təmsil olunma və vəzifə tutmaq hüquqlarına
malikdir; ehtiyacı olan hər kəs sosial yardım və müavinətlər
almaq hüququna malikdir ” və s. Bu ideyalar birləşdirici,
harmoniya təşkil edən ideyalardır, qeyd edildiyi kimi, baza
hüquqlardır və bu nöqteyi-nəzərdən də demokratiyanın təməl
prinsipinə söykənir. Əsas insan hüquq və azadlıqları ideyaları
hərtərəfli ideyalardır və proseslərin balanslaşdırılmasına
xidmət edir. Lakin Pol Pot kimi xəstə düşüncəli diktatorların
“hamı kəndlərdə yaşamalıdır və şəhər əhalisi onları istismar
üçündür”, “hamı kommunalarda yaşayaraq bərabərləşə bilər”
və insanlığa, fərdi maraqlara, dəyərlərə məhəl qoymayan,
sosial və maddi-mənəvi zənginlikdən uzaq olan ideyaları və
digər cəmiyyətlərdə bioloji-sosial fərqi, rəngarəngliyi görə
bilməmək kimi ideyaları, sosial və demoqrafik təbəqələri qəbul
edə bilməmək kimi fikirləri və bu istiqamətdə sərt icra üsulları,
insanlıq əleyhinə vəhşilik nəinki destruktivlik yaradır, eləcə də
insanlığın özünü, insanlıq məfhumunu formalaşdıran tərkib
elementlərini məhv edir. Ümumiyyətlə, pozitiv fikir olaraq
bildirmək olar ki, cəmiyyətin ümumi maraqları və dəyərlər
fərdi maraqların təmin edilməsindən və bunun üst qatı olaraq
ümumi maraqlara söykənməsindən yarana bilər və daha
məqbul hesab edilə bilər. Ümumi maraq birləşmələri də məhz
fərdi maraqların təmini üçün güc mənbələrini yaratmaq
üçündür. Nəzərə almaq lazımdır ki, ideyaların qəbulunda bir
iradə azadlığı da mövcudur. İdeya hər bir fərdin iradəsini əks
etdirməli və qıcıqlar sərt reflekslərə səbəb olmamalıdır.
İradələrin ziddinə ideya qəbul edilə və icra edilə bilməz.
Yüksək cəmiyyət üçün ideallar yalnız yüksək inkişaf etmiş
cəmiyyətlərdə, resursların bol olduğu və resurslardan rasional
əsaslarla istifadə prinsiplərinin mövcud olduğu məknanlarda
bilər. İqtisadiyyatın yüksək inkişafı yalnız buna şərait yarada
yarana bilər. Ac cəmiyyətlərdə isə ideallıq axtarmaq qeyrimümkündür və bu, əksər hallarda qarşıdurmalara gətirib çıxara
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bilər. Yoxsul cəmiyyətlərdə ideallıq əksər üzvlər üçün
xarakterik olaraq yalnız eqoistlik təəssüratı bağışlaya bilər.
Psixopat liderlərdən fərqli olaraq geniş düşüncəli, müdrik
liderlər isə daima cəmiyyətlərin, xalqların inkişafları haqqında
fikirləşiblər və öz xidmətlərinin əsasında da məhz bu amilləri
əsas götürüblər. Bu yerdə dahi çin filosofu, dövlət idarəçiliyi
sahəsində kompleks əhəmiyyət kəsb edən ədalətli fikirlərin
müəllifi, Konfusinin müdrik kəlamlarını xatırlamaq yerinə
düşər. O deyirdi: “Əgər qanunlara əsaslanaraq idarə etməklə
xalqı düz yola çağırarsansa və cəzalandırma üsulu ilə nizamıintizamı qoruyub saxlayarsansa, onda, xalq cəzalardan
qaçmağa başlayacaq və xəcalət (utanc) hissindən məhrum
olacaq. Əgər xalqı yaxşılığa (burada, həm də ləyaqətə,
səxavətə) əsaslanan idarəçiliklə düz yola çəkərsənsə və nizamintizamı yaratmaq üçün rituallardan istifadə edərsənsə, bu
zaman xalqda utanc hissləri meydana gələcək və xalq özü
düzələcək”. 1 Böyük filosof xalqla idarəedənlər arasındakı
münasibətlərdə həqiqətin ədalətdən ibarət olması qənaətinə
gəlir ki, bunun tətbiqi sayəsində də tərəflər arasında sabit
münasibətlər yaranır. Müdrik filosof digər bir fikrində
bildirirdi: “Əgər hökmdarın özü düzdürsə (burada-safdırsa,
ürəyiaçıqdırsa, əməlində düzdürsə, təmizdirsə), onda xalq özü
hər şeyi göstərişlərsiz yerinə yetirəcək. Əgər hökmdarın özü
düz deyilsə, onda nə qədər göstərişlər verilsə də xalq itaət
göstərməyəcək (tabe olmayacaq). 2 Burada filosof həqiqəti
axtararaq rəhbərin daxili aləmi ilə onun əməlləri arasında
düzgünlüyə əsaslanan üzvü bağlılığın vacibliyini önə çəkir.
Belə hesab etmək olar ki, rəhbərin ruhu ilə fəaliyyəti arasında
ədalət məzmunlu vəhdətlik eyni zamanda idarəetmə ilə
icraetmə fəaliyyətləri arasında (yerinə yetirmə arasında) real
düzgünlüyü şərtləndirir və bu vəhdətdən də tarazlıq yaranır.
1
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Düzgünlük əsasında qurulan formada və formanın
fəaliyyətində ədalətin mövcudluğu onun təmiz, saf gerçəkliyini
şərtləndirir və məzmununu ehtiva edir. Ədalətli məzmuna sahib
olan forma başlıca olaraq tarazlı fəaliyyəti təmin edir və
nəticədə də tarazlı münasibətlər formalaşır. Humanistlik və
haqq-ədalət və düzgünlük əlamətlərini özündə cəmləşdirməklə
yüksək əxlaqa sahib olan liderlər milli maraqlarla yanaşı,
rəngarəngliyin tərkibi olaraq digər xalqların da maraqlarına
xüsusi önəm veriblər və belə hesab ediblər ki, dəyərlər
ortaqdır, hər bir xalqın xoşbəşt yaşamağa haqqı vardır. Bu
liderlər isə daima qlobal müharibələrin, uzun sürən silahlı
toqquşmların əleyhinə olaraq, bəşəri sabitliyi qlobal və
regional, o cümlədən milli səviyyədə sosial sabitliyi bəşəri
sülhün təminatında mühüm istiqamət kimi görüblər. ABŞ
prezidenti olmuş Vudro Vilson I Dünya müharibəsindən
bezmiş Avropa xalqları üçün “Müharibəyə yox” şüarını
gətirmiş oldu. ABŞ-dan gələn çağırışlar içərisində “Bir daha
dünya iki cəbhəyə bölünməsin, rədd olsun xalqları onların
xəbəri olmadan, iradəsini əks etdirmədən qırğınlara gətirib
çıxaran əski cinayətkar gizli diplomatiya! İdarə edənlərin
ümumi razılığına əsaslanan və sadə insanların təşkilatları
vasitəsilə ifadə olunan iradəsinin dəstəklədiyi hüququn aliliyi
bərqərar olsun-Yeni və daha yaxşı bir dünya düzəni qurulsun”
(İng. “The reign of law, based upon the consent of the
governed and sustained by the organized opinion of mankind”)
kimi şüarlar mərkəzi yeri tutdu.1 Humanizm və hüququn ilahi
səltənəti mövcud olmalı idi. Vudro Vilson öz Kovenantı
(nizamnaməsi-bu Kovenant ümumi sülh müqaviləsinin əsas
tərkib hissəsi idi. –“inteqral part of the general treaty of peace”.
Kovenant əsasən bəşəriyyətin sülh problemini, sonra isə ayrıayrı xalqların sülh məsələsini həll etməyi qarşısına məqsəd
1
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qoymuşdu) ilə Avropada müəyyən qədər sülhə nail oldu. Bir
çox xalqlar müstəqillik əldə etdilər. Millətlər Liqası Vudro
Vilsonun
nəzəriyyələri
əsasında
formalaşdı.
(Sülh
cəmiyyətlərinin, millətlərin sülh birliklərinin əsas prinsipləri
isə 1795-ci ildə alman klassik fəlsəfəsinin nümayəndəsi,
idealist filosof İmmanuel Kantın “Əbədi sülhə doğru” siyasi
traktatından götürülüb. İmmanuel Kant birinci dəfə olaraq
gələcək Avropa birliyinin mədəni və fəlsəfi əsaslarını
xarakterizə edib, əsaslandırıb, bununla da Millətlər Liqası
ideyasını irəli sürüb. Hansı ki, yaradılacaq bu qurum
münaqişəli vəziyyətlər üzərində nəzarəti həyata keçirə bilərdi
və dövlətlər arasında sülhün möhkəmləndirilməsi və qorunması
üçün müəyyən gücə malik ola bilərdi).
Digər bir humanist fikirli lider olmuş və öz düçüncələrini
əməli fəaliyyəti ilə ahəngləşdirmiş, Türkiyə dövlətinin və
xalqının inkişafını seçimlərdə, fərdi və ümumi dəyərlərin
harmonizasiyasında, cəmiyyətin fərqli əsaslarla inkişafında
görən Türkiyə dövlətinin banisi Atatürk də qeyd edirdi: “Azadlıq
olmayan bir ölkədə ölüm və uçurum vardır. Hər irəliləyişin və
qurtuluşun anası azadlıqdır”, “Milli əməllər, milli iradə yalnız
bir şəxsin düşüncəsində deyil, bütün millət fərdlərinin
arzularının, əməllərinin birləşməsindən ibarətdir.”, “Çağdaş bir
respublika qurmaq demək, millətin insan kimi yaşaya bilməsi,
insan kimi yaşamağın nədən asılı olduğunu öyrənməsi
deməkdir”, “Millətin rəy və iradəsinə əsaslanan hər işin
nəticəsinin millət üçün xeyir və səadət olacağı gerçəkdir”,
“Millətə əfəndilik etmək yoxdur; xidmət etmək vardır. Bu
millətə xidmət edən onun əfəndisi olur”, “Millət tərəfindən,
millətin adından, dövləti idarə etməyə səlahiyyətli olanlar üçün
lazım olduqda, millətə hesabat vermək məcburiyyətdir,
saymazlıq və özbaşınalıq yaramaz”, “Millət işlərində hər fərdin
zehninin sərbəst fəaliyyətdə olması gərəklidir”, “Vicdan azadlığı
mütləq və müdaxilə edilməzdir, o, fərdin təbii hüquqlarının ən
mühümlərindən hesab edilməlidir”, “Din və məzhəb hər kəsin öz
vicdanından doğan bir işdir. Heç kəs heç kimi nə bir din, nə bir
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məzhəbi qəbul etməyə məcbur edə bilməz. Din və məzhəb heç
bir zaman siyasət aləti kimi istifadə edilə bilməz”, Milləti
aldatmayacayıq. Millətə daima və daima gerçəyi söyləyəcəyik.
Bəlkə səhv etdik, yanlış şeyləri gerçək zənn etdik; qoy millət
onu düzəltsin”.1
Digər bir humanist baxışlı, yüksək mənəviyyatı özündə
cəmləşdirən və 1915-ci ildən Hindistan milli azadlıq hərəkatına
rəhbərlik edən Mahatma Qandi Hindistanda müsəlman və
hindusların birləşərək vahidliyinə çağırırdı. Onun rəhbərliyi
altında 1947-ci ildə Hindistan müstəqillik qazandı. Mahatma
Qandinin qeyri-silahlı yolla kütləvi xalq hərəkatına rəhbərlik
etməsi, müstəqillik uğrunda mübarizəsi dünya tarixində onu ən
gözəl şəxslərdən birinə çevirdi. Hindistanlılar onu -“maxatma”,
sanskritdən tərcüməsi -“böyük qəlb” adlandırdılar.
Tarixdən məlumdur ki, 1857-ci ildə Britaniya-Ost-Hind
şirkətinin idarəçiliyindən olan narazılığın nəticəsi olaraq axırıncı
moğol imperatoru Bahadur Şah Zəfərin liderliyi ilə “Sipahlar
üsyanı” başladı. Bu, müstəqillik uğrunda ilk müharibə idi. Hərbi
yolla üsyan yatırıldı, Moğollar sülaləsinin hakimiyyətinə son
qoyuldu. Nəticədə Britaniya Ost-Hind şirkəti ləğv edildi və
Hindistan Britaniya İmperiyasının koloniyası olaraq Britaniya
taxt-tacının idarəçiliyinə verildi. Koloniyadan azad olmaq
uğrunda azadlıq mübarizələri davam edirdi. 1920-ci ildən
etibarən Mahatma Qandi kimi rəhbərlər britaniya kolonial
hökumətinə qarşı kütləvi kampaniyalara başladılar. Britaniya
İmperiyasının koloniyasından azad olmaq istəkləri ilə yanaşı,
çox illərdən bəri hinduslar və müsəlmanlar arasında gərginlik
yaşanırdı. Müsəlmanlar azlıq təşkil edirdilər və müsətqillk
qazandıqdan sonra hindusların hakimiyyəti altına keçməli idilər
və buna görə də müstəqillik məsələsinə ehtiyatla yanaşırdırlar.
Onlar hindusların idarəçiliyinə inanmırdılar və Britaniya
kolonial hökumətinə qarşı çıxmaqda tərəddüd edirdilər, qətilik
nümyiş etdirmirdilər. Müsəlmanlarla hinduslar arasında birliyin
1
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yaradılmasına və birgə mübarizəyə isə Mahatma Qandi çalışırdı.
Britaniya Hindistanı 1947-ci ildə müstəqilik qazandı və bundan
sonra Hindistan İttifaqı və Pakistan dominionu yaradıldı. Pəncab
və Benqaliyanın bölünməsi səbəbindən hinduslar, sikxlər və
müsəlmanlar arasında qanlı toqquşmalar başladı, beş yüz
mindən çox adam öldürüldü. Hindistanın bölünməsi ilə müasir
dünya tarixində əhalinin ən böyük miqrasiyası başladı. On iki
milyon nəfərdən çox hindus, sikx və müsəlman Hindistan və
Pakistan ərazilərinə səpələndi. Çoxmillətli və çoxdinli dövlət
olaraq Hindistan hal-hazırda ölkənin ayrı-ayrı bölgələrində
sosial və dini zəmində qarşıdurmalarla rastlaşır. Hal-hazırda
Hindistan liberal-demokratiya əsaslı dünyəvi dövlət statusunu
qoruyub saxlayır.
Xalqına bağlı ola daha bir lider Nelson Mandela olub.
Cənubi Afrika Milli Konqresinin sədri olmuş Nelson Mandela
afrikanlıların səsvermə hüquqları uğrunda mübarizə aparıb. Öz
ictimi-siyasi baxışlarına görə 1964-1990-cı illərdə məhbus
həyatı yaşayıb. O, əks tərəfin fikirlərinə qarşı çıxaraq deyərdi ki,
hüquqları bilmək üçün təhsilli olmaq vacib deyil, əsas
ambisiyaların olmasıdır. N.Mandela 1993-cü ildə Cənubi
Afrikanın ilk qaradərili prezidenti seçilib. Cənubi Afrikada
aparteid siyasəti ləğv edilib.
Beynəlxalq münasibətlərin tarazlaşdırılmasının mövcud
inkişaf səviyyəsi xalqların bir-birilərinə qarşı həyata keçirilən
ağır mübarizələrdən, müharibələrdən sonra itirdiklərinin
nəticələri olaraq ayılmaları, dərk etmələri sayəsində əldə edilib.
Xalqlar və onları təmsil edən dövlətlər arasında baş verən qanlı
vuruşmalar, siyasi çəkişmələr nəhayət onların özlərinin özlərinə
nəzarəti və qarşılıqlı olaraq ortaq məqamlara, ortaq xətlərə
gəlməsini zəruri edib. Mövcud beynəlxalq münasibətlər
subyektləri tərəfləri formalaşdırıb ki, yaradılan sistemin də əsas
mahiyyəti məhz müxtəlif gücə malik olan subyektlərin
maraqlarını fərdi və ümumi qaydada təmin etməkdən ibarətdir.
Münasibətlər sistemi və onun tarazlaşdırılmış mahiyyəti məhz
dünyada hər bir xalqın mövcudluq və yaşamaq, mübarizə
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aparmaq haqqının olmasını qarşılıqlı olaraq dərk etmək
nəticəsində hərəkətləri uyğunlaşdırmaqla yaranıb. Sistemin
yaranmasında başlıca şəraiti həm də müharibələrin törətdikləri
fəlakətlərdən götürülmüş dərslər də mühüm olaraq şərtləndirib.
Beynəlxalq münasibətlər sistemi və onun vahid məzmunu, eləcə
də rəngarəng tərkibi başlıca olaraq qarışıq zərbələrdən,
təkamüldən, hərəkətlərdən, yerdəyişmələrdən formalaşıb. Bu
sistem dünya xalqlarını dünyanın problemində birgə iştirak
etmək amilini zəruri edib.
Beynəlxalq
münasibətlərin
tarazlaşdırılması
üçün
beynəlxalq hüququn təkmilləşdirilməsinin özü də mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Beynəlxalq hüquq institutlarının
formalaşması və normaların qəbulu, əməl edilməsi və qarşılıqlı
nəzarət prinsipləri, humanizm və bəşəri ideyaların tətbiqi, təbii
hüquqların təmini və qorunması istiqamətində həyata keçirilən
beynəlxalq siyasət məhz beynəlxalq münasibətlərin tarazlı
inkişafına gətirib çıxarıb. Beynəlxalq hüquq normaları və
beynəlxalq sülh ideyaları əsasında beynəlxalq münasibətlərdə
sülh və dinamik inkişaf sistemləri yaradılıb. İdeyaların
normalara çevrilməsi və əməl olunması prinsipi sülh
sistemlərinin mövcudluğun təmin etməkdədir. Beynəlxalq
münasibətlərin və bu münasibətlərin yaratdığı beynəlxalq
hüququn tarixindən məlumdur ki, 1648-ci ildən1 etibarən
Avropada siyasi tarazlıq sistemi yaradılıb və bir neçə dəfə
1

Avropada otuzillik müharibənin (1618-1648) başa çatması haqqında Vestfal sülh
müqaviləsi-24 oktyabr 1648-ci il tarixli müqavilə, ilə Avropa dövlətləri sistemi və
həmin dövlətlərin sərhədləri məsələləri və eləcə də siyasi tarazlıq prinsipi öz əksini
tapıb. XVII əsrdə Avropada protestantlarla katoliklər arasında mühairbə gedirdi.
İspaniyada baş vermiş Varfolomey gecəsində bu iki konfessiya arasında toqquşmalar
yaşanmışdı . XVII əsrdə baş vermiş “otuzillik müharibə” Avropaya böyük zərbələr
vurmuşdu. 1640-cı illərdə Vestfalda sülh konqresi keçirildi. Sülh danışıqları uzun
müddət davam etdi və nəhayət razılıq əldə olundu. Vestfal sülh müqaviləsi ilə həm də
katoliklərlə protestantlar arasında sülhə nail olmaq mümkün oldu. Məhz Holland
hüquqşünası Hüqo Qrotsi hesab edirdi ki, sülh danışıqlar yolu ilə mümkündür. Hüqo
Qrotsi özünün 1625-ci ildə yazdığı De Jure Belli ac Pacis (“On the Law of War and
Peace”“Müharibə hüququ haqqında və sülh”) əsərində dövlətlərin suverenliyi və
dövlətlər arasında hüquqi bərabərlik ideyalarını irəli sürdü.
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(əsasən qlobal şəkildə dünya müharibələri zamanı) pozulmasına
baxmayaraq bu sistemlər müasir dövrdə yeni-yeni tarazlı
sistemlərin (ümumdünya və regional) yaranması üçün
prototiplər rolunu oynayıb, ənənələri, bir çox təməl
istiqamətlərini formalaşdırıb. Vestfal sülhündən Haaqa
konfransına qədər olan dövrdə beynəlxalq hüququn
təkmilləşdirilməsi istiqamətində mühüm işlər həyata keçirilib.
Bu dövr üçün beynəlxalq hüquq tarixi 1648-ci il Vestfal sülhü
ilə möhkəmləndirilən dövlətlərin suveren bərabərlik ideyası,
həmçinin hüququn təbii məktəbləri konsepsiyaları əsasında yeni
beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərinin yaradılması,
kodifikasiyası ilə təkmilləşib. Yeni beynəlxalq hüquq
normalarının yaradılmasında başlıca təhrikedici motiv olaraq
1789-cu il tarixli insan və vətəndaş hüquqları Bəyannaməsinin
təbii-hüquqi ideyalarının 1791 və 1793-cü illərdə Fransa
konstitusiyasında, abbat Qrequar tərəfindən Fransa Konventinə
1793-cü ildə təqdim edilən Beynəlxalq hüquq Bəyannaməsində
möhkəmləndirilməsi ilə öz əksini tapması oldu. Bu sənədlərdə
dövlətə və dövlətdə olan insanın vəziyyətinə aid olan feodalmütləq baxışları beynəlxalq əlaqələrdə norma və qaydalar
ideyaları ilə dəyişdirilərək, feodal-mütləq ideyalarına əks
qoyulurdu. Bu normalar isə fərdlərin məxsusi qarşılıqlı
əlaqələrini (münasibətlərini) müəyyən edirdi.- “insan insana o
şeyi borclu olur ki, xalq da başqa xalqa həmin şeyi borclu olur”.
İdeyalara görə xalqlar öz aralarında təbii vəziyyətlərdə olur və
onları ümumi mənəviyyat bağlayır. Xüsusilə monarxa məxsusi
olaraq suverenliyin verilməsi ideyası rədd edilirdi. Monarxın
suverenliyi əvəzinə xalqın suverenliyi məsələsi irəli sürülürdü.
Qrequar Bəyannaməsinin 6-cı maddəsində göstərilirdi ki, xalqlar
yaşadıqları ərazilərin ölçülərinə və özlərinin saylarına
baxmayaraq bir-birilərinə olan münasibətlərdə müstəqil və
suverendirlər. Həmçinin qeyd edilirdi ki, bir xalq digər xalqın
daxili işlərinə qarışa bilmək hüququna malik deyil. Bu sənəddə
ərazinin aliliyi, beynəlxalq müqavilələrə əməl etmək kimi
məsələlər öz əksini tapırdı. Bəyannamə layihəsinin Fransa
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Konventində təsdiq olunmamasına baxmayaraq, bunun əsasları
məclisin təsdiq etdiyi insan və vətəndaş azadlıqları barədə
Bəyannamədə öz əksini tapmışdı və bu sənəd nəinki beynəlxalq
hüququn ümumi prinsiplərinin formalaşmasında, eləcə də
dövlətin beynəlxalq hüququn subyekti kimi hüquqi əsaslarını,
bununla yanaşı, müharibənin aparılmasının humanistik əsasların,
eləcə də beynəlxalq müqavilələr hüququnu, beynəlxalq hüquqda
ərazi və əhali mübahisələrinə yeni yanaşmaları meydana gətirdi.
Bu sənədlərin mahiyyətindən o üzə çıxırdı ki, hər bir xalq öz
ərazisinin sahibidir; öz idaretmə üsulunu yaradır; bütün dövlətlər
bərabərdir; bütün xalqlar bir çox ayrılmaz hüquqlara və
öhdəliklərə sahibir. Öhdəliklərdən biri ondan ibarət idi ki,
xalqlar sülh zamanı bir-birilərinə daha çox xeyir verəcəklər,
müharibə zamanı isə az ziyan vuracaqlar. Bu doktrinadan və
əksini tapmış ideyalardan irəli gələrək milli hərəkatlar öz
dövlətçilikləri uğrunda mübarizə apardılar. Bu baxımdan həmin
dövrdə yeni müstəqil dövlətlər meydana gəldi: Belçika
Hollandiyadan ayrıldı, Osmanlı imperiyasından Bolqarıstan,
Yunanıstan, Rumıniya, Serbiya, Çernoqoriya ayrıldı. Xalqların
əsas hüquq və öhdəliklərinə dövlətin əsas hüquq və öhdəlikləri
kimi baxıldı. 1864-cü ildə Cenevrə Konvensiyası qəbul edildi,
1713-cü ildə Utrext sazişi imzalandı, 1814-1815-ci illərdə Vyana
Konqresi keçirildi (konqres digər məsələlərlə yanaşı, İsveçrəyə
daimi bitərəflik statusunu müəyyən etidi, konqresdə diplomatik
nümayəndələrin dərəcələrini müəyyən edən sənəd qəbul edildi
və s.), 1856-cı ildə Paris konqresi keçirildi (konqres Qara
dənizin bitərəfliyini bəyan etdi), 1878-ci ildə Serbiya,
Çernoqoriya və Rumıniyanın müstəqilliyini tanıyan Berlin
konqresi keçirildi, 1899-cu ildə birinci Haaqa konfransı (burada
silahların artırılmaması məsələsi müzakirə edildi) keçirildi,
1906-1907-ci illərdə ikinci Haaqa konfransı keçirildi. İkinci
Haaqa konfransının sənədləri beynəlxalq humanitar hüququn
əsasını qoydu. Belə ki, ikinci konfransın qəbul etdiyi sənədlə
beynəlxalq hüquq tarixində ilk dəfə olaraq müharibənin
aparılması qaydalarının geniş kodifikasiyası yaradıldı və
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beynəlxalq mübahisələrin sülh yolu ilə həlli variantı qəbul
edildi. Beynəlxalq hüququn tarixində iki mühüm hadisə Vestfal
sülhü və Vyana konqresi başlıca olaraq dövlətlər sisteminin
ayırca olaraq sabitləşməsinə və müəyyən olunmasına kömək
etdi.1
Təbii ki, XX əsrin ikinci yarısından formalaşmağa və
təkmilləməyə başlayan mövcud sülh münasibətləri sistemi heç
də ideal dünya cəmiyyətlərini, onların birliklərini tam şəkildə
sabit mahiyyət və məzmuna malik olan dünya birliyini
formalaşdırmayıb. Lakin qlobal sülhün qorunması üçün II
Dünya müharibəsindən sonra müəyyən qədər işlər görülüb və
davam etməkdədir. 1946-cı ildən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
fəaliyyətdədir. Qlobal təhlükəsizlik sisteminin, məsələn, BMT
Təhlikəsizlik Şurasının, regionlararası (Avropa və Avropanın da
daxil olduğu, ABŞ və Kanadanın əhatə olnduğu Atlantika
regionları) hərbi-təhlükəsizlik sistem olan Şimali Atlantika
Müqaviləsi Təşkilatının (NATO) fəaliyyəti, o cümlədən
transmilli cinayətkarlıq olan terrorizmə qarşı qlobal və regional
səviyyədə güclərin birləşdirilməsi və mübarizə sahəsində birgə
əməkdaşlıq, həmçinin, regional səviyyədə sülhün qorunması və
dinclik şəraitində iqtisadi, siyasi, sosial və mədəniyyət
sahələrində birgə fəaliyyət, ümumi iqtisadi inkişaf üçün gücün
birləşdirilməsi
(məsələn,
Avropa
İttifaqı,
Avropada
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı-ATƏT) qlobal və
regional səviyyədə təhlikəsizliyə xidmət edir. Qlobal
təhlükəsizlik ilk növbədə qlobal iqtisadi və sosial bərabərlikdən
(nisbi bərabərlikdən) doğan şəraitdə təmin edilə bilər. Məsələn,
bugünki Avropanın təhlükəsizliyi əsasən ümumavropanın sosialiqtisadi inkişafı ilə bağlıdır. Avropa regionunun digər qonşu
regionlarından qorunmasının əsasları da qonşu regionların
1
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inkişafına bağlıdır. Belə ki, Avropada olan inkişaf dalğaları özü
ilə inkişaf ünsürlərini, elementlərini qonşu regionlara ixrac
etməklə, qonşu regionun yerli elementləri ilə (mədəniyyət
elementləri) toqquşmasına baxmayaraq, Avropa regionu üçün
təhlükəsizlik zonlarının yaranmasına xidmət edir. İnkişaf
dalğalarının yayım sürəti qonşu regionların inkişafına xidmət
edir və bu da qonşu regionla Avropa arasında kəskin fərqləri
azaldır ki, nəticəsi də “yumşaq sərhəd” zonlarının yaranmasına
(məsələn, Rusiya, Cənubi Qafqaz, Türkiyənin qərb hissəsi,
Avropanın post Sovet məkanları, Şimali Afrikanın bəzi dairələri)
gətirib çıxarır. Regionlar arasındakı dalğalı bərabərlik-yumşaq
formada qarşılıqlıq münasibətlərin balanslaşdırılmasının
formalaşmasına xidmət edir. Regionlararası münasibətlərin
balanslaşdırılması
inkişafın
“episentri”ndən,
mərkəzi
məkanından asılıdır. Məsələn, ABŞ, Yaponiya, Avropa və
Cənubi Koreyadan müasir texniki vasitələrin digər regionlara
ixracı həmin regionlarda insanlarla təbiət arasındakı kəskin
asılılığı azaldır, təbiətdən istifadə asanlaşır, iqtisadi və sosial
şərait yaşxılaşır. Nəticədə regionlar arasında asılılığın yumşaq
formaları meydana gəlir, inkişaf regionuna –“episentrə” bağlılıq
yaranır və bərabərləşmə prosesləri yaşanır. Məsələn,
Azərbaycan və Gürcüstan Avropanın qonşuları olaraq, bu
regiona inteqrasiya proseslərinə üstünlük verdiklərindən, Avropa
ilə müvafiq ölkələr arasındakı inkişaf məsələsində yumşaq
məzmunda fərqlər vəziyyətləri formalaşmaqdadır. Ümumiyyətlə, xalqların maraqlarının (onların imkanlarına görə) bərabər
şəkildə ödənilməsi qlobal sülhün qorunmasına xidmət edir.
Münasibətlərin balanslaşdırılması iki və ya daha çox
tərəfin iştirak etdiyi münaqişə, mübahisə, böhran və
müharibələrdə digər tərəflər üçün xarakterik olan
bitərəflikdən, qanedicilikdən, ehtiyat və çəkinmədən və bu
kimi hallardan da sıx surətdə asılıdır. İstər dövlətlər daxilində,
istərsə də beynəlxalq münasibətlərdə tarazlığın bir vəziyyət
kimi qorunub saxlanılmasında iki və ya daha çox tərəfə,
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dövlətə, təşkilata olan münasibətdə üçüncü, dördüncü və digər
tərəflərin bitərəf qalması da mühüm təsir göstərir. Bu bitərəflik
münaqişəli, mübahisəli tərəflər arasında həm geosiyasi tarazlıq
yaradır, həm də tərəfləri bir-birindən nisbətən uzaq saxlayaraq,
onların kəskin şəkildə qarşıdurmasına imkan vermir. Bu,
xüsusilə regional məsələlərdə daha çox əhəmiyyət kəsb edir.
Məsələn, Avropa bir çox məsələlərdə ABŞ və Rusiya arasında
tarazlığın qorunması üçün bitərəflik nümayiş etdirir.
Azərbaycan iki dövlət arasında olan münasibətlərin
gərginləşməsi zamanı bitərəflik, qarışmamaq prinsipini əsas
götürür. Bitərflik münaqişə tərəflərinin sayının artmasının
qarşısını da alır. Bitərəflik silahlı qarşıdurmalarda, iqtisadi
böhranlarda və etnik münaqişələrdə də mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Bitərəflik sayəsində ölkə ərazisi münaqişədə olan tərəflər
üçün hərbi məqsədlərlə istifadə üçün açıq olmur ki, bu da
müharibə miqyasını azalda bilir, strateji hücum nöqtələrinin,
hədəflərin sayını azaldır. Bitərəflik bitərəf qalan ölkənin
resurslarından istifadədə imkanları azaldır. Bitərəflik eyni
zamanda münaqişə, müharibə trayektoriyasının, axınının
qarşısını almaqda və coğrafi genişlənmədə imkan verməməkdə
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bitərəflik bloklara qoşulmamaq
kimi məsələləri zəruri edir ki, bu da hərbi ittifaqların
miqyasının genişlənməsinə imkan vermir. İki hərbi blok
arasında üçüncü və ya daha çox tərəfin bloklara qoşulmamaq
siyasəti hərbi blokların üz-üzə gəlməsinin qarşısını alır və onlar
arasında tarazlaşdırılmış, bitərəfləşdirilmiş zonalar yaradır.
Tədqiqatın əsas məqsədi bu istiqamətdə mövcud olan və
müəyyən qədər əldə olunan bilikləri təkmilləşdirməklə,
nəzəriyyələri öyrənməklə (baza biliklər, nəzəriyyələr üzərinə
yeni biliklərin, yeni yanaşmaların, başqa nəzəriyyələrin əlavə
edilməsi) yeni nəzəri istiqamətləri üzə çıxarmaqdan ibarətdir.
Onu da qəbul etmək lazımdır ki, yaradıcılıq sonsuzdur. Bir
tədqiqatçı kimi hesab edirəm ki, yeni nəzəri istiqamətlər
dünyada qlobal sülhün qorunmasına kiçicik də olsa öz
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töhfələrini verə biləcəkdir. Belə bir prinsipdən çıxış etmək olar
ki, hər bir nəzəri istiqamət təcrübələr zamanı icra qaydalarının
yaranmasında bu və ya digər formada, səviyyədə istifadə edilə
bilər.
Hörmətli oxucular, qeyd edildiyi kimi, sizlərə təqdim
olunan bu əsər daha çox fəlsəfi kateqoriyalar əsasında izah
edilir, forma və məzmun, eləcə də mahiyyətin dərk edilməsi
üçün tədqiqat imkanlarından maksimum istifadə edilməyə
çalışılır. Balanslaşdırma analayışının fəlsəfi kateqoriyalara
əsasən izahı balanslaşdırmanın nəticələrinin mahiyyətinin,
mənasının yaxşı başa düşülməsinə imkan verə bilər. Onu da
nəzərə almaq lazımdır ki, tarazlaşdırmanı kəskin şəkildə pozan
insanlar radikal təbiətlidirlər və maraqların sərhədlərini dərk
edə bilməyən və ya bilmək istəməyən tərəflərdir. Diktatorların
fəaliyyətini buna misal çəkmək olar. Tarazlıq bütün filosofları
düşündürüb. Aristotel dövlət quruluşu ideyalarında, hakimiyyətlə vətəndaşlar arasında münasibətlərdə tarazlıq prinsipini, maraqların təmin olunması ideyasını məqbul hesab edib
və ideyaları əldə rəhbər tutub. Münasibətlərin balanslaşdırılması prinsipi elə məhz insanların öz həyatlarında
xoşbəxtliyə nail olmaları məqsədləri üçün müəyyən edilir,
tətbiq olunur.
Qeyd etmək lazımdır ki, xalqların çoxluğu mədəniyyətin
rəngarəngliyi, mədəniyyətin rəngarəngliyi ruhun zənginliyidir.
Tarazlıq insanların ruhuna bağlıdır. Ruh hərəkətin forma və
məzmununu müəyyən edir. Əxlaq insanları islah edir,
tərbiyyələndirir, davranışlarını müəyyən edir. Gözəllik zövqü
incələşdirir. İnsanların tarazlı (liberal, mülayim) xarakteri
onların etik və estetik baxışları ilə müəyyən edilir. Yəni
insanlar təsir etdikləri əşyalar üzərində etika və estetika
(əxlaqla gözəlliyin birləşməsi) amilini əsas götürərlərsə,
tarazlıq yarana bilər. Mövcud olanları normalara uyğun şəkildə
qəbul etmək və razılıq bildirmək, mövcud olanla, əldə
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edilənlərlə barışmaq, kifayətlənmək əxlaq qaydalarıdırsa,
vasitələrə zövqlə yanaşmaq isə estetika qaydalarıdır.
Mən bir yaradıcı olaraq bütün dünyada sülh istəyirəm, sülh
bəşəriyyəti xilas edən əsas prosesdir. Rəngarənglik,
çoxçalarlıq, zənginlik insanlar üçündür, insanların rifahına
xidmət edir. Hesab edirəm ki, istedadlar və biliklər, bacarıqlar
dünya sülhününü qorunub saxlanılmasına səfərbər olunmalıdır.
Bu, məsuliyyət, həm də öhdəlikdir.
Tədqiqat zamanı fikirin əyani olaraq daha da dərk edilməsi
üçün müəyyən modellərdən, kompleks xarakter daşıyan ifadə
üsullarından da istifadə etmək məqsədəuyğun hesab edilmişdir.
Model-siyasi modellər-tamın və tərkib hissələrin, birləşməsi və
ayrılması zamanı təfəkkürdə yaranan çətinlikləri aradan
qaldırmaqda istifadə edilə bilər. Modellərin tətbiqində riyazi
üsullardan da istifadə edilə bilər. Riyaziyyatda, mexanikada,
digər dəqiq elemlərdə ədədi bərabərlik işarəsi (=) var.
Münasibətlərin bərabərliyi isə burada təsvir olunan modellərdə
“dalğalı bərabərlik” işarəsi ilə verilir.
Dövlətlər daxilində və beynəlxalq münasibətlərin
balanslaşdırılması və sülh istiqamətində tədqiqatlarda
münasibət, balanslaşdırma və sülh anlayışları vəhdət olaraq
ictimai əhəmiyyət kəsb edir. Anlayışların vəhdəti və bu
vəhdətdən əmələ gələn məzmunda bir ideallıq var. Məlumdur
ki, ideal münasibətlər daima sabitliyə və dinamik inkişafa
əsaslanan prinsiplərə söykənir. İdeallıq əksər filosofları, saf
ruhlu yaradıcı və qurucu şəxsləri düşündürüb. Nəzərə almaq
lazımdır ki, ideal cəmiyyət daha çox özündə müxtəlif
rəngarənglikləri cəmləşdirməklə, həm də ortalıq, sabit və sakit
vəziyyətləri əks etdirən xüsusiyyətlərə malik ola bilər. Bu gün
hesab etmək olar ki, ideallıq nisbi bir anlayışdır və çox
yüksəkliyə, aliliyə və ucalığa xas olduğundan əlçatmazlığı
özündə ehtiva etdirir. Lakin buna baxmayaraq, cəmiyyətlər
zamana müvafiq olaraq inkişaf yolunda pillə-pillə ideallığın
müəyyən elementlərini özündə cəmləşdirir. Dünyada, eləcə də
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ayrı-ayrı ölkələrdə, xüsusilə Avropa cəmiyyətlərində ideallığın
müəyyən elementləri cəmiyyətlərə daha çox siraət etməkdədir.
Əbədi sülh məsələsi əksər filosofları, liderləri düşündürüb.
Lakin yüksək səviyyəlıi sülhün əldə edilməsi bir qədər
reallıqdan kənarda hesab edilə bilər. Çünki münasibətlərdə
müxtəlif maraqlar öz əksini tapdığından və hərəkətlər müxtəlif
və kontrastlı olduğundan keçici, yəni nisbi olmayan sülhün
əldə edilməsi qeyri-mümkündür. Yalnız statistik göstəricilər
baxımından sülh və sabitlik vəziyyətlərinin çoxluğu onu
deməyə əsas verə bilər ki, sülh əldə edilib.
Sülh daima ortalıq (medium) vəziyyətidir və bu baxımdan
da vasitədir. Eləcə də nəticə vəziyyətidir. Sülh razılaşdırılmış
şəkildə maraqların təmin olunması vəziyyətidir. Maraqlar isə
ardıcıl olaraq yaranır və müxtəlif şəraitlərdə meydana gəlir. Bu
baxımdan da maraqlar uğrunda mübarizə sülh xəttinin
pozulmasını zəruri edə bilir. Sülhün pozulmasının qarşısını
almaq üçün dövlətlər, onların hakimiyyəti müəyyən imperativ
qaydaları özündə əks etdirən normalar yaradırlar. Həmin
normalar insanların maraq və tələbatlarını əks etdirdiyinədən
tətbiq üçün əhəmiyyət kəsb edir.
Artıq neçə əsrlərdir ki, dövlətlər sülhü əldə etmək, təmin
etmək və qoruyub saxlamaq məqsədilə qaydalar tətbiq edirlər.
Bu qaydalara əməl etmək üçün qarşılıqlı nəzarət mexanizmini
yaradırlar. Normaların sistemləşməsi və sistemli qaydada
tətbiqi onu deməyə əsas verir ki, dövlətllər həm cəmiyyətlərdə,
həm də öz aralarında yalnız bu yolla hələlik sülhü müəyyən
qədər qoruyub saxlaya bilirlər. Müasir demokratik cəmiyyətlər
sülh şəraitində yaşayaraq inkişaf etməni əsas gütürürlər.
Tədqiqatçı Robert A. Dahl da belə bir qənaətə gəlir ki, müasir
demokratiyaların ən üstün cəhətlərinə təməl prinsipləri
(məsələn, əsas hüquq və azadlıqlara riayət etmə, şəxsi
toxunulmazlıq hüququ, öz müqəddaratını təyin etmə, siyasi
bərabərlik, şəxsiyyətin təməl mənafelərinin qorunması və s.) ilə
yanaşı, sülhə can atma və firavan yaşamaq prinsipləri də aid
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edilir.1 Sülhə hər bir şəxs can atır. Lakin buna yol maraqların
təmin edilməsindən keçir. Əksər hallarda isə maraqların təmin
edilməsi uğrunda mübarizə tərəflər arasında çarpazlıq yaradır
ki, bu da sülhün pozulması, şəraitin dəyişməsini ortaya çıxarır.
Çoxlu sayda tədqiqatçılar münasibətlərin balanslaşdırılmasının müxtəlif istiqamətləri üzrə tədqiqatlar aparıblar.
Hətta yazıçılar və şairlər də öz bədii yaradıcılıqlarında tarazlı
münasibətlər məsələsinə toxunublar. Əvvəlcə qeyd edildiyi
kimi, münasibətlərin dövlətdə və cəmiyyətdə balanslaşdırılması
amili tarixən böyük filosofları düşündürüb. Xüsusilə təbii hüquq
nəzəriyyəçiləri, pozitiv hüquq nəzəriyyəçiləri, qədim
Yunanıstanın dövlət nəzəriyyəçiləri, Roma dövlət və hüquq
nəzəriyyəçiləri, orta və yeni əsrlərin nəzəriyyəçiləri, müasir və
postmodernizm cərəyanlarının mütəfəkkirləri cəmiyyətin taraz
şəkildə tənzimlənməsi və maraqların imkanlar daxilində bərabər
təmin edilməsi məsələsi uğrunda böyük əməklər sərf edib, yollar
axtarıblar, əsərlər yazıblar. Bu şəxslər xoşbəşxtliyi və yüksək
rifahı sabit və ədalətlə inkişaf edən cəmiyyətlərdə axtarıblar.
Dövlətlərarası münasibətlərin tənzimlənməsində tarazlıq
prinsipini əsas götürüblər, ümumi nəzarət prinsipini və buna
müvafiq mexanizmlərin yaranması ideyalarını ortaya atıblar.
Dövlətlərarası münasibətlərin ədalətli qaydada tənzimlənməsi
üçün hüquq normalarını yaradıblar, beynəlxalq hüquq elm sahəsi
formalaşıb. Bununla yanaşı, hüquq normalarının icrasını təmin
etmək üçün mexanizmlər, sistemlər təsis ediblər.
Münasibətlərin balanslaşdırılması həmçinin özündə etik
qaydalardan irəli gələrək humanizmi əks etdirir. Belə ki,
münasibətlərin balanslaşdırılması, yumşaq mövqelər, mülayim
münasibətlər, orta mövqenin mövcudluğu yüksək əxlaqa
əsaslanır. Yüksək əxlaq isə müdrikliyə xas cəhətdir. Məhz
cəmiyyətdə mövcud olan müdriklik amilləri, cəmiyyətin
1

Robert A.Dahl. Demokratiya haqqında. Natiq Səfərov və Hikmət Hacızadənin
tərcüməsi ilə. İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi (FAR CENTRE), Bakı-2005,
səh.55.
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özünün yetişməsi balanslı, orta və ədalətli mövqelərin
yaranması üçün şərait yaradır. Yüksək əxlaq yüksək
düşüncənin məhsuludursa, yüksək düşüncə də kompromisi
qəbul edir, razılaşır, humanistliyi yaradır. Əxlaq məhz
demokratiyanın formalaşmasına kömək edir. Balanslaşdırma
vəziyyətləri əxlaqlardan formalaşır. Əxlaq müəyyən dəyərlərə,
tələblərə cavab vermə vəziyyətidir. Cəmiyyətdə insan hüquq və
azadlıqlarının təmin edilməsi yüksək əxlaqa əsaslanır. Hüquq
bərabərliyi anlayışı da yüksək təfəkkürün məhsuludur, əxlaqın
məhsuludur. Yüksək əxlaq sayəsində cəmiyyətdə “mənim
hüququm”, “sənin hüququn”, “onun hüququ”, “bizim
hüquqmuz”, “sizin hüququnuz”, “onların hüquqları” kimi
prinsiplər bərqarar olur.
Münasibətlərin balanslaşdırılması və enerji amili
Hələ qədimdən belə bir elmi-fəlsəfi yanaşma var ki, dünya
(Yer kürəsi) və kainat bəzi qüvvələrin təsiri sayəsində
nizamlanmaqdadır və hər bir elementin özünəxas məkanı və
yerdəyişmələri vardır. Bu prinsiplərdən çıxış edərək hesab
etmək olar ki, elementlər arasında enerji ötürmələri baş verir və
enerji ötürmələrindən də vahid enerji kompleksləri formalaşır.
Kosmologiya və kosmoqoniyadan çıxış edərək bildirmək olar
ki, elementlər qarşılıqlı şəkildə nizam əsasında əlaqə qururlar.
Nizam
(burada
kosmosun
nizamlılığı)
həm
də
nizamsızlıqlardan (xaoslardan) təşkil olunub və nizamsızlıqlar
nizama nisbətən daha az əhəmiyyət kəsb edir və əslində
nizamlama qanununa tabedir. Kainatda və dünyada daima xaos
üzərində kosmosun (nizamlı dünyanın) nəzarəti vardır, xaos
kosmosun yaratdığı çərçivələrdən, ümumi sistemdən kənara
çıxa bilməz. Bu, o halda baş verə bilər ki, mərkəzi enerji verən
element özü yox olsun. Məsələn, Günəş yanıb külə dönərsə,
enerji tükənərsə, onun planetləri də indiki əsaslarla mövcud
olmaya bilərlər. Lakin burada da nizam prinsipinə əsasən
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forma dəyişikliyi baş verə bilər, məzmun da dəyişə bilər.
Planetlər ümumi kainat nizamına tabe ola bilərlər.
Xaos kosmosda olan müəyyən boşluqlardan, tətbiq edilən
qvvələr arasında yaranan nisbət uyğunsuzluqlarından meydana
gələn bir qeyri-nizam vəziyyətidir. Onu da nəzərə almaq
lazımdır ki, təbiətin (bizim dünyanın) qüvvələri onun (təbiətin)
elementlərini, subyektlərini idarə edir və bunun da sayəsində
müəyyən enerji yaranır, enerjidən də qüvvələr ortaya çıxır.
Elementlərin hərəkətlərindən enerji meydana gəlir və enerjilər
ötürülür, mübadilə şəraitində olurlar. Enerjinin mübadiləsindən
isə elementlər qarşılıqlı olaraq qidalanırlar. Yer kürəsində isə
insanlar arasında enerji mübadilələri prosesləri məkanlar üzrə
şərti və mütləq, həmçinin nisbi əsaslarla həm bərabər, həm də
qeyri-bərabər şəkildə həyata keçirilir. Bu baxımdan da tərəflər
arasında həm balanslı, həm də disbalanslı vəziyyətlər neydana
gəlir.
İnsanlar ehtiyac və tələbatlarını ödəmək üçün öz
enerjilərini həm maddi, həm də mənəvi aləmdən, eləcə də öz
aralarında olan ünsiyyətdən götürürlər. Müvafiq vəhdətlik
insan varlığının başlıca şərtidir. Hər iki mənbə kasadlığı
yarandıqda enerji çatışmazlığı meydana gəlir və əsəbi
vəziyyətlər üzə çıxır. Məsələn, insanların ehtiyaclarının
ödənilməsi üçün lazımi vasitələr çatışmadıqda həyatda tarazlıq
pozulur və enerjisizlik yaranır. Enerjisizlik isə əsəbiliyə,
gərginliyə gətirirb çıxarır və insanlar öz lazımi tələbatlarını
ödəmədikdə, resurslar çatışmadıqda isə həyat strukturu
pozulur.

89

vəziyyətinin yaranmasına ehtiyac olan amilə, səbəbə çevrilir və
öz məkanında, onunla bağlı olan məkanlarda bir çox
dəyişiklikləri yaradır. Buna görə də xaosun yaranmaması üçün
mütləq şəkildə enerji vasitələrini təmin etmək vacib amilə
çevrilir.
Digər bir tərəfdən hesab etmək olar ki, güclülərin gücsüzlər
üzərində “dörd divar” prinsipini tətbiq etmələri birtərəfli
hərəkətləri yaradır. Enerji vasitələrinin bir-birilərinə enerji
ötürmələri üçün geniş imkanları mövcud olmur. Enerjisiz qalan
tərəf isə enerjilərini əlindən alan tərəfə qarşı hər an güc tətbiq
etməyə və nəticə olaraq öz lazımi ehtiyac və tələbat vasitələrini
əldə etməyə çalışır. Misal olaraq qeyd etmək olar ki, Asiya və
Afrika, Latın Amerikası ölkələrinin əksəriyyətində kişilər
tərəfindən qadınlara qarşı “dörd divar” prinsiplərinin tətbiqi
enerji mübadilələrinin lazımi səviyyədə həyata keçirilməsinin
qarşısını alır. Bu cəmiyyətlərdə qadınlar öz enerjilərini kişilərə
verirlər, əvəzində isə qeyri-mübadilə şəraitinə görə lazımi
resurslar əldə edə bilmirlər və əsəbi, əksər hallarda isə “dəli”
vəziyyətinə düşürlər. Onlarda gözübağlılıq yaranır və
qadınların əksəriyyəti ümumi enerji mübadiləsi sistemində
iştirak edə bilmir və faydalanmaq imkanlarından xaric olunur.
İctimai “dəlilik” də enerjisizlikdən meydana gələn ictimai bir
xəstəlikdir. Ruhi cəhətdən xəstələnmiş cəmiyyətlər mütləq
şəkildə infantil cəmiyyətlər hesab edilməlidir və belə
cəmiyyətlərdə balanslaşdırmadan, düzgünlükdən və ədalətdən
söhbət gedə bilməz. Nəzərə alınmalıdır ki, istənilən cəmiyyətdə
əgər bir qrup digər qrupun enerjisini əlindən alarsa, enerjisi
olmayan tərəf o biri tərəf üçün daima təhlükə mənbəyi olaraq
qalacaqdır. Sabitszilik, qeyri-inkişaf və müharibə, münaqişə
şəraitləri
də
ədalətsizlikdən
doğacaqdır.
Birtərəfli
cəmiyyətlətdə, enerjisi bərabər paylanmayan cəmiyyətlərdə
“xəstə-dəli” insanlar digərləri üçün qorxulu amilə çevriləcəkdir
ki, “xəstə” ünsürlərin birləşərək vahid gücə çevrilmələri (bu
birləşmədə artıq enerji meydana gələ bilir) nəticədə xaosa
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gətirib çıxracaqdır. Fizioloji baxımdan infantil cəmiyyətlərdə
isə xoşbəxtlikdən, firavanlıqdan belə söhbət gedə bilməz və
ümumi mühit qeyri-tarazlıqların üstünlük təşkil etməsi ilə
xarakterizə olunacaqdır.
İnfantil-fizioloji baxımdan xəstə, qeyri-taraz, cəmiyyətlərə
xas olan xüsusiyyətlər:
-cəmiyyətin üzvləri arasında kontrastlar, uçurumlar;
-insanların maddi aləm qarşısında alçalmaları və
acizlikləri;
-cəmiyyətlərdə sabitsizlik, münaqişələr, müharibələr,
böhranlar və digər çaxnaşmalar, qarşıdurmalar;
-terrorçuluq və digər transmilli cinayətkarlıq;
-qadınların əzilərək alçaldılması;
-qadın və uşaq əməyinin istismarı;
-qadınlara qarşı fiziki, cinsi və mənəvi zorakılıq;
-qadınlara
qarşı
ögey
münasibətlərdən,
enerji
çatışmazlığından irəli gələn qadın əxlaqsızlığı
-cəmiyyətlərin ümumi səviyyəsinin aşağılığı, zəka
gerilikləri və bundan irəli gələn dəyər çatışmazlıqları;
-dini radikallıq və bundan irəli gələn dinsizlik, dini
inancların ucuz tutulması və alətə çevrilməsi; qeyrihumanistlik;
-bir qrup şəxslərdə hakim kəsilən avamlıq, nadanlıq və
cəhalət; emosiyalara qapınma, dözümsüzlük və ümidsizlik;
-riyakarlıq, ikiüzlülük, yaltaqlıq; ikiləşmə-daxili başqa,
xarici başqa və bundan irəli gələn xəyanət;
-maddi aləmə qapınmadan, hərislikdən irəli gələn
rüşvətxorluq, korrupsiya, hüquqların alqı və satqısı-hüquqların
“marketinqi”;
-güclülərin gücsüzlər üzərində hökmranlığından yaranan
ədalətsizliklər, qeyri-insani hərəkətlər;
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-müharibələr və soyqırımlar, xalqların əzilməsi, irqi, dini
ayrıseçkilik və s.
Ümumilikdə, infantil, qeyri-taraz, enerji mübadiləsinin
korlandığı qüsurlu cəmiyyətlərdə inkişafdan söhbət gedə
bilməz və inkişaf xəyali predmet olaraq qalır və belə
cəmiyyətlərdə mənfiliklər hər an müsbətlikləri silib -atmağa
hazır olur. Ümumi nisbətdə isə mənfiliklər daha çox olur ki, bu
amil də inkişafın qarşısını alır.
Mən nə üçün belə bir mövzu seçdim. – münasibətlərin
nizamlanmasında
balanslaşdırma
vəziyyətinin
əldə
olunmasının üstün cəhətləri:
Bir tədqiqatçı, ən əsası bu dünyanın sadə bir sakini
olaraq, anlayıram, onu başa düşürəm ki,
-tarazlı vəziyyətlər zamanı insan ruhu ilə onun əməli
arasında ahənglik, uyğunluq yaranır ki, bu da tarazlı,
mülayim və qəbuledən xarakterə malik olan şəxsin, fərdin
yetişməsini əsaslandırır;
-tarazlı
münasibətlər
şəxslərdə
qəbuledilənlik,
qəbuledənlik, kifayətlənmək kimi, həmçinin nəfsinə hakim
olmaq kimi xüsusiyyətlərin formalaşmasına kömək edir;
-tarazlı münasibətlər şəxsin tarazlı vəziyyətdə mövqe
tutmasını, tarazlı xarakterinin formalaşmasını təmin edir;
-tarazlı münasibətlər xoş xasiyyətin, liberallığın
formalaşmasına səbəb olur;
-tarazlı münasibətlər şəxslərdə, tərəflərdə radikallığın,
eqoistliyin həddən artıq artmasının qarşısını alır;
-tarazlı münasibətlər insan zövqünün, insan əxlaqının
zənginləşməsinə kömək edir;
-tarazlı münasibətlər səbr və dözümün, tolerantlığın,
humanistliyin formalaşmasına kömək edir;
-tarazlı münasibətlər, gücün birləşdirlməsi və birgə
razılaşmalar bütün digər vəziyyətlərdə, məsələn,
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böhranlarda, mübahisə və dialoqlarda bir ortaq mövqe,
barışdırıcılıq yaradır;
-tarazlı
münasibətlər
cəmiyyətin
üzvlərinin
“doymalarını” təmin edir, yumşaqlıq meydana gətirir,
sərbəstlik yaradır;
-tarazlı münasibətlər fərdin müstəqil yaşaması üçün
gerçəklikləri üzə çıxarır;
-ailədə tarazlı münasibətlər ailə üzvləri arasında xoş
münasibətlərin yaranmasına gətirib çıxarır, ayrıseçkiliyin
qarşısını alır, sabit ailə formalaşır. Tarazlı münasibətlər
ailənin birliyinə, firavan yaşamasına və xoşbəxtliyinə
kömək edir, ailə gərginliyini azaldır;
-tarazlı münasibətlər ailədə, yaxın qohumlar içərisində
müxtəlif yaş fərqləri arasında müvafiq hörmətə sahib
olmağı formalaşdırır;
-tarazlı münasibətlər yaratmaq qabiliyyəti xoş
xasiyyətdən formalaşır, eləcə də xoş xasiyyətlərin
formalaşmasına və inkişafına kömək üçün müvafiq xət
rolunu oynayır;
-tarazlı münasibətlər və mövqe barışdırıcılıq deməkdir
ki, bu ortalıq mövqeyindən vasitəçilik formalaşır;
-tarazlı münasibətlər ailədə və cəmiyyətdə, iş yerlərində
müəyyən
gərginliklərin
azalmasına
kömək
edir,
barışdırıcılıq yaradır;
-sevgi həyatında barışdırıcılıq, güzəştə getmək,
tərəflərin ortaq mövqeyə gəlib çatması, razılıqlar
sevgililərin qovuşmasına səbəb olan şəraiti yaradır;
-gündəlik yaşayış tərzində, istər ailədə, istərsə də
qonşular və yaxın, uzaq qohumlar içərisində tarazlı mövqe
tutmaq həm şəxsiyyətin formalaşmasına kömək edir,
normal münasibətlər yaratmaq qabiliyyətini artırır, həm
də şəxslər arasında barışdırıcı mövqedə olmaq, şəxslərin
sülh və dinclik şəraitində yaşamasına kömək etmək demək
olur;
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-cəmiyyətdə adi səviyyədə (məişət səviyyəsində) tarazlı
münasibətlər cəmiyyətdə tərəflər arasında mehribançılığa
gətirir;
-tarazlı münasibətlər cəmiyyətin kollektiv qaydada
inkişafını, cəmiyyətin bütün üzvləri tərəfindən səfərbər
olunaraq tərəqqisini zəruri edir;
-tarazlı münasibətlərin hökm sürdüyü cəmiyyətlərdə
birtərəfli qaydada inkişaf olmur, inkişafın yayılmış, dalğalı
formaları yaranır ki, bu da maraqların tarazlı olaraq təmin
olunmasına səbəb olur;
-tarazlı münasibətlərdən yaranan tarazlı inkişaf sülh və
sabitliyin, dinclik və əmin-amanlığın yaranmasına səbəb
olur;
-tarazlı
münasibətlər
işgüzar
aləmdə
biznes
maraqlarının tarazlı olaraq formalaşmasına kömək edir,
maraqlar bölünür, eyni zamanda müvafiq əmək bölgüsü
yaranır, ədalətli iqtisadi idarəetmə rejimi formalaşır;
-tarazlı münasibətlər sahibkarla işəgötürən, məmurla
tabe olduğu şəxslər arasında xüsusiyyətlərdə mülayimliyin,
qənaətbəxşliyin formalaşmasına səbəb olur;
-tarazlı münasibətlər ümumilikdə vətəndaşla dövlət,
dövlətlə başqa bir dövlətlər arasında sülhün təmin
olunmasına xidmət edir;
-tarazlı münasibətlər cəmiyyətlərin demokratik
rejimlərinin formalaşmasına kömək edir;
-tarazlı münasibətlər insan hüquq və azadlıqlarının
təmin olunması üçün müvafiq şərait yaradır;
-tarazlı münasibətlər cəmiyyətin bütün təbəqələri
arasında maraq və tələbatın ödənilməsinə əsaslanan
şəraitin yaranmasına xidmət edir;
-tarazlı münasibətlər diktatorların hakimiyyətə gələrək
avtoritar rejimləri və tiraniyaları yaratmasına imkan
vermir;
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-tarazlı münasibətlər cəmiyyətin kollektiv şəkildə, birgə
olaraq inkişaf etməsinə kömək edir;
-tarazlı münasibətlər möhkəm, davamlı və uzun
müddətə fəaliyyət göstərən cəmiyyətlərin formalaşmasını
təmin edir;
-tarazlı münasibətlər cəmiyyətin və dövlətin sabitliyinə,
dinamik inkişafına şərait yaradır, bütün imkanların
səfərbər olmasına kömək edir;
-tarazlı münasibətlər- sabitlik yarandığından, bütün
imkanlar və ünsürlər, elementlər səfərbər olunduğundancəmiyyətin, dövlətin özünümüdafiə gücünü artırır;
-tarazlı münasibətlər cəmiyyətdə üzvlərin qanuna tabe
olmalarına
kömək
edir,
qaydaların,
qanunların
yaranmasına və icrasına kömək edir;
-tarazlı münasibətlər müxtəlif etiqadlı, müxtəlif dinlərə
inanan insanların barış və qarşılıqlı olaraq qəbuletmə
şəraitində yaşamasına təkan verir;
-tarazlı münasibətlər insanların yaş fəqrlərinə, cinsi
fərqlərə və ictimai-siyasi mənsubiyyətinə görə ayrıseçkiliklərinin qarşısını alır;
-tarazlı münasibətlər vasitələrin tarazlı qaydada
hərəkətə gəlməsinə şərait yaradır;
-tarazlı münasibətlər cəmiyyətin bütün üzvləri arasında
razılıq, qənaətbəxşlik vəziyyətlərini yaradır, təcavüzkarlığın qarşısını alır, gərginlikləri və təzyiqləri azaldır;
-tarazlı münasibətlər şəxsin, subyektin cəmiyyətdə
davranış normalarını formalaşdırır;
-tarazlı münasibətlər humanistlik prinsiplərinin
inkişafına təkan olaraq milli məsələlərə, etnik məsələlərə
münasibətdə eqosentrizm yaratmır, dünya sakini, dünya
vətəndaşlığı anlayışını mərkəzi məfhum kimi ortaya gətirir
və s.
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Bu kitabda mövzunun tədqiqatı baza olaraq iki istiqaməti
təşkil edir: birinci istiqamət balanlaşdırmanın tərkibini
formalaşdıran tərkibin və vəziyyətlərin, o cümlədən sistem,
mexanizm və struktur, harmoniya və simmetriya və münasibət
kimi məfhumlara aydınlıq gətirilir; baxmayaraq ki, bu
anlayışların hər biri digər elmi ədəbiyyatlarda kifayət qədər
araşdırılıb. Bununla belə, mövzunun geniş dərk edilməsi üçün,
mövzu ilə sıx bağlı olan və belə demək mümkünsə mövzunun
tərkib mahiyyətini əks etdirən bu anlayışlara bir daha müraciət
etmək məqsədəuyğun hesab edilib. İkinci istiqamət isə
balanslaşdırmanın özünün bir anlayış, məfhum olaraq tərkibinə
aiddir və bəzi tərkib xüsusiyyətləri araşdırılıb.
Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, bəzən kitabda
təkrarlanan fikirlərə rast gəlmək olur. Burada başlıca məqsəd
fikirin mövzu üzrə müəyyən məqamlarda təkmilləşməsini
təmin etməkdən, məzmununu geniş şəkildə açmaqdan ibarətdir.
Sevimli oxucular, sizlərə təqdim olunan əsər imkanlar
daxilində öz tədqiqat istiqmətinə görə uzun bir yolu qət etməyi
zəruri edir.
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Mövzunun aktuallığı
Dövlət daxilində münasibətlərin tarazlığı istiqamətində
tədqiqatın əhəmiyyəti
Hər bir vətəndaş, şəxs və ya fərd istər fərdi, istərsə də
kollektiv olaraq məkan kimi seçdiyi öz yaşadığı cəmiyyətdə,
dövlətdə xoşbəşxt və firavan yaşamaq, təbii hüquqlarına sahib
olaraq mövcud olmaq və yaşamaq haqqına malikdir. Hər bir
dövlətin hakimiyyəti (hakim qrupu, ictimai-siyasi elitası) də öz
xalqına, vətəndaşlarına, ölkə ərazisində yaşayanlara lazımi
şəraiti yaratmaqda, ümumiyyətlə isə xidmət etməkdə
borcludur. Nəzərə almaq lazımdır ki, insanlar məhz sosial-rifah
hallarını yaxşılaşdırmaq üçün təşkilatlanırlar və güclərini
birləşdirərək sosial-siyasi, ictimai strukturlar yaradırlar.
İnsanların sağlam mühitdə yaşamaqları, sosial baxımdan təmin
olunmuş formada həyat sürmələri isə onların qabiliyyətlərindən, dərk etmək və dəyərləndirmək imkanlarından,
təşkilatlanmalarının səviyyəsindən əsaslı surətdə asılıdır.
İnsanların təşkilatlanmalarının yüksək səviyyəsinə isə təsir
göstərən amillərə onların lazımi sərvətlərə malik olan ölkələri,
güclü iqtisadi və siyasi sistemləri, o cümlədən təhlükəsizlik və
hüquq-mühafizə sistemləri, maariflənmə və elmi-tədqiqat
imkanları, mədəni dəyərlərə sahib olmaq imkanları və s. kimi
kriteriyalar, kompleks şəkildə tələb olunaraq, aid edilir. Bu
kriteriyalar həm yüksək səviyyəli cəmiyyət və mütəşəkkil
dövlətçilik yaradır, həm də strukturun təkmil omasının özü də
mövcud kriterilayaları təkmilləşdirir və şaxələndirir. Bu
baxımdan hər bir istiqamətin funksiyası bir-birinə xidmət
etməkdən, bir-birindən enerji almaqla faydalanmaqdan və
enerji ötürməkdən ibarətdir. Cəmiyyətdə həm fərdlər arasında
maraqlara söykənən bərabərtərkibli münasibətlərin qurulması,
həm də dövlət hakimiyyətləri ilə vətəndaşlar arasında
bərabərsəviyyəli münasibətlərin formalaşması öz aktuallığını
97

daima saxlayır. Tarazlı münasibətlər bir tərəfdən cəmiyyətin,
dövlətin inkişafı üçün şəraiti yaradır, vasitələrin imkanlarını
geniş səfərbər edir, digər tərəfdən isə insanların daxili
azadlıqları və buna səbəb olan maddi-sosial imkanlarının
təminatı cəmiyyətdaxili ictimai və siyasi sabitliyə gətirib
çıxarır. Cəmiyyətin özündə inkişaf, sülh və sabitlik prosesləri
və vəziyyətləri həm bir-birini şərtləndirir, həm də proses və
vəziyyət müəyyənedici tərkib elementlər olaraq, vahid
mükəmməl sistemi yaradır ki, bu sistemin də rəngarəngliyindən
möhkəmlik, güclülük əmələ gəlir. Bu nöqteyi-nəzərdən də
tədqiqat mövzusu, mövzunun təkib hissəsi olan dövlətdaxili
münasibətlərin balanslaşdırılması aktuallıq kəsb edir. Digər
tərəfdən də qeyd etmək olar ki, dünyanın əksər ölkələrində,
xüsusilə Asiyada, Afrikada və Latın Amerikasında olan bir çox
ölkələrdə
mövcud
olan
qeyri-tarazlı
münasibətlər
cəmiyyətlərdə disbalanslı münasibətlərin yaradılmasına səbəb
olur. Cəmiyyətdəki dəyərlərin kasadlığı qeyri-tarazlığı
şərtləndirir. Hakimiyyətin birtərəfli fəaliyyəti, bir qrup şəxsin
mənafeyinə xidmət etməsi, ümumi səviyyədə isə iqtisadi
resursların çatışmazlığı, maarifçilk və elmi səviyyənin aşağı
olması, qeyri-təkmil iqtisadi və siyasi sistemlər, sərvətlərdən
qeyri-düzgün faydalanma və digər bu kimi problemlər
cəmiyyətlərdə disbalanslı münasibətlərin formalaşmasını zəruri
edir.
Ümumiyyətlə isə, mövzunun tədqiqata cəlb edilməsinin
səbəbləri, əhəmiyyəti və mövzunun aktuallığını şərtləndirən
aşağıdakı ümumiləşdirilmiş fikirlər də bildirmək olar:
-əksər cəmiyyətlərdə, xüsusən zəif inkişaf edən və inkişaf
etməkdə olan dövlətlərdə insan hüquqları çox zaman pozulur
(hakimiyyətin tətbiq etdiyi güc yolu ilə və ya da hakimiyyətin
öz funksiyasını və bu baxımdan öhdəliyini lazımi səviyyədə
yerinə yetirə bilməməsi ucbatından, resursların çatışmazlığından,
tolerantsızlıqdan,
qeyri-sistemlilikdən,
adətənənələrlə yüklənmiş qatı mühafizəkarlıqdan və s.);
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-hakimiyyət və vətəndaşlar arasında inamsızlıqdan və
etinasızlıqdan (cəmiyyətdə və dövlətdə tərəflər arasında
inamsızlıq və etinasızlıq, etibar etməmək, mövqelərdə
riyakarlıq, qeyri-düzgünlük əsasən bilərəkdən, bir qrupun
mənafeyinə xidmət etmək istəyindən, eləcə də təbii olaraq,
resursların
çatışmazlığından,
qeyri-müətəşəkkillikdən,
həmçinin qabiliyyətsizlikdən meydana gəlir) hər iki tərəf
arasında qeyri-tarazlı münasibətlər formalaşır;
-kasıb cəmiyyətlərdə hakimiyyət və işgüzar dairələr əmək
qüvvələrinə, zəhmətkeşlərə qarşı ucuz işçi qüvvəsi gözü ilə
baxırlar. Mövcud əmək münasibətləri və insanların istismarı da
cəmiyyətlərdə qeyri-tarazlığı yaradır;
-əksər dövlətlərdə iqtisadi sahələrdə inhisarlaşma yaranır ki,
bu da iqtisadi-sosial münasibətlərin tarazlaşmasının qarşısını
alır;
-cəmiyyətdə müəyyən qruplar arasında qarşıdurmalar
yaranır və maraq uğrunda kəskin siyasi mübarizə və ya da
silahlı qarşıdurmalar, toqquşmalar (vətəndaş müharibələrini,
hakimiyyətə silahlı təzyiq qrupları ilə baş verən hərbi
münaqişələri, hakimiyyətin devrilməsi üçün silahlı qrupların
fəaliyyətini və s. buna misal çəkmək olar) meydana gəlir;
-kasıb
cəmiyyətlərdə
terrorçuluq,
insan
alveri,
narkomaniya və mütəşəkkil cinayətkarlıq artır və nəticədə
insan hüquqları pozulur, insanlıq əleyhinə aktlar həyata
keçirilir;
-ölkələr daxilində insanlıq əleyhinə olaraq etnik və milli
soyqrımlar həyata keçirilir. Bununla yanaşı, qeyd etmək olar ki,
xalqın elmi potensialına, düşünən beyinlərinə qarşı da ölkə
rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilən soyqırımlar müşahidə
edilir. Məsələn, Stalin və Pol Potun öz ölkələrində xalqının bu
günü və gələcəyini düşünən beyinlərə qarşı “mövqe
soyqırımı” (“baxışlarına görə soyqırım”) siyasəti həyata
keçirmələrini buna nümunə göstərmək olar;

99

Yuxarıda qeyd edilənlər qeyri-tarazlı amillər sayəsində
insanlığın mahiyyəti, mövcudluğu ilə onun fəaliyyəti və daxili
aləmi arasında harmoniya pozulur. Fəaliyyət də qeyri-tarazlı
münasibətlərin meydana gəlməsini zəruri edir.
Bu baxımdan da dövlətlər daxilində tarazlı münasibətlərin
elmi-nəzəri əsaslarının tədqiqata cəlb edilməsi aktuallıq kəsb
edir. Qeyri-tarazlığın aradan qaldırlmasının və tarazlıq
vəziyətinin meydana gəlməsinin bir çox nəzəri aspektlərinin
əsaslarının müəyyən edilməsi bu istiqamətdə məqsəd və
vəzifələrə aid edilir.
Beynəlxalq münasibətlərin balanslaşdırılması
istiqamətində tədqiqatın aktuallığı və əhəmiyyəti
Tarixən dünyada baş vermiş regional və qlobal səviyyəli
silahlı qarşıdurmalar, vətəndaş və dövlətlərarası müharibələr
saysız-hesabsız insan fəlakətlərinə səbəb olmuş, həyatın əksər
sahələri, münasibətlər və fəaliyət strukturları iflic vəziyyətinə
düşmüşdür. Xüsusilə dünya müharibələri zamanı tətbiq edilən
təkmil silah texnologiyaları insanların kütləvi şəkildə məhv
olmalarının miqyasını artırmış, təbiətə və cəmiyyətlərə külli
miqdarda, fəlakət nəticəsi çox gec aradan qalxan zərbələr
vurmuşdur. Müharibələr, silahlı qarşıdurmalar nəinki ona qədər
mövcud olan strukturu dağıtmış, eləcə də insanlığın özünə
bəşəri zərbələr vurmuşdur. Müharibələr balanslı vəziyyətləri,
ictimai-siyasi, bu baxımdan, iqtisadi, mədəni, humanitar
əlaqələrin qarşılıqlı şəkildə mövcudluğunu sarsıtmış və
zərbələr sayəsində yeni-yeni istiqamətlər meydana gəlmişdir.
Müharibələr məhz tarix yaradan istiqamətlər və vasitələr
olmuşdur. Müharibələrdən sonra isə cəmiyyətlərdə tarazlı
strukturların yaradılması prosesləri çətin şəkildə həyata
keçirilmişdir; çünki vasitələr tamamilə ya məhv olmuş, ya da
kəskin yerdəyişmələrə məruz qalmışdır. Balanslaşdırma üçün
vasitə və məkan çatışmazlığı kimi mənfi hallar ortaya
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çıxmışıdır. Müharibələr həm beynəlxalq aləmin strukturunu,
münasibətlər sistemini məhv etmiş (məsələn, II Dünya
müharibəsi ilə Millətlər Liqası əhəmiyyətini itirmiş, qurum
1946-cı ildə ləğv edilmişdir), həm də özündən sonra
subyektləri yeni əsaslı münasibətlər sistemi yaratmağa təhrik
etmişdir. 1945-cı ildə BMT yaradılmışdır.
BMT-yə qədər mövcud olan universal təşkilat kimi
Millətlər Liqası dünyada sülhün qorunmsı üçün səmərəli
olmayan, gücsüz bir təşkilata çevrildi. Öz fəaliyyət mövcudluğu
dövründə heç bir mühüm münaqişəni həll edə bilmədi. 1931-ci
ildə
Şimal-Şərqi
Çində
(Mançjuriyada)
Yapon
təcavüzkarlarına qarşı hər hansısa bir səmərəli ölçü götürə
bilməməsi təşkilatın beynəlxalq arenada nüfuzunu heçə
endirdi. 1933-cü ildə Almaniya və Yaponiya təşkilatı tərk
etdilər. SSRİ Finlandiyaya hücumda ittiham olunaraq, 1939-cu
ildə təşkilatdakı öz qısa müddətli fəaliyyətindən kənarlaşdırıldı.
Bu tarixlərdə II Dünya müharibəsi başladı. Beləliklə, dünyada
sülhü və təhlükəsizliyi təmin edə biləcək ilk hökumətlərarası
təşkilatın yaradılması təcrübəsi müvəffəqiyyətsizliklə başa
çatdı. BMT-nin yaradılmasına qədər bir neçə proses həyata
keçirildi: 1941-ci ilin iyun ayında Londonda Müttəfiqlərin
bəyannaməsi qəbul edildi. Bu sənəddə müttəfiqlərin “birlikdə
və digər azad xalqlarla müharibə və sülh şəraitində bərabər
işləmək” prinsipi təsdiq edildi. Bu, BMT-nin yaradılmasında
ilk sənəd idi; 1941-ci ilin avqust ayında ABŞ prezidenti
Franklin Delano Ruzveltlə Böyük Britaniyanın baş naziri
Uinston Çörçil arasında Atlantik xartiyası imzalandı. Bu
sənəddə beynəlxalq əməkdaşlıq, sülhün müdafiəsi və
təhlükəsizliklə bağlı bir sıra prinsiplər irəli sürüldü; 1942-ci
ilin yanvar ayında Vaşinqtonda Birləşmiş Millətlər
Bəyannaməsi qəbul edildi. Atlantika Xartiyasının əsasnaməsini
qəbul edən 26 dövlət Bəyannamənin iştirakçıları oldu.
Prezident Ruzvelt yeni təşkilatı “Birləşmiş Millətlər”
adlandırdı. Birləşmiş Millətlər Bəyannaməsində ilk dəfə olaraq
təşkilatın rəsmi adı istifadə edildi; 1943-cü ilin oktyabr ayında
SSRİ, Birləşmiş Krallıq, ABŞ və Çin hökumətləri arasında
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Moskva Bəyannaməsi imzalandı. Bu sənəddə beynəlxalq
aləmdə sülhün və təhlükəsizliyin qorunması üçün tezliklə
beynəlxalq təşkilatın yaradılmasına çağırış səsləndirildi; 1943cü ilin dekabr ayında ABŞ, SSRİ və Böyük Britaniyanın iştirakı
ilə keçirilən Tehran konfransında beynəlxalq aləmdə sülhün
qorunması və təhlükəsizlik üçün beynəlxalq təşkilatın
yaradılması məqsədi yenidən təsdiqləndi; 1944-cü ilin sentyabr
ayında Vaşinqtonda (Dumborton-Oksda) ABŞ, Birləşmiş
Krallıq, SSRİ və Çin bu təşkilatın məqsədi, strukturu və
funksiyalarını razılaşdırdılar. Konfrans “Ümumi beynəlxalq
təhlükəsizlik təşkilatının yaradılmasına aid təklifə” baxdı.
Təklifdə təşkilatın strukturu, məqsəd və prinsipləri, üzvlük, baş
orqanların funksiyaları kimi məsələlər öz əksini tapdı. Baş
orqanlar-Baş Assambleya; daimi və qeyri-daimi üzvlərdən
ibarət ola biləcək Təhlükəsizlik Şurası; Katiblik; Beynəlxalq
Məhkəmə; İqtisadi və Sosial Şura müəyyən edildi; 1945-ci il
fevral ayının 11-də Yaltada ABŞ prezidenti Ruzvelt, Böyük
Britaniya baş naziri Çörçil, SSRİ rəhbəri Stalin arasında görüş
keçirildi və rəhbərlər “ sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi
üçün ümumi beynəlxalq təşkilatın yaradılması” haqqında
qərarlarını qəti olaraq bəyan etdilər. Təhlükəsizlik Şurasında
səsvermə məsələsi də qətiləşdirildi və daimi üzvlərin eyni səs
hüququna malik olması məsələsi təsdiqləndi. 1945-ci ilin apreliyun aylarında San-Fransiskoda keçirilən konfransda BMT
nizamnaməsi qəbul edildi. Həmin ilin oktyabr ayında 29
ölkənin təsdiq qramotalarının təqdimatı ilə sənəd qüvvəyə
mindi. İlk mərhələdə 51 dövlət üzv qəbul edildi. BMT-yə üzvlük
şərtləri olaraq aşağıdakılar tələb edildi: dövlət suveren və
sülhsevər olmalıdır; dövlət nizamnamə tələblərinə uyğun
olaraq üzərinə öhdəlik götürməlidir; dövlət götürdüyü
öhdəlikləri yerinə yetirmək istəyir və yerinə yetirməyi bacarır
(həyata keçirir).1
1

Материалы контактных лекционных занятий по дисциплине
«Международное публичное право». http://www.kar-femida.kz/Keis/0503013:II/9/klek.htm.
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Bunun ardınca müxtəlif sahələrə aid olan regional
təşkilatların meydana gəlməsi prosesləri sürətləndirilmişdir.
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məntiqi nəticəyə gəlinir ki, münasibətlər sisteminin tarazlı
xasiyyətinə vurulan kəskin zərbə özündən sonra kəskin və ciddi
nəzarətə ehtiyacı olan vəziyyətləri yaradır və vasitələri
meydana gətirir. Elə dünya müharibələrindən sonra ideologiyaların insanlar tərəfindən məcburən qəbul edilməsi də
insanların ruhu ilə hərəkətləri arasında tarazlığın pozulmasını
şərtləndirirdi. Müharibələrdən sonra ideologiya cəbhələri
xalqlar, insanlar arasında tarazlı münasibətlərə zərbələr vururdu
və insanları yaxınlaşmağa qoymurdu. Ümumdünya münasibətlər sistemində ayrı-ayrı cəbhələr arasında soyuq məkanlar
formalaşırdı və qütblərarası gərginlik qurşaqları formalaşırdı.
Gərginlik qurşaqları isə həmin məkanlarda yaşayan insanlar
üçün əlavə “çətirlər” (“Günəş şüalarının, istiliyin qabağını
kəsən” vasitələr) məkanına çevrilirdi. Yer Kürəsinin iki
ideoloji qütbündə olan siyasi idarəetmə rejimləri və kütləvi
qırğın silahları insanları daima gərginlikdə yaşadırdı.
XX əsrin ikinci yarısında, II Dünya müharibəsinin başa
çatmasından sonra1 dövlətlər, xüsusilə böyük gücə malik olan
dövlətlər, dünyadakı proseslərə nəzarəti əllərinə almaq
təşəbbüsünü irəli sürdülər, sistem yaratmaq təklifi edildi,
nəticədə dünya münasibətlərinin nəzarət və idarəolunması, bu
baxımdan
tənzimlənməsi
mexanizmini
yaratdılar.
Münasibətlərin idarə olunmasını məhz münasibətlərin özləri
vasitəsilə hə
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dövlətlər qarşılıqlı olaraq dünya üzərində regional, regionlararası və mərkəzi nəzarət mexanizmini formalaşdırmaqla,
həmçinin, sahələr üzrə ixtisaslaşmış münasibətlər sistemi
formalaşdırmaqla, struktural sülh sistemini yaratmış oldular.
Regionlarda və qlobal miqyasda sülh sistemləri yaranmış oldu.
Böyük dövlətlər münaqişə, böhran, müharibə, digər silahlı
toqquşmlarla və gərginliklərlə müşahidə olunan vəziyyətlərin
idarəolunması mexanizmini meydana gətirərək, bir növ
dünyanın bütün regionlarında nəzarət mexanizmini yaratmış
oldular.
Dünyadakı siyasi proseslərə nəzarət, bu baxımdan
proseslərin idarəolunması mexanizminin formalaşmasının
mənfi xüsusiyyətləri də mövcud idi. Dünyanın güclü dövlətləri
hesab edilən ABŞ və SSRİ fərqli münasibətlər sistemini
formalaşdırmaqla, həm də iki fərqli ideologiyanın hökm
sürdüyü təsir zonalarını formalaşdırdılar. Bu baxımdan XX
əsrin II yarısının geosiyasi mühiti dünyanın iki siyasi qütbə
bölünməsi ilə müşahidə olundu. İki qütbə bölünmə demək olar
ki, bütün dünyaya birbaşa və ya dolayısı yolla təsir edən soyuq
müharibə vəziyyətini ortaya çıxartdı. Münasibətlərdə qorxu və
təhdid ucbatından inamsızlıq, riyakarlıq, “ikili standart”,
soyuqluq, etibarsızlıq, ümidsizlik və s. bu kimi mənfi halların
inkişafını sürətləndirdi. ABŞ və SSRİ münasibətlər üzərində
təsir mexanizmləri yaratmaqla, iki fərqli qütblərdə XX əsrin
80-ci illərinin sonlarına qədər dünya dövlətləri aralarında olan
münasibətlərin idarəolunmasında mərkəzi nəzarətedici element
kimi rol oynayırdılar. Böyük dövlətlər həm özləri ilə orta və
kiçik gücə malik olan dövlətlər arasında münasibətlərə nəzarət
edirdilər, həm də orta və kiçik dövlətlər arasındakı münasibətlər üzərində nəzarətçi, bu baxımdan kənar idarəedici funksiyasını yerinə yetirirdilər. Nəzarətin özü dövlətlər (tərəflər)
arasındakı münasibətlərdə qarışıq vəziyyətləri üzə çıxarırdı.
Böyük dövlətlər münasibətlər üzərində nəzarət sistemini və
mexanizmini yaratmaq üçün ən əlverişli variant olaraq hərbi,
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iqtisadi və siyasi baxımdan təşkilatlar yaradırdılar və
təşkilatlarda aparıcı mövqeyə malik olaraq münasibətlərin
fundamental istiqamətlərini, obyekt və sahələrini müəyyən
edirdilər. Böyük dövlətlər iki qütblərdə nəzarət mexanizmlərini
yaratmaqla, həm də özlərinin dünya üzərində təsir dairələrini
genişləndirir və maraq əhatələrini böyüdürdülər. İki qütb
arasında yaşanan gərginlik vəziyyətləri xüsusilə hərbi və
iqtisadi rəqabəti gücləndirir, kəskinləşdirir və sülh üçün
təhdidlər meydana gətirirdi. Bu baxımdan hesab etmək olar ki,
qlobal və regional sülh üçün cərəyan edən (etdirilən) proseslər
bir tərəfdən sülh sisteminin özünün tərkibinin formalaşmasını
təşkil edirdisə, digər tərəfdən proseslərin mənfi xassələrinin
çoxluğu sistemin dağılması üçün şəraitlər meydana gətirirdi və
zərurətləri üzə çıxarırdı. Sistemdaxili proseslərdəki ziddiyyət
anları sistemin dağılması üçün ünsürlər rolunu oynayırdı.
Onu da qeyd etmək olar ki, böyük dövlətlər öz əllərində
olan imkanlardan (hərbi güc, iqtisadi güc, texnoloji imkanlar,
ərazi böyüklüyü, əhali çoxluğu və s.) istifadə edərək
münasibətlər
üzərində
nəzarəti
gücləndirmək
üçün
“çəkindirmə” siyasətindən (bir-birinə qarşı təhdid siyasəti)
istifadə edirdilər. Nəzarət mexanizminin mənfi xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarət idi ki, iki müxtəlif ideoloji
sistemlərdə cəmləşən dövlətlər daima gərginlik içərisində
yaşayırdılar. Gərginliklər böyük dövlətlər tərəfindən idarəyə
cəlb edilir və nəzarətə götürülürdü. Bu baxımdan müharibə
təhlükələri və müharibələrin özləri vaxtaşırı meydana gəlirdi.
(Məsələn, Karib böhranı, Koreya və Vyetnam müharibələri,
Yaxın Şərqdəki (Misir, Suriya, Livan, İsrail problemi)
problemlər və s.). Elə olurdu ki, inqilablar, vətəndaş müharibələri, azadlıq mübarizələri, müharibələr dalğalanaraq bütün
bir regionu əhatə edirdi. XX əsrin ortalarında və sonralar Ərəb
dünyasında, Cənub- Qərbi və Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində,
Afrika qitəsi, Mərkəzi və Cənubi Amerikada və digər
regionlarda baş verən ictimai-siyasi dəyişiklik dalğalarını və
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azadlıq mübarizələrinin nəticəsi olaraq müstəqilik qazanmış
dövlətləri buna misal çəkmək olar. XX əsrin 60-cı illərində
“Afrika ili” çərçivəsində bir çox Afrika dövlətləri müstəqillik
qazandılar.
ABŞ sosializmin, kommunizmin xüsusilə Amerika
qitəsində yayılmasını öz dövlətçiliyi üçün təhlükə hesab edirdi.
Kubanın ardınca, Nikaraquada, Uruqvayda baş verən
kommunist hərəkatları və ideologiyanın siyasi hakim güc kimi
qaliblik vəziyyətləri ilə əlaqədar ABŞ hesab edirdi ki, belə
vəziyyətlər onun milli təhlükəsizliyinə qarşı təhdidləri artırır və
hər vəchlə bunun qarşısını almağa çalışırdı. Tarixdən
məlumdur ki, 1962-ci ilin oktyabrında baş verən və on üç gün
davam edən “Karib böhranı” zamanı SSRİ raketləri (taktiki
nüvə silahları) Kuba ərazisində yerləşmişdi. (ABŞ-ın Avropada
yerləşdirdiyi orta mənzilli Tor və Yupiter adlanan raketlərinə
cavab olaraq, SSRİ Kubada özünün orta mənzilli, R-12 (SS-4)
raketini yerləşdirməyə səy göstərdi. Nəticədə iki super dövlət
ilk dəfə olaraq nüvə müharibəsi təhlükəsi ilə rastlaşdı. 13 gün
davam edən gərginlikdən sonra belə qərar gəlindi
lindiTd[(l)g
ki,
edorTd[22]TJ14
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insidentlərin “qaynar xətt” vasitəsilə məlumatlandırılması
məsələsini nəzərdə tuturdu. 1 Bu xəttin inkişafının davamı
olaraq 1973-cü ilin iyun ayının 22-də ABŞ-la SSRİ arasında
nüvə müharibəsinin əvvəlcədən qarşısının alınması haqqında
Saziş imzalandı. Bu sənəddə təsdiq edilirdi ki, hər iki tərəfin
siyasətinin başlıca məqsədi nüvə silahının tətbiqi və nüvə
müharibəsi ilə əlaqədar təhlükələri uzaqlaşdırmaqdan ibarətdir.
Tərəflər öz aralarında münasibətləri xüsusi olaraq kəskinləşdirən və tərəflər arasında nüvə müharibəsi doğura biləcək
halların qarşısını əvvəlcədən almaq üçün müvafiq fəaliyyət
göstərməyi öhdəlik kimi üzərlərinə götürürdülər. Sənədə
əsasən, əgər münasibətlər nüvə müharibəsini törədə biləcək
risqlər yaradardısa, tərəflər tez bir anda məsləhətləşmələrə əl
atmalı idilər və bu risqin aradan qaldırılması üçün bütün
tədbirləri görməli idilər.2
Nüvə müharibələrinin qarşısının alınması və qlobal
qarşıdurmalardan yayınmaq, regional və qlobal miqyasda
təhlükələrdən uzaqlaşmaq üçün ABŞ-la SSRİ arasında strateji
təyinatlı silahlara nəzarətlə əlaqədar olaraq və silahların
azaldılması ilə bağlı XX əsrin ikinci yarısında və XXI əsrin
əvvəlllərində bir çox sənədlər qəbul edildi:
-Raket əleyhinə müdafiə sisteminin məhdudlaşdırılması
haqqında Müqavilə (rus dilində PRO Müqaviləsi adlanırstrateji silahlara aid ilk ABŞ-SSRİ müqaviləsidir. -26 may
1972-ci ildə imzalanıb;
-Strateji hücum silahlarının məhdudlaşdırılması sahəsində
bir çox tədbirlər haqqında müvəqqəti Saziş (rus dilində-OSV1razılaşması adlanır) -26 may 1972-ci ildə imzalanıb (bu

1

Владимир Иванович МЕДВЕДЕВ генерал-лейтенант в отставке,
руководитель группы РСМД на переговорах по ядерным и космическим
вооружениям, бывший начальник Центра по уменьшению ядерной опасности.
Российско-американские соглашения в области контроля над ядерными
вооружениями. http://www.armscontrol.ru/ course/lectures03b/vim031008.htm
2
Həmin mənbə.
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sahədə ilk sənədə aid edilir). Birinci və ikinci sənədlər eyni
zamanda imzalanıb;
-Strateji hücum silahlarının məhdudlaşdırılması haqqında
Müqavilə (“OSV-2 Müqaviləsi)-1979-cu ilin iyun ayında
imzalanıb;
-Yaxın və orta mənzili raketlərin ləğv edilməsi haqqında
Müqavilə (“RSMD Müqaviləsi”)-8 dekabr 1987-ci ildə
imzalanıb;
-Strateji hücum silahlarının ixtisarı və məhdudlaşdırılması
haqqında Müqavilə (“SNV-1 Müqaviləsi”)-1991-ci ilin 31
iyulunda imzalanıb;
-Strateji hücum silahlarının gələcəkdə (sonrakı dövr üçün)
məhdudlaşdırılması
haqqında
Müqavilə
(“SNV-2
Müqaviləsi”)-1993-cü ildə imzalanıb;
-Strateji hücum silahlarının ixtisarı haqqında Müqavilə
(“SNP Müqaviləsi”)-2002-ci ildə imzalanıb;
-Strateji hücum silahlarının məhdudlaşdırılması haqqında
Müqavilə (“SNV-3 Müqaviləsi”, ingiliscədən, baş hərflərin
birləşməsindən START adlanır)-2010-cu ilin aprel ayının 8-də
imzalanıb.
İmzalanan bu sənədlər öz mahiyyətinə görə qlobal xarakter
kəsb edir və qlobal əhəmiyyətli nüvə silahlarına sahib olan
dövlətlərin bu sahədə qarşılıqlı məsuliyyətini müəyyən edir.
Sənədlər maraqları bir araya cəlb edir və qarşılıqlı olaraq
ehtiyat və diqqətliliyi artırır. Nüvə silahlarının mövcudluğu
ölkələrdə çəkindirməni zəruri edir ki, bu da bir daha ciddi
nəzarət amilini üzə çıxarır. Sənədlərin beynəlxalq əhəmiyyəti
həm də ondan ibarət olmuşdur ki, bu sənədlərdən və onların
icrasından dünyada qlobal sülhün və sabitliyin qorunub
saxlanılması asılı olmuşdur və bu gün də bu asılılıq davam edir.
Məlumdur ki, soyuq müharibə vəziyyəti XX əsrin 50-ci
illərindən başlayaraq iki super dövlət arasında sürətlə
şiddətlənirdi. Bunun əsas səbəbi ideoloji tərəflərin öz
ərazilərini genişləndirməsi və ideoloji ərazilərin qorunması
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üçün sürətli silahlanma idi. ABŞ öz aviasiya texnologiyasını
təkmilləşdirir, kəşfiyyat və bombardmançı təyyarələrin yeniyeni texnologiyası ilə məşğul olurdu. SSRİ-də bu dövlətlə
rəqabətə girirdi. Əsas rəqabət nüvə silahlarına görə idi. ABŞ
1945-ci ildə nüvə silahını sınaqdan çıxarmışdı və hətta
Yaponiyada Xirosima və Naqasaki şəhərlərində istifadə
etmişdi. SSRİ də 1949-cu ildə ilk nüvə silahını sınaqdan
çıxartdı. 50-ci illərdə güclü, bir neçə kilotonlu bombalar
okeanlarda sınaqlardan çıxarıldı. Beynəlxalq təhlükəni nəzərə
alaraq, münaqişələr zamanı bu silahdan istifadə edilməsinə
beynəlxalq nəzarətin təmin edilməsi məqsədilə BMT-nin
silahsızlaşdırma Komitəsi Nüvə silahının yayılmaması
haqqında Müqavilə hazırladı. Sənəd BMT Baş Məclisi
tərəfindən 12 iyun 1968-ci ildə qəbul edildi və 1968-ci ilin iyul
ayının 1-dən Moskva, Vaşinqton və Londonda imzalanmaq
üçün açıq elan edildi. Depozitar dövlətlər- (SSRİ, ABŞ və
Böyük Britaniya hər üç dövlət 1968-ci ildə imzalayıb) və 40
digər dövlət imza atdıqdan və ratifikasiya etimadnamələrini
saxlamağa təqdim etdikdən sonra 1970-ci il mart ayının 5-də
Müqavilə qüvvəyə minibdir. Fransa və Çin isə 1992-ci ildə
imzalamışlar. 1995-ci il may ayının 11-də isə Müqaviləyə
qoşulan 170-dən çox ölkə Müqavilənin hər hansısa bir şərt
qoymadan müddətinin qeyri-müəyyən müddətə uzadılması
haqqında razılığa gəldilər. Müqaviləyə əsasən nüvə silahına
sahib olan dövlət dedikdə, 1967-ci il yanvar ayının 1-ə nüvə
silahını və ya qurğusunu istehsal etmiş və ya partalatmış
dövlətlər (SSRİ, ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Çin) başa
düşülür.
XX əsrin 60-cı illəri iki qütb arasında mübarizə şiddətli
xüsusiyyətləri ilə səciyyələnib. Radikal (qorxudan mövcud
olan tarazlı vəziyyət-çəkindirmə halları) tarazlığın hər an
pozula biləcəyi şəraitlər meydana gəlib. XX əsrin 50-60-cı
illərində Avropanın iki hissəsinin səmalarında belə “soyuq
cəbhələr” mövcud olub. Hətta mülki təyyarələrin uçuşuna ciddi
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nəzarət olub. Bu dövrdə kommunizm sürətlə yayılıb. Sovet
hökuməti də sürətlə silahlanıb. 1968-ci ildə Çexoslavakiyada
baş vermiş “Praqa baharı”nı boğmaq üçün SSRİ yeni və
təkmilləşmiş zirehli texnikadan istifadə edib. 60-cı illərin
sonuna yaxın SSRİ-nin strateji təyinatlı hücum silahları (nüvə
başlıqlı raketləri) ABŞ-dan çox olub.
Çində kommunizm inkişaf edib. 60-cı illərdə Çinlə ABŞ
arasında diplomatik münasibətlər mövcud olmayıb. SSRİ-ABŞ
münasibətləri isə soyuq olub. Bu dövrdə SSRİ Kubada sualtı
qayıqlar bazasını yaradıb. Bir-birindən ehtiyat etmək digər
aparıcı dövlətlərin də nüvə silahı əldə etmələrini şərtləndirirb.
Belə ki, Böyük Britaniya 1952-ci ildə, Fransa 1960-cı ildə, Çin
1964-cü ildə, Hindistan 1974-cü ildə, Pakistan isə 1988-ci ildə
nüvə silahlarını sınaqdan çıxarıblar. Bununla da qeyri-rəsmi
olan “Nüvə klubu” formalaşıb. (İsrail və Şimali Koreya isə
rəsmən nüvə dövlətləri kimi tanınmırlar).
Nüvə silahlarına, xüsusilə strateji təyinatlı nüvə silahlarına
sahib olmaq və bu silahların dağıdıcı gücünün qlobal miqyası
dövlətləri bu məsələdə xüsusən həssaslıq, böyük ehtiyatlılıq
nümayiş etdirməyə vadar etdi. (Strateji təyinatlı nüvə silahları
dedikdə, nüvə başlığı daşıyan kontinentlərarası ballistik
raketlər, sualtı qayıqlarda olan ballistik raketlər və tərəflərin
ərazilərinə nüvə başlığı daşıya biləcək ağır bombardmançı
təyyarələr başa düşülür. Strateji təyinatlı ballistik raketlərdə
uzaqlıq məsələsi ABŞ və Rusiya arasındakı məsafədə müəyyən
coğrafi nöqtələrlə təyin olunur. Nüvə silahlarında strateji
təyinat üçün keçmiş SSRİ-nin kontinental ərazisinin şimal-qərb
sərhədləri ilə ABŞ-ın kontinental ərazisinin şimal-şərq
sərhədləri arasında 5500 km.-dən az olmayan bir məsafə
götürülür).1
1
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Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, soyuq müharibə
vəziyyəti tərəfləri elmi-texniki sahələrdə yarışmalara sövq etdi
və müdafiə olunmaq, maraqların təminatı istiqamətində
strategiyanı genişləndirmək məqsədilə daima yeni texniki
nailiyyətlər qazanmaq uğrunda mübarizələrə cəlb etdi. Elm və
texnikanın nailiyyətləri məişət sahələrini əhatə etməklə yanaşı,
strateji müdafiə və hücum təyinatlı sahələr də elmi-texniki
mühitlə əhatə olundu. Qlobal əhəmiyyətli texnologiyanın da
inkişafına səbəb olub. (XX əsrin ortalarında raket
texnologiyalarının təkmilləşdirliməsinin nəticəsi olaraq, XX
əsrin 50-ci illərində avtomat stansiyalar Ayın səthinin foto
şəkillərini çəkib yerə göndərdi, 1957-ci ildə SSRİ Yerin ilk
süni peykini buraxdı, 1961-ci ildə SSRİ kosmosa çıxdı, ABŞ
astronovtları isə 1969-cu ildə Ayın səthinə endilər).
Bu illər həmçinin tərəflərdə inkişaf tendensiyalarının
sürətlə meydana gəldiyi və daxili və xarici siyasətə etirazlar,
hərəkatlar dövrü olub. Belə ki, Çində “mədəni inqilab” baş
verib.
1956-cı ildə keçirilən Çin Kommunist Partiyasının 8-ci
qurultayında Mao Çzedunun ideyalarının qələbəsinə nəticə
olacaq və “böyük sıçrayış” və 1958-1966-cı illəri əhatə edən
“kommunistləşdirmə” siyasətinin təzahürü olacaq yeni
kurs bəyan edildi. Sonradan isə, iki xəttin mübarizəsi
nəticəsində 1966-1976-cı illəri əhatə edən “mədəni inqilab”
başlandı. İnqilabın əsas postulatı sosializmi qurmaq yolu ilə
sinfi mübarizəni gücləndirmək və dövlət, eləcə də cəmiyyət
quruculuğunda Çinin “xüsusi yolu" idi. 1978-ci ilin
dekabrında,
Çin
Kommunsit
Partiyası
Mərkəzi
Komitəsinin III Plenum 11-ci çağırışında, Den Syaopinin
hakimiyyətə gəlməsi ilə iki sistemi özündə birləşdirən
sosialist bazar iqtisadiyyatı kursu elan edildi: plan- bölücü
sistemi və xarici sərmayələrin kütləvi şəkildə cəlb
edilməsini, müəssisələrdə daha çox təsərrüfat müstəqiliyini,
kəndlərdə ailə podratçılığını, iqtisadiyyatda dövlət
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bölməsinin payının ixtisarını, azad iqtisadi zonaların
açılmasını, kasıbçılığın ləğv edilməsini, elm və texnikanın
inkişafını nəzərdə tutan bazar iqtisadiyyatı sistemi. Məhz
Den Syaopin Çini xaosdan, gerilikdən və yoxsulluqdan
çıxarmağa müvəffəq oldu və ölkəni davamlı sosial-iqtisadi
inkişaf yoluna istiqamətləndirdi. 1980-ci illərin sonu-1990cı illərin başlanğıcında Çin tamamilə əhalini ərzaqla
təminatı problemini, ümumdaxili məhsulun artımını və
sənaye məhsulları istehsalında inkişaf məsələsini və
əhalinin həyat səviyyəsinin qaldırılması məsələsini həll etdi.
1990-cı illərdə və 2000-ci illərin başlanğıcında Çin
iqtisadiyyatında qlobal əhəmiyyətli dönüşlər baş verdi,
sıçrayışlar oldu).
Sosialist blokunda azadlıq mübarizələri baş verib, SSRİ
“Praqa baharı”nı boğub. Fransada tələbələr hərəkatı köklü
dəyişikliklərə gətirib çıxarıb. ABŞ-da irqi ayrıseçkiliyə qarşı
mübarizə güclənib. Martin Lüter Kinqin başçılığı altında
qaradərililərin hərəkatını misal çəkmək olar. Ayrıseçkiliyin
nəticəsi olaraq 1968-ci ildə ABŞ-da iki olimpiya komandası
olub:-ağlar və qaralar. Diskriminasiyaya etiraz olaraq
qaradərilər 1968-ci il Meksika olimpiadasını boykot etmək
qərarına gəliblər. Lakin əməl olunmayıb və iştirak ediblər.
Amerikalılar hesab edirdilər ki, qaradərililər olimpiadada
uduza bilərlər və onlar ABŞ-ın ləyaqətinə uyğun iştirak edə
bilməzlər. Lakin 1968-ci ilə olimpiadasında qaradərililərin əldə
etdikləri nailiyyətlər amerikalıları fikirlərindən dəyişməyə
məcbur etdi.
Avstraliyada ABŞ təcrübəsinə uyğun olaraq hərəkat
başlayıb. (Məsələn, Sidney Universitetinin tələbələrinin
hərəkatı). Burada da aborigenlərə qarşı diskriminasiya mövcud
olub. Bununla yanaşı, Avstraliya çağırışçıları ABŞ-ın Vyetnam
müharibəsindəki əməliyyatlarına cəlb olunurdular və
Avstraliyada anti-müharibə hərəkatı genişlənirdi.

113

Böyük dövlətlər eləcə də öz ideoloji sferalarını daha çox
özlərinin rəhbərliyi ilə formalaşan münasibətlər sisteminin
yaranması ilə genişləndirirdilər. NATO və Varşava Müqaviləsi
Təşkilatlarını buna misal çəkmək olar. Bu təşkilatlar hərbisiyasi münasibətlərin ideoloji sferalar üzrə nəzarət
mexanizmini gücləndirirdi. Bununla yanaşı, iki sistem
arasındakı qarşılıqlı gərginliklər sistemlərin özünün dağılması
risqlərini artırıdı və sülh nəzarəti müxanizmisinin dağılması
üçün təhlükələr meydana gətirirdi. Bu dövrdə dünyadakı qlobal
sülh güclü nəzarət sisteminin mahiyyətindən doğurdu və
saxlanılırdı. Saxlanmasını təmin edən vasitələr içərisində
kütləvi qırğın silahlarının (xüsusilə nüvə silahının) rolu böyük
idi və əsas qorxu elementi kimi çıxış edirdi. Onu da nəzərə
almaq olar ki, ideoloji sferalar arasında qarşılıqlı təhdiddən
irəli gələn gərginlik vəziyyətləri sistemlərin, xüsusilə sosialist
blokunun şişməsi, daxildən partlaması üçün şərait yaradırdı.
Çünki özünü həddən artıq gücləndirmə, mühafizə prosesləri, bu
baxımdan sıxılma vəziyyətləri proses tərkibi olan elementlərin
qarşılıqlı taraz vəziyyəti pozur və nizamsızlıq yaradır. Buna
görə də çox sıxma elementlərarası məsafəni daraldarsa,
uyğunlq qüvvələri arasında qeyri-tənasüblük əmələ gətirə bilir
və istiqamətlər üzrə tarazlıqlar, sıralanmalar itir.
Münasibətlərin tərkib elementləri (tələbat, ehtiyac, mənafə,
maraq və s.) arasında uyğunluq olmalıdır. Hər bir tərkib
element öz-özlüyündə idrak qüvvəsinə malikdir.
Qlobal sülh sisteminin formalaşmasının müsbət tərəfləri
olaraq, onu qeyd etmək olar ki, ümumiyyətlə, dünya
müharibələrindən sonra bəşəriyyətin bir daha belə qlobal problemlə (çox dövlətləri əhatə edən və dünyanın aparıcı dövlətlərinin, avanqard siyasət elementlərinin qarşılıqlı və birgə
şəkildə iştirak etdikləri müharibələr) üzləşməməsinə görə
dövlətlər, həm də maraqların tarazlı şəkildə, hər bir tərəfin öz
imkanlarına görə təmin edilməsini yerinə yetirmək üçün, tarazlı
münasibətlər yaratmaq maraqlarını bildirdilər və öz
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münasibətlərində bu amili əsas götürdülər. Dövlətlər dünya
ehtiyatlarının taraz şəkildə istifadə edilməsində, tarazlı qaydada
bölünməsində birgə iştirak maraqlarından irəli gələrək öz
münasibətlərində uyğunluq, bərabərlik, ahənglik, bu baxımdan
qarşılıqlı əlaqəlilik amilini əsas götürdülər. Dünyada regional
və qlobal miqyasda sülhün təmin edilməsi məhz dünya
siyasətinin iştirakçıları və dünya xalqlarını beynəlxalq arenada
təmsil edən dövlətlərin başlıca marağına çevrildi. Dövlətlər
dünya sərvətlərindən yalnız dinc şəraitdə, qarşılıqlı razılıqlar
əsasında istifadə etməni əsas münasibət məxzi kimi götürdülər
ki, bu amil də müəyyən qədər dünyada sülhün əldə edilməsinə
və qorunub saxlanmasına yardımçı oldu.
XX əsrin 90-cı illərində münasibətlərdə yaşanan
gərginliklər, eləcə də münasibətlərin güclü və rəvan şəkildə
inkişafı üçün resursların çatışmazlığı, həmçinin AvroAtlantik
siyasi-hərbi və iqtisadi sisteminin güclü rəqabəti sosialsit
sisteminin çöküşünə səbəb oldu. 1989-1990-cı illərdə SSRİ
ətrafında olan sosialist ölkələri bloku tərk etdilər, yeni iqtisadi
və siyasi inkişaf yolunu tutdular. 1990-cı ildə Almaniya vahid
dövlətə çevrildi. 1991-ci ildə Varşava Müqaviləsi Təşkilatı
ləğv edildi. 1946-cı ilin martında Böyük Britaniyanın baş naziri
U.Çörçilin ABŞ-ın Fulton şəhərindəki çıxışı ilə başlanan
“soyuq müharibə” (O, öz çıxışında SSRİ-ni ittiham edərək
qeyd edirdi ki, SSRİ Avropanı bölüb və öz hakimiyyətini
sərhədsiz olaraq genişləndirir.) 1991-ci ildə Sosialist blokunun
çökməsi ilə başa çatdı. (Qeyd: “soyuq müharibə” termini ABŞ
prezidenti Trümenə aiddir, 1947-ci ildə “kommunizmə qarşı
yürüş”ü bəyan edibdir. Eyni zamanda Avropanın iki hissəyə
bölünməsinə daha bir addım olaraq ABŞ dövlət katibi olmuş
Marşalın adı ilə bağlı olan, müharibədən əziyyət çəkmiş
SSRİ-yə və Avropanın sosialist düşərgəsinin ölkələrinə ABŞ
iqtisadi yardımından bu dövlətlərin imtina etmələri səbəb
olmuşdur) 1991-ci ildə SSRİ dağıldı və yeni müstəqil
beynəlxalq hüquq subyektləri meydana gəldi.
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1992-ci il fevral ayının 1-də Rusiya ilə ABŞ arasında
“soyuq müharibə vəziyyətinin dayandırılması” haqqında
deklarasiya imzalandı. Bununla da Avro-Asiya məkanında bir
müddət qeyri-sabitlik hökm sürməyə başladı, sosialist
məkanında nəzarətsizlik vəziyyətləri genişlənməyə başladı.
Sosialist blokundan çıxan ölkələrin AvroAtlantik sisteminə
transformasiyası proseslərindəki geosiyasi uyğunsuzluqlar bir
müddət çətinlik törətməyə başladı. Şərqi Avropa ölkələrində, o
cümlədən keçmiş Yuqoslaviyada baş verən etnik qarşıdurmalar, keçmiş SSRİ məkanında yaşanan etnik qarşıdurmalar, Cənubi Qafqaz regionunun münaqişələr ocağına
çevrilməsi və iqtisadi inkişaf fərqləri inteqrasiya proseslərinə
köklü zərbələr vurdu və qeyd edilən ünsürlər qeyri-tarazlı
münasibətlərin mövcudluğunu şərtləndirdi.
SSRİ-nin dağılmasından sonra nüvə silahlarına nəzarət
etmək bir daha diqqəti cəlb etdi və silahların terrorçuların əlinə
keçmə təhlükəsi böyüdü, bu baxımdan da nəzarət məsuliyyəti
artırıldı. Ukrayna, Belorus və Qazaxı
tlə l ə0 Td()T 2 Tf5.28 0 Td[(0]TJ/831 12
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Müqaviləyə-nüvə silahına sahib olmayan iştirakçı dövlətlər
qismində qoşulurlar və bu məqsədlə öz konstitusiya
təcrübələrinə əsasən fəaliyyət həyata keçirirlər).
XX əsrin 90-cı illərində nüvə silahlarının geniş
yayılmasına qarşı dünyada daha da böyük diqqət artırıldı.
1996-cı ilin sentyabr ayının 10-da BMT Baş Məclisinin
sessiyasında “Hərtərəfli nüvə sınaqlarının qadağan edilməsi
haqqında Müqavilə” adlanan sənəd qəbul edildi. Bu müqavilə
1963-cü ildə qəbul edilən “Atmosferdə, kosmik məkanda və su
altında nüvə silahının sınağının keçirilməsi haqqında
Müqavilə” ilə tənzimlənən nüvə silahı sınaqlarının qadağan
edilməsinə dair məhdudlaşdırılmış rejimin şərtsiz çərçivəsinə
qədər genişlənirdi.
“Nüvə silahının sınağının atmosferdə, kosmik məkanda
və su altında qadağan edilməsi haqqında Müqavilə” 1963cü ilin avqust ayının 5-də Moskvada imzalanmışdır.
Müqavilənin tərəfdarları SSRİ, ABŞ və Böyük Britaniya
idi. Müqavilə 1963-cü il oktyabr ayının 10-da qüvvəyə
minib, 1969-cu ili avqustundan isə Moskva, Vaşinqton və
Londonda digər dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıq
elan edilibdir. Müqavilənin Depozitariləri SSRİ, ABŞ və
Böyük Britaniya hesab olunurlar. “Nüvə silahının
yayılmaması haqqında Müqavilə” isə BMT Baş Məclisi
tərəfindən 1968-ci il iyun ayının 12-də qəbul edilibdir və
1968-ci ilin iyul ayının 1-dən Moskva, Vaşinqton və
Londonda imzalanmaq üçün açıq elan edilmişdir.
Depozitar dövlətlər (SSRİ 1968-ci ildə, ABŞ 1968-ci ildə,
Böyük Britaniya 1968-ci ildə imzalayıb) və 40 digər dövlət
imza
atdıqdan
və
ratifikasiya
etimadnamələrini
saxlanmağa təqdim etdikdən sonra, 1970-ci il martın 5-də
Müqavilə qüvvəyə minmişdir. Fransa və Çin 1992-ci ildə
imzalamışlar. 1995-ci il mayın 11-də isə Müqaviləyə
qoşulan 170-dən çox ölkə hər hansısa bir əlavə şərt
qoymadan Müqavilənin müddətinin qeyri-müəyyən
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müddətə uzadılması barədə razılığa gəldilər. “Nüvə
silahının yayılmaması haqqında Müqavilə” çoxtərəfli
beynəlxalq aktdır. Nüvə silahına sahib olan dövlətlərin
dairəsinin genişlənməsi yolunda möhkəm sədlər qoymaq
məqsədilə BMT-nin silahsızlaşdırma Komitəsi tərəfindən
işlənib. Sənədin qəbulunda başlıca məqsəd silahlı münaqişə
yaranma imkanları zamanı bu silahdan istifadə edilməsini
qadağan edən Müqavilə ilə götürülmüş öhdəliklərin yerinə
yetirilməsinə beynəlxalq nəzarətin təmin edilməsinin
vacibliyi idi. Həmçinin atom enerjisindən dinc məqsədlərlə
istifadə etmək də məqsədlər içərisində yer alırdı.
Müqaviləyə əsasən, nüvə silahına sahib olan və Müqavilə
iştirakçısı olan dövlətlər digər dövlətlərə nüvə silahı və ya
digər nüvə qurğusu verməmək barədə öhdəlik götürürlər.
Nüvə silahı olmayan dövlətlərə silah istehsal etmək üçün bu
və ya digər yollarla nüvə silahı istehsal etməyə kömək
etməmək, təhrik etməmək, məcbur etməmək, vadar
etməmək də öhdəlik kimi sənəddə qeyd edilir. Eyni
zamanda müqavilə iştirakçısı olan, lakin silaha malik
olmayan dövlət də hər hansısa bir dövlətdən
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təhriketmə və genişləndirmə siyasətindən kənar durur.
2006-cı il dekabr ayının 6-da BMT Baş Assambleyasında
“Nüvə sınaqlarını hərtərəfli qadağan edən Müqavilə”nin
imzalanmasını və ratifikasiyasını sürətləndirməyin vacibliyi
haqqında qətnamə qəbul edildi. Çünki sözügedən sənəd
bəzi dövlətlər tərəfindən hələ də imzalanmamışdır, imza
atan bir çox dövlətlər isə ratifikasiya etməmişlər.
Nüvə silahları ilə bağlı SSRİ (Rusiya) ilə ABŞ arasında
tarazlıq məsələsi, münasibətlərin əsasları dövrlərə görə belə
xarakterizə edilir:
-1945-1949-cu illər-nüvə silahında ABŞ monopoliyası;
-1949-1960-cı illərin başlanğıcı-nüvə silahının və nüvə
silahı daşıyıcılarının sayına görə ABŞ-ın üstünlüyü;
-1960-cı illər nüvə gücü ilə bağlı məsələlərin tədricən
bərabərləşməsi;
-1970-ci illər-strateji nüvə paritetinə nail olmaq;
-1980-ci
illər-strateji
nüvə
paritetinin
qorunub
saxlanılması;
-1990-cı illər nüvə paritetinin səviyyəsinin minimuma
endirilməsi.1
XX əsrin ikinci yarısı boyunca ikiqütblü dünya arasında
yaşanan “termoklin” tarazlığı SSRİ-nin çökməsindən sonra
öz yerini tədricən vahid məkanda mövcud olan tarazlığaregional tarazlığa (qarışmış və mülayim xassəli tarazlığa)
verməli oldu. Sosialist rejimindən yaxa qurtaran ölkələr sürətlə
Qərbin iqtisadiyyat mərkəzinə (inkişaf üçün güc mərkəzinə)
yaxınlaşmağa başladılar və xalqlar arasında iqtisadiyyatdan
keçməklə tarazlı münasibətlər yaratmağa üstünlük verdilər.
1990-cı ildə Almaniyanın birləşməsi, 1989-1990-cı illərdə
Rumıniya, Polşa, Macarıstanda iqtisadi və siyasi sahələrdə baş
1
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verən rejim dəyişiklikləri, Çexoslovakiyanın bölünməsi
(Çexiya və Slovakiyanın ayrı subyektlər olaraqa yaranması) bu
məkanın sürətlə Qərbin iqtisadiyyat mərkəzinə inteqrasiya
olunmasına səbəb oldu. Keçmiş sosialist məkanındakı
boşluqların doldurulması üçün AvroAtlantik sisteminin aparıcı
qüvvələri iqtisadi, siyasi və hərbi yardımlar göstərərək
uyğunsuzluqların azaldılması üçün müəyyən işlər həyata
keçirdilər. Avropa Birliyinin (Jean Mannet müharibədən sonra
Almaniya-Fransa birliyinə çalışırdı. Alman Robert Schuman
Avropanın birləşdirilməsi planını irəli sürdü. 1951-ci ildə Paris
müqaviləsi ilə Avropa Kömür və Polad Birliyi (Belçika, AFR,
Lüksemburq, Fransa, Hollandiya və İtaliyadan ibarət altılıq
ittifaqı) yaradıldı və 1957-ci ildə Roma müqaviləsi ilə Avropa
İqtisadi Birliyi və Avropa Atom Enerjisi Birliyi təşkil edildi.
Təşkilati bazasında Avropa İttifaqının (2007-ci il 13 dekabr
tarixli Lissabon sammitinin sənədi-“Avropa İttifaqında
islahatlar Müqaviləsi” təşkilatın vahid bir ittifaq kimi və
subyekt olaraq yüksək statusunu-dövlətəbənzər qurum kimi
fəaliyyətini əsaslandırdı), bu baxımdan vahid iqtisadi, mədəni
və siyasi mərkəzin yaradılması, eləcə də NATO-nun şərqə
doğru
genişləndirilməsi
və
təhlükəsizlik
sferasının
böyüdülməsi prosesləri həyata keçirildi.
XX əsrin ikinci yarısında dövlətlər arasında münasibətlərin
balanslaşdırılması vəziyyətlərinin təkmilləşdirilməsinə dair bir
çox tədbirlər həyata keçirildi, sənədlər qəbul edildi. Bu
sənədlər beynəlxalq hüquq prinsiplərini formalaşdırdı və tarazlı
münasibətlərin təkmilləşməsinə və qorunub saxlanılmasına
kömək etdi. Belə ki, 1970-ci ilin 24 oktyabrında BMT Baş
Assambleyası tərəfindən “BMT Nizamnaməsinə müvafiq
olaraq dövlətlərarası əməkdaşlığa və dostluq əlaqələrinə aid
olan beynəlxalq hüquq prinsipləri haqqında Bəyannamə”
qəbul edildi. Bəyannamədəki prinsiplər aşağıdakılar hesab
edilirdi:
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-BMT Nizamnaməsinin məqsədlərindən irəli gələrək,
dövlətlər beynəlxalq münasibətlərdə ərazi toxunulmazlığına və
ya istənilən dövlətin siyasi müstəqiliyinə qarşı bu və ya digər
üsullarla güc vasitəsilə hədələmələrdən çəkinir;
-dövlət beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə, ədalətə xələl
gətirməmək məqsədilə, öz beynəlxalq mübahisəsini sülh yolu
ilə həll edir;
-Nizamnamə ilə müəyyən olunmuş öhdəliklərə əsasən,
dövlət başqa dövlətlərin daxili səlahiyyətlərinə aid olan
məsələlərə qarışmır;
-Nizamnamyə müvafiq olaraq dövlətlər bir-biriləri ilə
əməkdaşlıq etmək öhdəliklərini götürür;
-xalqların bərabər hüquqları vardır və öz müqəddaratını
təyin edə bilər;
-dövlətlər bərabər suverenlik hüququna malikdir;
-dövlətlər Nizamnamə ilə qəbul etdikləri və üzərlərinə
götürdükləri öhdəlikləri vicdanla yerinə yetirir.1
Beynəlxalq hüququn prinsiplərinə dair bir sənəd olaraq
1975-ci ilin avqust ayının 1-də Helsinkidə Avropada
əməkdaşlıq və təhlükəsizlik Müşavirəsinin Yekun aktı
imzalandı. Bu sənəddə beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri bir
daha təsdiq edildi. Sənəddə qeyd edilən prinsiplər aşağıdakılar
idi:
-suveren bərabərlik, suverenliyə məxsus olan hüquqlara
hörmət;
-güc tətbiq etməmək və güclə hədələməmək;
-sərhədlərin toxunulmazlığı;
-dövlətlərin ərazi bütövlüyü;
-mübahisələrin dinc yolla həli;
1
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-daxili işlərə qarışmamaq;
-fikir, şərəf, din azadlığı və inamı əhatə edən əsas
azadlıqlara və insan hüquqlarına hörmət;
-bərabərhüquqluluq və öz müqəddaratını həll etmək üçün
xalqlara bərabər hüquqlar;
-dövlətlər arasında əməkdaşlıq;
-beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq öhdəliklərin vicdanla
yerinə yetirilməsi.
1990-cı ilin noyabr ayının 21-də ATƏM-in (Avropada
təhlükəsizlik və əməkdaşlıq Müşavirəsi) “Yeni Avropa üçün
Paris Xartiyası” qəbul edildi. Bu sənəddə beynəlxalq hüququn
prinsipləri əsasında hərtərəfli əməkdaşlıq məsələləri öz əksini
tapdı. ATƏM-in yeni institutları və strukturları yaradıldı. 1994cü ildə ATƏM-ın Budapeştdə, 1996-cı ildə Lissabonda, 1999cu ildə İstanbulda zirvə toplantıları keçirildi.
2000-ci ilin sentyabr ayında BMT Minilliyin Bəyannaməsi
adlı sənəd qəbul etdi. Bu sənəd Baş Assambleyanın qətnaməsi
ilə təsdiq edildi. Sənəddə başlıca olaraq insanlığın inkişafını
rəhbər tutan prinsip və dəyərlər öz əksini tapdı. Sənədə əsasən,
xüsusi olaraq beynəlxalq ictimaiyyət beynəlxalq hüququn əsas
prinsiplərini yerinə yetirməyi özünün başlıca öhdəliyi kimi
qəbul edirdi. Bundan savayı, sənədə görə, universal beynəlxalq
təşkilatların üzvləri XXI əsrin fundamental dəyərləri hesab
edilən azadlıq, bərabərlik, həmrəylik, dözümlülük, t
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zəif yerlərin (zəifliyin) müdafiəsi məsələləri; Afrikanın xüsusi
tələbatlarının ödənilməsi. Beynəlxalq ictimaiyyət özünün tam
gücünü səfərbər edir ki, BMT bütün həlli vacib olan
məsələlərin həllində səmərəli vasitəyə çevrilsin.1
2000-ci illərdə terror dalğası genişləndi və böyük fəlakətlər
törəndi. 2001-ci ilin sentyabrında ABŞ-da baş verən hadisələri
buna misal çəkmək olar. Terrorizmə qarşı müharibə elan edildi
və ABŞ Əfqanıstanda hərbi əməliyyatlar həyata keçirdi.
Bununla yanaşı, nüvə silahlarının qarşısını almaq məqsədilə
geniş siyasət həyata keçirildi. 2003-cü ildə ABŞ-ın (koalisiya
qüvvələri ilə birlikdə) İraq əməliyyatları həyata keçirildi və
Səddam Hüseyn diktaturası devrildi. 2000-ci illərin
əvvəllərində Rusiya öz tarixi imperiya sərhədlərinə qayıtmaq
üçün siyasət həyata keçirməyə başladı. Mərkəzi Asiyada
gücləndi, Cənubi Qafqazda (Ermənistanda) hərbi bazalarını
gücləndirdi. 2008-ci ilin avqustunda Rusiya-Gürcüstan
müharibəsi baş verdi və Rusiya Abxaziya və Cənubi
Osetiyanın müstəqilliyini tanıdı.
2000-ci illərdə bir çox ölkələri əhatə edən demokratiya
dalğası genişləndi. 2000-ci illərin ortalarında keçmiş SSRİ
məkanının bəzi dövlətlərində (Gürcüstan, Ukrayna, Qırğızıstan)
rəngli inqilablar baş verdi və cəmiyyətlər yeni islahatlarla
üzləşdilər, yeni şəraitlər və tələblər ortaya çıxdı.
Hal-hazırda demək olar ki, Avropa və Atlantika
məkanında, Avropa və Asiya qovşağında rəngli, çoxçalarlı
uyğunlaşma, ötürücülük prosesləri həyata keçirilir. Bununla
yanaşı, vurğulamaq olar ki, dünyanın geosiyasi baxımdan
idarəedilməsində mərkəzi maraqların bölüşdürülməsində tarixi
bərpaedici proseslər həyata keçirilir. Əgər XX əsrin 80-ci
illərinin sonlarından başlayaraq dünyanın siyasi mühitinin iki
qütbdən tək qütbə keçərək formalaşması prosesləri həyata
1
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keçirdisə, artıq indi demək olar ki, çox qütblü (üç və daha çox)
dünyaların formalaşması proseslər yaşanmaqdadır. Çinin
iqtisadi və siyasi baxımdan güclənərək, regionda böyük güc
mərkəzinə çevrilməsi istiqamətində baş verən siyasət,
Türkiyənin ərəb dünyasında güclənmə siyasəti yolu ilə
regionda güc mərkəzi kimi gücünü artırmaq məqsədini buna
misal çəkmək olar. Dünya iqtisadi sisteminin güclənməsi və bu
sistemin dünyada yeni siyasi güc mərkəzlərini meydana
gətirməsi dünyanın siyasi sisteminin təbəqəli cərəyanlar
əsasında formalaşmasına daha da əsaslı təkan verməkdədir.
Onu da qeyd etmək olar ki, hal-hazırda dünya siyasi sistemi
daha çox “siyasi heliosentrizm” prinsipi ilə formalaşmaqdadır.
Yeni güc mərkəzlərinin hər biri dünyanın siyasət cərəyanına
yeni impulslar daxil etməkdədirlər. Bu baxımdan da siyasi
münasibətlər sistemi öz tərkibinə (forma və məzmun
baxımından) görə zənginləşməkdə davam etməkdədir. Əgər
ikiqütblü dünyanın formalaşmasının mərkəzində ideoloji
amillər (kapitalizm yolu ilə demokratiya və sosializmkommunizm yolu ilə demokratiya) üstünlük təşkil edirdisə,
iqtisadi, hərbi və digər sahələr üzrə münasibətlər də ideologiya
bazasına əsaslanırdısa, bir qütblü dünyada isə siyasi
münasibətlər sisteminin baza baxımından formalaşmasında
vahid ideologiya (kapitalizm yolu ilə demokratiya prinsiplərinə
əsaslanma) təşkil etməkdədir. Çində isə kapitalizm və
sosializm ideyalarının qovuşması mövcuddur. Mövcud dövrün
siyasəti daha çox dövlətlərin iqtisadi güclərinin artırılmasına,
bu yolla beynəlxalq arenada siyasi çəkilərinin artırılmasına
xidmət etməkdədir. Eyni zamanda çoxpolyarlıq formalaşmaqdadır. Burada həm ideologiya (demokratiya və sosial
cəmiyyətlər), həm də iqtisadiyyat (iqtisadiyyat mərkəzləri) və
mədəniyyət (əlavə olaraq dini amilər də buraya aid edilə bilər)
üstünlük təşkil etməkdədir. Artıq bir neçə müddətdir ki, dünya
siyasətinin yeni aparıcı mərkəzləri (məsələn, Avropa İttifaqı)
yaranmaqdadır və böyük və orta güc mərkəzi olan və olmaqda
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iddialı olan dövlətlərin (Rusiya, Çin, Hindistan, Braziliya,
Türkiyə, İran və s.) sayı artmaqdadır. Bu baxımdan dünyanın
dövlətləri arasında tarazlığın yaranması daha da aktuallıq kəsb
edir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, dünyada elm və
texnikanın inkişafı digər tərəfədn mövcud elm və texnika
üzərində ictimai nəzarətin güclənməsini (xüsusilə hərbi texniki
vasitələr üzərində) tələb edir. Dünya siyasətinin prosesləri daha
da rəngarəng olmaqla, geniş məzmun kəsb edir. Digər tərəfdən
güclü silahlanma da dünya sülhü üçün təhdidlərin, risqlərin
miqyasını artırmaqdadır. Ümumiyyətlə, belə bir prinsipdən
çıxış etmək olar ki, proseslər nə qədər genişlənirsə, bir o qədər
nəzarəti və diqqəti, bu baxımdan idarəetməni gücləndirir.
İdarəetməni uzunmüddətli etmək üçün idarəetmə prinsiplərini
yumşaltmaq tələb olunur. İndi dünya qarşısında qoyulan
tələblər əsasən sərt nəzarətdən yumşaq nəzarət formasına
keçməkdən ibarətdir ki, bu da qarşılıqlı tarazlığı təmin edən
şəraitləri üzə çıxarır. Dövlətlər arasında qarşılıqlı hörmət,
diqqət və qayğıya əsaslanan yüksək əməkdaşlıq, dinc şəraitdə
yaşamaq və s. kimi prinsipləri zəruri edir. Münasibətlərdə
uyğunluq, harmoniya, ahənglik, simmetriya (bu ifadələr
sinonim məzmun bildirir) kimi idrak elementlərinin,
anlayışların inkişafı əsas götürülür. (Qədim yunanlar məkanda
tamın hissəciklərinin yerləşməsindəki harmoniyanı, eyniyyəti,
bircinsliliyi, ahəngdarlığı, mütənasibliyi “simmetriya” anlayışı
ilə, təbiət hadisələrində, cisimlərin mövcudluğunda simmetriya
əlamətinin pozulmasını isə “assimetriya” məfhumu ilə ifadə
etmişlər. Simmetriya və assimmetriya anlayışları özlərinin ilk
yaranışında yalnız həndəsi fiqurların xassələri ilə
əlaqələndirilmişdir. Hazırda isə bu anlayışlardan daha geniş
mənada-predmet və hadisələrdə baş verən dəyişmələr,
çevrilmələr zamanı onların xassələrində, əlamətlərində
eyniyyətin saxlanması və dəyişməsinin xarakteristikası üçün
istifadə edilir. Digər tərəfdən, predmet və hadisələrin, onların
xassələrinin mühüm daxili əlaqələri qanun adlanır. Bu əlaqələr
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zəruri, ümumi, dayanıqlı, saxlanan və təkrarlanan olmaları ilə
səciyyələnirlər). 1 Münasibətlərdə müsbət elementlərin çoxluq
təşkil etməsi və qarşılıqlı ötürülmələr müasir siyasətin başlıca
prinsipini təşkil edir. Bu baxımdan postmodernizmin tələbinin
aşağıdakılardan ibarət olması qənaətinə gəlmək olar:
-dövlətlər daxilində cəmiyyətin tərəflərinin maraqlarını
təmin edən yumşaq rejimlər;
-dövlətlər arasında qarşılıqlı maraq və məqsədlərə bərabər
səviyyədə xidmət edən liberal, loyal münasibətlər;
-bütün imkanlardan sülh məqsədləri ilə istifadə edilməsi və
sülhün istifadəsinə yönəldilməsi-buna sülh vasitələrini
(hissələrini) sülh üçün emal etmə prinsipi-sülhdən –sülh
əldə etmək prinsipi demək olar;
-bütün vasitələrin sosial-rifahın yaxşılaşdırılmasına
yönəldilməsi;
-bütün vasitələrin insanlığın, bəşəriyyətin mövcudluğunun
qorunub saxlanılmasına yönəldilməsi;
-bütün vasitələrin bəşəri dəyərlərdən maksimum istifadə
etməyə yönəldilməsi;
-bütün vasitələrin bəşəri zənginliyin qorunmasına
yönəldilməsi və s.

Məqsədlər və vəzifələr -dövlətdaxili münasibətlərin
balanslaşdırılmasında
Dövlətlər, xüsusilə inkişaf etməkdə olan və inkişaf etmiş
dövlətlər, öz cəmiyyətlərində ictimai-siyasi sabitliyi təmin
etmək üçün sabitliyin yaranmasını şərt olaraq qarşılarına
məqsəd kimi qoyurlar. Sabitliyin yaranması və cəmiyyətin
inkişafı üçün siyasətin həyata keçirilməsi istiqamətlərinə həm
dövlətçiliyin, institutların və siyasət qurumlarının fəaliyyətinin
1

Məmmədov Ə.B., İsmayılov V.İ. Simmetriya, asimetriya, invariantlıq (məntiqiqnoseoloji təhlil). “Elm” nəşriyyatı 2002. 142 səh., səh. 4-5.
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təkmilləşdirilməsi, eləcə də strukturlar arasında möhkəm
əlaqələrin qurulmasının təmin edilməsi hakimiyyətin başlıca
roluna, vəzifə və öhdəliyinə çevrilir. Hakimiyyət resurslardan
səmərəli istifadəni, enerji vasitələrinin tarazlı mübadiləsini,
enerji mənbələrinin tarazlı funksiyasını təmin edir. Hakimiyyət
qanunların, digər hüquqi sənədlərin qəbulu və icrası ilə öz
nəzarət və təminedici, qoruyucu funksiyasını yerinə yetirir.
Hakimiyyətin ən əsas məqsədi insanların təbii hüquqlarını
qorumaq, təmin etmək və digər əlavə hüquqlar verməklə, şərait
və zamana uyğun olaraq, inkişaf dinamikasını təmin etməkdən
ibarətdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, hakimiyyət hərtərəfli
siyasət yeridərək bütün maraqlı tərəflərin mənafelərini təmin
edir və bu yolla da vasitələri özünə cəlb edə bilir. Cəmiyyətdə
balanslaşdırılmış vəziyyət ümumilikdə sabitlik üçün əlverişli
şəraiti üzə çıxarır. Hakimiyyətin öz məqsədinə çatması üçün,
yəni cəmiyyətdə balanslı vəziyyətin yaradılması və
davamediciliyinin qorunması məqəsdilə yerinə yetirdiyi
vəzifələrin baza olaraq aşağıdakılardan ibarət olmasını qeyd
etmək olar:
-hüquqların təmin edilməsi və qorunması sahəsində şəraitə
uyğun olan, şəraiti gələcək inkişaf tempinə uyğunlaşdıran,
bununla da zamanı nəzərə alan (mövcud zamanla gələcək
arasında üzvi bağlılıq yaradan) hüquq normalarının qəbulu və
yüksək səviyyədə icrası;
-cəmiyyətdə həm fərdi qaydada, həm də kollektiv olaraq
münasibətlərin balanslılığını təmin etmək üçün resursların
bərabər bölgüsünü (güc və imkanlardan irəli gələrək meydana
gələn ehtiyacları nəzərə almaqla) həyata keçirmək;
-hamı tərəfindən qəbul edilə biləcək və ümumi mənafelərə
xidmət göstərə biləcək vəziyyətlərin yaradılması və proseslərin
istiqamətləndirilməsi;
-tarazlı münasibətlərin formalaşmsı üçün cəmiyyətin ayrıayrı sosial təbəqələrinə xidmət edə biləcək sahələrin təşkili,
strukturların qurulması;
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-resursların əhalinin tələbatına uyğunlaşdırılması və bu
baxımdan iqtisadi və ictimai sistemlərin təşkili;
-vətəndaşların müəyyən öhdəliklərinin yaradılması və bu
öhdəliklər üçün lazımi sahələrin təşkili və s. (Qeyd: dövlətin
cəmiyyətdə tarazlığın yaradılması üçün geniş funksiyaları ilə
bağlı 2009-cu ildə nəşr olunan “Siyasət” I CİlD kitabında da
tanış ola bilərsiniz.1
Əslində dövlətin daxili və xarici siyasətlə yerinə yetirilən
funksiyaları dövlətdaxili sahələrdə və beynəlxalq aləmdə
münasibətlərin balanslaşdırılmasını təmin etməkdən kənar ola
bilməz. Dövlətin daxildə və beynəlxalq aləmdə yerinə yetirdiyi
funksiya vahid, birləşmiş şəkildə dünya siyasətinin
balanslaşdırılmasını təmin edir.
Məqsədlər və vəzifələr- beynəlxalq münasibətlərin
balanslaşdırılmasında
Dövlətlərin sülh şəraiti altında birləşməsini zəruri edən
şərtlər vardır və bu şərtlər inkişaf proseslərinə müvafiq olaraq
daima zənginləşməyə məruz qalır. İnkişaf proseslərinə müvafiq
olaraq şərtlərin istiqamətlər üzrə sayı artır. Şərtlər tərəflərin
fəaliyyətinin zəruri edir və şərtlərin ödənilməsi də fəaliyyət
nəticəsi və başlanğıcı kimi çıxış edir. Şərtlərin ödənilməsi
ümumilikdə mühiti yaradır. Sülhün əldə edilməsi və ardıcıl
olaraq davam etməsi ardıcıl ödənilən şərtlərdən irəli gəlir.
Məqsədə çatmalar, bunun üçün tələbat və ehtiyacların
ödənilməsi üçün vəzifələrin həyata keçirilməsi, əldə olunan
nəticələr şərtlərin məzmununu əsaslandırır. Bu baxımdan hesab
etmək olar ki, dövlətlər müəyyən şərtlərə əsasən sülh
1

Nəsibov E.M. Siyasət (mövqelər, baxışlar, təhlillər, nəzəriyyələr, ideyalar, təkliflər,
proqnozlar) elmi və elmi-publisistik məqalələr toplusu. I CİLD, Bakı, “Təhsil” EİM,
2009, 496 s., s. 77-87; 252-268.
Dövlətin vəzifələrinə dair əlavə istiqamətlərə dair nəzəri fikirlər üçün bax. Nəsibov
E.M. Siyasət (nəzəriyyələr, mövqelər, baxışlar, təhlillər, ideyalar, təkliflər,
proqnozlar) elmi və elmi-publisistik məqalələr toplusu. II CİLD, Bakı, “Elm və
təhsil”, 2010, 600 s., s.24-26
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şəraitində yaşamağı üstün tuturlar və bu istiqamətdə aşağıdakı
məqsəd və vəzifələri qarşılarına qoyurlar. Onu da qeyd etmək
olar ki, hər bir məqsəd özündə vəzifə məzmununu birləşdirə
bilər və nəticə tələb edən bir vəziyyətdir:
-dünyanın maddi sərvətlərindən birgə şəkildə dinc yolla
istifadə etmək;
-dünyanın mədəni dəyərlərindən birgə yararlanmaq;
-elm və texnikanın yeniliklərindən birgə istifadə etmək;
-qlobal problemlərin həllində tək olmamaq;
-sülhə mane olan ünsürlərdən qorunmaqda tək qalmamaq;
-iqtisadi, hərbi, siyasi və mədəni inkişafa inteqrasiya
şəraitində məruz qalmaq;
-sülhə mane olan ünsürlərin qarşısını birgə kəsmək;
-inteqrasiya şəraitində yaşamaq və birgə inkişaf
səviyyəsindən geri qalmamaq;
-müharibələrin baş verməsinin nəticəsi olan qlobal fəlakət
risqlərindən uzaqlaşmaq;
-müharibələrin dağıdıcı xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq
müharibələrdən yayınmaq, çəkinmək;
-dini dəyərlərdən dinc əsaslarla faydalanmaq və qarşılıqlı
şəraitdə qovuşmanı təmin etmək və s.
-qarşılıqlı nəzarəti və inteqrasiyanı təmin edən dünyanın
iqtisadi sistemini yaratmaq;
-qarşılqlı nəzarəti təmin edə biləcək dünyanın siyasi
sistemini yaratmaq;
-qarşılıqlı nəzarəti təmin edə biləcək dünyanın
təhlükəsizlik sistemini yaratmaq;
-qarşılılqlı nəzarəti və yardımları təmin edə biləcək,
mədəni dəyərləri transfer edə biləcək dünyanın humanitar
sistemini yaratmaq.
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Məqsədlər və vəzifələr üçün fəaliyyət xüsusiyyətləridövlətdaxili münasibətlərdə:
-balanslı
vəziyyətlərin
yaranması
üçün
şəraitin
araşdırılmasını təmin etmək və müvafiq qurumları, işçi
qruplarını yaradaraq, bu istiqamətdə əməli işlər həyata
keçirmək;
-vasitələr (subyektlər və şəxslər, tərəflər) arasında
münasibətlərdə tarazlığın təmin edilməsi və qorunması üçün
lazımi vasitələri cəlb etmək, müvafiq vasitələrə təsir
imkanlarını müəyyən etmək;
-iqtisadi və siyasi sistemləri qurmaq, sahələr arasında
infrastrukturu yaratmaq üçün müvafiq tədbirlər həyata
keçirmək;
-iqtisadi gücləri birləşdirmək və onlar arasında tarazlı
əlaqəni təmin etmək;
-əmək resursları ilə istifadə arasında tarazlığı yaratmaq
üçün müvafiq işləri həyata keçirmək;
-müəyyən qurumların pilləli hesabatını təmi etmək;
-ictimaiyyətlə dövlət arasında birbaşa əlaqələri qurmaq və
vətəndaşların öz iradələrini sərbəst ifadə etmələri üçün lazımi
şəraiti yaratmaq;
-məkanlar arasında tarazlığı yaratmaq üçün müvafiq
tələbləri yerinə yetirən qurumların fəaliyyətini təmin etmək;
-tarazlığın qorunması və bərpası məqsədilə ümumi nəzarət,
konkret hallarda isə xüsusi nəzarət funksiyasını yerinə yetirən
qurumların işini təşkil etmək;
-siyasətin icrası zamanı şəffaflığı və balanslaşdırmanın
mahiyyətini təşkil edən həqiqətin, ədalətin yaradılmasını təmin
etmək;
-cəmiyyətin qüvvələri arasında qarşılıqlı tərəfləri qane
edəcək şəraitlərin və vasitələrin meydana gəlməsini təmin
etmək və s.
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Məqsədlər və vəzifələr üçün fəaliyyət xüsusiyyətləribeynəlxalq münasibətlərdə:
Məqsədlərə çatmaq üçün vəzifələri müəyyən edib,
qarşılıqlı tərəfləri qane edəcək səviyyədə aşağıdakı istiqamətlər
üzrə beynəlxalq iqtisadi münasibətlər qurmaq, bu baxımdan
-maddi sərvətlərdən paylanmış şəkildə istifadə etmək üçün
qarşılıqlı olaraq investisiya siyasəti həyata keçirmək, idxalixrac əməliyyatlarını təmin etmək;
-iqtisadi gücləri birləşdirmək və bununla da iqtisadi
vasitələrdən tarazlı qaydada istifadə etmək;
-istehsal prosesləri və istehsal müəssisələri arasında,
istehsal istiqamətləri arasında uyğunluq yaratmaq;
-iqtisadi məhsulların ticarətində qarşılıqlı olaraq faydalılığa
əsaslanan siyasət həyata keçirmək;
iqtisadi sərmayələr yolu ilə iqtisadi asılılıq və birlik
yaratmaq, nəzarət mexanizmini təmin etmək;
-qarşılıqlı tərəfləri qane edəcək səviyyədə vergi
münasibətləri qurmaq;
-əmək resurslarından qarşılıqlı tərəfləri qane edə biləcək
səviyyədə istifadə qaydalarını müəyyən etmək və qaydalara
əməl etmək;
-dünyanın qlobal iqtisadi problemlərinin (ərzaq çatışmazlığı,
geyim məhsulları çatışmazlığı, səhiyyə sahəsindəki preparat
çatışmazlığı, texnoloji vasitələrin çatışmazlığı problemləri və s.)
həllində gücün birləşdirilməsi;
-iqtisadiyyat sahəsində əlaqələri təmin edə biləcək
kommunikasiya sahələrini təşkil etmək;
-qarşılıqlı tərəfləri qane edə biləcək səviyyədə maliyyə
siyasətini həyata keçirmək və s.
Vəzifələri müəyyən etmək üçün beynəlxalq siyasi
münasibətlər qurmaq baxımından:
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-beynəlxalq hüququn on mühüm prinsipi əsasında
ikitərəfli və çoxtərəfli qaydada siyasi əməkdaşlıq həyata
keçirmək;
-dövlətlərin öz imkanlarına uyğun region çərçivəsində və
regiondan kənarda tarazlı qaydada ikitərərfli və çoxtərəfli
münasibətlər formalaşdırmaq, əlaqələr qurmaq;
-münaqişələrin dinc yollarla həll edilməsi üçün tərəfləri
qane edəcək, razı salacaq səviyyədə, ümum nəzəri qaydalara və
təcrübələrə uyğun olaraq fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən
etmək;
-münaqişələrin həlli üçün tərəfləri qane edəcək səviyədə
danışıqlar həyata keçirmək, vasitəçiliklər etmək, barışdırıcılıq
funksiyasını yerinə yetirmək;
-münaqişələrin baş verməsinin qabağını əvvəlcədən
kəsmək üçün preventiv (önləyici) tədbirlər görmək, vəziyyəti
sabitləşdirmək, oyanmanın, alov ocaqlarının qarşısını almaq
üçün fəaliyyət göstərmək;
-qarşılqlı siyasi nəzarəti təmin ütmək üçün inteqrasiya
proseslərini gücləndirmək və inteqrasiya prosesləri istiqamətlərini müəyyən etmək;
-müharibələrin baş verməsinin qarşısını almaq üçün
qarşılıqlı tərəfləri qane edəcək sülh nəticələrini əldə etmək və s.
Vəzifələri müəyyən etmək üçün təhlükəsizlik sahəsində
qarşılıqlı tərəfləri qane edəcək münasibətlər yaratmaq, əlaqələr
qurmaq baxımından:
-qarşılıqlı tərəfləri qane edəcək təhlükəsizlik qüvvələrinin
birləşdirilməsi;
-qarşılıqlı tərəfləri qane edəcək təhlükəsizlik planlarının
qurulması;
-qarşılıqlı tərəfləri qane edəcək təhlükəsizlik sənədlərinin
qəbulu,
-beynəlxalq cinayətkarlığın, o cümlədən transmilli
cinayətkarlıq növləri hesab edilən terrorizm, silah
qaçaqmalçılığı, insan alveri, narkotiklərlərə və s. qarşı
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mübarizədə birgə və əlaqələndirici fəaliyyətlər həyata keçirən
sistemlərin qurulması və qarşılıqlı tərəfləri qane edəcək
əməkdaşlığın həyata keçirilməsi;
Bir məsələni də xüsusi olaraq qeyd etmək olar ki, qlobal
təhlükəsizlik sisteminin tərkib hissəsi və əsas məğzi olan Yer
kürəsinin qorunması məsələsi də dövlətləri qarşılıqlı şəkildə
düşündürən məsələdir. Bu baxımdan bu siyasətdə tarazlı iştirak
məsələsi də əhəmiyyət kəsb edir. Kosmik sahədə elmi-tədqiqat
aparmaq imkanlarına malik olan dövlətlər Günəş sistemində
Yer kürəsinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi siyasətində
tarazlı qaydada iştirak etməlidirlər. Bununla yanaşı, qlobal
ekoloji problemlər və kəskin iqlim dəyişikliklərinin qarşısının
alınmasında da tarazlı iştirak bəşəriyyətin təhlükəsizlik
sisteminin aparıcı istiqamətlərindəndir.
Vəzifələri müəyyən etmək üçün humanitar sahədə
beynəlxalq fəaliyyətin həyata keçirilməsi, münasibətlərin
qurulması, bu baxımdan,
-humanitar əlaqələrin qurulması;
-tarazlı qaydada humanitar yardımların göstərilməsi;
-müharibə, münaqişə və böhran fəlakətlərinin qarşısını
almaq üçün gücün birləşdirilməsi;
-tarazlı qaydada birgə olaraq humanitar müdaxilənin
həyata keçirilməsi (NATO-nun Serbiya və Bosniya
əməliyyatları, Liviya əməliyyatlar və s.);
-tarazlı qaydada dini dialoqların təşkil edilməsi, dini
dəyərləridən tarazlı istifadə və dini dini dəyərlərin qorunması.
Nəzərə almaq lazımdır ki, yuxarıda sadalanan amillər
tarazlaşdırma siyasəti yaratmaq üçün dövlətlərin qarşılıqlı
fəaliyyət funksiyalarını müəyyən edir. Dövlətlərin qarşılıqlı
daranış qaydalarını, fəaliyyət istiqamətlərini əsaslanıdırır.
Həmçinin dövlətlərin qarşılıqlı fəaliyyət ölçülərini və hədlərini,
qarşılıqlı fəaliyyət kəmiyyətini müəyyən edir.
Dövlətlər beynəlxalq münasibətlərdə tarazlıq vəziyyətlərini
yaratmaq üçün öz məqsədlərinə çatmaq yolunda müəyyən
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üsullardan istifadə edirlər. Bu üsulları aşağıdakılar hesab etmək
olar:
-ikitərəfli və çoxtərəfli qaydada, regionla və qlobal
miqyasda şəraitin öyrənilməsi;
-iki və çoxtərəfli qaydada danışıqların həyata keçirilməsi, o
cümlədən görüşlərin, yığıncaqların- sammitlərin, konfransların,
konqreslərin, brifinqlərin və s. keçirilməsi;
-müvafiq sənədlərin (hüquq normalarının) hazırlanması və
qəbul edilməsi, ratifikasiyası və s.
Nəzərə almaq lazımdır ki, beynəlxalq səviyyədə sülhə nail
olmaq üçün danışıqlar prosesi keçirilir və tərəfləri qane edəcək
normalar yaradılır və ya da müvafiq qaydada mövcud olan və
hamı tərəfindən qəbul edilən norma prinsiplərinə uyğun olaraq
siyasət həyata keçirilir. Beynəlxalq sülh siyasəti norma yaratma
proseslərindən, qəbulundan və əməletmədən (icrasından)
asılıdır. Təbii ki, bu proseslərin özləri də bir neçə
mərhələlərdən (baza və köməkçi) ibarət ola bilər. Adətən
şəraitin öyrənilməsi, istiqamətlərin müəyyən olunması və
proseslərin istiqamətləndirilməsi, bu yöndə vasitələrin
müəyyən olunaraq hərəkətə gətirilməsi, hərəkət qaydalarının,
üsul və vasitələrinin aydınlaşdırılması və qarşılıqlı qəbul
məsələləri belə mərhələlər içərisində olur.
Yuxarıda qeyd edilənlərlə yanaşı, onu da bildirmək olar ki,
dövlətlər sürətlə silahlanırlar. Bir tərəfdən strateji təyinatlı nüvə
silahlarının azaldılması istiqamətində danışıqlar həyata
keçirirlər, digər tərəfdən isə modern silahlar istehsalı ilə
məşğul olurlar. Böyük dövlətlər hesab edilən ABŞ, Rusiya,
Böyük Britaniya və Fransa (“Böyük səkkizlər” formatının əsas
üzvləri) əsasən dünyaya silah ixracı ilə məşğul olurlar, silah
ixracına görə öncül yerdədirlər. Onlar ticarətin bu istiqamətini
böyük gəlirlər əldə etmək yolu baxımından yaradırlar. Bu
nöqteyi-nəzərdən də qeyd etmək olar ki, dünya siyasətində
dualizm (ikili yanaşma) hələ də genişlənməkdədir. Siyasi
proselərin özləri, bir tərəfdən vaxtaşırı və tez-tez yaranan
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gərginliklər, digər tərəfdən gərginliklərin qarşısının alınması
cəhdləri dualizm yanaşmalarını əsaslandırır. Silahların, kütləvi
qırğın silahlarının (kimyəvi, bioloji, bakterioloji) terrorçuların
əlinə keçməsi ehtimalları getdikcə böyüyür. Bu baxımdan da
dövlətlər həm də qorxu içərisində olaraq, öz aralarında və digər
regionlarda nəzarət mexanizmini sürətləndirmək siyasətini
həyata keçirirlər. Dövlətləri daha çox öz daxillərində və
aralarında maraqların tarazlı şəkildə təmin edilməsi siyasəti
düşündürür.
Ümumiyyətlə, sadalanan fikirləri nəzərə alaraq, qeyd
etmək olar ki, tədqiqat mövzusu aktuallıq kəsb edir, dövlətlər
arasında dinc münasibətlərin mövcudluğu yalnız maraqların
tarazlı şəkildə paylanmasından irəli gəlir. Bu mövzunun
aktuallığını eyni zamanda aşağıdakı şəkildə konkret olaraq
əsaslandırmaq olar:
-dövlətlərin daima regionda və qlobal aləmdə sülh
şəraitində yaşamaq istəkləri;
-dövlətlərin öz xalqlarını daima təhlükəsiz və digər
xalqlarla yanaşı yaşatmaq istəkləri;
-dövlətlərin qarşılıqlı və taraz şəkildə təhlükəsizlik
maraqlarını təmin etmək istəkləri;
-dövlətlərin bərabər səviyyədə bütün sahələrdə əməkdaşlıq
etmək istəkləri və s.
Mövzunun aktuallığını şərtləndirən problemlər
(disbalans yaradan elementlər, istiqamətlər və
ünsürlər)
Tədqiqatda bütün sahələrdə olan bəzi məsələlərin həlli
yolları problemlər kimi ortaya qoyulur. Elə münasibətlər
tərəflərinin özlərinin vəziyyətlərində, o cümlədən statuslarında,
mövqelərində, maraq və məqsədlərində mövcud olan
uyğunsuzluqlar, qeyri-bərabər imkanlar, qeyri-bərabər inkişaf
səviyyəsi münasibətlərin tərkib elementlərinin uyğunluğunda,
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bərabərliyində, bir sözlə tarazlaşmasında problemlər əmələ
gətirir. Dövlətlər arasında sülhün əldə edilməsi üçün
dövlətlərin yaxınlaşmasındakı maneələr, münaqişələrin həlli
zamanı sülhə qədərki proseslər və sülhə nail olmaq, prosesləri
sülh vəziyyətinə gətirmənin özü bir problemdir. Dövlətlər
arasında bütün sahələrdə tarazlı vəziyyətin əldə edilməsi bir
problemdir.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, dünyada təbii ehtiyatlar,
əmək resursları, əhalinin demoqrafik vəziyyəti heç də tam taraz
vəziyyətdə deyildir və kəskin fərqlər yaşanır. Maddı aləm
baxımından dünya özü disbalanslı vəziyyətlər üzərində
qurulub. Məsələn, Rusiyada dünya ehtiyatlarının 40 faizi
cəmləşib, ərazisi 17 milyon kvadrat kilometrdən çoxdur, əhali
isə cəmi 143 milyon nəfərdən (dünya əhalisi isə 7 milyard
nəfər təşkil edir) ibarətdir. Təbii ehtiyatların səmərəli şəkildə
istifadəsi üçün əmək vasitələri çatışımır. Bu baxımdan da
təkmil iqtisadi sistemin qurulması və təbii ehtiyatlarla ona təsir
edən vasitələr arasında tarazlığın yaradılmasında köklü
çətinliklər yaranır. Demoqrafik problemlər mövcuddur.
Monqolustan dünyada ərazisinə görə ən az sıxlığa malik olan
dövlətdir. Əhalinin böyük əksəriyyəti paytaxt şəhərində-UlanBatorda, yaşayır. Çin və Hindistanda isə əhali artımı sürətlənir
və sözügedən ölkələr demoqrafik problemlərlə qarşılanır.
Yaponiyanın əhalisi və ərazisi arasında nisbət fərqi çox
böyükdür. Təbii sərvətləri və faydalı qazıntıları isə tamamilə
azdır. Bir çox ölkələrdə kasıbçılığın səviyyəsi yüksəkdir. Haiti,
Banqladeş, Pakistan və s.-ni buna misal çəkmək olar.
Cinayətkarlıq yüksək həddədir. (Məsələn, Hondurasda
cinayətkarlığın səviyyəsi çox yüksəkdir). Bəzi ölkələr terrordan
əziyyət çəkirlər və terrorla mübarizəyə külli miqdarda vəsait
xərcləyirlər ki, (məsələn, Türkiyə) bu da ölkə iqtisadiyyatına
köklü zərbələr vurur və cəmiyyətin inkişafında əngəllər
meydana gəlir. Cəmiyyət inkişaf etmədikcə, tərəflər arasında
tarzlığın yaradılması da qlobal problem olaraq ortaya çıxır.
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Bir çox ölkələrdə dondurulmuş münaqişələr (Cənubi
Qafqazda-Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Gürcüstanda yaşanan Abxaziya və Cənubi Osetiya
münaqişələri) mövcuddur. Afrika ölkələrinin əksəriyyətində
aclıq, səfalət hökm sürür, hərbi və etnik qarşıdurmalar yaşanır.
Nigeriyada, Somalidə, Sudanda və qitənin digər ölkələrində
baş verən hadisələri, dini, etnik və tayfalararası münaqişələri
buna misal çəkmək olar. Uzun sürən münaqişədən sonra
2011-ci ilin iyul ayında Cənubi Sudan (əsasən xristianlardan
ibarətdir, şimalda isə müsəlmanlar üstünlük təşkil edir) öz
müstəqilliyini bəyan etdi. BMT, ABŞ və bir çox dövlətlər
onun müstəqilliyini tanıdılar. Regionun əksər dövlətlərinin
cəmiyyətlərində demək olar ki, insan dəyərləri heçə bərabərdir.
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, cəmiyyətlərdə baş verən
cinayətkarlıq, o cümlədən terrorizm kimi mənfi hallar başlıca
olaraq sosial-psixoloji amillərlə bağlı olur. Hər iki amil də
iqtisadi inkişafın səviyyəsindən asılı olur. Kasıb cəmiyyətlərdə
qruplaşmalar, mafiyaçılıq, klançılıq, terrorizm və digər
cinayətkarlıq daha sürətlə artır və qlobal problemə çevrilir.
Proseslərin kökündə mənəvi-sosial kriteriyalar üstünlük təşkil
edir. İqtisadiyyatın zəif inkişafı və insanların maraqlarının
təmin edilməsində resurs çatışmazlığı münasibətlərin birtərəfli
əsasını və qeyri-tarazlı vəziyyətini meydana gətirir.
Beynəlxalq problemlərin həllində beynəlxalq nəzarətsizliklər var və çox hallarda məsələlərin, problemlərin həlli ədalət
prinsipinə (beynəlxalq hüquq normalarının özü ədalət
kriteriyalarıdır) yox, hər hansısa bir və ya bir neçə tərəfin
marağına söykənir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri
arasında mühüm məsələlər üzrə mövqe haçalanmaları meydana
gəlir, hər bir tərəf reallığı öz xeyrinə dəyərləndirir, nəticədə
beynəlxalq ədalət prinsipləri kölgədə qalır. Sanki böyük
dövlətlər dünyanın maraq dairələrinə bölünməsi siyasətini öz
tarixi məzmununda davam etdirirlər. Münaqişələrin yaranması
və ya mövcud münaqişələr (Cənubi Qafqazda olan
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münaqişələr) böyük dövlətlərin geosiyasi məkanlar üzrə
rəqabət alətlərinə çevrilir və bundan həm münaqişə tərəflərinə,
həm də özlərinə qarşı təzyiq aləti kimi istifadə edirlər. Buradan
da “ikili standartlar” meydana gəlir. Belə vəziyyətlər zamanı,
münaqişəli hallarda öz evlərindən qaçqın və məcburi köçkün
düşərkən insanların təbii hüquqları pozulur və ya da pozulmuş
hüquqları bərpa olunmayır. Onlar böyük itkilərlə, soyqırımlarla
rastlaşırlar. Problemlərin həlli çox uzun çəkir və insanlar
əziyyətlərə düçar olurlar. Beynəlxalq sülh sisteminə ümidlər
zəifləyir. Bu baxımdan Azərbaycan xalqının Ümummili Lideri
Heydər Əliyev mövcud beynəlxalq sülh sisteminin
ədalətsizliyini qeyd edərək bildirirdi: “ ....Beynəlxalq birlik
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə ciddi əməl
olunması, bunların möhkəmləndirilməsini təmin etmək
əvəzinə, qətiyyətsizlik nümayiş etdirir. Beynəlxalq hüququn
ərazi bütövlüyün toxunulmazlığı, sərhədlərin pozulmazlığı
kimi fundamental norma və prinsipləri şübhə altına alınır və
bununla da Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ
regionunda yaşayan 100 min nəfər erməniyə görə beynəlxalq
praktikanın, beynəlxalq hüququn on illər boyu formalaşmış
dayaqları sarsıdılır. Hərbi təcavüzün tanınması nəticəsində əldə
edilmiş sülh, sabitlik və təhlükəszilik isə möhkəm və əbədi ola
bilməz.”.1
Böyük dövlətlər özlərinin birgə qəbul etdikləri qərarlara
əməl etməkdən boyun qaçırırlar. Beynəlxalq sənədlər icra
olunmayır. Məsələn, Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın işğal
olunduğu torpaqlarının azad edilməsi ilə bağlı BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri hələ də icra olunmayıb və
Ermənistan işğalçılıqdan əl çəkməyir.

1

Əliyev Heydər. Ə56 Müstəqilliyimiz əbədidir. Otuzüçüncü kitab. B., Azərnəşr,
2011, 480 səh., Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Kolin Pauelin
Azərbaycan və Ermənistan Respublikalarının prezidentləri, ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrləri ilə görüşdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər
Əliyevin bəyanatı. Ki-Uest şəhəri. 3 aprel 2001-ci il. Kitabda səh. 318.
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Tədqiqat mövzusunun aktuallığı ilə əlaqədar olaraq
mövcud problemlərə həmçinin aşağıdakıları aid etmək olar:
-bir çox dövlətlərdə və cəmiyyətlərdə məkanlar və
ictimai-siyasi tərəflər üzrə birtərəfli inkişaf var;
-əksər ölkələrdə ekoloji vəziyyət gərgindir;
-sənayenin qeyri-düzgün təşkilindən qlobal iqlim
dəyişiklikləri problemləri yaşanır;
-ərzaq və səhiyyə məhsullarına aid böyük ehtiyaclar
mövcuddur;
-strateji təyinatlı ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsulları
(taxıl, buğda, arpa, düyü, şəkər çuğunduru, çay və s.)
başlıca olaraq böyük dövlətlərin, həmçinin böyük
dövlətlərin təsirlərinin olduğu məkanlarda cəmləşir;
-neft və qazdan ibarət olan və iqtisadiyyatın lokomotivi
hesab edilən enerji ehtiyatları da bütün ölkələr üzrə qeyribərabər paylanıb və böyük dövlətlərin özləri (məsələn,
ABŞ, Çin, Hindistan, aparıcı Avropa ölkələri) nefti idxal
edirlər;
-əksər cəmiyyətlərdə terrora dəstək var və terrorçuluq
bir peşə fəaliyyətinə çevrilib. Terrorçuluq həm kasıb
cəmiyyətlərdə daha tez kök atır, həm də adət-ənənələrdən,
dini və siyasi amillərdən irəli gələn radikalizmin hökm
sürdüyü cəmiyyətlərdə geniş yayılır, etnik milliyyətçilik
məsələləri də təsir göstərir. Bu baxımdan terrorçuluq
fəaliyyəti və böyük cinayətkarlıq daha çox zəif inkişaf etmiş
və inkişaf etməkdə olan ölkələrin cəmiyyətlərində yaşanır;
-müəyyən silahlı qruplar və siyasi qurumlar hərbi yolla,
xalqın etimadını qazanmadan hakimiyyəti ələ keçirirlər;
-dünyaya nəzarət zəifdir, sülh sistemi mükəmməl deyil,
sülhün bərpası və qorunması üçün lazımi anlarda müvafiq
güc tətbiq edilə bilmir. Maraqların kəskin çarpazlaşması
mövcuddur ;
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-əksər dövlətlərin (xüsusilə kasıb dövlətlərin) öz
cəmiyyətlərinə nəzarətləri zəifdir;
-maarifçiliyin səviyyəsi bir çox ölkələrdə məkan
baxımından təzadlıdır;
-dünya üzrə demokratik rejimlərin sayı çoxluq təşkil
etmir. İqtisadi, mədəni, elmi potensialın zəifliyi, adət-ənənə
mühafizəkarlığı, hakimiyyətin avtoritarlığı dünyada
demokratiyanın genişlənməsinin qarşısında ən böyük
problem olaraq qalır;
-mədəni elementlərdə, potensialda uyğunsuzluq hökm
sürür;
-beynəlxalq aləmə, beynəlxalq ictimaiyyətə inam azalıb,
problemlərə yanaşmada birtərəflik mövcuddur, ədalət
prinsipi kobud şəkildə pozulur;
-BMT və digər təşkilatların gücü zəifdir və ümumi sülh
sisteminə nəzarət əsasən böyük dövlətlərin əllərindədir və
siyasi oyunları ilə hər zaman da poza bilirlər. BMT-nin
qəbul etdiyi bir çox sənədlərə əməl olunmur, bir çox
dövlətlər üzərlərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməkdən
imtina edirlər;
-kiçik dövlətlər böyük dövlətlərin təzyiqlərinə məruz
qalır, təsirlərindən, təzyiqlərindən uzaqlaşa bilmirlər;
-dünya üzrə hərbi bazaların məkanları genişlənir;
-böyük dövlətlər dünyanı yenidən bölüşdürməyə can
atırlar (çoxpolyusluğun yaranması üçün yeni fazaların
əsasları formalaşır) və s.
Dünya üzrə olan iqtisadi, sosial və siyasi problemlərdə
mövcud olan və problemləri şərtləndirən vasitələrə və
vasitələrin keçid yerdəyişmələrinə həm rəngarənglik, ayrı-ayrı
məkanlar üzər harmoniyalıq simmetriyalılıq, bu baxımdan
tarazlıq, eləcə də tarazlığın tərkibində sadəlik və mürəkkəblik
kimi yanaşmaq olar, həm də rəngarənglikdən irəli gələn
disbalanslıq kimi yanaşmaq olar.
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Tədqiqatın məqsədi və vəzifələr
Məqsədlər
Tədqiqatın məqsədi ilk növbədə mövzunun aktuallığı ilə
əlaqəlidir. Tədqiqatın məqsədi tədqiqatın predmetinin ümumi
strukturunu formalaşdırır və strukturun elementləri (mövzu
yarımbaşlıqları) məqsədin struktur tərkibini müəyyən edir.
Tədqiqat zamanı başlıca məqsəd balanslaşdırma siyasətinin
dövlətlər daxilində və dövlətlər arasında sülh və sabitliyə,
dinamik inkişafa xidmət etməsini araşdırmaqdan ibarətdir.
Burada baza məqsəd olaraq tarazlaşdırma anlayışının,
proseslərinin sülh və sabitliyə xidmət etmək nəticələrini üzə
çıxarmaqdan ibarətdir. Baza məqsədin strukturunu
formalaşdırmaq və bu baxımdan tərkibini müəyyən etmək üçün
qarşıya qoyulmuş məqsədləri aşağıdakılar hesab etmək olar.
Baza və köməkçi məqsədlər mövzunun tədqiqatı zamanı
ümumi məqsədlərin tərkibini və formasını müəyyən edir.
-dövlətlərin daxilində sabitliyin və dinamik inkişafın
kökündə dayanan cəmiyyətdəki tarazlığın rolunu müəyyənləşdirmək;
-dövlətlərin daxili siyasətində tarazlı münasibətlərin
onların beynəlxalq aləmdəki tarazlı münasibətlərinə təsirini, bu
baxımdan daxili sabitliyin beynəlxalq sabitliyə, sülhə təsir
imkanlarını müəyyənləşdirmək;
-dünyada regional və qlobal miqyasda sülhün əldə edilməsi
və saxlanılması üçün dövlətlər arasında ehtiyac və tələbatların
tarazlı şəkildə paylanması və maraqların tarazlı şəkildə təmin
edilməsindən ibarət olmasını müəyyən etmək;
-regional səviyyədə dövlətlər arasında tarazlı münasibətlərin qlobal səviyyəyə təsir etməsini və əksinə olaraq qlobal
miqyasda tarazlı münasibətlərin mövcudluğunun regional sülhə
təsir etmək yollarını müəyyə etmək;
-dövlətlər arasında bütün sahələr üzrə tarazlı münasibətlərin bir-biriləri ilə asılılığını müəyyən etmək.
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Vəzifələr
Tədqiqatda vəzifə dedikdə, tədqiqat zamanı araşdırma
istiqamətləri nəzərdə tutula bilər. Vəzifələr məqsədlərə çatmaq
yollarını, üsul və vasitələrini müəyyənləşdirir. Məqsədin
struktur tərkibinə müvafiq olaraq, belə qənaətə gəlmək olar ki,
tədqiqatın özü bir neçə mərhələdən ibarətdir və mövzuda
fəsillər və yarımfəsillər başlığı altında verilir. Hər bir başlıq
tədqiqatın məqsəd və vəzifələrinin tərkibini müəyyən edir. Bu
baxımdan hesab etmək olar ki, araşdırma mərhələləri tədqiqatın
baza və köməkçi mərhələlərindən ibarətdir. Tədqiqatda
aşağıdakı baza istiqamətlər müəyyən edilmişdir:
Birinci baza istiqaməti:
-balanslaşdırma nədir-bu istiqamətdə balanslaşdırma
anlayışının məzmunu nələrdən ibarətdir;
-balanslaşdırma prosesləri nədir, bu proseslərin tərkib
məzmunu necədir.
İkinci baza istiqaməti:
-balanslaşdırma siyasəti nədir, balanslaşdırma siyasətinin
məzmunu necədir və sülhə və sabitliyə (dövlətdaxili və
beynəlxalq münasibətlər üzrə) gətirən nəticələrin xüsusiyyətləri
hansılardır;
-balanslaşdırma siyasəti proseslərinin tərkibi nələrdən
ibarətdir və sülhə və sabitliyə səbəb olan və nəticə kimi
meydana gələn proseslər (dövlətdaxili və beynəlxalq
münasibətlər üzrə) nələrdən ibarətdir.
Köməkçi istiqamətlər əslində baza istiqamətlərin tərkibi
olaraq başlıca məqsədə çatmaq üçün məqsəd hissələrini özündə
əks etdirir. Bu baxımdan tədqiqat zamanı məqsədə çatmaq
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üçün araşdırma istiqamətlərini özündə ehtiva edən aşağıdakı
köməkçi vəzifələr qarşıya qoyulmuşdur:
Birincisi, balanslaşdırma anlayışının məzmunu -baza
istiqaməti üzrə:
-dövlətlər daxilində və dövlətlər arasında sülh
münasibətlərinin əsasən tarazlaşdırma siyasətindən asılı
olmasının ümumi amillərini araşdırmaq və bu istiqamətdə
baza mərhələ olaraq,
-balanslaşdırmanın əsaslarını müəyyən etmək, bu
baxımdan,
-münasibətlərin tarazlaşdırılmasında sosioloji, psixoloji
amillərin rolunu nəzərə alaraq, balanslaşdırma anlayışının
fəlsəfi, sosioloji və politoloji məzmununu açmaq; müvafiq
istiqamətdə-balanslaşdırma prosesinin bir çox elmi araşdırma
istiqamətlərindəki anlayışını, yanaşmanı, izahları tədqiqata cəlb
etmək. Bu tədqiqat yönü əslində mövzuya girişdir və
mövzunun ümumi mahiyyətini, ümumi məzmununu müəyyən
etmək üçündür.
-balanslaşdırma anlayışının tərkib məzmununu müəyyən
etmək;
-balanslaşdırma zamanı proseslərin xüsusiyyətlərini
araşdırmaq;
-balanslaşdırma proseslərində maraq tərkibi olan şəraiti,
tələbat və ehtiyacları, bu baxımdan maraqların əsaslarını
araşdırmaq;
-balanslaşdırma prosesləri zamanı balanslaşdırma predmeti
olan əşyalar üzərində tərəflərin təsir xüsusiyyətlərini
araşdırmaq;
-balanslaşdırma proseslərinə təkan verən elementləri
araşdırmaq;
-balanslaşdırma proseslərinin tərkib məzmununu müəyyən
etmək;
-balanslaşdırma zamanı münasibətlərin struktur tərkibində
mövcud olan qarşılıqlı təsir mexanizmini müəyyən etmək;
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-balanslaşdırma prosesinin
keçirilməsini araşdırmaq.

sistem

tərəfindən

həyata

İkinci baza istiqaməti üzrə:
Birinci mərhələdə-balanslaşdırma siyasəti anlayışının ümumi strukturunu
müəyyən etmək, bu baxımdan,
-balanslaşdırma siyasətinin məzmununu və formasını
müəyyən etmək;
-balanslaşdırmanın yaranması üçün zəruri olan şəraiti,
məkan və zaman amilini və tətbiqi üsullarını araşdırmaq;
-balanslaşdırma siyasətinin formalaşması sahələrini
araşdırmaq və müəyyən etmək;
-balanslaşdırma siyasətinin obyekt və subyektlərini
(dövlətdaxili) araşdırmaq;
-balanslaşdırma siyasətini həyata keçirən və siyasətə təsir
edən mərkəzi elementləri araşdırmaq;
-balanslaşdırmanı təmin edən yol olaraq prosesləri
tənzimləmə vasitələri (icra vasitələri olan) hüquq
normalarınının
yaranması
və
icrası
proseslərinin
xüsusiyyətlərini araşdırmaq;
-balanslaşdırmanı təmin edən, balanslaşdırma vəziyyəti
yaradan, bu yöndə icra vasitələri və qaydalar müəyyən edən
yığıncaqların,
o
cümlədən
iclaslarınkonfransların,
konqreslərin, brifinqlərin və s. fəaliyyət xüsusiyyətlərini
araşdırmaq;
-balanslaşdırma vəziyyətini qoruyan və müəyyən
istiqamətlər üzrə ardıcıl balanslı vəziyyətləri təmin edən
vasitələrin fəaliyyət xüsusiyyətlərini araşdırmaq;
-balanslaşdırma sahələri və istiqamətləri arasında
keçiciliyin, uzlaşma və əlaqənin xüsusiyyətlərini araşdırmaq.
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İkinci mərhələdə:
-dövlətlər daxilində, ümumi əsaslarla cəmiyyətlərdə
tarazlaşdırmanın bir anlayış olaraq ümumi mənasını elminəzəri əsaslarla izah etmək;
-cəmiyyətlərdə müxtəlif funksiya yerinə yetirən qruplar
arasında tarazlaşdırmanın əsaslarını araşdırmaq;
-vətəndaşla dövlət arasında tarazlı münasibətlərin
yaranması və qorunması üçün müvafiq şərtləri və şəraitləri,
vasitələri müəyyən etmək;
-vətəndaşla
siyasi
hakimiyyət
arasında
tarazlı
münasibətlərin formalaşmasında hər iki tərəfin vəzifə və
funksiyalarının elmi-nəzəri əsaslarını müəyyən etmək;
-vətəndaşla
siyasi
hakimiyyət
arasında
tarazlı
münasibətlərdə qarşılıqlı öhdəliklər yaradan şərtlərin
xüsusiyyətlərinin elmi-nəzəri əsaslarını öyrənmək;
-balanslaşdırmanın dövlətlər daxilində sabitliyə, dinamik
inkişafa və sülhə səbəb olmasının elmi-nəzəri əsaslarını izah
etmək;
-balanslaşdırma proseslərinin istiqamətlərinin elmi-nəzəri
əsaslarını müəyyən etmək və balanslaşdırma vəziyyətinin
davamediciliyinin şərtlərini izah etmək;
-balanslaşdırma proseslərində iqtisadi, siyasi, sosial və
etik-estetik aspektləri təhlil etmək və proseslərin struktur
tərkibi arasında əlaqələrin şərtlərinin elmi-nəzəri əsaslarını
qeyd etmək;
-balanslaşdırmanı yaradan vasitələr arasında bağlılığın
elmi-fəlsəfi və nəzəri aspektlərini qeyd etmək;
-balanslaşdırma istiqamətini müəyyən edən vasitələrin
elmi-nəzəri əsaslarını araşdırmaq;
-balanslaşdırma proseslərinin hüquqi və adət-ənənələrə
söykənən əsaslarını araşdırmaq və balanslaşdırma proseslərinə
mane olan ünsürləri, vasitələri aşkar edərək elmi-fəlsəfi
cəhətdən təhlil etmək;
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-balanslaşdırma proseslərinin yaranmasında idaretmə
rejimlərinin xassələrini müəyyən etmək və idarəedən şəxslərin
xarakterik xüsusiyyətlərinin balanslaşdırma proseslərində
rolunun elmi-fəlsəfi aspektlərini təhlil etmək və s.
Üçüncü mərhələdə:
Beynəlxalq münasibətlərin balanslaşdırılması anlayışının
fəlsəfi və siyasi mahiyyətinin elmi əsaslarını açmaq;
-balanslaşdırma proseslərinin həyata keçirildiyi beynəlxalq
münasibətlər üzrə sahələri, obyektləri müəyyən etmək;
-beynəlxalq münasibətlərdə balanslaşdırma subyektlərini
və onların qarşılıqlı fəaliyyət xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək;
-beynəlxalq münasibətlər üzrə subyektlər arasında tarazlı
münasibətlərin əsaslarını araşdırmaq;
-tarazlaşdırma zamanı obyektlər arasında əlaqələrin nəzəri
baxımdan elmi, fəlsəfi məzmununu açmaq;
-tarazlaşdırma vəziyyətlərinin əsaslarını açmaq;
-beynəlxalq münasibətlərin tarazlşamasına xidmət edən,
təsir göstərən vəziyyətləri araşdırmaq;
-beynəlxalq münasibətlərin tarazlaşmasına səbəb olan
şəraiti müəyyən etmək;
-beynəlxalq münasibətlərin tarazlaşması proseslərində
norma və qaydaların rolunu müəyyən etmək;
-beynəlxalq münasibətlərdə tarazlşadırma proseslərini
həyata keçirən mərkəzi elementlərin (regional və qlobal
səviyyədə) fəaliyyət xüsusiyyətlərinin elmi-nəzəri əsaslarını
müəyyən etmək;
-beynəlxalq münasibətlərdə tarazlaşdırma vasitələrinin
(icra vasitələrini) fəaliyyət xüsusiyyətlərini müəyyən etmək;
-beynəlxalq münasibətlərin tarazlaşmasına mane olan
ünsürləri, vəziyyətləri müəyyən etmək;
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-beynəlxalq münasibətlərin tarazlaşmasına kömək edən
vəziyyətlərin ardıcıllığını və bu vəziyyətləri təmin edən şəraiti
və tərəfləri, vasitələri müəyyən etmək və onların fəaliyyət
xüsusiyyətlərini araşdırmaq;
-beynəlxalq münasibətlərin tarazlaşmasında dini amillərin,
həmçinin dini dialoqların rolunu aşkar etmək;
-beynəlxalq münasibətlərin tarazlaşmasında etno-psixoloji
amillərin təsirini araşdırmaq;
-beynəlxalq tarazlıq vəziyyətlərinin qorunmasını təmi edən
elementlərin fəaliyyət xüsusiyyətlərini araşdırmaq;
-beynəlxalq aləmdə tarazlı münasibətlərin ardıcıl, əlaqəli
əsasda prosesli xassələrinin mövcudluğunun dünyanın ümumi
və regional tərkibli sülh siyasəti sisteminin formalaşmasına
səbəb olma xüsusiyyətlərini araşdırmaq;
-balanslaşdırmanın tarixi mərhələlərini müəyyən etmək və
bu mərhələlər arasında bağlılığın əsaslarını araşdırmaq və s.
Bir daha qeyd etmək yerinə düşər ki, tədqiqatda məqsəd və
vəzifələr münasibətlərin balansalşdırılmasının həm ümumi
elmi-fəlsəfi mahiyyətini aşkara çıxarmaq, həm də xüsusi
(konkret) sahələr üzrə balanslaşdırmanın elmi-nəzəri əsaslarını
müəyyən etməkdən ibarətdir. Bu baxımdan da üç mühüm
istiqamət üzrə tədqiqat aparmaq qarşıya məqsəd qoyulmuşdur:
-ümumi istiqamətdə əsasları müəyyən etmək, yəni
balanslaşdırma proseslərinin ümumi fəlsəfi məzmununu
açmaq;
-dövlətlər daxilində müvafiq sahələr üzrə münasibətlərin balanslaşdırılmasının əsaslarını aşkar etmək;
-beynəlxalq aləmdə müvafiq sahələr üzrə münasibətlərin balanslaşdırılmasının əsaslarını təhlil etmək.
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Mövzunun obyekti
Elmi tədqiqat nöqteyi-nəzərindən mövzunun obyektinə iki
baza istiqamətindən yanaşılır. Birincisi, dövlətdaxili
münasibətlərin tarazlığının tədqiqatı, ikincisi, beynəlxalq
münasibətlərin tarazlı xüsusiyyətlərinin tədqiqatı (ümumilikdə
dünyada olan tarazlı münasibətlər). Mövzuda daha çox
ümumdünya siyasətinin tarazlığının əsasları tədqiq edilir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, dünya anlayışına əsasən dövlətlər və
onların birləşmiş, cəmləşmiş formaları daxildirlər. Dünya
siyasətinin tərkibi iki baza istiqamətindən ibarətdir: birincisi,
dövlətlərin daxili siyasəti, ikincisi, onların beynəlxalq
fəaliyyəti. Bu iki istiqamət bir-birilər sıx surətdə bağlıdır.
Dövlətlərin daxili və xarici siyasətləri onların ümumi
mövcudluğunu və fəaliyyətini əks etdirməklə, bir-birini
tamamlayır. Daxili siyasət xarici siyasətə və ya əksinə təsir
edir. Məsələn, 2011-ci ildə Ərəb dövlətlərində baş verən daxili
proseslər (“Ərəb baharı”) bu dövlətlərin xarici əlaqələrinə təsir
etdi. İğtişaşlar, vətəndaş müharibələri zamanı bir çox xarici
ölkələr bu dövlətlərdəki diplomatik fəaliyyətini dayandırmağa,
diplomatlarını geri çağırmağa məcbur oldu. Eləcə də bu
regionda baş verən hadisələr neftin qiymətinə təsir edərək,
beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə öz təsirini göstərdi. Daha bir
misal olaraq qeyd etmək olar ki, 2008-ci ildə ABŞ-da baş verən
maliyyə böhranı nəticədə ümumdünya iqtisadi böhranına səbəb
oldu. İqtisadi tarazlıq pozuldu.
Dövlətlərin daxili siyasətindəki tarazlıqlar onların
beynəlxalq münasibətlərdəki fəaliyyətində olan tarazlıqlarla
uzlaşır və birləşmiş vahid, kompleks tayektoriyalara malik
olur. Dünyanın sülh siyasəti sistemi ümumi kompleks olaraq və
mexanizm baxımından dövlətlərin daxilində yaşanan sülh
proseslərindən (sabitlikdən), eləcə də beynəlxalq münasibətlərdə mövcud olan sabitlikdən asılıdır. Bu baxımdan hesab
etmək olar ki, dünya siyasətinin strukturu iki mühüm istiamət
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üzrə q urulan
yarımstrukturlardan
ibarətdir.
Tədqiqat
mövzusunda da bu iki baza istiqamətində mövcud olan tarazlıq
vəziyyətlərinin və bu tarazlıq vəziyyətlərinin qarşılıqlı
mövcudluqları, təzahürləri öz əksini tapır.
Mövzunun obyektinə dövlətlərin daxili və xarici siyasət
sahələri üzrə münasibət istiqamətləri və obyektləri aid
olduğundan, mövzunun obyekti yuxarıda qeyd edilən və
dövlətlərin məqsəd və vəzifələrində müəyyən olunan
münasibətləri və yuxarıda qeyd edilən tarazlı münasibətləri və
istiqamətləri politoloji aspektdən öyrənməkdən ibarətdir.
Beynəlxalq münasibətlərin tərkibi strukturlardan ibarət
olduğundan, bu struktur obyektinə bir regionda yerləşən iki
dövlət arasındakı münasibətlər, eləcə də dövlətlərin cəm
birliyində mövcud olan münasibətlər, regionlararası
münasibətlər, böyük dövlətlərlə regionun dövlətləri aralarında
olan münasibətlər daxildir.
Mövzunun obyektinə, subyektlərin fəaliyyətinə yanaşmaq
istiqaməti olaraq, daxildir:
Dövlətdaxili istiqamətdə:
-cəmiyyətdəki sosial birliklər, sosial təbəqələr arasında
mövcud olan tarazlı münasibətlər;
-vətəndaşlarla dövlət hakimiyyəti arasında mövcud olan
tarazlı münasibətlər.
Beynəlxalq istiqamətdə:
Regional səviyyədə:
-ikitərəfli
münasibətlər;

qaydada

(iki

149

dövlət

arasında)

tarazlı

-çoxtərəfli qaydada (regionun bütün dövlətləri arasında)
tarazlı münasibətlər;
-regionun sistem şəklində (region üzrə dövlətlərin öz
aralarında qarşılıqlı şəkildə formalaşan münasibət istiqamətlərindən irəli gələn) tarazlı münasibətləri;
- ümumdünya siyasətində iki orta güc mərkəzi (regionda
isə böyük güc mərkəzləri) arasında tarazlı münasibətlər
(Almaniya-Fransa; Almaniya-Böyük Britaniya; BöyükBritaniya-Fransa; Türkiyə-İran və s.)
Qlobal səviyyədə:
-iki böyük güc mərkəzləri (məsələn, ABŞ-Avropanın
aparıcı dövlətləri, Rusiya- ABŞ; Rusiya-Çin; ABŞ-Çin,
Avropanın aparıcı dövlətləri-Rusiya və s.) arasında tarazlı
münasibətlərin əsasları;
-super və böyük gücmərkəzlərinin dünya siyasətinə
təsirləri aspektindən meydana gələn tarazlı münasibətlər.
Regionlararası səviyyədə-bu səviyyə həmçinin qlobal
səviyyənin tərkibini əmələ gətirir.
-bir regionun dövləti ilə digər regionun dövləti arasında
(yaxın-qonşu regionlar) tarazlı münasibətləri; (bir region
dövləti-qonşu regionun bir dövləti-1-1)
-bir regionun dövləti ilə digər regionun dövlətləri arasında
tarazlı münasibətlər (1-1+1+1+1 və s.);
-bir regionun dövlətləri (1+1+1+1-1+1+1+1+1 və s.) ilə
digər regionun dövlətləri aralarında tarazlı münasibətlər;
-iki region arası (yaxın və uzaq) tarazlı münasibətlər
(region-region);
-regiondan kənar dövlətlərlə regionun bir dövləti arasında
ikitərəfli və çoxtərəfli tarazlı münasibətlər (uzaq regionregionun bir dövlət);
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-regiondan kənarda yerləşən dövlətlə (böyük dövlətlə) bir
regionun arasında tarazlı münasibətlər (böyük dövlət-başqa
regionun bir dövləti);
-böyük güc mərkəzlərinin regionlar üzrə ikitərəfli qaydada
tarazlı münasibətləri;
-iki orta güc mərkəzi arasında tarazlı münasibətlər ;
Yuxarıda sadalanan fikirləri qısa şəkildə belə izah etmək
olar:
Regionda:
-dövlət-dövlət, dövlət-dövlətlər.
Regiondan kənarda (yaxın və uzaq regionlar üzrə):
-dövlət-dövlət (başqa region);
-dövlət-dövlətlər (başqa region);
-dövlət-region(yaxın və uzaq);
-dövlətlər-region(yaxın və uzaq regionlar)
-region-region (yaxın region);
-region-region (uzaq region)

Münasibət predmeti (obyekt) baxımından:
-iqtisadi sahədə tarazlı münasibətlər-beynəlxalq iqtisadi
münasibətlərin tarazlaşdırılması;
-siyasi sahədə tarazlı münasibətlər, o cümlədən,
- tarazlı diplomatik münasibətlər;
-münaqişələr, böhranlar üzrə tarazlı münasibətlər;
-humanitar sahədə, o cümlədən, mədəniyyət və dini
sahələrdə tarazlı münasibətlər.
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Mövzunun subyekti
Subyektlərə dövlətlərin daxili sosial və siyasi birlikləri
(eləcə də fərdlər) və beynəlxalq münasibətlərdə balanslaşdırma
proseslərinin tərəfləri olan dövlətlərdirlər. Eyni zamanda
təşkilatlar, birliklər, ictimai-siyasi fəaliyyət göstərən qurumlar
subyekt kimi verilmişdir.
Münasibətlərin balanslaşdırılması zamanı
-proseslərdə
münasibətlərin
tərkib
elementləri,
obyektlər, təsir vasitələri (üzərində edilən vasitələr) bir
araya gətirilir;
-vasitələr, obyektlər, predmetlər təsnif edilərək bir
araya, bir mərkəzə gətirilir və bir və ya bir neçə mərkəzdən
hərəkət vasitələrinə çevrilir;
-subyektlərin maraq və diqqətləri bir araya gətirilir;
-subyektlərin məsuliyyət və öhdəlikləri, miqyas və
perimetrlər eyni və ya oxşar xassələrə malik olur;
tərkib elementlərdən vahidlik, komplekslilik yaranır;
-subyektlərin maraqları bərabər bölgülər əsasında
paylara sahib olmaqla, təmin edilir;
-subyektlərdə ehtiyatlılıq, qorxu və məsuliyyətlə bağlı
hisslər bərabərləşdirilir, vahid koordinatlara gətirilir;
-subyektlərin və obyektlərin gücləri arasında üzvi
bağlılıq yaranır və ümumi və xüsusi hallarda əlaqələr
meydana gəlir;
-subyektlərin və obyektlərin gücləri birləşdirilərək
şaxələndiirlmiş qayadada vahid istiqamətlərə cəlb edilir.
Balanslaşdırma zamanı aidiyyatı sahələr vahid və
kompleks, struktur əhəmiyyət kəsb edən sistemlər
tərkibində və əhatəsində formalaşdırılır. Müvafiq nəzəri
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layihələr balanslaşdırma üçün mühüm istiqamətlərə və
prosesləri istiqamətləndirən vasitələrə çevrilir.
Dəyərli oxucular, kitabın “Giriş” adlanan bölməsi bir
qədər geniş şəkildə verilmişdir ki, bu da sözügedən
bölmənin yalnız bu kitabdakı mövzunın əhəmiyyətini
dəyərləndirmək, əsaslandırmaq üçün yox, ümumilikdə
gələcək istiqamətlər üzrə tədqiqatın mövzusunun
aktuallığını əsaslandırmaq məqsədindən irəli gəlmişdir.
Tədqiqatın mövzusu isə ümumilikdə bir neçə kitabı əhatə
edə biləcəkdir.
Bu kitabdakı iki fəsildə başlıca olaraq tədqiqatın
məqsəd və vəzifələrinə dair birinci baza istiqaməti üzrə
müəyyən başlıqlar şəkilində mövzunun bəzi tərkib hissələri
izah edilir.
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I FƏSİL:
Təhlil (analiz) nədir
Digər elm sahələrində olduğu kimi ictimai elmlər qrupuna
aid olan siyasətşünaslıqda (politologiyada) da dövlətlər
daxilində və beynəlxalq aləmdə münasibətlərin tarazlaşdırılmasının əsaslarını tədqiq edərkən idrakın formalaşmasında,
bu baxımdan məntiqi nəticələr çıxarmaqda, mühakimə
yürütməkdə fəlsəfi kateqoriyalar mühüm rol oynayır. Fikrin
cəmləşdirilməsi, müəyyən məqamlarda məzmun və formanın
müəyyən edilməsi baxımından fəlsəfi kateqoriyalar əhəmiyyət
kəsb edir. Buna görə də istənilən mövzunun tədiqiqini həyata
keçirmək, bu nöqteyi-nəzərdən də istiqamətlər müəyyənləşdirmək, ümumiləşdirmələr aparmaq üçün idrakın təkimilləşməsində başlıca rol oynayan müvafiq fəlsəfi kateqoriyaların
(anlayışların) məzmununa fikir vermək lazım gəlir. Hər bir
kateqoriya1 mütləq şəkildə digər kateqoriyalarla əlaqəli olur və
öz tərkibində əlaqələri və qarışıq məzmunu əks etdirir.
Belə ki, münasibətlərin tədqiqi, o cümlədən bu istiqamətdə
münasibətlərin tarazlı xassəsinin nəzəri əsaslarının dərk
edilməsi prosesləri başlıca olaraq fəlsəfi kateqoriyalar əsasında
müəyyən edilir və nəzəri istiqamətlər sistemləşdirilir. Fəlsəfi
kateqoriyalar təfəkkürdə əqli nəticələr çıxarmaq qabiliyyətini
yaradır. Hər bir elmin obyekti müəyyən edilərkən və müəyyən
etmək məqsədilə elmi araşdırma aparılarkən hər şeydən öncə
təhlil etmək, fikirləri cəmləşdirmək, vahidlik, bütövlük
yaratmaq, eləcə də təkləri (vahidləri) formalaşdırmaq
prinsipinə üstünlük verilir. Elmin təhlil əsasında yaranması və
1

Qeyd: kateqoriya –yun. “kateqoriya” –fikir söyləmək, sübut, ümumiyyətlə anlayış
deməkdir. Hər bir elmdə ilkin, əsas anlayışların birliyi mövcuddur. Fəlsəfə tarixində
Aristotel, Hegel, Marks ən böyük kateqorioloq olmuşlar. -Yusif Rüstəmov. Fəlsəfənin
əsasları. (mühazirə kursu. Bakı. “Nurlar” Nəşriyyat-Poliqrafiya mərkəzi, 2007, 504
səh., səh. 33.
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inkişafı həmin elm üzrə ümumi və xüsusi metodologiyanın
yaranmasını zəruri edir. Zəncirvari araşdırmalar və məntiqi
ardıcıllıq hər bir elmin obyektinə münasibətdə, həmçinin elmin
obyektini müəyyən etmək və öyrənmək üçün metodologiyanın
(metodlar cəminin tətbiqi-üsulların öyrənilməsi üçün elmi
istiqamətlərin tətbiqi) yaranmasını zəruri edir. Hər bir elmin
predmetində metodologiya mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Metodologiya (method yunan sözü olub, tərcümədə üsul
deməkdir, logos yunan sözü olub, tərcümədə təlim, mühakimə
deməkdir. Metodologiya üsullar haqqında təlim, mühakimə
deməkdir) təhlil əsasında (nəzəri və təcrübi-laboratoreksperimental) biliklərə əsasən məntiqi nəticələrin üzə
çıxarılması yolu ilə yaranır.
Təhlil zamanı obyektlər və subyektlərin qarşılıqlı əlaqələri
və təsir prinsipləri, təsiretmə üsulları və üsulların mənfi və
müsbət cəhətləri üzə çıxır. Müsbət və ya mənfi üsulların
müəyyən edilməsi, tədqiqi isə özünəməxsus olaraq tətbiqi
qaydaları yaradır. Üsullar elmin təcrübi əsaslarını formalaşdırır
və vərdişləri meydana gətirir. Məsələn, hər hansı bir riyazi
misal və məsələnin həllində metodlar kimi riyazi tənliklərdən
istifadə edilir. Bu prinsiplər mexaniki elm sahələrində də tətbiq
edilir. Bununla yanaşı qeyd etmək olar ki, dövlət idarəçilik
sahəsində qanunların və digər normativ aktların qəbulu və
icrası istiqamətləri üsullar olaraq tətbiqi qaydaları, istiqamətləri
və vərdişləri yaradır. Mülki və cinayət hüququ sahəsində
mövcud normalar məhz üsullar və qaydaları meydana gətirir.
Eləcə də iqtisadiyyatda müvafiq hesablamaları aparmaq üçün
riyazi metodlardan istifadə özü üsullar kimi qaydalar və
vərdişləri meydana gətirir. Üsulların tətbiqi sayəsində
strukturlar yaranır, sistem və sistemin mexanizmləri formalaşır.
Tətbiq edilən üsullar təkararlanan və təkrarlanma zamanı yeniyeni şəraitləri meydana gətirən prosesləri formalaşdırır.
Proseslər arasında olan bağlılıq üsullar sisteminin
formalaşmasını zəruri edir və kompleks xarakter, qarşılıqlı
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asılılıq isə müəyyən struktur komponentləri olan vahid
məzmunların meydana gəlməsini şərtləndirir.
Təhlil zamanı hər bir zamanda dərk edilən nəzəri
mülahizələr və təcrübi faktlar və müşahidələr, proseslər
nəticəsində əldə olunan biliklər, məlumatlar əsasında sistemin
nəzəri strukturu formalaşdırılır. Məsələn, hər hansı bir binanı
inşa etmək üçün əvvəlcədən müəyyən edilən nəzəri prinsiplərisınaqdan çıxarılmış bilikləri-layihələrə müvafiq olaraq
hesablamaların aparılmasını, layihələndirilməsini və s.-ni qeyd
etmək olar. Eləcə də mövcud sistemin, vahid strukturunun
öyrənilməsi əsasında işlək mexanizmin nəzəri əsaslarının
formalaşdırılması, məsələn, canlı orqanizmlərin ayrı-ayrı
orqanlarının, üzvlərinin, eləcə də ümumilikdə qarşılıqlı olaraq
fəaliyyət göstərmələrinin təcrübə əsasında nəzəri ideyalarının
öyrənilməsi və s. məsələləri həyata keçirlilir. Təhlil zamanı ilk
növbədə əqli nəticələr çıxarmaq, obyektiv əsası olan, reallığı
əks etdirən faktları xüsusi və ümumi halda üzə çıxarmaq,
qruplaşdırmaq əsas götürülür. Təhlil zamanı üzə çıxarılan
faktlar, məlumatlar isə başlıca olaraq təsiredici, inandırıcı
əhəmiyyət kəsb etməlidir və faktların qruplaşdırılması və yeni
qaydaların yaradılması və təcrübədə tətbiqi isə reallığı əks
etdirməlidir və nəticəsinə görə səmərəli olmalıdır.
Təhli proseslərində əqli nəticələrin çıxardığı mülahizələr,
istiqamətlər bir qayda olaraq növbəti nəticələr üçün şəraitlərin
yaranmasını və şərtləri formalaşdırır. Elmi ədəbiyyatlar əsasən
əqli nəticənin üç növünü qeyd edir : induksiya, deduksiya,
təşbih. İnduksiya ayrı-ayrı faktlar, hallar üzərində aparılan
müşahidələr əsasında ümumi nəticə çıxarmaqdan ibarət olan,
xüsusidən ümumiyə gedən əqli nəticədir. Deduksiya, məlum
olan ümumi müddəaya əsasən müəyyən xüsusi hallar haqqında
nəticə çıxarmaqdan ibarət olan, ümumidən xüsusiyə gedən əqli
nəticədir. Təşbih zamanı cism və hadisələr arasındakı qismən
oxşarlıq əsasında nəticə çıxarılır. (Bu və ya başqa cəhətlərdən
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bir-birinə oxşama). 1 Əqli nəticələrdən əldə edilən biliklər də
növlərə ayrılır. Belə ki, biliklər empirik və nəzəri olur. Empirik
biliklərdə əşyaların və onlar haqqında olan təsəvvürlərin
müqayisə edilməsi sayəsində onlardakı eyni olan ümumi
xassələr aşkar edilir. Nəzəri bilik isə əşyaların ayırd edilmiş
sistem daxilində bir sıra münasibətlərini, rolunu, vəzifələrini
təhlil etmək əsasında meydana çıxır. 2 Nəzəri və empirik
biliklər sayəsində tətbiqi üsullar meydana gəlir və vasitələrin
istifadə xüsusiyyətləri formalaşır. Həm nəzəri, həm də empirik
biliklər şəxslərdə sistemli təhlil qabiliyyətini aşkara çıxarır.
Təhlil apararkən müşahidələr, təcrübələr sayəsində proseslərin
eyni istiqamətlərlə təkararlanması, eləcə də bir trayektoriya
üzrə davamediciliyi zamanı oxşar və fərqli məqamlar,
mahiyyət və forma arasında uyğunluqlar müəyyən edilir ki, bu
da empirizmə söykənir. Hər bir vasitənin zamana və şəraitə
uyğun olan məkandakı rolu formalaşır ki, bu proseslərin də
nəzəri əsasları məhz nəzəri bilikləri meydana gətirir.
Cəmiyyətlərdə, dövlətlərdə, eləcə də beynəlxalq aləmdə
münasibətlərin balanslaşdırılması hal-hazırki tədqiqatın
obyektidir, mövzusudur (predmetidir). (Qeyd: ümumiyətlə,
predmet sözü həm şey, əşya; cisim, maddə mənasını verir, həm
də obyekt və mövzu mənasında işlənir). Mövzu tədqiq
edilərkən qarşıya qoyulan əsas məqsəd və vəzifə cəmiyyətin
ünsürləri (insanlar və insan birlikləri arasındakı sosial və siyasi
münasibətlər, o cümlədən iqtisadi və mədəni münasibətlər)
arasında münasibətlərin balanslı vəziyyətinin təhlili, eləcə də
dövlətlər arasında çoxsahəli münasibətlərin balanslı
vəziyyətinin təhlilindən və təhlil sayəsində yeni istiqamətləri
və nəzəri qaydaları müəyyən etməkdən ibarətdir. Təhlil zamanı
mövcud olan tarazlı vəziyyətin xüsusiyyətlərini aşkar etmək,
həmçinin tarazlı vəziyyətin yaranması üçün proseslərdə iştirak
1

Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə. B19 Psixologiya. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı,
“Çinar-çap” Nəşriyyat-Poliqrafiya müəssisəsi, 2006, 620 səh. səh.340.
2
Həmin kitab, səh.400.
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edən subyektlər və obyektlərin fəlsəfi kateqoriyalara müvafiq
olaraq qarşılıqlı mövcudluğunu, subyektlərin obyektlərə
təsirlərinin xüsusiyyətlərini müəyyən etmək başlıca məqsəd və
vəzifədir. Vəzifələrdən digəri də təhlil zamanı əsasən
münasibətlərin tarazlı vəziyyətlərdə mövcudluq şərtlərinin
(tarazlı vəziyyətlərin yaranması şərtləri) bəzi nəzəri əsaslarını
yaratmaqdan ibarətdir.
Məlumdur ki, hər bir elmin obyekti, mövzusu (predmeti)
olduğundan, elmi tədqiqat ümumi və xüsusi, eləcə də mərhələli
(hissələrdən ibarət olan) təhlilə əsaslanır. Bütün elm sahələri
ümumi və xüsusi metodologiya ilə öyrənilir. Ümumi
metodologiya dedikdə, tədqiqatçının istinad etdiyi ümumi
fəlsəfi yanaşma, ümumi idrak üsulu nəzərdə tutulur. Ümumi
yanaşmada obyekt, predmet, əşya, eləcə də subyekt kimi
kateqoriyalardan istifadə edilir. Xüsusi metodologiya isə elmi
istiqamətlərə müvafiq olaraq hər bir elmin ayrıca tədqiqat
məzmununa və xüsusiyyətlərinə bağlıdır və ayırca olaraq
obyektin məzmununu fələsfi kateqoriyalara uyğun olaraq əks
etdirir. Məsələn, fizika, kimya, biologiya, sosial elmlər və digər
elm sahələrinin hər birinin öyrənilməsinin özünəməxsus
qanunları, qanunauyğunluqları (nəzəri prinsipləri, riyazi
metodları) mövcuddur ki, bu üsullar əsasında elmin
öyrənilməsi zamanı məntiqi nəticələr (biliklər) əldə edilir.
Eləcə də elmin araşdırılması zamanı yeni-yeni xüsusi qanunlar,
tətbiq qaydaları meydana gəlir. Ümumiyyətlə, bütün elmlərin
öyrənilməsi üçün ümumi metodologiyanı ümumi vasitə olaraq
qarışıq qanunauyğunluqlar kimi də qəbul etmək olar.
Qeyd edildiyi kimi, elmin öyrənilməsinin üsulları cəmi
onun metodologiyasını yaradır. Elmin metodologiyası
analizlərdən, əsaslara söykənən, reallığa cavab verən məntiqi
nəticələrdən formalaşır. Ardıcıl və mərhələli analizlər
sayəsində yeni öyrənmə üsulları meydana gəlir. Təhlil özündə
müşahidələri və təcrübələri birləşdirməklə əsaslar üzərində
qurulur. Əsaslar, ən başlıcası təbiət elmlərinin tədqiqat
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istiqaməti olaraq, maddi elementlər, materiya elementləri və
tətbiq edilən qüvvə sayəsində onların qarşılıqlı mövcudluq
fəaliyyətləri və xassələri üzərində meydana gəlir. Ola bilər ki,
bir və ya bir neçə kompleks təşkil edən vahd məzmunda bir
neçə elmin əsasları formalaşsın. Hələ XIII əsrdə yaşamış
Azərbaycanın böyük filosofu Nəsirəddin Tusi özünün “ƏxlaqıNasiri” əsərində qeyd edir ki, hər bir elmin bir obyekti
(mövzusu) olar və o elmdə həmən obyekt (mövzu) haqqında
danışarlar. Filosof müvafiq fikrini təsdiq etmək üçün bildirir ki,
insanın bədəni sağlamlıq və xəstəlik baxımından tibb elminin,
ölçüləri isə həndəsə elminin mövzusudur. Onun fikrincə,
“əsaslar” ona deyirlər ki, o aydın olmasa, bir elmdə daha
yüksək pilləyə qalxmaq mümkün deyil. Bu baxımdan hər bir
elmin əsaslarını düzgün bilmək lazımdır. Filosof həndəsə
elminin əsaslarının üç növ-xətt, səth, həcm (cism) olduğunu
göstərir. Qeyd edir ki, aydın əsaslar elmin kamilliyinin
müəyyənedicisidir.1
ABŞ-ın Harvard Universitetinin iqtisadiyyat üzrə
professoru N.Qreqori Mənkyü özünün əsərində qeyd edir ki,
hər bir elm sahəsinin özünəməxsus dili və düşünmə tərzi
vardır. Hər bir elmin mahiyyəti onun elmi metodudur ki, bu da
özlüyündə müşahidə və nəzəriyyəni ehtiva edir. Dəqiq
elmlərdə (məsələn, kimya və fizika) təcrübə (eksperiment) də
əlavə edilir. Müşahidə və nəzəriyyə toplanmış məlumatları
təhlil etməkdən ibarətdir.2
Təhlil izahedicilik yaradır, aydın və dərk edilən, həmçinin
təkmilləşmiş məlumatların əldə olunmasına xidmət edir. Təhlil
biliklərə münasibətdə pozitivliyi şərtləndirir. Bu baxımdan
professor N. Qreqori Mənkyünün fikrincə, pozitiv fikirlər
izahedici olur. Onlar dünyanın necə olması haqqında iddia irəli
1

Nəsirəddin Tusi. Əxlaqı-Nasiri. “Kişe mehr nəşriyyatı”, 2002, Birinci məqalə.
Əxlaqın saflaşdırılması haqqında. Kitabda səh.59.
2
N.Qreqori Mənkyü. Ekonomiksin əsasları. Harvard Universiteti. Yenidən işlənmiş
İkinci nəşri. Thomson. South-Western. Bakı 2010. səh.23-24.
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sürür. Digər bir fikir isə normativdir.-Bu baxımdan fikirlər iki
cür olur. Birinci istiqamətdə faktlar araşdırılır, təhlil edilir.
Normativ fikirlər dünyanın necə olmalı olduğu haqqında
iddiadır. Elm adamları daha çox pozitiv fikirdən çıxış edirlər.
İstənilən canlı orqanizmin və fəaliyyət göstərən birliklərin
(subyektlərin), eləcə də obyektlərin fəaliyyəti, həmçinin
materiyanın tərkibi, ümumilikdə canlı və cansız aləmin tərkibi
və fəaliyyət xüsusiyətləri təhlil edilir. Fəaliyyət xüsusiyyətləri
təhlil edilərkən həm fəlsəfi idrak kateqoriyalarından istifadə
edilir, həm də həmin istiqamət üzrə idrak kateqoriyları cəmi
formalaşır. Hərəkət və hərəkətsizlik vəziyyətində varlıqlar,
vasitələr təhlil obyektinə çevrilirlər. Məlumdur ki, hərəkət
varsa, tərkib dəyişikliyi, bu baxımdan zaman və məkana,
şəraitə müvafiq olaraq forma və məzmun, mahiyyət və təzahür,
eyni zamanda səbəb və nəticə dəyişikliyi də var. Müəyyən
məkan və şəraitlərdə qüvvələrin tətbiqi sayəsində meydana
gələn məzmun və forma dəyişikliyi zamanı tərkib elementlərin
xassələri və funksiyaları da dəyişə bilir. Kənar və daxili
qüvvələrin təsirindən dəyişən xassələr zahiri və daxili əsasları
yaradır, eləcə də daxili enerji və onun kənar ünsürlə
əlaqəsindən yaranan xarici enerji əsaslar üzərində meydana
gəlir. Bu baxımdan xassə və funksiya dəyişmələrinin əsasları
təhlil edilir. Hər bir məntiqi nəticələr əsaslardan meydana gəlir.
Əsasların ardıcıl olaraq mövcudluğu, müəyyən şəraitlərdə üzə
çıxması təhlili şərtləndirir. Təhlil öz-özlüyündə təcrübə və
müşahidələrə istinad edərək nəzəri baxımdan əsasları meydana
gətirir. Təhlil (analiz) əsaslar üzərində qurulur və müəyyən
istiqamətlər üzrə öz ardınca yeni əsasların (nəzəri və təcrübi)
yaranmasını zəruri edir. Bu baxımdan təhlil istiqaməti ardıcıl
əsaslardan formalaşır. Hər bir tərkib və forma dəyişikliyi
əsasları yaradır və əsaslara müvafiq olaraq qanunauyğun
şəkildə həyata keçirilir. Analiz zamanı elementlərin hərəkət
xassələri, yerdəyişmə qanunauyğunluqları aşkar olunur.
(Qeyd: fəlsəfəşünasların fikrincə, qanunauyğunluq-öz
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məzmununa görə bir-birilə əlaqədə olan qanunların
cəmidir). Analiz edərkən hadisələrin müəyyən şəraitdə, məkan
və zamanda istiqamətlər üzrə dəyişmə xüsusiyyətlərini aşkar
etmək mümkün olur. Təcrübələrdən yaranan üsullar və bu
üsulların sistemləşməsi sayəsində baza tətbiq metodlar yaranır.
Təhlil elmin sistemləşməsinin, obyektlərin strukturlaşmasının
əsaslarını müəyyən edir. Analiz zamanı elementlərin sonrakı
yerdəyişmələrinin və tərkib birləşmələrinin nəzəri və təcrübi
əsasları meydana gəlir. Təhlillər sayəsində ortaya çıxan nəzəri
və təcrübi biliklər və vərdişlər sayəsində subyektlər obyektlərə
təsirlər göstərə
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hissələrdən tərtib edilmiş birləşmə deməkdir). Sistemin
daxili mexanizm strukturları yaradılır və elementlər arasında
sərfedici əlaqələr və münasib təzahürlər, faydalı nəticələrlə
sistemin səmərəliliyi əldə edilir. Təhlillərin nəticəsi olaraq
yaranan nəzəri biliklər sistemin mexanizmisinin iş prinsiplərini
müəyyən edir. (Qeyd: mexanizm-yun.mechane-alət, qurğu,
maşın)-bir və ya bir neçə bərk cismin hərəkətini digər bərk
cisimlərin tələb olunan hərəkətinə çevirmək üçün cisimlər
sistemi deməkdir.-bu məna fiziki cisimlərə aiddir.
Mexanizm sözü ictimai elmlər sahəsində, o cümlədən
münasibətləri tədqiq edən elm sahələri kimi sosiologiya,
psixologiya və politologiyada da geniş istifadə edilir. Əsasən
münasibətlərin subyektləri arasında qarşılıqlı mövcudluq
vəziyyətini əks etdirir və münasibətlərin əhatə olunduğu
obyektlərin qarşılıqlı əlaqələrini, elementlər arasında
uyğunluğu, uyğunsuzluğu və digər vəziyyətləri bildirir.
Münasibətlərin mexanizmisində (mexanizmində) subyektlərin fəaliyyət xüsusiyyətləri öz əksini tapır və sistemin iş
prinsipini və bunlar qaydalarını müəyyənləşdirir.
Mexanizm fəlsəfi kateqoriyalar əsasında elementlərin
qarşılıqlı fəaliyyət prinsiplərini müəyyən etmək üçün
sistemin tərkibinə aid edilir.) Təhlillərdən əldə olunan biliklər
və nəzəriyyələr sayəsində öz-özünü daxilən tənzimləyən
mexanizmlərə malik olan sistemlər və kənar qüvvələrin tətbiqi
sayəsində işlək mexanizminə malik olan sistemlər formalaşır.
Bu həm mexaniki, həm də sosial-siyasi sistemlərdə mövcud
olur.
Təhlillər əsasında əldə edilən təkmil biliklər sayəsində
materiyaya, cismlərə yeni təsir üsulları meydana gəlir. Təsir
üsulları nəticəsində yeni-yeni tərkiblərə xas olan maddələr,
birləşmələr alınır ki, həmin maddələrin tətbiqi və statistik
ardıcıllıq dinamik inkişafın əsasını müəyyən edir. Məlumdur
ki, məhz təhlillər və əldə olunan nəticələrə və nəzəri biliklərə
müvafiq olaraq insanların gündəlik tələbatları müəyyən edilir.
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(Qeyd: psixoloji araşdırmalara görə insanın ehtiyacları onun
üçün psixoloji məna kəsb edir və tələbatlar kimi təzahür edir.
Tələbat ehtiyacdan daha geniş anlayışdır. Tələbatlar insanın
ehtiyacları ilə yanaşı həm də onun öz ehtiyaclarına olan
münasibətini əks etdirir. Tələbatlar insanın konkret həyat
şəraitindən asılılığını ifadə edən və onun bu şəraitdə aktivliyini
şərtləndirən özünəməxsus halətdir.)1
Eyni zamanda insanların sistemli həyat tərzləri, eləcə də
münasibətlərin sahələr üzrə sistemləşməsi (hakimiyyətvətəndaş münasibətlərini, həmçinin birliklərin, təşkilatların
qarşılıqlı münasibətlərini əks etdirən sosial -siyasi sistemlər)
təhlillərdən əmələ gələn nəzəri biliklər əsasında həyata keçir.
Təhlillər uzun müddətdən bəri təcrübədən keçirilmiş qaydaları
və normaları meydana gətirir və bu qaydalar da baza və
dəyişən (bazaya xidmət edən) qaydaların yaranması şərtlərini
üzə çıxarır. Təbii və pozitiv hüquqları buna misal çəkmək olar.
Pozitiv hüquq normaları əsasən təbii hüquqların təmin
olunması üçün yaranır və əlavə hüquqları meydana gətirir.
Təhlil zamanı səmərəlilik əldə edilir və istənilən cismə, konkret
və mücərrəd elementlərə tətbiq edilən təsir qüvvəsinin münasib
kəmiyyəti müəyyən olunur.
Qeyd edildiyi kimi, analiz istənilən cismin, elementin
tərkibini müəyyən etmək üçün metodları meydana gətirir ki,
qəbul edilən metodlar tətbiq məsələsinin səmərəliliyini ortaya
çıxarır. Həmçinin təhlil zamanı həm mücərrəd, həm də konkret
elementlərin xassələri müəyyən edilir. İnsanlar arasında, eləcə
də insan birlikləri arasında münasibətlər də təhlil obyektinə,
təhlil mövzusuna çevrilir. Subyektlərin özləri də təhlil
mövzusu, obyekti ola bilirlər. Məsələn, insanların öyrənilməsi
zamanı insanların özləri maddi və mənəvi-sosial varlıqlar
olaraq təhlil obyektinə çevrilə bilirlər. İnsanları və onların
qarşılıqlı fəaliyyətini, münasibətlərini öyrənmək üçün fəlsəfə,
1

Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə. B19 Psixologiya. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı,
“Çinar-çap” Nəşriyyat-Poliqrafiya müəssisəsi, 2006, 620 səh., səh.141.
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eləcə də fəlsəfədən ayrılan anatomiya, biologiya, psixologiya,
sosiologiya, politologiya kimi elm sahələrinin zaman-zaman
meydana gəlməsini buna misal çəkmək olar. Bir daha qeyd
etmək yerinə düşər ki, hər bir metod və metodologiya təhlil
istiqamətlərindən və xassələrindən, eləcə də təhlil üsullarından,
tətbiq edilən vasitələrdən yaranır. Konkret istiqamətlər üzrə
yanaşmalar konkret elm sahələrinin meydana gəlməsini zəruri
etmişdir.
Təhlil prosesləri
Hər kəsi ağıl (şüur, idrak) idarə edir. Maddi və mənəvi
aləm duyğularla (hisslər vasitəsilə) beyinə ötürülür. Hiss
(duyğu) orqanları insanın həyat təcrübəsindən, o cümlədən
müşahidəsindən əldə edilən məlumatları beyinə ötürür.
Məlumatların beyində toplanması geniş bir baza yaradır. Ağıllı
(təkmiləşmiş idrakı olan və güclü məntiqə əsaslanan) təfəkkür
formalaşır. Toplanmış məlumatların idrak yolu ilə emalı
nəticəsində fundamental əqli və əqlin göstərişi sayəsində fiziki
yaradıcılıq meydana gəlir. Emal prosesləri nəticədə səbəb,
nəticə, mahiyyət, təzahür, məkan, zaman və digər fəlsəfi
kateqoriyalara müvafiq olaraq yeni informasiyaları, yeni
üsulları, yeni forma və məzmunu meydana gətirir. Yeni
sistemləşmə qaydaları yaranır, yeni yanaşma tərzləri
formalaşır, müvafiq mexanizmlər üzə çıxır və s. (kəşfləri,
ixtiraları da buna aid etmək olar.) Bu baxımdan hesab etmək
olar ki, nisbətən inkişaf etmiş, təkmilləşmiş idraka malik olan
insanın ağlına gəlməsini qeydə alması, daha da dəqiq desək,
düşüncələrini qeydə alması və sonradan bu qeydləri təkrar
ağlın gücü ilə redaktə etməsi yeniliklərin üzə çıxmasını
şərtləndirir.
Təhlil özü təfəkkürdə meydana gələn proses olaraq,
aparılarkən prosesli mərhələləri zəruri edir. Təhlil aparılarkən
analoqluq (oxşarlıq, bənzərlik, uyğunluq) meydana gəlir və
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gətirilir. Təhlil zamanı təfəkkürdə oxşar və fərqli xassələrə
malik olan elementlər qruplaşdırılır, xassələrə müvafiq olaraq
ardıcıllıqla
yan-yana
düzülür.
Təhlil
proseslərində
genişləndirmə və ixtisarlaşdırma müəyyən edilir. Elementlərin
hərəkət istiqamətləri və hərəkət xüsusiyyətləri müəyyən edilir.
Təhlil zamanı ziddiyyətlilik, müsbət və mənfiliklər arasında
əlaqə, həmçinin koordinasiya (qaydaya salma) müəyyən edilir.
Təhlillər zamanı təfəkkürdə təkliklərdən cütlüklərin, cəmlərin
əmələ gəlməsi və əksinə proseslər həyata keçirilir. Təhlil
prosesində hər addımda axtarışlar sayəsində sualların meydana
gəlməsi və müvafiq cavabların verilməsi və sübut və dəlillərin
ortaya çıxması qanunauyğunluğa çevrilir. Təhlil zamanı hər bir
nəticə təfəkkürdə sual və cavaba məruz qalır. Bu baxımdan da
hesab etmək olar ki, fəlsəfə və bütün elm sahələri təhlillər və
təhlillərdən əmələ gələn qruplaşdırılmış nəzəri və təcrübi
biliklərdən ibarətdir.
Təhlillər konkret elm sahələrinə müvafiq olaraq kimyəvi
analiz; hidrokimyəvi analiz (suyun kimyəvi tərkibinin
öyrənilməsi); riyazi analiz; bioloji analiz, məsələn, canlı aləmin
həyat fəaliyyətinin analizi; tibbi analiz, məsələn, qan tərkibinin
analizi, xəstəliklərin gediaştının və törəmə səbəblərinin analizi;
biomexaniki analiz-insanların və heyvanların hərəkət
fəaliyyətinin analizi; biodinamiki analiz-orqanizmlərin ümumi
həyat fəaliyyətlərinin analizi; biogeokimyəvi analiz-Yer
kürəsindəki üzvi elementlərin həyatının tarixinin analizi;
biocoğrafi analiz-Yerin təbii şəraitindən və geoloji tarixindən
asılı olaraq Yer üzündə heyvan və bitki orqanizmlərinin
yayılmasının analizi; coğrafi analiz, məsələn, iqlim (hava)
dəyişiklikləri
proseslərinin
analizi,
hidrometeoroloji
(atmosferdə su dövranının öyrənilməsi) analiz; hidromexaniki
analiz (mayelərin müvazinət və hərəkət qanunlarının
öyrənilməsi); hidrosferin (Yer üzündəki sular, çaylar, göllər,
okeanlar), litosferin (Yerin üst qatının), biosferin (Yer
kürəsində canlı həyatın yayıldığı sahə) analizi, atmosferin
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(atmosferin beş qatının-troposfer, stratosfer, mezosfer,
termosfer, və ekzosferin) analizi; digər astronomik analizməsələn, səma cisimlərinin quruluşu və hərəkətlərinin analizi,
o cümlədən Günəş sisteminin və qalaktikaların analizi; tarixi
hadisələrin və hadisələrin nəticələrinin analizi, siyasi
hadisələrin analizi, sosial proseslərin analizi və s. olur. Təbiət
elmlərində, dəqiq elm sahələrində təhlil prosesində təfəkkürdə
materiya quruluşu nun təsəvvürü müəyyən edilir, inikası
yaranır (fəlsəfədə belə yanaşma materializm adlanır:-əvvəlcə
materiya, sonra isə idrak qəbul edilir). Qeyd edildiyi kimi,
məhz təhlillər zamanı müəyyən nəzəri və təcrübi biliklər əldə
edilir. Təhlillər müşahidələrə əsaslanır. Müşahidələr əsasında
nəticələr vəziyyəti təfəkkürdə əks olunur, təsəvvür formalaşır.
Təhlil zamanı təbiət hadisələri arasında qanunauyğunluq
müəyyən edilir. Onu da qeyd etmək olar ki, bütün elmlər birbiriləri ilə sıx bağlı olduğundan, təhlillər apararkən fikirin daha
aydın şəkildə izah edilməsi, dəyərli əsasların üzə çıxarılması
üçün mütləq şəkildə əlaqəli elm sahələri üzrə müəyyən
biliklərə malik olmaq tələb olunur. Yəni təhlillər kompleks
şəkildə əhatəli olaraq həyata keçirilir. Təhlildə müəyyən maddi
elementlər, obyektlər, eləcə də qeyri-maddi elementlər əsas
predmet (obyekt) kimi götürülür. Analiz apararkən
subyektlərin obyektlərə olan təsir imkanları üzə çıxır.
Subyektlərin obyektlərdən istifadə qaydaları və faydalanma
dərəcələrinin nəzəri əsasları və təcrübi qaydaları meydana
gəlir. Ola bilər ki, bir obyekt, ola da bilər ki, çoxlu sayda
obyektlər və onların qarşılıqlı əlaqələri təhlil predmetinə
çevrilsin. Analiz prosesləri zamanı başlanğıc, orta və son,
səbəb və nəticə kimi amillər və hər an üçün meydana gələn
nəticələrin xüsusiyyətləri təfəkkürdə öz əksini tapır. Təhlil
zamanı obyekt olaraq elementlər, proseslər, zaman və məkana
müvafiq olaraq qarşılıqlı şəkildə diqqət obyektinə cəlb edilir,
müəyyən faktlar cəlb olunur. Bu baxımdan kəşflər və ixtiralara
səbəb olan nəzəri və təcrübi biliklər təhlillər zamanı yaranır.
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İxtiralar, kəşflər təhlillərdən əmələ gələn nəzəri və təcrübi
biliklər olaraq meydana gəlir. Təhlil zamanı subyektin obyektə
təsir imkanları, təsir üsul və xassələri təfəkkürdə müəyyən
edilir. Təhlil apararkən riyazi, kimyəvi və mexaniki üsullar, o
cümlədən ölçmələr, həmçinin mövcud məkan, şərait, zaman,
kəmiyyət, keyfiyət, mahiyyət, təzahür kimi fəlsəfi
kateqoriyalar beyində (idrakda) dərk edilir. Təhlil zamanı
proseslərdə başlanğıc və son arasındakı trayektoriyadakı
vəziyyətlər, nəticələr, onların meydana gəlməsi və yoxa
çıxmasının əsasları müəyyən edilir. Sistemin mexanizmisi və
vasitələr (icra vasitələri) müəyyənləşdirilir. Təhlil zamanı
hadisələrin gedişatı və hadisə momentləri arasında
qanunauyğunluqlar müəyyənləşdirilir. Elementlərin müəyyən
dairələrdə və zamanda məkanlar üzrə mərkəzi və ətraf
xüsusiyyətləri, ətrafla mərkəz arasında mövcud olan əlaqələr və
onların xassələri, mərkəzəqaçma və mərkəzdənqaçmanın
əsasları və bu kimi proseslərə təsir göstərən qüvvələr və onların
xassələri təhlil prosesləri zamanı müəyyən edilir. Analiz
tədqiqatlara, təhqiqatlara (məsələn, hüquq sahəsində istintaq
araşdırmaları) söykənərək, qəbul edilən və sınaqdan çıxmış
metodlar əsasında edilir. Belə proseslərin özləri də yeni
metodları əmələ gətirir.
Mövcud baza bilikləri üzərində təhlil qurulur, eləcə də
tədqiqatlar zamanı yeni biliklərin meydana gəlməsi əlavə
üsulların yaranmasını zəruri edə bilir. Təhlil zamanı mövcud
proseslər təhlil edilir, mövcud biliklər təkmilləşdirilir, eləcə də
yeni baxışlar və məntiqi təfəkkür əsasında yeni nəzəriyyələr
meydana gəlir və kimyəvi və mexaniki proseslər, həmçinin
ictimai, sosial və humanitar proseslər həmin nəzəri biliklərə
əsasən həyata keçirilə bilir. Bir-birinin ardınca əmələ gələn
mücərrəd (qeyri- cism, qeyri-əşya) və konkret (cisim, əşya,
maddə, materiya) kəşfləri buna misal göstərmək olar. Kəşflər
sayəsində meydana gələn texniki vasitələrin ixtiraları və
onların istifadə qaydaları yeni təcrübi və nəzəri biliklərin
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yaranmasının əsaslarını təşkil edir. Təhlillər zamanı laborator
müayinələr müəyyən olunur və burada əsaslandırılmış nəticələr
əldə edilir. Laborator müayinələrdə təcrübi (eksperimental) və
nəzəri biliklər əldə olunur.
Təhlil zamanı mərkəzi elementlə ətraf elementlər arasında
qarşılıqlı əlaqələrin xüsusiyyətləri, eləcə də ətraf elementlərin
özləri arasında mövcud olan və sonradan yaranan əlaqələrin
xüsusiyyətləri təhlil edilir. Mərkəzi elementə tətbiq edilən
qüvvənin ətraf elementlərə təsiri, həmçinin ətraf elementlərə
təsir edən qüvvənin ətraf və mərkəzi elementlərə təsir
xüsusiyyətləri müəyyən edilir. Təhlil zamanı mərkəzi
elementin ətraf elementi öz tərəfinə cəlb etməsi, bununla
bərabər, özündən kənarlaşdırmasının əsasları müəyyən şəraitdə
və zamanda müəyyən edilir. Təhlildə parçalanmalar,
birləşmələr, çevrilmələr, tərkib və yerdəyişmələr kimi
vəziyyətlər təfəkkürdə öz əksini tapır. Təhlil sistem daxilində
baş verən proseslərə ayrı-ayrılıqda və kompleks olaraq birlikdə
yanaşmağı zəruri edir. Bu baxımdan hadisələrin və cismin
tərkibinin və tərkib dəyişikliyi ilə əlaqədar proseslərin
ümumidən xüsusiyə (universallıqdan partikulyarlığa) və əksinə
keçidinin əsaslarını aşkar etməyə imkan verir. Eksperimentlər
və nəzəri biliklər əsasında hadisələrin xassələri aşkar olunur.
Təhlil düşüncələrə və inkişaf etməkdə olan təfəkkürə bağlıdır.
Təfəkkürün tətbiqi sayəsində təhlil metodları, idrak metodları
(qnoseoloji metodlar) yaranır.
Məlumdur ki, humanitar (ictimai) elm sahələri əsasən
maddi və mənəvi münasibətlər üzərində formalaşıb. İnsanların
maddi tələbatlarının ödənilməsi sayəsində etdikləri hərəkətlər,
göstərdikləri fəaliyyətin xüsusiyyətləri ictimai elm sahələrinin
başlıca predmetinə çevrilib. İctimai elm sahələri insanlar
arasında mövcud olan sosial və siyasi münasibətlərin
xüsusiyyətlərini tədqiq edir. Bununla yanaşı, insanların mənəvi
varlıqları, sosial varlıqları, eləcə də siyasi varlıqları da
humanitar elm sahələrinin (fəlsəfə, sosiologiya, psixologiya,
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politologiya, etika, estetika, hüquqşünaslıq və s.) predmetinə
çevrilibdir. (Qeyd: hesab etmək olar ki, hüquqşünaslıq
konkret elm sahəsi olmaqla yanaşı, əsasən politologiyanın
tərkib hissəsidir. Çünki dövlət hakimiyyəti dövlət daxilində və
xaricində öz siyasətini bütün sahələrdə məhz hüquq
normaları
vasitəsilə
həyata
keçirir.
Sosial-siyasi
münasibətlər, eləcə də iqtisadi, mədəni, hərbi və s.
münasibətlər (rəsmi münasibətlər) hüquq normaları ilə
tənzimlənir. Siyasət fəaliyyətinin mahiyyəti normaların
qəbulu və icrası zamanı təzahür edir. Siyasətin icrası zamanı
həm təzahür meydana gəlir, həm də bu təzahürdə mahiyyət
üzə çıxır. Dövlət öz tənzimləmə funksiyasını normalar
(müvafiq vəziyyətləri əks etdirən qaydalar) vasitəsilə yerinə
yetirir. Normalar hərəkətləri, tərəflərin fəaliyyətini müəyyən
şəraitlərdə, müəyyən zaman anlarında tənzimləmə vasitələri
kimi müəyyən edilir, yaradılır. Rəsmi münasibətlərin
tənzimlənməsində normalar mühüm rol oynayır. Siyasətdövlət quruluşu, dövlət işinin təşkili, hakimiyyətin icra,
qanunvericilik və məhkəmə adlanan qollarında fəaliyyət və
bu qollar arasında qarşılıqlı əlaqələri müəyyən edən məfhum,
əsasən hüquq normaları yaratmaqla və icra etməklə müəyyən
edilir. Bu baxımdan da hesab etmək olar ki, hüquq
normaları, eləcə də hüquqi münasibətlər və mövzunun
tədqiqatı əsas obyekt olaraq politologiyanın (siyasət elminin)
predmetidir, mövzusudur. Norma subyektin və subyektlərin
obyektə (obyektlərə) birtərəfli və ya çoxtərəfli qaydada təsir
kəmiyyətini, vəziyyətini, təsir imkanlarını müəyyən etmək,
hədlər yaratmaq üçün subyektlərin özləri tərəfindən
yaradılan vasitələrdir. Hüquq normaları siyasətin balanslı
əsaslarla həyata keçirilməsini müəyyən edir. Hüquq
normaları vətəndaşla dövlət, vətəndaşla vətəndaş, dövlətlər
arasında rəsmi münasibətlərin “toxunmasında saplar”
rolunu oynayır). Hər bir elm sahəsində olduğu kimi bu elm
sahəsində də təhlillər edilərkən başlıca olaraq obyektə fərdi
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qaydada, eləcə də struktur və sistem nöqteyi-nəzərindən
yanaşılır. Hər bir strukturun (qurumun, o cümlədən birliklərin
və təşkilatların) fəaliyyət xüsusiyyətləri təhlil edilir. Humanitar
elm sahələrində təhlil əsasən məcazi mənada mexaniki və
kimyəvi tərkib birləşmələrini təfəkkürdə müəyyən etməkdən
ibarətdir.
Təhlilin xüsusiyyətlərinə dair aşağıdakı qaydada
ümumiləşdirmələr aparmaq olar:
-təhlil ilk növbədə tam və hissələrin təfəkkürdə,
qavrayışda, təsəvvürlərdə öz əksini tapması prosesidir;
-təhlil zamanı prosesin mahiyyəti dərindən dərk edilir,
müşahidə edilir, təcrübələrə əsasən nəticələrə gəlinir;
Təhlil zamanı
-tamın tərkib hissələrinin tamda birləşmiş formada və
məzmunda fəaliyyət xüsusiyyətlərinin necə öz əksini tapması
nəzərə alınır;
-hər bir tərkibin öz fəaliyyət xüsusiyyətləri nəzərə alınır;
-hissələrin birləşmə xüsusiyyətləri (proses xüsusiyyətləri)
və istiqamətləri nəzərə alınır;
-hər bir tam və hissə tərkibinin forma və məzmunu
müəyyən edilir;
-sistemin forma və məzmunu müəyyən edilir;
-tamın parçalanması xüsusiyyətləri nəzərə alınır;
-tərkibin mexaniki kimyəvi, bioloji, eləcə də mənəvi
xüsusiyyətləri nəzərə alınır;
-siyasi təhlillər zamanı yaxın, orta və uzun müddətə (tarixi
aspektdə) baş verəcək hadisələrə dair ehtimallar irəli sürülür,
oxşar hadisələr arasında uyğunluq müəyyən edilir və nəticələr
çıxarılır;
-təhlil apararkən təfəkkürün materiyaya, mücərrəd
elementlərə tətbiqdə fikrin riyazi hesablamalara müvafiq olaraq
parçalanması və birləşməsi baş verir;
-təhlil zamanı riyazi metodlar (hesablama metodları)
təfəkkürün başlıca funksiyasına çevrilir. (Sadə riyazi
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hesablamalar aparaq: Məsələn, 25=20+5; 25=10+5+5+5;
25=5x5; 25=100:4; 25=5+5-2+(1x2) +10+5 və s. Burada 25
rəqəmi ədədi tərkibə malik olan vahid bir sistemdir. Əgər 25
ədədini tam və vahid bir tərkib kimi götürsək, onda qeyd edə
bilərik ki, 25 ədədini almaq üçün çoxlu sayda riyazi
əməliyyatlar həyata keçirmək mümkündür. Burada çoxlu sayda
birləşmələr və proseslər mövcuddur. 25 ədədini həm dar
çərçivədə riyazi toplama məkanından, eləcə də çox geniş
vurma, bölmə, toplama və çıxma məkanından almaq olar.
Təhlil apararkən yuxarıdakı riyazi əməliyyatlarda hər bir
ədədin 25 ədədindəki tamda olan yeri, hər bir ədədin və
hesablama işarələrinin əməliyyatda yeri nəzərə alınır).
Təhlil zamanı həm də yaradıcılıq qabiliyyəti quruculuq
fəaliyyətini nəticələndirir. Yaradıcılıq qabiliyyətindən,
yaradıcılıq təfəküründən quruculuq fəaliyyəti meydana gəlir.
Quruculuq (materiya aləmində, cisimdə, məsələn, tikintidə)
təhlilin tətbiqidir, şüurun, əqlin, təfəkkürün məntiqi nəticəsi və
hərəkət nəticəsidir. Yaradıcılıq (nəzəriyyədə) təhlil əsasında
meydana çıxır. Məhz təhlil təfəkkürdə yaradıcılıq üçün bir
prosesə çevrilir. Mürəkkəb sistemlərdə təhlil apararkən hər bir
elementin mərkəzlə əlaqəsinin əsasları müəyyən edilir.
Elementlərin qruplaşmasında hər bir elementin öz məkanında
yeri, fəaliyyəti və mövcudluq xüsusiyyətləri, eləcə də digər
elementlərlə qarşılıqlı münasibətlərdə təsir imkanları, təsir
xüsusiyyətləri təhlil obyektinə çevrilir. Təhlil zamanı tezis,
antitezis və sintez proseslərindən istifadə edilir. İqtisadi
nəzəriyyənin tədqiqat və şərh metodunu, elmi metodunu
öyrənərkən dialektik məntiqi üsul olan təhlil və sintezdən
istifadə edilir. Təhlil prosesində mürəkkəb varlığın ən sadə
ünsürlərini aşkara çıxarmaq məqsədilə öyrənilən şey, hadisə
tərkib hissələrinə ayrılır. Təhlil öyrənilən hadisənin mühüm
cəhətlərini ayırmağa və anlamağa imkan verir. İstehsalın hansı
ünsürlərdən əmələ gəlməsi və müxtəlif ünsürlərin
münasibətlərinin xüsusiyyətləri təhlil və sintez yolu ilə
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müəyyən edilir. Sintez vahid bir obyekt haqqında bilikdir,
sintez prosesi zamanı hadisələrin tərkibini təşkil edə hadisələr
tərəflər, hissələr qarşılıqlı əlaqə, bütövlükdə, vəhdətdə daxili
ziddiyyətlərin hərəkətlərində öyrənilir.1
Təhlil təfəkkürdə və təfəkkürün inikası (psixi inikasobyektiv aləmin subyektiv inikası-obyektiv aləmin insan
baxışında əks olunması) olaraq:
-maddi və mənəvi aləmi ayırd etmək və bu iki tərəf
arasında əlqaləri dərk etmək, əqli nəticələr çıxarmaq
qabiliyyətidir;
-müəyyən sahələr üzrə faktların, məlumatların toplanması,
onlar arasında əlaqənin, ardıcıllığın müəyyən edilməsi və
beyində “emal edilməsi” və nəticələr əldə edilməsi
qabiliyyətidir;
-materiya ilə canlı aləm arasında, həmçinin insanla təbiət
arasında bağlılığın xüsusiyyətlərini müəyyən etmək
qabiliyyətidir;
-substansiyaya (ilkin materiya başlanğıcına) münasibətdə
qruplaşdırma, sinifləşdirmə, növləşdirmə, cinsləşdirmə
qabiliyyətidir, dərketmədir;
-materiyalar arasında mövcud olan qanunauyğunluğu
müəyyən etmək qabiliyyətidir;
-sistemin mahiyyətini riyazi modellərlə dərketmə
qabiliyyətidir;
-tamın və hissələri arasında olan qanunauyğunluq
əlaqəsinin tapılması məharətidir;
-daha çox vurma, bölmə, toplama, çıxma kimi riyazi
hesablamaların beyində ifadəsidir, hər hansı bir konkret və
mücərrəd varlığa tətbiqidir;
-hər hansı bir varlığa münasibətdə kəmiyyət və keyfiyyəti
müəyyən etmək qabiliyyətidir;

1

İqtisadi nəzəriyyə: Dərs vəsaiti (Vəliyev T.S., İbadov C.A., Məmmədov A.B. və b.)Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1992.-191 səh. s. 37.
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-sistemin daxili elementləri arasında, eləcə də sistemin
daxili elementləri ilə ətraf aləm arasında qarşılıqlı əlaqənin
müəyyən edilməsi qabiliyyətidir;
-tərkibi müəyyən etmək prosesini xassələndirmək
məharətidir;
-proseslərin normal vəziyyətdən (münasib, qəbul edilən)
qeyri-normal vəziyyətə (qeyri-münasib, qəbul edilməyən)
keçidini müəyyən etmək qabiliyyətidir;
-sadəlikdən mürəkkəbliyə yaxud da əksinə prosesləri
nəzəri cəhətdən dərk etmək və şərh etmək qabiliyyətidir;
-obyektlər aralarında, eləcə də obyektlərlə subyektlər
aralarında qarşılıqlı əlaqələri müəyyən etmək qabiliyyətidir;
-təfəkkürdə konstruksiyalar qurmaq, eləcə də mövcud
konstruksiyaları dekonstruksiya etmək qabiliyyətidir
-sistemin mərkəzi elementləri ilə ətraf elementləri arasında
qanunauyğunluğun (prosesin) dərk edilməsidir;
-əşyalar arasında, proseslərdə iştirak edən subyektlər
arasında, elementlər arasında hərəkət və ya hərəkətsiz halda
harmoniyanın, disharmoniyanın, bərabərlik və qeyribərabərliyin, simmetriya və assimetriyanın dərk edilməsi və
bundan əqli nəticələr çıxarmaq qabiliyyətidir;
-prosesin ümumi və xüsusi xassələrini müəyyən etmək
qabiliyyətidir;
-prosesləri zaman və məkanla, şəraitlə əlaqələndirmə
qabiliyyətidir və müəyyən nəticələr çıxarmaq məharətidir;
-sistemlər daxilində həyata keçirilən əməliyyatların
qanunauyğunluğunu dərk etmək məharətidir;
-bütün sahələrdə proseslər zamanı hadisələrin, həmçinin
elementlərin, eyni zamanda subyektlərin fəaliyyətinin zaman,
məkan və şəraitə müvafiq olaraq dəyişmələrini müşahidə
etmək, dəyişmələr arasında əsaslandırılmış və məntiqi
müqayisələr aparmaq qabiliyyətidir və s.
Təhlil zamana, şəraitə, məkana müvafiq olaraq, sistemin
daxilində baş verən təbii (özü tərəfindən, təbii yollarla yaranan
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və nizamlanan) və kənar qüvvələrin təsiri nəticəsində yaranan
proseslərin qanunauyğunluğuna görə aparıla bilər. Məsələn,
sosial və siyasi sistemlərdə təbii proseslər adətən təbii
maraqlara söykənir. Pozitiv maraqlar (təbii marqların
formalaşmasına xidmət edən maraqlar) da təbii proseslərin
formalaşmasına təkan verə bilir. Sistem daxilində baş verən
proseslər özündə səbəb və nəticə momentlərini birləşdirə bilir.
Səbəb və nəticə hərəkət (fəaliyyət nəticəsində elementlərin
hərəkəti) nəticəsində əldə olunur. Proseslərin təhlili zamanı
sistemdə və onun mexanizmisində iştirak edən, sistemi və
mexanizmini formalaşdıran elementlərin, ünsürlərin tək və
ümumi (birləşmiş və birlikdə-cəm halında) halda iştirak
xüsusiyyətləri, iştirak vəziyyətləri və təsir imkanları proseslərin
baş vermə ardıcıllığına müvafiq olaraq zaman və şəraitə uyğun
şəkildə təhlil edilməlidir. Analiz istənilən anlarda (vaxtaşırı və
dövri zamanların) şəraitdən irəli gələrək mahiyyətin doğurduğu
təzahürə uyğun olaraq aparılır və əldə olunmuş nəticələr,
gəlinmiş qənaətlər elmi (təhlilə əsaslanan təkmil biliklər) və
sadə biliklərin, məlumatların əldə olunmasına xidmət edir. Hər
bir təhlildən və ya təhlillər cəmindən sistemili biliklər əldə
olunur. İstənilən sahədə elmin inkişafı, obyekt üzrə və digər
obyektlərlə qarşılıqlı əlaqədə, eyni, paralel və ya da müxtəlif
istiqamətlər üzrə (şaxələnmiş təhlil) gəlinmiş qənaətlərdən asılı
olur. Təhlil idrakın formalaşmasına, təşəkkül tapmasına xidmət
edir, düşüncə imkanlarını artırır, əqli nəticələr çıxarma
qabiliyyətini inkişaf etdirir. Təhlil nəticəsində əldə olunmuş
biliklər, eləcə də təhlil üsulları elmi-tədqiqat metodlarının
formalaşmasına xidmət edir. Təhlil zamanı yeni elmi yanaşma
metodları formalaşır ki, bu metodlar da elmi bazanın
güclənməsinə, yeni-yeni biliklərin əldə olunmasına xidmət
edir. Təbii ki, yeni təhlil əsasən mövcud baza üzərində,
mövcud elmi metodlar üzərində həyata keçirilən yeni
təkmilləşdirmə proseslərini yaradır, əldə olunan nəzəri biliklər
müvafiq elm istiqamətləri üzrə yenilikləri (kəşfləri, ixtiraları)
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əmələ gətirir. Məsələn, son dövrdə informasiya və rabitə
texnologiyalarının yeni-yeni nəsillərinin meydana gəlməsi yeni
təhlillərin nəticəsində əldə olunan biliklər və onların
qruplaşdırılması sayəsində baş verir.
Təhlilin əsas istiqamətləri obyektə, eləcə də elmi predmetə
münasibətdə tədqiqatçının qarşıya qoyduğu məqsədlər və bu
məqsədlərə çatmaq yolunda təyin etdiyi vəzifələrə görə
müəyyən edilə bilər. Təhlil prosesləri zamanı müxtəlif anlar və
şərait üçün nəticələr olaraq müəyyən proqnozlara gəlmək olur.
Məsələn, siyasi proseslərin şəraitə müvafiq olaraq, daxili və
xarici elementlərin, ünsürlərin təsir və təzyiqi sayəsində ardıcıl
olaraq müəyyən istiqamətlər üzrə baş verməsindən müəyyən
anlar üçün hadisələrin gedişatı barəsində proqnozlar vermək
mümkündür. Nəzəri və təcrübi biliklər əsasında təhlillər
aparmaqla müəyyən zaman üçün hadisələrin gələcək gedişatı
haqqında məntiqi nəticələr çıxarmaq mümkündür. Təhlillər
zamanı hadisələrin təkrar olaraq baş vermələrinin nəticələrinə
uyğun olaraq proqnozlar vermək olar. Hadisələr arasındakı
tarixi spiralvarilik, maraqların ardıcıl olaraq təmin edilməsi
uğrunda eyni və paralel istiqamətli siyasətin təhlili siyasi
hadisələrin düzgün proqnozlaşdırılmasına şərait yarada bilir.
Biz ümumilikdə dünya siyasətinə ayrı-ayrı regional siyasətdən
ibarət olan və bir-birilə baş verən proseslərlə əlaqəli şəkildə
mövcud olan bir vahid sistem kimi yanaşsaq, qeyd edə bilərik
ki, sistem daxilində müəyyən zamanlarda –ardıcıl və ya
vaxtaşırı-baş verən proseslərin nəticələrinin oxşarlığından
gələcək hadisələrin baş vermə xüsusiyyətlərini proqnozlaşdırmaq mümkündür. Ümumiyyətlə, siyasi proseslərin
təhlilini həyata keçirərkən ilk növbədə daima mövcud olan
maraqları, subyektlərin bu maraqları təmin etmək uğrundakı
daimi mübarizələrini (müəyyən zaman üçün) və mübarizə
xüsusiyyətlərini dərk etmək lazım gəlir.
Proseslərin təhlili həm sistemdaxili, həm də bir-biriləri ilə
əlaqədə olan sistemlərarası (sistem xarici) hadisələrlə əlaqəli
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ola bilər. Sistemə təsir edən kənar qüvvələr sayəsində sistemdə
baş verən proseslərin təhlilini aparmaq mümkündür.
Sistemlərin qarşılıqlı fəaliyyəti zamanı meydana gələn
proseslərin təhlilinin həyata keçirilməsi də müvafiq hesab edilə
bilir.
Təhlil sahələr və elmi istiqamətlər üzrə, məsələn, riyazi
təhlil, kimyəvi təhlil, iqtisadi təhlil, siyasi təhlil, ümumiyyətlə,
hər bir elm istiqaməti üzrə, həm də fəlsəfi kateqoriyalara
müvafiq olaraq, zamana, şəraitə, məkana, daxili və xarici
proseslərə görə və s. həyata keçirilə bilər. Həmçinin obyekt və
subyektlərin məzmun və xassələrinə görə, eləcə də subyektlərin
təsir imkanları baxımından meydana gələn təzahürlərin
mahiyyətinə görə də təhlil aparıla bilər.
Müvafiq tədqiqatın başlıca məqsədi münasibətlərin
balanslaşdırılmasını tədqiq etməkdən ibarətdir. Eyni zamanda
münasibətlərin balanslaşdırılması istiqaməti ümumiyyətlə,
balanslaşdırma anlayışının məzmunu ilə bağlı olur, hansı ki,
balanslaşdırma həm təbiətin özündə təbii yolla mövcuddur,
həm də insanlar tərəfindən öz maraqlarına xidmət üçün
yaradılır.
Münasibətlərin
balanslaşdırılmasının
tədqiqi
münasibətlərin istiqamətləri və obyektləri üzrə özündə çoxlu
sayda xüsusiyyətləri və parametrləri birləşdirməklə həyata
keçirilə bilər.
Münasibətlərin balanslaşdırılmasının təhlil
istiqamətləri və təhlilin əsasları
Münasibətlərin balanslaşdırılmasının təhlilini apararkən və
müvafiq qənaətlərə gələrkən ilk növbədə balanslaşdırma
proseslərində iştirak edən və ya da balanslaşdırma proseslərini
formalaşdırmağa çalışan subyektlərin qarşılıqlı maraqlarının
ödənilməsi üçün ortaq bir mövqenin tapılmasının əsaslarını
araşdırmaq vacibdir. Çünki tarazlıq daima ortaq koordinatdan,
ortaq nöqtədən istiqamətlər üzrə yaranmış bərabər (mexanikada
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tam ölçülü bərabərlik, münasibətlərdə isə nisbi həcmə,
kəmiyyətə söykənən nisbi və təqribi bərabərlik) vəziyyətlərdir.
Real ortaq mövqenin tapılması və bu mövqenin zaman, şərait
və məkana müvafiq olaraq qorunub saxlanılmasının (dəyişkən
vəziyyətlərdən sabit vəziyyətlərə keçid, müvəqqəti qeyritarazlıq vəziyyətlərindən tarazlıq vəziyyətlərinə keçidlə də
müşahidə oluna bilər) əsaslarının təhlili və qaydaların müəyyən
olunması münasibətlərin balanslaşdırılmasının nəzəri əsaslarını
özündə əks etdirə bilər.
Münasibətlərin balanslaşdırılmasının təhlili aşağıdakı
tədqiqat istiqamətlərini özündə əks etdirə bilər. Onu da nəzərə
almaq lazımdır ki, həmin tədqiqat istiqamətləri tədqiqatın
başlıca məqsədini və tədqiqatçının vəzifələrini də əsaslandırır.
Tədqiqat istiqamətləriÜmumiyyətlə, balanslaşdırma anlayışının məzmunu və
tətbiqi baxımından,
-balanslaşdırma
proseslərinin
əsaslarının
ümumi
aspektlərinin təhlili;
-balanslaşdırma anlayışının məzmununun təhlili;
-balans (balanslaşdırma) vəziyyətinin yaranmasının
əsaslandıran proseslərin tədqiqi və proses olaraq balans
(balanslaşdırma) tərkibinin müəyyən edilməsi və əsaslarının
təhlili;
-elementlərin hərəkəti zamanı (zamana müvafiq
yerdəyişmədə) balans vəziyyətinin müəyyən edilməsi və
əsaslarının təhlili;
-elementlərin hərəkətsiz vəziyyətində balansın mövcudluğu
əsaslarının müəyyən edilməsi;
-balanslı vəziyyətlərin formalaşması üçün şəraitin meydana
gəlməsi və şərtlərin ödənilməsinin əsaslarının tədqiqi;
-balanslı
vəziyyətlərin
çoxtərkibliyi,
çoxçalarlığı,
çoxistiqamətliliyinin əsaslarının təhlili;
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-balanslaşdırma
və
balanslaşdırma
proseslərinin
müxtəlifliyi - fərqlilik (oxşar və fərqli təsirlər, mövqelər,
hərəkətlər);
-balanslaşdırma proseslərində koordinasiya amilinın
müəyyən olunması, koordinasiyanın əsaslarının tədqiqi və
nəzəri təhlili;
-balans vəziyyətləri sisteminin formalaşmasının əsaslarının
təhlili;
-balanslaşdırma prosesləri sisteminin əsaslarının müəyyən
edilməsi və təhlili;
-balanslaşdırma prosesləri və sistemin özünü müdafiəsi
(mühafizəsi) məsələlərinin tədqiqi;
-balans vəziyyətinin saxlanmasının müsbət tərəflərinin
müəyyən olunmasının əsaslarının təhlili;
-balans və hərəkətlər trayektoriyasının müəyyən
olunmasının tədqiqi;
-balans və sistemin struktur tərkibinin vəziyyətinin
müəyyən olunmasının əsasları;
-balans mərkəzi-balans “mühərriki” və təkanverici
amillərin müəyyən olunması və əsaslarının təhlili;
-balans dayağının əsaslarının tədqiqi;
-balans dairəsinin müəyyən edilməsinin əsasları;
-balanslaşdırma proseslərində zaman, məkan amili və birbirini əvəzləmələrinin əsaslarının müəyyən edilməsi;
-balanslaşdırma proseslərində tərəflərin gücü amilinin
əsaslarının təhlili;
-balans prosesləri və tarazlı sistemin yaradılmasının
əsaslarının müəyyən edilməsi və s.
Münasibətlərin balanslaşdırılmasının əsaslarını tədqiq
etmək baxımından,
-dövlət daxilində, cəmiyyətdə, eləcə də beynəlxalq aləmdə
münasibətlərin balanslaşdırılması üçün müvafiq balans
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mərkəzinin (mərkəzi balans qüvvəsi-mərkəzi balans obyekti)
əsaslarının təhlili. Balanslaşdırma üçün mərkəzi elementin
fəaliyyətinin əsaslarının təhlili;
-beynəlxalq münasibətlərin balanslaşdırılmasının ümumi
aspektlərinin təhlili;
-sosial və siyasi aspektdə münasibətlərin balanslaşdırılması
(balans münasibəti) məsələlərinin tədqiqi;
-münasibətlərin
balanslaşdırılması
proseslərinin
mexanizmisinin yaranmasının əsaslarının tədqiqi;
-balansın yaradılmasını təmin edən münasibətlər
strukturunun (qurumlar) əsaslarının tədqiqi;
-münasibətlərin balanslaşdırılmasında ədəbiyyat (poeziya),
mədəniyyət (musiqi), incəsənət (rəsm və s.) amillərin rolunun
müəyyən olunması və əsaslarının təhlili;
-balanslaşdırma
zamanı
ideologiyanın,
ideoloji
istiqamətlərin əsas rolunun təhlili;
-münasibətlərin balanslaşdırılması və cəmiyyətin balans
mühitinin yaradılması və dinclik şəraitinin əsaslarının tədqiqi;
-balansın pozulması və balanslı vəziyyətdən disbalanslı
vəziyyətlərə keçidin tədrici və dərhal meydana gəlməsi
proseslərinin əsaslarının təhlili;
-balansı təmin edən vasitələr-subyektlər və istifadə olunan
icra vasitələrinin (hüquq normaları) əsaslarının təhlili;
-münasibətlərin simmetrik və asimmetrik xassələrinin
təhlili;
-münasibətlər zamanı balans vəziyyətinin yaradılmasının
əsaslarının tədqiqi;
- müxtəlif fəlsəfi, sosial və siyasi baxışlarda, mövqelərdə
balanslaşdırma (tarazlaşdırma) anlayışının məzmununun təhlili;
-mənfiliklər və müsbətliklər tarazlıqları və onların
münasibətlərə şamil edilməsinin əsaslarının təhlili;
-müsbət istiqamətdə, müsbət koordinasiyada olan
tarazlıqlar və əsaslarının təhlili;
-mənfi koordinatda olan tarazlıqların əsaslarının təhlili;
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-maraqların tarazlı şəkildə təmin edilməsinin əsaslarının
təhlili;
-hakimiyyətin tarazlı qolları və balans vəziyyətinin
müəyyən olunmasının əsaslarının tədqiqi və təhlili;
-dövlət hakimiyyətinin siyasəti və balanslı vəziyyətin
yaradılmasının əsaslarının təhlili;
-maraqların paylaşdırılmış şəkildə təmin edilməsinin
əsaslarının təhlili;
-sosial tarazlığın təmin edilməsinin əsaslarının tədqiqi;
-sosial və siyasi münasibətlərin tarazlığının təmin
edilməsində vətəndaş-dövlət münasibətlərinin əsaslarının
təhlili;
-tarazlı münasibətlərin yaradılmasında ictimai və siyasi
qurumların rolunun əsaslarının təhlili;
-maraqların şişməsi və tarazlığın pozulması amilinin
təhlili;
-tarazlaşdırma və siyasi sabitliyin əsaslarının təhlili;
-tarazlaşdırmanın dinamik inkişafa səbəb olmasının
müəyyən edilməsinin əsaslarının tədqiqi;
-münasibətlərin balanslaşdırılması və qruplaşdırılmasının
nəzəri əsaslarının müəyyən edilməsi;
-münasibətlərin balanslaşdırılması yolları, üsul və
vasitələrinin müəyyən edilməsinin əsasları;
-beynəlxalq münasibətlərin balanslaşdırılmasının ümumi
aspektlərinin əsaslarının təhlili;
-beynəlxalq münasibətlərdə tarazlaşdırma mexanizminin
formalaşdırılmasının əsaslarının təhlili;
-beynəlxalq
münasibətlərin
tarazlı
sisteminin
yaradılmasının əsaslarının təhlili;
-beynəlxalq münasibətlərin tarazlaşdırılmasında mühüm
rol oynayan dövlətlərin güc amilinın əsaslarının təhlili;
-beynəlxalq münasibətlərin tarazlaşdırılmasında mərkəzi
tarazlaşdırma subyektlərinin əsaslarının təhlili;
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-beynəlxalq münasibətlərin tarazlaşdırılmasında subyektlərin maraqlarının əsaslarının təhlili;
-beynəlxalq münasibətlərin tarazlaşdırılmasında iqtisadiyyat amilinin rolunun təhlili;
-beynəlxalq münasibətlərin tarazlaşdırılmasında hərbi güc
amilinin təhlili;
-regional səviyyədə münasibətlərin tarazlaşdırılmasının
sülhə səbəb olması əsaslarının təhlili;
-qlobal səviyyədə beynəlxalq münasibətlərin tarazlaşdırıılması və qlobal sülhün təmin olunmasının əsaslarının
təhlili;
-münasibətlərin disbalanslaşdırılması və sülhün pozulması
əsaslarının təhlili;
-regional və qlobal səviyyədə münasibətlərin qarşılıqlı
tarazlaşdırılmasının əsaslarının təhlili;
-beynəlxalq münasibətlərin tarazlaşdırılmasında beynəlxalq
təşkilatların rolu və sülh amilinın təhlili;
-tarazlaşdırılmış münasibətlərin münasibətlərin inkişafına
və dünya sülhünün təmin edilməsinə təsir əsaslarının təhlili;
-xalqlararası tarazlı münasibətlər məsələsində mədəniyyət
amilinin əsaslarının təhlili;
-xalqlararası münasibətlərin tarazlı formasına mane olan
amillərin təhlili (qeyri-bərabər inkişaf amilinın qeyri-tarazlı
münasibətlərə təsirinin əsasları);
-xalqlararası münasibətlərin tarazlı qaydada inkişafına
mane olan amillərin (xalqların fərqli etnik xüsusiyyətləri, fərqli
mədəniyyət göstəriciləri və s.) təhlili və s.
Ümumiyyətlə, tədqiqat zamanı yuxarıda qeyd edilən
məsələlər ayrıca mövzu başlığı şəklində, həm də qarışıq, birgə
mövzular çərçivəsində predmetə çevrilə bilər. Eləcə də tədqiqat
zamanı yuxarıda qeyd olunmayan istiqamətlər də meydana gələ
bilər. Bu hər şeydən öncə tədqiqatın şaxələnməsindən və
axtarışların miqyasından asılı ola bilər.
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Sistem anlayışı
Münasibətlərin balanslaşdırılması (rəsmi qaydada,
məsələn, vətəndaşla dövlət münasibətləri, təşkilatlararası
münasibətlər, xalqlararası, dövlətlərarası münasibətlər,
ümumiyyətlə, hüquq qaydaları ilə tənzimlənən münasibətlər)
sistemli proses olduğundan və sistemin daxilində baş verən
proseslərin eynilik və müxtəliflik xassələrinə görə müvafiq
tədqiqat istiqaməti əsasən sistem, harmoniya, simmetriya,
mexanizm, struktur kimi anlayışları özündə əks etdirir.
Müvafiq trayektoriyalar, istiqamətlər, vektorlar üzrə
hərəkətlərlə müşahidə edilən sistemdaxili proseslərdə hərəkət
momentləri zamanı eynilik, fərqlilik, oxşarlıq, qeyri-bənzərlik,
uyğunluq, uyğunsuzluq kimi vəziyyətlər meydana gəlir. Bütün
bu vəziyyətlər tənzimlənmə xüsusiyyətlərinə malik olur və
vahid sistem daxilində (müəyyən dairəyə malik olan məkanda)
baş verir. Həmçinin bir sistem daxilində baş verən müvafiq
proseslər sistemlərarası əlaqə trayektoriyalarında da yaranır.
Sistemlərarası əlaqə trayektoriyalarını sistemlərin elementlərinin fərqli, eyni və oxşar vəziyyətlərdə yerdəyişmələri
yaradır. Yerdəyişmələr zamanı sistemlərin elementləri
arasındakı münasibətlərdə uyğunlaşma, harmoniya, eyni və ya
müxtəlif mövqelərə gəlib çatma prosesləri yaşanır. Sistem
proseslərin cəmlənməsi, birləşdirilməsi və eyni zamanda
müvafiq zaman və şəraitlərdə parçalanması xüsusiyyətlərini və
mexanizmini formalaşdırır. Sistemdə ünsürlərin, elementlərin
(element -mexaniki sistemlərdə həm də cisimlər, maddələr)
hərəkətləri zamanı birləşmiş enerji yaranır və enerji özü
ümumilikdə sistemin dinamizmini təmin edir. Sistemdə
həmçinin vahid istiqamətli maraqlar və məqsəd uğrunda
müxtəlif tərkibli və məzmunlu hərəkətlər birləşdirilir və qarışıq
məzmun tərkibindən ibarət vahid məzmun yaranır.
Elementlər (ictimai sistemlərdə-subyektlər, ünsürlər)
arasında müəyyən zamana və məkana müvafiq olaraq
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(məkanda bərabərlik, zamanda bərabərlik, həmçinin, eyni
miqyas
və
kəmiyyət
bərabərliyi)
münasibətlərin
balanslaşdırılması sistem tərəfindən sistemi təşkil edən
elementlərin müəyyən anlarda və şəraitlərdə qarşılıqlı
bərabərlik vəziyyətinə gəlməsindən yaranır. Eyni anlarda və
məkanlarda təsir obyektləri üzrə münasibətlərin kəmiyyəti,
forma və məzmunu təqribi olaraq bərabər vəziyyətinə gətirilir.
Hər bir elementin sistemdə yeri və rolu olur, eyni zamanda
hərəkət trayektoriyası mövcud olur. Hərəkət trayektoriyası
paralel və ya kəsişən (perpendikulyar) formalara malik olur.
Elementlərin sistemdaxili hərəkət trayektoriyalarının cəmi
sistemin mexanizmisini yaradır, sistemin ümumilikdə
fəaliyyətini əsaslandırır. Sistem onu təşkil edən elementlərin,
ünsürlərin birləşmiş fəaliyyətinin vahid formada təcəssümü
kimi çıxış edir. Sistem vahid məzmun kəsb edən maraq və
məqsədlər uğrunda eyni və ya oxşar maraqları olan ünsürlər
(subyektlər) tərəfindən elementlərin oxşar, fərqli və
uyğunlaşmış şəkildə, həmçinin birləşmiş formada hərəkətini
təmin etmək üçün yaradılan vahid kompleksdir. Hər bir sistem
daxilində müxtəlif məzmun kəsb edən proses baş verir və
müxtəlif məzmunlardan (təklərdən-tək vahiddən) birləşmiş,
ümumi mahiyyət etibarilə (təzahürdə) bir məzmun kəsb edən
proses yaranır. Bu proses çoxlu tərkibi olan vahidi yaradır. Bu
vəziyyətə cəmdən vahidin əmələ gəlməsi kimi yanaşmaq olar.
Burada vahidlik də şərti xarakter daşıyır və mütləqlikdən də
təzahür edir. İstənilən tək lap kiçik hissələrə, hissəciklərə
bölünə bilir. Bu baxımdan sistem birləşmiş şərti, nisbi və
mütləq təkliklərin birləşməsindən, birlikdə fəaliyyətindən və
hərəkətindən yaranır. Hərəkət yerəyişmədə təzahür edir,
həmçinin yerdəyişməni yaradır, elementləri hərəkətə gətirən
vasitələr olur. Sosial qurumlarda əsasən bu vasitələr subyektlər
olurlar. Subyektlər (şəxslər və şəxslər birliyi) hərəkətləri
tənzimləyərək digər vasitələri (əşyaları) hərəkətə gətirirlər.
Sosial maraqlar təbiət prosesləri ilə uzlaşdırılır. Burada
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mexaniki-materialistik anlayışlar meydana gəlir. Dahi ingilis
filosofu Tomas Hobbsun (1588-1679) hərəkət haqqında
təliminə görə sosial fenomenlər yalnız mexaniki qanunlara
uyğun olaraq hərəkət edən maddi hissəciklərin yığımı kimi
mövcuddurlar. O, bütün dəyişiklikləri fiziki hərəkət vasitəsilə
izah edir və maddi hissəciklərin hərəkətləri ilə əlaqələndirir.
Hətta insani əməlləri də bu kontekstdə izah edir. Onun
təlimindən irəli gələrək hesab etmək olar ki, cəmiyyət dövrə
vuran və bir-birilə toqquşan insanı atomların çoxluğu kimi başa
düşülə bilər. Bunlardan biri anarxiyadır- insanlar arasında sərt
toqquşmadır və nizamsızlıqdır, digərində isə əksinə olaraq,
cəmiyyətdə atomlar harmonik bir qaydada dövrə vururlar,
birləşdirici qüvvə onların hərəkətini koordinasiya edir.1
Müxtəlif məzmunlu proseslər eyni və ya müxtəlif
məzmunlu və istiqamətli digər prosesləri yaradır. Eyni
məzmunlu proseslərdən də müxtəlif məzmunlu proseslər
yarana bilir. Müəyyən şəraitdə eyniliklərdən müxtəlifliklər və
ya müxtəlifliklərdən eyniliklər yaranır. Sistemdə balanslaşdırma prosesləri yaşanır. Balanslaşdırma zamanı müəyyən
anların (zamanların), müəyyən subyektlərin, ünsürlərin,
elementlərin hərəkətləri, hərəkət nöqtələri, duruş vəziyyətlərini
əks etdirən nöqtələr arasında horizontallıq (üfqi vəziyyət-eyni
xətlilik) yaranır. Müəyyən zamanda duruş (hərəkətsizlik) və
hərəkət nöqtələri eyni səviyyələr üzrə bərabərləşir. Burada
sistem daxilində balanslaşdırma prosesləri qatlı, təbəqəli,
mərkəzi və ətraf hissələrdən ibarət olduğundan, ayrı-ayrı
komponentləri özündə birləşdirən, mərkəzi və ətraf
elementlərdən, birləşmələrdən ibarət struktur xassəyə malik
olur. Strukturlaşma sistemin mexanizmisindən formalaşır,
eləcə də mexanizm prosesləri və qaydaları sistemin strukturunu
1

Skirbekk Q., Gilye N. Fəlsəfə tarixi: Müasir dünyanın fəlsəfi qaynaqlarına bir
baxış, Ali məktəbin tələbələri üçün dərs vəsaiti, Fəlsəfə
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yaradır. Sistem bir-birilə əlaqəli olan, bir-birini şərtləndirən və
vahid məkanda baş verən proseslərin cəmindən yaranır.
Müəyyən şəraitlərdə strukturun komponentləri (elementləri)
birləşir və ümumi quruluşu əks etdirir. Sistem element, struktur
və mexanizm cəmindən ibarət olan vahid bir kompleksdir və
bu vasitələrin harmonik və disharmonik (tərkibdə) formada
qarşılıqlı əlaqəsidir. Sistem həm nəzəri biliklər əsasında
(məsələn, mexanikada, inşaatda hər hansı bir mexanizatorun,
texniki qurğunun, eləcə də inşaat obyektinin layihələrinin,
konstruksiyalarının nəzəri əsaslarının yaradılması, sosialsiyasi sistemlərdə istənilən təşkilatın fəaliyyətinin məqsədləri
üçün onun funksiyalarının əsaslarını əks etdirən sənədlər,
məsələn, nizamnamələr, əsasnamələrin hazırlanması), həm də
təcrübi biliklərə, təcrübədə qazanılan qaydalara (müəyyən işə
başlayıb davam edərkən öz-özünə yaranan və işin
prinsiplərinin ardıcıl gələn tələbləri ilə formalaşan fəaliyyətin
yaratdığı struktur –məsələn, iqtisadiyyat-biznes sahələrində
qabaqcadan tam müəyyən etmədən hər hansı bir işə başlama
və sonrakı təcrübələr və qaydalar sayəsində müəyyən struktura
malik olan sistemin-firmanın, şirkətin formalaşması. Burada
işin sonrakı gedişatından və cəlb olunmuş elementlərdən sistem
yaranır). əsasən formalaşa bilər.
Yuxarıda sadalanan fikirlərə əsasən, sistemdaxili prosesləri
ehtiva edən və proseslərin məzmununu ifadə edən anlayışların
mənasına bir qədər aydınlıq gətirmək lazım olur. Onu da
nəzərə almaq lazımdır ki, balanslaşdırmanın özü sistemli
şəkildə həyata keçirilən proseslərdən yaranan mahiyyət və
təzahürdür. Balanslaşdırma prosesinin mexanizmində çoxlu
sayda və bir-birilə əlaqəli olan hadisə momentləri yaranır. Bu
hadisə momentləri arasında müəyyən əlaqələr mövcud olur ki,
bu əlaqələr də sistem daxilində müəyyən qaydalarla
tənzimlənir(təbii-öz-özünə, sistemin daxili tələblərinə müvafiq
və qeyri-təbii-kənardan idarəetmə, tənzimləmə, təsir etmə yolu
ilə).
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Belə bir ifadə işlənilir: “riyaziyyat bütün elmlərin açarıdır.”
Məlumdur ki, tam və tərkib hissələr, bu hissələrin kəmiyyəti,
miqdarı, sayı və s. riyazi ədədlərlə ifadə olunur və dərk edilir.
Biz 5:5=1 sadə riyazi əməliyyatda 5-ə bir tam kimi baxırıq. Bu
tamı bərabər şəkildə bölsək, onda bu tamın tərkibinin 5 ədəd
bərabər hissələrdən, yəni 1-lərdən ibarət olması qənaətinə gələ
bilərik. 5 ədədinin tərkibində 1 ədədinin özünü də bir tam kimi
götürüb hissələrə bölə bilərik. Bu hər şeydən öncə məqsədlərə,
istəklərə və tələbatlara bağlı olur. İstənilən sistem ayrı-ayrı
ölçülərdən, kəmiyyət və miqdardan ibarət olan ədədlərlə ifadə
olunur. Məsələn, bir sistem tam sayda və ya kəmiyyət
baxımından hissələrə bölünə bilər və qeyri-tam şəkildə bərabər
hissələrdən ibarət ola bilər. Münasibətlərdə, münasibətləri əks
etdirən sistemlərdə isə tam bölgü amili nisbi xarakter daşıyır və
kəmiyyətlər müxtəlifdir. (Burada həm dayanıqlıq, maillik, həm
də keçicilik ola bilər). Bu baxımdan münasibətlər sistemində
tam bölgü alınmır. Siyasi münasibətlərin piramidal sistemində,
strukturunda tam bərabər bölgü mümkün olmur, burada
bərabərlik dalğalı xüsusiyyətlərə malik olur. Qarşılıqlı
münasibətlərdə hər bir tərəfin öz marağı təmin edilir, qarşılıqlı
razılıq əldə olunur.
İndi qayıdaq sistem anlayışının mənasına. Mövzunun
əvvəlində sistemlə bağlı bəzi fikirlər bildirildi. Yada salmaq
münasib olar ki, sistem sözü yunan sözü olan systema-dan
götürülüb, mənası bütöv, tam, hissələrdən birləşmə deməkdir.
Fəlsəfi kateqoriyadır. Birləşmə isə demək olar ki, bütün
sahələrdə var. Deyək, astronomok sistemlər, məsələn, Günəş
sistemi (Günəş və onun planetlərinin qarşılıqlı asılılıq sistemi),
astronomik-coğrafi sistemlər, məsələn, Yerin qatları və onlar
arasında qarşılıqlı asılılıq, bağlılıq cəmi; canlı orqanizmlərdə
sinir sistemi, ürək-qan damar sistemi; dövlətçilk sahəsindəiqtisadiyyat
sistemləri,
hüquq-mühafizə
sistemləri,
təhlükəsizlik sistemləri, o cümlədən dövlət ərazisini müdafiə
sistemləri-silahlı qüvvələr sistemləri, təbii fəlakətlərin
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qarşısının alınması sistemləri, beynəlxalq münasibətləri təmin
edən, tənzimləyən iqtisadi, siyasi, təhlükəsizlik və s. sistemləri;
elm sahələrində-riyazi sistemlər, həndəsi sistemlər, mexaniki
sistemlər, kimyəvi sistemlər və s. Musiqidə də sistemlər var.
Məsələn, orkestr (orkestrin növləri –simfonik, kamera, nəfəsli
və xalq çalğı alətləri orkestrləri) böyük musiqi kollektividir və
burada müxtəlif alətlərdə çalan ifaçılar birləşir. Simfonik
orkestrin özü də ən iri tərkibə malikdir və alətlər qrupu
mövcuddur (ağac nəfəsli, mis nəfəsli, zərb, simli alətlər qrupu).
Sistemlərə müxtəlif mərkəzlər (məsələn, ticarət-biznes
mərkəzləri), şəbəkələr (elektrik şəbəkələri sistemi), dairələr;
avadanlıqlar (dəzgahlar), qurğular; zavod, fabrik; firma, şirkət;
komitə, nazirlik, idarə, elmi-tədqiqat və tədris müəssisələri
(institutlar,
universitetlər,
akademiyalar)
və
siyasi
administrasiyalar; komplekslər (idman-konsert kompleksləri);
massivlər (yaşayış massivləri); nəqliyyat infrastrukturları (yolkörpü şəbəkələri); informasiya-rabitə (poçt, teleqraf, telefon,
internet); elm, maarif, mədəniyyət və s. daxildir. (Qeyd:
İnfrastruktur latın sözü olub infro-aşağı, alt və strukturaquruluş yerləşmə mənasında işlədilir. XX əsrin 40-cı illərinin
axırlarından istifadə olunan bu termin əsasən xalq
təsərrüfatının mühüm sahələri olan sənaye və kənd təsərrüfatı
istehsalına, əhaliyə xidmət edən sahələr kompleksini əhatə edir.
İnfrastruktur iki qrupa ayrılır: istehsal infrastrukturu (maddi
istehsala xidmət edən sahələr-dəmir və şose yolları, nəqliyyat,
energetika, texniki təchizat sistemi, mühəndis qurğuları və s.)
və sosial infrastruktur (kadr hazırlığı, elm, məişət, maarif,
səhiyyə, mədəniyyət, ictimai iaşə və s.).1 Qədim yunan filosofu
Aristotel ilk dəfə olaraq elmi bilikləri sistemləşdirmişdir. O,
bunları üç böyük qrupa, yaxud kateqoriyaya bölmüşdür: nəzəri,
təcrübi, yaradıcı. Aristotel birinci qrupa fəlsəfəni, riyaziyyatı

1

“Azərbaycan iqtisadiyyatı”. İ.e.n., dosent İ.H.Alıyev və i.e.n., dosent S.A.İbadovun
rəhbərliyi və elmi redaktorluğu ilə. Bakı, “Ağrıdağ”, 1999, 400 s. səh. 217.
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və fizikanı; ikinci qrupa etika və siyasəti; üçüncü qrupa isə
incəsənəti, peşələri və tətbiqi elmləri aid etmişdir.1
Sistem anlayışına və bu baxımdan müxtəlif sahələrdə
formalaşmış sistemlərə elmi ədəbiyyatlarda və izahlı lüğətlərdə
aşağıdakı şəkildə izah verilir:
-sistem fəlsəfi kateqoriyadır. Sistem hissələrin əlaqəsi,
təşkil olunması, nizamlanması ilə xarakterizə olunan bütöv ilə
müqayisə oluna bilər. Sistem elementlərin əlaqəsi, onların
strukturu olmasa mövcud ola bilməz;2
-sistem (yun.systema-bütöv) -1. Bir şeyin hissələri arasında
düzgün, müntəzəm düzülmüş və qarşılıqlı əlaqəyə əsaslanan
müəyyən qayda, üsul. 2. Hər hansı bir nəzəriyyənin, təlimin
əsasını təşkil edən prinsiplərin məcmusu. Məsələn, Dekartın
fəlsəfi sistemi. 3. zool., bot. təsnifat, qruplaşdırma. 4. Bir şeyin
(təsərrüfat, dövlət, siyasi və s. vahidlərinin) təşkilat, quruluş
forması. Dövlət quruluşu sistemi. 5. Bir-birilə qarşılıqlı surətdə
bağlı hissələrdən ibarət struktur, quruluş. Günəş sistemi. Dilin
qrammatik sistemi. Əsəb sistemi. Səhiyyə sistemi;3
-iqtisadi sistem-maddi və qeyri-maddi nemətlərin
istehsalçıları və istehlakçıları arasında əlaqələrin xüsusi
qaydada nizamlanmış sistemidir. Bu o deməkdir ki, insanların
ictimai istehsal prosesində müxtəlif formada həyata keçirdikləri
təsərrüfat fəaliyyətləri həmişə hər hansı üsulla təşkil
olunmalıdır. İqtisadi sistem iqtisadiyyatın başlıca probleminin
həllinin təşkili və idarə olunmasına, mövcud resurslardan
istifadə olunması səviyyəsinə, həmçinin cəmiyyət və onun

1

Aristotel. Nikomax etikası (Tərcümə edəni. F. Təbibi). Bakı, Qanun, 2007, 340
səh., s.2.
2
Yusif Rüstəmov. Fəlsəfənin əsasları. (mühazirə kursu. Bakı. “Nurlar” NəşriyyatPoliqrafiya mərkəzi, 2007, 504 səh.53.
3
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Azərbaycan
dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. IV Cild. Bakı, “Şərq-Qərb” 2006. 712 səh., s. 126127.
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üzvlərinin tələbatlarının ödənilməsinə görə bir-birindən
fərqlənən iqtisadi şərtlərin və amillərin məcmusudur;1
-iqtisadiyyat-insanlar
arasında
münasibətləri
müəyyənləşdirən bir sahə kimi cəmiyyət üzvlərinin artan
tələbatını ödəmək məqsədilə istehsal resurslarından səmərəli
istifadə olunması sistemidir. O, sivilizasiyanın inkişafında ən
çevik və görkəmli element olan məhsuldar qüvvələrin
inkişafını əks etdirir;2
-bazar-əmtəələrin istehsalı və reallaşması sferası, şərtləri və
yeri ilə bağlı iqtisadi forma və mexanizmlərin üzvi məcmusu
sistemidir;3
-milli innovasiya sistemləri- bu, iqtisadiyyatın dövlət və
özəl bölməsində elmi tədqiqat işləri həyata keçirən, istehsal
fəaliyyəti ilə məşğul olan və yüksək texnoloji məhsullar realizə
edən (nəhəng və kiçik miqyaslı elmtutumlu şirkətlər, dövlət
elm mərkəzləri və regional texnoparklar, gəlir gətirməyən elm
təşkilatları və fondlar), şirkətlərin cəmidir, həmçinin innovasiya fəaliyyətinin idarəedilməsi və maliyyələşdirilməsidir.
Milli innovasiya sistemlərinin mühüm tərkib hissələrinə
institusional mühit, innovasiya fəaliyyəti ilə məşğul olan,
bazarın bütün strukturlarının digər seqmentlərlə qarşılıqlı
fəaliyyətinin səmərəliliyini, üsul və formalarını müəyyən edən
normalar, qaydalar, müəssisələri idarəetmə qaydalarından
ibarət olan qanunvericilik aktlarının cəmi də daxil edilir;4
-beynəlxalq sistem-beynəlxalq sistemə, dar mənada, aid
edilir: birincisi, dövlətlər və dövlətəbənzər qurumlar; ikincisi,
xalqlar və inkişaf proseslərində dövlətlər forması kimi
1

“Azərbaycan iqtisadiyyatı”. İ.e.n., dosent İ.H.Alıyev və i.e.n., dosent S.A.İbadovun
rəhbərliyi və elmi redaktorluğu ilə. Bakı, “Ağrıdağ”, 1999, 400 s., səh.9
2
H.B.Allahverdiyev, K.S. Qafarov, Ə.M.Əhmədov. İqtisadiyyatın dövlət
tənzimlənməsi. Ali məktəblər üçün dərslik. “Nasir” nəşriyyatı, Bakı-2002., səh..5.
3
Həmin kitab, səh.24.
4
Мировая экономика и международный бизнес: учебник/кол.авторов;
под.общ.ред.д-ра экон.наук, проф. В.В. Полякова и д-ра экон. наук, проф.
Р.К.Щенина.-5-е изд.,стер.-М.:КНОРУС,2008.-688с., səh.207-208.
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müstəqillik uğrunda mübarizə aparan millətlər; üçüncüsü,
beynəlxalq təşkilatlar; dördüncüsü, dövlətlərin qruplaşmaları;
beşincisi bu elementlər arasındakı əlaqələr. Yuxarıda qeyd
edilənlərlə yanaşı, beynəlxalq sistemə beynəlxalq münasibətlərdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq-hüquqi və digər sosial
normalar aid edilir. Beynəlxalq sistem üçün səciyyəvi olan
cəhətlər digər komponentlərdən məxsusi qaydada asılı olmaqla
müəyyən olunan bütövlükdən ibarət olmaqdır. Beynəlxalq
sistem üçün məxsusilik həm də ondan ibarətdir ki, onun əsas
elementi olan dövlət, birincisi, beynəlxalq sistemin tərkibidir,
ikincisi, beynəlxalq sistemdən kənar fəaliyyət göstərə bilər;1
-beynəlxalq hüquq sistemi-daxilən qarşılılı əlaqədə olan
ünsürlərin, hamılıqla tanınmış prinsiplərin, müqavilə və adət
hüquq normalarının, beynəlxalq təşkilatların qətnamələrinin,
beynəlxalq məhkəmə orqanlarının, həmçinin beynəlxalq
etimad, hüquq varisliyi, beynəlxalq məsuliyyət kimi beynəlxalq
hüquq institutlarının və s. obyektiv mövcud olan vəhdətidir.
Hər bir sahənin özü isə beynəlxalq hüququn vahid sistemində
yarımsistem sayıla biləcək müstəqil sistem təşkil edir;2
-informasiya sistemi-müxtəlif xarakterli məlumatların
sorğuya görə toplanması, saxlanması, yeniləşdirilməsi, axtarışı
və verilişi üçün sistemdir;3
-sinir sistemi –heyvan və insan orqanizmində bütün orqan
və sistemlərin fəaliyyətini birləşdirən və orqanizmin xarici
mühitlə daim qarşılıqlı əlaqəsində onun funksiyasını vahid tam
kimi təmin edən sinir elementləridir. 4 (Qeyd: İnsan beyninin
fəaliyyəti əsasən müvafiq sistem və struktur xarakterinə malik
olmaqla yanaşı, insanların ümumi hərəkətlərinin də sistemli
olmasını şərtləndirir. Məsələn, informasiyalarla işləyərkən
1

Материалы
контактных
лекционных
занятий
по
дисциплине
«Международное публичное право». http://www.kar-femida.kz/Keis/0503013:II/9/klek.htm.
2
“Beynəlxalq hüquq” Azərb. dilində, R. F. Məmmədovun redaktorluğu və
tərcüməçiliyi ilə. Bakı, “Qanun” nəşriyyatı, 2002, 752 s., səh.16.
3
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. 19.Bakı.80. IV cild. səh. 480.
4
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. VIII cild. səh.446.

190

insan əsasən dörd hərəkət icra edir: informasiyanı qəbul edir,
yadda saxlayır, emal edir və ötürür. İnsan beyni
informasiyaları duyğu(görmə, eşitmə, dadbilmə, iyibilmə və
hissiyat) orqanları ilə qəbul edir, nitq yolu və ya hərəkət
sistemi (jestlər, yazı, mimika) vasitəsi ilə ötürür);1
-sistem-bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olan və tam bütövlük
təşkil edən texniki obyektlər yığımıdır və s.2
-fiziki kəmiyyətlər sistemi-təbiyyat elmlərinin bu və ya
digər sahəsində tətbiq olunan və qarşılıqlı əlaqəli fiziki
kəmiyyətlər toplusudur;3
-vahidlər sistemi-bir sıra kəmiyyət sistemlərinin
prinsiplərinə uyğun olaraq yaradılan fiziki kəmiyyət
vahidlərinin toplusudur;4
-metrik ölçü sistemi-əsası metr olan fiziki kəmiyyət
vahidlərinin məcmusudur;5
-orqanizmin psixi immunosistemi- insan orqanizmisini,
eləcə də psixikasını gün ərzində müxtəlif dalğalardan,
informasiyanın mənfi təsirlərindən qoruyan, onları rədd edən
və zərərsizləşdirən təbii proseslər sistemidir. Burada iki
fəaliyyət istiqaməti var: sinir sistemi vasitəsilə qorunma,
psixikanın vasitəsilə qorunma-baş beyin və beyin qabığı
vasitəsilə qorunma. İnsan orqanizmin iki tip immunosistemi
var: 1. Orqanizmin bioloji immuniteti. 2. Orqanizmin psixi
immuniteti.6
Ümumiyyətlə, iqtisadiyyat, o cümlədən təsərrüfat tipləri,
siyasət, mədəniyyət, sosial sahələr və digər sahələr üzrə
qruplaşmış maraqlar, birgə fəaliyyət, birgə və cəmləşmiş, bu
1

Müvafiq məlumatlar ümumtəhsil məktəblərinin (Azərbaycan bölməsi) 5-ci sinif üçün
İnformatika dərsliyi kitabından götürülüb. Səh. 12-13, Çaşıoğlu nəşriyyatı -2005.
2
Qocayeva Gülbəniz Göyüş qızı. Rusca-azərbaycanca texniki terminlərin izahlı
lüğəti. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, Bakı 2004, 776 səh., səh. 516.
3
Həmin kitab, səh. 516.
4
Həmin kitab, səh. 516.
5
Həmin kitab, səh. 304.
6
Şükran Dədəyev. Psixika: İnsan orqanizmində psixikanın müəyyənləşdirilməsi və
öyrənilməsi. Yeni fundamental psixologiyanın əsasları. Bakı, Qanun, 2007, 456 səh.,
səh. 332-334.
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baxımdan həm həmahəng, həm disharmonik olan fəaliyyət
prinsipləri, ideyalar, şüurlar, mövqelər, baxışlar, ölçü qrupları,
dəyərlər, ümumiləşdirilmiş elmi təhlillər və digər kompleks
xarakter kəsb edən bütün varlıqlar, məfhumlar, konsepsiyalar
sistem təşkil edir, sistem şəklində olur, elementlər qarşılıqlı
təsirlər edir və qarşılıqlı təsirlərə məruz qalırlar. Məsələn, bir
anlayış özündə çoxlu sayda və müxtəlif tərəfləri əhatə edən
anlayışları (kateqoriyaları) cəmləşdirir. Bu baxımdan, məsələn,
sivilizasiya anlayışında insanın həyat fəaliyyətinin üsulu kimi
mədəniyyətin müəyyən səviyyəsi-fəlsəfə, mədəni dəyərlər
sistemi, ictimai əhəmiyyətli ideallar, yaradıcılıq üslubu,
ümumiləşdirilmiş dünyagörüşü ilə xarakterizə olunur.1
Məsələn, dövlət adlanan qurumun tərkibində, həm ərazi
idarəetməsi baxımından (unitar və federativ dövlətlər), həm də
siyasi quruluşu baxımından (respublika, monarxiya və s.), eləcə
də idarəetmə rejimlərinin (daxili siyasi rejimlər-demokratik
rejimlər, totalitar və avtoritar rejimlər, tiraniya üsul idarəsi və
s.) çoxçalarlığına görə, çoxlu sayda sistemlər var ki, bu
sistemlərin özləri də elementlər (elementlər birləşmələri,
toplusu, məcmusu; elementlər hərəkətlərinin kompleksliliyi)
olaraq ümumi sistemi təşkil edir.
Müasir cəmiyyətdə mövcud olan qruplaşmış maraqlar
subyektlərin birləşmiş qaydada fəaliyyətini şərtləndirib ki, bu
da ayrı-ayrı sistemlərin yaranmasını zəruri edibdir. Maraqların
sahələr üzrə qruplaşması da sistemlərin sahələr üzrə
yaranmasını şərtləndirib. Məlumdur ki, cəmiyyətin bütün
üzvləri bir-biriləri ilə əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərir. Əlaqəli
fəaliyyət mexanizmi və strukturu özündə tərəfləri olan
sistemləri əmələ gətirir. Hər bir cəmiyyət geniş məzmunlu
vahid-ümumi şəkildə birləşmiş quruluşa malikdir. Eyni
zamanda vahid cəmiyyət ayrı-ayrı forma və məzmun kəsb edən
1

İnsan hüquqları. Rusiya Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, h.e.d., professor E.A.
Lukaşevanın redaktəsi ilə. Rus dilindən tərcümə edəni Ş.İ.Əliyev., Bakı, Şirvannəşr,
2005, 572 səh., səh. 41.
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quruluşların qarşılıqlı əlaqələrindən formalaşır. Hər bir quruluş
və mexanizm sistem daxilində mövcud olur. Məsələn,
münasibətlər sisteminin özünün çoxlu sayda sahələri var və bu
baxımdan münasibətlər bütün sahələrdə hərəkətlərlə müşahidə
olunduğundan, sahələr üzrə münasibətlər sistemi yaranır.
Qruplaşmış maraqlar cəmi birlikdə qruplaşmış sahələrin
formalaşmasını zəruri edir. Maraqlar inkişaf etdikcə sahələrin
genişlənməsi və sahələr üzrə say tərkibinin çoxalması prosesi
yaşanır. Çoxalmış sahələr üzrə münasibətlər sistemi, məsələn,
sosial münasibətlər, iqtisadi münasibətlər, mədəni münasibətlər
və s. formalaşır. Sistem ona görə formalaşır (subyektlər
tərəfindən formalaşdırılır) ki, proseslərə məqsədli şəkildə
istiqamət verilsin və proseslər vahid mərkəzdən idarə edilsin
ki, səmərə əldə olunsun. Cəmiyyətin üzvləri assosiasiya
olunmuş şəkildə öz maraqlarını təmin etmək üçün fəaliyyət
sahələri yaradırlar və bu fəaliyət sahələri arasında əlaqələr
mövcud olur. Əlaqələr həmin sahələrin daxili inkişafına və
mövcudluğuna xidmət edir. Cəmiyyətin üzvləri öz maraqlarını
sistemli şəkidə təmin etmək məqsədilə sistemli sahələri
formalaşdırırlar. Məsələn, iqtisadiyyat sahələri sistemi (istehsal
müəssisələrinin sistemləri, ticarət və vergi sistemləri-vergi
sistemi həmçinin idarəetmə sahələri sistemləridir və s.),
idarəetmə sahələri sistemi (inzibati və siyasi idarəetmə) və s.
Mexaniki sistemlər əsasən cəmiyyətin üzvlərinin maraqlarının
təmin olunması üçün onlar tərəfindən məqsədəçatma
istiqamətində prosesləri tənzimləmək üçün yaradılır. Cəmiyyət
özü sistemlər şəbəkəsindən ibarətdir ki, bu sistemlər
şəbəkəsinin özü də cəmiyyətin inkişafı üçün vasitələri daima
hərəkət vəziyyətində saxlayır.
Sistemlər sadə və qarışıq-təbəqəli (mürəkkəb) xassələrə
malikdir. Sistemlərin mürəkkəbliyi (qarışıqlığı) onun
tərkibində olan sadə sistemlərin birləşmələri ilə və sistemin
fəaliyyətinin çoxməzmunluğu, çoxsahəliyi ilə xarakterizə
olunur. Sistemin özü də sadə və mürəkkəb, eyni və fərqli forma
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və məzmunlu elementlərin birləşməsindən yaranır. Bu birləşmə
rəngarəngliyi ehtiva edir. Mexaniki sistemlərdə sadə və
mürəkkəb sistemlər (məsələn, qurğular, dəzgahlar, müxtəlif
cihazlar) oxşar və ardıcıl, uyğun iş proseslərini təmin etmək
məqsədliə müəyyən yerlərdə, məkanlarda (məsələn, sexlər
şəklində) birləşərək böyük bir müəssisəni (mürəkkəb sistem
kompleksini) yaradır. Bu müəssisə, məsələn, neft emalı
müəssisəsi sadə qurğularda baş verən ardıcıl emal prosesləri
sayəsində vahid məqsədli, həmçinin çoxlu sayda çeşidli
məhsulları (sənaye və avtomobil yağları, benzin, kerosin,
bitum, mazut və digər yanacaq məhsulları, aseton, qliserin,
spirt və s.) istehsal edir. Hər bir sistemin sadə və mürəkkəbliyi
həmi sistemin təyinatına, fəaliyyət məqsədinə yanaşmadan
meydana gəlir. Qarışıq, mürəkkəb (təbəqəli, qatlı) sistemlər
mürəkkəb və zəngin əsaslarla enerjiyaratma və vasitələrin əldə
olunması funksiyasını yerinə yetirir. Mürəkkəb sistemlərdə bir
neçə mürəkkəb əməliyyat həyata keçirən sistemlər ola bilər və
sadə sistemlər də bu mürəkkəb sistemlərin tərkibi ola bilər və
onlar arasında müvafiq tellərin yaranmasına xidmət edə bilər.
Sadə, lakin mürəkkəb əməliyyatlar həyata keçirən bir
sistemi nümunə götürək: məsələn, komputerlər (hesablayıcılar)
həm riyazi hesablamalar yerinə yetirir, həm də müxtəlif
qurğuları idarə edir, filmlər göstərir, burada mətnlər yazılır və
çıxarılır, şəkillər çəkilir, musiqilər dinlənilir, həmçinin
məktublaşmalar və s. əməliyyatlar həyata keçirirlər.
Komputerin əsas hissəsi sistem bloku adlanır. Buraya prosessor
(beyin olaraq daxil olmuş informasiyaları emal edir,
hesablamalar aparır, xarici qurğularla əlaqə yaradır), əməli
yaddaş, bərk və çevik (yumşaq) disk informasiya daşıyıcıları,
qidalanma bloku və s. daxildir), monitor (ekran-sistem
blokundan daxil olan informasiyalar, şəkillər görünür),
klaviatura (verilənləri komputerə daxil etmək üçün istifadə
olunan standart giriş qurğusudur), printer (məlumatlarışəkilləri, mətnləri çap edən qurğudur), CD-ROM (diskləri
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oxuya bilən bir qurğudur), maus (lazımi informasiyaları
seçmək və kursorun ekranda sürətli hərəkətini təmin etmək
üçündür), skaner (kağız vərəqi üzərində olan şəkil və yazıları
komputerə daxil etmək və təsvir və ya mətnin elektron surətini
çox az vaxt ərzində yaratmaq üçün istifadə olunur) daxildir.
Bundan başqa komputerə mikrafon, səs kolonkaları,
qulaqcıqlar, oyun manipulyatorları və s. qurğular qoşula bilər.
Komputeri şəbəkəyə qoşmaq üçün şəbəkə platası və modem
əlavə edilir.1
Sistemlər üzvlərin (elementlərin) fəaliyyətini stimullaşdırır
və enerjinin müvafiq istiqamətə yönəlməsini şərtləndirir.
Məsələn, istehsal prosesləri sistemi insanların maraqlarının
xidmətinə əsaslanaraq ehtiyacların, daha geniş mənada
tələbatların ödənilməsi üçün enerjini (gücü) müvafiq
istiqamətlərdə saxlayır və müəyyən vasitələrin qüvvələri ilə
tətbiq edir. Cəmiyyətdə mövcud olan bütün sadə və mürəkkəb
sistemlər qarşılıqlı təsirlərə məruz qalırlar və bu təsirlər
sayəsində sistemlər, həmçinin qarışıq məzmun kəb edən
sistemlər və onların mexanizmləri, eləcə də qarşılıqlı əlaqələri,
əlaqələrin xüsusiyyətləri formalaşır.
Dövlət sistemi də mürəkkəb xarakterə malikdir və sadə və
mürəkkəb sistem birləşmələrindən formalaşır. Dövlət
sistemlərinin özləri də tərkibcə həm sosial, həm də iqtisadi,
mədəni və təhlükəsizlik amillərinin mövcudluğundan yaranır.
Piramidal əsaslı siyasi və inzibati idarəetmə strukturu
baxımından qeyd etmək olar ki, strukturun şaxələnmiş
hissəsində, yerlərdə (məsələn, qəsəbə və kəndlərdə) sadə
idarəetmə forması mövcuddursa, orta (məsələn, rayonun,
şəhərin idarəolunması) və yuxarıda (ixtisaslaşmış dövlət
təşkilatları, məsələn, nazirlik, komitə, şirkət, səhmdar cəmiyyət
və s.) isə mürəkkəbləşmə sxemləri tətbiq edilir. Mürəkkəb
sxemlər fəaliyyətin şaxəli əsaslarından meydana gəlir və
1

Komputerlə bağlı məlumatlar ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinif üçün
İnformatika dərsliyi kitabından götürülüb. Səh. 17-20, Çaşıoğlu nəşriyyatı -2005.
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öhdəlik və məsuliyyətin böyüklüyündən formalaşır. Yuxarı
sistem mərkəzlərinin özləri də sadə və mürəkkəb hissələrə
(yerli və digər sistemlərə) ayrılır. İdarəetmə sahəsində sistemin
mürəkkəbliyi və qarışıqlığı həmin sistemin həm məkan və dairə
baxımından əhatəliyinin böyüklüyündən (məsələn, nazirlik,
komitə öz səlahiyyəti baxımından bütün dövlət ərazisində,
xarici işlər nazirliyi (idarə, dövlət departamenti və s.) dövlətin
xarici siyasətinin əhatə olunduğu bütün ərazilərdə və
sahələrdə), həm də funksiyanın genişliyindən (məsələn,
aidiyyatı sahələr üzrə nazirliklərin funksiyası və səlahiyyətləri
böyük olur) irəli gəlir. Dövləti idarəetmə sistemi çox mürəkkəb
və geniş, çoxvektorlu struktur olaraq özündə iqtisadiyyatın
təşkili və idarəedilməsi, sosial sahələrin təşkili və
idarəedilməsi, mədəniyyət sahələrinin təşkili və idarəedilməsi,
müdafiə və təhlükəsizliyin təmin edilməsi sahələrinin təşkili və
idarəedilməsi, infrastruktur sahələrinin-nəqliyyat və rabitəinformasiya sahələri- təşkili və idarəedilməsi, elm, təhsil,
səhiyyə, ekologiya, hüquqi müdafiə və s. sahələrinin regional
və mərkəzi idarəetmə əsasları ilə təşkili və idarəedilməsi və
qeyd edilən sahələr üzrə beynəlxalq münasibətlərin təşkili və
bu sahədə idarə və tənzimləmə üzrə sadə və mürəkkəb
məzmunlu sistemləri birləşdirir. Ümumiyyətlə, bütöv şəkildə
siyasi sistem (dövlətin təşkili, quruluşu və dövlətin
idarəedilməsini təmin edən sistem) bir-birilə sıx əlaqədə olan
və bir-birinə təkan verən, qarşılıqlı olaraq bir-birini
tamamlayan, fəaliyyətlərini şərtləndirən, uzlaşdıran və öz daxili
məzmununa görə harmonik qaydada nizama salınan sistemlər
kompleksindən formalaşır. Dövlət sistemi mürəkkəb məzmunlu
və müxtəlif vahidliklərdən (komplekslərdən) formalaşan bir
vahiddir (unitdir). Eləcə də beynəlxalq münasibətlərin ayrı-ayrı
sahələrini əhatə edən, həmçinin bu sahələr arasında qarşılıqlı
əlaqələrin yaranmasında koordinasiya rolu oynayan və
münasibətlərin yaranması istiqamətlərini təşkil edən Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı və onun ixtisaslaşmış qurumları (idarələri və
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ya təşkilatları) var: Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, UNESCOtəhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə təşkilat, Beynəlxalq
Əmək Təşkilatı, Sənaye İnkişafı üzrə Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı-UNİDO, Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı,
Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı, BMT-nin maliyyə təşkilatları və s.
Bu təşkilatlar BMT fəaliyyətinin şaxələnməsini təmin edərək,
ümumi strukturunu təşkil edirlər.
Sistemin, xüsusilə mürəkkəb sistemlərin fəaliyyətini
qaydaya salan, ölçü, dəyər və hədlər, çərçivələr müəyyən edən
vasitələr (hüquq normaları) də münasibətlərin çoxsahəliliyi və
çoxməzmunluluğuna görə mürəkkəb xassələrə malik olur. Sadə
normalar toplusu mürəkkəb məzmunlu normalar toplusunu,
məsələn, dövlətin qanunvericilik toplusunu, əmələ gətirir. Bu
da onunla əlaqəli olur ki, maraqların zənginliyi, çoxsahəliliyi
mövcud olur və maraq daşıyıcılarının da fəaliyyətləri sahələr
üzrə zəncirvarilik təşkil edir. Dövlət daxilində və beynəlxalq
münasibətlərdə normaların məcəllələşməsi (sahələr üzrə qəbul
edilən qanunlar, oxşar sahələrin biriliyində mövcud olan hüquq
normalarının toplusunun yaradılması) prosesləri meydana gəlir.
Hüquq normaları toplusu münasibətlərin sadə tərkiblərini
tellərlə bir-birinə bağlayır və eyni istiqamət üzrə vahid
məzmun yaradır. Bu vahid məzmun ayrı-ayrı maraqlardan
ibarət olan ümumi və hərtərəfli maraqlar toplusunu təşkil edir.
Müvafiq hüquq normaları cəmi təbii hüquqları qorumaq və
təmin etməklə yanaşı, əlavə hüquqların verilməsini də təmin
edir. Bu baxımdan mürəkkəb normalar sistemi zəngin
maraqların təmin edilməsinə xidmət edən və subyektlərin
qarşılıqlı maraq və məqsədlərini yerinə yetirən kompleks
vasitələr rolunda çıxış edir. Normalar sistemi öz-özlüyündə
baza yaratmaqla, digər normaların da yaranması üçün
subyektlərə təsir etmək imkanına malik olur. Subyektlərin
müvafiq istiqamətlər üzrə növbəti normativ (normalara uyğun
və normalarla tənzimlənən fəaliyyət) fəaliyyətlərini
zəruriləşdirir. Sistemin ən əsas müsbət xüsusiyyətlərindən biri
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də ondan ibarət olur ki, sistemin baza qaydaları öz üzərinə
yeni-yeni qaydaları əlavə edir və daima dinamik və statistik
inkişafı meydana gətirir. Sistemdə mövcud olan vasitələr
fəaliyyət göstərdikcə yeni tələbləri üzə çıxarır ki, bu da
subyektlərin
yeni
maraqlar
uğrunda
mübarizələrini
zəruriləşdirir. Sistem əhatə etdiyi sahələrdə hər zaman
hərəkətin ritmiliyini təmin edir. Hərəkət zamanı isə yeni-yeni
vasitələr yaranır, cəmiyyət inkişaf edir. Hər bir sistem həm öz
daxili etibarilə, həm də kənar elementlərlə qarşılıqlı əlaqədə
fəaliyyət göstərdiyindən, daxili və kənar potensial hesabına
təkmilləşmə proseslərini yaşayır. Sistem özü inkişaf etməklə
yanaşı, digər sistemlər üçün də təkanvericilik (enerji
ötürülmələri) rolunda çıxış edə bilir.
Sistemin tərkibində müxtəlifliklər, rəngarəngliklər həm
sistemin elementləri arasında tarazlığı, simmetriyanı,
harmoniyanı (bunlara şərti müsbətliklər də demək olar), həm
də uyğunsuzluğu, fərqliliyi, disharmoniyanı, qeyri-tarazlığı
(bunlara isə şərti mənfiliklər də demək olar) yaradır.
Sistemlərin daxilində olan və insanların təfəkküründə qəbul
edilən mənfiliklər və müsbətliklər, onların vəhdəti və
mübarizəsi, bu mübarizədən yaranan enerji və güc sistemin
elementlərinin vahid mərkəzlərə, vahid dairələrə, məkanlara
toplanmasını, elementlərin birləşməsini təmin edir ki, bu da
mürəkkəb kompleks olan vahid sistemi yaradır.
Hər bir sistemin özünəməxsus mərkəzi qüvvəsi (bu
qüvvəni yaradan əsas mərkəzi elementi-ünsürü-subyekti)
mövcud olur. Eləcə də sistemlərdə digər elementlər (köməkçiyan elementlər, ünsürlər-subyektlər, komponentlər) də çıxış
edir. İstənilən sistem ayrı-ayrı və müxtəlif elementlərin
qarşılıqlı fəaliyyətini özündə ehtiva etdiyindən, kompleksdə
hər bir elementin özünəməxsus yeri və rolu formalaşır.
Elementlərin qarşılıqlı fəaliyyəti onların təklikdə və birləşmiş
formada xassələrini üzə çıxarır. İki və ya daha çox sistemin
qarşılıqlı fəaliyyəti zamanı sistemlərdə olan elementlərin əlaqə
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və münasibət formasında qarşılıqlı keçid prosesləri mövcud
olur. Sistemin mərkəzi qüvvəsi öz ətrafında köməkçi qüvvələri
cəmləşdirir, köməkçi elementlər sistem üçün həm də struktur
(obyekt) və infrastruktur (obyektləri birləşdirən digər obyektlər
(məsələn, hava limanları, dəniz və avtomobil vağzalları, metro
stansiyaları və s.) və xətlər, yollar, müxtəlif körpü və tunel
konstruksiyaları və s.) rolunda çıxış edir. Sistemlərarası
elementlər daima qarşılıqlı əlaqədə olurlar və daşıyıcı ünsürlər
rolunda çıxış edirlər. Bu baxımdan da hesab etmək olar ki, bir
sistem digər sistemə ya bütövlükdə, ya da ayrı-ayrı elementlər
vasitəsilə təsir edir. Təsir isə cəlbetmə, cəzbetmə, özündə
saxlama kimi vəziyyətləri yaradır. Ətraf sistemlər mərkəzi
sistemlərə ona görə xidmət edir və onlar ətrafında birləşirlər ki,
özlərinin şəbəkə şəklində fəaliyyətləri təmin edilsin. Xəyali
piramida formalı siyasi quruluşlarda mərkəzi elementlərin
müəyyən qədər say tərkibi olur və qruplaşmış mərkəzi
elementlər öz ətraflarında şaxəli qaydada köməkçi qurumları
cəmləşdirirlər. Piramidal strukturlarda mərkəzi elementlərlə
köməkçi-ətraf elementlər arasında qarşılıqlı əlaqələrdə bir
bağlılıq yaranır. Bu strukturlarda həm mərkəzi elementlər birbiriləri ilə bağlanır, həm də ətraf elementlər əlaqəli şəkildə
olur. Bu baxımdan “zəncir” formalı trayektorik əlaqələr
meydana gəlir. Piramidal struktur həm şaquli, həm də üfiqi
istiqamətlər üzrə bir-birinə bağlı formada təşkil olunur. Bu
baxımdan hesab etmək olar ki, ümumi piramidal quruluşda
fərqli və ya eyni, həmçinin oxşar məzmunlu funksiya yerinə
yetirən sistem qrupları formalaşır. Piramidal quruluş alt və üst
sistemlərdən təşkil olunur. Bu sistemlər də eyni və ya fərqli
məzmunda, lakin bir-birilə əlaqəli olaraq fəaliyyət göstərir,
maraqlar təmin edilir. Elə fərqli strukturlar, sistemlər
cəmiyyətin üzvlərində fərqli və geniş məzmunlu maraqların
yaranmasını zəruri edir. Piramidal strukturun mürəkkəbliyi
həm də onunla əlaqəli olur ki, burada alt sistemlər qrupu
(məsələn, iqtisadiyyat sistemləri qrupu), üst sistemlər (sosial və
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infrastruktur sistemləri qrupu) qrupu, həm də iki qatın qarşılıqlı
əlaqələrini təmin edən sistemlər qrupu formalaşır ki, bu da öz
növbəsində vahid məzmun kəsb edən dövlət siyasi sistemini
formalaşdırır. Ümumi siyasi sistemin tərkibində olan və onun
strukturunu təşkil edən yarımsistemlər bir-birini tamamlayaraq
fəaliyyət qururlar. Bu tamamlama həm eyni, həm də oxşar və
fərqli proseslərin ardıcıl olaraq müvafiq istiqamətlər üzrə
həyata keçməsindən ibarət olur. Sistemin trayektoriyalar
şəbəkəsində eyni və ya müxtəlif formalı elementlər bir-birini
tamamlayaraq (ardıcıl olaraq əvəzləyərək), həm də bəzi
hallarda müəyyən forma dəyişikliklərinə məruz qalaraq
hərəkətdə olur. Vahid ideya, bu baxımdan vahid məqsəd üçün
hərəkət vəziyyətində olan və strukturun tərkibini təşkil edən
elementlərin xassələri barədə tədqiqatçı V.C.Hacıyeva qeyd
edir: “Siyasi sistemə bir orqanizm kimi yanaşsaq,
ümumiyyətlə, sistemlik prinsipindən çıxış etsək, bəlli olur ki,
sistemin ideya daşıması, onun tam bir vahid kimi inkişaf və
fəaliyyəti, yaşaması sistemdaxili elementlərin, bir-biriləri ilə
harmoniyada olmasından, bir-birini tamamlamasından asılıdır.
Burada elementlərin hamısı vahid mənşəyə müəyyən ortaq
əlamətlərə və yaxud eyni maddələrdən törəmiş materiala malik
olmalıdırlar. Əks halda, onların bir-birini qidalandırması və
tama, vahid ideyaya xidmət etməsi mümkün deyil...”1
Mərkəzi sistemlər bölüşdürücü, paylayıcı funksiyasını
yerinə yetirir, ətraf sistemlər də öz növbəsində həm paylayıcı,
həm də daşıyıcı, ötürücü funksiyanı yerinə yetirirlər. Məsələn,
yerli strukturlara səlahiyyətlərin verilməsi, onların funksiyalarının, fəaliyyət dairələrinin və öhdəliklərinin müəyyən
edilməsi yuxarı qurumlar, mərkəzi administrasiyalar tərəfindən
həyata keçirilir (mərkəzi sistem vahidinin paylayıcı
funksiyası). Yerli sistemlər, eləcə də ixtisaslaşmış təşkilatlar
1

Vəsilə C. Hacıyeva. Siyasi orqanizm: elementlər, əlaqələr, proseslər. Bakı: “Elm”,
2008.-336 s., səh.91
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yuxarıdan gələn tapşırıqların, aşağılara doğru ötürülməsini
(ötürücülük funksiyası) təmin edirlər. Həm mərkəzi, həm də
yerli sistemlər həm idarəetmə, həm də icraetmə funksiyasını
yerinə yetirirlər. Mərkəzi sistemlər idarəetmə ilə yanaşı icranı
da təmin edirlər. İdarəetmə dedikdə, həm nəzarət, o cümlədən
tənzimləmə başa düşülür, həm də bu fəaliyyətin tərkibində bir
icra (nəyisə həyata keçirmə, müəyyən işləri yerinə yetirmə)
məzmunu mövcuddur. Bu baxımdan hesab etmək olar ki,
dövlətin idarəolunmasında hakimiyyətin icra qolu həm də
idarəetmə funksiyasını yerinə yetirir. Qanunvericilik və
məhkəmə hakimiyyətlərində də müəyyən işlərin həyata
keçirilməsi prosesləri yerinə yetirilir ki, bu da icra mənasını
verir. Bütün sistemlərin fəaliyyəti nəyisə icra etmək, qaydalara
əməl etmək və bu baxımdan da müəyyən işləri görməkdən
ibarətdir. Hər bir sistem öz fəaliyyətini sistematik şəkildə
yerinə yetirir. Sistemli proses zamanı istənilən əşya (cisim),
maddə, materiya (fəlsəfədə) öz formasını və ya da məzmununu,
tərkibini dəyişir. Məsələn, kimyəvi proseslərdən alınan
maddələr, mexaniki (fiziki) proseslərdən alınan cisimləri buna
aid etmək olar. Sistemli proseslərin əhəmiyyəti ondan ibarətdir
ki, istənilən cismə (əşyaya), maddəyə təsirlər sistemli şəkildə
(tələb edilən qaydalara müvafiq, normalar və prinsiplər
(məsələn, riyazi üsullar, riyazi hesablamalar tətbiq etməklə,
həndəsi ölçmələr aparmaqla) həyata keçirilir, onlara tətbiq
edilən kimyəvi və fiziki üsullar sistemli olaraq müəyyən edilir,
cisimlər, maddələr öz tərkibləri baxımından müəyyən və
müvafiq əsaslı formalar alırlar, təzahürdə yeni mahiyyət
meydana gəlir. Sistemli proses zamanı cisimlər maddələr
ölçmələr (tələblərə uyğun) əsasında öz tərkiblərini və
formalarını dəyişir. Məsələn, xammaldan (dəmir filizi, ağac
materialı və s.) hazır məhsulun əldə olunması müəyyən
ölçmələr əsasında kimyəvi və mexaniki qanunlar tətbiq
edilməklə müəyyən əşyalar (məsələn, məişət və texniki
əşyalar), materialllar (məsələn, tikinti materialları və s.) alınır
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ki, bu əşyalar, materiallar da məqsədli şəkildə subyektlər
(şəxslər) tərəfindən istifadə edilir. Hər bir sistemdə təsir edilən
vasitələrdə məzmun və tərkib dəyişiklikləri müəyyən
normativlər əsasında yerinə yetirilir. Texniki sahələrdə cızılmış
konstruksiyaları- layihələri buna misal çəkmək olar.
Avadanlıqların, qurğuların, cihazların texniki şərtləri, o
cümlədən istifadə təyinatları, funksiya əsasları onların texniki
pasportalarında öz əksini tapır. Texniki sistemlərdə proseslər
ardıcıl və paralel olaraq müəyyən anlarda və məkanlarda
müvafiq ölçülərə əsasən həyata keçirilir. Sistemin prosesinin
əsas xüsusiyyətləri onda olan ölçmələr cəmidir, birləşməsidir
ki, bu da müvafiq və ardıcıl təsir proseslərini həyata keçirir.
Təsirə məruz qalan material, maddə və ya əşyanın tərkib
elementlərinin yerdəyişmələri və ya da tərkib elementlərinin
artması və azalması, birləşmə zamanı yeni elementlərin
meydana gəlməsi qanunauyğunluğa (qanunların cəmi) əsasən
baş verir.
Sosial-siyasi və iqtisadi, eləcə də digər humanitar-ictimai
münasibətləri əks etdirən sistemlərdə də müəyyən məsələlər
üzrə münasibətlər sistemli olaraq qurulur. Burada sistemlər
əsasən sahələr üzrə münasibətləri tənzimləyərkən müəyyən
ölçmələr həyata keçirilir. Ölçmələr normaları və qaydaları
yaradır. Sistem münasibətlərin müəyyən trayektoriyalar üzrə
ardıcıl olaraq formalaşmasını təmin edir, istiqamətlənməni
yaradır. Dövlət hakimiyyətinə aid olan qurumların bütün
sahələrdə tənzimləmə funksiyalarını buna misal çəkmək olar.
Sistemli münasibət sistemli təsirləri yaradır. Sistemli təsirlər,
sistemli fəaliyyəti təmin edir. Sistemli fəaliyyət (sistemli
tənzimləmə) cəmiyyətlərdə özbaşınalığın, anarxiyanın 1
qarşısını alır. Hadisələrin vahid mərkəzlərdən idarəolunmasını
1

Qeyd: “Anarxiya” yunan dilindəki “anarchos” (an+archos)-hakimiyyətsizlik
sözündən götürülüb. Anarxizm nəzəriyyəsinə görə dövlətin olması vacib deyil, hətta
arzuolunmazdır. (Robert A.Dahl. Demokratiya haqqında. Natiq Səfərov və Hikmət
Hacızadənin tərcüməsi ilə. İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi (FAR CENTRE),
Bakı-2005, səh.234.
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təmin edir. Sistemin ümumən tarazlı fəaliyyəti (maraqların
tərəflər arasında onların gücünə görə təmin edilməsi) tarazlı
münasibətlərin formalaşmasını təmin edir. Sistem həmçinin
müxtəlif məzmunlu vəziyyətləri özündə birləşdirməklə, onların
birgə gücünü yaratmaqla vahid məzmunlu vəziyyətlərin
(maraqların təmini istiqamətində) meydana gəlməsini təmin
edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, insanlar yalnız öz ehtiyaclarına,
maddi və mənəvi tələbatlarına görə (tələbatın son həddi ola
bilməz və bu cəmiyyətin, həyatın inkişafına bağlıdır)
fəaliyyətdə olurlar. Məlumdur ki, heç bir şəxs təkbaşına ehtiyac
və tələbat ödəmək iqtidarında deyildir. Bu baxımdan birgə
təsirlər üçün güclərin birləşdirilməsi tələb olunur. Güclərin
birləşdirilməsi zamanı münasibətlərin qurulması zərurət olaraq
üzə çıxır. Meydana gələn münasibətlər cəmini isə sistemli
olaraq tənzimləmək isə təbii prosesə çevrilir. Münasibətlərin
sistemləşməsi, fəaliyyətin institutlaşması və bu baxımdan
tənzimlənməsi zərurəti yaranır. İnsan öz iradəsini yerinə
yetirmək üçün yalnız müəyyən məsafələrlə (sərhədlər daxilində
sahələrlə, perimetrlərlə) digərləri ilə əlaqədə olur ki, bu
əlaqənin hüquqi əsasını siyasi sistemlər (hakimiyyət)
tənzimləyir. Siyasi sistem insanların təbii (anadangəlmə)
hüquqlarının təmin edilməsi üçün sistemli, məqsədəuyğun və
standartlara, təlimatlara, tələblərə uyğun işlər həyata keçirir.
Cəmiyyətdə elementlərin müvafiq istiqamətlərdə axını
cəmiyyətin özündə inkişaf dalğalarının yaranmasını
şərtləndirir. Sistemlər (yarımsistemlər) inkişaf dalğalarının
yaranması üçün ötürücü mərkəzlər rolunda çıxış edirlər.
Həmçinin dalğaları əmələ gətirən mərkəzlər də olurlar.1 Sistem
mərkəzləri dalğaların yaranması üçün müvafiq mənbələr
rolunda çıxış edirlər. Bu dalğaların yaranmasında sistemlərin
zəncirvari trayektoriyasında olan sistem vasitələri də mühüm
rol oynayır. Mərkəzi və ətraf sistemlər zəncirin həlqələri, həlqə
1

Nəsibov. E.M. Siyasətin tərkib hissələrinin hərəkət xüsusiyyətləri. Bakı, “Elm və
Təhsil”, 2010.-116 səh. s. 108.
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birləşmələri (məsələn, böyük sistem mərkəzlərini buna
bənzətmək olar) olaraq inkişaf dalğalarının yaranması və
müvafiq istiqamətdə cərəyanı üçün enerjiyaratma funksiyasını
yerinə yetirirlər. Cəmiyyətin inkişafı bir-birinin ardınca
meydana gələn və dalğalar yaradan vasitələr toplusundan
təzahür edir. Vasitələrin birləşməsi və müəyyən sürətlə hərəkəti
dalğaların böyüklüyünü, sürətini müəyyən edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, sistemlər öz-özlüyündə birləşmiş
əməliyyatlar sahəsidir. Mexaniki sistemlərdə mexaniki
hərəkətlər riyazi ölçmələr əsasında meydana gəlir. Texniki
sistemlər əsasən riyazi üsullarla, kəmiyyət, məsafə və digər
ölçmələrlə fəaliyyət göstərir. Qeyri-texniki, qeyri-mexaniki
sistemlər, məsələn, münasibətlər sistemində tarazlığın
yaranması üçün isə qarşılıqlı hərəkətlərdə riyazi dəqiqliklər
(eyni anlar üçün ölçmələr) hər zaman mümkün olmur və
hərəkətlərarası ölçmələr şərti və nisbi xassələrə əsaslanır. Lakin
istənilən hərəkətin tərkibi zamana bağlı olan riyazi anlardan
ibarət olur. Bu o deməkdir ki, müəyyən şəraitdə bir saat ərzində
nə qədər hərəkət edilə bilir (fəaliyyət göstərilə bilər) və
hərəkətin kəmiyyəti və miqyası necədir. Burada riyazi
hesablamalar aparmaq, modellər tətbiq etmək olur. Lakin
qarşılıqlı münasibətlərdə balanslaşdırma zamanı ölçmələr
tərəzi şəklində tam dəqiq olmaya bilir. Münasibətlər sistemi
daxilində tarazlıq yaratmaq üçün hərəkətləri ya eyni zamanda
başlayıb, eyni zamanda dayandırmaq (nisbi olaraq), ya da
müxtəlif zamanlarda başlayıb eyni zamanda dayandırmaq
lazım olur. Burada əsas məzmun nəticənin eyni zamanda əldə
olunmasıdır. Bu məsələdə zaman amilində meyillik də ola
bilər. Nəticədə zamana müvafiq təsir edilən obyektlərdə əldə
olunan məqsəd nəticələri tərəflər üçün şərti olaraq bərabərləşir.
Tərəflər təqribən eyni anlarda öz maraqlarını şərti olaraq
ödəyirlər. İqtisadiyyat sahələrində iştirakçıların imkanlarına,
güclərinə uyğun mənfəət əldə etmələrini buna nümunə
göstərmək olar.
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Hər bir sistem reaksiya bildirmək qabiliyyətinə malikdir.
Bu onunla əlaqəlidir ki, sistem daxilində elementlər, ünsürlər
hərəkətdə olurlar, enerji yaradırlar. Sistemə kənar element daxil
olanda sistem özünümüdafiəyə qalxır. Əgər yad element daxili
elementlərə uyğunlaşa bilmirsə, o zaman sistemin özünün
mübarizəsi baş verir, elementlər arasında qarşılıqlı mübarizə
üçün reaksiya meydana gəlir. Məsələn, insan orqanizmi bir
sistemdir və ətraf mühitə qarşı daima reaksiya verir.
Orqanizmin immuniteti onu daxili xəstəliklərdən və kənardan
daxil olan infeksiyalardan (mikroblardan-mokroorqanizmlərdən
qoruyur). Eləcə də siyasi sistemlər və digər münasibətlər
sistemi də reaksiya vermək qabiliyyətinə malik olur. Siyasi
sistemlərin özünümüdafiə gücü olur və özünümüdafiə instinkti
siyasi infiltrasiya proseslərini meydana gətirir. Məsələn, dövlət
bir siyasi sistemdir. Dövlət hakimiyyəti dövlətin müdafiəsini
hərbi yollarla, eyni zamanda iqtisadi yollarla, siyasi yollarla
qoruyur. Dövlətin özünün siyasi immuniteti var. Müharibələr,
eləcə də daxildən baş verən silahlı qarşıdurmalar, siyasi və
sosial etirazlar zamanı dövlət hakimiyyəti özünü müdafiə
etməyə çalışır. Dövlət öz siyasi sisteminə aid olan ünsürləri,
elementləri və vasitələri səfərbər edir, korlayıcı, maneedici yad
elementləri zərərsizləşdirməyə çalışır. Dövlət hakimiyyəti həm
güc tətbiq etməklə, həm də islahatlar yolu ilə özünü qorumağa
can atır. Bu istiqamətdə hərbi və digər güctətbiqetmə üsulları
ilə yanaşı, dialoqlar, danışıqlar da dövlətin özünümüdafiəsi
üçün metod vasitələrinə çevrilir. Dövlət hakimiyyəti siyasi
sistemin əsas idarəedicisi olaraq özünümüdafiə və mühafizə
üçün çalışır. Əks tərəfin kəskin təzyiqləri ilə üzləşməmək üçün
həmin tərəfin (məsələn, etiraz edən tərəfin) maraqlarına bu və
ya digər səviyyədə cavab verən müəyyən tədbirlər həyata
keçirir. Onların maraqlarının müəyyən qisminin təmin edilməsi
(dialoq və kompromislər yolu ilə) yolu ilə dövlət öz sistemini
zərbələrdən və təzyiqlərdən qoruyur. Bu zaman siyasi sistem
və digər tərəf müəyyən an (moment) üçün qarşılıqlı dayanıqlı
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vəziyyətinə gəlir, mövqelərdə yumşalmalar başlayır. Digər
tərəfdən dövlət hakimiyyəti öz dövlətini qorumaq üçün (başqa
siyasi sistemdən, məsələn, başqa bir dövlətin təcavüzündən,
eləcə də ölkə daxilində əks elitanın dəstək verə biləcəyi
qrupların silahlı və ya qeyri-silahlı hücumundan, həmçinin
hakimiyyətə təzyiq qruplarının fəaliyyətindən) hərbi gücə də əl
atır. Bu, dövlətin, daha dəqiq desək leqal (hakimiyyətin özünü
qoruması üçün hüquqi normaları əsasında qanuni fəaliyyətihakimiyyətin özünümüdafiə vəzifəsi və öhdəliyi) fəaliyyətinə
çevrilir. (Qeyd: elə müxtəlif tipli təşkilatlara (sahibkarlıq,
həmkarlar, din, mədəniyyət və s.) təzyiq qrupları deyirlər ki,
onların üzvləri ali siyasi hakimiyyətə, birbaşa idarəetmə işinə
can atmadan öz spesifik mənafelərini iqtidara təzyiq
göstərməklə təmin etməyə çalışırlar. Onların siyasi
partiyalardan başlıca fərqi də bundan ibarətdir). 1 Buradan
belə bir məntiqi nəticə əldə olunur ki, dövlət özünü həm sülh
yolu ilə, həm də zor tətbiq etməklə müdafiə edir. Dövlət
adlanan siyasi sistemdə əsas aparıcı qüvvə hakimiyyət (idarə
edən tərəf) olur ki, o da öz mənbəyini xalqdan götürür. Dövlət
hakimiyyəti həm daxildən (sistemdaxili müdafiə) mühafizə
olunur, həm də kənardan (sistemdən xarici müdafiə) olunur.
Hər bir sistem kimi dövlətin də gücü əsasən onun ərazisinin
böyüklüyündən, ərazinin coğrafi səthi, coğrafi yerləşməsi və
siyasi
mövqe
tutmasından
(geosiyasət),
əhalisinin
çoxluğundan, iqtisadiyyatının gücündən, hərbi gücündən,
əhalinin elmi potensialından, maarifçilik səviyyəsindən
(yüksək düşünənlərin sayından) və s. asılı olur. (Qeyd:
dövlətin gücünə təsir edən coğrafi mövqe amilinə onun
hansı regionda böyük və ya kiçik dövlətlərlə sərhəddə
yerləşməsini aid etmək olar. Bununla bərabər, dünya
okeanına çıxış imkanlarının səviyyəsini də aid etmək olar.
Regional hərbi-siyasi və iqtisadi amillər də mühüm
1

L.S.Sanisteban. “Siyasət elminin əsasları” (ixtisarla). Bakı, “Azərbaycan”
nəşriyyatı-1994. Tərcümə edəni Həmid Baratlı. 63 səh., s.43.
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əhəmiyyət kəsb edir. Həmçinin regionlarda yerləşən
xalqların inkişaf səviyyələri də dövlətin geosiyasi gücünü
xassələndirir. Qeyd edilən amillər beynəlxalq sistemlərin
formalaşmasına da təsir edir. Yüksək kriteriyalar
beynəlxalq münasibətlərin tarazlı əsaslarına müsbət
təsirlərini göstərir). İstənilən sistemin daxili elementlərinin
gücü onun ümumilikdə gücünü artırır. Sistemin nəhəngliyi
əsasən həmin sistemin təşkilində iştirak edən elementlərin
gücündən və onlara təsir edən təzyiqdən asılı olur. Sistemin
daxili elementlərinin hərəkət imkanları həmin sistemin güclü
elementlərinin formalaşmasını zəruri edir. Güclü sistem onun
subyektlərinin və elementlərinin ayrı-ayrılıqda gücünü artırır.
Hər bir element sistemə enerji verməklə bir tərəfdən sistemin
enerji gücünü çoxaldır, digər tərəfdən də sistemdən enerji alır.
İstənilən sistemin gücü onda iştirak edən müsbət və mənfi
elementlərin (əksliklərin vəhdətindən və mübarizəsindən)
doğur.
Qeyd edildiyi kimi, sistemlər təbəqəli xüsusiyyətlərə malik
olur. Məsələn, elə dövlət adlanan sistemdə çoxlu sayda alt və
üst sistemlər mövcud olur. Əgər iqtisadiyyat sistemi
ümumilikdə baza sistemidirsə, sosial sistemlər üst qat
sistemləri hesab edilə bilər. Daima baza və üst qat sistemlər
bir-birilə əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərir. Üst qat sistemlər öz
enerjilərini daha çox alt qat sistemlərdən götürür. Eyni
zamanda alt qat sistemlərin enerjilərinin artmasında da iştirak
edir. Məsələn, iqtisadiyyatın güclülüyü subyektlərin sosial
tələbatlarının yüksək səviyyədə ödənilməsinə xidmət edir.
İnsanların sosial-rifah halları, yaşayış şəraitləri yaxşılaşır.
Sosial şəraitlərin yaxşılaşdırılması istəkləri də insanları daha
çox işləməyə, əmək sərf etməyə məcbur edir. İnsanların
əksəriyyəti yaxşılığa və yüksək sosial-rifaha can atırlar. Belə
qarşılıqlı keçid proseslərində üst qat təbəqələri baza
təbəqələrini gücləndirir, baza dalğaları öz həcmlərini artırır,
miqyaslarını genişləndirir.
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Qeyd edildiyi kimi, sistemlər qarşıq və ayrı fəaliyyət
göstərən xassələrə də malik ola bilir. Məsələn, siyasi sistem
mütləq şəkildə iqtisadi və sosial sistemlələrlə qarışmış şəkildə,
vəhdətdə fəaliyyət göstərir. Elə sistem də var ki, yalnız özü
daxilində fəaliyyət göstərir (qapalıdır) və sistem digər sistemlər
və subyektlər üçün vasitələrə çevrilir. Məsələn, maşın
mexanizatorlar belə vahid texniki sistemlərdəndirlər və onlar
yalnız bütöv sistemlər şəklində vahidə (təkə, vasitəyə)
çevrilirlər. Eləcə də insan orqanizminin özü vahid bir sistemdir
(qapalı sistemdir). Yalnız xaricdən aldığı qida vasitəsilə öz
enerjisini qoruya bilir. Bu sistem xarici mühitdən aldığı
təzyiqlərə və təsirlərə tab gətirir və qeyri-münasib, orqanizmin
həll edə bilməyəcəyi maddələr üçün tam qapalı xüsusiyyətlərə
malik olur. Yalnız münasib qida məhsulları üçün açıq ola bilir.
Onu da qeyd etmək olar ki, siyasi sistemlər də vasitə rolunda
çıxış edirlər. Məsələn, insanlar cəmiyyətdə, yaşadıqları həyatda
öz maraqlarını sistemlı şəkildə təmin etmək, özlərini sistemli
şəkildə mühafizə etmək üçün dövlət adlanan siyasi sistemlərini
və digər alt sistemlərini yaradırlar, sistemi öz maraqları üçün
vasitəyə, həmçinin bazaya, mənbəyə çevirirlər. Elə qədim
yunan filosofu Aristotel də belə bir qənaətə gəlirdi ki, insanlar
xoşbəxt, firavan yaşamaq üçün dövlət adlanan syasi
qurumlarını yaradır. Burada xoşbəxtlik dedikə, insanların
tələbatlarını ödəyən, maraqlarına cavab verən, mənəvi
dəyərlərin hökm sürdüyü vəziyyətləri, anları qeyd etmək olar.
Ailə birləşmələri dövlətin və cəmiyyətin tərkibi olduğundan,
ailələrlə dövlət (hakimiyyət-yuxarı hakim təbəqə) arasında
münasibətlər rəvan şəkildə qurulmalıdır və rifaha xidmət
etməlidir. Aristotelin fikrincə, mahiyyətinə görə dövlət ailə və
hər birimizlə müqayisədə öndə durur, çünki tamın hissələrdən
qabaqda olması zəruridir. O, münasibət qurmağa qadir
olmayan, özünü müstəqil varlıq sayan, heç nəyə ehtiyac
duymayan, öz xüsusiyyətlərinə görə ondan kənarda yaşayan bir
şəxslə dövləti müqayisə edərkən belə qənaətə gəlir ki, həmin
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şəxs dövlətin bir hissəsini təşkil etməyib, ya mənəvi cəhətdən
inkişaf etməmişdir, ya da fövqəlbəşəridir. Bu baxımdan dövlət
zatən mövcuddur və hər insandan irəlidir.1 Aristotel digər bir
əsərində də qeyd edir ki, hətta bir adam üçün yaxşı şey, dövlət
üçün də yaxşı şeydirsə, hər halda daha vacibi dövlətin
xoşbəxtliyi, onun uğurları və qorunub saxlanmasıdır. Əlbəttə
bir nəfərin də xoşbəxtliyi arzuolunandır(agapetan), lakin daha
yaxşısı və daha gözəli xalqın və dövlətin xoşbəxtliyidir. İnsan
əsas xoşbəxtliyə, firavanlığa dövlətdə yetişir.2 Dövlət adlanan
siyasi sistemin bütün qatları, yarımsistemləri, xətləri bir-birilə
əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərir və burada elementlər həm də
sistemlərarası daşıyıcılar rolunda çıxış edir. Elementlərin
yerdəyişmələri və sistemlərarası fəaliyyət ümumilikdə
sistemlərin qarşılıqlı olaraq vəhdətdə mövcudluğunu təmin
edir. Elementlər trayektoriyası əsasən enerji xətləri rolunda
çıxış edir və enerji ötürmələri ilə məşğul olur.
Sistemlər öz elementlərinin strukturu, elementlərin
(subyektlərin) funksiyalarının əhəmiyyəti, özünümüdafiənin
sistemin mövcudluğu üçün güclülüyü, o cümlədən məxfiliyi
baxımından qapalı və açıq xassələrə malikdir. Məsələn, qeyd
edildiyi kimi, canlı orqanizm qapalı sistemdir, dövlətin daxili
qat sistemlərinın əksəriyyəti isə öz fəaliyyəti baxımından açıq
sistemlərdir. Burada da qapalı sistemlərə, qapalı formalara rast
gəlmək olur (məsələn, təhlükəsizlik sistemləri). Sistemin qapalı
və açıq xüsusiyyətləri hər şeydən öncə sistemin ünsürlərinin
maraq obyektləri və maraq dairələrindən asılı olur. Məsələn,
NATO təşkilatı hərbi-siyasi sistem olaraq bu sistemə daxil
olmaq istəyən subyektlər üçün müəyyən qədər qapalı
xüsusiyyətlərə malikdir. Eləcə də Avropa İttifaqı da qapalı
sistemə aid edilir. Sistemin qapalı xüsusiyyətlərinə malik
1

Aristotel. “Siyasət. Böyük etika”. Tərcümə edəni: Fikrət Təbibi, Bakı, XXI-Yeni
Nəşrlər Evi, 2006, 432 səh. s.10-11.
2
Aristotel. “Nikomax etikası” (Tərcümə edəni F. Təbibi), Bakı, Qanun, 2007, 340
səh., s.2.
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olması sistemin özünü müdafiəsinə və daha çox daxili
potensialı hesabına inkişafına əsaslanır. Məsələn, Avropa
İttifaqı Avropa regionunda mövcud olan dövlətlərin
imkanlarını birləşdirmək və birlik hesabına ümumi regionun
problemlərini həll etməyi qarşısına məqsəd qoyub. Sistem
qeyri-region dövlətlərini tam şəkildə öz tərkibinə daxil etmək
istəmir. Məsələn, Türkiyənin Avropa İttifaqına daxil olması
təşkilat üçün daxili sistemə təhlükə törədə biləcək hadisə kimi
dəyərləndirilir. Xüsusilə Fransa son zamanlar bu mövqedə qəti
dayanır. Türkiyənin bir subyekt kimi Avropa İttifaqının
subyektlərinin ümumi və kompleks olaraq sistem üçün
fəaliyyətinə mane olacağı əsas götürülür. Belə hesab edilir ki,
Türkiyə tələblərə cavab vermir, dövlətin və cəmiyyətin inkişaf
səviyyəsi sistemə uyğun deyil. Qapalı şəraitdə (üzvlərinin sayı
baxımından məhdud sistemlər) sistem özünəuyğun olmayan,
tələblərə cavab verməyən element daxil edərsə, bu zaman
həmin sistemin ritmik fəaliyyəti zəifləyə bilər. Sistemin bütün
strukturları, onun komponentləri müəyyən məkan və zamanda,
eləcə də müvafiq şəraitdə bir-birindən kəskin fərqlənməyən
vəziyyətlərdə kombinasiya olunmuş, konvergensiya şəraitində
fəaliyyət göstərirlər və bu da sistemin möhkəmliyini, daxili
inkişafını şərtləndirir, enerjini gücləndirir. Sistem ümumilikdə
bir çox problemlərlə üzləşə bilər. Qapalı xassəli vahid sistemlər
digər sistemlərlə ya ayrı-ayrı elementlər şəklində, ya da
birləşmiş şəkildə əlaqədə olurlar.
Sistem
-birincisi, ona daxil olan elementlərin (subyektlərin) sayı
və dairəsinin məhdudluğu baxımından;
-öz fəaliyyət xassələrinə, əhətə etdiyi sahələrin
məzmununun qapalı, məxfi tələblərinə görə
qapalı xüsusiyyətlərə malik olur.
Siyasi rejimlər baxımından qeyd etmək olar ki, adətən
tiraniyanın-istibdad üsul idarəsi (bir şəxsin öz mənafeyi və
məhdud sayda qrupun mənafeyinə xidmət üçün qurulan
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rejimlər), avtoritar rejimlərin, diktaturanın mövcud olduğu
rejimlər daha qapalı rejimlər olur. Lakin demokratiyanın (rejim
olaraq) hökm sürdüyü respublika (prezidentli və parlamentli)
və konstitusiyalı monarxiyaların (bunlar dövlət quruluşlarıdır)
mövcud olduğu rejimlər isə açıq sistemlər (nisbətən) hesab
edilə bilər. Burada sistemlərin qapalı və açıq xassələri sistemə
(kiçikdən böyüyə və ya əksinə doğru) bir obyekt kimi yanaşma
tərzindən asılıdır. Demokratik cəmiyyətlərin özündə də qapalı
sistemlər (tam və ya yarımsistemlər) mövcud ola bilər və
dövlətin idarəetmə strukturunu formalaşdıra bilər. Əgər böyük
sistem daxilində çoxlu sayda açıq sistem, lakin açıq sistemin
özünün kənar ünsürlərdən güclü olaraq müdafiəsinə əsaslanan
az sayda qapalı (məxfi) sistemlər varsa, bu, ümumilikdə açıq
sistem hesab edilə bilər. Bir məsələni də xüsusi olaraq qeyd
etmək olar ki, sistemin qapalı və açıq xassələri onun forma
baxımından açıq və qapalı olması (struktura daxil olma
baxımından), eyni zamanda mahiyyət və məzmun baxımından
(yumşaq, liberal və ya kəskin, radikal) mövcudluğu ilə də
əlaqəli ola bilər. Adətən açıq sistemlərdə (münasibətləri əks
etdirən) məzmun daha yumşaq olur. Lakin yumşaqlıq da
müəyyən bərklilikdən, kəskinlikdən və bu kimi xassələrin
sistemlərdə mövcudluğundan irəli gəlir. Əksliklərin
ziddiyyətindən, bu baxımından normal axar ilə vəhdəti və
mübarizəsindən yumşaq sistemlər formalaşa bilir və inkişafa
məruz qalır. Müəyyən hədlərdə radikallıq (tələbkarlıq) normal
mühafizəni təmin edirsə, həddən artıq radikallıq (barışmazlıq)
isə sistemin daxili parçalanmasına gətirib çıxara bilir. Sistemin
öz-özünü çox sıxması ona daxil olan elementlər arasında
qarşılıqlı hərəkət və ya hərəkətsizk vəziyyətində məsafəni
daraldır, balanslı trayektoriya dəyişikliyə məruz qalır. Yumşaq,
liberal, bu baxımdan açıq sistemlər elementləri öz tərkibinə
daxil edə bilirlər və imkanları daxilində, daxili potensial
hesabına onlara daxil olan elementlərin uyğunlaşdırılmasını
həyata keçirirlər. Bu zaman həmin elementlər assosiasiya
olunmuş vəziyyətdə digər elementlərlə qarşılıqlı əlaqədə
olurlar.
Müxtəlif
sistemlər
arasında
uyğunlaşdırma
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proseslərinin rəvanlığı, tezliyi həmin sistemlərin uyğunlaşdırılmasını və məskunlaşmasını, lokalizasiyasını, dairələnməsini,
sferalanmasını təmin edir. Sistemlərarası uyğunlaşma prosesi
harmoniyanı təşkil edir ki, bu da nəticədə nisbi bərabərliyi,
tarazlığı yaradır. Qərb tədqiqatçısı Robert A.Dahl ictimai,
iqtisadi və sosial-siyasi münasibətlərin açıq xüsusiyyətlərini
özündə cəmləşdirən açıq sistemlə qapalı, hüquqların
məhdudlaşdırılmasını özündə əks etdirən sistemləri müqayisə
edərkən, açıq sistemin, yəni demokratiyanın hökm sürdüyü
cəmiyyətlərin üstünlükləri və demokratiyanın özünün bir rejim
olaraq fəlsəfi mənasını ümumiləşdirərək, üstünlükləri konkret
olaraq göstərir: demokratiya qəddar və əxlaqsız tiranı
hakimiyyətə buraxmamağa kömək edir; öz vətəndaşları üçün
qeyri-demokratik sistemlərin vermədiyi və heç vaxt verə
bilməyəcəyi hüquq və azadlıqlara zəmanət verir; öz
vətəndaşları üçün digər istənilən siyasi sistemin verə
biləcəyindən daha geniş dairədə şəxsi azadlıqları təmin edir; öz
təməl mənafelərini müdafiə etmək imkanı verir; demokratik
hökumət şəxsiyyətə öz müqəddaratını təyin etməsi, yəni onun
özünün seçdiyi qanunlar üzrə yaşaması üçün maksimum şərait
yaradır; demokratik hökumət mənəvi məsuliyyətin üzə çıxması
üçün maksimum imkanlar açır; insan inkişafını daha çox
həvəsləndirir; demokratik hökumətlər siyasi bərabərliyin
nisbətən yüksək səviyyəsini təmin etməyə qabildir; müasir
nümayəndəli demokratiyalar bir-biriləri ilə müharibələr
etmirlər; demokratik ölkələr qeyri-demokratik ölkələrlə
müqayisədə firavanlığa daha çox meyillidir.1
Qapalı sistemlərdə reakisya (kənar və daxili elementlərə
qarşı ümumi sistemin reaksiyası) güclü olur, əks hərəkətlərcavab hərəkətləri (buna özünümüdafiə hərəkətləri də demək
olar) hətta mübarizə və müharibələrlə də müşahidə edilir.
Qapalı sistemlər əsasən yad elementləri özlərindən itələməklə
məşğul olurlar və onlara qarşı mübarizə aparırlar. Sistem ya
1

Robert A.Dahl. Demokratiya haqqında. Natiq Səfərov və Hikmət Hacızadənin
tərcüməsi ilə. İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi (FAR CENTRE), Bakı-2005,
səh.. 73-74.
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bütünlükdə, ya da müəyyən imkanlar daxilində, elementlərinin
bir çoxunu səfərbər etmək yolu ilə mübarizə aparır. Qapalı
siyasi sistemlər açıq sistemlərə qarşı antaqonizm (barışmaz,
ziddiyyət) mövqeyindən çıxış edirlər. Açıq sistemlər isə ona
daxil olan elementlərə (subyektlərə) qarşı reaksiya bildirərkən
daha çox cəlbetmə funksiyasını yerinə yetirməyə çalışır.
Məsələn, liberal cəmiyyətlərdə partiyaya üzv olmaq istəyən
şəxsləri partiya özünə cəlb etməyə çalışır və yumşaq formada,
maraq yaratmaq əsasında həmin subyekti, şəxsi assosiasiya
etməyi qarşısına məqsəd qoyur. Açıq sistemlər digər sistemlərə
qarşı daha çox assosiativ (assosiativ sözü cəmiyyət, birlik,
ittifaq kimi başa düşülür) əsaslarla münasibət qurmaqda
maraqlı olurlar. Qapalı sistemlər isə bu istiqamətdə bir qədər
dəyişik mövqedə olurlar. Qapalı lakin, daxilən liberal
rejimlərin hökm sürdüyü sistemlər də vardır. (Burada qapalılıq
liberal məkanın mühafizəsi kimi də dəyərləndirilə bilər.
Məsələn, Avropa İttifaqı-Avropa İttifaqına həm də tərkibən
qatlı, təbəqəli sistem də demək olar. Bu təşkilatda subyektlərin
birliyindən yeni bir assosiativ regional sistem məzmunu kəsb
edir. Bu iqtisadi-siyasi sistem özündə struktur baxımında
sistemləri birləşdirir). Belə sistemlərdə öz subyektlərinə qarşı
liberal münasibətlər hökm sürür. Sistemlər daxilən mülayim
əsaslarla birləşmiş formada kənardan güclü müdafiə olunmağa
çalışırlar. Onlar yalnız yeni elementlərin qəbulunda həmin
elementlərin, ünsürlərin assosiasiya formasında uyğunlaşdırılmasına ciddi yanaşırlar.
Təbəqəli sistemlərdə mütləq şəkildə mərkəzi və ətraf, əsas
və köməkçi elementlər (subyektlər) mövcud olur. Mərkəzi
subyektlər ətraf subyektlər üzərində birbaşa və ya dolayı yolla
nəzarət funksiyasını yerinə yetirir. Bu, daxilən gedən təbii
prosesə çevrilir. Lakin bu nəzarət də öz məzmununa görə
liberal və radikal xassələrə malik ola bilir. Mərkəzi elementin
ətraf elementə olan münasibətindən və mərkəzi elementin
gücündən asılı olur. Avropa İttifaqında ətraf elementlər
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müstəqildirlər və mərkəzi elementlər (Avropanın böyük gücə
malik olan aparıcı dövlətləri) ümumi nəzarət funksiyasını
yerinə yetirirlər. Burada mövcud olan nəzarətetmədə
yumşaqlıq var. Lakin kəskin rejimlərdə, məsələn, keçmiş
SSRİ-də mərkəzi element (Rusiya) ətraf elementlər üzərində
(digər İttifaq respublikaları üzərində) bərk xassəli siyasi
nəzarət rejimi yaratmışdı. (Qeyd: adətən bərk xassəli siyasi
rejimlər böyük sistemlərin özünümüdafiə instinktlərindən və
özünümüdafiə hərəkətlərinin xüsusiyyətlərindən meydana
gəlir. Belə sistemlər özlərini daxildən və kənardan dağıtmaq
istəyən digər sistemlərə, elementlərə qarşı hər han hazırlıqlı
edirlər. Sistemlərdə resursların, məsələn, iqtisadi resursların,
çatışmazlığı sistem daxilində kövrəklik meydana gətirir. Belə
halda, sistem güc vasitələrinə əl atır və hüquqların
məhdudlaşdırılması metodlarından istifadə edir. Bu kimi
siyasətin nəticəsi olaraq bərk rejimlər formalaşır. Yumşaq
rejimlərdə isə resurların kifayət norması sistemin
elementlərinin özlərini sistemi qoruyub saxlamğa vadar edir.
Belə ki, elementlər, subyektlər öz sərfedici, qənaətbəxş hesab
etdikləri, onların maraqlarını təmin edən sistemləri əldən
buraxmaq istəmirlər. Sistemlər daxilində və xaricində
mövcud olan dağıdıcı elementlər isə bir o qədər də təhlükə
törədə bilmirlər; çünki sistemin elementlərinin sərbəst və
azad yerdəyişmələri onların sərbəstliyini, möhkəmliyini və
davamlılığını təmin edir).
Sistemin əsas xüsusiyyətlərindən biri və başlıcası sistemin
daxilində qruplaşma proseslərinin mövcud olmasıdır.
Qruplaşma zamanı seçmələr həyata keçirilir, təsnifat yaranır,
növlərə, cinslərə, məsələn, sosial sistemlərdə yaşa, cinsə, əmək
qabiliyyətinə görə qruplaşdırma-stratifiksaiya və s., strukturlaşdırma yaranır. Sistem daxilində elementlərin qruplaşdırılması
həmin sistemin tam, bütöv və yarım tərkiblərinin
formalaşmasını təşkil edir. Alt və üst təbəqələrin əmələ
gəlməsini yaradır. Sistemin qruplaşdırılması sistemin ayrı-ayrı
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sahələr üzrə fəaliyyət dairəsinin müəyyən edilməsini
əsaslandırır. Həmçinin səlahiyyətlər də müəyyən edilir.
Səlahiyyət dairələrinə ayrılır. Sistem daxilində elementlərin və
onların fəaliyyətlərinin təsnifatı, qruplaşdırılması onların
fəaliyyətlərinin qruplaşdırılmasının əsaslarını müəyyən edir.
Bu zaman sistemin mexanizmisi də formalaşır, sadə və
mürəkkəb əsaslar meydana gəlir. Sistemin qruplaşması
sistemin əmələ gəlməsi zərurətindən yaranır. Belə ki, hər bir
sistem öz daxilində sadə və mürəkkəb tərkibi ehtiva etdiyindən,
sistem tələb edir ki, elementlər qruplaşdırılsın və fəaliyyət
dairələri müəyyən edilsin. Fəaliyyət dairələrinin müəyyən
edilməsi də öz növbəsində sistemin şaxəli əsaslarla vəzifə və
öhdəliyini meydana gətirir, zəncirli struktur yaradır. Sistem
eyni zamanda qruplaşdırma funksiyasını yerinə yetirir. Sistem
həm daxilən qruplaşır, həm də vasitələri (sistemin fəaliyyəti
nəticəsində əldə olunan vasitələri) qruplaşdırır. Məsələn,
istehsal prosesləri bir sistem olaraq qrup şəklində həyata
keçirilir, eləcə də məhsulların qrup şəklində əldə olunmasını
yerinə yetirir.
Hər bir sistemin öz-özünü tənzimləmə funksiyası vardır.
Sistemin tənzimləmə funksiyası çoxtərkiblidir, çoxistiqamətlidir. Sistem həm daxili prosesləri, həm də kənar mühitlə
əlaqəni tənzimləyir. İlk növbədə sistem ona daxil olan, sistem
tərəfindən qəbul edilən, elementin assosiasiya olunması üçün
tənzimləmə, uyğunlaşdırma prosesləri həyata keçirir. Bu
prosesdə sistemin özü formalaşır. Məsələn, dövlətin ayrı-ayrı
sahələr üzrə idarəetmə strukturlarının yaranması proseslərini
buna sübut kimi göstərmək olar. Strukturlar yaranarkən
aidiyyatı elementlər, subyektlər cəlb edilir. Sistem öz-özünü
tənzimləyir və yaradır, qurur. Sonra isə sistem vahid bir qurum
olaraq öz üzərinə düşən işləri yerinə yetirir və müvafiq
məsələləri qaydaya salır, tənzimləyir. Mə
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fəaliyyətini icra edir. Bu sistemin daxili strukturları arasında
olan əlaqələrin tənzimləməsi də məhz sistemin xarici fəaliyyəti
üçün təşkil edilir. Sistem tənzimləyərkən kənar mühitlə əlaqədə
olur. Sistemin daxili elementləri ilə kənar elementlər arasında
müvafiq miqyasda və dairədə, həcmdə əlaqələr yaranır. Sistem
tənzimləmə prosesləri həyata keçirərkən müvafiq elementlərin
qruplaşmasını, təsnifatını həyata keçirir, elementlərin hərəkət
istiqamətlərini müəyyən edir. Fəaliyyətin qruplaşması
nəticəsində sistemin bütöv kimi gücü artır. Sistemin
tənzimləmə funksiyasına qaydaların yaradılması, o cümlədən
qaydalar (hüquq normaları) ilə səlahiyyətlərin müəyyən
edilməsi, iş prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi, digər köməkçi
sistemləri yaratmaq (elementlərin hərəkətlərini uzun
trayektoriya ilə tənzimləmək və idarəetmədə asanlaşdırmaq,
uzunməsafəli hərəkət trayektoriyasında əlaqəli, həlqəli
idarəetmə mərkəzlərini yaratmaq, ümumi və konkret nəzarəti
təmin etmək üçün əlavə mərkəzlər, qurumlar yaratmaq),
elementlərin hərəkəti nəticələrini yoxlamaq, əldə olunan
nəticələr barədə qərarlar qəbul etmək və s.
Sistem (ictimai sistemlər) öz fəaliyyətini müəyyən
vasitələrlə həyata keçirir. Bu vasitələr içərisində müəyyən
məsələlər üzrə müzakirələrin həyata keçirilməsi, danışıqların
aparılması, yığıncaqların, o cümlədən iclasların, müşavirələrin
təşkil edilməsi, yarmarkaların təşkil edilməsi və s. yolu ilə
həyata keçirir. Bu tədbirlər hərəkətləri istiqamətləndirmək və
müvafiq elementləri müvafiq dairələr, mərkəzlər üzrə
cəmləşdirmək, imkanları səfərbər etmək üçün vasitələr rolunu
oynayır. Eləcə də bu kimi vasitələr sistemlər arasında müəyyən
əlaqələri yaratmaq, müvafiq işlər üzrə elementləri, subyektləri
birgə səfərbər etmək rolunu oynayır. Bu zaman sistemlərin
maraqlarının tarazlaşdırılması kimi proseslər yaşanır və onlar
arasında üzvü asılılıq yaranır, birgə məsuliyyət və öhdəlik
meydana gəlir.

216

Sistem daima dəyişmələrlə müşahidə edilir. Bu dəyişmələr
də hərəkətlərdən yaranır. Qeyd edildiyi kimi, ictimai
sistemlərdə əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi prosesləri gedir.
Bu mübarizə nəticəsində sistemlərin inkişafı prosesləri yaşanır.
Müvafiq mübarizə sayəsində məqsədləri olan subyektlərin sayı
artır, məqsədlərin zənginliyi sistemin inkişafını şərtləndirir.
Sistem birliyi ifadə etdiyindən müəyyən məzmun və sahə
üzrə təklər (hissələr) birləşib bir işlək mexanizm yaradarsa,
vahid struktur təşkil edərsə, buna sistem demək olar. Sistemin
əsas xüsusiyyətlərindən biri də onun qanunauyğunluğa malik
olmasıdır. Sistemin fəaliyyəti həmçinin qanunauyğunluqları
üzə çıxarır. Sistem bir nəzarət vahididir, həmçinin qeyd
edildiyi kimi, sistemlərarası və şəxslərlə, onların birliyi ilə
(qeyri-sistemlərlə sistemlər arasında) tənzimləmə funksiyasını
yerinə yetirir. Məsələn, hüquq sistemi (qanunvericilik) dövlətlə
vətəndaş arasında hüquqi münasibətləri tənzimləyir, münasibətlərdə normanı, norma çərçivəsində münasibətlərin
kəmiyyətini müəyyən edir, qaydaları yaradır. Məsələn, vergi
sistemi (gömrük-ölkənin xariclə idxal-ixrac əməliyyatlarından
yığılan vergilər- də daxil olmaqla) istehsalçılarla dövlət
arasındakı münasibətləri tənzimləyir. Hər bir sistemdə
proseslərin zamana və məkana görə ardıcıllığı mövcud olur,
müvafiq mexanizmlər əsasında proseslər tənzimlənir. Sistem
özü yaranan (formalaşan) və formalaşdıran xüsusiyyətlər malik
olan vahiddir. Hər bir sistem bir vahid olmaqla yanaşı, həm də
digər sistemlərlə münasibətdə təkdir. Bu baxımdan həm
kompleks, həm də komponentdir. Sistemlərin əsas xüsusiyyəti
onların daxilində baş verən kombinasiyalardır (birləşmələrdir)
və konvergensiyalardır (uyğunlaşmalar, eyniləşmələrdir). .
Hər bir sistemdə vasitələr (münasibətlərin strukturunu əks
etdirən sistemlərdə vasitələr canlı (subyektlər) və cansız
(alətlər, icra vasitələri) mövcuddur. Bu vasitələr (elementlər)
sistemin tərkibini təşkil etməklə yanaşı, həm də sistemin
xüsusiyyətlərini, fəaliyyət məzmununu əks etdirir. Fəaliyyət
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sistemin əsas prinsiplərini, məqsəd və vəzifələrini müəyyən
edir və elə ehtiyac, tələbat, maraq, məqsəd və prinsiplərin
qarşılıqlı məzmunu fəaliyyətin istiqamətlərindən də meydana
gəlir. Fəaliyyət sistemin elementlərin təklikdə və birləşmiş
formada prinsiplərini müəyyən edir, eləcə də sistemin
prinsipləri onun fəaliyyətini istiqamətləndirir.
Ümumiyyətlə qeyd etmək olar ki, maraq və tələbata,
məqsədlərə müvafiq olaraq subyektlər tərəfindən uzun
müddətə fəaliyyət göstərən və müvəqqəti müddətlər üçün
sistemlər təşkil edilir. Müvəqqəti sistemlər əsasən müvəqqəti
maraqlar və məqsədlər üçün təşkil edilir, eyni zamanda daimi
sistemlərin müəyyən anlar üçün fəaliyyətini tənzimləmək
məqsədilə yaradılır. Subyektlərin özləri sistemlər yaradırlar,
eləcə də sistemlərin özü vahid məzmun kəsb edərək subyektlər
rolunda çıxış edirlər. Məsələn, təşkilatların sistem olaraq
yaranması subyektlər (şəxslər) tərəfindən həyata keçirilir, eləcə
də yaranmış sistemlərin özləri də subyektlər olurlar.
Subyektlərarası münasibətlərin özləri də həm ərazi, həm də
elementlərin zənginliyi, çoxtərkibliyi baxımından geniş
sistemlərin (məsələn beynəlxalq münasibətlərdə yaranan siyasi,
iqtisadi, mədəni, hərbi ekoloji, mülki, o cümlədən, səhiyyə,
vergi, gömrük, miqrasiya və s. sistemlərini buna nümunə
göstərmək olar) yaranmasını zəruri edir.
Sistemlərin özləri idarəetmə funksiyasını yerinə yetirməklə
yanaşı, həm də idarəolunan olurlar. Məsələn, dövlət
hakimiyyətinin iyerarxik qaydada qurulması, təşkilatlarda
inzibati və siyasi tabeçilik münasibətlərini buna nümunə
göstərmək olar. Bu baxımdan hesab etmək olar ki, syasi
sistemlər arasında olan münasibətlər (dövlət quruluşu ilə bağlı)
iyerarxik qaydada qurulur və ümumilikdə və təklikdə nəzarət
və idarəetmə funksiyasını yerinə yetirir. Ümumiyyətlə,
istənilən sistem daxilində hər bir element təsirə məruz qalır və
sistemin daxili enerjisi hesabına hərəkət vəziyyətində olur.
Həmçinin sistemin daxili elementləri ona enerji verir. Hər bir
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sistemdə dəyişən və sabit kəmiyyətlər əsasında enerji yaranır.
Bu enerji müsbət və mənfiliklərin vəhdətini və mübarizəsini
təmin edir. Enerji təkanverci vasitə rolunda çıxış edir. Sistem
daxilində təkdən bütövün əmələ gəlməsi, eləcə də təkliklərin
meydana gəlməsi prosesi daima yaşanılır və bu proseslər
sistemdaxili elementlərin hərəkət zərurətindən ortaya çıxır.
Sistemdə dinamik və statistik qanunauyğunluq daima mövcud
olur.
Sistemlər parçalanmağa məruz qala bilir. Bu, hər şeydən
öncə sistemi mərkəzi elementlərinin, sistemin sütununun
zəifləməsi ilə əlaqəli olur. Eyni zamanda ətraf, köməkçi
elementlər mərkəzi sistemlə bağlılığı itirdikdə də həmin
proseslər yaşanır. Sistemdə aparıcı elementlərin normal
fəaliyyətdən qeyri-normal fəaliyyətə keçməsi, sistemdə
elementlərin qarşılıqlı düzülüşünü və qaydaları korlayır. Bu
baxımdan hesab etmək olar ki, sistemlərdə elementlərin
qarşılıqlı fəaliyyəti və düzülüş qaydaları əksər hallarda mərkəzi
aparıcı elementlərdən asılı olur. Buna sistemin əsas daşıyıcı,
aparıcı qüvvəsi də demək olar. Hər bir sistem ziddiyyətlərdən
formalaşır. Ziddiyyətlər zamanı tarazlıq pozulduqda (əsasən
mənfiliklər müsbətlikləri üstələdikdə) sistem öz fəaliyyətini
korlayır, proseslərin formalaşması istiqaməti itir. Sistemlər
arasında qarşılıqlı keçid prosesləri zamanı birləşmələr də baş
verə bilir. Bu, hər şeydən əvvəl onunla izah oluna bilər ki,
sistemin mərkəzi elementləri və ya da köməkçi elementlərin
böyük əksəriyyəti başqa bir sistemə keçmiş olsun. Bu
baxımdan da hesab etmək olar ki, sistemlərarası daima
qarşılıqlı təsirə əsaslanan ziddiyətli mübarizələr gedir. Sistemin
bütövlüyü ilk növbədə sistemdə iştirak edən mərkəzi
elementlərin kompleks fəaliyyətindən asılı olur. Mərkəzi
elementlər mərkəzi koordinatlarda yer alırlar və ətraf
elelementləri öz koordinatları ətrafında dövr etdirirlər.
(məsələn, Günəş sistemində günəş mərkəzi element olaraq
planetləri ətrafında dövr etdirir). Eləcə də, dövlət quruluşu
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sistemlərində mərkəzi aparıcı qüvvə-dövlət rəhbərinin aparatı,
özündən aşağı tabeçiliyə malik olan sistemləri, strukturları öz
ətrafında birləşdirir.
Hər bir sistem fərqlilikdən, rəngarənglikdən formalaşır. Bir
sistem daxilində eyni və ya müxtəlif ölçüdə, müxtəlif funksiya
yerinə yetirən çoxlu sayda elementlər ola bilər. Elementlərin
çoxluğu həmin sistemin mürəkkəbliyini təmin edə bilər.
Sistemin sadəliyi və mürəkkəbliyi həmin sistemin funksiyasının məzmununa bağlı olur. Sistem yerinə yetirdiyi mürəkkəb
fəaliyyət baxımından müərkkəb struktura malik ola bilər. Sadə
sistemlər mürəkkəb sistemlərin daxilində ola və ya müstəqil ola
bilər. Sadə sistemlər mürəkkəb sistemlərə xidmət edərək onun
tərkib strukturuna aid edilə bilər. Sistemlərin sadədən
mürəkkəbliyə doğru böyüməsi onun funksiyasının artmasından
irəli gələ bilər ki, bu da subyektlərin artan maraqları ilə bağlı
ola bilər. Sadə sistemlərin böyük miqyaslı və böyük
əhəmiyyətli işlər görməsi də mümkündür. Sadə sistemlər həm
onun tərkibində olan mərkəzi elementlər vasitəsilə, həm də
ümumilikdə mürəkkəb sistemlərlə bağlı ola bilər. Bu qayda,
vəziyyət sistemlərin birbaşa və dolayı yollarla bir-birindən
asılı olmasını göstərir. Sistemlərarası münasibətləri əks etdirən
quruluş baxımından qeyd etmək olar ki, sistemlərarası
əlaqələrin təmin edən sistemlər də yarana bilər. Bu daha çox
sistemin mexanizmisinin əsasları ilə bağlıdır və qarşılıqlı
əlaqələrin mahiyyətindən, sıxlığından və bağlılıq səviyyəsindən
asılıdır. Sistemlərarası quruluşlarda sistemlər ayrı-ayrı
məkanlarda və ya qarışıq məkanlarda yer ala bilər.
Sistem anlayışını təsəvvürlərdə daha yaxşı şəkildə anlamaq
üçün sxem təşkil edən qrafikə baxmaq məqsədəuyğun olar.
Sistemlər vəziyyətlərin (məsələn, sülh vəziyyətlər sistemibir-birinin ardınca gələn sülh proseslərinin və sülh anlarının
cəmi; münaqişələr, müharibələr sistemi-məsələn, bir-birinin
ardınca gələn münaqişəli və müharibəli vəziyyətləri, anları,
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prosesləri əks etdirən sistem, balanslı və ya disbalanslı
proseslər sistemi və s.), vasitələrin (texniki vasitələrin, bioloji
vasitələrin, şəxslərin, subyektlərin və s. sistemi) hərəkət
anlarının, hərəkət tərzlərinin (ardıcıl olaraq baş verən
hərəkətlərin zamanla və tərzlə müəyyən olunan proseslərini əks
etdirən sistemlər), hərəkət şəraitinin (burada münasiblik və
qeyri münasiblik şəraitlərinin və vəziyyətlərinin ardıcıl baş
verən xassələri başa düşülə bilər) də qruplaşması üzrə yarana
bilir. Məsələn, məqsədlər sistemi, maraqlar sistemi, fəaliyyət
sistemi, hərəkət istiqamətləri sistemi və s. Qeyd edilən amillər
həm də ümumi sistemin tərkibində olaraq onun xassələrini də
əks etdirə bilər. Qeyd edilən bütün sistemlərdə (ayrı-ayrı
sahələr üzrə) bütün elementlər ardıcıl hərəkət və vəziyyət
anlarını,
trayektoriyasını
birləşdirdiyindən,
hər
bir
trayektoriyada birləşmə halı və momentləri yarandığından,
sistemlər əmələ gətirə bilir. Sistemlər (xüsusilə makro
sistemlər)
öz-özlüyündə
mikro
sistemlərdən,
mikro
elementlərin birləşərək əmələ gətirdiyi mikro sistemlərdən və
eləcə də mikro elementlərin birləşərək əmələ gətirdiyi makro
sistemlərdən yaranır. (Qeyd: burada mikro və makro
anlayışlarına nisbət obyektindən, istinad edilən vasitələrindən
yanaşmaq lazımdır. Böyük sistemlərlə müqayisədə ondan lap
kiçik olan sistemlər mikro, mikro sistemlərlə müqayisədə isə
ondan həddən artıq böyük olan sistemlər isə makrosistemlər
adlana bilər.) Beləliklə, belə qənaətə gəlmək olar ki,
sistemlərin tərkibi mikro+mikro; mikro+makro; makro+makro
birləşmələrindən ibarətdir.
Sistemləşmə prosesləri zamanı subyektlərin təsir etdikləri
obyektlər də sistemləşdirilir. Bu baxımdan hesab etmək olar ki,
obyektlər sistemi (obyektlər şəbəkəsi) və subyektlər sistemi
(eyni və oxşar, silsilə maraqlar üçün toplaşan şəxslər) yaranır.
Sistemi aşağıdakı şəkildə daha da qısa olaraq xarakterizə
etmək olar:
221

-vasitələrin (elementlərin-cansız vasitələrin, yəni materiya
tərkibli əşyaların düzülüşü, birləşməsi-buna texniki düzülüş
demək olar; canlı vasitələrin-yəni insanların müəyyən maraq və
məqsədlər üçün düzülüşü-buna ictimai strukturlar demək olar)
özlərinin qarşılıqlı birliyi, düzülüşü-bu düzülüş əsasən sistemin
strukturunu formalaşdırır;
-vasitələrin hərəkətlərinin (mexaniki və bioloji-sosial
hərəkətlər), fəaliyyətinin düzülüşü, ardıcıl səbəb və nəticə,
başlanğıc və sonla müşahidə olunan, mahiyyət, forma, məzmun
yaradan hərəkətlərin düzülüşü. Burada artıq hərəkətlərə təkan
verən səbəblər, şəraitlər, maraq və məqsədlər və s.
qruplaşdırılır. Həmçinin hərəkətlərin tərkibinə aid olan bütün
vəziyyətlər qruplaşdırılır, sistemləşdirilir. Buna mexanzim
demək olar;
-struktur və mexanizmə xas olan bütün quruluşlar isə
sistem adlanır. Bu nötqeyi-nəzərdən,
sistem=mexanizm + struktur;
sistem=yarımsistem+yarımsistem;
mexanizm=struktur+hərəkət;
struktur=element+element;
struktur=elementlərin hərəkət trayektoriyaları+elementlərin
düzülüş qaydaları;
sistem=element+element;
sistem=struktur+struktur,
formulaları sistem üçün səciyyəvidir.
Münasibətlərin balanslaşdırılması sisteminin əsasları
(proseslər sisteminin-sistemin prosesli qaydada həyata
keçirilməsinin əsasları)
Qeyd edildiyi kimi, hər bir mürəkkəb sistem sadə sistem
birləşmələrindən yaranır. Sadə sistem birləşmələri rəngarəng
birləşmələri özündə ehtiva edir və mürəkkəb məzmunlu bir
vahidi əmələ gətirir. Sistemin öz daxili strukturu olur və
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sistemin vahid olaraq fəaliyyəti (sistemin özü məqsədə çatmaq
üçün bir vasitə kimi istifadə edildikdə, alətə çevrildikdə)
sistemin öz daxili strukturundan kənara çıxır. Sistem vahidliyi
əks etdirən birləşmə olaraq iki istiqamətli məzmun və mahiyyət
daşıyır. Sistemin özünün daxili quruluşu və fəaliyyətinin
prosesli strukturu, zaman ardıcıllığına müvafiq olaraqa prosesli
təbəqələri formalaşdırır. Sistemin fəaliyyətinin strukturlaşması
dedikdə, daha çox onun fəaliyyətinin ardıcıllığı, əldə etdiyi
maddələrin, əşyaların, məhsulların təyinatının ardıcıllığı,
istifadə ardıcıllığı, zamana və şəraitə müvafiq olaraq
təbəqələşməsi, qatlara çevrilməsi və s. kimi başa düşülə bilər.
Məsələn, dövlətlərin ali qanunverici orqanları struktur
baxımından bir sistemdir, müvafiq mexanizmisi vardır. Bu
qurumun qəbul etdiyi sənədlər (qanun layihələri, bəyanatlar və
digər qərarlar) vahidin (unitin) fəaliyyəti kimi qəbul edilir.
Müvafiq sənədlərin ardıcıl olaraq, bir-birilə əlaqəli şəkildə, birbirindən şaxələnən formada, bir-birini tamamlayan qaydada
qəbul edilməsi bu qurumun fəaliyyətinin sistemli xarakterini
göstərir. Yəni proseslərin özləri üfqi və ya şaquli məzmunda
struktur xarakter alır ki, bu da onun mexanizmisindən yaranır.
Dövlətin qanunvericilik orqanının münasibətlərin, fəaliyyətin
bütün sahələrinə dair hüquqi sənədlər qəbul etməsi onun
fəaliyyət istiqamətinin balanslı (nəticə olaraq, hər kəsin
maraqlarının nisbi olaraq təmin edilməsi) və rəngarəng
xüsusiyyətindən xəbər verir. Burada həmin qurumun fəaliyyəti
balanslı qaydada sistemləşdirilir.
Bütün hüquqi münasibətlər (rəsmi münasibətlər) sistem
vasitəsilə, sistem tərəfindən hüquq normalarının qəbulu və
yerinə yetirilməsi (icrası) yolu ilə tənzimlənir. Cəmiyyətin
bütün təbəqələri arasında münasibətlərin tarazlı mahiyyəti də
hüquq normalarının icrasından asılı olur. Tarazlı münasibətlər
sistem daxilində və sistemlər arasında müvafiq trayektoriyalar
üzrə həyata keçirilir. Bu zaman həmin trayektoriyalardan
keçən, trayektoriyalar yaradan və qarşı-qarşıya duran
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elementlərin kəmiyyəti, həcmi və hərəkət trayektoriyaları nisbi
olaraq balans vəziyyətinə gətirilir. Balans vəziyyətinə gəlmənin
özü də təbəqəli proseslərdə formalaşır. Təbəqəli proseslər cəmi
sistemləşməni yaradır. Bu baxımdan münasibətlər sistemlərinin
özləri vahidliklər, birləşmələr olmaqla, həyata keçirdikləri
proseslər də sistemli xarakter daşıyır. Münsasibətlərdə sistemli
məzmun kəsb edən prosesləri həyata keçirmək üçün sistemlərin
özləri (qurumlar, struktur vahidləri) təşkil edilir. Balanslaşdırma prosesləri özləri bir neçə təbəqədən, qatdan ibarət
olduğundan bu qatlar cəmi elə sistemləşməni meydana gətirir.
Balanslı proseslər cəmi cəmiyyətdə balanslı və sabit vəziyyətdə
təzahür edən inkişaf dalğalarının yaranmasını zəruri edir. Bir
balanslı inkişaf dalğası ardınca növbəti balanslı inkişaf
dalğasını əmələ gətirir. Balanslı inkişaf dalğası meydana
gəldikcə və bir-birini tamamladıqca, müəyyən şəraitlərdə
mövcud olan disbalanslı vəziyyətlərə təsir edir və balans
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də ayrı-ayrı sahələr üzrə tarazlı vəziyyətlərin cəm halda
birləşməsi başa düşülməlidir. Sistemləşmə prosesləri ilkin və
son mərhələlərdən ibarət olmalıdır. Cəmiyyətdə bir qrupun
marağı digər qrupun marağı ilə nisbi və təqribi olaraq
uyğunlaşdırılırsa, eləcə də əlaqələr yaradılırsa, nisbi bərabərlik
vəziyətləri yaranırsa, deməli, burada ardıcıl olaraq, ya da eyni
anlarda baş verən balanslaşdırma prosesləri meydana gəlir.
Belə proseslər birləşmə xüsusiyyətlərinə xas olduğundan
sistemlilik yaradır və təbəqəli, rəngarəng məzmun kəsb edir.
Balanslaşdırma proseslərinin sistemləşməsi adətən eyni
səviyyəli qrupun müəyyən maraqlı proseslərdə eyni səviyyədə
(təqribən) iştirakı, müəyyən məsələlərdə həmin qrupların
maraqlarının nəzərə alınması və yaxına buraxılması, həmin
qrupların digər qruplarla əlaqələrinin təqribi bağlılıq
səviyyəsinin, vəziyyətinin eyni olması kimi mövcud olan
vəziyyətlərdən yaranır. Balanslaşdrıma proseslərinin sistemləşməsində bir trayektoriya üzrə elementlərin, subyektlərin,
ünsürlərin hərəkət imkanları arasında əlaqələr yaradılır,
həmçinin trayektoriyalar arasında təqribi bərabərlik əsasında
bağlılıq
mövcud
olur.
Balanslaşdırma
proseslərinin
sistemləşməsi zamanı sistemin daxili struktur quruluşu və
komponenti (yarımstrukturu, strukturunun tərkib hissəsi) həm
sistem daxilində, həm də sistem xaricində gördüyü işləri
sistemli şəkildə həyata keçirir. Bu o deməkdir ki, sistemin
xarici fəaliyyəti (strukturun xarici fəaliyyəti-məsələn, bir
dövlət nazirliyinin, komitəsinin sistem olaraq tənzimlədiyi və
özündən kənara çıxan müxtəlif təsirlərlə xarakterizə olunan
fəaliyyəti) də sistemləşdirilir, proseslər əlaqəli, birləşmiş,
assosiasiya olunmuş vəziyyətdə həyata keçirilir. İstənilən
sistemin balanslı fəaliyyəti və fəaliyyətin sistemləşdirilməsi
onun strukturundan (sadə və mürəkkəbliyindən) formalaşır.
Məsələn, fikirimizi sadə bir misalla izah edək: əgər bir
kitabxanada yalnız elmi kitablar varsa və bu kitabxana yalnız
elm adamlarına, mütəxəssislərə xidmət edirsə, bu o deməkdir
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ki, ümumi nöqteyi-nəzərdən və konkret aspektlərə görə
sözügedən qurumun fəaliyyəti bir istiqamətlidir (elm üzrə).
Lakin burada da balanslı vəziyyət var. Belə ki, əgər kitabxana
təbiət elmləri (texniki elmlər (fizika, riyaziyyat, həndəsə,
kibernetika), ictimai elmlər-fəlsəfə, sosiologiya, psixologiya,
politologiya, tarix, hüquqşünaslıq, iqtisadiyyat və digər təbiət
elmləri-kimya, biologiya, coğrafiya, astronomiya (kimya və
astronomiyanı da dəqiq elmlər və texniki elmlər kimi qəbul
etmək olar-qarışıq elm sahələri) üzrə kitablarla təchiz edilibsə
və fəaliyyət göstərirsə, deməli, bu sistemin fəaliyyəti də təbiət
elmləri üzrə balanslı xarakter kəsb edir. Yəni kitabxana təbiət
elmlərinə (ayrı-ayrı fənlər, predmetlər üzrə) aid olan kitablar,
elmi-metodik vəsaitlər, o cümlədən jurnallarla təqribi və ya
dəqiq sayda vəsaitlə təmin edilib və təbiət elmləri üzrə ayrıayrı oxucular üçün eyni prinsiplə fəaliyyət göstərir. Eləcə də
əgər kitabxana ümumi aspektdə fəaliyyət göstərirsə, mərkəzi
kitabxanadırsa, elmi, bədii və dini kitablarla təmin edilibsə,
burada həm elm admları və mütəxəssislər, həm də geniş oxucu
kütləsi üçün fəaliyyət mövcuddur və ümumi məzmunlu
sistemli xarakterə malikdir. Balanslı fəaliyyət formalaşıb, çoxlu
təbəqələrin maraqları nəzərə alınır. Buradan bir daha belə
qənaətə gəlmək olur ki, 0 Td()Tj/R17 12 Tf5.ü43.8 0 Tf5.ü43.8 0 Tf5.üit 0
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proseslərini yaradır. Bu strukturlaşmadan həmçinin yeni
strukturlaşma yaranır. Baza prinsipi özündə çoxlu sayda tərkib
prinsiplərini
ehtiva
etdiyindən,
tərkib
momentlərin
birləşmələrindən, şərait anlarından balanslı və disbalanslı
vəziyyətlər meydana gəlir. Hər iki vəziyyət ümumi mahiyyət
kəsb edən balanslı vəziyyətlərə xidmət edir ki, bu da özündə
rəngarəngliyi əks etdirir. Balanslaşdırma proseslərinin
sistemləşməsi bununla izah olunur. Münasibətlər sferasında
sistemləşmə prosesləri özündə sistemli şəkildə əmələ gələn
dalğaları formalaşdırır. Sistemli prosesin xüsusiyyətləri ondan
ibarət olur ki, bir prinsip üzrə fəaliyyət şaxələnərək çoxlu sayda
balanslı prosesləri yaradır. Məsələn, konstitusiya nəzəri baza
prinsipi olaraq ayrı-ayrı sahələr üzrə balanslı proseslərin əmələ
gəlməsinə təkan olur-münasibətləri tənzimləyən qanunvericilik
yaranır. Ola da bilər ki, çoxlu sayda prinsiplər nəticə olaraq bir
trayektoriya üzrə balanslaşdırma prosesinə xidmət etsin.
Məsələn, təqaüdlər üzrə ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə həyata
keçirilən nəzəri və təcrübi fəaliyyətlərin cəmi ola bilər ki, bir
istiqamət üzrə, yəni ehtiyacı olan şəxslərin, müəyyən sosial
təbəqənin təminatı üzrə balanslı qaydada təqaüdlərin verilməsi
proseslərini tənzimləsin. Bu o deməkdir ki, sistem sadədən
mürəkkəbliyə, tərkib hissələrdən vahidə, təklikdən çoxluğa,
xüsusilikdən universallığa, eləcə də sadədən xüsusiliyə, tərkib
hissələrdən universallığa, çoxluqdan xüsusiyə, mürəkkəblikdən
vahidə, təklikdən mürəkkəbliyə və s. çevrilən proseslər,
momentlər cəmindən ibarət olur və çevrilmələr müvəqqəti,
daimi, nisbi, mütləq, dayanıqlı, sabit, dəyişən, dəqiq, təqribi,
mütləq və şərti və s. digər kateqoriyalarla, məzmun və
formalarla müşahidə edilir və təfəkkürdə dərk olunur.
Münasibətlərin balanslaşdırılması proseslərinin sistemləşməsi
həm ayrı-ayrı sahələr üzrə, həm də sahələrarası (aralıq və
birləşdirici sahələr, birləşmiş, qarışıq sahələrdə) baş verir.
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Münasibətlərin balanslaşdırılması proseslərinin sistemləşməsinin ümumiləşdirilmiş şəkildə aşağıdakı xüsusiyyətlərini
qeyd etmək olar:
-tarazlaşdırma proseslərinin sistemləşməsi- hadisələrin
tərəfləri, tərkibləri arasında tarazlı, proporsional əlaqələrin
mövcud olma xüsusiyyətlərinin vahid məkan üzrə
ardıcıllığından ibarətdir;
-sistemləşmə prosesləri- ünsürlər arasında əlaqələr
yaranarkən vahid mərkəzi birləşmələr proseslərinin (bir əsas
mərkəzin yaradılması) baş verməsindən ibarətdir;
-sistemləşmə prosesləri – ünsürlər arasında ardıcıl
əlaqələrin zamana müvafiq olaraq qurulmasından ibarətdir;
-tarazlıq proseslərinin sistemləşməsi -müəyyən bir şəraitdə
baş verən tarazlıq hadisəsinin növbəti hadisələr üçün zaman və
şərait rolunu oynamasını və əlaqələrin yaranmasını əks
etdirməkdən ibarətdir;
-münasibətlərin
tarazlaşması
zamanı
sistemləşmə
prosesləri – təsir edilən obyektlər və onlar üzərində təsir
vasitələrinin qruplaşdırılmasını əks etdirməkdən ibarətdir;
-proseslərin tarazlı olaraq sistemləşməsinin əsaslarıhadisələr ardıcıl baş verdikdə, hadisələr arasında əlaqələrin,
bağlılığın qanunauyğun şəkildə həyata keçirilməsindən
ibarətdir;
-tarazlı proseslərin sistemləşməsi – sistem vahidi
tərəfindən tənzimlənən hadisələrin növlərə ayrılmasından və
qruplaşdırılmasından ibarətdir və s.
Sistemin tarazlaşdırılması məqsədilə həmçinin aşağıdakı
proseslərin mövcudluğunu qeyd etmək olar:
-sistemin tarazlıq yaratmaq üçün fəaliyyəti müəyyən tarazlı
və qeyri-tarazlı tərkiblərə ayrılır, müxtəlif elementlərdən,
onların hərəkət vəziyyətlərindən bərabərlik yaranır;
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-dövlət qurumları (sistemlər) ardıcıl olaraq cəmiyyət
üzvlərinin maraqlarını təmin etmək üçün silsilə şəklində,
növbəli və əlaqəli olaraq, qanunvericilik sənədlərini qəbul edir.
Qanunların məcəllələşdirilməsi proseslərinin özü sistemli
xassələri əks etdirir;
-dövlətlər öz aralarında sülhü qorumaq, əməkdaşlığı təmin
etmək üçün silsilə şəklində ayrı-ayrı sahələrə aid normalar
qəbul edirlər və ardıcıl olaraq həmin normalara əməl edirlər,
icrasını təmin edirlər. Buradan da tarazlaşdırma proseslərinin
sistemliliyi, yəni qruplaşdırılması, zamana uyğun bölgüsü, icra
növbəliliyi və s. yaranır;
-münasibətlərin balanslaşdırılmasının sistemləşməsi tarazlığı təmin edən sadə normaların birləşərək mürəkkəb və geniş
tərkibli sənədlərə çevrilməsi prosesindən ibarətdir, eləcə də bir
baza sənədinin şaxələnərək hissələrə bölünməsi yolları cəmidir;
-münasibətlərin
balanslaşdırılmasının
sistemləşməsi
cəmiyyətdə insan hüquqlarının tərkib elementlərinin təmin
edilməsinin
ardıcıl
prosesindən
ibarətdir.
Burada
demokratiyanın tərkib elementləri bir-birilə əlaqədə ardıcıl
olaraq təmin edilir;
-münasibətlərin balanslaşdırılması sistemi cəmiyyətin ayrıayrı təbəqələri arasında normal münasibətlərin qurulmasını
təmin edən ardıcıl qaydalar sistemindən ibarətdir;
-münasibətlərin balanslaşdırılması sistemi hər bir momenti
və ya da ümumilikdə zaman birləşmələrini əks etdirən
vəziyyətləri tənzim edən qaydaları bərabər məzmun
baxımından cəmləşdirməkdən ibarətdir;
-münasibətlərin balanslaşdırılması sistemi subyektlərin,
ünsürlərin maraqlarını təmin edən və müəyyən, zəruri anlarda
yerinə yetirilən proseslər cəmindən ibarətdir;
-münasibətlərin balanslaşdırılması sistemi piramidal
qaydada bölünmüş maraqları nisbi olaraq bərabər səviyyədə
təmin etmək üçün ardıcıl yerinə yetirilən işlərin
qruplaşdırılmasından ibarətdir;
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-münasibətlərin balanslaşdırılması proseslərinin sistemləşməsi, strukturlaşması sistem vahidinin ayrı-ayrı strukturlarının
həyata keçirdikləri işləri, eləcə də birlikdə gördükləri işləri
tarazlı qaydada tənzimləmək proseslərindən ibarətdir. Burada
ayrı-ayrı komponentlərin işləri, eləcə də cəmi işlər-sistemin
ümumi işi bərabər bölgü əsasında həyata keçirilir və s.
Sistemləşmə prosesləri zamanı hadisələrin baş verməsində,
müəyyən işlərin görülməsində ardıcıllıq prinsipinə, zamana və
məkana, şəraitə müvafiq qaydada, eləcə də imkanlara və
tələbatlara uyğun olaraq tərəflərin maraqlarının ardıcıl olaraq,
növbə ilə ard-arda təmin edilməsi prinsipinə əməl edilir.
Ümumi görüləcək işlər müəyyən zaman çərçivəsində
bölüşdürülür.
Sistemləşmə prosesləri zamanı müxtəlif trayektoriyada baş
verən hadisələr eyni koordinatlar, eyni məkan və eyni zamanlar
üzrə bərabərləşdirilir, birləşdirilir, uyğunlaşdırılır. Proseslərin
tarazlı qaydada sistemləşməsi zamanı həmçinin hadisələrin
ardıcıl səhnələşməsi prosesləri də yaşanır. Hadisələrin bir
mərkəzdən ayrı-ayrı mərkəzlər üzrə ardıcıl baş verməsi, eləcə
də əksinə proseslər baş verir. Hadisələrin baş verməsi üçün
ardıcıl trayektoriyanı təmin etmək məqsədilə vasitələr ardıcıl
olaraq təmin edilir. Məsələn, maraqların bərabər şəkildə təmin
edilməsi üçün tapşırıqları ardıcıl olaraq müəyyən etmək
məqsədilə bir-birinin ardınca və əlaqəli şəkildə yıgıncaqlar
keçirilir. Burada yığıncaqlar, iclaslar (hadisələri həyata keçirmə
üsul və vasitələri) öz təyinatına, əhəmiyyətinə, təsir
imkanlarına görə qruplaşdırılır.
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Mexanizm və struktur
Mexanizm anlayışı
Məlumdur ki, mexanika fizikanın hərəkət və qüvvətindən
bəhs edir. Mexanizm texnikada maşının, aparatın daxili
quruluşu kimi izah edilir. Məcazi mənada isə quruluş və
sistem kimi baş düşülür. Mexanizm anlayışına izahlı lüğətlərdə
aşağıdakı şəkildə izah verilir:
-mexanizm (yun.mechane-alət, maşın, qurğu)-bir və ya bir
neçə bərk cismin hərəkətini digər bərk cismlərin tələb olunan
hərəkətinə çevirmək üçün cisimlər sistemi;1
-mexanizm (yun. mechane-alət) 1. Maşını, aparatı, cihazı
və s.-ni hərəkətə gətirən daxili hissə. Saatın mexanizmi. II Bir
işi görmək üçün maşın, qurğu və s. Qaldırıcı mexanizm. 2.
Məc. Bir şeyin daxili quruluşu, sistemi. Dövlət mexanizmi. 3.
Fiziki, kimyəvi, fizioloji və b. hadisələri törədən vəziyyət və
proseslərin məcmusu. Təfəkkür mexanizmi. Kimyəvi reaksiya
mexanizmi.2
Bizim yaşadığımız cəmiyyət olduqca təkmil proseslərdən
ibarətdir. Bu proseslər həyatın, rəsmi münasibətlərin ayrıayrılıqda və ümumilikdə inkişafını təmin edir, üsullar cəmi
sahələrin tənzimlənməsini şərtləndirir. Proseslər cəmi
münasibətlər mexanizmini, yəni quruluşunu yaradır. İnsanların
ehtiyac və tələbatları naminə göstərdikləri qruplaşmış fəaliyyət,
bu baxımdan qurduqları münasibət, ünsiyyət formaları bir növ
mexanizasiyalaşıb (sistemləşib, qaydalaşıb, zamana müvafiq
olaraq bir-birilə əlaqəli olan, hərəkət və yerdəyişmələrlə
müşahidə
olunan
hissələrə
ayrılıb).
Ümumiyyətlə,
mexanizasiya anlayışı daha çox texniki mənada işlədilir və
1

Qocayeva Gülbəniz Göyüş qızı. Rusca-azərbaycanca texniki terminlərin izahlı
lüğəti. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, Bakı 2004, 776 səh., səh. 516.
2
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Azərbaycan
dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. III cild. Bakı, Şərq-Qərb 2006., səh. 304.
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prosesin mexanikləşdirilməsi kimi baş düşülür, məsələn iş
prosesinin mexanikləşdirilməsi, mexaniki vasitələrin alətlərə
çevrilməsi və s. Bununla yanaşı, qeyd etmək olar ki, insanlar
və birliklər arasında olan rəsmi münasibətlər bir-birinin ardınca
gələn aktlardan, fəaliyyətdən, hərəkət nəticələrindən ibarət
olduğundan öz-özlüyündə sistemləşir və məcazi mənada
mexanikləşdirilir. Bu baxımdan sistemləşmə proseslərini və
onlar arasındakı əlaqələri məcazi mənada mexanizasiya
prosesinə bənzətmək olar. Hətta bəzi proseslər mexaniki
olaraq, yəni qeyri-iradi formada da baş verə bilir. İnsanlar
arasında olan məişət münasibətləri də mexanizm xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirir. Zamanla bağlı olan münasibət
vərdişləri və öz-özünə yaranan və ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən
qayda olaraq meydana gətirilən davranşlar və onların hədləri
məhz mexanizmləri formalaşdırır.
Nəzərə almaq lazımdır ki, istənilən sistemin strukturu onun
formasıdırsa,
mexanizmisi
məzmunudur,
fəaliyyət
məqsədidir. Məsələn, dövlətin mərkəzi icra sisteminin fəaliyyət
istiqamətləri və hərəkətləri, icralar əsasən həmin sistemin
mexanizmisinin əsas xüsusiyyətlərini formalaşdıırr. Strukturun
mahiyyəti və xüsusiyyətləri də məhz sistemin mexanizmisində
büruzə verir. Mexanizmin formalaşmasının əsaslarından biri də
ondan ibarətdir ki, subyektlər obyektlərə təsir edərkən qarşılıqlı
əlaqədə olarkən, təsirlər məntiqi və riyazi əsaslara söykənir ki,
bu da təfəkkürün tələbindən irəli gəlir və rasional
düşüncələrdən formalaşır. İdrakın rasionallığı, daha doğrusu
düşüncələrin təkmilləşməsi və elmi xarakter kəsb etməsi
münasibətlərin və fəaliyyətin dəyərlərlə, eləcə də zamanla
ölçülməsini zəruri edir.
Qeyd edildiyi kimi, sistemlər oxşar, eyni və fərqli forma və
məzmunlu elementlərin sadə və mürəkkəb formada, qarşılıqlı
şəkildə birgə fəaliyyətindən və elementlərin birləşməsindən
formalaşır. Buna sübut olaraq qeyd etmək olar ki, beynəlxalq
münasibətlər sisteminin əsas subyektləri kimi dövlətlər
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birləşərək, öz fəaliyyətlərini koordinasiya edərək, fərqli gücə
malik olan, lakın eyni məzmuna və formaya xas olan
elementlər kimi, öz maraqlarını təmin etmək uğrunda güclərini
birləşdirirlər və ayrı-ayrı sahələr üzrə münasibətlər formalaşdırırlar. Bu proseslərdə həm eynilik və oxşarlıq (eynilikdövlətlərin olması, oxşarlıq-onların hərəkətləri arasında olan
oxşarlıq), həm də fərqlilik (müxtəlif gücə malik olan
dövlətlərin, subyektlərin mövcudluğu, hərəkət gücləri arasında
olan fərqlər) mövcud olur. Oxşarlıq və fərqlilik məqamlarını
subyektlərin hərəkətlərinin hər bir anında görmək mümkündür.
Bu baxımdan qərarların qəbulu proseslərində olan ortaq
mövqeləri və fəaliyyəti, eyni zamanda yerinə yetirilən aktları
misal gətirmək olar. Qeyd edilənlərə əsasən, nəzərə almaq olar
ki, sistemdaxili proseslərdə balanslı və disbalanslı, eləcə də
belə vəziyyətlərin tərkibi olaraq, harmonik və disharmonik
vəziyyətlər meydana gəlir.
Sistemlərdə həm ayrı-ayrı elementlərin toplum halda
birlikləri, həm də iki və ya daha çox elementin birləşmələri
mövcud olur. Bu birləşmələr də özlüyündə sistemin qatlarının,
təbəqələrinin və strukturunun, eləcə də mexanizmisinin
formalaşmasının əsaslarını təşkil edə
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Strukturun tərkib elementləri hərəkət etdikcə, qaydalar
yaradılır ki, bu vəziyyət də sistemin mexanizmisini
formalaşdırır. Məhz bu baxımdan sistemin daxilində
tənzimlənən bütün proseslər onun mexanizmisini, fəaliyyət
qaydalarını və proseslərin istiqamətliliyini əks etdirir.
Mexanizm öz məzmununu sistemin proseslərindən götürür.
Proseslər tərkib hissələrin hərəkətlərindən təşkil edildiyindən
mexanizm də hissələrə bölünür. Mexanizm nəticəsində
proseslər tənzimləndiyindən proseslər üçün müvafiq
trayektoriyaları təmin edir ki, bu trayektoriyalar da
subyektlərin, sistemi təşkil edən ünsürlərin məqsəd və
maraqlarına söykənir. Mexanizm proseslərdən təzahür
etdiyindən, bu anlayışın məzmununa məhz proseslərin
quruluşu, yəni forması və mahiyyətindən yanaşmaq olar. Eləcə
də mexanizmə proseslər üçün üsullar, yollar təyin edən
məzmun kimi də ad vermək olar. Sistemdə məhz element,
proses, mexanizm və struktur anlayışlarının qarşılıqlı və
birləşmiş vəhdətini bu şəkildə başa düşmək olar.
Mexanizm elementləri müvafiq trayektoriyalar üzrə düzən,
bu baxımdan da onları hərəkətə gətirərək qruplaşdıran və
struktur yaradan proses olaraq müvafiq qanunauyğun qaydaları
özündə əks etdirən bir mahiyyətdir. Proseslə mexanzim
anlayışlarının fərqi də vardır. Belə ki, istənilən elementin və
yaxud da elementlərin hərəkətə gəlməsinin özü bir prosesdir.
Ola bilər ki, bu proses iradəyə tabe olmayan halda, tənzimlənə
bilməyən şəkildə baş verə bilər. Yəni qanunauyğunluq
gözlənilməyə bilər. Burada təbiətdə baş verən və öz-özünə
immanent (daxilən) olaraq tənzimlənən prosesləri aid etmək
olmaz. (Qeyd: immanent bu və ya digər predmet, varlıq və
prosesin daxilinə aid olan xüsusiyyət, qanunauyğunluqdur.
İmmanent termininin mənası Aristoteldən gəlir. İlk dəfə olaraq
hərfi mənada orta əsrlər sxolastikasında istifadə edilib)1 Buna
1

Философский словарь. Под редакцией И.Т. Фролова. Издание пятое. Москва.
Издательство политической литературы. 1986. стр. 160.

234

təbiət proseslərinin təbii mexanizmisi demək olar. Lakin
subyektlərin maraqlarına söykənən və tənzimlənməyə məruz
qalan halda isə proseslər qanunauyğun şəkildə tənzimlənməyə
düçar olursa, maraqların sistemli ödənilməsinə xidmət edirsə,
belə hallara mexanizm demək olar. Mexanizmə xas olmayan
proseslərdə nizamsızlıq və eyni trayektoriyalar üzrə düzülüş
mövcud olmur. Məsələn, bir qurumun, strukturun qeyri-nizam
halda sökülməsi, bir texniki avadanlığın, qurğunun qeyridüzgün formada dağıdılması, sökülməsi və s., eləcə də
cəmiyyətdə baş verən özbaşınalıqlar, dağıntılar qeyrimexanizmə aid olan proseslər kimi qəbul edilə bilər. Nəticə
olaraq onu qeyd etmək olar ki, yalnız tənzimlənən, iradəyə tabe
olan, tabe etdirilən proseslər cəmini, quruluşunu mexanizm
adlandırmaq olar. İradədən kənar, xaos yaradan destruktiv
proseslərdə isə qaydalar olmadığından, belə prosesləri
mexanizmdən kənar hesab etmək olar. Məsələn, qeyd edildiyi
kimi, mexanizm texniki vasitələrin məqsədli şəkildə və
kompleks halda hərəkətə gətirilməsidir. Proseslərin məqsədli
təyinatı onun mexanizmisinin (yəni quruluşunun) əsaslarını
təşkil edir. Mexanizmdə qurmaq və fəaliyyət göstərmək
prinsipləri cəmləşir. Əgər struktur tək quruluşu, elementlərin
düzülüşünün xarici görünüşünü əks etdirirsə, mexanizm isə
həm strukturu, həm də fəaliyyətin, hərəkətin məzmununu əks
etdirir.
Qeyd edildiyi kimi, hər bir mexanizm sistemin mahiyyətini
üzə çıxarır və məzmunundan təzahür edir. Eləcə də struktursuz
və mexanizmisiz (quruluşsuz) sistemi təsəvvür etmək olmaz və
məqsədyönlü fəaliyyət mümkün ola bilməz. Məsələn, adi bir
avtomobil özü müəyyən struktura, mexanizmə malik
olduğundan və bu baxımdan sistem təşkil etdiyindən, bir vahid
kimi əhəmiyyəti onun istifadəsində öz əksini tapır. Əks
təqdirdə bu lazımsız bir əşyadır. Mexanizm zamanı əşya
vasitəyə, istifadə olunan ləvazimata çevrilir. Mexanizm və
struktur sistemin, hərəkət vahidinin varlığını əks etdirən
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vasitələrdir, səbəblərdir və s. Sistem özünü yalnız məqsədli
fəaliyyətdə səmərəli və faydalı bir vasitə olaraq büruzə verə
bilər. Sosial, siyasi sistemlər yalnız subyektlərin, ünsürlərin
məqsədli, təyinatlı hərəkətləri sayəsində sistem olaraq yaranır.
Təbii ki, texniki mənada mexanizm ilə ictimai məzmun əks
etdirən mexanizm anlayışlarını həm də fərqləndirmək lazımdır.
Belə ki, əgər ictimai sistemlərdə münasibət yoxdursa, hərəkət
yoxdursa, struktur və mexanizm də yoxdur. Yalnız sistemi
hərəkətə gətirən cansız vasitələr, əşyalar (yəni obyektlər,
binalar və müvafiq avadanlıqlar, hüquqi normalar və s.)
mövcud olur. Əgər mexaniki sistemlərdə qurulmuş, lakin
hərəkətsiz bir vasitə, vəziyyət varsa, bu o deməkdir ki, qurulu
bir sistem var. Onu istənilən zaman hərəkətə gətirmək olar.
İctimai sistemlərdə isə subyektlərin hərəkəti olmadan sistemi
təsəvvür etmək çətindir. İctimai sistemlərdə subyektlərin
istifadə vasitələri, ləvazimatları olur ki, müvafiq vasitələr
hərəkət istiqamətlərini müəyyənedici ləvazimat rolunu oynayır.
Mexanizm sistem üçün məzmun genişləndirən və sahə
artıran bir vasitədir. Belə ki, mexanizm sayəsində elementlər
(subyektlər) fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən edirlər.
Fəaliyyət maraqlara söykəndiyindən, maraqlar genişləndikcə,
hərəkətlər də böyüyür. Səbəb və nəticə arasında olan üzvi
bağlılıq, bir-birini şərtləndirmə hərəkətlərin böyüməsini zəruri
edir. Nəticədə mexanizm həm sistem sahəsini böyüdür, həm də
sistem tərkibini zənginləşdirir. İctimai sistemlərdə ayrı-ayrı
sahələr üzrə maraqların artmasını və buna müvafiq olaraq
sistemin tərkibinin zənginləşməsini misal gətirmək olar. Ayrıayrı sahələr üzrə qərarların vaxtaşırı qəbul edilməsi və icrası,
inkişafa müvafiq olaraq yeni sahələrin yaranması və
tənzimlənməsi mexanizmlərini qeyd etmək olar. Sistemin
genişlənməsi başlıca olaraq onun mexanizmisindən də asılı
olur.
Sistem özü də elementlərdən təşkil olunmaqla bərabər,
həm də element rolunu, digər sistemlər üçün tərkib hissə rolunu
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oynaya bilir. (Qeyd: element-lat.elementum-ünsür, ilkin
maddə-müəyyən sistemin tərkibinə daxil olan və hüdudları
daxilində bölünməz kimi nəzərdən keçirilən obyekt. (məsələn,
“molekul” sistemində atom, “atom” sistemində elektron və
i.a.) anlayışı. Lakin bir sistemdə “bölünməz” olan digər
sistemdə bölünən olur. Element anlayışı təbiəti tarixi dərketmə
prosesində meydana çıxır. Qədim yunan materialist filosofları
Fales, Anaksiman, Anaksimandr, Heraklit elementləri hava,
torpaq, su, alovun mahiyyətində axtarırdılar. 1 Azərbaycan
dilinin izahlı lüğətində element anlayışına aşağıdakı kimi izah
verilir. Element- [Lat.] 1. kim. Adi kimyəvi üsullarla öz tərkib
hissələrinə ayrıla bilməyən, digər mürəkkəb maddələrin isə
tərkib hissəsi olan bəsit maddə. Mendeleyevin elementlərin
dövri sistemi. 2. Tamın, bütövün tərkib hissəsi.) 2 Məsələn,
ictimai sistemlərdə (cəmiyyətin sosial və siyasi quruluşunu əks
etdirən, ictimai münasibətləri tənzimləyən sistemlər) müəyyən
qərarların qəbulu və icrası qaydaları təbəqəli sistemlər
vasitəsilə həyata keçirilir. Qeyd etmək olar ki, əmək haqlarının
hesablanması qaydaları (mühasibatlıq yolu ilə normativlərin,
gündəlik iş normalarının hesablanması qaydaları) bir sistemdir,
həm də tətbiq edilən üsuldur. Burada qaydalar tərkib üsullardan
formalaşır. Dövlətin strukturları və digər qurumlar bu
qaydalardan istifadə edərək əmək haqlarının verilməsi
mexanizmini formalaşdırırlar. Bu baxımdan nəzərə almaq
lazımdır ki, istənilən üsullar cəmi bir sistemdir, qaydadır.
Qeyd edildiyi kimi, hər bir sistem müəyyən struktura
malikdir və elementlərin strukturlaşması, yəni eyni, fərqli və
oxşar mərkəzlərdə, məkanlarda (eyni anlarda və zaman
intervallarında) toplanması, qarşılıqlı əlaqə vəziyyətini alması
əsasən mexanizmdən irəli gəlir. Elementlərin müəyyən
1

Fəlsəfə ensiklopedik lüğət. Baş redaktor İsmayıl Vəliyev. “Azərbaycan
Ensiklopediyası” nəşriyyat-poliqrafiya birliyi. Bakı-1997. səh.126.
2
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Azərbaycan
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qaydalar əsasında qarşılıqlı fəaliyyəti, strukturların fəaliyyəti
əsasən mexanizmi yaradır. Sistem özü mexanizm və
strukturdan ibarət bir quruluşdur, vahiddir, təzahür edən
elementdir, ünsürdür. Cəmiyyətdə müəyyən maraqlara sahib
olan ünsürlər, elementlər öz hərəkətlərini məqsədyönlü
istiqamətdə təşkil edərək mexanizm formalaşdırırlar.
Mexanizm siyasətin reallaşdırılması üçün üsul və qaydalardan
ibarət olan bir kompleksiyadır. Mexanizm nəticəsində
müəyyən məsələlərin həll edilməsinin rasional həlli mümkün
olur. İstənilən qanun bir layihə olaraq bu və ya digər məsələnin
həlli üçün mexanizmləri əks etdirən tənzimləyici proseslər
toplusudur, həm də layihə bir quruluş olaraq mexanizmdir.
Layihələrdə məsələlərin tənzimlənməsində rasionlallıq mövcud
olur. Məlumdur ki, dövlətlə vətəndaşlar, eləcə də vətəndaşların
öz aralarında olan münasibətlərin formalaşması prosesləri
mexanizm, yəni qaydalar toplusu, qaydalar quruluşu vasitəsilə
həyata keçirilir. Fəlsəfi mahiyyətin əks olunduğu hüquq
normalarının özündə bir rasionallıq mövcuddur. Onu da nəzərə
almaq lazımdır ki, insanların öz aralarında olan və məişət
səviyyəsində formalaşan münasibətlər də ictimai qaydalara və
adət-ənənələrə, əxlaqa və dəyərlərə söykənir. Əvvəlcə qeyd
edildiyi kimi, adi (adət və ənənə qaydaları ilə tənzimlənən)
münasibətlər quruluşu da mexanizmi formalaşdırır.
Bir daha vurğulamaq lazımdır ki, istənilən sistemdə
mexanizm həmin sistemin elementlərinin birləşmiş mühit təşkil
edən qarşılıqlı asılılığından və təsirindən yaranır. Sistemin
strukturları arasında qarşılıqlı əlaqələrin təmin edilməsi yolları
mexanizmi təşkil edir. Mexanizm nəticəsində tətbiq edilən üsul
və qaydalara müvafiq olaraq sistemin fəaliyyəti tənzimlənir.
Sistem müəyyən məqsədlərə çatmaq üçün fəaliyyətini
tənzimləyərkən məhz müəyyən mexanizmlərdən istifadə edir.
Mexanizm fəaliyyətin prinsip və məqsədlərini müəyyən edir.
Mexanizm sistemi sabit hərəkətsiz vəziyyətindən sabit dəyişən
anlarda və ya qeyri-sabit dəyişən anlarda hərəkətə gətirir.
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Sistemin ümumilikdə hərəkətə gəlməsi və hər hansı bir
məsələni həll etməsi, problemi tənzimləməsi onun
mexanizmisinin yaranmasının əsaslarını təşkil edir. Mexanizmə
hərəkət sayəsində elementlərin yerdəyişmələri ilə müşahidə
edilən və təzahürdə yaranan bir vəziyyətə də demək olar.
Mexanizm nəticəsində sistemin təzahürü meydana gəldiyindən,
məhz sistem özünü mexanizmdə göstərir. Mexanizmin daxili
tərkibi, üsul və qaydalar sistemin xarakteristikasını və fəaliyyət
prinsiplərini müəyyən edir. Hər bir element öz xassəsini daha
çox sistemin mexanizmisində bildirir. Həmçinin sistemin
mexanizmisi sistemin elementlərinin qarşılıqlı münasibətlərdə
olarkən xassələrini də aşkarlayır. Məsələn, iqtisadi maraqlar
uğrunda subyektlərin birlik yaratması və müvafiq fəaliyyətləri
iqtisadi sistemlərin mahiyyətini aşkarlayır. Mexanizm sistemə
əlavə elementlərin cəlb olunmasını şərtləndirir. Sistemin
mexanizmisində,
elementlərin
hərəkət
vəziyyətində
elementlərin xassələri də dəyişə bilir. Sistemin mexanizmisində
sistemin elementləri həm məxsusi olaraq tək halda, həm də
universal olaraq cəm halda, birləşmədə öz xassəsini
formalaşdırır. Elementlərin birləşmiş halda hərəkət məzmunu,
xassələri sistemin mexanizm qaydalarını formalaşdırır.
Elementlərin müəyyən trayektoriya üzrə vektorlar üzrə
hərəkətindən, şaquli və üfqi düzülüş vəziyyətindən mexanizm
yaranır.
Sistem müəyyən məsələlərin həllində, tənzimləmədə
müvafiq mexanizm tətbiq edir. Bu mexanizm sistemin fəaliyyət
məzmunu və prinsiplərini, istiqamətlərini əks etdirir. Sistem
həm daxildən müəyyən mexanizmlərlə, elementlərin hərəkət
istiqamətləri və xassələri ilə formalaşır (daxili proseslər), həm
də müəyyən mexanizmlər tətbiq edərək, sistemdən (özündən)
xaric məsələləri tənzimləyir (xarici proseslər). Mexanizm
burada məsələlərin tənzimlənməsi üçün metod (üsul) rolunu
oynayır, strukturda hərəkətəgətirmə üsuluna, üsullara çevrilir.
Sistem daima ikili mexanizm xarakteri kəsb edir. Sistem
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daxilində olan mexanizm onun xaricində olan və təsirə məruz
qoyduğu obyektləri və sahələri tənzimləməklə xarici
mexanizmi (vahidin, kompleksin özündən kənar) yaradır.
Məsələn, qeyd edildiyi kimi, istənilən texniki qurğu, vasitə
(məsələn, qatar) daxilən müvafiq proseslərə malik olan bir
mexanizmdir, həmçinin hərəkətə gələn vasitə təyinatlı istifadə
nəticəsində yük və sərnişin daşınması proseslərinin
tənzimlənməsində iştirak edir. Elə insanların özləri buna ən
bariz nümunə kimi göstərilə bilər. Belə ki, insan orqanizmi bir
struktur və mexanizm olaraq subyektə (vasitəyə) çevrilir və özözünü tənzimləmək üçün, maraqları təmin etmək məqsədilə
müxtəlif mexanizmlər yaradır. Bununla yanaşı, qeyd etmək
olar ki, idarələrin təşkili özü daxili bir mexanizmə çevrilir,
eləcə də xarici məsələləri tənzimləyir, xarici mexanizmlər,
qaydalar yaradır. İctimai-sosial sistemlər daima xarici və daxili
mexanizmlərin qarşılıqlı əlaqəsində öz məzmununu, varlığını
saxlayır. Yəni hər bir mexanizmin, sistemin tənzimləmə
obyekti və sahəsi mövcud olur ki, bu obyektlər və sahələr üzrə
xarici mexanizm təşkil edilir. İctimai sistemlərin daxili
mexanizmisi onun mütləq şəkildə xarici mexanizmisindən asılı
olur. Bir növ xarici mexanizmlər üçün vasitələr rolunu oynayır.
Texniki sahədə olan mexanizmlərlə ictimai mexanzimlər
arasında oxşar xüsusiyyətlər məhz hər iki mexanizmin
vasitələrə çevrilməsi ilə xarakterizə oluna bilər.
İnsanlar təbiətdə mövcud olan materiya vasitələrini öz
iradələrinə müvafiq olaraq təsirlərə məruz qoyurlar.
Materiyalardan istifadə edərək əşyalar, sonralar isə istifadə
vasitələri, ləvazimatlar düzəldirlər. Bu materiallardan istifadədə
müvafiq qaydalar, mexanizmlər yaradırlar. Mexanizm digər
proseslər üçün tətbiq formulalarına çevrilir. Məsələn, kimyəvi
proseslər, riyazi düsturlar, mexanikanın qanunları, eləcə də
dəfələrlə tətbiq edilərək sınaqdan çıxarılmış metodlar elə digər
proseslərlə əlaqədə vahid modellər, formulalar, layihələr kimi
tətbiq edilir. Digər tərəfdən, həyat tərzinin özü bir
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mexanizmdir, fəaliyyətin özü də quruluşdur, sistemdən
ibarətdir. İnsanlar öz gündəlik tələbatlarını təmin etmək üçün,
tələbatları ödəmək məqsədilə birləşmiş hissələrdən ibarət
(müəyyən anlarda, müəyyən miqdarda və həcmdə, kəmiyyət
baxımından görülən işlərin cəmi) fəaliyyət göstərirlər, əmək
sərf edirlər. Bu bir sistemdir və mexanizmdən ibarətdir.
Gündəlik tələbatların meyarları, ölçüləri və fəaliyyət cəmi
mexanizmi formalaşdırır. Qarşılıqlı əlaqələrdə tərəflərin
maraqlarını şərti olaraq bərabər səviyyədə təmin etmək üçün
mexanizm qaydalarını müəyyən edirlər ki, qaydaların cəmi də
mexanizmi formalaşdırır. Layihələr (konstitusiya, başqa
qanunlar, proqram, doktrina, konsepsiya, müqavilə, saziş,
qərar, akt, həmçinin kitablar, digər nəşrlər və s.) sistemlər
tərəfindən mexanizmin nəzəri əsaslarını işləmək üçün
hazırlanır. Sistemin mexanizmisi öz xarici tənzimləmə
funksiyasını əsasən layihələr vasitəsilə həyata keçirir, eyni
zamanda daxili mexanizmisi də layihələrlə qurulur. Məsələn,
idarələrin və müəssisələrin nizamnamələri, əsasnamələri həmin
qurumların fəaliyyət xüsusiyyətlərinin nəzəri əsaslarını təşkil
edir. Layihələrdə elementlərin düzülüşü və fəaliyyət
istiqamətləri nəzəri baxımdan öz əksini tapır. Mexanizm
layihələrində ilkin məqsəd, son məqsəd, işə başlamanın
əsasları, son nəticələr nəzəri baxımından qeyd edilir.
Elementlərin qarşılıqlı münasibətlər xassələri də bu layihələrdə
göstərilir.
Qanunvericilik
proseslərinin
özləri
tamamilə
mexanikiləşdirilmiş (burada məcazi mənada) proseslərdən
ibarətdir. Mexanizm həm də qanunvericiliyin strukturunun
ayrı-ayrı struktur tərkibləri arasında əlaqələndirməni, asılılığı
təmin edən vasitədir. Bu baxımdan belə bir ümumiləşdirilmiş
elmi fikir bildirilir. “..qanun vahid sistemdir, onun hissələri birbirilə qarşılıqlı əlaqədədir və bir-birindən asılıdır. Qanun
müvafiq hüquqyaratma orqanının mexanzim sistemində
yerindən asılı olaraq, müəyyən hissələrə ayrılır: ali hakimiyyət
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orqanının qəbul etdiyi qanunlar, hökumət qərarları,
nazirliklərin və baş idarələrin qəbul etdiyi aktlar və s.
Nizamladığı ictimai münasibətlər sahəsindən asılı olaraq
qanunlar həm də sahələrə ayrılır...1
Bir daha vurğulamaq lazımdır ki, subyektlər öz maraqlarını
təmin etmək məqsədilə öz istəklərinə müvafiq mexanizmlər
yaradırlar. Mexanizmlərin yaranmasının özü də sistemi və
strukturu təşkil edir. Sistemlərin mexanizmləri arasında
qarşılıqlı keçid prosesləri baş verir. Bir sistemin ünsürləri digər
sistemin ünsürləri ilə qarşılılı əlaqədə olur və nəticədə
mexanizm formalaşır. Sistemlər arasında münasibətləri
tənzimləmək məqsədilə müvafiq mexanizmlər təşkil edilir.
İstənilən mexanizmin xassəsi sistemin özünün xassəsini təşkil
edir. Sistemin fəaliyyəti mexanizmisini yaradır, sistemlərdə
ünsürlər arasında əlaqələr həmin sistemin mexanizmisi
vasitəsilə yaranır. Hər bir sistemin xassəsinə müvafiq
mexanizm təşkil edilir. Hesab etmək olar ki, qapalı və açıq
sistemlərin fəaliyyəti də onun mexanizmisinin xarakterini
əsaslandırır. Ola bilər ki, sistem qapalı olsun, lakin fəaliyyət
mexanizmisi açıq xarakter kəsb etsin. Məsələn, NATO və
Avropa İttifaqına üzvlük baxımından qeyd etmək olar ki, bu
təşkilatlar qapalı təşkilatlardır, lakin bu təşkilatların
fəaliyyətləri açıq xarakter kəsb edir. Qapalı sistemin sistem
xarici fəaliyyəti açıq olduğundan belə sistemin mexanizmisinə
qarışıq, yəni açıq və qapalı mexanizm demək olar. Burada
sistemin təşkilati forması (ona üzv qəbul olunması baxımından)
və strukturu qapalı mexanizmlərlə formalaşır, lakin fəaliyyəti
isə açıq mexanizmə malik olur. Məsələn, Avropa İttifaqı özü
bir siyasi, iqtisadi qurum olaraq bir çox məsələlərdə müstəqil
fəaliyyət göstərir. Avropa Komissiyası əsas icra qurumu olaraq

1

H 61. Hüquq ensiklopedik lüğəti.-B.: Azərbaycan Ensiklopediyasının Baş
redaksiyası, 1991.-544 səh., səh 90
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iqtisadi və maliyyə məsələlərində müəyyən prinsiplər üzrə
sərbəst hərəkət edə bilir.
Ümumiyyətlə mexanizmin formalaşması və təkmilləşməsi
zamana müvafiq olaraq subyektlərin fəaliyyətindən meydana
gəlir. Cəmiyyətdə müəyyən şəxslər öz maraq sferaları üzrə
qruplaşırlar ki, bu da münasibətlər üçün mexanizmin yaranmasını zəruri edir. Bütün sistemli proseslərin məzmunu
mexanizm ilə formalaşır. Eləcə də sistemlərarası münasibətlərin, əlaqələrin tənzim edilməsi üçün də mexanizmlər təşkil
edilir, elementlərin sistemlərdən sistemlərə keçid prosesləri
aralıq mexanizmləri formalaşdırır. Mexanizm vasitələrinin
özləri də digər mexanizmlər üçün hərəkətverici, təkanverici,
istiqamətverici və yolgöstərici funksiyanı yerinə yetirir.
Məsələn, qanunların qəbul edilməsi bir mexanizmdir. Qanun
özü digər sahələrdə mexanizmləri yaratmaq üçün vasitələr
rolunu oynayırlar, mexanizmlər üçün trayektoriya müəyyən
edirlər. Subyektlər bu vasitələrdən istifadə edərək
mexanizmləri formalaşdırırlar. İdarə və təşkilatlarda
tapşırıqların yerinə yetirilməsi də öz-özlüyündə mexanizm
xüsusiyyətlərinə malik olur. Mexanizmlər zamanı hadisələrin
başlanğıcı və sonu arasında bir prosesli bağlılıq mövcud olur.
Sistemin mexanizmisi elementlərin düzülüşünü, hərəkətini
müvafiq trayektoriyalar üzrə təşkil edir. Sistemin daxilində
mövcud olan əsas və aparıcı, eləcə də köməkçi mərkəzlər
mexanizm vasitəsilə formalaşır. Əsas və köməkçi mərkəzlər
arasında əlaqələri, eləcə də mərkəzləri bir-birilərinə birləşdirən
telləri, xətləri məhz mexanizmlər yaradırlar. Mexanizmlər
zamanı sistemin aparıcı mərkəzləri ilə köməkçi mərkəzləri
arasında uyğunluq (harmoniya) meydana gəlir. Mexanizmlər
bir növ tənzimləmə funksiyasının özü demək olur. Bu
baxımdan hesab etmək olar ki, sistemin tənzimləmə
funksiyasının bütün əsas cəhətləri məhz onun mexanizmisi
deməkdir. Sistemin daxili mexanizmisi ilə bərabər onun xarici
mexanizmisi də müvafiq ünsürlər vasitəsilə tənzimlənir. Buna
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aralıq, əlaqələndirici mexanizm də demək olar. Mexanizm
elementlərin güclərini birləşdirən bir yoldur. Həmçinin
sistemlərin ayrı-ayrı struktur tərkibini bir-birinə bağlayır. Eləcə
də sistemin mexanizmisi onun fəaliyyətini daraldan və ya
genişləndirən bir vasitədir.
Mexanizm formalaşan zamanı istənilən şərait araşdırılır,
burada iştirak edən və maraqlı tərəflərin mövqeləri müəyyən
edilir və problemin həlli üçün müəyyən qərarlar qəbul edilir,
yollar axtarılır, qaydalar tətbiq edilir. Burada mexanizm
reallığın aşkar edilməsi üçün mühüm vasitələr rolunu oynayır.
Mexanizm yaradılarkən zəruri elementlər müəyyən məqsəd
istiqamətinə cəlb edilir. Həmçinin bu elementlərin müvafiq
istiqamətlərdə yönəldilməsi mexanizmi (quruluşu) yaradır.
Mexanizm sayəsində elementlərin müvafiq mərkəzlərə cəlb
edilməsi və müəyyən trayektoriyalar üzrə istiqamətlənməsi
prosesləri yaşanır. Sistemin struktur tərkibi komponentlərdən
ibarət olduğundan, mexanizmin (proseslərin) özü də tərkib
hissələrdən formalaşır. Sistemin fəaliyyətinin mexanizmisi
sistem tərəfindən bir-birinin ardınca görülən işlərdən ibarət
olur. Hər bir tərkib mexanizm müəyyən bir və ya bir neçə
məsələni yerinə yetirir. Bu baxımdan mexanizm özü bir
məcmuu hesab edilə bilir. Tərkib mexanizm ayrı-ayrı
elementləri hissələr üzrə qruplaşdıraraq müvafiq istiqamətlərə
yönəldə bilir.
Mexanizm müəyyən problemlərin həllində tətbiq edilən
qaydalar, üsullar, yollar birliyini əks etdirən quruluşdur.
Birləşmə zamanı mexanizm bir vahidə çevrilir və tətbiq etmək
üçün üsulları yaradır. Qəbul edilmiş və təcrübədən keçən
mexanizmlər, üsulları meydana gətirir. Bu daha çox siyasət,
iqtisadiyyat və hüquq mühafizə sahəsində formalaşan
münasibətlərə (dövlətdaxili və dövlətlərarası) aid edilə bilir.
İqtisadi qanunların özləri əsasən quruluşlar, mexanizmlər
olaraq iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi üçün mühüm
şərtlər rolunu oynayır. Nəzərə almaq lazımdır ki, hər bir
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iqtisadi siyasət, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrini tənzimləyən
siyasət mexanizmlər cəmindən ibarət olur. Məsələn, pul kredit
siyasəti, bank sistemlərinin təşkili, dövlətin maliyyə və büdcə
siyasəti, kreditlər sistemi, dövlət kontrakt sistemi və s.
müəyyən və müvafiq mexanizmləri özündə əks etdirir. Həm də
nəzərə almaq lazımdır ki, mexanizmlərin özləri də şaxəli
strukturların yaranmasını şərtləndirir.
Mexanizmlərə qanunlarla, digər qanunvericilik aktları ilə
yanaşı, modellər və proqramları da aid etmək olar. (Qeyd:
elmi ədəbiyyatların izahına görə proqramlaşdırma anlayışı,
hər hansı məqsədə nail olmaq üçün tərtib olunan fəaliyyət
qaydasıdır, planıdır. Proqramlaşdırma dövlət bölməsi
təsərrüfatına aid olub, dövlətin mənafeyinə xidmət edir.
Onun vasitəsilə dövlət iqtisadiyyatın inkişafını tənzim edir.
İqtisadiyyatın proqramlaşdırılması məhsuldar qüvvələrin
geniş inkişafına səbəb olur. Ölkənin bütün resurslarından
səmərəli istifadə olunması məhz müxtəlif səviyyədə
proqramların tərtib edilməsi ilə aparılır).1
Mexanizmin özü, xüsusilə nəzəri əsasları (qanunvericilik
layihələri, digər layihələr) həm də bir modeldir. Bu modellər
müəyyən məsələlərin kompleks və yığcam, eləcə də geniş
şəkildə tənzimlənməsi üçün nəzərdə tutulur. Hətta
mexanizmlər öz nəzəri məzmunlarını formulalarda da tapa
bilir. Formulalar, modellər, layihələr demək olar ki,
mexanizmin prosesli tərkibinin formalaşmasını şərtləndirir. Hər
bir moment, hər bir şərait üçün (eyni və ya oxşar məzmun kəsb
edən şəraitlər) müvafiq modellər və formulalar tətbiq edilir ki,
bu da nəticədə ümumi mexanizm üçün tərkib hissələrin
formalaşmasını təmin edir. Mexanizm üçün modellər onun
tərkib məzmununun hissələrini təşkil edir. Elmi ədəbiyyatlarda
və lüğətlərdə model anlayışına aşağıdakı şəkildə izah verilir:

1

H.B.Allahverdiyev, K.S. Qafarov, Ə.M.Əhmədov. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi.
Ali məktəblər üçün dərslik. “Nasir” nəşriyyatı, Bakı-2002., səh.87-88.

245

Model-[lat.modulus-norma, ölçü, nümunə]-1.istehsalda
etalon kimi işlənən nümunə, həmçinin hər hansı bir məmulatın,
konstruksiyanın tipi, markası; 2-müxtəlif materiallardan
məmulat hazırlamaq üçün taxta, gil, gips və s.-dən hazırlanan
qəlib.; 3-tədqiqat obyektinin, adətən kiçildilmiş surəti, əksi və
ya təkrarı olan quruluşdur;1
Model-təqdim olunan obyekti öyrənmək üçün onu
bütövlükdə təyin edən xarakteristikaları özündə saxlayan
xüsusi qurulan obyektdir, modelləşdirmə isə öyrənilən
obyektin araşdırılması məqsədilə baxılan xarakteristikaların
konkret müəyyən inikasıdır.2
Modelləşdirməverilmiş
obyektin
mühüm
xarakteristikalarını ayırmağa və onları təhlil etməyə imkan
verən elmi fikirlərin bir alətidir.3
Makroiqtisadi modellər vahid xalq təsərrüfatı sistemini
ifadə edir və həmin sistemin riyazi aparat vasitəsilə ifadəsini
göstərir. Mikroiqtisadi modellər isə iqtisadiyyatın ayrı-ayrı
bölmələrini, sahələrinin inkişafını əks etdirir. 4 Makroiqtisadi
modellər vasitəsilə iqtisadiyyatın strukturu və dinamikasını
təhlil etmək, iqtisadiyyatın inkişafını proqnozlaşdırmaq,
dövlətin iqtisadiyyatı tənzimləməsinin effektivliyini aşkar
etmək, iqtisadiyyatın inkişafının optimal variantının əsasını
formalaşdırmaq kimi məsələləri həyata keçirmək olar.
Sadalanan fikirlərdən görünür ki, modellər və modelləşdirmə
prosesləri müəyyən məsələləri tənzimləmə funksiyası üçün
vasitə və istiqamət rolunu oynayır və mexanizm formalaşdırır.
Mexanizmdə mütləq şəkildə istənilən prosesin səbəb və
nəticəsi, məntiqi başlanğıcı və sonu olur. Yəni trayektorik
1

Qocayeva Gülbəniz Göyüş qızı. Rusca-azərbaycanca texniki terminlərin izahlı
lüğəti. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, Bakı 2004, 776 səh., səh. 313.
2
Bağırov M.H., Osmanov Y.Q. İqtisadi-riyazi modellər və üsullar. (Ali məktəblər
üçün dərs vəsaiti).-Bakı, Çaşıoğlu, 2001. 422 səh., səh.10.
3
Həmin kitab, səh.11.
4
H.B.Allahverdiyev, K.S. Qafarov, Ə.M.Əhmədov. İqtisadiyyatın dövlət
tənzimlənməsi. Ali məktəblər üçün dərslik. “Nasir” nəşriyyatı, Bakı-2002., səh.80.
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(xətti) və koordinasiya əsaslı (nöqtələrəarası bağlılıq) bağlılıq
olur. Burada bir növ ardıcıl təhlili sistemləşmə prosesləri
həyata keçirilir. Mexanizmə bu baxımdan bir kateqoriya kimi
yanaşmaq olar. Mexanizm anlayışı daha çox rasional
əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, mexanizmlərin nəzəri əsaslarında
fəlsəfi idrak, məntiqi idrak kateqoriyaları cəmləşir. Bunun
nəzəri rasionallığı həm də əhəmiyyəti və faydalı nəticələri ilə,
həmçinin sistemli xarakteri ilə izah edilə bilər. Mexanizm
nəzəri olaraq birlik konsepsiyasından törəyir və özü də birlik,
komplekslilik yaradır ki, bunun da tətbiqi sistemin məqsədli
istifadəsini şərtləndirir.
Sistemlərin vahidliyindən irəli gəldiyi kimi, ola bilər ki, bir
mexanizm bir neçə prosesi tənzimləsin. Ola da bilər ki, bir neçə
mexanizm vasitəsilə bir mühüm proses tənzimlənsin. Sistemin
mexanizmlə belə sıx əlaqəsi məhz mexanizmin sistemin
özünün mahiyyətindəki mövcudluğu ilə əlaqəlidir.
Mexanizm müəyyən elementlərin müvafiq istiqamətlərdə
müəyyən hədlər çərçivəsində hərəkətə gətirilməsindən ibarət
olur. Bütün məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün müvafiq
mexanizmlər yaradılır. Hər bir mexanizmdə ilkin olaraq şərait
öyrənilir. Sonra isə şəraitə münasib şəkildə, yeni tələblər üçün
proseslər sistemi hazırlanır. Bu, öz-özlüyündə bir mexanizmə
çevrilir. Məsələn, münaqişələrin həll edilməsi üçün vasitəçilər
ilk növbədə baş verən münaqişələrin (etnik və s.) səbəblərini,
köklərini, tarixini araşdırır, tarixi-coğrafi amil öyrənilir. İştirak
edən tərəflərin maraqları öyrənilir, sonra isə ortaq mövqeyə
gəlmək üçün münasib təkliflər edilir. Bu, öz-özlüyündə
balanslaşdırma yaradır və balanslaşdırma mexanizmisi hesab
edilir. Ümumiyyətlə, hesab etmək olar ki, bütün hüquqi
sənədlər layihələrinin özləri bir mexanizm olaraq, kompleks
tədbirləri həll edir, tədbirlərin həllinə yönəlir. Mexanizmlərdən
əlavə mexanizmlər meydana gəlir ki, bu da proseslərin sistemli,
mərhələli həllinə dəlalət edir.
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Mexanizmlərə, yəni quruluşlara, icra yollarının,
üsullarının birləşmiş kompleksinə aid aşağıdakı nümunələri
gətirmək olar:
-bütün sahələrdə qərarların qəbul edilməsi və icrası
proseslərinin cəmi, quruluşu. Bu proseslər sistemli xarakter
daşıyır;
-bütün hüquqi münasibətlərin məzmununu, miqyasını,
əhatəsini, sferasını əks etdirən sənədlər layihələri, o cümlədən
qarşılıqlı müqavilələr, sazişlər və s.;
-bütün hüquq sənədlərinin mərhələli icrasını əks etdirən
proseslərin cəmi;
-bütün iclasların, o cümlədən mitinq, konfrans, sammitlərin
təşkili və keçirilməsi üsullarının cəmi;
-bütün tədbirlərin hazırlanması proseslərinin cəmi;
-ümumiyyətlə, dövlətlərin daxili və xarici siyasət
fəaliyyətlərinin bir-birilə əlaqəli və ardıcıl olaraq həyata
keçirilməsi yolları və üsullarının cəmi, birliyi;
-dövlətlər arasında danışıqların keçirilməsi prosesləri cəmi;
-dövlətlər arasında müqavilələrin və digər sənədlərin
hazırlanması proseslərinin cəmi;
-münaqişələrin, mübahisələrin həll edilməsi üçün
danışıqların keçirilməsi proseslərinin cəmi, üsullar, qaydalar
toplusu;
-münaqişələrin, mübahisələrin həlli üçün tətbiq edilən
qaydaların, formulaların cəmi;
-dövlətin bütün sahələrə aid sistemli olaraq müəyyən etdiyi
siyasətin mərhələli icrası və siyasi fəaliyyətlərinin cəmi,
ümumi və xüsusi strukturu;
-dövlətin müəyyən zamanlar üçün ayrı-ayrı sahələrin
inkişafına xidmət edən proqramları, onların hazırlanması və
icrası qaydalarının cəmi;
-dövlətin müəyyən etdiyi doktrinalar, konsepsiyalar və
orada nəzərdə tutulan müddəaların cəmi quruluşu və s.
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Ümumilikdə ardıcıl olaraq bütünlükdə maraq və
tələbatların ödənilməsinə yönələn məqsədlər, maraqlar,
tələblər, təkliflər və s. birliyi, müəyyən struktur quruluşu və
onun formalaşması mərhələləri mexanizmi təşkil edir.
Burada mexanizm dedikdə, istənilən qaydalı, bu baxımdan
ardıcıl və sistemli proseslər nəzərdə tutulur. Çünki qaydalı və
sistemli proseslər müəyyən mərkəzlərə tabe olduğundan,
mərkəzləşmə prosesləri, eləcə də mərkəzlərdən başlayaraq
şaxələnmə prosesləri həyata keçirdiyindən müəyyən quruluşları
özündə əks etdirir. Məsələn, dövlət proqramları müvafiq
zamana görə ardıcıl olaraq görülən işlərin təyinatını əks etdirən
kompleksdən ibarətdir.
Sistemin mexanizmisinin mahiyyətinə dair aşağıdakı
ümumiləşdirilmiş fikirləri bildirmək olar:
-mexanizm sistemi formalaşdıran qaydalar cəmidir,
qaydalar birliyindən əmələ gələn quruluşdur;
-mexanizm sistemin tərkib elementlərini qruplaşdıran bir
yoldur, vasitədir, nəzəri və təcrübi üsuldur;
-mexanizm sistemin daxili nizamını, struktur fəaliyyətini
təşkil edən və onun xarici fəaliyyətini istiqamətləndirən,
əsaslandıran vasitədir;
-mexanizm sistemin strukturlarını təşkil edən bir yol və
vasitədir;
-mexanizm sistemin elementlərinin hərəkət mənzərəsini,
müxtəlif istiqamətli prosesləri əks etdirən bir obyektdir,
görüntüdür;
-mexanizm sistemin fəaliyyət məzmununu əks etdirən bir
vasitədir;
-mexanizm sistemin maraqlı subyektlərinin maraqlarını
təmin etmək yoludur, üsullar, qaydalar kompleksidir;
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-mexanizm müəyyən sahələr üzrə maraqlı olan vasitələri,
subyektləri, elementləri bir mərkəzə cəlb etmək yoludur və
obyektidir;
-mexanizm sistemin bütün strukturları arasında əlaqələrin
xassələrini formalaşdırma yoludur;
-mexanizm sistemi dayanıqsız vəziyyətdən dayanıqlı
vəziyyətlərə gətirmək yolu və vasitəsidir;
-mexanizm maraqları təmin etmək yolunda sistemin
subyektlərinin hərəkətlərini xassələndirən vasitədir;
-mexanzim sistemlər arasında fərqi müəyyən etmək
yoludur;
-mexanizm sistemin məqsədli və təyinatlı istifadəsi üçün
bir vasitədir;
Mexanizmin özündə əks olunan aşağıdakı xassələrini
qeyd etmək olar:
-hadisələr arasında ardıcıllıq, baş vermə anları, halları
arasında ardıcıllıq, eyni momentli, eyni vəziyyətli və yaxud da
oxşar və fərqli vəziyyətli təzahür;
-başlanğıc və son arasında əlaqəlilik;
-səbəb və nəticə arasında əlaqəlilik;
-hadisələrin trayektoriyaları arasında uyğunluq, oxşarlıq
və eynilik, paralellik, üfiqi və şaquli vəziyyət;
-müxtəlif məzmunlu hadisələr arasında əlaqəlilik;
-şərait və məkan baxımından, koordinasiya amillərinə görə
hadisələr arasında bərabərlik, tarazlıq;
-hadisələr arasında zaman bağlılığı;
-hadisələrin eyni trayektoriyalar üzrə düzülüşü və s.
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Münasibətlərin balanslaşdırılması mexanizmi
Dövlətlərin daxilində və beynəlxalq aləmdə bütün rəsmi
münasibətlərin balanslaşdırılması müəyyən mexanizmlər
vasitəsilə yerinə yetirilir. Mexanizmlər müxtəlif sahələri əhatə
etməklə yanaşı, həm də müxtəlif məsələləri tənzim edir.
Burada mexanizmlər dedikdə, daha çox qəbul edilən, sınaqdan
çıxarılan və əlavə olaraq aşkar edilən vasitələrin, istiqamətlərin,
üsulların ümumi bir kompleks şəkildə tətbiqi nəzərdə tutulur.
Balanslaşdırma prosesləri sistemli xarakter aldığından,
proseslərin quruluşu da, yəni onun mexanizmisi də mövcud
olur. Mexanizm tərəfləri qarşılıqlı olaraq razılığa gətirmək
üçün üsullar cəmini, tərəfləri bu və digər səviyyədə qane edən
nəzəri konsepsiyalardır. Bu mexanizm əsasən balanslaşdırma
metodlarını özündə əks etdirir. Müvafiq mexanzimlər həm
ümumi, həm də xüsusi xassələrə malik olur. Ümumi mexanizm
ümumi, universal məsələləri tənzim edirsə, xüsusi mexanizm
xüsusi məsələləri, konkret məsələləri tənzim edir. Məsələn,
BMT Baş Məclisinin Nizamnamə əsasında fəaliyyət
istiqamətləri ümumi məsələlərin balanslı şəkildə tənzimlənməsi
üçün müəyyən mexanizmidir. Nizamnamə layihədir, qurum isə
qərar qəbul edən subyektdir, vasitədir. BMT-nin ixtisaslaşmış
qurumları isə sahələr üzrə aidiyyatı məsələlərlə məşğul olur.
Eləcə də ATƏT-in Minsk qrupu konkret olaraq münaqişənin
tənzimlənməsi üçün tərəflərin (Azərbaycan və Ermənistanın)
ortaq, balanslı mövqeyə gətirilməsi üçün vasitəçilik missiyası
yerinə yetirir. Konkret şəraitlər üçün də tətbiq edilən üsullar və
mexanizmlər var. Məsələn, Marti Axtisari planı Kosova
məsələsinin tənzimlənməsində tətbiq edilib. BMT-nin “Yol
xəritəsi” planı var ki, bu da Fələstin-İsrail münaqişəsinin həlli
üçün mexanizmin nəzəri əsaslarını müəyyən edir. İstənilən
sahə üzrə iki dövlət arasında imzalanan, tərəfləri qane edən və
üçüncü və ya digər tərəfin maraqlarına toxunmayan hər hansısa
bir sənəd-müqavilə, saziş və s., eləcə də sülh danışıqları,
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münaqişələrin həllini nəzərdə tutan danışıqlar və nəzəri
ideyalar, iclaslar, konfranslar və digər yığıncaqlar ümumi və
konkret sahələr və məsələlər üzrə balanslaşdırmanı nəzərdə
tutur. Beynəlxalq münasibətlərdə adətlər (adət hüququ) və
müqavilələr (müqavilə hüququ) məhz balanslaşdırma
mexanizmisini formalaşdırır və balanslaşdırılma yaradır.
Dövlətlərin daxilində tərəflərin hüquqlarını bərabər
səviyyədə (imkanlara müvafiq) təmin edən qanunvericilik
aktlarının hazırlanması və icrası proseslərinin özləri də
balanslaşdırma mexanizminin əsaslarını yaradır. Bir mexanizm
vasitəsi, məsələn, layihələrin hazırlanması və layihələrin özləri
mütləq şəkildə digər layihələr üçün nümunə, təcrübə rolunu
oynayır.
Ümumiyyətlə, üsullar və mexanizmlər mahiyyət
baxımından oxşar məna kəsb edir, üsullar birləşib sistemin
mexanizmisini yaradır. Belə ki, üsulların tətbiqi mexanizmin
özüdür, həyata keçirilməsi yoludur;
-beynəlxalq münasibətlərin balanslaşdırılması mexanizmisi
(sonradan mexanizm deyəcəyik) sistem daxilində tarazlı
münasibətləri yaratmaq yoludur, xassəsidir;
-mexanizm münasibətlərin balanslaşdırılması yolu və
vasitəsidir, istiqamətverici funksiyanı yerinə yetirən vasitədir,
həmçinin münasibətləri tarazlı şəklə salmaq üsuludur.
Hərəkətləri eyni xətlər üzrə nisbi və şərti, müəyyən məsələlərdə
isə mütləq bərabərliyə gətirmək vasitəsidir;
-mexanizm münasibətlərdə iştirak edən tərəflərin qarşılıqlı
dayanıqlı vəziyyətlərini müəyyən etmək yoludur;
-mexanizm hərəkətdə olan subyektlərin qarşılıqlı şəkildə
ortaq vəziyyətə, ortaq mövqeyə gətirilməsi yoludur;
-mexanizm münasibətlərin balanslaşdırılması üçün
elementlərin ortaq vəziyyətini, ortaq koordinatlarını, ortalıq
mövqelərini müəyyən etmək üsuludur, üsullar cəmidir, hərəkət
yolları kompleksidir;
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-mexanizm balanslı vəziyyətə gələ biləcək elementləri
qruplaşdırmaq yoludur;
-mexanizm qarşılıqlı əlaqədə olan ünsürlər üçün balanslı
vəziyyətləri axtarıb tapmaq yoludur;
-mexanizm balanslı vəziyyətlərin tapılması üçün müvafiq
üsulların tətbiqi yoludur;
-mexanizm bir və ya bir neçə məsələ üzrə balanslı qaydada
fəaliyyət göstərmək üçün ünsürləri hərəkətə gətirmək yoludur;
-mexanizm balanslı vəziyyətlər arasında keçidin yollarını
tapmaq və keçidi təmin etmək yoludur, üsullar cəmidir;
-mexanizm sistemin ünsürləri, komponentləri arasında
qarşılıqlı olaraq tarazlı vəziyyətləri təmin etmək yoludur;
-mexanizm dövlətlər arasında müəyyən regionlarda və
ayrı-ayrı sahələrdə qarşılıqlı məmnunluq vəziyyətlərini (eyni
maraq obyektləri üzrə mübahisə yaranarkən) tapmaq yoludur;
-mexanizm münasibətlərin balanslaşdırılması üçün adiyyatı
elementləri ortaq vəziyyətli hərəkətlərə gətirmək yoludur;
-mexanizm müəyyən bir problemin balanslı qaydada, qane
ediləcək səviyyədə həll edilməsi üçün müəyyən bir metodun,
üsulun (üsulların) tətbiqidir, fəaliyyətdir;
-mexanizm sistemin fərqli ünsürləri arasında müəyyən
zaman, şərait və məkanda münasibətlərin tarazlıq xassələrini
yaratmaq yoludur;
-münasibətlərin balanslaşdırılmasında mexanizm elementləri müəyyən maraqlar uğrunda ortaq mövqeli hərəkətə
gətirmək yoludur;
-münasibətlərin disbalanslı vəziyyətlərdən balanslı
vəziyyətlərə gətirilməsi yoludur, üsuludur;
-münasibətlərin balanslaşdırılmasında mexanizm aidiyyatı
fəaliyyəti qruplaşdırmaq, müəyyən mərkəzlərə gətirmək
yoludur və s.
Bütün proseslərin mexanizmisi, yəni sistemli quruluşu
cəmiyyətin
inkişafına
müsbət
təsir
edir,
inkişafı
istiqamətləndirir, vasitələrin hərəkəti üçün stimul yaradır.
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Cəmiyyətdə mexanizm əsasən cəmiyyətin ayrı-ayrı sahələr
üzrə maraq dairələrinə bölünməsini təmin edir. Həmçinin
proseslərin mexanizmisi onun tənzimlənməsini zəruri edir.
Eləcə də proseslərin qruplaşması ayrı-ayrı sahələr üzrə
mexanizmin yaranmasını şərtləndirir. Mexanizm cəmiyyətdə
baş verən hadisələrə daha çox rasional məzmun verir və bu
baxımdan təyinatlı qaydada resurslardan istifadəni zəruri edir.
Münasibətlərin balanslaşdırılması mexanizmisinin ən əsas
funksiyası onun tərəflərin maraqlarını təmin edəcək səviyyədə,
formada və məzmunda qurulmasıdır və işləməsidir.
Münasibətlərin balanslaşdırılması mexanizmisi münasibətləri
ya birdəfəlik əsaslarla (məsələlərə bir zamanda, anlarda,
şəraitdə baxmaq və tənzimləmək), ya da mərhələli əsaslarla
(müxtəlif hissələrin ayrı-ayrı zamanlarda və şəraitlərdə həlli)
tənzimləməyi nəzərdə tutur ki, bu da onun prinsipial mahiyyətindən birini əks etdirir. Münasibətlərin balanslaşdırılmasının
mexanizm əsaslarının biri də ondan ibarətdir ki, tətbiq zamanı,
ya da yeni mexanizm yaradılarkən bir hissə, bir müddəa
özündən sonra onunla əlaqəli olan digər hissələri və müddəaları
zəruri edir.
Münasibətlərin balanslaşdırılması mexanizminin əsas
xüsusiyyətləri içərisində konkret olaraq aşağıdakı istiqamətləri
qeyd etmək olar:
-zamanların birləşdirilməsi (elementlərin eyni zamana görə
qruplaşdırılması, onların əlaqələrinin eyni zamanlarda təmin
edilməsi) və ya zaman ardıcıllığının müəyyən edilməsi (ardıcıl
zamana görə məqsədlərin yerinə yetirilməsi, hərəkətlərin
düzülüşü);
-şəraitlərin eyniləşdirilməsi və ya kiçik fərqlərlə müəyyən
edilməsi;
-hadisə, fəaliyyət məzmunlarının eyniləşdirilməsi, oxşar
mövqelərə gətirilməsi;
-elementlərin düzülüşü zamanı onlar arasında məsafələrin
eyniləşdirilməsi və ya kiçik fərqlərlə əsaslandırılması;
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-məqsədlərə çatmaq üçün
ardıcıllığının təmin edilməsi.

hərəkət

vəziyyətlərinin

Struktur anlayışı
Qədim yunan fəlsəfi cərəyanlarından biri hesab edilən
pifaqorçuluq (əsası b.e.ə. VI əsrin ikinci yarısı-V əsrin
başlanğıcında yaşamış Pifaqor tərəfindən qoyulub. Bu
təlimin
nümayəndələri
cənubi
İtaliyanın
yunan
koloniyalarında yaşayırdılar) təliminin nümayənədləri
substansiya, təbiətin fundamental başlanğıcı və dəyişiklik
barədə məsələlərlə məşğul olurdular və onlar maddi
elementlərdən deyil, strukturlardan, formalardan, riyazi
münasibətlərdən çıxış edərək, güman edirdilər ki, təbiət
riyaziyyatın köməyi ilə “kəşf oluna” bilər. Riyaziyyat qeyrimaddi fenomenlər arasında əlaqəni üzə çıxarır, maddi
predmetlərə, onlar arasındakı əlaqələrə tətbiq oluna bilir,
məsələn, pifaqor teoremi-s2=a2+b2-bunu sübut edir. Göy
cisimlərinin hərəkətləri də riyaziyyata tabedir. Pifaqorçular
riyazi strukturları və münasibətləri bütün şeylərin əsasında,
yəni substansiya kimi görürdülər. Onlar siyasi nöqteyinəzərdən dəqiq iyerarxik quruluşlu cəmiyyətin tərəfdarları
idilər.1
Təbiətdə bütün elementlər nizamlı və nizamsız şəkildə
vəhdətdə, qarşılıqlı əlaqədə və təsirdədirlər. (Qeyd: nizamlılıq
və qeyri nizamlılıq məsələsinə də nisbi nöqteyi-nəzərdən
yanaşmaq lazımdır. Ola bilər ki, bir element bir məkanda və
müəyyən zamanda nizamlılığın tərkibidir, digər məkan və
zaman üçün isə qeyri-nizam elementidir. Yerdəyişmə zamanı
elementin nizamlılıq və qeyri-nizamlılıq xassələri də dəyişir.
Qeyri-nizamlılıqdan nizamlılığa və yaxud da əksinə
1

Skirbekk Q., Gilye N. Fəlsəfə tarixi: Müasir dünyanın fəlsəfi qaynaqlarına bir
baxış, Ali məktəbin tələbələri üçün dərs vəsaiti, Fəlsəfə elmləri doktoru Adil
Əsədovun rus dilindən tərcüməsi, Bakı, “Zəkioğlu” nəşriyyatı, 2007., səh. 35-36.
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vəziyyətlərə keçir. Bu baxımdan da nizamlılıq və qeyrinizamlılıq vəziyyəti də obyektə, əşyaya yanaşmaq və təsirlər
göstərmək üsulundan, məqsədindən asılı olur). Hər bir
elementin xassəsi, eləcə də elementlərin birləşmiş xassələri
daha çox onların struktur təşkil edən formalarında büruzə verir.
Element strukturda, birləşmələrdə öz mahiyyətini daha çox
aşkarlayır. Məsələn, iki hidrogen, bir oksigen atomu birləşərək
suyun tərkibini təşkil edir. (2HO). Digər kimyəvi
birləşmələrdən də maddələr (məsələn, turşular) əmələ gəlir.
Sistem və mexanizm anlayışları təhlil edilərkən nəzərdən
keçirildi ki, hər bir sistemin öz strukturu və mexanizmisi olur
ki, bunlarsız sistemin forma və məzmunu mümkün deyil,
ümumiyyətlə sistemdən söhbət gedə bilməz. Əgər biz sistemə
vahid bir quruluş kimi yanaşsaq, onda da hesab edə bilərik ki,
bu vahidin forması və məzmunu vardır. Vahidin (sistem olan)
formasını
onun
strukturu,
məzmununu,
fəaliyyət
xüsusiyyətlərinin əsaslarını isə mexanizmisi təşkil edir.
Nəzərdən keçirmək olar ki, təbii quruluşlar və süni, yəni
insanlar tərəfindən onların maraqlarına xidmət üçün yaradılan
strukturlar, trayektoriyalı birləşmələr vardır. Bununla yanaşı,
hesab etmək olar ki, mexaniki, yəni əsaslarını materiya
birləşmələri, materiya elementləri təşkil edən quruluşlar (bərk
cism quruluşları), eləcə də proses tərkibli (hərəkətin xassələrini
əsaslandıran, hərəkətin trayektoriyalarını müəyyən edən,
hərəkətin
təkanvericilik
xüsusiyyətlərini
əsaslandıran)
quruluşlar vardır. Bunlara həmçinin vəziyyəti (mövcud
reallığı) əks etdirən, ümumi və konkret vəziyyətləri
formalaşdıran quruluşlar da demək olar. Bununla yanaşı, qeyd
etmək olar ki, hər bir maraq və elm sahələrinə, tədqiqat
obyektlərinə müvafiq olaraq strukturlar da vardır. Bunlar isə
təbii və süni quruluşların tərkib hissələri olaraq çıxış edir.
Məsələn, bioloji quruluşlar (canlı orqanizmlərin fizioloji
quruluşları, onların ayrı-ayrı orqanlarının quruluşu), coğrafi və
astronomik quruluşlar (Yer səthinin, Yer tərkibinin quruluşu,
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Yer təbəqələrinin quruluşu, təbəqələrin qarşılıqlı əlaqələrini
əks etdirən quruluş, Yer planetinin quruluşu, Günəş sisteminin
quruluşu, Kainatın quruluşu) və s. quruluşlar mövcuddur.
Quruluşlar müvafiq istiqamətlər üzrə elementləri cəmləşdirmək
üçün yaranan, yaradılan obyektlər və məfhumlardır.
Quruluşları öz məzmununa görə fiziki (bura kimyəvi və
bioloji quruluşları da aid etmək olar) və ictimai əhəmiyyət
kəsb edən tərkiblərə bölmək olar. Məsələn, insan bədəninin
quruluşu fizikidirsə, insanlar arasında olan münasibətlər ictimai
əsaslara söykənir. Həmçinin elmi metodoloji nöqteyi-nəzərdən
qeyd etmək olar ki, baş beynin quruluşu fizioloji əsas kəsb
edirsə (baş beynin fiziki quruluşunun öyrənilməsi), idrak
(insanların davranış, ünsiyyət və hərəkət xassələri) və onun
təzahürü ictimai-psixoloji, sosial və fəlsəfi məzmuna malikdir.
Qeyd edilənlərlə bərabər, mücərrəd quruluşları da qeyd etmək
olar. Məsələn, insanların mənəvi (etik və estetik) baxışlarını,
əxlaqi qaydaları əks etdirən quruluşlar da vardır.
Münasibətlərin istiqamətləri və trayektoriyalar arasında
mövcud olan əlqələr forma olaraq strukturu əmələ gətirir. Eləcə
də hərəkətlər arasında əlaqələr də quruluşa malikdir. Məsələn,
müəyyən istiqamətlərdə rəqs hərəkətləri birləşərək ümumi bir
rəqs məzmununu və formasını yaradır. Quruluşların konkret və
ya mücərrəd, eləcə də xəyali tərkibi olur. Məsələn, texniki
quruluşlarda konkret tərkib var. Mənəvi-əxlaqi quruluşlarda isə
mücərrəd tərkib mövcuddur. Eləcə də Yer kürəsinin qlobus və
ya xəritələrdə təsvir edilməsində, xəyali bölgülər-ekvator xətti
(Yer kürəsini şimala və cənuba bölən xəyali en dairəsi xətti,
digər en dairələri xətləri), Qrinviç meridianı (Yer kürəsini
qərbə və şərqə bölən mərkəzi xəyali xətt, paralelliklər, saat
qurşaqları) və Şimal və Cənub qütb dairələri mövcuddur. Bu
struktur trayektoriyaları mövcud obyekt (Yer kürəsi) üzərində
xəyali təsvirləri yaradır. Təbii ki, həqiqətdə Yer kürəsi üzərində
belə bölücü xətlər mövcud deyil, onlar yalnız təsvir edilə bilir.
(Qeyd: bütün münasibətləri tənzimləyən normalara da nəzəri,
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xəyali təsvir vasitəsi kimi baxmaq lazımdır. Burada proseslərə
aid olan tənzimləyici normalar xəyallarda, hafizələrdə,
şüurlarda həkk olunur, təsvir edilir).
Fiziki və ictimai quruluşlar həm modellər və formulalarda,
layihələrdə, sənədlərdə həm də şəkillərdə, rəsmlərdə,
portretlərdə, maketlərdə, konstruksiyalarda və s. əks olunur,
üzə çıxır. Bununla bərabər, qeyd etmək olar ki, quruluş
fəaliyyət zamanı inikaslarda büruzə verir. Quruluş və
mexanizmlər əsasən impulslar, dalğalar, cərəyanlar və onlara
verilən cavab reaksiyalarından meydana gələn anların sistemli
olaraq müəyyən trayektoriyalar üzrə ard-arda düzülməsindən
yaranır. Quruluş fəaliyyət zamanı təsir və əks-təsirlərin
qarşılıqlı mövcudluğundan meydana gəlir.
İctimai quruluşlar cəmiyyətin üzvləri arasında olan
münasibətləri əks etdirən quruluşlar hesab edilməlidir.
Məsələn, siyasi quruluş-dövlət quruluşu, hakimiyyət quruluşu;
ictimai quruluş-cəmiyyətin sosial-demoqrafik təbəqələrini
səciyyələndirən quruluş, hər hansı bir təşkilatın quruluşu,
insanların maraqlarının əks olunduğu sahələr üzrə, məsələn,
iqtisadiyyatın quruluşu, hüquq mühafizə və təhlükəsizlik
sahələrinin quruluşu, gündəlik həyat tərzinin quruluşu və s.
Təbii quruluş-kainatın özü bir quruluşdur, - (kainat
qalaktikalara, qalaktikalar ulduzlara (ulduzlar hidrogen və
helium elementlərinin birləşmələridir) bölünür. Günəş özü də
“Bizim Qalaktika”nın-“Süd Yolu Qalaktikası”- ulduzlarından
biridir) və müəyyən təbii qanunlarla, qüvvələrlə idarə olunur.
Təbii quruluş sonradan insanlar tərəfindən mənimsənilərək,
təsvir formasında beyində həkk olunaraq süni quruluşların
yaranmasını şərtləndirmişdir. (İnsanların yaratdıqları üst
quruluşlardır. Üst quruluşlar alt quruluşlara forma baxımından
təsir edilməklə yaradılır). Yaranış tarixini belə xronologiyalaşdırmaq, daha doğrusu zamana görə sistemləşdirmək olar:
kainatın əmələ gəlməsinin ardınca Günəş sisteminin,
planetlərin əmələ gəlməsi, canlı aləmin yaranması, çox-çox
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sonralar insanların mövcudluğu, tarixi təkamül prosesində
insan təfəkkürünün formalaşması, müasir və ağıllı insan (homo
sapiensin) yaranması və insanlar tərəfindən mövcud materiya
elementlərinə təsirlər sayəsində nizamlı olaraq fiziki
quruluşların yaradılması). Təbii quruluşun əmələ gəlməsi ilə
süni quruluşların əmələ gəlməsi arasındakı məsafə milyardlarla
ilə bərabər tutulur. (Qeyd: Belə bir elmi nəzəriyyə vardır ki,
kainatın əmələ gəlməsi prosesindən öncə bir fövqəl qüvvə
olmuş və saniyənin kiçicik bir hissəsi ərzində parçalanaraq
(Biq Ban-Böyük Bartlayış zamanı) dörd müstəqil qüvvə
yaratmışdır. Cazibə və elektromaqnit qüvvələri ilə biz daima
rastlaşırıq, digər iki qüvvə isə gözə görünmür. Bundan sonra
hidrogen və helium birləşərək ilk atomları hidrogen və heliumu
əmələ gətirmişdir. Kainat yarandıqdan sonra saysız-hesabsız
kvarklar-hissəciklər əmələ gəlmişdir. İlk element isə hidrogen
olmuşdur). İnsanlara təbii quruluşlar təsir etmiş və şüurlarında
təbii düzülüşlər həkk olunmuş, onlar materiyadan
(elementlərdən) istifadə zamanı həmin təbii quruluşların
inikasından, zahiri görünüşündən faydalanmışlar və obyektlərə
təsir zamanı öz təsəvvürlərindəkilərini həkk etmişlər. Məsələn,
dağ silsiləsi bir-birinin ardınca eyni sıralarda yer alan
dağlardan ibarətdir. Bu təbii bir quruluşdur. İnsanların
beyinlərində bu quruluşun əksi özünə yer tapmış və insanlar
yaradıcılıqlarında müvafiq görüntülərdən faydalanmışlar. Göz
(eləcə də digər hissiyyat orqanları) obyekti informasiya olaraq
beyinə ötürür və beyin emal edərək bu və ya digər formada
onun inikasını insan yaradıcılığında əks etdirir. Məsələn,
insanlar tərəfindən süni dağların yaradılmasını, təpəciklərin
arda-arda düzəldilməsinı, meşəliklərin salınmasını və s. qeyd
etmək olar. Təbii ki, burada bənzətmə əsasında insanlar quruluş
obyektlərini yaradırlar. Beləliklə, qeyd etmək olar ki, tarixi
inkişaf zərurəti ilə əlaqədar olaraq insanlar təbii quruluşlardan
öz maraqlarına uyğun yeni quruluşlar yaratmışlar. Bu
baxımdan qeyd etmək olar ki, süni quruluşlar, obyektlər
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insanların təsirlərinə məruz qalan elementlərin qarşılıqlı olaraq
düzülüşündən yaranan varlıqlardır, vasitələrdir.
Təbii quruluş (elementlərin düzülüşü və nizamlı hərəkəti)
amilinə də iki aspektdən yanaşmaq olar: -birincisi, təbii
elementlərin (səma cisimləri olan ulduzlar və planetlər, Yer
kürəsində atmosferin quruluşu, Yer təkinin quruluşu və təbii
coğrafi quruluş və s.) qarşılıqlı nizamını əks etdirən quruluş;
ikincisi isə təbiət hadisələrinin quruluşu:- planetlərin Günəş
ətrafında, eləcə də planetlərin öz oxları ətrafında müvafiq
zamanlarda dövr etmələri; ulduzların qarşılıqlı olaraq
qalaktikada yerdəyişmələri; müəyyən qüvvələrin təsir
sayəsində atmosfer təbəqəsində baş verən proseslərin (məsələn,
suyun Günəşin təsiri sayəsində buxarlanması, buludların
yaranması, kondensasiya prosesləri, yağış və qarın əmələ
gəlməsi, küləklərin yaranması və digər təbiət hadisələrinin
ardıcıllığı) quruluşu və s. Ümumiyyətlə, hesab etmək olar ki,
proseslərin quruluşu onların müvafiq zaman, məkan və
şəraitə görə xassələrinin qruplaşması və sistemləşməsidir.
İnsanların dünyaya gəlməsi, böyüməsi, qocalması və ölümü
arasında bir əlaqlilik vardır ki, bu təbii xətti (istiqamətli) proses
zamana görə strukturu özündə əks etdirir.
Qeyd edildiyi kimi, təbiətdə Yerin təkinin, atmosferin
quruluşu mövcud olur. Günəş sisteminin özü də bir quruluşdur.
Təbiət hadisələri qarşılıqlı olaraq quruluş yaradırlar və əlaqədə
olurlar. Struktur prosesləri ayrı-ayrı məkanlar üzrə vahid
mərkəzlərdən əlaqəli şəkildə tənizmlənmək üçün yaranır.
Təbiətin təbii quruluşu təbii qanunlarla, təbiət qüvvələrinin
təsirləri ilə tənzimlənir. İnsanlar isə öz maraq və istəklərinə
müvafiq olaraq elementlərə təsir edirlər, onları obyektə çevirir
və quruluş yaradırlar. Struktur (strukturlaşma) nəticəsində
cisimlərin formaları dəyişir, böyüyür və ya kiçilir, uzanır və ya
da qısalır, eləcə də bir şəkildən digər şəklə, bir təyinatdan digər
təyinata keçir. İnsan fikirlərinin ardıcıl gəlməsinin özü, sözlər,
nitqlər cəmi bir fikri quruluşu təşkil edir. İstənilən bir
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məsələnin obyektiv təhlili və təhlil istiqamətlərinin cəmi elə bir
quruluşu (proseslərin strukturunu) yaradır. İnsanlar arasında
bütün münasibət sahələri və münasibət formalarının özləri də
quruluşu (nəzəri quruluşları) təşkil edir. Digər tərəfdən,
insanlar öz ictimai fəaliyyətlərini də quruluş əsasında yerinə
yetirirlər.
Struktur sistemin elementlərinin qarşılıqlı düzülüş
formasıdır ki, mexanizm nəticəsində bu düzülüş qaydaları
əsasən dəyişə də bilir. Struktur sistemin tərkib hissəsini
formalaşdırır. Mexanizmin özünün də mahiyyəti onun
strukturunda büruzə verir. Struktur zamanı sistemin elementləri
müəyyən qanunauyğunluqlarla bir-biriləri ilə qarşılıqlı əlaqədə
olurlar. Strukturdan mexanizmi mahiyyəti yaranarkən qanunlar
üzə çıxır, müvafiq qanunlar tətbiq edilir. Struktur daha çox
elementlərin nizamlı düzülüşünü əsaslandırır və bu prinsip əsas
etibarilə sistemlərdə öz əksini tapır. Struktur yaranarkən
sistemin daxili məzmunu meydana gəlir.
Hər bir materiyanın özü quruluşdan ibarətdir, elementlər
birləşərək müəyyən bir strukturu təşkil edirlər. Struktur zamanı
elementlər müəyyən istiqamətlər, cəhətlər və bucaqlar üzrə
quruluşu yaradırlar. Sistemlərdə quruluş adətən sistemi təşkil
edənlərin məqsədlərinə xidmət üçün təşkil edilir. Quruluş
elementlərin birləşməsindən, müəyyən mərkəzlər və
koordinatlar, yəni məkanlar və məkan nöqtələri üzrə
cəmləşməsindən yaranır. Bütün maddə və cisimlərin öz
quruluşu olur. Kimyəvi maddələrdə quruluşlar vardır, eləcə də
mexaniki əşyaların özünəməxsus quruluşları yaradılır. İstənilən
sistem müxtəlif tərkibə malik olan cisimlərin, elementlərin
müxtəlif trayektoriyalar üzrə birləşməsindən, qarşılıqlı vəhdət
təşkil edən quruluşundan formalaşır. Quruluş sistemin
görünüşüdür, onun obyektiv inikasıdır. Məhz sistem quruluş və
mexanizmlərdə dərk edilir, idrak tərəfindən qəbul edilir.
Məsələn, dövlət hakimiyyətinin mahiyyəti ona aid olan
subyektlərin qarşılıqlı əlaqəsindən meydana gələn birlikdə,
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toplumda, məcmuuda və fəaliyyətin istiqamətlərini müəyyən
edən quruluşda tapır. Bu baxımdan hakimiyyət anlayışında,
məfhumunda tək bir element, ünsür və onun fəaliyyətindən
söhbət gedə bilməz. Burada mütləq şəkildə elementlərin
qruplaşması və xassələnməsi prosesləri meydana gəlir.
Hakimiyyətin quruluşu onun obyektlərində, subyektlərində və
idarəetməsində (prosesləri tənzimləmədə, o cümlədən
subyektlərin obyektlərə təsirlərində), yəni idarəetmə
mexanizmində yaranır.
Quruluş müəyyən bir obyekti şaxələndirmə funksiyasına
malik olur. Quruluşun şaxələndirilməsinə müvafiq olaraq onun
şaxələrinə yeni elementlərin daxil edilməsi prosesləri də
genişlənir və böyüyür. Həmçinin quruluşun vahid güc mərkəzi
özü ətrafında sistemin təyinatına, maraqların miqyasına və
subyektlərin, elementlərin gücünə müvafiq olaraq yeni
mərkəzlər yaradır. Belə proseslər əsasən ictimai quruluşlarda
(insanlar tərəfindən idarəedilən quruluşlarda) daha çox baş
verir. Hadisələrin quruluşu bir-birilə əlaqədə olan, eyni və
oxşar məzmun kəsb edən, eyni və oxşar trayektoriyalarla
müşahidə edilən hadisələrin kompleksindən formalaşır.
Bununla yanaşı, makro quruluşlar paralel xətli quruluşların
cəmindən yaranan və həm də zahirən perpendikulyar xassəyə,
toqquşan, kəsişən və üst-üstə düşən xassələrə, malik olan
mürəkkəb mühitdən ibarət olur. Burada məzmun tərkibi əmələ
gətirən strukturlar, yarımstrukturlar öz forma və məzmunlarına
görə bir-biriləri ilə əlaqədə olurlar. Cəmiyyətlər və dövlətlərə
xas olan quruluşlar, beynəlxalq münasibətlər quruluşları
mütləq şəkildə çoxməzmunlu tərkibə malik olur. Məsələn,
dünya siyasət quruluşunun özündə iki makro quruluş
birləşməsi var: -dövlətlərin daxili siyasət quruluşları və
beynəlxalq münasibətlər quruluşları. Quruluşlarda da
mərkəzlərin quruluşları və proseslərin quruluşları
mövcuddur. Makro istiqamətlərin özləri də tərkib strukturlara
ayrılır. Hər iki tərkibin elementləri bir-biriləri ilə əlaqədə
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olaraq, oxşar və fərqli istiqamətli fəaliyyət göstərir və
hərəkətdə olurlar. Bu baxımdan hesab etmək olar ki, dövlətin
daxili siyasətini icra edən qurumların bir çoxları öz
fəaliyyətlərini həm ayrılıqda, həm də xarici siyasəti icra edən
qurumlarla əlaqəli şəkildə həyata keçirirlər. Məsələn,
iqtisadiyyatla məşğul olan dövlət şirkətləri, miqrasiya ilə
məşğul olan dövlət qurumları, qanunvericilik orqanları, eləcə
də transmilli korporasiyalar həm daxili siyasəti yerinə yetirir,
həm də öz xarici fəaliyyətlərini xarici siyasət həyata keçirən
dövlət qurumları ilə birlikdə icra edir. Burada dövlətin daxili və
xarici siyasətinin uzlaşması və qarşılıqlı olaraq bir-birini
tamamlaması prinsipləri əsas götürülür. İki istiqamətdə
mövcud olan siyasət cərəyanları bir-birilə əlaqəli olaraq
meydana gəlir; daxili və xarici siyasəti yaradan,
istiqamətləndirən və tənzimləyən mərkəzlər arasında bağlılıq
yaranır. Bununla da dövlət siyasətinin hərtərfli sahələrinin
şaxələnməsi və bir-birini şərtləndirməsi zərurəti meydana gəlir.
Müvafiq daxili və xarici strukturlar daxilində, elcə də
strukturlar arasında bir-birini tamamlayan və bir-birilə
ziddiyyət və eynilik təşkil edən saysız-hesabsız istiqamətlər,
xətlər, məkan və koordinatlar vardır ki, bu da fəaliyyətin
çoxistiqamətliliyindən irəli gəlir.
Münasibətlərdə quruluş estetik və etik məzmun əmələ
gətirir. Belə ki, insanlar materiyaya (cisimlərə, əşyalara) təsir
edərək, elementləri öz zövqlərinə uyğun birləşdirərək və yaxud
da ayıraraq material quruluş yaradırlar. Struktur bu baxımdan
yeni vasitələrin, vahidlərin əmələ gəlməsini təmin edir. Etik
məzmun nöqteyi-nəzərindən də hesab etmək olar ki, quruluş
etik qaydalar toplusunu əmələ gətirir ki, insanlar da öz həyat
tərzlərini bu qaydalara, sxemlərə əsasən təşkil edirlər və
fəaliyyətin quruluşu yaranır.
Ola bilir ki, bir sistem daxilində hərəkət edən element və
ya da elementlər qrupu öz hərəkət trayektoriyasını dəyişsin.
Hərəkət
trayektoriyalarının
dəyişməsi
elementlərin
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ümumsistemdə qarşılıqlı düzülüşündə baş verən nizamsızlıq və
qeyri-standart hərəkətə keçmələri sayəsində ola bilər. Struktur
daxili qüvvələrin qeyri-tarazlığından (elementlərin, ünsürlərin
tarazlı normal vəziyyətindən qeyri-tarazlı normal olmayan
vəziyyətə keçməsindən) və struktur vahidinə, strukturlaşmış
proseslərə təsir edən kənar qüvvələrin təsir miqyasının
böyüməsindən dağıla bilər. Burada onu nəzərə almaq olar ki,
ictimai sistemlər mütləq şəkildə daxildən və xaricdən
formalaşan qüvvələr nisbətinin köməyi ilə öz mövcudluğunu,
hərəkət dövriyyəsini saxlayır. Artan daxili və xarici təsirlər,
təzyiqlər zamanı quruluş da dağıla və yaxud da formasını
dəyişə bilər. Sovet İttifaqının dağılması proseslərini buna misal
çəkmək olar. Qeyd edildiyi kimi, istənilən sistemdə quruluş
mərkəzləri olur ki, bu quruluş mərkəzləri digər quruluş
mərkəzlərini öz ətraflarında saxlayır. Struktur öz ətrafına digər
elementləri cəlb etməklə həm öz mövcud fəaliyyətini dəyişə,
həm də genişləndirə bilir. Təbii ki, burada ölçülərin
böyüməsinin və ya kiçilməsinin özü bir dəyişiklik əmələ gətirir.
İctimai münasibətlərdə istənilən sistem strukturu öz forma və
məzmununu dəyişməyə qadir olur. Bu, həmin sistemə edilən
təsirlərdən asılı olur. Bir sistemin dəyişirilərək yeni bir sistemə
çevrilməsi zamanı (rekonstruksiya zamanı) onun strukturu da
dəyişir. Burada ola bilər ki, məzmun dəyişsin, genişlənsin, ola
da bilər ki, fəaliyyət məzmunu saxlanılsın, yalnız elementlər
yeniləri ilə əvəzlənsin. Məsələn, bir ticarət binasının sökülərək
eyni layihə üzrə yenidən tikilməsi və təkrarən ticarət obyektinə
çevrilməsi zamanı elementlər dəyişə bilər, yeni elementlər
əlavə edilə bilər. Lakin sistemin mahiyyəti saxlanıla bilər,
burada sistemin fəaliyyəti bir qədər genişlənə bilər. Bu, o
deməkdir ki, strukturun formal olaraq dəyişməsi heç də
məzmunun tamamilə dəyişməsinə səbəb olmur.
Strukturun forması, onun düzülüş tərkibi əsasən olçülərlə
müəyyən edilir. Ölçülər və trayektoriyalar, xətlər strukturda
başlıca əhəmiyyət kəsb edən variantlardır, vasitələrdir.
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Strukturun ölçüləri onun məkan əhatəsini yaradır. Ölçülər
fəaliyyət həddini müəyyən edir. Strukturlaşma prosesləri bir
tərəfdən müəyyən ölçülərə tabe olaraq həyata keçirsə, digər
tərəfdən ölçüləri meydana gətirir, normalar yaradır. Strukturda
elementlər müəyyən ölçülər daxilində və ölçülərlə ifadə olunan
məsafədə qarşılıqlı vəhdət təşkil edirlər. Elementlərin təsir
dairələri və həcmi də ölçülərlə ifadə olunur. Strukturu
yaratmaqda başlıca məqsəd müvafiq qaydalar sistemini təşkil
etməkdən ibarətdir. Məsələn, sosial münasibətləri tənzimləmək
və sosial maraqları təmin etmək məqsədilə dövlətin bu sahədə
qaydalar sistemini yaradan və təmin edən qurumları təşkil
edilir. Qurumlar sosial qruplarla, onlara xidmət istiqamətində,
dövlət arasında olan münasibətlərin tənzimlənməsi funksiyasını
icra edir.
Strukturun əsas xassəsi onun məzmun və formasında
olduğundan, burada nizamlı düzülüş və ya müəyyən hissələrdə
qeyri-nizamlı düzülüş öz əksini tapa bilir. Qeyri-nizamlı
düzülüş nizamlı düzülüşə xidmət edə bilən hissəyə çevrilir və
müəyyən şərait və zamana bağlı olur, konkret məqamları əks
etdirir. Qeyri-nizam və nizam anlayışı nisbi xarakter kəsb edir
və elementlərə təsir edən subyektlərin təsiretmə istiqamətlərindən asılı olaraq meydana gəlir. Nizam və qeyri-nizam birbirini şərtləndirən və keçici xarakter kəsb edən vəziyyətlərdən
yaranır.
Hər bir elmin öyrənilməsinin struktur təşkil edən metodları
var. Bu, kompleks öyrənmə üsulunu yaradır. Kompleks
öyrənmə isə tətbiq edilən birdəfəlik sistemi əsaslandıra bilir.
Hər bir qanunvericilik aktının özü struktur tərkibdən ibarətdir
ki, burada toplanan qaydalar tətbiq edilərkən bir mexanizmi
əmələ gətirir.
Struktur ümumiyyətlə rəngarəngliklərdən (müxtəlif
elementlər cəmindən) təşkil edildiyindən rəngarəngliyi də
meydana gətirir. Strukturun rəngarəngliyindən müəyyən
istiqamətlər üzrə vahid güc formalaşır. Struktur sadə və
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mürəkkəb əsaslara malik olur ki, bu da özlüyündə sadə və
mürəkkəb birləşmələri təşkil edir. Çoxtərkibli struktur çoxtərkibli və çoxistiqamətli funksiyanı yerinə yetirir. Çoxistiqamətli funksiya sadə birləşmələrdən (tək istiqamətlərdən) ibarət
olduğundan geniş məzmun kəsb etmək imkanına malik olur.
Sistemin strukturu onun obyektini və sahəsini yaradır, əhatə
dairəsini müəyyən edir. Bu, o deməkdir ki, bir struktur (məsələn,
zavod, fabrik və s.) bir müəyyən ərazidə yerləşir. Həmçinin
dövlət adlanan siyasi struktur müəyyən bir ərazidə yerləşir və
müəyyən məsələləri əhatə edir və bu kompleksin tənzimləmə
sahələri mövcud olur. Buradan belə bir nəticəyə gəlinir ki,
struktur vahidi bir məkanda yerləşib öz fəaliyyətini geniş
sahələrdə təşkil edə bilər. Məsələn, inzibati idarəetmə
müəssisələri bir məlum məkanda yerləşir, lakin müxtəlif
ərazilərdə fəaliyyət həyata keçirirlər. Eləcə də istənilən bir
transmili korporasiyanın bir vahid (əsas) mərkəzi olur, digər
məkanlarda isə əlavə vahidlikləri təşkil edərək geniş funksiya
yerinə yetirir. Bu baxımdan struktur şaxələnmə funksiyasına
malik olur. Mərkəz və ətraf hissələrdən təşkil edilir. Dövlətin
nəzəri və təcrübi olaraq, piramidal formalı siyasi sistemini buna
nümunə kimi göstərmək olar.
Əvvəlcə qeyd edildiyi kimi, cəmiyyət və dövlət bir-birilə
sıx əlaqədə olan bir-birini tamamlayan quruluşlardan təşkil
edilir. Cəmiyyət həm onun üzvlərinin sosial və sosialdemoqrafik statusu (burada fəaliyyət növləri və yaş qrupları
nəzərdə tutula bilər, həmçinin yaşayış məskənlərinin formaları
da nəzərdə tutula bilər:-məsələn, şəhər əhalisi, kənd əhalisi)
baxımından (məsələn, təqaüdçülər, veteranlar; əmək
qabiliyyətli olanlar; müxtəlif peşə sahibləri (müəllimlər,
jurnalistlər, siyasətçilər, sənətkarlar, musiqiçilər, fəhlələr,
kəndlilər və s.); qadınlar, kişilər; uşaqlar, yeniyetmələr,
gənclər; orta yaşlı şəxslər; ahıllar və qocalar), həm də milli
birliklər-xalqlar, millətlər, etnik qruplar, baxımından quruluşa
malikdir. Cəmiyyətin quruluşu onun inkişafını şərtləndirən
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elementlərin, ünsürlərin tarixən baş vermiş qarşılıqlı
əlaqələrindən və təsirlərindən yeni yaranan maraq sahələrinə
uyğun olaraq formalaşır. Burada əsasən peşələrin getdikcə
çoxalmasından yaranan sahələrin artmasını qeyd etmək olar.
Dövlət quruluşunda əsas etibarilə dövlətin siyasi və ərazi
idarəetməsi formaları öz əksini tapır. Dövlət hakimiyyətinin üç
qolu (bəzən də bir çox ölkələrdə bu qolların sayı üçdən çox ola
bilir-məsələn, mətbuata dördüncü qol kimi baxılır) və hər qolda
toplaşan qurumlar, təşkilatlar elə hakimiyyətin məzmununun,
idarəetməsinin əsaslarını və münasibətlərin struktur
məzmununu səciyyələndirir. Ümumiyyətlə, dövlət həm ərazi,
həm də hakimiyyət baxımından quruluşa xas olur. Məsələn,
ərazi idarəetmələrinə görə (ərazinin quruluşları) unitar
(məsələn, Azərbaycan, Albaniya, Belorus, Estoniya, Türkiyə
və s.) və fedarativ (Rusiya, ABŞ, Hindistan, Almaniya,
Avstriya və s.), siyasi idarəetmə baxımından (dövlətin siyasi
quruluşu) əsasən respublika (prezidentli, parlamentli, qarışıq)
və monarxiya quruluşları (konstitusiyalı, mütləqiyyət, dini,
yəni teokratik) öz əksini tapır. (Dövlət quruluşları-unitar
prezident respublikaları – Azərbaycan, Belorus, Qazaxıstan,
Yəmən, Litva, Ukrayna, Fransa, İndoneziya, Xorvatiya,
Filippin, Şimali Koreya və s.; federativ prezident
respublikaları-ABŞ, Rusiya, Gürcüstan, Makedoniya, Moldova
və s.; unitar parlament respublikaları-Albaniya, Banqladeş,
Bolqarıstan, Vyetnam, Türkiyə, Cənubi Koreya, Estoniya,
İsrail, İrlandiya, İslandiya, İtaliya, Yunanıstan, Latviya,
Macarıstan, Polşa, Portuqaliya, Rumıniya, San Marino,
Slovakiya, Sloveniya, Finlandiya, Livan və s.; federativ
parlament respublikaları-Almaniya, Bosniya və Hersoqovina,
İsveçrə, Pakistan, Hindistan; unitar parlament monarxiyalarıBöyük Britaniya, Yaponiya (konstitusiyalı unitar monarxiya),
İspaniya, Butan (konstitusiyalı unitar monarxiya), Danimarka
(unitar konstitusiyalı monarxiya), İsveç (unitar konstitusiyalı
monarxiya), İordaniya (konstitusiyalı unitar monarxiya),
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Lüksemburq (unitar konstitusiyalı monarxiya), Monako (unitar
konstitusiyalı monarxiya), Hollandiya (unitar konstitusiyalı
monarxiya) və s.; federativ parlament monarxiyaları- Belçika,
Malayziya (konstitusiyalı federativ monarxiya); konstitusiyalı
mütləq monarxiya- Bəhreyn, Qətər (unitar mütləq monarxiya),
Küveyt; federativ mütləq monarxiya-Birləşmiş Ərəb
Əmirlikləri; mütləq teokratik monarxiya-Səudiyyə Ərəbistanı;
unitar islam respublikaları-Əfqanıstan, İran; unitar sosialist
dövlət-Çin). Qeyd edildiyi kimi, inzibati idarəetmə (ərazi
idarəetməsi) baxımından da dövlət şaxəli quruluşa malik olur.
Məsələn, ABŞ ştatlara (Nyu York, Rod Aylənd, Texas, Kanzas,
Nyu Cersi, Corciya, Virciniya, Massaçusets, Konnektikut,
Pensilvaniya və s.-ştatların sayı 50-dir, ştatlar federasiyanın
bərabərhüquqlu subyektləridir), mahal (Kolumbiya), dairəyə
(ştatlar dairələrə bölünür) bölünür. Hər bir ştatın özünün
konstitusiyası, qanunverici, icraedici və məhkəmə hakimiyyəti
var. Bununla yanaşı, asılı ərazilər də vardır. Rusiya ərazi
idarəetməsi baxımından respublikalara (Adıgey, Altay,
Başqırdıstan, Dağıstan, Çeçenistan, İnquşetiya, QaraçayÇərkəz, Tatarıstan, Kalmıkiya, Tıva və s.), əyalətlərə (Altay,
Kamçatka, Xabarovsk, Krasnodar, Perm, Primorsk və s.) və
vilayətlərə (Amur, Arxangelsk, Moskva, Leninqrad, Həştarxan,
Murmansk, Kursk, Rostov, Orenburq, Omsk və s.), əyalətlərin
tərkibində olan muxtar vilayətlərə (Yevrey, Qorno-Altay,
Qaraçay-Çərkəz və s.) , muxtar dairəyə (Neneçkiy, Mansiysk,
Çukotskiy və s. -09 oktyabr 2002-ci ilin məlumatıdır), federal
əhəmiyyətli iki böyük şəhərə (Moskva, Sankt-Peterburq),
federal dairələrə-prezidentin nümayəndələri tərəfindən idarə
olunur (Mərkəzi federal dairə, Şimal-Qərb federal dairəsi,
Uzaqşərq federal dairəsi, Şimali Qafqaz federal dairəsi və s.)
bölünür. Federasiyanın subyektlərinin hər biri inzibati-ərazi
bölgüsünə (rayonlar, respublika, vilayət, əyalət əhəmiyyətli
şəhərlər) malikdir. Almaniya ərazi baxımdan torpaqlara
268

(Baden-Vürtemberq, Bavariya, Berlin, Brandenburq, Bremen,
Hamburq və s.), Azərbaycan şəhər (Sumqayıt, Şirvan,
Mingəçevir, Naxçıvan, Naftalan) və rayonlara (Qazax, Babək,
Quba, Qusar və s.) bölünür və s.
Hakimiyyətin inzibati və siyasi baxımdan təşkilati
strukturunu ona aid olan qurumlar təşkil edir. Qanunverici,
icraedici və məhkəmə hakimiyyətinin özünəməxsus səlahiyyəti,
bu baxımdan vəzifə və öhdəliyi, məsuliyyəti vardır ki, müvafiq
funksiyanı da qurumlar qarşılıqlı olaraq və tabeli iyerarxiya
qaydasında həyata keçirirlər. Məsələn, Rusiya Federasiyasında
icraedici hakimiyyət Prezidentə (o, həm də dövlət rəhbəridir)
məxsusdur. İcraedici hakimiyyəti Hökumət yerinə yetirir.
Hökumətin tərkibinə icraedici hakimiyyətin federal orqanlar
sistemi olan federal nazirliklər, federal xidmətlər və federal
agentliklər daxildir. Qanunverici hakimiyyət iki palatadan
(yuxarı palata-Federasiya Şurası, aşağı palata Dövlət Duması)
ibarət olan parlamentə-Federal Məclisə məxsusdur. Məhkəmə
hakimiyyətini Konstitusiya Məhkəməsi, Ali Məhkəmə, Ali
Arbitraj Məhkəməsi yerinə yetirir.
Dövlət və cəmiyyətin strukturları qarşılıqlı olaraq fəaliyyət
göstərirlər və ünsürlər demək olar ki, qarşılıqlı transfer
vəziyyətində olurlar. Bu, o deməkdir ki, dövlət hakimiyyəti öz
subyektlərinin mənbəyini həm də ictimai təşkilatlardan götürür.
Siyasi təşkilatlar ictimai təşkilatların formalaşmasını təmin edir.
Cəmiyyətin
struktur
elementləri
həmçinin
dövlətin
strukturlarının subyektlərinə çevrilirlər. Dövlət cəmiyyətdə
siyasi və ictimai idarəetmə funksiyasını (əsasən hüquq
normaları qəbul etmə və icrasını təmin etmək yolu ilə) yerinə
yetirir. Hər iki tərəfin tərkib mənbəyini, enerjisini, qüvvəsini
insanlar və onların maraq uğrunda həyata keçirdikləri
mübarizələr təşkil edir. İctimai və siyasi elementlər arasında
uzlaşma, uyğunlaşma, qarşılıqlı inteqrasiya proseslərini təmin
edir. Münasibətlərin qarşılıqlı nizamlanması prosesləri yaranır.
Məsələn, dövlət tərəfindən partiyaların, ictimai təşkilatların
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fəaliyyətini tənzimləyən qanunlar qəbul edilir. Dövlət
cəmiyyətin idarəolunması üçün normaları yaradır ki, normalar
da hər iki strukturu (ictimai və siyasi) vahid mərkəzlərdə və
məzmunda birləşdirir. Daha bir misal olaraq qeyd etmək olar ki,
parlament öz mahiyyətinə görə ictimai-siyasi qurumdur.
Burada hakimiyyət (siyasi tərəf) və vətəndaşlar (ictimai tərəf)
arasında münasibətlər uzlaşır, əlaqələr yaranır və bu birlik,
vahidlik ümum dövlət strukturunu (hakimiyyətin bir qolunu)
formalaşdırır. Siyasi struktur öz mənbəsini, elementlərini
əsasən ictimai strukturdan götürür. Dövlətin siyasi və inzibati
idarəetmə aparatı öz mənbəyini cəmiyyət üzvlərindən
formalaşdırır. Bu prinsip də məhz tarixi, - “hakimiyyətin
mənbəyi xalqdır” şəklində ifadə olunan- demokratiya
prinsipinin əsasıdır.
Cəmiyyətin strukturu olmadan dövlət öz strukturunu təşkil
edə bilməz. Dövlət strukturları da öz növbəsində cəmiyyətin
strukturları arasında əlaqələrin hüquqi baxımdan tənzimlənməsi funksiyasını yerinə yetirir. Hüquqi münasibətlərin
mövcud təşkilatlanmış zamanında dövlətsiz və dövlətəbənzər
qurumlarsız cəmiyyət xaotik və başsız, təşkilatsız, bu
baxımdan nizamsız bir mənzərəni, mühiti xatırlada bilər.
Dövlətsiz, siyasi struktursuz cəmiyyətin strukturu (sosial
quruluş) yarana bilməz və təbəqələr arasında münasibətlər
qaydalarla tənzimlənə bilməz. Onu da qeyd etmək lazımdır ki,
tənzimləmə prinsipləri məhz qaydalar, norma və ölçülər,
miqdar kateqoriyasını özündə əks etdirir. Subyektlər tərəfindən
normalar olmadan obyektiv tənzimlənmə həyata keçirilə
bilməz, obyekt üzərində məntiqi təsirlər yarana bilməz, eləcə
də rasional mövqe mümkün ola bilməz. Dövlət ona görə
strukturlaşır ki, müvafiq strukturlaşma proseslərinin ardıcıl
olaraq baş verməsi üçün cəmiyyətdə tənzimləmə sahələri,
obyektləri çoxluq təşkil edir. Dövlət bu baxımdan, mürəkkəb
struktura malik olan bir qurumu təşkil edir və sadə struktur
birləşmələrindən ibarət olur.
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İctimai və siyasi quruluşlara xas olan əsas cəhətlərdən biri
də quruluşlar zamanı elementlərin qarşılıqlı düzülüş və nizam
qaydalarına malik olmasıdır. Subyektlər, onların gördükləri
işlər əsasən müəyyən trayektoriyalar üzrə qarşılıqlı şəkildə
nizam təşkil etməlidir ki, burada ölçü, kəmiyyət (imkan, güc),
məkan, məsafə amili mühüm şərt olmalıdır. Hər bir siyasi
struktur öz tərkibini, mahiyyətini həm də müəyyən tabeçilik
əlaqələri və münasibətləri əsasından götürür. Burada
elementlər, subyektlər arasında müəyyən maraqlar üzrə
qarşılıqlı enerji yaranır və bu da tərəflərin bir-birindən
asılılığını təmin edən vasitəyə çevrilir.
Cəmiyyətdə struktur vasitələri deyilən məfhumlar yaranır.
İstənilən fiziki maddi, bu baxımdan həm də bioloji element
birləşmələri, nəzəri fikir birləşmələri, hərəkət birləşmələri,
enerji birləşmələri struktur vasitələrinə çevrilir, struktur
vasitələrini yaradır. Strukturlar nəzəri, fiziki, maddi və mənəvi
məzmun kəsb edir və forma alır. Məsələn, münasibətlərin
tənzimlənməsini əks etdirən hər bir qanun layihəsi bir
strukturdur ki, öz tərkibində bir-birilə əlaqəli olan müddəaları
birləşdirir. Nəzəri prinsiplərin birləşməsi nəzəri quruluş yaradır
ki, bu da öz əksini material vasitələrdə (layihələrdə, sənədlərdə,
kitablarda və s.) tapır. Əgər konstitusiya ümumi nəzəri
strukturdursa, torpaq məcəlləsi, vergi məcəlləsi (məcəllə
sistemə salınmış qanunlar külliyatıdır), ailə məcəlləsi və digər
mülki hüquq aktları mülki qanunvericilik sənədləri olaraq,
konkret və ayrı-ayrı sahələr üzrə münasibətləri tənzimləyən
nəzəri strukturlardır və müvafiq material vasitələrdə məzmun
və prinsiplər əks olunur. Daha bir misal olaraq qeyd etmək olar
ki, müəyyən bir obyektin strukturunun nəzəri əsasları həmin
obyektin layihəsində, sxemində öz əksini tapır. İş rejimləri və
iş qaydaları da bir qrafik olaraq tərtib edilir ki, bu da
fəaliyyətin strukturunu əks etdirir. Bununla yanaşı,
müəssisələrin nizamnamələri və əsasnamələrində müəssisələrin
fəaliyyət quruluşu öz forma və məzmununu tapır.
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Hər bir sistemin tərkib strukturu onun fəaliyyət strukturunu
yaradır. Fəaliyyət strukturu onun daxili strukturundan törəyir,
eləcə də yeni fəaliyyət zamanı struktur dəyişiklikləri həyata
keçirilir. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, istənilən bir
idarənin strukturu onun ayrı-ayrı və koordinasiya olunmuş,
eləcə də ardıcıl və əlaqəli olaraq fəaliyyət həyata keçirən
bölmələrində, şöbələrində qeyd edilir. Struktur mütləq şəkildə
sistemin ayrı-ayrı yarımsistemləri, komponentləri arasında
əlaqələrin yaranmasını zəruri edir. Struktur hissələr fəaliyyətə
başlayarkən (müəyyən istiqamətlər üzrə hərəkətə keçərkən)
mexanizmi formalaşdırır.
Struktur, elementlərin birləşmələri həm axını (maye
axınları, külək axını, məcazi mənada siyasi və ictimai
proseslərin axını), həm də element hissələrindən ibarət olan
mexaniki birləşmələri əmələ gətirir. Məsələn, suların
toplanmasından yaranan çayların axını suların birləşməsindən
ibarət olan struktur və mexanizmdir. Suyun tərkibi də hidrogen
və oksigen atomlarında10( )25h28 0 Td93 tom2
asııazmdiaark
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əlaqələr və vəhdətlik nöqteyi-nəzərdən elə bir vahiddir ki, onun
ayrı-ayrı hissələri bir-birinə təkan verməklə məşğuldur. Bir
hissə digər hissə üçün hərəkətverici xüsusiyyətləri yerinə
yetirir. Strukturun bir hissəsində element yerdəyişmələri digər
hissəsində də yerdəyişmələrə səbəb ola bilir. Bir məsələni
xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, strukturun elementləri
arasında qarşılıqlı nizam əsasında yerdəyişmə (subyektlərin
iradələrinə uyğun olaraq yerdəyişmə) zamanı elementlər yalnız
nizam əsasında, tələb olunan qaydalara uyğun olaraq
paylaşdırılmış, bölgü təşkil edən prinsiplər əsasında
yerdəyişirlər. Strukturlar daxilində həyata keçirilən islahatları,
normalara uyğun olan yerdəyişmələri buna nümunə göstərmək
olar. Belə halda struktur fəaliyyəti normal prinsiplər üzrə təmin
edilir. Elementlər yalnız müvafiq trayektoriyalar üzrə həm də
münasib kəmiyyətlərlə, ölçü və məsafələrlə yerdəyişmə edirlər.
Bu da onlara tətbiq edilən daxili və kənar qüvvələrin
nizmalanmış miqdarı ilə əlaqədər olur. Strukturda daxili və
xarici balanslaşdırılma belə halda yaranır. Əks təqdirdə,
strukturun elementləri müəyyən olunan kəmiyyətlərdən,
ölçülərdən, məsafələrdən kənara çıxarsa, belə halda strukturun
dağılma zərurəti yarana bilir. Bu zaman hərəkət, tətbiq edilən
daxili və xarici qüvvə kəmiyyəti arasında tarazlıq pozulur,
elementlər öz mərkəzlərini, nəzərdə tutulan yerdəyişmə
sferalarını itirir və özlərini digər məqsədəuyğun olmayan,
qeyri-münasib məkanlarda tapırlar. Məsələn, iki dövlət
arasında baş verən müharibələrdə strukturların və infrastrukturların dağılmasını, qlobal itkiləri buna misal gətirmək olar.
Müvafiq vəziyyətlərdə struktur bir vahid olaraq dağıla bilir,
sistemdə və onun mexanizmində disfunksiya yaranır və
nizamdan xaosa keçid başlayır. Nəzərə almaq lazımdır ki,
strukturun tərkib məzmununa aid olan əsas xassə
normativlikdir və müvafiq trayektoriyaların, hərəkət istiqamətlərinin olmasıdır. Strukturun tərkibində dəyişiklik əsasən yeni
strukturun yaranması ilə və ya əksinə olaraq, destruksiya
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prosesləri ilə müşahidə edilə bilir. Strukturun yaranması,
strukturun fəaliyyəti (burada sistem və mexanizmə keçir)
strukturun ayrı-ayrı tərkib elementlərini vahid mərkəzlərdə
saxlayan və dirəklər, dayaqlar rolunu oynayan (element
birləşmələri, idarəedənlərin birləşmələri, güc və enerji
birlikləri) birliklər mövcud olur.
Strukturun tərkibində tarazlı vəziyyət həmin mərkəzlər
arasında bölgü prinsipi ilə müəyyən edilir. Strukturda nizamlı
quruluş, bölgü, kəmiyyət, miqdar, məsafə və ölçü amilləri
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Strukturda mütləq şəkildə
yarımstrukturlar arasında uyğunluq, əlaqə və uzlaşma vardır.
Strukturun mərkəzi element birləşmələri (böyük birləşmələr)
əsasən ətraf elementləri və element birləşmələrini hərəkətə
gətirir. Bir çox hallarda strukturun mərkəzi hissəsində bir və ya
bir neçə əsas güc birləşir və digər hissələr üçün təkanvericilik
rolunu oynayır. Struktur həm də öz gücünü ətraf strukturlardan
götürür. Məsələn, dövlətin mərkəzi idarəetmə aparatı öz
gücünü ətraf yarımstrukturlardan, strukturlardan götürür və
ətraf strukturlara da müvafiq güclər verir. Burada strukturun
tərkib hissələri arasında qarşılıqlı gücləndirici proseslər və
əlaqələr mövcud olur. Digər tərəfdən də qeyd etmək olar ki,
ətraf elementlərsiz strukturun mərkəzi hissəsi elə bir böyük rol
oynaya bilməz. Məsələn, yer qazan maşın mexanizatorlarda
mərkəzi mexanizm hissə ətraf elementləri (qazma vasitələrini,
birləşik olan hissələri, alətləri) hərəkətə gətirmək üçündür.
Ətraf elementlər olmadan strukturun mərkəzi hissəsi lazımsız
ola bilər. Digər tərəfdən, dövlətin inzibati idarələri, şaxələnmiş
strukturları olmadan onun mərkəzi aparatı elə bir funksiya
həyata keçirə bilməz. Nəzərə almaq lazımdır ki, sistemlərin,
xüsusilə ictimai-siyasi sistemlərin strukturları üçün mütləq
şəkildə məkan və ərazi amillərinin olması labüddür. Bunlarsız
sistemi və strukturu təsəvvür etmək olmaz; çünki struktur
birləşmədən yaranan bir vahiddir, kompleksdir. Mərkəzi hissə
adətən ətraf hissələri hərəkətəgətirmə, onlara təkanvermə,
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enerjivermə, eləcə də ətraf hissələr üçün enerji paylaşdırma
funksiyasını yerinə yetirir. Bununla yanaşı, ətraf hissələr
arasında sistemli əlaqə yaradır, onlar arasında münasibətləri və
əlaqələri tənzimləyir.
Struktur vahidinin miqyası və kəmiyyəti ona daxil olan
elementlərin sayından, xassə və kəmiyyətindən asılı olur.
Adətən məkan amili strukturu genişləndirən başlıca faktora
çevrilir. Strukturlaşma proseslərində müvafiq məkanda olan
elementlər qruplaşdırılır, ərazilər üzrə cəmləşdirilir. Məsələn,
Rusiya ərazi baxımdan dünyanın ən böyük dövlətidir və burada
məkan amili və daxil olan subyektlərin çoxluğu mərkəzi
aparatın (dövlətin mərkəzi aparatı) gücünü artırır. Gücün
artması funksiyanı genişləndirir, funksiyanın genişlənməsi isə
vəzifə və öhdəliklərin genişlənməsini təmin edir. Gücün
zəifləməsinə təsir göstərən əsas amil isə müəyyən məkanlarda
lazımi elementlərin çatışmazlığı hesab edilir. Mərkəzin güclü
olması üçün ona enerji verən vasitələrin-məkanın,
məkandakı elementlərin tarazlı kəmiyyəti və nisbi bərabər
sayı mütləq kriteriya və vacib amil hesab edilməlidir.
Məsələn, Rusiya ərazisinin böyüklüyü, lakin şərq
regionunda resursların-əhalinin azlığı, yaşayış məskənlərinin kifayət qədər olmaması ölkənin iqtisadi və siyasi
sisteminin zəifləməsinə gətirib çıxara bilir; çünki burada
müdafiə məsələlərində vasitələrin çatışmazlığı, təbii
ehtiyatların istifadəsi üçün əmək resursları çatışmazlığı və
nəticə olaraq iqtisadi sistemin zəifliyi məsələləri ortaya
çıxır. İqtisadi sistemin məkanlar üzrə qeyri-bərabərliyi isə
təbii ki, mərkəzi aparatın siyasi fəaliyyətinə öz mənfi
təsirlərini göstərir. Buradan belə bir məntiqi nəticəyə
gəlmək olur ki, sistemin fəaliyyətinin zamanla ayaqlaşması,
keyfiyyətliliyi, səmərəliliyi başlıca olaraq elementlər
arasında say və kəmiyyət nisbətinin bərabərliyindən asılıdır.
Güc şaxələnmədən və şaxələnmə proseslərinin nizamlılığından
asılı olur. Sahə struktura güc verir, miqyas və kəmiyyətini
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genişləndirir. Strukturun güclənməsi də onun digər
strukturlarla qarşılıqlı əlaqəsində özünü göstərir. Güclü struktur
ətrafa daha da güclü təsir göstərir, öz ətrafına digər
strukturların elementlərini cəlb edir. Məsələn, ABŞ-ın
dünyadakı təsirlərinin gücü onun daxili gücündən yaranıb və
eyni zamanda xarici gücü daxili, mərkəzi gücünü artırıb. Bu
baxımdan qeyd etmək olar ki, struktur bir tərəfdən immanent
(daxilən) olaraq genişlənir, forma və məzmunu təkmilləşir,
digər tərəfdən isə başqa strukturlarla qarşılıqlı əlaqələrdə
güclənir. (Bu prinsipi əsasən iyerarxiya münasibətlərinə malik
olan ictimai və siyasi strukturlara aid etmək olar, eyni zamanda
dövlətin daxilində yerləşən strukturların xarici ölkələrin
strukturları ilə qarşılıqlı əlaqələrində də müvafiq prinsip qəbul
edilə bilər). Bir daha qeyd etmək lazımdır ki, struktur
birləşmələri sadə və mürəkkəb sistemlərə xas olur və mürəkkəb
sistemlərin fəaliyyət formasını əks etdirir.
Ayrı-ayrı sahələrdə olan struktur anlayışına dair bəzi
kitablarda aşağıdakı şəkildə izah verilir:
-struktur fəlsəfi kateqoriyadır. Sistemin elementləri
arasındakı əlaqələrin müəyyən qaydası struktur adlanır;1
-struktur - [lat.struktura-quruluş] - bütöv bir cismin,
obyektin və s. tərkib hissələrinin qarşılıqlı yerləşmə qaydası və
ya əlaqəsi; ümumiyyətlə, quruluş, yerləşmə qurulma
deməkdir;2
-struktur - (lat. struktura-quruluş) - sistemin təşkilinin
ünsürləri arasındakı sabit qarşılıqlı əlaqələrin; bu əlaqələrin
qanunların vəhdəti kimi çıxış edən quruluşu və daxili forması.
Struktur real mövcud obyektlərin və sistemlərin ayrılmaz
atributudur. Dünyada daxili dəyişmələrə qadir olmayan
struktursuz cism mövcud ola bilməz. Hər bir maddi obyekt
1

Yusif Rüstəmov. Fəlsəfənin əsasları. (mühazirə kursu. Bakı. “Nurlar” NəşriyyatPoliqrafiya mərkəzi, 2007, 504 səh., səh.52.
2
Qocayeva Gülbəniz Göyüş qızı. Rusca-azərbaycanca texniki terminlərin izahlı
lüğəti. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, Bakı 2004, 776 səh., səh. 543.
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daxili və xarici əlaqələrin tükənməz rəngarəngliyinə, bir
vəziyyətdən digərinə keçmək qabiliyyətinə malikdir.
Materiyanın struktur səviyyələrinin rəngarəngliyi sayəsində hər
bir maddi sistem çoxstrukturludur;1
-sosial struktur-birliklər və onlar arasındakı məhsuldar
qüvvələrin və istehsal münasibətlərinin inkişafının müvafiq
səviyyəsi, ictimai əmək bölgüsü ilə şərtlənən sabit
münasibətlərin məcmusudur. Sosial struktura əhalinin yaş,
cinsi, milli, peşə, ərazi və digər əlamətlərə görə bölgüsü
daxildir;2
-metalın
quruluşu-makrostruktur,
mikrostruktur,
substruktur xarakteristikalarının və kristal qəfəsi quruluşunun
ümumi adıdır;3
-struktur sxem-avtomatik tənzimləmə sisteminin müəyyən
əlamətlərə görə ayrılmış tərkib hissələri arasındakı qarşılıqlı
əlaqəni istiqamətcə göstərən və sistemin dinamik xassələrini
özündə əks etdirən sxemdir;4
-psixikanın yerləşdiyi məkan və onun daxili strukturu:
Psixika baş beynin sağ və sol yarımkürələrində və onlar
arasında ən böyük komissur (birləşdirici) olan döyənək
cisimdən ibarətdir. Sol yarımkürə-koqnitiv şöbə, sağ yarımkürə
ekzistensial şöbə, döyənək cisim qarşılıqlı əlaqə zonası.
Yarımkürələr (Hemspheria cerebi), döyənək cismi (Corpus
callosum) 5 Sol yarımkürəsində yerləşir-şüur, nitq, təfəkkür,
təxəyyül, koqnitiv hafizə, digər koqnitiv və subyektiv
proseslər-Koqnitiv şöbə. Sağ yarımkürəsində yerləşir-hafizə,
qavrayış, ekzistensial nitq, bütün növ ruhi proseslərdə əlaqələr,
1

Fəlsəfə ensiklopedik lüğət. Baş redaktor İsmayıl Vəliyev. “Azərbaycan
Ensiklopediyası” nəşriyyat-poliqrafiya birliyi. Bakı-1997. səh.390.
2
Həmin kitab, səh. 383.
3
Qocayeva Gülbəniz Göyüş qızı. Rusca-azərbaycanca texniki terminlərin izahlı
lüğəti. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, Bakı 2004, 776 səh., səh. 544.
4
Həmin kitab, səh. 544.
5
Şükran Dədəyev. Psixika: İnsan orqanizmində psixikanın müəyyənləşdirilməsi və
öyrənilməsi. Yeni fundamental psixologiyanın əsasları. Bakı, Qanun, 2007, 456 səh.,
səh. 40.
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digər ekzistensial və məkani proseslər, böyük informasiya
ehtiyatları-Ekzistensial şöbə.1 Beyin sinirlərdən təşkil olunmuş
orqandır. Beynin iki böyük şöbəsi var. Mərkəzi sinir sistemi və
periferik sinir sistemi. Mərkəzi sinir sistemi kəllənin içərisində
və onurğada yerləşərək sinir strukturlarını əhatə edir. Baş beyin
mərkəzi sinir sisteminin ən böyük və əhəmiyyətli şöbəsidir.
Mərkəzi sinir sisteminin ikinci böyük şöbəsi onurğa beynidir.
Baş beyin özü 3 böyük hissədən ibarətdir: Üç beyin, orta beyin,
arxa beyin. Beyin qabığı payları: Alın payı (Frontal lobe), Təpə
payı (Parietal lobe), Ənsə payı (Ocipital lobe), Gicgah payı
(Temporal lobe).2
Sosiologiya elminə görə cəmiyyətin sosial strukturunun
başlıca ünsürlərinə aşağıdakılar aid edilir:
-ictimai əmək bölgüsü və istehsal vasitələri üzərində
mülkiyyət münasibətləri sistemində müxtəlif yer tutan siniflər;
-şəhər və kənd adamları;
-zehni və fiziki əmək nümayəndələri;
-təbəqələr (müxtəlif zümrələr, siniflər və sosial qruplar,
ziyalılar);
-sosial-demoqrafik qruplar (gənclər, qadınlar, kişilər, yaşlı
nəsil);
-milli birliklər (millətlər, xalqlar, etnik qruplar)3
Ümumiyyətlə, qeyd edildiyi kimi, struktur münasibətlərin
əks olunduğu bütün ictimai-sosial sahələri əhatə edir. Bu
baxımdan təşkilatların strukturu və onların fəaliyyətinin
strukturu; iqtisadi, siyasi, mədəni və s. münasibətlər strukturu,
iqtisadi münasibətlər içərisində ictimai əmək bölgüsü strukturu,
1

Şükran Dədəyev. Psixika: İnsan orqanizmində psixikanın müəyyənləşdirilməsi və
öyrənilməsi. Yeni fundamental psixologiyanın əsasları. Bakı, Qanun, 2007, 456 səh.,
səh. 44.
2
Şükran Dədəyev. Psixika: İnsan orqanizmində psixikanın müəyyənləşdirilməsi və
öyrənilməsi. Yeni fundamental psixologiyanın əsasları. Bakı, Qanun, 2007, 456 səh.,
səh. 49.
3
Məcid Əfəndiyev. Sosiologiya. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2009, 520
səh., səh. 188.
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ictimai istehsalın və məhsulun bölgü strukturu, bazar
iqtisadiyyatı strukturu, dövlətin idxal-ixrac əməliyyatlarının
strukturu, dövlətin maliyyə xərcləri və gəlirlərinin strukturu
(dövlət büdcəsinin mədaxili və məxaricini əks etdirən struktur),
dövlət idarələrinin tabeçilik münasibətlərini əks etdirən
struktur, istehsal və sosial strukturlar, rabitə-informasiya
strukturları, nəqliyyat qovşaqları (strukturları), idarəetmə
prinsiplərini, vəzifə və funksiyaları əks etdirən struktur və s.
mövcud olur. Struktur sahələri olduqca çoxluq təşkil edir.
Müəyyən sahələr üzrə subyektlərin öz maraqlarına görə
istənilən nizamlı birləşmələri struktur adlana bilir.
Struktur anlayışının (kateqoriyasının) məzmununa,
xassələrinə dair konkretləşdirilmiş və ümumiləşdirilmiş
qaydada aşağıdakıları bildirmək olar:
-struktur elementlərin riyazi fiqurlar, sxemlər, layihələr
əsasında qarşılıqlı olaraq müəyyən məkanlarda düzülüşüdür,
elementlərin alınmış formasıdır;
-struktur elementlərin hərəkəti zamanı onlar arasında
qarşılıqlı əlaqələrin məsafə, zaman və məkan xassələrini
müəyyən edən və kompleksləşdirən bir vəziyyətdir, həmçinin
vahiddir, nəzəri və təcrübi məfhumdur;
-struktur elementlərin qarşılıqlı əlaqədə olarkən düzülüş və
fəaliyyət sərhədlərini müəyyən edən obyektdir, vasitədir. Hər
bir strukturda elementlər müvafiq məkanlarda müvafiq
trayektoriyalara düzülür;
-struktur elementlərin düzülüş qaydasını, məntiqi
əlaqələrini, elementlərin qarşılıqlı münasibətlərdə üfqi və ya
şaquli vəziyyətini təzahür etdirən formadır;
-struktur ayrı-ayrı formalı və məzmunlu elementlərdən
vahid birləşmə (konstruksiya) yaradan vasitədir. Strukturlaşma
nəticəsində vahid komplekslər yaranır ki, onlar da müəyyən
maraqların təmin edilməsinə xidmət edir;
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-struktur sistemin tərkib formasını müəyyən edən vasitədir,
obyektdir, varlıqdır (varlıq kimi məsələn, insanın bədən
strukturu, idrakın və psixikanın strukturu, kainatın strukturu,
təbiət aləminin strukturu) və əşyadır (məsələn, müəyyən
texniki struktura malik olan məişət əşyası-soyuducu, tozsoran,
şirəçəkən maşın və s.). Nəzərə almaq lazımdır ki, elementlərin
qarşılıqlı düzülüşü elementlərin birləşmiş mahiyyət kəsb edən
formasını yaradır;
-struktur sistemin məqsədini müəyyən etmək üçün
elementlərin birləşmələrini əks etdirən vasitədir. Hər bir sistem
məqsədlərə xidmət edir və bu məqsədlərə müvafiq olaraq
elementlər iradələrə əsasən məntiqi əsaslarla müvafiq məkan və
trayektoriyalarda qarşılıqlı təsirlərə müvafiq qaydada düzülür;
-struktur elementlərin birləşmiş tərkibini müəyyən etmək
üçün bir vasitədir, məsələn, maddənin kimyəvi elementlərinin
qarşılıqlı, birləşmiş strukturunu qeyd etmək olar;
-struktur elementlərin birləşmələrindən formalaşan və
maddə əmələ gətirən bir vasitədir. Məsələn, kimyəvi maddələri
(turşuları və s.) buna aid etmək olar;
-struktur mexanizmin mahiyyətini və sərhədlərini müəyyən
edən vasitədir. Hər bir sahədə və sahələr arasında məsələləri
tənzim etmək üçün mexanizmdən istifadə edilir, mexanizmin
mahiyyəti, eləcə də tətbiq, istifadə sərhədləri onun fəaliyyət
prinsipləri ilə müəyyən edilir ;
-struktur mexanizm və sistemin fəaliyyətini əks etdirən
vasitədir. Hər bir sistemin tərkibi və fəaliyyət təzahürü struktur
elementlərinin sistemli hərəkəti ilə müəyyən edilir ;
-struktur müəyyən sistemlərdə elementlərin trayektorik
olaraq hərəkətini müəyyən edən vahiddir. Sistem elementləri
sistem daxilində sistemin məkanına müvafiq olaraq hərəkətdə
olurlar və s.
Strukturların əmələ gəlməsi təbii, zəruru əhəmiyyət kəsb
edir. Strukturlar (yaradılan strukturlar) əsasən insanların maraq
və tələbatlarına müvafiq olaraq, onlar tərəfindən təşkil edilir.
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Tənzimləmə
prosesləri
zamanı
strukturun
tərkibini
formalaşdıran elementlər müəyyən trayektoriyalara düzülür.
Şəxslər (maraqlı tərəflər) həmin struktur elementlərini müvafiq
maraq və məqsədlərinə görə qruplaşdırırlar. Elelementlərin
struktur əsasında qruplaşması, cəmləşməsi strukturlaşma
proseslərini meydana gətirir. Belə bir fikir bildirmək olar ki,
strukturlaşma proseslərindən sonra (sistemin yaradılması,
yaranması prosesləri), struktur vahidlərinin işə düşməsi artıq
vahid bir sistemin mövcudluğunu təmin edir. Strukturlaşma bir
proses və vəziyyət olaraq müəyyən mərkəzlər, mərkəzi
elementlər ətrafında digər elementləri birləşdirir. Nəzərə almaq
lazımdır ki, strukturlaşma həmçinin mexanizmə aid olaraq
sistemləşməni zəruri edir. Strukturlaşma prosesləri adətən
müəyyən maraqları yerinə yetirmək üçün aidiyyatı subyektlərin
güclərini birləşdirmək məqsədilə istifadə edilir, subyektlərin
özləri tərəfindən yaradılır. Strukturlaşma əlaqəli və müəyyən
trayektoriya üzrə məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən
proseslər cəmindən yaranır. Bu prosesin ən əsas
xüsusiyyətlərindən biri də onun cəlbetmə funksiyasına malik
olmasıdır. Strukturlaşma, elementlərin güclərini birləşdirməklə
yanaşı, həmçinin elementlərin təklikdə və birlikdə xassələrini
üzə çıxarır. Müvafiq xassə aşkarlayıcı proseslər zamanı
müəyyən məsələlərin həlli üçün münasib vahidliklər meydana
gəlir.
Strukturlaşmanın əsas xüsusiyyətlərindən biri də prosesin
başlanğıcı və sonu arasında trayektorik əlaqələrin
mövcudluğunu üzə çıxarmaqdan ibarətdir. Məsələn, bir
prosesin müəyyən bir müddət ərzində başlanğıcı və sonu
arasında olan xassə həmin prosesin strukturunun forma və
mahiyyətini əks etdirir. Bunu zamana görə hadisələrin
gedişatının xassəsi kimi qeyd etmək olar. Məsələn, fikrimizi
sadə bir misalla daha dəqiq izah edək. Neftin bir barrelinin
qiyməti əgər ayın başlanğıcında bir qiymət, ortasında başqa
qiymət, sonunda isə digər qiymətdirsə, onda, bu gedişat onun
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bir aylıq qiymət cədvəlini, strukturunu göstərir. Burada zamana
müvafiq olaraq qiymətlər arasında bir bağlılıq, trayektorik
əlaqə yaranır. Strukturlaşma imkan verir ki, baş verən proseslər
təhlil və tədqiqat obyektinə çevrilsin, müvafiq obyektiv və
subyektiv mülahizələr irəli sürülsün. Proses başlıca olaraq
cəmiyyətin inkişaf dalğalarının yaranması və dalğaların hərəkət
xüsusiyyətlərini müşahidə etməyə və nəticələr çıxarmağa
imkan verir. Cəmiyyətin inkişaf prosesləri adətən strukturlaşma
ilə bağlı olur. Üzə çıxan amillər, qüvvə tətbiq edən tərəflər
elementləri daima müvafiq trayektoriyalar üzrə məntiqi hərəkət
vəziyyətində saxlayır. Təbii ki, burada empirik, o cümlədən
nəzəri və təcrübi, həmçinin pozitiv və rasional, konstruktuv
nəzəriyyələr, fikirlər, prinsiplər mühüm rol oynayır.
Cəmiyyətin inkişaf dalğaları elmi prinsiplərə söykənir və elmi
prinsiplər fundamental strukturlaşma proseslərinin meydana
gətirilməsini təmin edir, daima proqressiv nəticələr əldə olunur.
Bütün
fundamental
proseslər
rasional
təfəkkürün
konstuktivliyinə söykənir. Rasional təfəkkürün, düşüncələrin
reallıqda, obyektlərə təsirlərdə, hərəkətverici və hərəkət
istiqamətləndirici funksiyası, nəzəriyyələrin təcrübələrdə
tətbiqi sahələr üzrə strukturlaşma proseslərini və struktur
vahidlərini meydana gətirir. Daha dəqiq olaraq qeyd etmək olar
ki, cəmiyyətin siyasi sistemi, eləcə də mexaniki (texniki)
vasitələri, kimyəvi vasitələri və digər pozitiv sahələri məhz
yüksək düşüncənin, elmi təfəkkürün məhsulu olaraq meydana
gəlir və yüksək düşüncələr sayəsində istifadə prinsipləri
müəyyənləşdirilir.
Strukturlaşma qruplaşma, cəmləşmə, toplanma kimi
vəziyyətləri, prosesləri özündə əks etdirməklə, eləcə də eyni
məzmun prosesinə malik olmaqla yanaşı, fərqli xüsusiyyətlərə
də malik olur. Belə ki, strukturlaşmada (prosesin vəziyyətində)
birləşmə, cəmləşmə, toplaşma öz əksini tapsa da, birləşmədə,
cəmləşmədə, toplaşmada ola bilər ki, məqsədli struktur vahidi
yaranmasın. Məsələn, xaotik vəziyyətlərdə də birləşmə,
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cəmləşmə var. Ancaq burada proseslər məqsədli nizamdan
kənara çıxır.
Cəmiyyətdə həyata keçirilən ictimai-siyasi proseslərdə,
eləcə də maddi və fiziki proseslərdə də məqsədli, təyinatlı
birləşmələr həyata keçirilir. Strukturlaşma prosesləri adətən
nəzəri layihələrə, mövqelərə, qərarlara uyğun olaraq həyata
keçirilir. Qeyri-nizam vəziyyətdə də trayektoriyalar mövcud
olur. Burada müəyyən bir struktur vahidi öz formasını dəyişir,
yeni bir struktur vahidi yaranana qədər müəyyən
trayektoriyalar üzrə elementlərin hərəkətləri mövcud olur. Bu
prosesə qeyri-nizam proses, qeyri-nizamlı, məqsədsiz
strukturlaşma demək olar. Hesab etmək olar ki, məqsədli
strukturlarda mütləq şəkildə mərkəzlər mövcud olmalıdır və
bütün trayektoriyalar mərkəzi subyektdən, mərkəzlərdən
keçməlidir, mərkəzlərə birləşməli və mərkəzlərə bağlanmalıdır.
Belə hallarda strukturlaşma prosesləri daha da təkmil xarakter
kəsb edir və müəyyən təkmil mexanizmlərə malik olan
quruluşlar,
sistemlər
yaranır.
Strukturlaşmada
həm
mərkəzətoplaşma (ətrafdan mərkəzlərə, ayrı-ayrı hissələrdən
mərkəzlərə), həm də mərkəzdən ətraflara doğru yayılma
prosesləri yaşanır. Belə ki, kiçik-kiçik proseslər müəyyən
zaman, məkan və şəraitdə birləşərək böyük bir struktur
vahidini əmələ gətirir, eləcə də böyük struktur vahidi mərkəzi
proses olaraq, ayrı-ayrı hissələrə ayrılaraq, kiçik struktur
vahidlərini və proseslərini yaradır. Belə halda sistemin təşkili
və vahid sistemin fəaliyəti və fəaliyyət istiqamətləri arasında
həm oxşarlıq, həm də fərqlilik, müxtəliflik vəziyyətləri
meydana gəlir. Buna bəzən “fontan” və ya “vulkan” prosesi
kimi də ad qoymaq olar. Hər iki halda maye bir mərkəzə
toplaşaraq (cəmləşmə strukturu) strukturlaşmanı yaradır, sonra
isə sistemli qaydada müvafiq maddəni ətrafa verirlər. Ətraf
proseslərin də öz strukturu yaranır, mayelərin (lava və su)
hərəkət trayektoriyaları onun proses strukturunu meydana
gətirir. Strukturdan strukturlar yaranır. Məsələn, sistem bir
283

vahid strukturdur. Onun işə düşməsi nəticəsində sistemin
həyata keçirdiyi proseslərin strukturu yaranır. Strukturlaşma
proseslərinin əsas prinsiplərindən biri də modifikasiya
proseslərində özünü göstərir. (modifikasiya (lat.modificatioformanı dəyişmə)-dəyişdirmə, yeni xassələrin yaradılması, bir
şeyin keyfiyyətcə fərqlənən vəziyyətləri, yaxud da dəyişmiş
növləri kimi izah edilir). Modifikasiya zamanı yeni formalı
struktur vahidləri yaranır. Fikrimizi daha da dəqiqləşdirsək
hesab etmək olar ki, struktur vahidinin dağılması və
elementlərin digər formalar üzrə birləşməsi, məsələn, su
çəninin dolması və ondan istifadə üçün borular şəbəkəsinə
suyun tökülməsi, bir strukturu yaradır. Suyun çəndən dağılaraq
yerə (çənin korlanması nəticəsində suyun dağılması) tökülməsi
və müvafiq trayektoriyalar üzrə hərəkəti də bir strukturu təşkil
edir. Lakin burada proseslər artıq məqsədəuyğun olmur,
tələbatlara və istəklərə cavab vermir. Buradan növbəti bir
prinsip bildirmək olar ki, strukturlaşma və destruktizasiya bir
biriliə məkan və zamandan asılı olaraq qarşılıqlı əlaqədədir və
bir-birini əvəz edir. Ola bilər ki, bir struktur prosesi bir tərəf,
bir məkan üçün struktur təşkil etməyən mahiyyət kəsb etsin,
digər tərəf üçün isə məqsədli struktur vahidinə çevrilsin. Təbii
ki, o da məlumdur ki, elementlər itmir, bir formadan başqa bir
formaya keçir. Elementlər məkanlara müvafiq olaraq struktur
və qeyri-strukturun tərkibinə çevrilirlər. Bu baxımdan da qeyd
etmək olar ki, strukturlaşmada elementlərin yerdəyişmələri,
forma dəyişmələri başlıca olaraq məkana və məkanda olan
maraqlara, tərəflərin mövqe və vəziyyətinə bağlıdır. Fikrimizi
daha bir misalla dəqiqləşdirək: Bir partiyanın (siyasi quruluş
vahididir) müəyyən səbəblər üzərindən dağılması nəticəsində
üzvləri onu tərk edir və digər bir partiyada birləşirlər. Ola da
bilər ki, onun üzvləri onu tərk etsin, lakin heç bir qurumda
yenidən birləşməsinlər. Belə halda, bu məkan və məqsəd üçün
qeyri-struktur yaranır. Lakin bu, o demək olmur ki, onun
üzvləri olan şəxslər tamamilə yox olur. Onlar həyatda mövcud
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olurlar və bu və ya digər strukturda təmsil olunurlar. Bu isə o
deməkdir ki, struktur elementlərin məkanlardan məkanlara ya
olduğu şəkildə, ya da digər formada keçməsi nəticəsində
yaranır.
İstər struktur vahidlərinin yaranması, istərsə də proseslərin
strukturlaşması
zamanı
meydana
gələn
səciyyəvi
xüsusiyyətlərdən
biri
də
koordinasiya
proseslərinin
mövcudluğu amilidir. İstənilən struktur birləşmələrində,
xüsusilə mürəkkəb birləşmələrdə, elementlərin koordinatlar
üzrə birləşməsi prosesləri meydana gəlir. Koordinatlar
elementlər və proseslər arasında məkan, zaman və şərait
baxımından uyğunluq, uyğunsuzluq, ahənglik, ahəngsizlik
vəziyyətlərini və duruşlarını meydana gətirir. Koordinasiya
amili sistemin məkan və tutum (həcm) şərtlərini zəruri edir.
Məhz koordinatlar əsasında (konkret və məcazi koordinatlar)
sistemlərin məkanları və məkan üzərində olan elementləri
arasında bağlılığın xassələri müəyyən edilir. Koordinatlar,
xətlər sistemin tərkib hissələrinin xassələrini müəyyən edir,
sistemi ayrı-ayrı hissələrə ayırır. Bununla yanaşı, sistemin
elementləri arasında əlaqəlilik şərtlərini meydana gətirir.
Sistemin, strukturun məkanlar üzrə yayılması, genişlənməsi
proseslərində koordinatlar prinsipinin tətbiqi hər bir struktur və
ya yarımstrukturun fəaliyyət xüsusiyyətlərini üzə çıxarır.
Koordinatlar struktur xətlərinin, eləcə də strukturdaxili və
strukturxarici fəaliyyətin norma və hədlərini, həmçinin
istiqamətlərini formalaşdıran vasitələrə çevrilir. Koordinasiya
məsələləri strukturun məkanlar üzrə fəaliyyətinin konkret
istiqamət və dairələrini müəyyən edir. Koordinasiya sayəsində
strukturun tərkib hissələri arasında uyğunluq meydana gəlir,
mexanizmlərdə tarazlı əsaslar üzə çıxır.
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Strukturlaşma proseslərinin xassələrini və mahiyyətini,
məzmununu ümumiləşdirilmiş qaydada aşağıdakı kimi izah
etmək olar:
-prosesin zamana görə strukturlaşması (eyni zamanda
müəyyən məsələlər üzrə qərarların qəbul edilməsi məqsədilə
keçirilən yığıncaqlar, görülən tədbirlər və s.);
-prosesin tərkib hissələrə görə (forma və növləri, sahələri)
strukturlara ayrılması və ya strukturlarda cəmləşməsi.
Proseslərin vahid sistemlər daxilində təsnifatı;
-prosesin məkana görə strukturlaşması (məsələn, regional
təşkilatların yaranması, yerli icra və qanunverici qurumların
təşkili və s.);
-prosesin məzmun baxımından strukturlaşması (məsələn,
iqtisadi təşkilatların yaranması, ixtisaslı qurumların,
nazirliklərin, komitə, səhmdar cəmiyyət və şirkətlərin
yaranması, eləcə də ayrı-ayrı sahələr üzrə ardıcıl qəbul edilən
sənədlər (qanunlar, proqramlar və s.) və onların ardıcıl və
müəyyən tərkibə xas olan icrası prosesləri və s.);
-proseslərin
mahiyyətinin
formaları
baxımından
strukturlaşması (eyni və ya fərqli məzmun kəsb edən müxtəlf
miqyaslı və həcmli proseslərin meydana gəlməsi və bu
proseslər arasında struktur bağlılığı).
Vəziyyətlər baxımından strukturlaşma
-prosesin balanslı vəziyyətlərinin strukturlaşması. Bu
proses mütləq, nisbi və şərti xarakter daşıyır. Məsələn, ABŞ-la
SSRİ arasında XX əsrin ikinci yarısında və sonlarına yaxın
nüvə silahları ilə bağlı razılaşmaları və müvafiq prosesləri,
nəzarət mexanizmlərinin yaranmasını balanslı vəziyyətlərin
yaranması kimi xarakterizə etmək olar. Ümumiyyətlə,
vəziyyətləri nizama salmaq üçün balanslı strukturlaşma həyata
keçirilir. Eləcə də iki dövlət arasında bərabər əsaslı
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müqavilələrin imzalanması və əməl olunması, müqavilələrdəki
qaydalara riayət olunması müəyyən balanslı vəziyyətlərə
xidmət edir. Avropa İttifaqının fəaliyyəti onun subyektləri üçün
bu və ya digər məsələdə və şərtlərdə balanslı vəziyyətləri
meydana gətirir;
-prosesin qeyri-balanslı vəziyyətlərinin strukturlaşmasıməsələn, beynəlxalq münasibətlərdə müvafiq obyektlər və
məkanlar üzrə strukturlaşma prosesləri zamanı regionlar üzrə
tarazlı və qeyri-tarazlı vəziyyətlər yaranır. Təşkilatlar bir
regionda daha güclü olur, digər regionda isə nisbətən zəif
təsiretmə gücünə malik olur;
-prosesin aralıq vəziyyətini əks etdirən strukturlar.
Proseslərin balanslı və qeyri-balanslı vəziyyətləri, qeyd edildiyi
kimi, həm mütləq, həm nisbi, həm də şərti nöqtələrə söykənir
və vəziyyətlər dəyişir. Bu zaman müəyyən müddətlər üçün
aralıq strukturlaşma prosesləri meydana gəlir.
Qanedicilik (məqsəd və mənafelərə cavab veribverməmək) baxımından strukturlaşma
-proseslərin mənafeyi ödəmək baxımından strukturlaşması.
Təşkilatlarda dövlətlərin mənafelərinin ödənilməsini buna
misal çəkmək olar. Eləcə də qarşılıqlı müqavilələrdə də
qanedicilik, sərfedicilik vəziyyətləri və şəraitləri meydana gəlir
və proseslərdə mərkəzlilik mövcud olur;
-proseslərin sərfedici olmamaq (qeyri-qənaətbəxşedicilik
baxımından
məqamların
üzə
çıxması)
baxımından
strukturlaşması. Burada bir blokun və ya ittifaqın yaranmasının
digər tərəf üçün qanedici olmamasını qeyd etmək olar. Məsələn,
NATO ittifaqını Rusiya qəbul edə bilmir və vaxtilə SSRİ
NATO-ya əvəz olaraq, ondan qorunmaq üçün Varşava
Müqaviləsi Təşkilatını yaratmışdı.
Burada bir məsələni qeyd etmək olar ki, birtərəfli
(müəyyən tərəflərin maraqlarını təmin edən) strukturlaşma
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prosesləri digər tərəflərdə də reaksiyalara, qıcıqlara gətirib
çıxarır. Bu da onunla əlaqəli olur ki, mütləq şəkildə
strukturlaşma prosesləri özündən ətrafa təsir edən “enerji ifraz
etməklə” məşğul olur. Müvafiq enerji digər tərəflərdə də (əks
mövqedə olanlarda) təsirlər nəticəsində refleksiya nəticəsində
emosiyalar, qıcıqlar yaradır. Digər tərəfdə elementlər birləşərək
alternativ strukturlar yaradır. Dünyada mövcud (olmuş) olan və
bir-biri ilə rəqabət aparan (vaxtilə aparmış) siyasi və iqtisadi
qurumları (kapitalist bloku ilə sosialist düşərgəsi arasında
yaşanmış proseslər) buna misal çəkmək olar. Buradan belə bir
məntiqi nəticəyə də gəlmək olur ki, elementlərin birtərəfli
qruplaşması digər tərəflərdə də alternativ vəziyyətləri doğurur.
Burada qarşılıqlı mübarizə həyata keçirilir, müəyyən
məsələlərdə yarışmalar nailiyyətlərlə müşahidə edilir. Deməli,
belə bir prinsip üzərində dayanmaq olar ki, birtərəfli disbalanslı
vəziyyətlər təsir sayəsində iki və ya çoxtərəfli balanslı
vəziyyətləri meydana gətirə bilir. Yenə də fəlsəfədə mövcud
olan əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi idrak prinsipindən çıxış
edərək qeyd etmək olar ki, balanslı və disbalanslı vəziyyətlər
bir-birini əvəzləyir və şərtləndirir. Hər iki vəziyyətin
(strukturların yaratdığı vəziyyət) rəqabəti inkişafa səbəb olur.
Rəqabət nəticəsində güclü tərəf digərinə qalib gəlir və
disbalanslıq, birtərəflik yaranır. Bir müddət həmin disbalanslı
tərəfdə, destruktizasiyaya uğramış məkanda xaos, nizamsızlıq
(müəyyən məqsədlər üçün) müşahidə edilir. Qalib tərəf
elementləri öz tərəfinə çəkməyə başlayır və struktur məkanını
genişləndirir, sistemi gücləndirir.
Strukturlararası mübarizədə elementlərin, subyektlərin
cəlb edilməsi yolu ilə əlavə strukturlar, həmçinin, aralıq
strukturlar, yaranır; strukturlar arasında məkan uğrunda
mübarizə gedir; nəticədə yeni vasitələr meydana gəlir;
strukturlar daxilində və strukturlar aralarında zamandan asılı
olaraq meydana gələn proseslərin strukturlaşması zərurəti
yaranır və s.
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Münasibətlər strukturu

Cəmiyyətin hər bir üzvü bu və ya digər məsələlər üzrə
münasibətlərdə olur. Bu, insanların həm psixoloji, həm də
sosial varlıqlarından R17 12 T7l mlurR17 Oanla(urR17 ö)-240(urR17 )-24
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Münasibətlərin sahələri və onlar arasında trayektorik əlaqələr
münasibətlərin strukturlaşmasını yaradır, struktur formaları
meydana gəlir. Münasibətlərin strukturlaşması münasibətlərdə
və fəaliyyətdə maddi və fiziki struktur vahidlərinin
yaranmasını zəruri edir. Münasibətlər sahələrinin qruplaşması
münasibətlər strukturunda, sahələrində güc mərkəzlərinin,
subyektlərinin meydana gəlməsini zəruri edir. Güc elementləri
də öz növbəsində ətrafına digər münasibət tərəfini, element və
subyektini cəlb edir və nəticədə münasibətlər tərəfinin hərəkət
trayektoriyaları yaranır. Münasibət strukturu başlıca olaraq
əlaqələr strukturunu zəruri edir. (Qeyd: burada münasibət və
əlaqə kateqoriyaları eyni və fərqli məzmundan dərk
edilməlidir. Belə ki, əlaqələr (kontaktlar) daha çox fiziki,
maddi asılılıq, bağlılıq prinsipinə əsaslanır. Məsələn, ticarət
əlaqələri, diplomatik əlaqələr, rabitə əlaqələri; iki şəxs
arasında istənilən vasitə və əşya, obyekt üzrə əlaqələr; bioloji
əlaqələr və s.). Əlaqələrin məzmununda bir əşya, şey mövcud
olur və vasitələr hərəkətə gətirilir. Münasibətdə isə bu
predmet, vasitə və bu kimi obyektin mövcudluğu olmaya da
bilər. Məsələn, bir dövlətin digər dövlətə aid bəyanatı onun
münasibətidir, mövqeyidir. Burada əlaqə vasitəsi, predmeti
olmaya bilər. Əlaqə vasitələri burada kökdə dayana bilər
(bəyanatın verilməsinin səbəblərində, şərtlərində öz əksini tapa
bilər). Bu, daha çox mövqe amilini əks etdirir. Münasibət
həmçinin daha çox tərəfin xarakterik xüsusiyyətlərini
aşkarlayır, - məsələn, iki şəxs arasında mehriban münasibətlər,
dostluq münasibətləri, sevgi münasibətləri. Burada, obyektdə
bir qədər mücərrədlik var. Münasibət ruhi bağlılığı göstərən
bir məfhumdur. Münasibət həm baza, həm üst qat rolunu
oynaya bilər. Belə ki, münasibət əsasında əlaqələr yarana
bilər, eləcə də yaranan ilkin əlaqələrdən münasibətlərin
məzmunu meydana gələ bilər. İki dövlət arasında mehriban
dostluq münasibətləri (mövqeləri) onlar arasında yüksək
səviyyəli diplomatik, iqtisadi, ticari və s. əlaqələrin
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yaranmasına səbəb ola bilər. Münasibət, yəni reaksiyadan
əmələ gələn vəziyyət, həm də əlaqələrin təsirindən də yarana
bilər. Məsələn, iki dövlət arasında sıx əlaqələr onların
mehribanlaşmasına, dostlaşmasına gətirib çıxara bilər).
Münasibətlərin strukturlaşması tənzimləmə funksiyasını
yaradır. Tənzimləmə də özündə təbii ki, idarəetməni əks etdirir.
İdarəetmə nəticəsində münasibətlərin strukturlaşması proseslərinin sahələri meydana gəlir. İdarəetmə nəticəsində
münasibətlərdə əlaqələr təzahür edir. Münasibətlərin
strukturlaşması eləcə də əlaqələr strukturunu yaradır. Məsələn,
iki dövlət arasında siyasi münasibətlərin strukturu onun siyasi
və digər sahələrdə olan əlaqələrini meydana gətirir,
prinsiplərini müəyyən edir. Əlaqələr strukturu və elementi
başlıca olaraq münasibətlər strukturunu və elementlərini
yaradır. Əlaqələr və münasibətlər elementləri əksər hallarda
bir-birinə təsir vəziyyyətində və bağlı vəziyyətdə olur.
Münasibətlər və əlaqələr elementləri alt və üst qatlarda birbirini şərtləndirir.
Münasibətlərin strukturlaşması (siyasi sahədə) başlıca
olaraq bütün təşkilatlanmış cəmiyyətlərdə siyasi piramidal
quruluşu yaradıb. Piramidal quruluşda hər bir subyekt öz vəzifə
və funksiyasına malik olur. Münasibətlərin strukturlaşması
münasibət tərəfləri arasında ölçü və hədlərin müəyyən
olunması zərurətini meydana gətirir. Hər bir münasibət tərəfi
öz məkanını, yerdəyişmə trayektoriyasını müəyyən edir. Eləcə
də subyektlərin çəkiləri onların münasibətləri ilə xarakterizə
olunur. Münasibətlərin strukturlaşması cəmiyyətin qruplaşmasını meydana gətirir ki, bu da vəziyyətlərin yaranmasını üzə
çıxarır. Eləcə də hərəkət vəziyyətlərindən münasibətlər
strukturunun mahiyyət və məzmunu üzə çıxır.
Münasibətlərin strukturlaşması tərəflərin fərdi və ya
kollektiv xassələrini, xüsusiyyətlərini formalaşdırır. Strukturlaşma sayəsində tərəflərin fəaliyyət istiqamətləri və fəaliyyət
məzmunları meydana gəlir. Münasibətlər strukturlaşdıqca
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pilləli, iyerarxik formalar yaranır. Münasibətlərin strukturlaşmasından eləcə də enerji balansları, enerji mərkəzləri meydana
gəlir. Bu enerji mərkəzləri adətən digər əlaqəli subyektlər üçün
müvafiq enerji ötürmələri rolunda çıxış edir. Münasibətlərin
strukturlaşması bir tərəfdən nizamsızlıqdan nizamlılığa keçidi
şərtləndirir, digər tərəfdən də maraqların imkanlar üzrə
paylaşmasını zəruri edir. Bu baxımdan da münasibətlərin
strukturlaşması nəticəsində cəmiyyətin ictimai və siyasi
mühitində balanslı və disbalanslı vəziyyətlər yaranır ki, bu
vəziyyətlər də hadisə cərəyanlarının zaman, məkan və
imkanlarına müvafiq olaraq, mütləq, nisbi və şərti əsaslarla
formalaşır.
Münasibətlər strukturunda elementlər arasında münasibətlər, əlaqələr həm bir mərkəzdə yaranır, həm də mərkəzlər
arasında meydana gəlir. Elementlər mərkəzlərarası yerdəyişmələr edirlər ki, bu da enerji paylanmasını zəruri edir. Məsələn,
bir iqtisadi qurumun digər sosial quruma maddi dəstəyi başlıca
olaraq həmin sosial qurum üçün enerji mənbəsi rolunda çıxış
edir.
Münasibətlərin balanslaşdırılmasının strukturu
(münasibətlərin balanslı vəziyyətlər strukturu)
Münasibətlərin balanslaşdırılması forma baxımından
proseslər olduğundan, bu proseslərdə elementlər, elementlərin
hərəkət trayektoriyaları müvafiq sahələrdə, obyektlərdə və
mərkəzlərdə cəmləşir. Proseslərin həyata keçirilməsi zamanı
elementlər müvafiq trayektoriyalarda üfqi və şaqulu
vəziyyətlərdə müəyyən nöqtələrdə ortaq, aralıq vəziyyətlərinə
gəlirlər. Elementlərin müəyyən trayektoriyalar üzrə qarşılıqlı
düzülüşü və hərəkəti strukturu təşkil edir. Elementlər müvafiq
fiqurlara bənzər düzülüş həyata keçirirlər və bu hərəkətlər
prosesin strukturlaşmasını meydana gətirir. Belə bir sual
ətrafında
fikirləşmək
olar:
münasibətlərin
balanslı
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vəziyyətlərinin yaranması üçün strukturlaşma proseslərinə nə
ehtiyac var: - suala cavab olaraq onu bildirmək olar ki,
münasibətlərin balanslaşdırılmasını təmin etmək məqsədilə
mütləq şəkildə subyektlərin, ünsürlərin hərəkətlərini bir araya
gətirmək lazım olur. Balanslşadırılma proseslərində bir neçə
tərəf iştirak etdiyindən, bu vəziyyəti yaratmaq üçün mütləq
olaraq tərəfləri müəyyən məsafələrlə mərkəzlərdə nisbi bərabər
səviyyəsinə gətirmək lazım olur. Belə halda elementlər
subyektlər tərəfindən də ortaq mövqeyə, xəttə gətirilirlər.
Burada elementlər dedikdə, subyektlərin maraq və mövqeləri,
onların müvafiq obyektlər üzrə birləşmiş vəziyyəti nəzərdə
tutula bilər. Bu baxımdan münasibətlərin balanslı vəziyyətləri
mütləq şəkildə strukturlaşma proseslərinin yaranmasını zəruri
edir.
İstənilən münasibət sahəsində struktur yaranır, qeyd
edildiyi kimi, subyektləri, qurumları buna nümunə göstərmək
olar. Eləcə də proseslərin struktur mənzərəsi meydana gəlir.
Struktur mənzərəni görmək, hiss etmək mümkündür və hərəkət
axınları bunları üzə çıxarır. Strukturlaşma proseslərində ola
bilər ki, qeyri-balanslı vəziyyətlər də yaransın. Nəzərə almaq
lazımdır ki, hər bir strukturun tərkibi balanslı və qeyri-balanslı
vəziyyətlər cəmindən toplanır və balanslı vəziyyətləri əks
etdirən strukturlarda vahid balanslı struktur (burada vasitə,
kompleks, sistem) yaranır. Münasibətlərin balanslaşdırılması
əsasən strukturlaşma proseslərinin özünü şərtləndirir, yəni
balanslaşdırma özü bir proses olaraq strukturlaşmanı tələb edir.
Struktur tərkibində müxtəlif balanslı və disbalanslı vəziyyətlərə
malik olan elementlərin hərəkət trayektoriyaları meydana gəlir.
Strukturlaşma prosesləri zamanı elementlərin trayektoriyaları
arasında mütləq şəkildə bərabər ölçülü məsafələr müəyyən
edilir. Münasibətlərin balanslaşdırılması həm də ona görə
struktur yaradır ki, belə proseslərdə müxtəlif elementlər
qruplaşmağa məruz qalır. Onların qruplaşmasını zəruri edən
amillər içərisində vahid maraqlar uğrunda mübarizədə özlərinin
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güclərini birləşdirmək və maraqları paylaşdırmaq istəkləri
mühüm yer tutur. Məsələn, istehsal müəssisələri məhz
maraqların qruplaşmasından və istənilən məhsulların əldə
edilməsi tələblərindən və istəklərindən yaranan münasibətlər
qrupunu əks etdirən vahiddirlər. Münasibətlərin balanslı
qaydada qruplaşmasının özü elə münasibətlərin balanslaşdırılması üçün strukturu yaradır.
Cəmiyyətin balanslı mühitinin yaranması məqsədilə mütləq
şəkildə bir-birilə balanslı münasibətlərdə olan strukturlar
formalaşır. Strukturlar qarşılıqlı şəkildə fəaliyyət göstərərək
ümumi balanslı vəziyyətlərin yaranmasını zəruri edirlər.
Ümumi balanslı vəziyyətlər tərəflərin meydana gətirdikləri
siyasət cərəyanlarının tərkib elementlərinin mütləq və nisbi
bərabərliyindən formalaşır. Strukturlar arasında əlaqələr
cəmiyyətin münasibətlər sahələrinin mürəkkəb trayektoriyalarının yaranmasını şərtləndirir. Hər bir balanslı struktur özözlüyündə müəyyən sistemə və mexanizmə malik olmaqla
bərabər, öz aralarında da birləşdirici, uzlaşdırıcı mexanizmə
xas olur. Strukturlar arasında mövcud olan trayektoriyalar
sxeminin özü bir balanslaşdırmanın nəzəri əsaslarını meydana
gətirir. Məsələn, subyektlər arasında qarşılıqlı fəaliyyət
xüsusiyyətlərini əks etdirən sənədlər, yazışmlar, qarşılıqlı
görüşlər, birgə qərarlar məhz onların qarşılıqlı münasibətlərinin
nəzəri əsaslarını yaradır.
Qeyd edildiyi kimi, ola bilər ki, bir balanslı struktur
tərkibində müxtəlif anlar üçün disbalanslı vəziyyətlər mövcud
olsun. Bu, hər şeydən öncə onunla izah olunmalıdır ki,
müəyyən balanslı nöqtəyə çatmaq üçün müxtəlif qeyri-balanslı
vəziyyətlərdən keçmək tələb olunur. Yəni disbalanslı və
balanslı anlar, nöqtələr və koordinatlar cəmindən,
birləşməsindən yekun məzmunlu balanslı vəziyyət yaranır. Bu
da onunla əlaqəlidir ki, trayektoriyada nöqtələr özləri
rəngarəng, çeşidli xarakter daşıyır, hər an üçün müxtəlif
təsirlər, hərəkətlər, meydana gələn vəziyyətlər mövcud olur.
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Münasibətlərin balanslaşdırılmasının strukturu bir neçə
mərhələni özündə əks etdirə bilər. İlk növbədə bir və ya bir
neçə obyekt üzrə maraqlı tərəflərin müəyyən edilməsi prosesi
yaranır ki, bu da təbii olaraq üzə çıxan və kənardan müəyyən
edilən, təsir göstərən amillərlə izah oluna bilər. Təbii proses
olaraq onu qeyd etmək olar ki, subyektlərin, şəxslərin təbii
maraqları onları vahid mərkəzlərdə cəmləşməyə vadar edən
amilə çevrilir. Növbəti mərhələdə isə təbii zərurətin
mövcudluğu ucbatından tənzimlənmə məsələləri ortaya çıxır.
Maraqların cəmləşməsi idarəetməni şərtləndirir. Daha bir
növbəti mərhələ olaraq qeyd etmək olar ki, maraqların
böyüməsi strukturlaşmanı zəruri edir ki, bu da vahid strukturu
və onun sistemli fəaliyyətini şərtləndirir. Strukturun
yaranmasında və fəaliyyətində bir neçə şaxəli proses əks oluna
bilir.
Münasibətlərin balanslaşdırılmasının strukturu (münasibətlərin balanslı qaydada strukturlaşması, təbəqələşməsi) həm
cəmiyyətlərin özlərinin daxillərində, həm də dövlətlər arasında
baş verə bilir. Dünya siyasətinin tərkib struktur komponentləri
olan daxili siyasət strukturu, beynəlxalq münasibətlər strukturu
öz-özlüyündə mahiyyət etibarilə balanslı vəziyyətləri əks etdirə
bilir. Dövlətlər daxilində münasibətlərin balanslı qaydada
strukturlaşması hər şeydən öncə cəmiyyətin üzvlərinin bərabər
imkanlar daxilində maraqlarını təmin etməyə əsaslanır. Hər bir
fərd (şəxs subyekt) digəri ilə bu və ya digər qaydada, səviyyədə
asılı şəkildə yaşayır. Bu baxımdan onların fəaliyyətləri arasında
da sıx əlaqələr yaranır. Münasibətlərin balanslaşdırılması
strukturunu yaratmaq üçün mütləq şəkildə fərdlərin maraqları
arasında uzlaşma, uyğunlaşma yaranır. Bu da maraqların
paylanması prinsipini müəyyən edir. Strukturlaşma ona görə
həyata keçirilir ki, disbalanslı vəziyyətlərin geniş şəkildə və
birtərəfli qaydada yaranmasına imkan verilməsin, baxmayaraq
ki, hər bir balanslı vəziyyət həm də disbalanslı vəziyyətlər
cəmindən formalaşır. Balanslı proseslərin strukturlaşması öz
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ruhunda, mahiyyətində bərabərliyi, ahəngliyi ehtiva edir. Bu
struktur hər bir şəxsin maraqlarını təmin etmək üçün bərabər
iştirak imkanlarını zəruri edir. Həmçinin bir vahid sistem
olaraq öz mexanizmisində maraqların bərabər imkanlar
daxilində bölünməsini şərtləndirir. Münasibətlərin balanslı
qaydada strukturlaşması həm də ona görə həyata keçirilir ki,
maraqlar və hərəkətlər arasında bir bağlılıq yaransın. Fərdlər,
subyektlər kənarda diqqət və qayğıdan kənarda qalmasınlar,
onların maraqları imkanlara münasib olaraq təmin edilsin.
Beynəlxalq münasibətlərin balanslı əsaslarla
strukturlaşması
Beynəlxalq səviyyədə münasibətlərin balanslaşdırılmasının
strukturu dövlətlərin beynəlxalq arenada bərabər imkanlar
çərçivəsində iştirakını təmin etmək məqsədilə yaradılır.
Strukturlar beynəlxalq səviyyədə qarşılıqlı diqqət və qayğıdan,
yardıma olan ehtuyaclardan (təbii fəlakətlər zamanı, iqtisadi
böhranlarda, eləcə də digər şəraitlərdə humanitar yardımlar
üçün), həmçinin ehtiyatdan irəli gələn (təhlükəsizlik məsələlərində bir-birinə kömək) qarşılıqlı nəzarət sisteminin
qurulmasının
labüdlüyündən,
ehtiyacdan
yaradılır.
Münasibətlərin balanslı qaydada strukturlaşması başlıca olaraq
təşkilatların yaranmasına səbəb olur. Təşkilatlar özləri
münasibətləri balanslşadırmaq və maraqları birləşdirərərək
bölmək və müvafiq bölgü əsasında təmin etmək funksiyasını
yerinə yetirir. Hal-hazırda beynəlxalq münasibətlərin balanslı
tərkibə malik olan vahid və ümumi (əksər subyektləri əhatə
edən) strukturunun əsasını Birləşmiş Millətlər Təşkilatı təşkil
edir. Dünya dövlətlərinin əksəriyyəti bu təşkilata üzv olmaqla
özlərinin ümumdünya siyasətində maraq və paylarını
bölüşdürmək marağını güdürlər. Digər tərəfdən də dünya
siyasəti strukturunun tərkib elementi, komponenti kimi rol
oynamağa çalışırlar. BMT də əsas və ümumi təşkilat olaraq
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dövlətlərin bərabər imkanlar çərçivəsində maraqlarını təmin
etməyə xidmət edir. Burada qəbul edilən sənədlərdə dövlətlərin
hüquq bərabərliyi prinsipi öz əksini tapır. Dövlətlərin birgə
olaraq təhlükəsizliklərinin qorunması, dünya irsindən birgə
faydalanmaları, dünya nemətlərində müəyyən paylara malik
olmalarını təmin etməyi, bu təşkilat, qərarverici və
koordinasiyaedici qurum olaraq, öz funksiyası kimi qəbul edir.
Bununla yanaşı, regional əhəmiyyətli və səviyyəli beynəlxalq
təşkilatlarda dövlətlərin maraqları qruplaşdırılır, birləşdirilir və
qanedici əsasla təmin edilir. Təşkilatların hüquqi sənədlərində
onların fəaliyyət əsasları öz əksini tapır və sənədlərin ardıcıl
qəbul edilməsi və icrası bir növ vərdişləri meydana gətirir.
Təşkilatların fəaliyyətlərində trayektoriyalar şaxələnir və
müəyyən şəraitlərdə və məqamlarda münasibətlərin tərkib
elelentləri bərabər səviyyələrə gətirilir. Təşkilatları dövlətlər
həm də ona görə yaradırlar ki, müəyyən problemləri birgə həll
edərək, güclərini birləşdirsinlər. Təşkilatlar dövlətlərin xarici
siyasət fəaliyyətlərindən meydana gələn münasibətlər sferasını
təkmilləşdirmək, ixtisaslaşdırmaq və qruplaşdırmaq məqsədilə
yaradılır. Təşkilatlar həm də dövlətlər arasında sıxlığı,
münasibətlərin istiləşməsini, xalqların yaxınlaşmasını təmin
etmək üçün təşkil edilir. Regional və qlobal səviyyədə, eləcə də
müəyyən istiqamətlər üzrə strukturlaşma sayəsində maraqlar
arasında şəbəkə xarakterli əlaqə yaranır ki, bu şəbəkə də bir
dövlətin digər dövlət üçün nəzarətini, ümumilikdə isə qarşılıqlı
nəzarəti, diqqəti və qayğını meydana gətirir. Strukturlar
daxilində balanslı vəziyyətlər prinsipi mühüm əhəmiyyət kəsb
edir.
Ümumiyyətlə, münasibətlərin balanslaşdırılması üçün
strukturların yaranması zamanı struktur trayektoriyalarında
elementlərin hərəkəti, yerdəyişmələri nəticə olaraq balanslı
vəziyyətləri meydana gətirir. Hər bir qol (xətt, istiqamət,
trayektoriya, koordinatlar birliyi) öz-özlüyündə fərqli hərəkət
hallarından
ibarət
olmaqla,
rəngarəng
vəziyyətləri
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cəmləşdirməklə, nəticədə balanslı vəziyyətləri meydana gətirir.
Şəbəkənin telləri balanslı vəziyyət üçün vahid enerji mənbəyi
olan və balanslı münasibətlərin tənzimlənməsini yerinə yetirən
strukturu formalaşdırır.
Beynəlxalq münasibətlərin balanslı strukturunda
aşağıdakı proseslər həyata keçirilir:
-dövlət maraqları arasında tarazlı əlaqələr yaranır,
ümumilik və xüsusilik halları meydana gəlir. Ümumi
maraqlardan xüsusi maraqlar, eləcə də xüsusi
maraqlardan ümumi maraqlar formalaşır;
-dövlətlərin məqsədləri tərkib və forma baxımından
tarazlı qaydada birləşdirilir, ümumilik və xüsusilik
meydana gəlir;
-dövlətlərin mənafelərinın birləşməsində tarazlıq
yaranır, ümumilik və xüsusilik formalaşır;
-dövlətin ümumi və xüsusi əsaslarla fəaliyyət prinsipləri
müəyyən edilir, fəaliyyət istiqamətləri arasında eynilik və
oxşarlıq halları yaranır;
-dövlətin ümumi və xüsusi əsaslarla tarazlı
fəaliyyətindən daxili tələbatlar ödənilir, dövlətlər arasında
ehtiyac vasitələrinin mübadiləsi həyata keçirilir;
-tarazlı strukturlarda güclər birləşdirilir və ümumi və
xüsusi əsaslarda, vahid enerji yaranır və vahid enerjinin
tarazlı bölgüsü üzrə prinsipial məsələlər üzə çıxır;
-tarazlı strukturlarda iştirak etməklə dövlətlərarası
münasibətlərdə harmoniya, simmetriya prosesləri baş verir
və dövlətin vətəndaşları tərəflərin məkanları üzrə sərbəst
yerdəyişmələr edə bilirlər;
-tarazlı münasibətlər strukturunda bütün vasitələrin
hərəkət imkanları genişlənir və tərəflər belə vəziyyətlərdən
öz xeyirləri üçün istifadə edirlər;
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-tarazlı münasibətlər strukturunda strukturda iştirak
edən dövlətlər bir-birilərini müdafiə etmək, bununla da
daxili və xarici maneedici ünsürlərə qarşı mübarizə həyata
keçirirlər. Münasibətlər strukturunda dövlətlər özlərini
təcrid olunmuş hesab etmirlər;
-tarazlı münasibətlər zamanı yerdəyişmələr prosesində
tərəflər qarşılıqlı olaraq maraq sahələrini (bir-birilərinin
içərilərində) genişləndirirlər və maraq sahələrinin tərkib
məzmunu da zənginləşir;
-beynəlxalq səviyyəli tarazlı münasibətlər strukturunda
qarşılıqlı hörmət, etiqad, etibar və inam məsələləri
formalaşır ki, bu da beynəlxalq aləmdə proseslərin,
cərəyanların rəvanlığını, mülayimliyini, sabitliyini, sülh
məzmunluğunu əmələ gətirir;
-tarazlı
beynəlxalq
münasibətlər
strukturunda
paylaşdırılma, ərazilərdən və sərvətlərdən qarşılıqlı istifadə
edilmə prinsipləri əsasında dünya iqtisadiyyatı (dünya
iqtisadiyyatına həm dövlətlərin daxili iqtisadi imkanları,
həm də beynəlxalq iqtisadi imkanları aid edilməlidir)
inkişaf edir və ümümdünyanın sosial-mədəni səviyyəsi
yüksəlir və s.
Harmoniya və simmetriya anlayışı
Harmoniya nədir
Harmoniya fəlsəfi kateqoriyadır və obyektin mövcudluğunun, eləcə də proseslərin, müəyyən məkanlarda müvafiq
qaydalar və nizam üzrə, ahənglik təşkil edərək, bərabər
müstəvilər, xətlər, koordinatlar üzrə idrakda dərk olunması və
inikasını təyin edən məfhumdur. Harmoniya nizamlı, müəyyən
düzülüşlü əsasalarla təsir göstərmək vəziyyətidir. Təbiətin özü
nizam baxımından elementlərin ayrı-ayrı məkanlarda müxtəlif
istiqamətlər, üfqi və şaquli, eləcə də dairənin digər dərəcələri
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üzrə harmonik düzülüş istiqamətlərindən təşkil edilir. Bütün
elementlər bir-biriləri üçün tam və tərkib hissələri əmələ
gətirdiyindən, strukturun özündə müəyyən düzülüşlər, müvafiq
hərəkətlər mövcud olur. Təbiətin bütün elementləri (ünsürləri)
fərqli və oxşar əsaslarda, məzmunda, əksliklər və eyniliklər
vəziyyətindədir. Təbiətin müvafiq elementləri arasında
münasibətlərdə, əlaqələrdə olan düzülüş qaydaları elementlərin
dayanıqlı və dayanıqsız, sabit və dəyişən şəraitdə təzahürünü
yaradır və mahiyyətini üzə çıxarır. Elementlərin xassələri,
funksiyaları onların düzülüşündən, hərəkətindən meydana
gələn harmonik və disharmonik vəziyyətlərlə də müəyyən
edilir.
Təbiətdə hər şey qarşılıqlı əlaqədədir, proseslərin biri
digərini şərtləndirir, proseslər bir-biriləri üçün başlıca olaraq
səbəb və nəticə, başlanğıc və son rolunu oynayır. Bu baxımdan,
hissələr, elementlər bir-birilə bir və ya bir neçə məkanlar üzrə
müvafiq sistemlərdə, quruluşlarda harmoniyalıq, ahənglik,
uyğunluq, mütənasiblik və bərabərlik, tarazlıq təşkil edir.
Bərabərlik,
bərabər
vəziyyətlərə
gəlmək,
uyğunluq
elementlərin təsirə məruz qaldıqları qüvvələrin bərabər tətbiqi
(burada mütləq və nisbi, dəqiq və təqribi, şərti əmsallarla
müəyyən edilə bilər) sayəsində təmin edilir. Qüvvələr eləcə də
digər məkanlara istinadlarda disharmoniyanı yaradır. Bu
baxımdan elementlər, hissələr ola bilər ki, bir sistemdə
ahənglik təşkil etsin, digər sistem, məsələn, qonşu sistem üçün
isə qeyri-ahənglik vəziyyəti yaratsın. Bu baxımdan da hesab
etmək olar ki, elementlər və hissələr müəyyən obyektlərdə,
müəyyən məkanlarda ahənglik təşkil edirlər, digər məkanlar
üçün isə uyğunluq təşkil etmirlər. Bu da elementlərin
çoxtərkibli istifadə məzmunundan və təyinatından irəli gəlir,
ona təsir istiqamətlərindən asılı olur. Bizi ahətə edən mühit,
münasibətlər və əlaqələr obyektinin elementləri də bir-biri
üçün ahənglik və eləcə də digər tərəfdən uyğunsuzluq
nisbətində mövcud olur. Təbiətdə, eləcə də münasibətlərdə
300

bütün elementlərin qarşılıqlı əlaqələri məhz ahənglikdən və ya
da uyğunsuzluqdan yaranır. Bu, hər şeydən öncə maraqların,
tələbatların əks olunduğu, eləcə də obyektlərin və subyektlərin
mövcud olduğu mühitin rəngarəngliyindən irəli gəlir. Bir
sistem daxilində elementlərin uyğunluq və uyğunsuzluq anları
və bundan irəli gələrək fərqli məkanlar, sahələr birləşərək
vahidi, kompleksi əmələ gətirir. Uyğunluq və uyğunsuzluq
arasında vəziyyətləri birləşdirən elementlər də mövcud olur ki,
bunlar iki vəziyyət arasında aralıq və keçid elementləri hesab
edilə bilər. Vahid sistemdaxili proseslərdə olan uyğunluq və
uyğunsuzluq vəziyyətləri arasında elementlərin yerdəyişmələri
ilə keçicilik mövcud olur. Lakin sistemin bütövlüyü,
məqsədlərin genişliyi və vahid istiqamətliyi baxımından hesab
etmək olar ki, keçicilik heç də kəskin dərəcədə diqqəti nəzərə
çarpmır və vahid məqsədlərdə bir o qədər bu vəziyyətə fikir
verilmir. Məsələn, müəyyən məsələlər üzrə qruplaşmalar
zamanı elementlər məkanlardan məkanlara keçərkən çoxlu
sayda harmonik və disharmonik vəziyyətlər alırlar. Əsas nəticə
isə harmonik formada müşahidə olunan nəticənin, mənzərənin
əldə olunmasıdır. Burada mənzərənin əldə olunması
harmoniyanı yaradır. Müəyyən məkana gəldikdə (məqsəd
məkanı) harmoniya əldə edilir. Bu baxımdan uyğunluq və
uyğunsuzluq anları birləşərək müəyyən məqamlarda vahid
birləşmiş maraqlara xidmət edir. Elementlər arasında əlaqələr
sistem və struktur xarakteri kəsb edirsə, birləşmənin özü
fərqdən irəli gələn mahiyyət olmasına baxmayaraq, düzülüş
baxımından harmoniyanı yaradır. Elementlər qarşılıqlı
əlaqələrdə birləşərkən onların müəyyən hissələri birləşmək
üçün eyni və yaxın məsafəli vəziyyətlərə, xətlərə, nöqtələrə
gətirilir. Proseslərin müəyyən xətlər, paralel və yaxın
istiqamətlər üzrə baş verməsi də harmoniyanı təşkil edir.
Harmoniya elementlərin həm eyni səthlərinin yanaşı
durmasından, həm də elementlərin fərqli səthlərinin bir
məkanda birləşməsindən meydana gəlir. Bu birləşmələr daha
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çox sistemlərdə ardıcıllıq təşkil edir ki, sistem nəticə olaraq
harmonik məzmunlu olur.
Elementlər müəyyən sistemlərdə, strukturlarda sıralarda
olarkən, trayektoriyalar arasında da müvafiq uyğunluqlar və
uyğunsuzluqlar, bərabərlikər və qeyri-bərabərliklər mövcud
olur. Bir element bir məkanda digər elementlər üçün qeyribərabərlik yaradırsa, həmin element digər məkanda, sistemə
keçərək, həmin sistem üçün ahəngliyin, bərabərliyin tərkib
elementinə çevrilir. Bu baxımdan da hesab etmək olar ki,
elementlər yerdəyişmə xassələrinə malik olur ki, bu da
sistemlərdə bərabərlik və ya qeyri-bərabərliklərin yaranmasını
zəruri edir. Elementlər müəyyən məkanlarda məhz zamana və
şəraitə müvafiq olaraq yerdəyişmə xassələrinə malik olurlar.
Bu zaman elementlər bir məkan üçün bir zamanda bərabərlik,
digər məkan üçün isə qeyri-bərabərlik şəraiti və vəziyyəti
yaradır. Burada tarazlıq, ahənglik, harmoniya başlıca olaraq
elementlərə təsir edən qüvvədən, şəraitdən və məkandan asılı
olaraq meydana gələn vəziyyət üçün müvafiq amilə çevrilir.
Elementlərin uyğunlaşdırılması onların maraqlarının uyğun
olmasından da irəli gəlir. Belə ki, eyni və ya oxşar maraqlar
uğrunda mübarizədə olan elementlər arasında münasibətlərdə
və əlaqələrdə harmoniya, uyğunluq yaranır. Bu uyğunluq
nəticəsində elementlər arasında məsafə və kəmiyyət
baxımından bərabərləşmə müəyyən edilir.
Harmoniyalar müxtəlif xətlər arasında; bir xətdə mövcud
olan elementlər arasında; ayrı-ayrı xətlərdə mövcud olan iki və
ya daha çox element arasında; elementlərin düzülüş
istiqamətləri arasında; elementlərin düzülüş xassələri arasında
mövcud olur və elementlərin vəziyyətlərini, qarşılıqlı
mütənasiblik və ya qeyri-mütənasiblik vəziyyətlərini əks
etdirir. Bununla bərabər, maraqlar; mənafe və məqsədlər; arzu
və istəklər; zaman və şərait; forma və məzmun arasında da
harmoniya mövcud olur. Harmoniya həm elementlər
düzülüşündə, həm də elementlərin müəyyən xətlər üzrə hərəkət
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proseslərində meydana gəlir. Elementlərin yerdəyişmələri
zamanı üzə çıxan gerçəkliklər, təzahürlər arasında da
harmoniya yaranır və müəyyən istiqamətlər üzrə proseslərin
harmonik xətləri formalaşır. Harmonik trayektoriyalar
birləşmələri isə vahid harmonik məzmunlu sistemi meydana
gətirir.
Cəmiyyətdə baş verən hadisələr müəyyən məqamlar
cəmindən ibarət olduğundan bir-birilə asılı vəziyyətdə ardıcıl
törədilmə xüsusiyyətlərinə malik olur. Hadisələr arasında
müəyyən koordinatlar, xətlər, paralelliklər üzrə oxşarlıq,
uyğunluq, bərabərlik müəyyən edilir. Hadisələrin, hadisə
bağlılığının bəzi nöqtələri arasında müəyyən zamanlarda,
məkan və şəraitlərdə eynilik, eyni mövqedə durma meydana
gəlir ki, bu da ahəngliyin yaranmasını şərtləndirir.
Hadisələr, eləcə də müəyyən proseslər arasında oxşarlıq və
uyğunluq həmin hadisələrin müəyyən məqamlarının
bərabərləşməsini yaradır və şərtləndirir. Oxşar hadisələrdə
oxşar tərkib vəziyyətlər və elementlər mövcud olur. Tərkib
vəziyyətlər və elementlər müəyyən zaman və xətlərdə,
nöqtələrdə, perimetrlərdə, sərhədlərdə oxşar hal və vəziyyət
alır. Harmoniya zamanı daxili məzmun və forma arasında
oxşar bağlılıq meydana gəlir. Hadisələr müvafiq zaman
ardıcıllığı ilə baş verərkən, bir-birinin ardınca gələn zaman
məqamları arasında uyğunluq yaranır.
İki və ya daha çox birləşmədə harmoniyanın mövcudluğu
üçün elementlər arasında bağlılığı təmin edən əlavə elementlər
mövcud olur. Bu elementlər digər elementlər arasında forma və
məzmun baxımından tamamlayıcı funksiyanı yerinə yetirir.
Məsələn, tikintidə bu bağlayıcı elementlərdən istifadə edilir,
eləcə də dilin qrammatikasında, leksikonda, fonetikada sözləri
bağlayıb fikri tamamlamaq üçün sözlər arasında ahənglik
yaradır. Əgər biz burada cümləyə sistem kimi yanaşsaq, cümlə
daxilində oxşar və fərqli sözlərin ahənglik və qeyri-ahəngliyini
əks etdirən sözlərə, elementlərə rast gələ bilərik. İki elementin
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birləşməsi və harmonik forma və məzmun məhz qeyri-uyğun
elementin (iki elementin qarşılıqlı əlaqəsində onlara nisbətdə)
istifadəsi zamanı meydana gəlir. Yəni iki elementin uyğun
şəkildə birləşməsi ola bilər ki, arada olan və hər iki elementlə
oxşarlıq təşkil etməyən başqa element vasitəsilə təmin edilsin.
Proseslərin
harmonik
vəziyyətləri
zamanı
yaranan
vahidliklərdə və nəzərdə tutulan vahid məkanda elementlərin
birləşməsindən hissəciklərin birliyi, qarışıqlığı meydana gəlir.
Harmoniya tək tərkib elementlər, hissələr arasında
yaranmır. Eləcə də strukturlar və yarımstrukturlar, komplekslər
arasında da uyğunluq vəziyyətləri meydana gəlir. Eyni və oxşar
birləşmələr və onların fəaliyyəti harmonik düzülüşü təşkil edir.
Bu anda böyük sistemlər, komplekslər meydana gəlir. Böyük
sistemlər öz-özlüyündə həm harmonik, həm də disharmonik
düzülüş qaydalarından, vəziyyətlərindən təşkil edilir.
Harmonik vəziyyətlərdə bir tərkib digər tərkib üçün birləşmədə
münasib elementi meydana gətirir. Harmoniya və
disharmoniya vəziyyətləri bu baxımdan vahid maraqların tərkib
vəziyyətlərini əks etdirir.
Harmoniya müstəvilər, mənzərələr baxımından da mövcud
olur. Hər bir elementin digər elementlə olan qarşılıqlı asılılıq
nisbətində, məsafədə oxşar dayanış və düzülüş anları
harmoniyanın formasını, mənzərəsini meydana gətirir.
Harmoniya anlayışına dair fəlsəfi-elmi baxışlarda
aşağıdakı fikirlər var:
Qədim
yunan
naturfilosoflarının
ikinci
nəsil
nümayəndələrindən biri hesab edilən Heraklit (təqribən b.e.ə.
500-cü illərdə yaşamışdır, Efes liman şəhərindən idi. O, hər
şeyin ilk başlanğıcını “od” da görürüdü. Onun nəzərincə, “hər
bir şey oda çevrilir, od isə- hər bir şeyə, necə ki, bütün mallar
qızılla, qızıl isə-bütün mallarla dəyişdirilir” Onun
fraqmentlərinin birində deyilirdi: “kosmos mövcud olan hər
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şey üçün eynidir, nə Tanrı tərəfindən, nə də insan tərəfindən
yaradılmamışdır, amma həmişə canlı bir od olmuşdur, oddur
və əbədi olaraq da od kimi qalacaqdır, meyarına uyğu olaraq
bəzən alışaraq və bəzən də sönərək) hesab edirdi ki, hər şey
fasiləsiz dəyişiklik vəziyyətindədir, amma dəyişiklik dəyişməz
qanuna (loqosa) uyğun olaraq baş verir və bu qanun əksliklərin
qarşılıqlı təsirlərini özündə ehtiva edir, özü də əksliklərin bu
qarşılıqlı təsiri bir bütöv olaraq harmoniyanı doğurur. Bu
baxımdan fraqmentlərinin birində qeyd edirdi: “doğulan
ziddiyyət bir yerə toplayır, ayrı-ayrı musiqi səslərindən
mükəmməl harmoniya yaranır, hər şey konflikt sayəsində baş
verir.1
-Çinlilər hesab edirlər ki, təbiətdə hər şey harmoniyadır.
Qədim Çin filosofu Konfusi bunu İn və Yan simvolları ilə kəşf
etmişdir. Təbii qara qüvvə olan İn işıqlı Yanla çulğaşır və
onların birinin digərində kiçicik hissəcikləri var;
-harmoniya- (yunan sözü olub, mənası əlaqə, həmahənglik,
uyğunluq, mütənasiblik, hissələrin bir tarazda, bərabərlikdə
olması deməkdir). Harmoniya fəlsəfi kateqoriya olaraq,
obyektin estetik formasının və məzmununun vahidliyini,
bütövlüyünü, daxili və xarici uzlaşmasını, həqiqiliyin
inkişafının qanunauyğun xarakterini əks etdirir. Fəlsəfə
tarixində harmoniya kateqoriyası etika, kosmologiya və
qneseologiya problemi ilə əlaqədar olaraq çoxməzmunlu izahat
almışdır. Buna baxmayaraq, harmoniya haqqında olan bu
təlimlərin hər birinin əsasında estetik ideallığın müəyyən
edilməsi və insanlıq, təbiət və cəmiyyətin təqdim olunması
durur.2

1
Skirbekk Q., Gilye N. Fəlsəfə tarixi: Müasir dünyanın fəlsəfi qaynaqlarına bir
baxış, Ali məktəbin tələbələri üçün dərs vəsaiti, Fəlsəfə elmləri doktoru Adil
Əsədovun rus dilindən tərcüməsi, Bakı, “Zəkioğlu” nəşriyyatı, 2007., səh.23-25)
2
Философская энциклопедия. Главный редактор. Ф.В. Константинов.
Государственное научное издательство. Советская энциклопедия. Москва
1960,1.А-ДИДРО. Səh. 323.
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-harmoniya yunan sözü olub bir mənada musiqi
nəzəriyyəsinin, akkordların düzülüşünü, musiqinin ümumi
inkişafında onların qarşılıqlı əlaqəsini şərh edən bölməsi, digər
mənada isə bir neçə həmahəng tonların bir vaxtda
səslənməsidir.1
Harmoniya vəziyyətinin yaranması üçün elementlərin
harmonizasiyası prosesləri baş verir.
Məsələn, hüququn harmonizasiyası-müxtəlif dövlətlərin
hüququnun uzlaşdırılmasına, ondakı fərqlərin ləğv edilməsi,
yaxud azaldılmasına istiqamətlənmiş prosesdir. Harmonizasiya
və unifikasiya-qarşılıqlı əlaqəli proseslərdir. Hüququn eyni
normalarının müxtəlif dövlətlərin milli hüququna tərtib
edilməsini nəzərdə tutan unifikasiya milli hüquq sistemlərinin
uzlaşmasına, onların arasındakı fərqlərin aradan qaldırılmasına
gətirib çıxarır. Lakin harmonizasiya daha geniş anlayışdır,
çünki uzlaşdırma unifikasiyanın hüdudları xaricində də həyata
keçirilir. Hüququn harmonizasiyasının unifikasiyadan əsas
fərqi-bu prosesdə dövlətlərin beynəlxalq müqavilə ilə təsbit
olunmuş beynəlxalq hüquq öhdəliklərinin olmamasıdır. 2
Hüququn harmonizasiyası kortəbii və məqsədyönlü şəkildə
həyata keçirilir. Kortəbii harmonizasiyanın mahiyyəti ondan
ibarətdir ki, dövlətlər arasında qarşılıqlı əlaqələr prosesində
oxşar və vahid tənzimləmə yaranır.3 Harmoniya zamanı əsasən
eyni və ya oxşar hissələr prinsipindən çıxış edlir. Burada eyni
və ya müxtəlif formalı elementlər arasında müəyyən hissələr
tutuşdurulur, oxşarlıqlar aşkar edilir. Eləcə də proseslər
arasında müəyyən eyni və ya oxşar xassələr, əlamətlər və bu
1
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Azərbaycan
dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. II Cild. Bakı, “Şərq-Qərb” 2006. 792 səh., s. 33.
2
Beynəlxalq xüsusi hüquq: Dərs vəsaiti. Müəlliflər: h.e.n., dos. Anufriyeva L.P;
h.e.d., prof. Bekyaşev K.A; h.e.d., prof. Dmitriyeva Q.K və başqaları. 2-ci nəşr,
yenidən işlənmiş və əlavələrlə. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007, 952 səh. Rus
dilindən çevirənləri və elmi redaktorlar. H.e.n., dos. Əliyev Əmir İbrahim oğlu,
h.e.n. Məhərrəmov Anar Abel oğlu. səh. 125.
3
Həmin kitab, səh. 12.
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baxımdan səbəb və nəticələri eyni ola biləcək hadisələr
tutuşdurulur. Buna görə də elementlərin qarşılıqlı əlaqələrində
olan harmoniya, eləcə də müəyyən proseslər arasında olan
harmoniya xassələri müəyyən edilə bilər.
Harmoniya elementlərin və hadisələrin müvafiq zaman,
məkan, şərait və digər fəlsəfi kateqoriyalara əsasən tam
hissələrinə münasib olaraq yarana bilər (buna tam harmonik
vəziyyət demək olar); eləcə də elementlərin və hadisələrin ayrıayrı hissələri və tərkib xüsusiyyətləri üzrə də harmoniya təşkil
edilə bilər (buna qeyri-tam harmonik vəziyyət demək olar).
Elementlər və hadisələrə aid olan harmoniyanın
əmələgəlmə xassələrinə və əlamətlərinə dair
aşağıdakıları ümumiləşdirilmiş şəkildə bildirmək olar:
-harmoniya obyektiv gerçəkliyi əks etdirən mücərrəd bir
vəziyyətdir. Obyektiv gerçəklik həm maddi elementlərdə
(materiya elementlərində), həm də qeyri-maddi elementlərdə
(məsələn, münasibətlərdə) öz əksini tapır;
-harmoniya eləcə də proseslərdə (elementlərin yerdəyişmələrində) yaranan və obyektiv gerçəklikdə baş verən məkan
dəyişmələri ilə xassələnən vəziyyətlərdir, mənzərədir, mühitdir.
İki və ya daha çox proses cərəyanlarında cərəyanların arasında
da bu və ya digər səviyyəli, miqyaslı və kəmiyyətli harmoniya
yaranır;
-harmoniya həm hərəkətsiz vəziyyətdə, həm də hərəkət
vəziyyətində mövcud olan elementlərin yerdəyişmələrindən
yaranır. Harmoniya hərəkətin sabit, dəyişən və dayanıqlı
vəziyyətində mövcud olur;
-harmoniya elementlərin (burada elementlər eyni və ya
müxtəlif formalı ola bilər) müəyyən istiqamətlər və xətlər üzrə
paralel şəkildə düzülüşündən yaranır-buna xətti harmoniya
demək olar;
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-harmoniya elementlərin yalnız müəyyən hissələrinin
arasında olan oxşarlıq məqamlarında, xassələrindən, vəziyyətlərindən və əlamətlərindən yaranır-buna tərkib hissələr arasında
harmoniya demək olar;
-harmoniya elementlərin mərkəzi və ya ətraf hissələrinin
uyğunlaşdırılmasından,
uzlaşdırılmasından
yaranır-buna
elementlərin mərkəzi hissələri arasında meydana gələn
harmoniya demək olar;
-harmoniya elementlərin oxşar və ya eyni müstəvidə
yerləşməsindən yarana bilər-buna müstəvi və ya məkan
harmoniyası demək olar;
-harmoniya fəzada olan elementlərin (hərəkət və ya
hərəkətsiz vəziyyətdə) müəyyən hissələri arasında oxşarlıq və
uyğunluqlardan yarana bilər-buna fəza harmoniyası (fəza
məkanında harmoniya) demək olar;
-harmoniya hadisələrin oxşar məkanlarda baş verməsindən
yaranır-buna məkan bazalı harmoniya demək olar;
-harmoniya müxtəlif məkanlarda baş verən eyni və ya
oxşar məzmunlu hadisələrdən yaranır – buna oxşar hadisələr
harmoniyası adını vermək olar;
-harmoniya zaman ardıcıllığı ilə baş verən hadisələrdən
yaranır- bunu zaman harmoniyası adlandırmaq olar;
-harmoniya eyni və ya oxşar səbəblərdən baş verən və eyni
və ya oxşar nəticələrə gətirb çıxaran eyni və ya fərqli
hadisələrdən yarana bilər-buna səbəb və nəticə harmoniyası
demək olar.
Harmoniya ümumilikdə fəlsəfi kateqoriya olaraq
təfəkkürdə elementlərin və ya hadisələrin tam və ya müəyyən
tərkibdə uyğunluğunu əks etdirən bir məfhum kimi dərk
edilməlidir və s.
Harmonizasiya prosesləri
Uyğunlaşdırma (uyğunlaşdırılma, uyğunlaşma) prosesləri
əsas etibarilə zərurətdən irəli gəlir və elementlərin qarşılıqlı
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təsirindən və asılılığından yaranır. Qarşılıqlı təsir elementlərə
tətbiq olunan qüvvələrin köməyi ilə meydana gəlir.
Elementlərə tətbiq olunan qüvvə müəyyən kəmiyyətlə ölçülür
ki, bu da harmoniyada müvafiq zaman və məkan çərçivəsində
ölçü məsələsini üzə çıxarır. Harmoniya elementlərin qarşılıqlı
əlaqələrində ölçülərlə xarakterizə olunan vəziyyətdir.
Elementlər onlara tətbiq olunan qüvvələr sayəsində (qüvvələrin
kəmiyyəti harmoniya vəziyyətinin səviyyəsini müəyyən edir)
hərəkətdə olurlar, formalarını və məkanlarını dəyişirlər. Tətbiq
olunan qüvvə ünsürün (vasitənin) gücündən, şəraitdən və əks
təsirlərdən (qüvvənin rastlaşdığı təsirlər) asılı olur. Buradan
belə bir məntiqi nəticəyə gəlmək olur ki, harmoniya digər
fəlsəfi kateqoriyaların təzahürü ilə qarşılıqlı olaraq meydana
gələn vəziyyətdir. Harmoniyanı yaratmaq üçün ünsürləri
hərəkətə gətirən maraqları olur və tələbatları əsas rol oynayır.
Təbiətdə hər bir element və ünsür qarşılıqlı şəkildə
fəaliyyət göstərdiyindən, eləcə də qarşılıqlı olaraq tamı (vahidi)
əmələ gətirdiyindən, həmçinin tamdan hissələrin ayrılması
prosesləri yaşandığından, müvafiq şəraitlər üçün ahənglik
proseslərinin mövcudluğu da zərurətə çevrilir. Uyğunluq
(uyğunlaşdırma, ahəngləşdirmə) prosesləri başlıca olaraq
maraqların qruplaşmasını təmin edir və qruplaşmadan yaranır.
Şəxslər (fərdlər), toplum öz maraqlarını təmin etmək məqsədilə
elementlərə müxtəlif məkanlarda və zamanlarda, şəraitdə
qüvvə tətbiq edərək onlar arasında uyğunluq yaradırlar, eyni və
oxşar, həmçinin bağlayıcı elementləri müəyyən mərkəzlərə
cəlb edirlər. Uyğunlaşma prosesləri adətən ünsürlərin
zəncirvari maraqlarının təmini məqsədilə həyata keçirilir.
Uyğunlaşdırma prosesləri zamanı həm unifikasiya (birləşmə,
vahidi əmələ gətirmə) yaranır, həm də rekonstruksiya
prosesləri həyata keçirilir. Uyğunlaşdırma prosesləri adətən
sistemə və mexanizmə, struktura hər hansı bir yeni elementi
əlavə edərkən də meydana gəlir. Sistemin mexanizmisinin
işləməsi zamanı tələb olunan elementlər sistemə cəlb edilir və
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ümumsistemə uyğunlaşdırılır. Uyğunlaşdırma prosesləri
zamanı bir məkanda olan element və ya elementlər qrupunun
özü arasında, eləcə də müxtəlif məkanlarda olan elementlər
arasında uyğunluq əlamətlərini yaratmaq prosesləri yaşanır.
Elementlər və anlar, məqamlar müəyyən bir mərkəz və
koordinatlar üzrə dəqiq və təqribi olaraq eyni və ya oxşar
səviyyəyə gətirilirlər. Məsələn, dövlətdə hər hansısa bir yeni
qanun qəbul edilərkən ziddiyyəti, təzadları aradan qaldırmaq
üçün digər normativ aktlar da ona uyğunlaşdırılır. Burada
uyğunlaşdırma prosesi ona görə həyata keçirilir ki, yeni aktın
həyata keçirilməsi üçün mövcud olan maneələr aradan
qaldırılsın, ümumi rəvan proseslər həyata keçirilsin. Deməli,
burada uyğunlaşdırılma prosesləri hadisələrin rəvan şəkildə baş
verməsini tənzimləməkdən və təmin etməkdən də ibarət olur.
Uyğunlaşdırma ardıcıl düzülmə proseslərindən ibarət olmaqla
yanaşı, həm də şaxələnmə xüsusiyyətinə malik olur. Bu proses
daima hadisələrin üfqi və şaquli trayektoriyalar üzrə
törədilməsini zəruri edir.
Harmonizasiya prosesləri unifikasiyanın tərkib hissəsi
kimi, həm də unifikasiyaya xidmət edən əsas proses olaraq,
adətən sahələr arasında sıx yaxınlığı təmin etmək və əlaqələri
gücləndirmək məqsədilə də həyata keçirilir. Dövlətin ayrı-ayrı
sahələri arasında vahid və kompleks tənzimləməni həyata
keçirmək üçün uyğunlaşdırma prosesləri tənzim edilir. Dövlət
hakimiyyəti şəraitə uyğun olaraq normalar qəbul edir və
icrasında şəraitə uyğunluq amilini nəzərə alır. Maraqların
şəraitə uyğunlaşdırılması prosesləri meydana gəlir. Bununla
yanaşı, yeni maraqlar üçün yeni şəraitin yaranmasını təmin
etmək məqsədilə də siyasət həyata keçirilir. Bu zaman fəaliyyət
və maraqlar da şəraitə uyğunlaşdırılır. Uyğunlaşdırılma
prosesləri həm mövcud şəraitə uyğunlaşmanı təmin etmək, həm
də yeni şəraiti meydana gətirməkdən ibarət olan istiqamətlərə
ayrılır. Bu da yeni-yeni vasitələrin meydana gəlməsini zəruri
edir və yeni-yeni vasitələr arasında hərəkət əsnasında uyğunluq
310

prosesləri yaşanır. Uyğunlaşdırma zamanı elementlərin oxşar
əlamətləri, bir-birini tamamlayan hissələri və bir-biri üçün
davamediciliyi şərtləndirən hissələri müəyyən koordinatlar
üzrə vahid məkanlara gətirilir. Proseslərdə uyğunluq zamanı da
ardıcıllıq, davamedicilik, məzmun bağlamaları, vahid xətlilik
prinsiplərinə əməl edilir. Burada belə bir məntiqi nəticəyə
gəlmək olar ki, istər sabitlik, istər dinamik inkişaf, istərsə də
sülh prosesləri başlıca olaraq harmonizasiyadan yaranan və öz
mahiyyətlərində harmonik məzmun kəsb edən proseslərdir və
vəziyyətlərdir. Müharibədən sonrakı sülh vəziyyətləri o
deməkdir ki, proseslər destruksiyadan strukturlaşmağa doğru
gedir və təkrar sabitlik vəziyyətləri meydana gəlir. Öz sabit və
mülayim xassəli trayektoriyalarından çıxan elementlər və
proseslər təkrar olaraq sabit hərəkət vəziyyətinə qayıdır.
Burada yeni şəraitlər meydana gələ bilər. Lakin proseslər,
hərəkətlər sabit əsaslarla davam etməyə başlayır. Sabit və
dinamik inkişaf özü məhz elementlərin və hadisələrin
uyğunlaşdırma proseslərinin cəmindən yaranan məqamlardan
ibarətdir. Müəyyən məqamlarda uyğun olan elementlər,
vasitələr üzə çıxır.
Uyğunlaşdırma prosesləri zamanı fərqli elementlər də eyni
müstəvi və istiqamətlərə cəlb edilir. Fərqli elementlər arasında
əlaqələr yaranır, tellər meydana gəlir. Fərqli məqamların,
əlamətlərin eynilik vəziyyətinə gətirilərək (ola bilər ki, fərqli
elementlər vahid mərkəzlərə cəlb edilsin. Bu zaman
mərkəzlərin harmoniyası yaranır. Burada elementlər fərqli də
ola bilər) istifadəsi əsasən inkişafı zəruri edir. Uyğunlaşdırma
prosesləri zamanı müəyyən elementlər ayrı-ayrı məkanlar və
istiqamətlər üzrə vahid mərkəzlərə toplanır. Bu zaman güc
mərkəzləri meydana gəlir. Məsələn, istənilən siyasi qurumları,
məhz dövlətin özünü, onun strukturlarını, iqtisadi və elmitədris mərkəzlərini, mədəniyyət qurumlarını və s. kompleksləri
güc mərkəzləri kimi qəbul etmək olar ki, bu qurumlar daxilində
də proseslər harmonik və disharmonik məzmun əks etdirir,
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rəngarənglik meydana gəlir. Uyğunlaşdırılma prosesləri zamanı
proseslərin də birləşməsi və böyüməsi meydana gəlir və
prosesin baş verməsinin özü də zərurətə çevrilir. Proses zamanı
hadisələrin törənməsi mərkəzləri yaranır. Uyğunlaşdırma
proseslərində hadisələrin birləşməsindən şaxələnmə meydana
gəlir. Fərqli məqamlar və əlamətlər arasında oxşar tellər və
əlaqələr yaranır.
Uyğunlaşdırılma prosesləri zamanı hadisələrin törədilməsi
mərkəzlərinin sayı artır; çünki proseslərin mahiyyətində,
məzmununda birləşmə, toplanmma və cəlbolunma mövcud
olur. Cəlb olunan elementlərin nizam və harmonik düzülüşü də
öz növbəsində kompleksliliyi əmələ gətitrir. Komplekslilik də
da hər şeydən öncə subyektlərin, ünsürlərin maraq sferası ilə
əlaqəli olur. Hadisələr mərkəzləri birləşərək böyük bir şəbəkəni
əmələ gətirir. Harmonizasiya proseslərinin həm də unifikasiya
proseslərinin tərkib hissəsi olması bir daha öz sübutunu tapır.
Proseslərdə çoxlu sayda elementlər və ünsürlər iştirak
etdiyindən vasitələri əmələgətirmə şəraitlərinin də sayı artır.
Vasitələrin və şəraitlərin sayı artdığından və vasitələrin
müvafiq şəraitlərdə nizamlı hərəkətlərinin nəticəsi olaraq
inkişafa nail olunur. Deməli, inkişaf proseslərinin
tənzimlənməsində harmonizasiya və unifikasiya özündə baza
və tərkib proses forma və məzmunları əks etdirir.
Uyğunlaşdırma prosesləri zamanı proseslərdə iştirak edən
ünsürlər arasında bərabərsəviyyəli iştirak (gücə görə) təmin
edilir. Eyni zamanda maraqların bərabər bölüşdürülməsi
sabitliyə və inkişafa yol açır. Cəmiyyətin demokratikləşməsi
prosesləri özündə harmonik məzmun kəsb edir. Burada bütün
ünsürlərin iştirakı bərabər səviyyədə təmin edilir. Hər bir
təbəqənin maraqlarının təmin edilməsi proseslər arasında fərqli
tərkibdə harmoniyanı meydana gətirir. Harmoniya özündə
qəbuletməni şərtləndirir. Qəbuletmə, razılaşma zamanı
qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər meydana gəlir ki, belə
vəziyyətlər də özündə sabitliyi və sülhü əks etdirir.
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Harmonizasiya prosesləri genişlənmə xüsusiyyətlərinə malikdir
və sahələr üzrə cəmiyyətin bütün təbəqələri arasında əlaqələr
yaranır, bağlılıq təmin edilir.
Harmonizasiya proseslərinin məzmunu mülayimliyi
meydana gətirir, radikallığın üzə çıxmasına imkan verilmir.
Adaptasiya prosesləri nəticəsində birləşmə, qüvvələrin
cəmləşməsi, toplaşması prosesləri meydana gəlir. Adaptasiya
sistemin vahidliyini və mexanizmisini təmin edir.
Uyğunlaşdırma prosesləri nəticəsində müxtəlif elementlərin
həmahəngliyindən bütöv bir sistem yaranır. Sistemin
mexanizm prosesləri öz-özündə müxtəlif formalı harmonizasiya proseslərindən ibarət olur. Harmonizasiya prosesləri
fərqli proseslərdən ibarət oduğundan sistem özü də fərqli və
oxşar proseslərlə tənzim olunur. Burada, unifikasiyanın
tərkibində müəyyən qədər harmonizasiya prosesləri meydana
gəlir.
Harmonizasiya prosesləri özündə tezis və antitezsisdən
irəli gələn sintezi, qarışmanı, birləşməni meydana gətirir və
bundan da rəngarənglik yaranır. Unifikasiyaya tam bir proses
cəmi kimi baxdıqda, görmək olur ki, onun tərkibində fərqli
şərait, məkan və zamanları cəmləşdirən, biri-digəri üçün
başlanğıc və son rolunu oynayan, bu baxımdan da qarşılıqlı
olaraq bir-birini şərtləndirən çoxlu sayda proseslər vardır. Bu
proseslərin bəziləri isə harmonizasiya vəziyyətini əks etdirir.
Təbii ki, cəmiyyətlərdə baş verən bütün hadisələri müvafiq
məkanlar üzrə harmonik vəziyyətlərdə olan kimi adlandırmaq
mümkün deyil. Harmoniya əsasən əksliklərin vəhdəti və
mübarizəsindən meydana gələn dialektik prosesdir. Burada
tarazlıq pozulduqda disharmoniya yaranır. Əgər demokratiya,
sabit və nizamlı cəmiyyət harmoniyaya əsaslanırsa, xaotik və
qeyri-sabit cəmiyyətlər, başsız və idarəolunmaz cəmiyyətlər
məzmun etibarilə disharmonik vəziyyətləri özündə əks etdirir.
Məsələn, bir çox ölkələrdə ifrat milliyyətçilik və dini fanatizm
hərəkatlarının mövcudluğu, milliliyyətçilərin və dini
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radikalistlərin hakimiyyət başına gəlməsi və birtərəfli mövqeyə
əsaslanan siyasət yeritməsi digər qrupların mənafelərini zərbə
altında qoyur, qıcıq və emosiyaları doğurur, etiraz hərəkatları
sayəsində maraq tərəfləri arasında tarazlıq pozulur, ahəngsizlik
yaranır.
Harmonizasiya proseslərini tamamilə unifikasiya prosesləri
ilə eyniləşdirmək də düzgün olmaz, belə ki, unifikasiyada ola
bilər ki, bir mərkəz ətrafında elementlərin tam şəkildə düzülüşü
baş versin və hərəkətlər yerinə yetirilsin. Burada birtərəflik də
yarana bilər. Harmoniya pozula bilər. Harmoniyanın əsas
mahiyyətini isə unifikasiya ilə yanaşı, tarazlaşdırmada
axtarmaq daha yaxşı olar. Məhz tarazlaşdırma zamanı eyni və
ya oxşar formalı elementlər harmonizasiya proseslərinə cəlb
edilirlər. Tarazlaşdırılmış şəkildə uyğunlaşdırılma proseslərindən unifikasiyanın yaranması həmin kompleksin vahidin
tərkibində yaylı münasibətləri, liberal əsaslı əlaqələri üzə
çıxarır. Qeyri-tarazlı unifikasiya prosesləri isə radikallıqla,
cəmiyyətdə və dövlətdə təkhakimiyyətliliklə xarakterizə oluna
bilər. Cəmiyyətdə müəyyən məsələlərdə mövcud olan
birtərəfli, disharmonik proseslər balansın pozulmasına şərait
yaradır. Bu baxımdan cəmiyyətdə belə bir mövqeyə də rast
gəlinir: “...tarixin hazırkı istiqamətinin gedişi, cəmiyyətin
daxili ziddiyyətlərinin tendensiyaları –super varlıların
yaranması hesabına kasıb və dilənçilərin, qaçqın və
köçkünlərin sayının sürətlə artması, maddi nemətlərin istehsalı
ilə istehlakı, iş yeri ilə işləməyə tələbat arasında tarazlığın
pozulması, silah istehsalının artması və onun lazım olmayan
əllərə keçməsi təhlükəsinin reallaşması, ekologiyanın
çirklənməsilə
təmizlənməsi
arasında
uyğunsuzluğun
dərinləşməsi, milli münasibətlərin kəskinləşməsi, zorun,
qəddarlığın açıq-aşkar təbliği və təqdiri, instinktin
mənəviyyatla mübarizəsinin kəskinləşməsi, bir sözlə hər şeyin
bir məqsədə, var-dövlət yığmağa, nəfsə, hərisliyə tabe edilməsi
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harmoniyanı tam disharmoniyaya çevirir, cəmiyyəti isə məhvə
aparır..”1
Harmonik münasibətlərin (münasibətlərin
harmonizasiyasının) əsasları
Cəmiyyətin üzvləri olan insanlar bir-biriləri ilə daima
münasibətlərdə olurlar və əlaqələr qururlar. İstər
münasibətlərin, istərsə də əlaqələrin mahiyyət və məzmunları,
bu baxımdan istiqamətləri müxtəlif olur. Münasibətlər
insanların sosial mövqeyini və statusunu əks etdirir.
Münasibətlər və əlaqələr maddi və sosial-mənəvi tələblərin
təmin edilməsi üçün əsas rol oynayır və vasitələrə çevrilir.
Həm ayrı-ayrı sahələri, həm də kompleks olaraq vahid
məzmunu əks etdirən münasibətlər insan təfəkkürünün (burada
əql, idrak) məhsulu olaraq, onların fəaliyyətini müəyyən edən
başlıca məfhumlar kimi qəbul edilir. Münasibətlər qurarkən
insanlar arasında fəaliyyət prinsipləri və fəaliyyət yönləri
meydana gəlir. Hər bir insanın sosial və demoqrafik vəziyyəti
onu münasibətlərinin sərhədlərini müəyyən edir. Məsələn,
insanlar müxtəlif yaş dövrlərində öz psixi və əqli
qabiliyyətlərinə görə münasibət sərhədlərinə və sahələrinə
malik olurlar. Uşaqlıqdan qocalığa qədər sahələr üzrə
münasibətlərin genişlənməsi və məhdudlaşması prosesləri
meydana gəlir. Təbii ki, münasibətlər insanların yaş dövlərini
xassələndirən elementlər kimi də çıxış edir. Eləcə də qeyd
edildiyi kimi, insanların münasibətləri həm də onların yaş
dövrləri ilə də müəyyən edilir. Həyat fəaliyyəti və xüsusiyyətləri, əlaqələr münasibətlərin, mövqelərin məzmununu
formalaşdıran elementlər kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
İnsanlar arasında münasibətlərin tərzi onların fəaliyyət
davranışlarını da müəyyən edir.
1

Hüseynağa Qəniyev. Zəka və xarakter. (tarixi-fəlsəfi esselər). Bakı-2011, CBS
polygraphic production mətbəəsi. 204 səh., səh.42-43)
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Hal-hazırda münasibətlər şəbəkə xarakterinə malikdir və
demək olar ki, bütün fəaliyyət sahələri üzərində qurulur.
Münasibətlər insanların maraqlarının sahələr və obyektlər üzrə
qruplaşmasına müvafiq olaraq təbəqələşmiş, qatlaşmış şəkildə
mövcud olur və əlaqələr qruplaşma mexanizmlərini yaradır. Bir
sahədə olan münasibət digər sahədə olan münasibətin
yaranmasını şərtləndirir. Münasibətlər sayəsində insanların
həyat mövqeləri müəyyən edilir. İnsan həyatı bütünlükdə
münasibətlər cəmindən formalaşır. Münasibət həyatı (yaşayış
istiqamətlərini) müəyyən edən mücərrəd, lakin tətbiqi
sayəsində konkret əhəmiyyət kəsb edən vasitə rolunda çıxış
edir.
Münasibətlər şaxələnmə xüsusiyyətlərinə malik olduğundan və hər tərəfi əhatə etdiyindən, sahələr arasında əlaqələrin
qurulması da münasibətlərdən asılı olur. Mövqelərlə
formalaşan münasibətlər mövqe nümayiş etdirən tərəflərin
hərəkət sahələrindən və hərəkət məzmunlarından asılı olur.
Münasibətlər əlaqələrin (kontaktların) əsaslarını müəyyən edir
və kontaktlar da öz növbəsində münasibətlərin xarakterinə təsir
göstərir, yeni mövqelərin üzə çıxmasını şərtləndirir. Münasibət
ümumilikdə həyat davranışını, həyat xüsusiyyətlərini müəyyən
edən əsas vasitələrə çevrilir.
Münasibətlər məhz vasitələrin ahəngliyini, eyni zamanda
harmonizasiyasını təşkil edir. Münasibətlər sayəsində vasitələr
istifadə üçün uyğunlaşdırılır. Uyğunlaşdırılma prosesində
vasitələr arasında üzvi əlaqələr meydana gəlir və müəyyən
xətlər və paralelliklər üzrə düzülüşlük vəziyyətləri yaranır.
Münasibətlər insanların həyat mövqeyini müəyyən etdiyindən,
həyatı vasitələrin ahəngləşməsində, uyğunlaşdırılmasında məhz
münasibətlərin xassələri də mühüm rol oynayır. Münasibətlərin
xarakterik məzmunu ilə bağlı olan harmonizasiya prosesləri də
öz-özlüyündə münasibətlərin məzmun xarakterini formalaşdırır.
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Münasibətlərin
harmonizasiyası
(harmonik
münasibətlər) dedikdə, bu məzmun münasibət tərəflərinin
fəaliyyətlərinin uyğunlaşdırılması, bir-birilə əlaqələndirilməsi
və uzlaşdırılması prosesləri və vəziyyətləri kimi başa
düşülməlidir. Bununla yanaşı, münasibətlərin tərəfləri,
təbəqələr arasında da uyğunlaşdırılma proseslərinin yaranması
da harmonizasiyanın əsaslarını müəyyən edir. Münasibətlər
qruplaşdığından qruplar arasında əlaqələr həm disharmonik,
həm də harmonik xüsusiyyətlərə malik ola bilər. Bu proseslər
bir məkanda harmonik, digər məkanda isə disharmonik əsasları
özündə əks etdirə bilər. Münasibətlərin harmonizasiyası əsasən
münasibət tərəflərinin maraqlarının birgə və əlaqəli şəkildə
təmin olunmasına xidmət edir. Harmonizasiya proseslərinin
mahiyyətində, forma və məzmununda uyğunlaşdırma, birbirinə bağlama, əlaqələndirmə mövcuddur.
Münasibətlər harmonik və disharmonik xassələrə malik ola
bilir. Harmonik və disharmonik vəziyyətlər müəyyən
məqamlarda onlara təsir edən vasitələrdən, şəraitlərdən,
zamandan asılı olaraq bir-birini əvəzləyici və keçici
xüsusiyyətlərə malik olur. Hər iki vəziyyət isə məkandan asılı
olaraq öz-özünü büruzə verdirir, mahiyyətini üzə çıxarır.
Harmonik münasibətlər bir məkanda isti və mülayim
münasibətlərin və əlaqələrin yaranmasına xidmət edir.
Disharmonik münasibətlərdə isə nəzərdə tutulan məkana
müvafiq olaraq destruktivlik, birtərəflik, tərəflər arasında
soyuqluq mövcud olur. Harmonik münasibətlər harmonik
əlaqələrin yaranmasını təmin edir, disharmonik münasibətlər
isə uyğun olmayan əlaqələrə, həm də əlaqəsizliyə xidmət edə
bilir. Əlaqələrin uyğunsuzluğu məcburiyyət şəraitindən
meydana gəldiyindən koordinatların üst-üstə düşməməsi ola
bilir və vəziyyətlər tərəflər arasında bir-birindən uzaqlaşmaq
istəklərini meydana gətirir. Belə əlaqələrdə zəncirvarilik,
ardıcıl bağlılıq yaranmır, münasibətlər sıx xassələrə malik ola
bilmir. Disharmonik münasibətlərdə münasibətin tərkibini
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müəyyən edən elementlər qarşılıqlı olaraq eyni vəziyyətlərdə
olmur və uyğunluq təşkil etmirlər.
Harmonik münasibətlər ümumiyyətlə cəmiyyətin liberal
əsaslarla idarəolunmasına xidmət edir. Liberal idarəetmə
zamanı cəmiyyətin üzvləri arasında müəyyən obyektlər üzrə
formalaşan maraqların qarşılıqlı şəkildə təmin edilməsi
prosesləri təzahür edir. Harmonizasiya zamanı maraqlar istər
iyerarxiya prinsipi, istərsə də şaxəli prinsip (yayılan prinsip)
əsasında nisbi və müəyyən məqamlarda mütləq, dəqiq, şərti
əsaslarla uyğun vəziyyətlərə gətirilir. Bu zaman vasitələr
arasında güclər birləşdirilir, vahid enerji amili meydana gəlir.
Dövlət siyasəti sayəsində məhz əlaqələrin şaxələnməsində
harmonizasiya prosesləri yaşanır. Hakimiyyətin qollarının
fəaliyyəti də öz məzmunu baxımından harmonizasiya
prosesləri ilə bağlı olur. Harmonizasiya proseslərində hadisələr
üzrə qurulan əlaqələr arasında müəyyən məkanlarda bağlılıq və
əlaqəlilik yaranır. Dövlət siyasəti ümumi forma və məzmunda,
vahid anlamda özündə disharmonik və harmonik, bu baxımdan
zəngin və fərqli məzmunları cəmləşdirən ümumi bir kompleksə
xas olur. Münasibətlərin harmonizasiyası zamanı obyektlər
arasında unifikasiya yaranaraq böyük bir zəncir şəbəkəsini
əmələ gətirir. Demokratik cəmiyyətlərin yaranması və daxili
məzmunu başlıca olaraq elementlərin birləşmiş harmonizasiyasından və proseslərin yaylı və mülayim əsaslarla
dalğalanmasından ibarət olur.
Qeyd edildiyi kimi, münasibətlərin harmonizasiyası
zamanı subyektlərin mövqeləri arasında bir uyğunluq əmələ
gəlir. Harmonizasiya şəxslərin (subyektlərin, tərəflərin)
mövqelərinin bağlanmasını və möhkəmlənməsini təmin edir.
Harmonizasiya öz-özlüyündə zəncirləmə funksiyasını yerinə
yetirir və nəzarət mexanizmini yaradır. Münasibətlərin
harmonizasiyası zamanı tərəflər arasında bərabər maraqlar
təmin edilir, maraqların paylaşdırılması məsələləri öz əksini
tapır. Münasibətlərin harmonizasiyası əsasən münasibət
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tərəflərinin statusunun yaranmasını, eləcə də diqqətin artmasını
təmin edir. Cəmiyyətdə iqtisadi inkişaf, sülh və sabitliyin
yaranması və qorunub saxlanılması harmonizasiya prosesləri
ilə sıx bağlı olur. Belə ki, bu proses zamanı cəmiyyətin enerjili
təbəqələrinin əksər hissəsinin iştirakı amili meydana gəlir və
zərurətə çevrilir. Enerji təbəqələrinin geniş şəkildə iştirakı isə
cəmiyyətdə vasitələrin dalğalanmasını yaradır. Bir dalğa özü
ilə digər inkişaf dalğasının yaranmasını şərtləndirir. İnkişaf isə
maraqları bərabər şəkildə təmin etdiyindən sabitlik, loyal
münasibətlər, liberal tənzimləmə prosesləri yaşanır.
Münasibətlərin harmonizasiyası həmçinin idarəetmə
rejimlərinin demokratikləşməsini və yuxarıda qeyd edildiyi
kimi, liberallaşmasını təmin edir. Proseslərin harmonik
xassələri zamanı əksər elementlərin fəaliyyətləri arasında sıx
bağlılıq yaranır, tabeçilik qaydaları əsasında idarəçilk
formalaşır və bu baxımdan nəzarətetmə prinsipi meydana gəlir.
Yaranan güc mərkəzlərində nisbətən üstün gücə malik olan
elementlər, tərəflər özündən zəif olan elementləri öz tərəfinə
çəkir və uyğunlaşdırılma prosesləri yaşanır. Münasibətlərin
harmonizasiyası proseslərində münasibət tərəflərinin maraqları
arasında (tam və ya müəyyən hissələr üzrə) uyğunluq yaranır
və birlik təmin edilir. Proseslərdə əlaqələrin tarazlı qaydada
inkişafı
zərurətə çevrilir.
Harmonizasiya
münasibət
səviyyəsinin yüksəlməsini təmin edir və birtərəfliliyin
yaranmasının qarşısını alır. Harmonizasiya proseslərində
təbəqələr arasında uyğunluğun mövcudluğu radikal və birtərəfli
inkişafın qarşısını alır, tarazlıq meydana gəlir. Münasibətlərin
uyğunlaşdırılması fəaliyyətin və təsir edilən obyektin
(obyektlərin) əlaqəli şəkildə uyğunlaşdırılması demək olur.
Uyğunlaşdırma prosesləri daima münasiblik və müvafiqlik
kateqoriyalarının olmasını zəruri edir.
Münasibətlərin harmonizasiyası müəyyən vasitələr üzrə, o
cümlədən
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-məkanlar üzrə-məsələn, bir məkan və ya məkanlar
arasında;
-obyektlər üzrə-məsələn, bir obyekt daxilində və ya
obyektlər arasında;
-zaman baxımından-eyni və ya ardıcıl zaman baxımından;
-xassələri əks etdirən əlamətlər üzrə, məsələn, mədəniyyət
vasitələri, iqtisadiyyat və s. vasitələri arasında uyğunlaşdırılma;
-ünsiyyət yaradıcı vasitələr üzrə-məsələn, dil üzrə və s.
həyata keçirilir.
Harmonizasiya zamanı vasitələr, subyektlər, elementlər,
ünsürlər qarşılıqlı olaraq bir-birinə enerji ötürməklə mübadilə
şəraitində inkişafa məruz qalırlar. Harmonizasiya özündə həm
də sağlam rəqabəti və mübarizəni zəruri edən vəziyyətə
çevrilir. Harmonik münasibətlər cəmiyyətin üzvləri arasında
qarşılıqlı yardımı, diqqət və qayğını artırır. Bu münasibətlər
mozaik mühiti yaratmaqla ümumilikdə tarazlı dalğalanmanın
əsaslarını müəyyən edir.
Beynəlxalq münasibətlərdə harmoniya (beynəlxalq
münasibətlərin harmonizasiyası)
Beynəlxalq münasibətlər müstəvisi fərqli ərazi ölçülərinə
malik olan subyektlərin (iştirakçıların, münasibət tərəflərinin),
elementlərin, ünsürlərin yan-yana coğrafi-siyasi düzülüşü ilə
xassələnir. Beynəlxalq münasibətlərin harmonizasiyası başlıca
olaraq fərqli elementlərin bir-biriləri ilə müxtəlif səviyyələrdə
və məsələlərdə yaranan əlaqələri, təmasları ilə meydana gəlir.
Məlumdur ki, beynəlxalq münasibətləri yaradan əsas qurumlar
dövlətlər hesab edilirlər. Bu baxımdan beynəlxalq münasibətlər
dövlətlərin iştirakından və onların xarici siyasət fəaliyyətindən
yaranan və obyektin əhatə olunduğu bir mənzərədir.
Dövlətlərin fəaliyyəti, bu baxımdan hərəkət istiqamətləri
qarşılıqlı mövcudluqda harmonik xassələri üzə çıxarır. Fərqli
məqamlar və eyni nisbətlər, eləcə də eyni məkanlar üzrə
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münasibətlərin balanslaşdırılması və harmonizasiyası prosesləri
meydana gəlir. Beynəlxalq münasibətlər başlıca olaraq
dövlətlər arasında həyata keçirilən əlaqələr əsasında yaranır.
Eləcə də dövlətlərin birbaşa və dolayı iştirakları, bundan irəli
gələn mövqeləri də beynəlxalq münasibətlərin mənzərəsini,
mahiyyətini formalaşdırır. Beynəlxalq münasibətlər forma və
tərkib xassələri baxımdan məzmun kəsb edən mücərrəd
məfhumlar olaraq, həm də konkret obyektlər üzərində yaranan
və hərəkətin üst hissəsindən meydana gələn mövqelər və
təzahürlər cəmindən ibarət olur. Beynəlxalq münasibətlərdə
dövlətlər və obyektlər onun formasını, onun strukturunu
(strukturu yaradan vasitələr) müəyyən edən vasitələr kimi
hesab edilə bilər. Beynəlxalq münasibətlərin formasını
dövlətlərin xarici siyasət sahəsində həyata keçirdikləri fəaliyyət
poroseslərinin strukturu təşkil edir. Dövlətlərin ümumi siyasi
və fiziki quruluşları onların strukturlarını yaradır. Dövlətlərin
öz sərhəd hüdudlarını aşan fəaliyyətindən, yəni xarici
siyasətindən beynəlxalq münasibətlərin strukturu yaranır, eləcə
də beynəlxalq münasibətlərin proseslərinin formaları meydana
gəlir. Siyasətin istiqamətləri və hərəkət formaları
münasibətlərin mexanizmisini təşkil edir. Struktur və
mexanizm sistemin yaranmasını zəruri edir, əsaslandırır.
Beynəlxalq münasibətlər sistemi vahid bir kompleks olmaqla
bərabər, həm də öz tərkibinə görə müxtəlif harmonik və
disharmonik vəziyyətləri əks etdirən vahid kompleksiyalardır,
kompleksiyalar cəmidir. Beynəlxalq sahədə iştirak amili həm
iki və y
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dövlətləri, vətəndaşları, xalqları və onların infrastrukturları,
cəmiyyətləri,
iqtisadiyyatları
arasında
uyğunlaşdırma
proseslərini təmin etməkdədir. Burada uyğunlaşdırma
prosesləri öz-özlüyündə unifikasiyanın məqsədindən irəli gəlir.
Harmonizasiya proseslərinə güc amili də təsir göstərir.
Belə ki, güclü dövlətlərin birliyi, siyasi ahəngliyi, uyğunluğu
yaranır, eləcə də müvafiq proseslər kiçik dövlətlər tərəfindən
də həyata keçirilir. Kiçik dövlətlər başqa böyük dövlətlərdən
həm də ehtiyat edərək böyük dövlətlərin ətrafına cəmləşir,
orbitinə daxil olurlar. Subyektin güc amili maraqların regionlar
üzrə ahəngləşməsini təmin edir. Burada kiçik dövlət çalışır ki,
müdafiə və zəruri vasitələrlə təmin olunmaq üçün böyük
dövlətin imkanlarından istifadə etsin. Bu zaman maraq
birləşmələri meydana gəlir.
Beynəlxalq münasibətlərin harmonizasiyasını yaradan
zəruri elementlər və vəziyyətlər içərisində tələbat və ehtiyac
amilini də qeyd etmək lazımdır. Belə ki, dövlətlər öz
ehtiyaclarını ödəmək üçün öz maraqlarını digər dövlətlərin
maraqları ilə birləşdirmək məcburiyyətində qalırlar. Bu zaman
uyğunlaşdırılma prosesləri meydana gəlir. Ümumiyyətlə,
dövlətlərin xarici siyasətlərini zəruri edən bütün istiqamətlər və
vasitələr
beynəlxalq
münasibətlərin
harmonizasiyasını
şərtləndirən vasitələrə çevrilirlər.
Harmonizasiyanın özü bir prosesdir və tənzimləmə
prosesinin tərkibi kimi hesab edilə bilər. Qeyd edildiyi kimi,
beynəlxalq münasibətlərin əsas subyektləri olan dövlətlər
arasında güc baxımından müxtəliflik vardır. Beynəlxalq
münasibətlər bu nöqteyi-nəzərdən rəngarəng xüsusiyyətlərə
malik olur və rəngli elementləri özündə əks etdirən kompleks
müstəviyə çevrilir. Dövlətlər arasında münasibətlərin baza
olaraq tənzim edilməsi məqsədilə müvafiq hüquq normaları
yaradılır. Hüquq normaları tərəflərin maraqlarını vahid
istiqamətlər, eləcə də şaxəli əsaslarla təmin edən vasitələr kimi
mühüm rol oynayır. Hüquq normaları tənzimləmənin tərkib
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vəziyyəti və prosesi olan harmonizasiyanı yaradan vasitələr
kimi çıxış edir. Hüquq normaları ilə tərəflərin maraqları və
məqsədləri, fəaliyyət prinsipləri, o cümlədən obyektlər vahid
mərkəzlərə cəlb edilir. Bu mərkəzlərdə güclər əmələ gəlir və
siyasətin harmonik xassələrini müəyyən edir. Beynəlxalq
münasibətlərin harmonizasiyasını eləcə də beynəlxalq
təşkilatlar, sammitlər, konfranslar, mitinqlər və digər bu kimi
yığıncaq vasitələri də təmin edir. Qeyd edilən vasitələr başlıca
olaraq münasibətlərin uyğunluğunu yaradır.
Beynəlxalq münasibətlərin harmonizasiyası başlıca olaraq
tərəflər arasında müəyyən ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasına
xidmət edir və tərəflər arasında balanslaşdırılmış siyasətin
təmin edilməsinə xidmət edir. Harmonizasiya zamanı siyasətin
tərkib hissələri arasında müəyyən koordinativ uyğunluq əmələ
gəlir. Harmonizasiya proseslərində böyük subyektlərlə kiçik
subyektlər arasında bağlılıq artır və böyük subyektlərin kiçik
subyektlər üzərində nəzarətini gücləndirməyə gətirib çıxarır.
Harmonizasiya beynəlxalq münasibətlərin şəbəkələşməsini və
vahidləşməni (unifikasiyasını) təmin edir. Harmonizasiya
proseslərində başlıca olaraq ümumi güc yaranır və vahid diqqət
və qayğı mərkəzləri meydana gəlir, eləcə də beynəlxalq
problemlərə reaksiya birgə olaraq verilir. Beynəlxalq
münasibətlərin harmonik xassələri əsasən tarazlı siyasətindən
yaranaraq, tarazlı mühitə, vəziyyətlərə xidmət edir.
Harmonizasiya proseslərində müəyyən nisbi və mütləq anlar
üçün başlıca olaraq keçici və transferedici vəziyyətlər üzə çıxır.
Beynəlxalq münasibətlərin harmonik xassələri imkan verir
ki, regional və qlobal səviyyədə sülh təmin edilsin. Beynəlxalq
sabitlik qorunsun. Ümumiyyətlə, uyğunluq sağlam siyasi və
iqtisadi rəqabətin hərəkətverci vəziyyəti və şəraiti hesab edilə
bilər. Beynəlxalq münasibətlərin harmonik xassələri güc
mərkəzləri olan dövlətlərin həm regionda, həm də regionlar
arasında, bir qədər də geniş götürdükdə qlobal miqyasda
qarşılıqlı tarazlıqlarını yaradır və burada qarşılıqlı ehtiyat,
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qarşılıqlı qorunma və birgə maraqlar uğrunda müvafiq
mübarizə amili əsas prinsipə çevrilir.
Beynəlxalq münasibətlərin harmonizasiyası zamanı böyük
dövlətlərlə kiçik dövlətlər arasında kəskin fərqli mövqelər
prinsipi arxa plana keçir, razılaşdırılma yaranır və nəzarət amili
əsas rol oynayır. Harmonizasiya başlıca olaraq həm iki dövlət,
həm də çoxlu sayda dövlətlər arasında regionlar və obyektlər
(burada maraq istiqamətləri) üzrə həyata keçirilir.
Harmonizasiya zamanı dövlətlərin daxili siyasətlərinin
mahiyyəti ilə onların xarici siyasətlərinin mahiyyəti arasında
bir bağlılıq meydana gəlir. Uyğunlaşdırılma beynəlxalq
idarəetmə və nəzarət rejimlərinin liberallaşmasını təmin edir və
yumşaq vəziyyətlər prinsipini ortaya çıxarır. Uyğunlaşdırma
zamanı həmçinin beynəlxalq inkişaf cərəyanları bir-birini
ardıcıl olaraq əvəz edir. Bu proseslər zamanı beynəlxalq
hərəkət vasitələrinin sayı artır və beynəlxalq münasibətlərin
mənzərəsi daha da zənginləşir. Bu proses zamanı üzdə olan
vasitələr əksər hallarda öz ardınca yeni vasitələrin yaranmasını
zəruri edir, zəncirvarilik ortaya çıxır.
Beynəlxalq münasibətlərin harmonizasiyası başlıca olaraq
alt qat baza sahələri və üst qat baza sahələri üzrə həyata
keçirilir. Harmonizasiya proseslərində alt qat üzərində yaranan
üst qat sahələrinin bir-birini əvəzləməsi də rəvan şəkildə həyata
keçirilir. Dövlətlər arasında alt və üst qat münasibətlər üzrə
uyğunluq, koordinasiya yaranır və vahid xətlər prinsipi
müəyyən edilir. Vahid istiqamətlər isə hərəkətlərin vahid
mərkəzlərdən edilməsini şərtləndirir, hadisələrin törədilməsində şaxəlilik meydana gəlir.
Beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasının harmonik
xassələri başlıca olaraq xalqlar arasında mədəni mühitin
rəngarəng tərkibini müəyyən edir. Mədəni baxımdan
yaxınlaşma iki və daha çox xaqlın bir-birinə yaxınlaşmasını və
ümumdünya mədəni birliyini təmin edir. Uyğunlaşma əsasən
elementlərin daxili məzmunundan irəli gəlir və struktur
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baxımından kiçik subyektlərlə orta və böyük gücə malik olan
subyektlər arasında bir bağlılıq yaradır. Eyni zamanda sistemin
böyük elementləri arasında da bağlılığın yaranmasını təmin
edir. Sistemdaxili uyğunluq yaranır və elementlərin müəyyən
hissələri, eləcə də fəaliyyət istiqamətləri arasında bir bağlılıq
və eynilik meydana gəlir. Uyğunlaşdırma prosesləri zamanı
beynəlxalq hüquq normaları ilə dövlətlərin daxili
qanunvericilik sənədləri arasında bir bağlılıq yaranır və
məzmun baxımından hər iki fəaliyyət sahəsi bir-birilə
uyğunlaşdırılır.
Uyğunlaşdırılma zamanı beynəlxalq sistemin kompleksliliyi prinsipi üzə çıxır və elementlər, subyektlər kənarda
qalmayır və sistem daxilinə cəlb edilirlər. Harmonizasiya
əsasən beynəlxalq gərginliklərin aradan qaldırılmasına xidmət
edir və hər bir dövlətin öz gücünə görə iştirak və təsir amilini,
potensialını müəyyən edir. Məhz istənilən dövlət digər dövlətlə
əlaqədə və əlaqələr zamanı uyğunlaşdırılma prosesində
beynəlxalq münasibətlərin subyekti kimi özünü büruzə verir.
Uyğunlaşdırılma dövlətlərin təkbaşına olaraq məhdudiyyətsiz
hərəkətlərinin qarşısını alır və əlaqələrin unifikasiyası qarşılıqlı
nəzarət amilini üzə çıxarır və uyğunlaşdırılma siyasəti
nəticəsində yumşalmış rejimlər prinsipi meydana gəlir.
Uyğunlaşdırılma prosesləri beynəlxalq siyasət zamanı
dövlətlərin daxili siyasətləri ilə onların xarici siyasətləri
arasında bir bağlılıq yaradır, unifikasiyanı şərtləndirir. Dövlətin
daxili siyasəti məhz uyğunlaşdırma prinsipinə müvafiq olaraq
xarici siyasəti ilə bağlanır və hər iki istiqamət bir-birini
tamamlayaraq, bir-birinə xidmət edir.
Beynəlxalq münasibətlərdə maraqlar qruplaşdığından
(maraqların qruplaşması dövlətlərin xarici siyasət maraqları və
məqsədləri ilə bağlı olur və maraqların qruplaşmasında
dövlətlərin xarici siyasət fəaliyyətlərinin məzmun və xarakteri
mühüm əhəmiyyət kəsb edir) regional və qlobal səviyyədə
dövlətlər arasında birliklər, ittifaqlar yaranır. Məhz bu birliklər
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və ittifaqlar arasında siyasətdə, münasibətlərdə kəskin fərqlərin
yaranmaması üçün maraqlar uyğunlaşdırılır, siyasət
əlaqələndirilir, müəyyən səviyyələr üzrə eyni xətlərə gətirilir.
Münasibətlərin harmonizasiyası zamanı əlaqələrin kəmiyyəti
də formalaşır. Belə ki, böyük və kiçik dövlətlər qarşılıqlı
əlaqələr fonunda, bir-biri üçün müəyyən perimetrlər təşkil
edərək, qarşılıqlı ölçü şərtləri əsasında əlaqələr qururlar,
münasibətlər müəyyən edirlər.
Beynəlxalq münasibətlərdə harmoniya prinsipi sayəsində
dövlətlərin qarşılıqlı mövqelərində müəyyən yumşaqlıq yaranır
və liberal siyasət reallaşdırılır. Beynəlxalq münasibətlərin
harmonik xüsusiyyətləri başlıca olaraq ümumdünya siyasətinə
təsir edə bilir. Bir və ya bir neçə coğrafi regionda mövcud olan
harmonik münasibətlər digər regionlara da öz təsirin göstərə
bilir və digər regionlar üçün model rolunu oynayır.
Beynəlxalq münasibətlərin harmonizasiyası prinsiplərinə
aid konkret olaraq aşağıdakıları bildirmək olar:
-dövlətlərin maraqları arasında uyğunlaşdırılma prosesləri
və proseslərin yaratdığı vəziyyət;
-dövlətlərin məqsədləri arasında uyğunlaşdırılma prosesləri
və proseslərin yaratdığı vəziyyət;
-maraqların əks olunduğu obyektlər üzrə uyğunlaşdırılma;
-dövlət siyasətini həyata keçirən qurumların siyasəti
arasında uyğunlaşdırılma prosesləri;
-regional səviyyədə (müəyyən bir geosiyasi regionda)
dövlətlər arasında əlaqələrin uyğunlaşdırılması;
-geosiyasi regionlar arasında siyasətin uyğunlaşdırılması;
-qlobal səviyyədə uyğunlaşdırılma;
-böyük dövlətlər arasında uyğunluq;
-kiçik dövlətlər arasında uyğunluq;
-orta gücə malik olan dövlətlər arasında uyğunluq;
-beynəlxalq təşkilatlar arasında uyğunluq;
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-qəbul edilən beynəlxalq sənədlər arasında uyğunluq;
-qəbul edilən sənədlərin şəraiti əks etdirməsi, bu baxımdan
sənədlərin məzmununun şəraitə uyğunluğu;
-qəbul edilən sənədlərin zamana görə uyğunluğu;
-hadisələr və onları tənzimləyən vasitələr arasında olan
uyğunluq;
-beynəlxalq münasibətlərin əhatə olunduğu sahələrin birbirinə uyğunlaşdırılması;
-beynəlxalq münasibətlərin baza qatları arasında, eləcə də
üst qatları arasında olan uyğunlaşdırılma prosesləri;
-beynəlxalq münaqişələrin, mübahisələrin və böhranların
baş verməsi səbəbləri və nəticələri, eləcə də tənzimləmə
yolları, üsulları arasında oxşarlıqlar, uyğunluqlar;
-qəbul edilən qərarlar və onların icrası üsullarının
uyğunlaşdırılması;
-ayrı-ayrı problemlərin həllinə uyğun yanaşmalar və s.
Beynəlxalq münasibətlərdə siyasətin uyğunlaşdırılması
dedikdə, başlıca olaraq qəbul edilən sənədlərin bir-birinə və
eləcə də baza beynəlxalq sənədlərə, məsələn, BMT sənədlərinə,
həmçinin sənədlərdə öz əksini tapmış mühüm prinsiplərə
uyğunlaşdırılması kimi də başa düşülə bilər.
Beynəlxalq sənədlər arasında uyğunlaşdırma və
uzlaşdırılma zamanı bütün sənədlər əsasən BMT
Nizamnaməsilə uyğunlaşdırılır, yəni sənədlər bu beynəlxalq
sənədlə ziddiyyət təşkil etmir. Bütün təşkilatların sənədlərində
öz əksini tapan hüquq normaları beynəlxalq hüququn on
mühüm prinsipi ilə ziddiyyət təşkil etməməlidir. Bu baxımdan
hesab etmək olar ki, uyğunlaşdırma proseslərinin mahiyyətində
qeyri-ziddiyyətlilik öz əksini tapır. Uyğunlaşdırlılma prosesi
başlıca olaraq pozitiv meyarların üzə çıması məqsədilə həyata
keçirilir. Bu proses zamanı qarşılıqlı surətdə təmin olunma
məsələləri öz əksini tapır. Beynəlxalq münasibətlərdə
uyğunlaşdırılma şəraitlərin və vəziyyətlərin nisbi bərabər
səviyyələrdə saxlanmasını təmin etməkdən ibarətdir.
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Harmonizasiya əvvəlcə mövcud olan vəziyyətlərdə dəyişiklik
edərək yeni şəraitlərin və vəziyyətlərin, bərabər əsaslı
vəziyyətlərin yaranmasını şərtləndirir. Proseslər zamanı
beynəlxalq münasibətlərdə təcridolunmanın qarşısı alınır.
Beynəlxalq
münasibətlərdə
həmçinin
təcrübələr,
nəzəriyyələr, əldə olunmuş nəticələr, mövcud şəraitlər,
problemlərin həlli zamanı tətbiq olunan üsullar, qəbul olunan
qərarlar, tarixi hadisələr zaman və məkan eyniyyəti və
ardıcıllığı baxımından bir-biriləri ilə uyğunlaşdırılır və müvafiq
nəticələr çıxarılır. Beynəlxalq münasibətlərin harmonizasiyasının ən mühüm və üstün cəhətləri dünya birliyinə nail
olmaq, təbii ehtiyatlardan, resurslardan birgə faydalanmaq,
ehtiyacları birgə ödəmək, dünya problemlərinə birlikdə maraq
göstərmək və problemlərin həlli istiqamətində gücləri
birləşdirmək, bununla yanaşı, dünya xalqları arasında mədəni
birliyə nail olmaq, dövlətlər arasında dostluğu və əməkdaşlığı
gücləndirməkdən ibarətdir. Bütün bu amillər dünyanın
bütövləşməsini və hər bir xalqın və dövlətin ümumsiyasətdə
iştirakını zəruri edir.
Simmetriya anlayışı
Təbiətdə hər şey, bu baxımdan bütün cansız elementlər,
müxtəlif ölçülü və kəmiyyətli cisimlər ayrı-ayrı məkanlar üzrə
düzülüş qaydalarına malikdir. Məkanların özləri də elementlər,
cisimlər toplusundan ibarətdir. Bu toplu üzərində elementlərin
cəmləşməsi də yeni üst qat məkanlarını əmələ gətirir.
Məkanların qatlaşması, təbəqələşməsi prosesləri sonsuzdur və
qatların sayı da ölçüyəgəlməz dərəcədə arta bilir. Məkanlar
elementlər birləşməsindən yaranan müstəvilərdir, sahələrdir.
Məkan bir və ya bir neçə elementin tutum sahəsidir, dairəsidir,
əhatəsidir, perimetr daxilidir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki,
təbiətin özü də məkanlar şəbəkəsindən ibarətdir və bunda
məkanları bir-birindən fərqləndirən əlamətlər vardır. Həmin
328

əlamətlər məkanları təşkil edən və məkanlarda toplanan
elementlərin, cisimlərin fərqli formaları və qarşılıqlı əlaqə
strukturlarıdır. Bir məkanı digərindən fərqləndirən onlarda olan
cisimlərin mövcudluq, bu baxımdan, dayanıqlı və dayanıqsız,
hərəkətli və hərəkətsiz xassələridir. Bununla yanaşı, qeyd
etmək olar ki, məkanları fərqləndirən əlamətləri təşkil edən
cisimlər içərisində cisimlərin müxtəlif təyinatlara xas
olmasıdır. Məkanlar üfqi və şaquli olaraq artma və azalma
xüsusiyyətinə malikdir. Məkan dedikdə, həm də müəyyən
sərhədlər çərçivəsində olan ərazilər, element qruplarının
yerləşmələri, məskunlaşmaları qəbul edilə bilər. Məkanları
müəyyən edən kriteriyalar içərisində sərhədlər, həmçinin
sərhədlər daxilində olan çıxıntılar, enişlər və yoxuşlar, digər
qabarıq əlamətlər, su axıntıları, yaşayış məskənləri və s.-ni
qeyd etmək olar. Ola bilər ki, bir element, xüsusilə bütöv halda
bir məkanın ünsürü olsun, ola da bilər ki, bir neçə məkana aid
olsun. Məkanları bir-birindən fərqləndirən formadır və
məzmun tərkibləridir. Məkanlar arasında keçicilik mövcuddur.
Keçicilik kəskin və ya qeyri-kəskin əlamətlərlə, fərqlərlə
müşahidə edilə bilər.
Bir qrup element bir məkan üçün harmonik və simmetrk
qaydada düzülüşü təşkil edir, digər məkanda isə bu qanunlar
pozulur. Bir məkanın elementi digər məkana keçdikdə
harmoniyanı təşkil edir, əvvəlki məkanda isə harmoniya pozula
bilir. Bu baxımdan da hesab etmək olar ki, elementin harmonik
sistemin təşkilində rolu olduqca böyük olur. Elementlərin
(təbiət elementlərinin təbii düzülüşü) düzülüşü müvafiq təbiət
qanunları, təbii qanunlar vasitəsilə həyata keçirilir, təbii
qüvvələrin təsirləri sayəsində zəruri və müəyyən məkanlarda
isə təsadüfü simmetrik vəziyyət alır. Simmetrik düzülüş
formaları həm də məkanlar arasında müəyyən olunur. Çünki
məkanlar, müstəvilər özləri də müəyyən elementlər kimi qəbul
edilə bilərlər. Məkanlar arasında istiqamətlər üzrə və ölçülərə
dair oxşarlıqlar, eyniyyət momentləri simmetriya xassələrini
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müəyyən edə bilir. Simmetriyanı müəyyən edən, vəziyyətin
mövcudluq halını üzə çıxaran əsas kriteriyalar kimi
elementlərin oxşarlıqları, onların düzülüş məsafələrinin və
istiqamətlərinin eyni olması şərtləndirici cəhətlər və ölçülərdir,
norma və hədlərdir. Elementlərin xarici əks olunma vasitələri,
təzahürü əks etdirmə, görünüşü təyin etmə vasitələri (məsələn,
rənglər, boyalar da) simmetriyanı müəyyən edə bilirlər.
Mərkəzi rəng olaraq istənilən bir rəng götürülə bilər və digər
elementlərin rəngləri də həmin rənglərə uyğunlaşdırıla bilər.
Simmetriya həm təbii olaraq, həm də subyektlər tərəfindən
sistemin yaradılması üçün müvafiq strukturun təşkil edilməsi
məqsədilə təşkil edilə bilər. Simmetriya bir vəziyyət və
vəziyyəti əks etdirən hal və əlamət olaraq, subyektlərin
tələbatına cavab vermək üçün elementlərin zəruri olaraq
müəyyən mərkəzlər ətrafında eyni məsafə və istiqamət üzrə
düzülüşündən yarana bilər. Elementlər başlıca olaraq müəyyən
qüvvələrin təsirləri sayəsində böyük gücə malik olan
elementlər tərəfindən cəlb edilməyə və itələnməyə məruz
qalırlar. Bu zaman müəyyən düzülüş formaları meydana gəlir.
Simmetrik düzülüşlər adətən eyni və ya müxtəlif formalı
elementlərin eyni və ya müxtəlif trayektoriyalar üzrə
sıralanmasından yaranır. Simmetriyada başlıca olaraq məsafə
amili əsas götürülür. Sıralanma və düzülüş xassələri əsasən
ölçülərlə, məsafələrlə müəyyən edilir. Simmetriya həmçinin
koordinasiya prinsipini də müəyyən edir. Burada mərkəzi
koordinatlara müvafiq olaraq digər elementlərin koordinatları
müəyyən edilir. Simmetriya elementlərin müəyyən müstəvi
üzərində yerləşməsini, hərəkətini müəyyən edən əsas
vasitələrdən biri kimi də rol oynaya bilər. Burada mərkəzi
koordinatlara əsasən harmoniya və mütənasiblik qaydası ilə
digər koordinatların yerini müəyyən etmək mümkündür.
Simmetriya dəqiq və bərabər ölçülər prinsipini də zəruri edir.
Simmetiriya qaydası ilə əsasən sistemin mərkəzi və aparıcı
qüvvəsini müəyyən edən elementin yerini, rolunu və
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funksiyasını təyin etmək olar. Simmetriya bir vasitə və hal
olaraq, məhz mərkəzi və aparıcı elementləri, onun ətrafında
olan köməkedici elementləri və onların xassələrini müəyyən
etmək üçün müəyyən edilir. Simmetriya vasitəsilə mərkəzi
elementlərə və xətlərə uyğunlaşdırılma prosesləri strukturun
xassələrini formalaşdırır.
Simmetriya da özündə eynilik və müxtəlifliyi, bu
baxımdan fərqliliyi, zəngin tərkibi əks etdirir. Ola bilər ki,
elementlərin mərkəzə və ortaya görə simmetrik, mütənasib
düzülüşü zamanı müxtəlif formalı (müxtəlif ölçülü) elementlər
sıraya düzülsün. Ola da bilər ki, simmetriyanı yaratmaq üçün
müxtəlif məzmunlu elementlər eyni məsafələr üzrə, eyni
trayektoriyalarla düzülüşü təşkil etsin. Burada, yəni
simmetriyada başlıca olaraq məsafə amili mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Elementlər müxtəlif olduğundan tərkib də rəngarəng
ola bilər (burada simmetriya və asimetriya prinsipləri qarşılıqlı
olaraq mövcud olur). Simmetriya nizam qaydalarına aid
olduğundan, əsasən normativlik prinsiplərini özündə
cəmləşdirən ölçü və hədlərdən ibarətdir ki, bunlar da məsafə
amilini zəruri edir, özündə ehtiva edir.
Simmetriyanın əksi vəziyyəti asimmetriyadır (asimmetriya
simmetriyanın olmaması deməkdir). Simmetriya və
asimmetriya başlıca olaraq bir-birini şərtləndirə bilir. Burada
məkan və onun xassələri amili xüsusi rol oynayır. Belə ki, bir
məkanda elementlərin simmetrik xassələri digər məkanlar üçün
asimmetrik xassələri yaradır; çünki asimmetrik vəziyyətdə olan
element, bu elementə simmetrik məkan nöqteyi-nəzərdən
baxdıqda, simmetrik məkanı dayaq nöqtəsi və sahəsi hesab
etdikdə, öz məkanını əvəzlədiyi üçün, nizam prinsipindən
kənarlaşır.
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, asimmetriya və
simmetriya vəziyyətləri də dəyişən olurlar, bir-birini əvəzləyici
xüsusiyyətlərə malik olurlar. Belə bir elmi yanaşma edilir:
ümumiyyətlə, simmetriyanın tətbiq edildiyi yerdə asimmetriya,
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asimmetriyanın tətbiq edildiyi yerdə isə simmetriya tətbiq
olunur. Asimmetriya-sistemin struktur elementlərinin dəyişməsi zamanı onların kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikalarında, dünya hadisələrinin vəhdətində, eyniyyətində,
tamlığında yaranan fərqlərin mövcudluğunu və qərarlaşmasını
ifadə edən elmi idrak kateqoriyasıdır.1 Assimetriyanın ümumi
növlərinin birini zamanın bir istiqamətli olması təşkil edir.
Zamanın bir istiqamətliliyi prinsipinə görə zaman geriyə
dönməz olub “indi” vasitəsilə keçmişdən gələcəyə doğru axır,
başqa sözlə, zamanın ümumi axarında indinin keçmiş və
gələcəklə, gələcəyi keçmiş və indi ilə, öz növbəsində keçmişi
indi və gələcəklə əvəz etmək olmaz. Zaman halları bir-birini
əvəz edə bilmir, yəni zaman hallarının simmetriyası yoxdur,
onlar bir-birinə nəzərən asimmetrikdirlər. Dünya hadisələrini
idarə edən qanunlar əbədi olub, zamanı bütün hallarında təsir
göstərirlər.2
Qeyd etmək lazımdır ki, mənəvi və qeyri-mənəvi, yəni
maddi aləm arasında da simmetriya və asimmetriyalar mövcud
olur. İnsanların bir çoxu, xüsusilə fəziləti üstün tutanlar öz
maddi aləmlərini mənəvi aləmləri ilə (etik-estetik aləmləri)
simmetrik qaydada uyğunlaşdırmağa can atırlar. Burada
mənəviyyat və onun tərkib elementləri olan xeyir əməllər, o
cümlədən düzgünlük, ədalət, yaxşılıq, rəhm etmə, kömək və s.
kompleks şəkildə bir simmetriya elementi və tərəfi olaraq
maddi aləmi öz tərəfinə doğru simmetrik qaydada cəlb edir.
Burada mənəvi aləm simmetriyanı şərtləndirən mərkəzi
element kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Maddi və mənəvi
aləmin simmetriyasından kamillik və müdriklik meydana gəlir
və hər iki aləm bir-birilə qaydalarla tənzimlənir və həyatın
sistemliliyi, bu baxımdan nizamlılığı və təkmil xüsusiyyətləri
meydana gəlir, qarşılıqlı nizam qaydaları formalaşır. Mənəvi
1

Məmmədov Ə.B., İsmayılov V.İ. Simmetriya, asimetriya, invariantlıq (məntiqiqnoseoloji təhlil). “Elm” nəşriyyatı 2002., 142 səh., səh. 34.
2
Həmin kitab, səh. 35.
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aləm simmetriya elementi, mərkəzi müəyyənedici, həm də bu
baxımdan başlıca xətt müəyyənedici element olduğundan
maddi aləmi öz ətrafına cəlb edir və eyni zamanda maddi
aləmdən enerji mənbəyi kimi istifadə edir. Məsələn, insanın
şəxsi keyfiyyətlərinin (burada müsbət xarakterin) üzə
çıxmasında, tətbiqində və şəxsi keyfiyyətlərin zənginləşməsində maddi aləm bir vasitə kimi, reallaşdırıcı faktor kimi
çıxış edir. Hər bir insanın şəxsi müsbət və mənfi keyfiyyətləri
onun tutduğu mövqe ilə müəyyən edilə bilir. Bu baxımdan da
müsbətlikləri özündə əks etdirən insanların əllərinə böyük
maddi imkanların keçməsi onların xeyirxah əməllərini üzə
çıxara bilir. Mərkəzi simmetriya elementi olan mənəvi aləm
zəif olduqda, maddi aləmin böyük miqyasda ələ keçməsi həmin
şəxslərdə birtərəfliyi və mənfi halları üzə çıxarır; çünki
mərkəzi simmetriya elementi, ətrafı (maddi aləmi) özündə
saxlayan qüvvə mərkəzi zəif olur, ətraf maddi aləmi özündə
saxlaya bilmir və maddi aləm mərkəzi simmetriya elementini
əvəzləyir və mənəvi aləmi öz ətrafına cəlb edərək asılı
vəziyyətə salır ki, bu da nəticədə birtərəfliyin yaranmasına
səbəb olur və cəmiyyətdə maraqlar arasında qeyri-bərabərlik və
ahəngsizlik yaranır. Duyğuların, iradənin ali düşüncələri,
zəkanı, o cümlədən fəziləti, mənəviyyatı üstələməsi sayəsində
maddi imkanlar mənəvi dəyərlərə böyük zərbələr vurur.
Mənəvi aləmin mərkəzi simmetriya elementi olması və maddi
imkanların böyüklüyü, çoxluğu ilə şərtlənən vəziyyətlərdə isə
bu sintezə malik olan şəxslər cəmiyyətin seçilən və fərqlənən,
bu baxımdan xeyirxah üzvlərinə çevrilirlər.
Simmetriya özü də bir fəlsəfi idrak kateqoriyasıdır.
Elementlərin qarşılıqlı əlaqələrində vəziyyəti müəyyən edən
anlayışdır. Simmetriya zamanı bir şeyin tərkib hissələrinin
mərkəzə, ortaya görə uyğun, mütənasib düzülüşündən
harmoniya yaranır və ağırlıq mərkəzlərinin və bu
həmahənglikdən orta nöqtələrin müəyyən edilməsi prinsipi
ortaya çıxır. Burada düzülüş zamanı hissələr arasında bərabər
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məsafələr müəyyən edilir. Hissələr, elementlər arasında
düzülüş baxımından məsafə bərabərliyi, tarazlığı yaranır.
Elementlərin tarazlı düzülüşü isə onların tarazlı qaydada
hərəkətini müəyyən edir. Balanslı vəziyyətin tərkibində həm
harmoniya, həm də simmetriya mövcud olur. Bu vəziyyətlər
başlıca olaraq bir-birini tamamlayarkən sistemdə tam
bərabərlik əldə oluna bilir. Təbii ki, mexaniki sistemlərdə dəqiq
ölçülərlə müəyyən olunan məsafələr və düzülüşlər var. İctimai
sistemlərdə isə simmetriya vəziyyətləri başlıca olaraq
harmoniya kimi dəqiq ölçülərlə müəyyən edilə bilməz və hər
bir ünsürün, obyekt və subyektin imkanları ilə müəyyən edilir,
simmetrik vəziyyət nisbi bərabərlik prinsipinə uyğun təşkil
edilir.
Simmetriya əsasən elementlərin düzülüş trayektoriyalarını
yaradır. Ardıcıl düzülüşlər müəyyən bir sistemi təşkil edir və
mexanizmi və strukturu meydana gətirir. Simmetriya zamanı
balanslı struktur, sistem quruluşu yaranır. Həm bir sırada olan
elementlərin simmetrik xassələri üzə çıxır, həm də
trayektoriyalar arasında simmetrik vəziyyətlər meydana gəlir.
Elementlərin simmetrik düzülüşü və mexanizmisi ümumi bir
sistemi və şəbəkəni meydana gətirir. Simmetriya sistemin
dayanıqlığını təmin edən əsas vasitədir. Çünki burada
elementlər, cisimlər müvazinət yaradır, proseslər arasında
tarazlıq meydana gəlir, dinamik tarazlıqlı sistem formalaşır.
Simmetriya zamanı sistemin elementlərinin eyniyyət və
fərqinin dialektikası, bu baxımdan vəhdəti və mübarizəsi
prinsipi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Simmetriya əsasən tamın
tərkib hissələrinin qanunauyğun şəkildə birləşməsini və vahidi
əmələ gətirməsini zəruri edən bir vəziyyətdir, vasitədir.
Bütövün tərkib hissələrinin ortaya və mərkəzlərə görə
harmonik, mütənasib düzülüşü təbii ki, sistemdə ağırlıq və güc
mərkəzlərinin yaranmasını şərtləndirir. Simmetriyada ahənglik
zamanı ağırlıq mərkəzləri ilə ətraf mərkəzlər arasında
əlaqələrdə məsafə bərabərliyi yaranır. Məsafə bərabərliyi hər
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bir elementin fərdi qaydada yerini müəyyən etməklə yanaşı,
elementin xassəsini və təklikdə və bütövlükdə, ümumilikdə
sistemdə fəaliyyət xassəsini və yerini, hərəkətsiz və hərəkətli
vəziyyətini müəyyən edən kriteriyalara çevrilir. Simmetriya
hərəkətsiz vəziyyətə aid olduğu ilə yanaşı, hərəkətli
vəziyyətlərə də aid olunur və hərəkətdə olan elementlərin
qarşılıqlı harmonik vəziyyətini əks etdirir. Simmetriya
münasibətlərə də aid edilə bilər və münasibət tərəflərinin
mərkəzi və orta mövqedə olan münasibət tərəfinə, subyektinə
nəzərən, istinadən münasibət məsafəsinin bərabərliyini,
münasibət dəyərlərinin və ölçülərinin, münasibət obyektləri və
sahələrinin harmoniyasını müəyyən edən vəziyyət kimi rol
oynaya bilir.
Münasibətlərin simmetrik, harmonik əsaslarla qurulması
təbii ki, ədalətin, düzgünlüyün yaranmasını şərtləndirir. Belə
ki, simmetriya nizamı yaradır və elementlərin müəyyən
koordinatlara, mərkəzlərə, nöqtələrə istinadən uyğun,
mütənasib əlaqələrini və düzülüşünü, əlaqələr qaydalarını
müəyyən edir. Simmetriya zamanı elementlərin əlaqələrində
qaydalar müəyyən edilir, nizamlama prinispi meydana gəlir.
Simmetriyanı tək düzülüşdə axtarmaq kifayət etməz. Əvvəlcə
qeyd olunduğu kimi, hərəkət, yerdəyişmələr zamanı da
simmetrik xassələr yarana bilər. Yerdəyişmələrdə başlıca
olaraq elementlərin müəyyən məkanlar üzrə, bərabər
məsafələrlə yerdəyişmələri, bir məkandan digər məkana
keçmələri əsas rol oynayır. Hərəkət simmetriyası zamanı
elementlər arasında bərabər əlaqələr bərabər səviyyəli
hərəkətlərin yaranmasını şərtləndirir. Simmetriya zamanı
elementlərin eynilik momentləri arasında uyğunluq, oxşarlıq
olur, elementlərin xassələri arasında olan eynilik prinsipləri üzə
çıxır. Simmetriya elementlərin nizam halında yerini müəyyən
etməyə və sistemdə xassələrini təyin etməyə imkan verir.
Elementlərin bərabər düzülüşü inkişafın meydana gəlməsini
təmin edir. Elementlərin simmetrik düzülüş və hərəkət
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xassələri bir-birini əvəzləyən, şərtləndirən dalğaların
formalaşmasını və dalğalar arasında eynilik momentlərinin
yaranmasını zəruri edir.
Simmetriya anlayışına dair aşağıdakı yanaşmalar vardır:
-simmetriya yunan sözü olub (symmetriia) bütöv bir şeyin
hissələrinin mərkəzə, ortaya görə uyğun, mütənasib düzülüşü,
yerləşməsi; düzülüşcə uyğunluq, mütənasiblik. Həndəsi
cisimlərin simmetriyası; 1 Simmetriklik-simmetrik şeyin halı;
bir şeydə simmetriya olması; mütənasiblik. Simmetriksimmetriyası olan, simmetriya qanununa görə qurulmuş;
mütənasib.
-simmetriya-sistemin struktur elementlərinin dəyişməsi
zamanı onların keyfiyyət və kəmiyyət xarakteristikalarının
saxlanılmasını, müəyyən şəraitdə və müəyyən münasibətdə
dünya hadisələrinin əks halları arasındakı eyniyyət
momentlərinin mövcudluğu və onların qərarlaşması prinsipini
əks etdirən elmi idrak kateqoriyasıdır. 2 Bu əsərə əsasən,
gündəlik həyatda simmetriya anlayışı iki mənada işlədilir:
birinci mənada o, mütənasibliyi ifadə etməklə sistemin
müxtəlif hissələrinin bir tam halında birləşməsi üsulunu, ikinci
mənada isə tarazlığı bildirir. 3 Həmçinin qeyd edilir ki, dəqiq
araşdırmalara görə, simmetriya və asimmetriya anlayışlarının
və qanunlarının məntiqi əsaslarının ümumi cəhətləri vardır. Bu
əlaqələrin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, qanunlar məhz
onların məxsus olduqları hadisələrdə baş verən müəyyən
dəyişmələrə nəzərən simmetrikdirlər. Qanunların bu
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xarakteristikası isə invariantlıq adlanır. 1 Dünya hadisələrinin
strukturunda, onların dəyişmələrində və qarşılıqlı təsirlərində
simmetriya kimi assimetriya da zəruri momentdir.
Simmetriyanın tərkibində həm asimmetriya da vardır. Belə ki,
hərəkət qanunlarına nəzərən sükunət və bərabərsürətli düzxətli
hərəkətin simmetriyasında həmin hərəkət hallarının
eynihüquqlu olmamasından, onların fərqindən irəli gələn bir
asimmetriya da vardır.2
Proseslərin baş verməsi zamanı hadisələr arasında
simmetriyanın yaranması üçün əsasən hadisələrin müəyyən
mərkəzi hadisələrə uyğun şəkildə törədilməsi zərurəti meydana
gəlir. Bu zaman hadisələr və onların nəticələri arasında
uyğunluq və harmonik vəziyyətlər meydana çıxır. Proseslərdə
simmetriyanın yaranması üçün hadisələrə, onların formalaşan
tərkibinə təsir edən qüvvələr arasında da uyğunluq mövcud
olur. Bir trayektoriyda baş verən hadisələr arasında oxşarlıqlar
bu hadisələrin və hərəkətlərin simmetriyasını, mərkəzlərdən
asılılığını və uyğunluğunu meydana gətirir. Xüsusilə səbəb və
nəticələri eyni və ya oxşar şəraitlər doğuran hadisələrdə,
proseslərdə və hərəkatlarda uyğunluqlar, simmetriyalar
mövcud olur. Ola bilir ki, hadisələrin simmetriyası zamanı
səbəb və başlanğıc məqamları arasında oxşarlıqlar, eyniyyətlər
mövcud olsun. Cəmiyyətdə simmetriyanın yaranması,
simmetrik vəziyyətlərin qorunub saxlanılması üçün müvafiq
subyektlər və obyektlər zaman ardıcıllığı ilə eyni hadisələri
törədə bilirlər və bu baxımdan da hadisələri törətmək və
hərəkətləri etmək üçün vahid normalardan, qayda və
sxemlərdən, layihələrdən istifadə edirlər. Normaların zaman
ardıcıllığı ilə icrası oxşar hadisələrin törənməsini şərtləndirir.
Norma və layihələrdən, sxemlərdən ardıcıl istifadə başlıca
olaraq simmetrik proseslərin yaranmasını şərtləndirir. Sistem
1
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məhz ardıcıl prosesləri əmələ gətirdiyindən və hadisələrin
mərkəzi hadisələrə uyğunlaşdırılması prosesləri həyata
keçirildiyindən, sistemin mövcudluğu fəaliyyətin və əlaqələrin,
münasibətlərin simmetrik xassələrini şərtləndirir. Simmetrik
proseslərdə mərkəzi hadisələr əsasən törəmə xassələrinə malik
olur və həmçinin təsiredici, əlavə hadisə yaradıcı vasitəyə
çevrilir. Mərkəzi hadisələr ətrafında hadisələrin kompleks
olaraq törədilməsi isə sistemin fəaliyyətini gücləndirir və
hərəkətlər sayəsində yeni-yeni vasitələr üzə çıxır,
simmetriyamərkəzli proseslərdə inkişafa nail olunur. Belə ki,
güclər vahid mərkəzi güc elementləri ətrafına toplaşırlar, həm
vahidliyi yaradaraq bütöv sistem formalaşdırırlar. Mərkəzi
elementdən də güc əldə edirlər. Məsələn, belə hesab etmək olar
ki, Avropa İttifaqında Almaniya, Fransa, İngiltərə və İtaliya
sistemin (ittifaqın) simmetriya subyektləri rolunda çıxış edirlər
və simmetriya subyektləri ilə digər subyektlər aralarında olan
harmonik məzmunlu münasibətlər sistemin harmonizasiya
proseslərinin əsaslarını təşkil edir.
Proseslərin simmetriyası zamanı hadisə başlanğıcları,
səbəbləri, hadisələrin gedişatları, şəraitlər və nəticələr arasında
bu və ya digər səviyyədə eyniyyət momentləri yaranır.
Simmetriya yaranır:
-düzülüşlərdən-ətraf elementlərin mərkəzi elementlər
ətrafında cəmləşməsi və mərkəzi elementləri olan
strukturlarda;
-xətlərdən və istiqamətlərdən-elementlərin mərkəzi
istiqamətlər və xətlərə istinadən düzülməsi və mərkəzi
xətlərə əsasən digər xətlərin müəyyən edilməsi;
-məkanlardan-bir və ya bir neçə mərkəzi məkanlara
əsasən elementlərin yerləşməsi. Bir və ya bir neçə elementin
yerləşdiyi məkanın mərkəzə məkanlarla uyğunluğu;
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-hadisələrdən-bir çox hadisələrin mərkəzi hadisələrlə
uyğunluğu, harmoniyası;
-hadisə
trayektoriyalarının
mərkəzi
hadisə
trayektoriyalarına uyğunlaşdırılmasından;
-şəraitlərin, səbəb və nəticələrin, başlanğıc və sonların
mərkəzi amillərlə uyğunluğundan;
-maraqların, ehtiyac və tələbatların ətraf hissələrinin
həmin
kriteriyaların
mərkəzi
hissələrlə
uyğunlaşdırılmasından;
-ümumiyyətlə, istənilən bir tərkib hissənin mərkəzi
hissə ilə ahənglik təşkil etməsindən.
Simmetriya da harmoniya kimi strukturu təşkil edir və
holist (ing. whole-bütöv, tam) məzmun yaradır ki, bu məzmun
da vahid forma təşkil edərək rəngarəngliyi əks etdirir.
Münasibətlərin simmetrik xassələri
(simmetriyalı münasibətlər)
Simmetriya anlayışında, məfhumunda elementlər arasında
harmonik əsaslı məsafə və istiqamət amili mövcud olduğundan,
eləcə də norma və hədlər tətbiq edildiyindən, münasibətlərdə
də bu kimi prinsiplər mövcud olduğundan, yəni münasibətlər
obyektlər və subyektlər üzrə norma və hədlərlə müəyyən
edildiyindən, məhz simmetrik əsaslara malik olur. Hər bir kəs
digər şəxslərlə müəyyən obyektlər üzrə bu və ya digər
məsafədə (burada səviyyədə) münasibətdə və əlaqədə olur.
Münasibətlərin xassələri isə münasibətləri əhatə edən
obyektlərdən asılı olur, həmçinin predmetlər, mövzular da
münasibətlərin xassələrini müəyyən edən amillər içərisindədir.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, münasibətlər hərəkətlərlə
müşahidə edildiyindən və hərəkətləri yaradan və hərəkətlərin
nəticəsi olaraq meydana gələn məfhum olduğundan
münasibətlərin simmetrik və harmonik xassələri də mövcud
olur. Bu o deməkdir ki, münasibətdə olan subyektlər hərəkətdə
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olarkən, fəaliyyət göstərərkən müəyyən mərkəzi subyektlərə
(nisbətən böyük gücə malik olan subyektlərə) və obyektlərə
görə harmonik əsaslarla münasibətlər qururlar. Bununla yanaşı,
hesab etmək olar ki, münasibətlərin tərkibini təşkil edən
elementlər, yəni münasibətlər məfhumunu yaradan elementlər
də müəyyən mərkəzi elementlərə əsasən mütənasib formada
düzülüş
formalaşdırmaq
xüsusiyyətinə
malikdir.
Münasibətlərin simmetriyası əsasən elementlərin hərəkətdə
olarkən müəyyən bir mərkəzə uyğun şəkildə simmetrik
əsaslarını özündə əks etdirir. Burada maraqlar (maraq
tərkibləri) da müəyyən bir mərkəzə uyğun olaraq harmonik
düzülüş təşkil edir. Simmetrik düzülüş və vəziyyətlər zamanı
elementlərin (subyektlərin) maraq və məqsədləri, eləcə də
hərəkətləri də müəyyən mərkəzlərdə cəmləşir və mərkəzlərə
istinadən istiqamət və vəziyyətlər alır.
Simmetrik münasibətlər əsasən simmetrik əlaqələrin,
kontaktların təşkil olunmasını təmin edir. Simmetrik əlaqələr
isə müəyyən mərkəzi və ortaq koordinatlara istinadən
hərəkətlərin və subyektlərin tarazlaşmasını təmin edir.
Hərəkətlər, aktlar mərkəz hesab edilən elementlərə doğru
törədilir və hadisə hissələri və elementlər arasında məsafə
bərabərliyi və əlaqəliliyi məsələsi ortaya çıxır. Cəmiyyətdə
tarazlı maraqlara əsasən müəyyən bir mərkəzi istinad
dayağından baxılaraq qiymət verilir, simmetrik xassələr əsasən
mərkəzi elementlərə uyğun olaraq müəyyən edilir.
Münasibətlərdə simmetriya və harmoniya başlıca olaraq
xəyali prinsiplərə uyğun olur. Elementlər xəyalən, təsəvvürlər
əsasında mərkəzi elementlərlə uyğunlaşdırılır. Burada
həmçinin mücərrədlik də vardır. Xüsusilə mənəvi məsələlərdə
olan münasibətlərdə bu amil daha qabarıq büruzə verir.
Məsələn, yaxşılıq, xeyirxahlıq, mərdlik kimi məfhumlar
mücərrəd əsasları özündə əks etdirdiyindən mənəvi aləmdə
simmetrik əsaslar da təsəvvür forması kəsb edə bilir. Həmçinin
tərəflər arasında sakitlik, razılıq, mülayimlik, eləcə də
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hərəkətlər zamanı, eyni və ya müxtəlif obyektlərə təsirlər
göstərilərkən tərəflərin mövqelərində olan uyğunluqlar
münasibətlərdə və əlaqələrdə olan simmetriyanın əsaslarını
təşkil edir.
Simmetrik əsaslı münasibətlərin yaranmasında ən başlıca
zərurət içərisində hesab etmək olar ki, subyektlər öz
maraqlarını bərabər əsaslarla təmin etmək üçün bərabər
imkanlar çərçivəsində birləşmək zərurəti ilə üzləşirlər. Bu
zaman birləşdirici əsas element daha güclü element hesab
edilir. Bu element mərkəzi və əsas paylayıcı element kimi
qəbul edilə bilir. Digər elementlər isə öz imkanları daxilində
nisbi bərabərlik əsasında mərkəzi element ətrafında birləşirlər.
Münasibətlərin simmetrik xassələri əsasən cəmiyyətdə və
siyasətdə, dövlətçilikdə piramida əsaslı siyasi strukturun və
mexanizmin, ümumilikdə isə siyasi sistemin formalaşmasının
və fəaliyyətinin əsaslarını təşkil edir. Simmetrik münasibətlər
başlıca olaraq cəmiyyətin stratifikasiyalara bölünməsini
şərtləndirir. Bununla yanaşı, cəmiyyətdə üzvlər arasında
bərabər səviyyədə maraqların bölünməsinin əsaslarını müəyyən
edir. Münasibətlərin simmetrik əsasları və münasibətləri
formalaşdıran elementlərin mərkəzi və orta koordinatlar üzrə
mütənasib, harmonik düzülüşü subyektlərin və təşkilatların,
siyasi, iqtisadi və mədəni qurumların yaranmasını şərtləndirir.
Münasibətlərin məzmununu təşkil edən elementlərin müəyyən
mərkəzlər üzrə harmonik düzülüşü münasibətlərin əks
olunduğu obyektlərin harmonik və simmetrik baxımdan
formalaşmasının əsaslarını təşkil edir.
Simmetrik münasibətlərdə və əlaqələrdə sistemin gücü artır
və mərkəzlə ətraf elementlər arasındakı əlaqələr zamanı
uyğunluqdan, bağlılıqdan ümumi bir şəbəkə əmələ gəlir. Bu
ümumi şəbəkə başlıca olaraq həm də ətraf elementlərin gücünü
artırır və əlaqələrin genişlənməsində mühüm rol oynayır.
Simmetrik münasibətlər əsasında siyasi sistemin mərkəzi və
ətraf subyektləri, siyasət qurumları arasında sıx bağlılıq yaranır
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və mümkün harmoniya əsasında maraqlarınn birləşməsində və
payların bölgüsündə nisbi bərabərlik prinsipi ortaya çıxır.
Simmetrik münasibətləri yaradan amillər mərkəzi
elementin güclü olması, ətraf elementlərin maraqlar naminə
güclü elementlər ətrafında birləşmək istəkləri, ətraf elementlər
arasında maraqların bərabər bölgüsü və s.-dir. Digər tərəfdən
də münasibətlərin simmetrik əsasları sistem yaratmaq və sistem
vasitəsilə münasibətləri harmonik şəkildə nizama salmaqdan
ibarətdir.
Simmetrik münasibətləri təmin edən əsas vasitələr, icra
alətləri rolunda başlıca olaraq hüquq normaları və onların əks
olunduğu baza və köməkçi sənədlər çıxış edir. Simmetrik
münasibətlərdə və əlaqələrdə baş, mərkəzi sənədlər olaraq
konstitusiya və başqa qanunlar çıxış edir. Digər qanunvericilik
sənədləri isə bu sənədlərdən törəyir və bu sənədlərlə uyğunluq
təşkil edir. Simmetriyanın ən əsas prinsipi ziddiyyətin
olmaması və ətrafındakı elementlərin mərkəzi elementə uyğun
gəlməsini təmin etməkdən ibarətdir. Subyektlər özləri
aralarında bərabərliyi və yumşaq hüquqi tənzimləməni təmin
etmək məqsədilə simmetrik münasibətlər yaratmaqda maraq
nümayiş etdirirlər.
Münasibətlərdə və əlaqələrdə simmetriya prinsipinin ən
əsas xassələrindən biri də onun törəmə əlamətlərinə malik
olmasıdır. Belə ki, mərkəzi elementlər ətrafına ona uyğun
şəkildə elementlərin cəmləşməsi və sistemin, şəbəkənin
böyüməyə başlaması özünün ardınca yeni elementlərin cəlb
edilməsi üçün müvafiq gücün yaranması əlavə harmonik
vəziyyət alan və hərəkətdə olan elementlərin cəlb olunmasını
şərtləndirir.
Elementlər
arasında
harmonik
əlaqələr
münasibətlər
sferasının
bütövlüyünü,
unifikasiyasını
(vahidliyini) zəruri edir. Harmonik və simmetrik münasibətlər
tərəflərin bərabər şəkildə iştirakını təmin edir və ədalətin
meydana gəlməsini şərtləndirir.
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Harmonik münasibətlərdə rəngarənglik mövcud olur. Belə
ki, harmonik əsaslarla və mütənasib olaraq mərkəz ətrafında
çoxlu sayda element cəlb olunur və yeni elementlər, eyni
xətlər, istiqamətlər meydana gəlir. Harmoniya sistemin
rəngarəngliyinin yaranmasını təmin edən əsas prinsipə çevrilir.
Simmetriyada çoxçeşidlik ümumilikdə sistemin və cəmiyyətin
müdafiə qabiliyyətini artırır.
Simmetriyaya məxsus olan cəmiyyətlərdə liberallıq və
loyallıq mövcuddur. Demokratik ənənənlər güclü olur və
plüralizm geniş inkişaf edir. Simmetrik cəmiyyətlərdə
cəmiyyətin hər bir üzvünün enerjisindən istifadə edilir və bu
əsasən yaranmış şəraitlərdən və vəziyyətlərdən meydana gələn
daxili imkanlardan asılı olur. Simmetriya həm siyasi sistemin
bir qolu daxilində elementlər arasında yaranır, həm də qollar
arasında mövcud olur. Dövlətin rəhbəri hakimiyyət rəhbərləri
üçün simmetriya subyekti, elementi, ünsürü rolunda çıxış edir
və rəhbərlər onun ətrafında həmahəng yaradırlar və öz
fəaliyyətlərində harmoniya əsaslarını qururlar.
Hərəkətlər zamanı simmetriyanın saxlanılması başlıca
olaraq mərkəzi və ətraf elementlərin bərabər (nisbi və şərti
olaraq) səviyyədə, təqribi bərabər ölçülü məsafələrlə birlikdə
yerdəyişmələrindən asılı olur. Simmetrik münasibətlər zamanı
əsasən elementlər arasındakı əlaqalərdə yaylı xassələr mövcud
olur. Simmetrik münasibətlərdə ətraf elementlər mərkəzi
elementlər əhatəsində və birlikdə simmetrik, harmonik hərəkət
mənzərəsi yaradır. Harmoniya və simmetriya iqtisadi, siyasi,
mədəni, sosial və hüquqla tənzimlənən digər başqa sahələrdə
mövcud olur və sahələrin vahid sistem şəklində birləşməsini
təmin edir. İqtisadiyyat və sosial həyat sahələrində simmetrik
və harmonik münasibətlərə misal olaraq göstərmək olar ki,
insanların sərf etdikləri əməklə əldə etdikləri qazanc (məvacib,
maaş-əmək haqqı) arasında uyğunluq yaranır və bu əmək haqqı
da öz növbəsində gündəlik tələbatı ödəyir. İnsanların baza
tələbatları öz ətrafında digər tələbatları cəmləşdirir.
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Simmetriya həmçinin hər hansı bir hərəkətin, fəaliyyətin,
təsirlərin onların miqyasına, kəmiyyətinə uyğun şəkildə
nəticələrin əldə olunması bərabərliyini əks etdirən vəziyyətlərə
çevrilir. Bununla yanaşı, qeyd etmək olar ki, insan hüquqları
üzrə əlavə hüquqların baza hüquqlarına uyğunlaşdırılmasını da
simmetriya kimi qəbul etmək olar. Baza və üst qat hüquqların
öz aralarında olan uyğunlaşdırılma proseslərini da harmonik və
simmetrik vəziyyətlərə aid etmək olar. Hər bir şəxsin hüquqları
normalar hədlərində müəyyən edilir. Bir şəxsin hüququnun
inkişafı digər şəxsin hüquqlarına toxuna bilməz. Bu baxımdan,
məsələn, Almaniya Konstitusiyasının (Almaniya Federativ
Respublikası haqqında Əsas qanun (23 may 1949)) Əsas
hüquqlar bölməsinin 2-ci Maddəsinin 1-ci bəndində yazılır:
Hər kəsin öz şəxsiyyətini inkişaf etdirmək hüququ vardır.
Lakin bu hüquqlar digərlərinin hüquqlarını poza bilməz və
əxlaqi qaydalara (qanunlara) və yaxud da konstitusiya
nizamına toxuna bilməz. 1 Burada mütləq bir hüququn digər
hüquqla harmoniyasından, eləcə də harmoniya elementlərinin
baza sənədi ilə uyğunlaşdırılmasından söhbət gedir.
Siyasi-ictimai sistemlərdə simmetriya zamanı bütün
sahələr (sosial və infrastruktur sahələr) mərkəz hesab edilə
bilən iqtisadiyyat sahələrinə uyğunlaşdırılır. İqtisadiyyatda da
üst
sahələrin
baza
olaraq
istehsalat
sahələrinə
uyğunlaşdırılması proseslərinin nəticəsi olaraq simmetrik olan
vəziyyətlər mövcud olur. Bu baxımdan ağır və yüngül sənaye
sahələri arasında, tələbatla istehsalat arasında, xidmətlə
istehsalat arasında simmetrik əlaqəlilik prosesləri yaşanır.
Ümumilikdə sistemin bütün üst qat sahələri onun mərkəzi
sahələrinə uyğunlaşdırılır və simmetrik vəziyyətlər yaranır.
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Gündəlik məişətdə də simmetrik münasibətlər mövcud olur
ki, bu da ümumi məişət həyatında sabitliyin və dincliyin
yaranmasını şərtləndirir. Ailə münasibətləri başlıca olaraq
mərkəzi şəxslər (valideyinlər) ətrafında cəlb olunmaqla
formalaşır və ailə üzvləri arasında bərabərlik simmetrik
münasibətlərin əsasını təşkil edir.
Beynəlxalq münasibətlərdə simmetriya
Dövlətlər daxilində olduğu kimi beynəlxalq sahələrdə
mövcud olan münasibətlərdə də simmetriya, harmoniya və
ahənglik yaranır. Hər iki sahədə simmetrtiyanın yaranması
ağırlıq mərkəzləri, istiqamətləri ilə üst qat təbəqələr və onların
elementləri arasında uyğun, ahəng münasibətlərin mövcudluğu
ilə əlaqələndirilməlidir. Dövlətlərin daxili siyasət fəaliyyətləri
ilə onların xarici siyasət fəaliyyətləri arasında bir uyğunluq
mövcuddur və hər iki istiqamət başlıca olaraq güc mərkəzlərini
yaradan kompleks baza vasitələrə müvafiq olaraq harmoniyanı
təşkil edir. Məsələn, hər bir dövlətin daxili iqtisadiyyatı onun
beynəlxalq iqtisadi münasibətlərini şərtləndirir. Daxili və xarici
iqtisadi cərəyanlar arasında uyğunluq meydana gəlir.
Elementlər bir sahədən digərinə keçir və harmonik əsaslarla
təmaslarda olur. Dünya siyasəti sistemi və onun təbəqələri,
qatları arasında mütləq şəkildə rəngarənglik vardır,
assimmetrik məqamlar və vəziyyətlər mövcuddur ki, bu amillər
də ahəngliyin yaranması və qorunması üçün elementlər
kompleksini özündə əks etdirir.
Beynəlxalq hüququn əsas subyektləri olan dövlətlər
arasında güc baxımından fərqlər mövcudur. Buna görə də
dövlətləri güclərinə görə təsnif edirlər. Məsələn, super güc,
böyük güc, regional səviyyəli orta güc mərkəzləri və kiçik
dövlətlər anlayışları, yanaşmaları vardır. Beynəlxalq
münasibətlərdə dövlətlərin gücləri təsnif edilərkən formulalar
prinsipi əsas götürülür. Formulalar kriteriyalarla müəyyən
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edilir. Kriteriyalara isə dövlətlərin iqtisadi gücləri, o cümlədən
təbii ehtiyatları, sənaye potensilaı, əhalinin çoxluğu, ərazinin
böyüklüyü, ölkənin geosiyasi mövqeyi, coğrafi potensialı,
okean və dənizlərə çıxışları, ticarət limanları, hərbi imkanları,
hərbi baxımdan geostrateji mövqeyi, elm və təhsil imkanları,
mədəniyyət potensialı və s. aid edilir. Beynəlxalq
münasibətlərdə dövlətlərin gücləri fərqli olduğundan
ümumdünya siyasətinin formalaşmasında, siyasi cərəyanların
yaranmasında hər bir dövlətin öz payı və imkanı olur.
Dövlətlərdən ibarət olan ümumdünya siyasət strukturunda hər
bir dövlətin, eləcə də regionun strukturda öz yeri olur, müvafiq
mexanizmə malik olur. Siyasi sistemin fəaliyyətində böyük
dövlətlər başlıca olaraq aparıcı element, əsas təsiredici element
kimi çıxış edir. Digər elementləri də öz ətraflarına cəlb edirlər.
Bu baxımdan hesab etmək olar ki, dünya siyasəti sistemində,
beynəlxalq münasibətlər sistemində fərqlər mövcuddur ki, bu
fərqlər həm də öz-özlüyündə simmetriyanı, eyniliyi,
harmoniyanı təşkil edir. Belə ki, böyük dövlətlər regionda kiçik
dövlətləri öz tərəflərinə çəkirlər və onlar arasında
münasibətlərdə nisbi və şərti bərabərliyə əsaslanan simmetriya
yaranır, ahənglik təşkil edilir. Məsələn, Avropa İttifaqında bu
gün dövlətlər arasında olan münasibətlərdə nisbi harmoniya və
tarazlıq vardır ki, bu da simmetrik münasibətlərin, yaylı
məzmunlu
və
xassəli
münasibətlərin
əsaslarını
formalaşdırmaqdadır. Simmetrik münasibətlər başlıca olaraq
təşkilatların formalaşmasında öz təsdiqini tapır. Məsələn,
NATO ittifaqında ABŞ mərkəzi element kimi əhəmiyyət kəsb
edir və digər elementlər də onun ətrafında cəmləşir və burada
münasibətlərdə nisbi mütənasiblik mövcud olur. Beynəlxalq
münasibətlərinn simmetriyası zamanı dövlətlər arasında olan
münasibətlərdə simmetrik xassələr başlıca olaraq subyektlər və
obyektlər, yəni münasibətlərin əhatə olunduqları sahələr üzrə
yaranır. Beynəlxalq münasibətlərin obyektləri, məsələn,
iqtisadi, siyasi, mədəni, elmi və s. sahələr üzrə, simmetrik
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əlaqələrin yaranması və şəbəkələrin təşkil edilməsi prinsiplərini
zəruri edir. Simmetrik münasibətlər zamanı beynəlxalq iqtisadi,
siyasi və digər sistemlər formalaşır və sistemlərdə aparıcı,
mərkəzi subyektlər, elementlər meydana gəlir, digər
subyektlər, elementlər də həmin subyekt ətrafında harmonik
qaydada münasibətlərə daxil olurlar. Subyektlər kimi obyektlər
də mərkəzi diqqətyönəldici vasitə rolunda çıxış edirlər. Burada
maraqlar obyektlər üzrə nisbi olaraq mütənasib vəziyyətə
gətirilir. Beynəlxalq münasibətlərdə əksərən bir məkanda olan
simmetriya digər məkanlarda asimmetriyanı yaradır.
Beynəlxalq münasibətlərin, daha geniş götürdükdə dünya
münasibətləri sisteminin simmetrik əsasları struktur
baxımından məkanlar üzrə “siyasi heliosentrizm” prinsipinə
əsasən müəyyən edilir. Böyük dövlətlər regional simmetrik və
asimmetrik münasibətlər sistemi üçün mərkəzi subyekt, güc
rolunu oynayırlar. Qeyd edildiyi kimi, simmetriya anlayışı
daha çox məkanla bağlıdır. Məkandan-məkana keçdikcə
simmetriyanı
yaradan elementlərin fəaliyyət dairəsi
məhdudlaşır və burada asimmetriya yaranır. Ola bilir ki, artıq
bu regiona müvafiq olan simmetriya elementləri fəaliyyətdə
olurlar. Bu baxımdan hesab etmək olar ki, bir məkanda olan
simmetriya digər məkanda olan simmetriyadan fərqlənir və
elementlər də ayrı olur. Daha dəqiq desək geosiyasi regionların
simmetrik əsasları başlıca olaraq həmin regionlarda mövcud
olan subyektlər, elementlər tərəfindən təşkil edilir. Regionlar
arasında da harmonik əlaqələr təşkil edilir və burada da
subyekt və obyekt mərkəzliliyinə görə harmoniya və
simmetriya yaranır.
Beynəlxalq münasibətlərdə simmetriya mərkəzlərə nəzərən
harmonik əlaqələrdən ibarət olduğundan mərkəzlərin
əhəmiyyətini, məsuliyyətini və öhdəliyini artırır. Beynəlxalq
münasibətlərin simmetrik əsasları dövlətlər və xalqlar arasında
bərabərliyin yaranmasını və ümumdünya siyasətində bərabər
iştirakın əsaslarını təmin edir. Belə ki, simmetrik
347

münasibətlərdə harmonik əlaqələr yaranır ki, simmetrik
əlaqələr də hər bir maraqlı dövlətin iştirakını təmin edən əsas
vasitəyə çevrilir. Bununla yanaşı, qeyd etmək olar ki,
simmetrik əlaqələr dünya problemlərinin həllində birgə iştirak,
gücün birləşdirilməsi amilini üzə çıxarır. Hər bir dövlət öz
imkanlarını səfərbər etmək siyasətini həyata keçirir və özünü
beynəlxalq münasibətlər sisteminin təsiredici elementi kimi
görməyə çalışır.
Beynəlxalq münasibətlərin simmetriyası əsasən dövlətlərin
beynəlxalq səviyyədə qarşılıqlı nəzarət prinsipini zəruri edir.
Belə ki, dövlətlər arasında bir-birinə nəzarət amili üzə çıxır,
dövlətlər bir-birilərinə qarşı diqqət də yetirirlər. Beynəlxalq
münasibətlərdə simmetriya prinsipi əsasən böyük gücə malik
olan dövlətlərin kiçik gücə malik olan dövlətlər üzərində
nəzarətini meydana gətirir ki, bu da ümumdünya sülhündə
böyük dövlətin nəzarəti prinsipini üzə çıxarır. Beynəlxalq
münasibətlərin simmetriyası başlıca olaraq dünyanın
vahidliyini təmin edir və böyüklü-kiçikli bütün dövlətlərin şərti
olaraq bir-birilərindən asılılğını yaradır. Bu da özlüyündə
beynəlxalq sülh sisteminin davamlılığını şərtləndirir.
Simmetrik münasibətlər dünya siyasi siteminin möhkəmliyini
təmin edir və mövcud olan harmonik bağlılıq bir subyektin
həddən artıq təsir göstərməsinin və təzyiqlərinin qarşısını alır.
Çünki bütün subyektlərin fəaliyyətləri bir-birinə bağlı olur.
Burada mərkəzi subyektlərin (güclü dövlətlərin) təsir
imkanlarını genişləndirir, lakin onun həddən artıq şişməsinə
imkan vermir. Qrşılıqlı bağlılıq vəziyyəti siyasət cərəyanlarının
obyektlərdən obyektlərə, subyektlərdən subyektlərə rəvan
şəkildə transferini gücləndirir.
Beynəlxalq münasibətlərdə simmetriya ümumdünya
ehtiyacının ödənilməsini də zəruri edir. Belə ki, harmonik
bağlılıq ehtiyacı olan dövlətlərin öz ehtiyaclarını ödəmə
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liberallaşmasını təmin edən əsas vasitəyə çevrilir. Həmçinın
beynəlxalq əlaqələr və münasibətlər rejimlərinin yumşaq
məzmununu müəyyən edir. Simmetrik münasibətlər
ümümdünya siyasət mənzərəsinin daha da rəngarəngləşməsini
təmin edir və dövlətlərin hərtərəfli inkişafını və iştirakını
zəruriləşdirir. Simmetrik münasibətlər beynəlxalq humanitar
siyasətin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Simmetrik
münasibətlər dövlətlər arasında bərabərlik, xalqlar arasında
dinc-yanaşı yaşamaq prinsipini zəruri edir. Simmetriya
həmçinin dünyada demokratik prinsiplərin yaşaması üçün
böyük dövlətlərin güclərini səfərbər etmək məsələsini
zəruriləşdirir. Beynəlxalq münasibətlərdə mərkəzə doğru
elementlərin simmetrik xassələri tələb edir ki, münasibətlərdə
loyallıq, liberallıq yaransın.
Beynəlxalq münasibətlərdə harmoniyanı, müəyyən mərkəzi
elementlər və obyektlər üzrə simmetriyanı təmin edən əsas
vasitələr içərisində hüquq normaları çıxış edir. Bununla yanaşı,
hüquq normalarını yaratmaq və birgə icra etmək (əməl etmək)
üçün təşkilatlardan da istifadə edilir. Simmetriik münasibətlərdə hüquq normaları istiqamətverici funksiyanı yerinə
yetirir və siyasətin, siyasi hərəkətlərin yönləndrillməsini təmin
edir. Böyük dövlətlər kiçik dövlətlər üzərində nəzarəti və eləcə
də öz aralarında qarşılıqlı nəzarəti təmin etmək məqsədilə
nəzarətetmə sistemini təşkil edirlər. Məsələn, ABŞ və Böyük
Britaniya tərəfindən BMT-nin yaradılması təşəbbüsünün irəli
sürülməsi əslində beynəlxalq münasibətlərdə, dövlətlər
arasında simmetriyanın yaranmasını (burada böyük dövlətlərin
birgə şəkildə iştirakı əsasında kiçik dövlətləri də cəlb etməklə,
ümumdünya sülhünə nail olmaq və birlikdə inkişaf etmək və
bundan irəli gələrək maraqları təmin etmək əsas məqsəd idi)
təmin etməkdən ibarət olmuşdur. Simmetrtik münasibətlərin
yaranması, əlaqələrin genişlənməsi üçün bir çox vasitələrdən, o
cümlədən danışıqlardan və yığıncaqlardan geniş istifadə edilir.
Bu vasitələr problemin diqqətdə saxlanılması üçün mühüm
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vasitələr hesab edilə bilərlər. Qərarlar və tədbirlər simmetrik
münasibətlər sisteminin saxlanması və təkmilləşməsi üçün
stimulverici, hərəkətəgətirici, yönləndirici funksiyanı yerinə
yetirir.
Beynəlxalq münasibətlərdə simmetriyanı təmin edən hüquq
normaları yaradılarkən baza sənədə və prinsiplərə
uyğunlaşdırılır ki, bu da simmetrik fəaliyyəti təmin edir. Baza
prinsiplər də ədalətə söykənir və ictimai-siyasi məsələlərdə
həm də tarixi amili zəruri edir. Simmetrik münasibətlər
beynəlxalq münasibətlər sisteminin rəvan məzmununu təmin
edir və qarşılıqlı mövqelərdə siyasi liberallıq yaranır.
Beynəlxalq münasibətlərdə baza obyektlər üzrərində üst qat
obyektlər yaranır və hər iki qatın sahələri arasında ahənglik
meydana gəlir. Beynəlxalq münasibətlərdə simmetriya zamanı
baza qatın sahələri, obyektləri arasında da uyğunluq, ahənglik
təşkil edilir.
Simmetrik münasibətlər həmçinin bütün problemlərin
beynəlxalq hüququn on mühüm prinsipinə uyğun olaraq həllini
zəruri edir. Bu prinsiplər mərkəzi (simmetrik) istinadlar
rolunda çıxş edir. On mühüm prinsip öz-özlüyündə məna
ahəngliyinə, ardıcıllığına, bu baxımdan bağlılığa malikdir.
Burada törəmə xassəsi vardır və bir ahəng prinsipdən digər
uyğun prinsip meydana gəlmişdir. Beynəlxalq münasibətlərdə
simmetriya başlıca olaraq fikirlərin sinonim məzmununu
müəyyən edir və həlli yanaşmada sinonimlik yaranır, oxşarlıq
və eynilik üzə çıxır. Beynəlxalq münasibətlərdə simmetrik
əsasların yaranması üçün fəaliyyətin həyata keçirilməsi
məqsədilə bir və ya bir neçə layihə mərkəz olaraq əsas
götürülür və münasibətlərin, problemlərin həllində nümunə
kimi qeyd edilir. Layihələr, təcrübələr əsasında digər
problemlərdə tətbiqi məsələlər üzə çıxır. Baza sənədi
simmetriya sənədinə, uyğunlaşdırma vasitəsinə çevrilir.
Simmetriya özündə ədaləti, düzgünlüyü, davamlılığı və
möhkəmliyi əks etdirir. Məsələn, o vasitələr simmetriya
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vasitələri hesab edilə bilər ki, ətraf elementlər onun ətrafına
cəlb edilə bilsin və bu element ətraf elementləri saxlamaq
imkanlarına, gücünə malik olsun. Mərkəzi elementin gücü isə
onun düzgünlüyündə (məsələn, münasibətlər sistemində böyük
dövlətlərin gücündən irəli gələrək yaranan ədalətlilik,
düzgünlük) özünü sübut etmiş olar ki, nəticədə simmetriya
vəziyyətinin alınması da elementin ədalətli funksiyasına
söykənər. Əks təqdirdə, özündən itələməyə gətirib çıxara
biləcək ədalətsizliyə əsaslanan, qeyri-simmetrik vəziyyətlər
strukturun dağılmasına səbəb ola biləcək.
Beynəlxalq münasibətlər strukturunda siyasi, iqtisadi və
digər cərəyanların baş verməsi səbəbləri maraqlara
söykəndiyindən ola bilər ki, bir simmetrik istiqamət üzrə (baza
istiqaməti) müəyyən şəraitlərdə asimmetrik vəziyyətlər
meydana gəlsin. Məsələn, böyük dövlətlərin onun ətrafında
olan digər dövlətlərə qarşı müəyyən məqamlarda təzyiqləri,
təsirləri, fikir ayrılıqları ola bilər. Həmin vəziyyətləri müəyyən
anlar üçün asimmetrik vəziyyətlər kimi qəbul etmək olar.
Lakin belə vəziyyətlər heç də strukturun baza simmetriyasına
xələl
gətirə
bilməz.
Simmetriyanın
dağılması
və
asimmetriyanın baza trayektoriyasına keçməsi isə, yəni radikal
siyasət, ögeylik və etibarsızlıq, etinasızlıq hallarından yaranan
qeyri-simmetrik vəziyyətlərin meydana gəlməsi destruksiyanın
əsaslarını formalaşdıra bilər.
Beynəlxalq münasibətlərdə simmetrik vəziyyətləri yaradan
istənilən mərkəzi elementin, subyektin və ya istiqamətin
çatışmazlığı asimmetrik əsaslı (bazalı) münasibətlərin
yaranmasını şərtləndirə bilər. Məsələn, Avropa İttifaqı başlıca
olaraq iqtisadi münasibətlər üzrə simmetrik struktura xasdır.
Bu qurum məhz iqtisadi vasitələr üzərində qurulmağa başlayıb.
Vahid regionçuluq, ümumi dəyərlər, Avropa vətəndaşlığı,
vahid region sakini, vahid mədəni irs və s. bu kimi holist
baxışlar və məfhumlar başlıca olaraq iqtisadi vasitələr üzərində
simmetrik qaydada formalaşıb. Onu da qeyd etmək lazımdır ki,
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strukturun hər bir istiqaməti, xətti üzərində simmetrik vasitə,
element mövcuddur ki, bu element də digər elementlər üçün
simmetriya əsası rolunu oynayır.
“Siyasi heliosentrizm” prinsipinə uyğun olaraq bir
regionda olan böyük güc mərkəzi digər regionda mövcud olan
simmetrik, harmonik strukturla harmoniyanı, tarazlığı
yaratmaq üçün öz ətrafına regionun başqa dövlətlərini
cəmləşdirmək siyasəti həyata keçirir. Bu həm rəqabətdə
dözmək və qalib gəlmək üçün təşkil edilir, həm də mərkəzi
gücün öz ətrafında sistem yaratması məqsədilə həyata keçirilir.
Dünyanın siyasi mənzərəsi bir tərəfdən harmonik və simmetrik
strukturlarla müşahidə edilir, digər tərəfdən də simmetrik
elementlər, komplekslər və vahidlər arasında mübarizə ilə
xarakterizə olunur.
Beynəlxalq münasibətlərin simmetrik xassələrinə dair
aşağıdakı ümumiləşdirilmiş fikirləri bildirmək olar:
-hüquq normalarının bir-birinə nəzərən simmetrik və
harmonik xassələri;
-hüquq normalarının mərkəzi sənədə, baza hüquq normalar
toplusuna nəzərən simmetrik xassələri;
-siyasi fəaliyyətin hərəkətin təcrübələrə, beynəlxalq
qaydalara, standartlara əsasən uyğunlaşdırılması, hər hansı bir
təcrübənin, qaydanın, standartın nümunə olaraq götürülməsi;
-dövlətlər arasında müəyyən obyektlərə istinadən
münasibətlərin ahəngliyi, uyğunluğu, simmetriyası;
-regionlar arasında müəyyən obyektlər üzərində (məsələn,
hərbi obyektlər, iqtisadi obyektlər və sahələr) simmetrik
münasibətlər;
-bir böyük dövlətlə region arasında, məsələn, RusiyaAvropa İttifaqı arasında, mövcud olan simmetrik münasibətlər;
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-siyasi regionlar arasında, məsələn, Avropa ilə Asiya siyasi
regionu arasında simmetrik münasibətlər (simmetriya
vasitələrinə görə cəmləşmə) və s.
Münasibət (əlaqə) anlayışı
Qədim yunanlar hesab edirdilər ki, kainat müəyyən
qanunlarla idarə olunur. Kainatı Allah yaradıb, bu yaranışda bir
quruluş, həndəsi quruluş var. Bütün təbiət məntiqdən təşkil
olunub. İnsan zəkası isə bu təbiəti dərk etmək üçündür.
Aristotelə görə, hər şeyi Allah qanunlarla yaradıb.
İnsanlar təbiətlə olan təmaslarını, cəmiyyətdə öz
mövqelərini, fəaliyyətlərini münasibətləri (vasitələrə, əşyalara,
mənəvi aləmə təsir etməklə yaranan münasibətlər və
formalaşan zəka ilə, eləcə də yaranan münasibətlərlə vasitələrə
yeni təsir üsulları ilə, yəni qarşılıqlı refleksiya və təsiretmə
yolu ilə- vasitələrə təsir üzərində qurulan münasibətlərlə,
münasibətlərdən yaranan təsir üsulları ilə) etdikləri ilə təmin
edirlər. İnsanlar daima hərəkətdə olurlar və onların hərəkətləri
də ehtiyac və tələbatların ödənilməsinə yönəlir. Ehtiyac və
tələbatlardan da maraq və məqsədlər formalaşır. Ehtiyac,
tələbat, maraq, mənafe və məqsədlər insanları hərəkətə gətirən,
onları istiqamətləndirən mücərrəd elementlər kimi çıxış edir.
Münasibət də özündə mücərrəd elementləri əks etdirən bir
kompleks varlıq kimi əhəmiyyət kəsb edir. Münasibətin tərkib
elementləri olur. Bu baxımdan, insanların bioloji nöqteyinəzərdən baş beyinləri duyğu (hissiyyat orqanları) vasitəsilə
müvafiq informasiyaları qəbul edir. Baş beyin informasiyaları
emal edərək hərəkətəgətirici orqanlara müvafiq siqnallar ötürür
və onların fəaliyyətlərini istiqamətləndirir. Beyin tərəfindən
qəbul edilən informasiyalar həmçinin xarakterləri müəyyən
edir və formalaşdırır. İnsanlar ətraf mühitdən aldıqları
informasiyalara qarşı refleksiyalı olurlar, informasiyalar qıcıq
yaradır, emosiyaları meydana gətirir, bir sözlə durğunluq
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yaradır, dayanışı və mövqeni, eləcə də hərəkəti müəyyən edir.
Münasibət informasiya mübadilələrindən (qəbul edilən və
ötürülən) ibarət olan prosesli bir mücərrəd məfhumdur və
insanların maddi vasitələr üzərində hərəkətlərinin əsaslarını
müəyyən edən anlayışdır. Münasibət prosesinin tərkibində
çoxlu sayda ardıcıl reaksiya məqamları olur ki, bu da prosesin
ardıcıllığını təmin edir, diqqət yetirmək məsələsini reallaşdırır.
Münasibət eləcə də konkret zaman və şəraitdə meydana gələn
refleksiya anıdır və bunların cəmi münasibətin prosesli
tərkibini müəyyən edir.
Münasibəti formalaşdırır (bioloji və psixoloji baxımdan):duyğu orqanları (hissiyyat), instinkt, iradə, əqli təfəkkür
(idrak), hafizə (yaddaş), şüur; refleksiya, o cümlədən qıcıq,
emosiya və xarakterin tərkibinə aid olan elementlər. Münasibət
və insan xarakteri vahid şəkildə birləşərək insanların sosial
ictimai və fərdi fəaliyyətini və mövcudluğunu təmin edir.
Dövlət daxilində əsasən iqtisadiyyat üzərində qurulan və
idarəetməni özündə əks etdirən sosial və siyasi münasibətlərin,
o cümlədən dövlətlər arasındakı münasibətlərin (buna əsasən
siyasi münasibətlər deyilir. Siyasət anlayışı özünün
etimologiyası və həmçinin tarixən əhatə edildiyi obyektlər və
subyektlər baxımından dövlətə, hakimiyyətə aid olduğundan
hakimiyyət adlanan siyasi təsisat tərəfindən iqtisadi, sosial,
mədəni və digər sahələrdə tənzimləmə prosesləri ilə özünü
biruzə verir. Qədim yunan alimi Aristotel özünün “Siyasət”
əsərində qeyd edir ki, hər bir dövlət özündə bir növ münasibəti
təmsil edir. Hər bir fəaliyyət rifahı nəzərdə tutduğundan, eləcə
də bütün münasibətlər rifahı təmin etmək üçün nəzərdə
tutulduğundan, aydın olur ki, bütün münasibətlər bu və ya
digər rifaha doğru yönəlir. Ən yüksək rifaha elə bir münasibət
can atır ki, bu münasibət özündə digər münasibətləri birləşdirir
ki, buna da dövlət, yaxud siyasi münasibət demək olar.1 Dövlət
həm sərhədləri daxilində, həm də sərhədlərindən kənarda bütün
1

Aristotel. “Siyasət. Böyük etika”. Bakı, XXI-Yeni Nəşrlər Evi, 2006, 432 səh., s.7.
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mövcud istiqamətlərdə siyasət həyata keçirir. Dövlətin cəmi
siyasət istiqamətləri strukturlaşma proseslərini özündə ehtiva
edir. Struktur baxımından qeyd etmək olar ki, bütün sahələrdə
münasibətlərin idarəolunması piramidal quruluşuna malik olan
forma əsası ilə, iyerarxik qaydada həyata keçirildiyindən,
ümum münasibətlər cəmi və hakimiyyətin birbaşa iştirakı və
idarəolunmanı təmin etməsi onu deməyə əsas verir ki, bütün
hüquqi münasibətlər cəmi siyasi münasibətlərin məzmununu
əks etdirir. Elə siyasət hakimiyyət tərəfindən hüquq
normalarının yaradılması və icrasının təmin edilməsi yolu ilə
təzahür edir. Aristotelin fikrincə, ədalət anlayışı dövlət anlayışı
ilə bağlıdır, belə ki, hüquq ədalətin meyarı kimi siyasi
münasibəti tənzimləyən normadır) 1 balanslaşdırılması istiqamətində tədqiqat aparmaqdan, mühakimələr bildirməkdən,
nəzəri fikirlər irəli sürməmişdən, müəyyən qənaətlərə gəlməmişdən öncə münasibətlər və balanslaşdırma anlayışlarının
özlərinin mənasını bir qədər izah etmək lazım gəlir.
Münasibət.-is [ər] 1. İki şey arasındakı nisbət, uyğunluq
müvafiqlik. Sözü ilə əməli arasında münasibət yoxdur. 2.
Qarşılıqlı əlaqə, rabitə, yaxınlıq.
Münasibət-psixologiyada–şəxsiyyətin psixi fəaliyyətindən
biri; obyektiv aləmin, cisimlərin, hadisələrin insan beynində
subyektiv inikası. İnikas fəaliyyətdə olan, dərk edən subyektin
münasibəti kimi psixi fəaliyəti də özünə daxil edir, bu da onun
tələbatını ya təmin edə bilər, ya da həmin prosesə mane ola
bilər. Xarici aləmin insan beynində inikasının bu cür
özünəməxsus cəhəti şəxsiyyət hislərini təşkil edir. Hisslərinsan beynində onu real münasibətlərinin inikasıdır, yəni
subyektin onun üçün əhəmiyyətli olan obyektlərə münasibətidir. Hisslərin əsas keyfiyyəti-şəxsiyyətin obyektə zəruri
və özünəməxsus emosional münasibətidir. Əməyə, insanlara,

1

Aristotel. “Siyasət. Böyük etika”. Bakı, XXI-Yeni Nəşrlər Evi, 2006, 432 səh. s. 11.
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xalq və dövlət əmlakına olan münasibət müsbət və mənfi ola
bilər.1
Mülkiyyət münasibətləri - İstehsal münasibətləri
sistemində istehsal vasitələri və istehsal nəticələrinin
mənimsənilməsi üzrə münasibətlərdir.
İctimai istehsal münasibətləri - ictimai istehsalın –
istehsal, bölgü, mübadilə və istehlakdan ibarət-vəhdət halında
mövcud olan dairələrində (sferalarında) yaranan münasibətlər.
Bu münasibətlər bir növ bölgünü, mübadiləni və istehlakı
nəzərdə tutur.2
Münasibət anlayışının izahına iki yaxın məna kəsb edən
istiqamətdən yanaşmaq olar: birincisi, qeyd etmək olar ki,
münasibət bir məfhum olaraq, şəxsin digər canlı və cansız
varlığa, əşyaya mövqeyini, fikrini, rəyini, düşüncəsini
bildirən vasitə və vəziyyətdir, fikirləri gerçəkləşdirən
anlayışdır. Münasibət zamanı mövqe bildirmə, qərara gəlinmə,
rəy ifadə etmə şəxsin hərəkət tərzini əvvəlcədən müəyyən edir.
Mövqe, rəy və fikir tərkibi şəxsin əşyaya və canlı orqanizmə
təsir imkanlarını müəyyən edir. Şəxslərin əşyaya təsirləri
nəticəsində yaranan vəziyyət, nəticələr sonrakı mövqelər və
hərəkətlər üçün zəmin yaradır, əsas məzmun verir. Şəxslərin
təbiətə, canlı və cansız varlıqlara münasibəti onların
müşahidələrindən, ehtiyac və tələbatlarından irəli gəlir. Özündə
mövqeni əks etdirən münasibət insanların təbiətlə və
cəmiyyətlə təmaslarının əsaslarını müəyyən edir. İkincisi isə
sahələr üzrə konkret əlaqələri müəyyənləşdirir: - iki və ya
daha çox şəxslər arasında əşyalara təsirlərdən (istifadə etmə,
yönəltmə və s.) irəli gələn münasibətlər (işgüzar əlaqələr,
ictimai və siyasi sahələr üzrə əlaqələr-tellər) və mənəvi
münasibətlər (ailə, dostluq, qohumluq, yoldaşlıq və s.). Hər iki
istiqamət bir-birinə yaxındır və qarşılıqlı olaraq meydana gəlir.
1

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. On cilddə. VII cild, 19. Bakı, 83, səh. 83.
İqtisadi nəzəriyyə: Dərs vəsaiti (Vəliyev T.S., İbadov C.A., Məmmədov A.B. və b.)Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1992.-191 səh. s. 28.
2
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Belə ki, mövcud insanların yaşamaq uğrunda mübarizələri,
ehtiyac və tələbatlarını ödəmək istəkləri onların təbiətə,
cəmiyyətə olan təsirlərini yaratmaq üçün qıcıqları yaradır,
qıcıqlar reaksiyalara səbəb olur, reaksiyalar müşahidələrlə bağlı
olur və nəticədə hərəkət meydana gəlir. Reaksiyalar və
hərəkətlər şəxslər arasında əlaqələri(kontaktları) yaradır,
həmçinin şəxslə
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çaylar ətrafında) insanlar arasında münasibətlərin məzmun və
tərkibini daha da genişləndirmişdir. Əkinçiliyin, sənətkarlığın,
təsərrüfatın (təsərrüfat sonradan iqtisadiyyatın meydana
gəlməsini şərtləndirmişdir) yaranması nəticəsində insanların
təbiətdən asılılığı tədricən zəifləməyə başlamış və əksinə
olaraq təbiətə təsirlərini gücləndirmişdir.
Dövlətlər adlanan siyasi təsisatlar istehsal edilən məhsullar
və digər istiqamətlərdə müəyyən qrupun nəzarətini və
məhsullar üzərində paylara malik olmasını zəruri etmişdir.
Müəyyən ərazilərdə və məskənlərdə birləşmələr münasibətlərin
sferalarını genişləndirmiş, proseslərin tənzimlənməsi və bu
baxımdan idarə olunması zərurətini ortaya çıxarmışdır.
Proseslərin idarə olunmasında qüvvə, güc tətbiq edən qruplar
hakimiyyəti təmsil etmişlər.
Sosial və siyasi münasibətlərin tarixi cəmiyyətlərin və
dövlətlərin təşəkkül tapmasının tarixi ilə əlaqəlidir. Məlumdur
ki, sosial inkişafın ilk dövrlərində insanlar təbiətdən yalnız öz
tələbatlarını ödəyə biləcək məhsul ala bilirdilər və hamı
kollektiv şəkildə əməklə məşğul olurdu. Əldə edilən məhsul
kollektiv olaraq da bölüşdürülürdü. Əkinçilik və maldarlıqdan
sonra dəyişikliklər meydana gəldi, ilkin tələbat ödənildikdən
sonra bir qədər artıq məhsul istehsal edilməyə başladı. Bununla
da ictimai məhsul iki hissəyə bölünməyə başladı: cəmiyyətin
sağ qalması üçün lazım olan labüd məhsul və iqtisadiyyatın
inkişafı üçün lazım olan izafi məhsul. Məhz bu izafı məhsul
üzərində nəzarət etmək, ictimai məhsulu ələ keçirmək uğrunda
ictimai mübarizədə qaliblər (güclülər) və məğlublar (zəiflər)
meydana gəldi. Hakimlər və məhkumlar arasında ictimai əmək
bölgüsü zaman idarə edənlər və istehsalla məşğul olanlar
arasında bərabərsizliklər və ziddiyyətlər yaranır. Bu ictimai
qarşıdurmanın sabitsizliyə gətirib çıxarmasınınn qarşısını
almaq üçün üçüncü bir qrup – cəmiyyətləri idarə etmək
funksiyasını üzərinə götürən ictimai qrup meydana gəldi.
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Dövlətsiz cəmiyyətlərdən dövlətli cəmiyyətlərə keçildi. 1
Cəmiyyətlərin və dövlətlərin meydana gəlməsi haqqında
nəzəriyyə onu göstəir ki, siyasi münasibətlər məhz iqtisadi
münasibətlərdən yaranmağa başlamış, siyasi münasibətlər daha
çox idarəetmə, tənzimləmə kimi fəaliyyəti istiqamətləndirmişdir.
İstehsalın genişlənməsi ilə münasibətlərin genişlənməsi
prosesləri sürətlənmiş, ehtiyacların ödənilməsi istiqamətində
kollektiv əmək bölgüsünün yaranması və yaşayış məskənlərin
müəyyən ərazilərdə çoxalması tayfaların birləşməsini zəruri
etmiş, xalqlar adlanan etnoslar meydana gəlmiş və mədəniyyət
mərkəzləri-sivilizasiyalar yaranmışdır. Şəhərlərdə incəsənət
sahələri təşəkkül tapmışdır. İnkişaf tendensiyaları tayfalararası,
xalqlararası mübarizəni, müharibəni şərtləndirmiş, işğallara yol
açmışdır. Müəyyən ərazidə birləşən tayfalar xalqlara çevrilərək
öz ərazilərini qorumaq, silahlı qüvvələr yaratmaq, eləcə də
sərvətlərindən birgə olaraq istifadə etmək məqsədilə dövlət
adlanan siyasi təsisatlarının fəaliyyətini genişləndirmişlər.
Qədim insanlar həyat uğrunda mübarizə aparmaq üçün və
təbiətin onlara müxtəlif şəraitlərdə sağ qalmaq yardımının
olmasının vacibliyi məsələsinə haqq qazandırmaq məqsədilə öz
təxəyyüllərində yardımçı və idarəedici qüvvəni canlandırırdılar
və təbiət hadisələri ilə özləri arasında əlaqələndirici qüvvəni
təmsil edən varlıqlar (Tanrı) axtarırdılar. Hər bir təbiət
hadisəsinin öz qüvvə tətbiq edəni (panteonları) var idi. İnsanlar
arasında olan münasibətlərdə də mifik təfəkkür təsirlərini
göstərirdi. Təbii ki, bu insanlar inanclarına görə zəiflik
nümayiş etdirirdilər və özlərini həmin qüvvələrə tab etdirərək,
sağ qalmaq üçün inam yaradır və inanclara uyğun öz
həyatlarını təşkil edirdilər. Mifik təfəkkür haqqında Cəfər
Cabbarlının əsərində qeyd edilir: Zaqmuk qədim Babilistanda
qullar bayramıdır. O zamanlar insan təbiətə qarşı mübarizədə
1

L.S.Sanisteban. “Siyasət elminin əsasları” (ixtisarla). Bakı, “Azərbaycan”
nəşriyyatı-1994. Tərcümə edəni Həmid Baratlı. 63 səh., s. 5-6.
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gücsüz olduğu üçün onun hadisələrini birər canlı kimi təsəvvür
edirdi. Odur ki, qədim Babilistanlıların etiqadınca günəşi
təmsil edən əski allah Morduk soyuq və şaxtaya qarşı mübarizə
aparıb qışda büsbütün gücdən düşür və ölür, ilk baharda isə
yenidən dirilirmiş. Onun qışa qələbə çalmasına kömək üçün
qurban verilirdi. Əvvəlləri qurban olmaq üçün qəbilə rəisləri
öldürülürdü. Sonralar isə qəbilə rəisləri böylə bir hiylə
düzəltdilər. Onlar xalqa təklif edirdilər ki, bir müddət başqa
bir rəis də seçib onu qurban versinlər. Allahlar da demək onun
əsl rəis, ya da qəlp olduğunu başa düşməzlər. Qurban veriləcək
adam adətən ağır canilərdən seçilir və Zakan adlanırdı.
Ölümdən 5 gün qabaq ona hakimiyyət verlirdi. Qədim
Babilistanda il 360 gün hesab edilirdi. Günəşin dövriyyə
hərəkəti isə 365 günə bitdiyindən hər il 5 gün artıq qalırdı. Bu
5 gün bütün göydəki allahlar dünyanı idarə etməkdən vaza
keçirdilər. Yer üzünün allahları hakimləri də qurbanlıqdan
boyun qurtarmaq üçün 5 günlüyə idarədən əl çəkirdilər. Həmin
bu 5 gündə bütün hakimiyyət Zakana verilirdi. Bu 5 günü bütün
qullar azad edilirdi. Zakan 5 gün hökmüranlıq etdikdən sonra
öldürülürdü. Bundan sonra əski allah Morduk dirilir, onunla
bir yerdə bütün kompaniyası da –padşahlar, kahinlər, tacirlər
və sairə də dirilib öz ağalıqlarına başlayırlardı”.1
Qədim misirlilər hesab edirdilər ki, ilanda (kobrada) allah
gücü var. Qədim misirlilər təbiətlə qarşılıqlı əlaqədə birləşmiş
formada yaşayırdılar. Burada heyvanları da mumiyalayır və
sahibləri ilə birlikdə (məsələn, itləri mumiyalayırdılar) dəfn
edirdilər. Quşların da mumiyalanması həyata keçirilirdi.
(məsələn, qaraleylək quşu). Bir neçə milyon quşu öldürüb
Allaha hədiyyə olaraq mumiyalayırdılar. Təbii ki, bu irrasional
(idealist fəlsəfədə: irrasional təfəkkür elmi məntiqi idrakı inkar
edən təfəkkür) təfəkkür idi. Rituallar üçün edirdilər.
Asteklərdə (indiki Mekska ərazisində mövcud olub)
imperatorlar xalqın anası olmaq üçün and içirdilər. Asteklər
1

Cəfər Cabbarlı. “Ədirnə Fəthi”-Bakı: “Elm” -1996, -320 səh., səh.270.
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insanları qurban verirdilər. Asteklərin imperatoru montesuma
adlanırdı. Asteklərdə sivilizasiya mövcud olub. Təhsil almaq
var idi. Asteklər öz allahlarına hər gün qan verirdilər.
İnanclara görə onların allahı hər gün qan tələb edirdi.
Xristofor Kolumbun Amerika qitəsini kəşfindən sonra İspanlar
Asteklərin imperiyasında qızıl axtarırdılar. Məsələn, 1519-cu
ildə Kartes adlı şəxs öz dəstəsi ilə Asteklərin imperiyasına
soxulmuş, özünü İspan kralının nümayəndəsi kimi qələmə
vermiş, montesumanı əsir götürərək çoxlu miqdarda qızıl tələb
etmişdi. Kartes və onun tərəfdarları Asteklərin imperiyasında
yaşayan hinduları özlərinə tərəf çəkirdilər və Asteklərlə
müharibələr edirdilər. Avropadan gedənlər xristian dinini
yaymaq istəyirdilər.
Fəsləfəyə qədər mövcud olan mifik təfəkkür və insanlar
arasında mövcud olan biliklər (məsələn, həmin dövrdə
astronomiyaya dair Babilistanda müxtəlif hekayələr var idi və
Yunan fəlsəfə məktəbinin nümayəndələri həmin biliklərlə tanış
idilər) münasibətlərin genişlənməsinə səbəb olmuşdur.
İnsanların mifik təfəkkürü ilə yanaşı, yeni bilik istiqamətlərinin
yaranması və materiya anlayışının meydana gəlməsi –mifdən
logosa keçid-yəni, mifoloji təfəkkürdən məntiqi təfəkürə
keçid-obyekt müəyyənləşdirmə, sual qoyma, arqumentlər
axtarmaq, cavab və nəticələr kimi müqəddəm şərtlər irəli
sürmək münasibətlərin yeni-yeni tərkib məzmununu yaratmış
oldu. (Qeyd: fəlsəfəşünaslığa əsasən, mif-dünyanın emosional
obrazlı, metaforik modelidir, təbiətin, həyatın və insan ağlının
münaqişə qüvvəsinin poetik izahı və drmatikləşməsidir, arxaik
mədəniyyətin fantaziyası, dəyərləri və fəaliyyətinin ifadəsidir.
Başqa sözlə, mif-inancların, fantaziyaların, dəyərlərin və
insanın davranış normalarının simvolik dünyasını açır. Mifinsan və təbiətin qarşılıqlı təsiri ilə şərtlənən insan qavrayışı,
ilham və təfəkkürünün ölçüsüdür, o dünyagörüşünün ən sadə
formalarından biridir.)1 İdrak nəzəriyyələrinin (qnoseologiya1

Yusif Rüstəmov. Fəlsəfənin əsasları. (mühazirə kursu. Bakı. “Nurlar” NəşriyyatPoliqrafiya mərkəzi, 2007, 504 səh., səh. 14-15.
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idealist fəlsəfədə varlıq təlimi) meydana çıxması
münasibətlərin mücərrəd tərkibini, münasibətlərə daxil olan
elementlərin nəzəri əsaslarını formalaşdırdı. İdrak nəzəriyyəsi
materiya aləminə və ruha bir obyekt kimi (əlaqəli elementlərə
xas olan struktur obyekti kimi) yanaşdı, rasional mövqelər
meydana gəldi, ontologiya (varlıq təlimi), epistemiologiya
(biliklər haqqında təlim) yarandı. İnsanlar arasında
münasibətlər bir obyekt kimi filosofları düşündürdü və onlar
nəzəri strukturu yaratdılar, biliklər sistemini formalaşdırdılar.
Təbiəti, insanları sistemli olaraq öyrənməyə başladılar. (Qeyd:
bizim eradan əvvəl VII əsrdən başlayaraq materiya elementləri
üzərində düşüncələr formalaşmağa başladı. Materiya
elementləri üzərində suallar, varlığın tam və tərkib hissələri
arasında əlaqələrə dair suallar verilir və cavablar axtarılırdı.
Məsələn,
qədim
Yunanıstanda
fəlsəfə
məktəbinin
nümayəndələrindən birincisi hesab edilən və ilk alim olan
Miletli Fales (b.e.ə. 624-546) ilk natur filosof olaraq hər şeyin
başlanğıcını “su”da axtarırdı. Milet məktəbinin digər
nümayəndələri hesab olunan Anaksimandr (b.e.ə.610-546-cı
illər) və Anaksimen (b.e.ə.585-525-ci illər) bu biliyi bir qədər
genişləndirdilər və Anaksimandr tənqid əsasında müəyyən etdi
ki, ilk əsas apeyrondur. Apeyron məkanda və zamanda qeyrimüəyyənlik və hüdudsuzluqdur. Onun fikrincə, suyun torpağa,
torpağın suya, suyun havaya çevrilməsi, havanın suya
çevrilməsi varsa, bu o deməkdir ki, hər şey-hər şeyə çevrilir.
Anaksimen isə bu keçmələrin müəyyən fiziki nəzəriyyəsini
yaratdı. O, dörd substansiyanın –dörd başlanğıc element olan
“su, torpaq, od və hava”nın varlığını göstərdi. Birinci nəsil
filosoflar dəyişiklik amilini üzə çıxardılar. Yunan fəlsəfə
məktəbinin sonrakı nümayəndələrindən hesab olunan (ikinci
nəsil filosoflar) Efesli Heraklit təsdiq etdi ki, hər şey daimi
dəyişiklik və hərəkət vəziyyətindədir. Hər şey əks qüvvələrin
qarşılıqlı təsir qanununa uyğun olaraq fasiləsiz dəyişikliklər
vəziyyətindədir. Loqos əksliklərin qarşılıqlı təsirlərini özündə
ehtiva edir. Əksliklərin qarşılıqlı təsiri bütöv olaraq
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harmoniyanı təşkil edir. Konstruktivlik (quruculuq) və
destruktivlik (dağıdıcılıq) proseslərini buna misal çəkmək olar.
Əgər konstruktivlik destruktivlik üzərində uzun müddət
üstünlük təşkil edirsə konstruktivlik öz üstünlüyünü qoruyub
saxlayacaqdır. Yunan fəlsəfə məktəbinin mühüm cərəyanlarından biri hesab edilən və əsası Pifaqor (b.e.ə.VI-V əsrlər)
tərəfindən qoyulan pifaqorçular da substansiya ilə məşğul
olurdular; lakin, əvvəlki nəsillərə nisbətən hesab edirdilər ki,
təbiət riyaziyyatın köməyi ilə kəşf edilə bilər. Bu baxımdan
onlar maddi elementlərdən deyil, strukturlardan, formalardan,
riyazi münasibətlərdən çıxış edirdilər. Onlar hesab edirdilər ki,
harmoniya haqqında təlimdə, maddi predmetlərə tətbiqdə, göy
cisimlərinin dairəvi hərəkətində riyaziyyata tabeçilik var.
Pifaqorçular siyasi baxımdan dəqiq iyerarxik quruluşlu
cəmiyyətin tərəfdarı idilər.)1
Bir məsələni də qeyd etmək olar ki, od, torpaq, su və hava
haqqında biliklər hələ mifik təfəkkürdə də var idi. Ən qədim
insanlar bu varlıqların mövcudluqlarını əsasən allah və
ilahələrın xidmətlərində görürdülər. Fəlsəfə isə bu materiya
elementləri üzərində olan bilikəri təkmiləşdirmək istiqamətində
işlər görməyə başladı. Onlar təbiətin (physis) özünü obyekt
kimi götürdülər. Əksər mülahizələrini təbiətdə axtardılar.
Materiya elementlərinin qarşılıqlı təsirləri nəticəsində,
çevrilmələr nəticəsində yeni-yeni baxışlar meydana gəldi, fiziki
və kimyəvi birləşmələr, parçalanmalar yarandı. Kimyəvi və
mexaniki proseslərdən çoxlu sayda tərkib hissələr meydana
gəldi. Materiya elementləri arasında qarşılıqlı əlaqə filosofların
idrak obyektinə çevrildi.
Fəlsəfənin ikinci qanadının nümayəndələri ola Sokrat,
Platon və Aristotel isə mənəviyyat, cəmiyyət və dövlət
məsələsinə aid idrak nəzəriyyələrini yaratdılar və insanlar
1

Skirbekk Q., Gilye N. Fəlsəfə tarixi: Müasir dünyanın fəlsəfi qaynaqlarına bir
baxış, Ali məktəbin tələbələri üçün dərs vəsaiti, Fəlsəfə elmləri doktoru Adil
Əsədovun rus dilindən tərcüməsi, Bakı, “Zəkioğlu” nəşriyyatı, 2007., səh. 15-36.
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arasında sosial-psixi və siyasi münasibətlərin əsaslarını işləyib
hazırladılar, bu sahədə epistemiologiyanın əsasını qoydular.
Sonrakı tədqiqat istiqamətlərində, yeni fəlsəfi idrak
nəzəriyyələrinin meydana gəlməsi ilə (antik dövrün son
mərhələlərində, orta əsrlərdə, yeni dövr və təbiətşünaslığın
yaranmasında, renessans dövründə, maarifçilik dövründə,
maarifçilik-zəka və tərəqqi dövründə, liberalizm və idealizmdə,
humanitar elmlərin təşəkkül dövründə, müasirlikdə və
postmodernizmdə), eləcə də eksperimental təbiətşünaslığın
yaranması ilə insanlar arasında münasibətlərin çoxistiqamətliliyi meydana gəlmiş oldu. Cəmiyyətin və dövlətin
strukturlaşması prosesləri qloballaşdı və insanlar arasında
şəbəkə xarakterli münasibətlər sahələri yarandı. Münasibətlərin
sistemləşməsi sonrakı dövrlərdə (əsasən XVII əsrlərdən
başlayaraq) dövlətlər arasında olan münasibətlərə də təsir
göstərdi.
Məlumdur ki, fəlsəfədən tarixin sonrakı inkişaf
mərhələlərində dəqiq elmi istiqamətlər meydana gəldi, sadə
biliklərin şərhlər əsasında, struktur yanaşmalar baxımından
təkmil biliklərə, pozitiv biliklərə keçidləri (normativ-nəzəri və
faktual-empirik biliklər-təcrübədə əldə edilən biliklər) yeni
inkişaf tendensiyalarının yaranmasını zəruri etdi. Dəqiq elmlər
sahəsi bütün sahələr üzrə münasibətlərin təkmilləşməsini zəruri
etdi. Qnoseologiyanın (idrak nəzəriyyəsi) yaranması, eləcə də
idealist fəlsəfəsində ontologiyanın (varlıq haqqında təlimin)
meydana gəlməsi və insanın (bioloji və sosial varlıq olaraqdual istiqamətdən baxışlar) başlıca obyekt kimi götürülməsi
insanlar arasında münasibətlərin daha da genişlənməsini
yaratmış oldu, fəlsəfi-nəzəri və elmi-təcrübi münasibətlər
formalaşdı.
XIX-XX əsrlərdə fəlsəfədən ayrılan və müstəqil olaraq
inkişaf edən digər ictimai elmlərdə (sosiologiya, politologiya,
psixologiya) münasibət artıq öznəməxsus qaydada ictimaiyyət
elmlərinin tədqiqat obyektinə və predmetinə çevrilmiş oldu.
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Hal-hazırda insanların bioloji və mənəvi varlıqları arasında
əlaqələr, bağlılıq, insanın vəhdət şəklində mövcudluğunu və
fəaliyyətini şərtləndirib. Elementlərin vəhdətliyi insanlar
arasında tarixin müxtəlif anlarında münasibət cərəyanlarının
yaranmasına səbəb olub. İnsanların öz aralarında olan bütün
münasibətləri onların tarixi ictimai formasiya quruluşlarındakı
rollarını müəyyən edib. İnsanlar daima sabit və dəyişən
münasibətlər sahəsində qarşılıqlı olaraq fəaliyyət göstəriblər.
Belə vəziyyətlər münasibətlərin sonrakı nəticələrini
yaratdıqları zərurətlərdən irəli gəlib. Zərurətlər tarixin dövr və
mərhələlərlə inkişafını, eləcə də təkamülünü şərtləndirib.
İnsanların aralarında olan münasibətlər onların təbiətlə qarşılqlı
təmaslarının davamlılığına müvafiq olaraq bəsitlikdən
mürəkkəbliyə doğru təkmilləşib və çoxçalarlıq əldə edib.
Münasibətə təkcə insanla təbiət arasında, insanların öz
aralarında əlaqə (ünsiyyət) vasitəsi olmaq kimi yanaşmaq
düzgün olmaz. Münasibət məzmununa görə daha da geniş
fəlsəfi və sosioloji əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdam hesab
etmək olar ki, cəmiyyətin inkişafının avanqard elementi olaraq
mücərrəd anlayış olan münasibət daima tarixin spiralvari
inkişafını şərtləndirib. Münasibət əşyalara təsir imkanlarını
genişləndirib, insanların istedad və qabiliyyətlərini artırıb, daha
çox məlumatların əldə edilməsini əsaslandırıb. Münasibətlər
tarixin gedişatında tərəflərin vəzifə və öhdəlklərini və digər
funksiyalarını müəyyən edib. Münasibətlər müəyyən əşyalara
qarşılıqlı təsirləri genişləndirib, maddi vasitələrin artmasında
mühüm rol oynayıb. Münasibətlər cəmiyyəti formalaşdırmaqla,
cəmiyyət üzvlərinin bir-biriləri arasında həm də tarazlı
davranışların əsaslarını yaradıb. Münasibət fərdin, subyektin
mübarizə imkanlarını genişləndirib və hərəkət xüsusiyyətlərini
müəyyən edib.
İnsanlar bəşəriyyətin ali canlı varlıqları olaraq bəşəri
dəyərlərin istifadə olunmasında iştirak edirlər. Onlar Yer
kürəsinin bütün sərvətlərindən lazımi qədər istifadə etmək
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qabiliyyətlərinə malikdir. İnsanlar həm öz aralarında, həm də
özləri ilə təbiət arasında müəyyən kontaktlara malik olurlar,
həm bir-birinə, həm də təbiətə (ikili qaydada və qrup şəklində)
təsir edirlər. Təbiətlə birbaşa əlaqədə olmaqla, təbiətə bağlı
olmaqla təbii resurslardan faydalanmaq uğrunda daimi
mübarizə aparırlar. İnsanlar arasında əlaqələrin yaranmasında
münasibətlər, bunları büruzə verən mövqelər, baxışlar mühüm
amil və vasitə kimi çıxış edir. İnsanların öz aralarında qarşılıqlı
təsirlər, onlarınn təbiətə olan təsirləri münasibətlərlə müəyyən
edilir. Münasibətlər də nitqlərdə, ünsiyyətlərdə, davranışlarda,
hərəkətlərdə öz əksini tapır. İnsanların təbiətə olan təsirləri,
insanlar arasında davranış qaydaları, insanların təbii
resurslardan istifadə qaydaları onlar arasında olan münasibətlərlə müəyyən edilir. Qarşılıqlı münasibətlər insanların
təbiətdə öz mövqelərini, öz yerlərini, öz vəzifələrini tapmaqda
əsas vasitəyə çevrilir. İnsanların təbiətlə qarşılıqlı əlaqəsi
onların münasibət formalarını müəyyən edir.
Bir daha qeyd etmək yerinə düşər ki, insanlar bioloji
varlıqlardan daha çox sosial varlıqlardır. İnsanların
cəmiyyətlərdə müxtəlif istiqamətli rolları vardır. Onlar öz
aralarında tarixi formasiya dövrünün başlanğıcında sadə
münasibətlər, əmək münasibətləri yaratmışlar. Sonralar yaşayış
tərzi dəyişdikcə, cəmiyyət inkişaf etdikcə münasibətlər də öz
sferasını genişləndirmiş, münasibət obyektlərinin və
subyektlərinin sayı artmışdır. Cəmiyyətdə fərdlərin qarşılıqlı
münasibətləri onların sosial varlığını əks etdirir. Cəmiyyətdə
insanlar arasında münasibətlər (əlaqələr) daha çox əşyalara,
maddi aləmə təsirlər etməklə qurulur. Bu əşylardan istifadə
halları, yolları, üsulları münasibətlərin forma və məzmununu
müəyyən edir. Bir məsələni də xüsusi olaraq qeyd etmək olar
ki, insanların bioloji ehtiyacları, ehtiyaclardan yaranan
tələbatlar, maraqların ödənilməsi istiqamətində yaranan
məqsədlər,
fəaliyyət
növləri,
fəaliyyət
istiqamətləri
ümumilikdə münasibətlərin növ və formalarının meydana
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gəlməsini təmin edir. İnsanlararası münasibətlər istehsal
təyinatına, istehsal məhsullarının növlərinə, tələb və təklifə,
ticarət əməliyyatlarına, maliyyə məsələsinə görə iqtisadi
münasibətləri, sosial tələbatın ödənilməsi istiqamətində
formalaşan münasibətləri və mədəni münasibətləri özündə əks
etdirir. İnsanlar arasında münasibətlər həm də siyasi xarakter
kəsb edir. Dövlətin idarəolunması, bu baxımdan idarə üsulları
və qaydaları, idarə vasitələri münasibətlərin siyasi növünü,
formasını müəyyən edir. Münasibətlər insanların cəmiyyətdə
hərtərəfli fəaliyyətini əks etdirir. İnsanlar çoxtərəfli
münasibətlər yaratmaqla cəmiyyətin formalaşmasını təmin
edir. İnsanlar arasında çoxtərəfıli münasibətlər cəmiyyətin
strukturunu formalaşdırır. Fərdlərin cəmiyyətdə oynadıqları rol
onların şəxsiyyət kimi formalaşmasını təmin edir. Cəmiyyətdə
şəxsiyyətin rolu mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Şəxsiyyətlər öz
nüfuzuna
görə
münasibətlərin
istiqamətlənməsinə,
münasibətlərin tərkibinin formalaşmasına təsir göstərir.
Şəxsiyyətlər cəmiyyətin inkişafına, mədəni əsaslarla
formalaşmasına təsir edir. Burada zəkanın rolu önəm kəb edir.
Münasibətlərin formalaşmasına sosial davranışlar təsir edir.
Burada əxlaq amili xüsusi əhəmiyyətə malik olur. Etika və
estetik zövqlər münasibətlərin formalaşmasına təsir edən
amillərdəndir. Münasibətlər insanların xarakterlərini formalaşdırır. Eləcə də münasibətlər insanların əqli qabiliyyətlərinə
uyğun olaraq, onların cəmiyyətdə tutduqları mövqeləri təyin
edir və rolları müəyyənləşdirir.
Münasibətlər reaksiyalardan (reaksiya-təsirə cavab
vermə, təsirlənmə (orqanizmin xarici və ya daxili təxərrüşə
cavabı), məc. münasibət göstərmə, əlaqə göstərmə, baxma)
əmələ gəlir. Tələbat, ehtiyac tərəflərdə reaksiyalar doğurur,
idraka (əqlə) siqnal ötürür, reaksiya hərəkəti zəruri edir, təsir
imkanlarını meydana gətirir, münasibətlər yaradır. Şərait,
zaman, məkan, səbəb, nəticə münasibətlərin tərkib
dəyişmələrinə təsir edir. Reaksiyalar tərəflərin həm əşyalar
367

üzrə, maddi vasitələr üzrə münasibətlərinin, həm də mənəvi
münasibətlərinin formalaşmasını təmin edir. Ümumiyyətlə,
əşyalar üzərində olan münasibətlər baza münasibətləridir,
mənəvi münasibətlər isə üst münasibətlərə aid edilə bilər,
mədəni və dini münasibətlərdir. Maddi və siyasi münasibətlər
mədəni
münasibətlərin
formalaşmasını
təmin
edir.
Münasibətlərin belə təsnifatı cəmiyyətin tərkib elementlərinin
təsnifatını və strukturunu şərtləndirir. İqtisadi və siyasi
münasibətlər tərəflər arasında mənəvi münasibətlərin
formalaşmasına təsir edə bilər. Maraqların bərabər şəkildə
paylanması üçün etik normalar yarada bilər.
Münasibətlərin tərkib elementləri
Hər bir mücərrəd varlıq kimi münasibətlər də öz tərkib
elementlərinə malik olur. Bu baxımdan hesab etmək olar ki,
münasibətlərin
tərkib
elementləri
münasibətlərin
xüsusiyyətlərini formalaşdırır. Bioloji və psixoloji nöqteyinəzərdən götürsək, hesab etmək olar ki, insanların beyin
mərkəzləri, beyin fəaliyyəti, o cümlədən idrak, hisslər, iradə,
əqli düşüncələr, danışıq vasitəsi olan nitq münasibətlərin tərkib
elementlərini formalaşdıran vasitələrdir. Sosial aspektdən
yanaşsaq, qeyd etmək olar ki, insanların ehtiyac və tələbatları,
maraqları münasibətlərin tərkib elementlərini təşkil etməklə
yanaşı, həm də formalaşmasında iştirak edir.
İnsanlar maddi vasitələrə təsir etdikcə maddi vasitələrin
sayı artır, onların qarşılıqlı istifadəsi halları və istiqaməti
meydana gəlir. Maddi və fiziki təsirlər miqyası genişləndikcə
münasibətlərin istiqamətləri də artır və obyektlərinin sayı
çoxalır. Bu baxımdan da hesab etmək olar ki, münasibət
genişləınməsinə maddi vasitələr xüsusi təsir edir.
Münasibətlərdə etika və estetika mühüm rol oynayır. Belə
ki, etik qaydalar olaraq diqqət, qayğı, hörmət, xeyirxahlıq kimi
elementlər münasibətlərin tərkibini formalaşdırır.
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Konkret elementlər
Münasibətlər əşyalar üzərində qurulduğundan münasibətlərə əşyaların xassələri, onların istifadə təyinatları təsir edir.
Əşyalar üzərində təsir istiqamətləri münasibətlərin tərkibini
formalaşdırır və münasibətlərin istiqamətlər üzrə əlaqələndirilməsini təmin edir. Münasibətlərə həm də münasibət
tərəfləri təsir göstərir. Belə ki, cəmiyyətin özünün
strukturlaşması münasibətlərin qarşılıqlı təsir əsasında mövcud
olan mexanizmini yaradır. Münasibət tərəflərinin qruplaşması
və qruplar arasında yaranan əlaqələr qruplaşmanın fəaliyyətini
təmin edir. Konkret elementlər (məsələn, maddi ehtiyac və
tələbatların əsaslandığı maddi əşyalar) ehtiyac və tələbatın
təmin edilməsi istiqamətində tərəfləri öz ətrafına cəlb edir.
Konkret elementlərdən qolların ayrılması və qolların qarşılıqlı
əlaqəsi münasibətlərin əlaqəli inkişafını təmin edir. Əlaqəli
fəaliyyət və bundan meydana gələn ümumi dinamik və statistik
göstəricilərə əsaslanan inkişaf cəmiyyətdə və dövlətdə,
dövlətlər arasında münasibətlər sistemini formalaşdırır.
Cəmiyyətdə bütün münasibətlər zəncirvari, spiralvari inkişafı
zəruri edir. Bir sahədə olan münasibət digər sahələrdəki
münasibətlərin təkanvericiliyi rolunda çıxış edir. İqtisadiyyat
sahəsində mövcud olan konkret vasitələr iqtisadiyyat sahəsində
münsasibətlərin formalaşmasını təmin edir. Eləcə də
iqtisadiyyat sahəsində vasitələrin çoxistiqamətli şəkildə
parçalanması, həmin istiqamət üzrə hissələr və tamların əmələ
gəlməsini zəruri edir ki, çoxistiqamətli və çoxməzmunlu
münasibətlər yaransın. Məsələn, iqtisadiyyatda maliyyə
münasibətləri, istehsalat münasibətləri, ticarət münasibətləri,
vergi münasibətləri və s. istiqamətlər formalaşır.
Hər bir istiqamətin özünün təsir obyektləri mövcud olur.
Bununla yanaşı, qeyd etmək olar ki, şaxələnmə
xüsusiyyətlərinin tələblərindən irəli gələrək istiqamətlərin
özləri də parçalanır, yəni ayrı-ayrı istiqamətlərə bölünür.
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Məsələn, ticarət münasibətləri idxalat və ixracat əməliyyatlarını özündə əks etdirən münasibətlər sahəsinə bölünür. Vergi
münasibətləri həm dövlətdaxili, həm də dövlətxarici
münasibətlərə (gömrük münasibətləri) bölünür. İqtisadiyatın
hər bir qolu münasibətlərin forma və məzmunundan yaranır.
Siyasət münasibətləri də çoxistiqamətlərə bölünür. Siyasət
istiqamətlərinin çoxluğu cəmiyyətin çoxtərərfli sahələr üzrə
inkişafından və maraqlara sahib olan tərəflərin çoxluğundan
irəli gəlir. Belə ki, hər bir münasibət istiqaməti və sahəsi dövlət
tərəfindən tənzimlənməni zəruri edir. Dövlət bütün istiqamətlər
üzrə normalar vasitəsilə tənzimlənmə funksiyasını yerinə
yetirir. Siyasi münasibətlərə hakimiyyət qolları arasındakı
münasibətlər, hakimiyyətin qollarının özləri arasında olan
münasibətlər, dövlətlə vərtəndaş münasibətləri, ictimaiyyətlə
dövlət münasibətləri, cəmiyyətlə dövlət arasında mövcud olan
əlaqələri ehtiva edən münasib
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hərəkətin idarəolunması mexanizmini yaradır. Bu mexanizmin
tərkibinə daxil olan şüur, idrak, ağıl, iradə, instinkt, nitq və
hisslər insanların münasibətlərinin bir mücərrəd varlıq kimi
tərkibini təşkil edir. Münasibətlərin xarici təsir dairəsi
münasibətlərin daxili tərkibinin inkişafını, eləcə də daxili
tərkibinin inkişafı münasibətlərin xarici təsir dairəsinin
genişlənməsini təmin edir. Bu baxımdan münasibət göstərən
tərəf daima ətraf mühitlə informasiya mübadiləsi şəraitində öz
varlığını büruzə verdirir. Münasibətlərin mücərrəd elementləri
münasibətlərin üzərində əks olunduğu konkret elementlərin
yaranması üçün fəaliyyət göstərir. Biz münasibətin özünə
mücərrəd varlıq sistemi nöqteyi-nəzərdən yanaşsaq qeyd edə
bilərik ki, münasibət həm daxili mücərrəd elementlərdən
formalaşır, həm də münasibətin əks olunduğu xarici konkret
elementlər münasibətlərin inkişafını şərtləndirir. Yəni
mücərrəd tərkib onun təsir elelmentlərinin məhz əks təsirindən
inkişafa məruz qalır.
Münasibətlərin tənzimlənməsi
Münasibətlər hərəkətlərə bağlı olduğundan, eləcə də
hərəkət yaradan, hərəkətlərə təkan verən mücərrəd vasitələr
olduğundan, hesab etmək olar ki, münasibətlər hərəkətləri
tənzimləyir, ölçü və hədlərini müəyyən edir, eləcə də qarşılıqlı
olaraq münasibətlərin tənzimlənməsində hərəkətlər mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, istənilən bir şəxsin marağından
irəli gələn hərəkəti onun ətraf mühitdəki vasitələrə olan
mövqeyindən və mövqeyinə müvafiq olan təsir xüsusiyyətindən formalaşır. Şəxs təsir etdikdə, maraqlı olan digər
şəxslərlə əlaqədə olduqda, bu təsirlərdən onun yeni mövqeləri
meydana gəlir.
Münasibətlərin tənzimlənməsinə də iki aspektdən, iki
cəhətdən yanaşmaq olar: birincisi, münasibətlərin öz-özünə
tənzimlənməsi-buna təbii tənzimlənmə demək olar; ikincisi isə
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münasibətlərin müəyyən hüquq normaları vasitəsilə
tənzimlənməsi-buna isə pozitiv tənzimlənmə (elmi-fəlsəfisosioloji yolla tənzimləmə) demək olar. Münasibətlərin təbii
tənzimlənməsi təbii proseslərdən irəli gəlir və tərəflərin öz
aralarında olan sərhədləri müəyyən edir, etik davranışları
əsaslandırır. Fərdlər, eləcə də qurumlararası münasibətlər təbii
yolla tənzimlənərkən, daxilən öz-özünü idarəedən proseslər
yaranır. Burada da maraqlar və zərurət amili mühüm rol
oynayır. Münasibətlər sahəsi şəbəkə xarakterinə malik
olduğundan da təbii tənzimlənmələr meydana gəlir. Pozitiv
tənzimlənmə isə daha çox münasibətlərin hüquqi əsaslarını
müəyyən edir və əsasən mühafizəyə (hüquqların qorunması) və
təmin etməyə əsaslanır. Münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi
fərdlərin (şəxslərin), subyektlərin öz-özünü tənzimləməsini və
kənardan idarəetməsini yaradır. Münasibətlərin tənzimlənməsi,
məsələn siyasi sahədə piramidal struktur şəkilində tənzimlənməsi, cəmiyyətin ümumi idarəetmə vəziyyətini, mühitini,
rejimini, bu baxımdan da subyektlər arasında münasibətlərin
xüsusiyyətlərini formalaşdırır.
Münasibətlərin çoxtərkibliliyi münasibətlərin istiqamətlər
üzrə tənzimlənməsini, tərəflərin idarəolunmasını zəruri edir.
Münasibətlər özləri idarəetmə vasitələri olmaqla yanaşı, özləri
də qaydayasalınma xüsusiyyətlərinə malik olur. Bu baxımdan
konkret olaraq qeyd etmək olar ki, münasibət tənzim edən və
tənzim olunan vasitəyə çevrilir.
Sadalandığı kimi, münasibətlər qaydaya salma vasitəsidir,
eləcə də özləri qaydaya salınmaya məruz qalır. Belə ki,
münasibətlər daxili inkişaf sistemlərində genişləndirici
faktorlar rolunu oynayır. Münasibətlər sistemin genişlənməsini
təmin etməklə bərabər, sistemin ümumi mexanizmisinin
fəaliyyət əsaslarını müəyyən edir. Münasibətlərin daxili
təsirlərinin daimi genişlənmə xüsusiyyətləri yeni sahələrin
meydana gəlməsini zəruri edir ki, bu da yeni-yeni
istiqamətlərin yaranmasına səbəb olur. Münasibətlər inkişafa
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təkan verən mücərrəd vasitələr olmaqla yanaşı, özləri də
inkişafın təsirlərinə məruz qalır.
Münasibətlərin tənzimlənməsində, özündə idarəçiliyi
birləşdirməklə, aşağıdakı prosedur qaydalar nəzərədə tutula
bilər:
-münasibətlərin sahələr (obyektlər) üzrə müəyyən
olunması;
-münasibətlərin istiqamətlər üzrə müəyyən olunması;
-tərəflər arasında əşyalara təsir hədlərinin, ölçülərinin
müəyyən edilməsi;
-insanların təbiətə təsir hədlərinin müəyyən edilməsi;
-insanların tələbat və maraqlarının ödənilməsi üçün
qarşılıqlı təsirlərin müəyyən edilməsi;
-tərəflər arasında ikili və çoxistiqamətli münasibətlərin
müəyyən edilməsi;
-tərəflərin öz imkanlarına görə hər hansı məsələdə iştirak
hədləri üzrə münasibətlərin müəyyən edilməsi;
-istiqamətlərin qarşılıqlı keçidləri üzrə münasibətlərin
müəyyən edilməsi və s.
Münasibətlərin təzahürü
Münasibətlər mücərrəd elementlər olaraq, hərəkət
əsnasında, fəaliyyətdə olarkən təzahürdə olur. Müvafiq
informasiyaların baş beyinə ötürülməsi və emalı, qıcıqlar və
cavablar münasibətlərin tərkibini müəyyən edən vasitələrdir.
Müəyyən obyektlər üzərində qarşılıqlı refleksiya halları
münasibətləri müəyyən edir. Münasibətlərin davamediciliyi
prosesi əks etdirir və hərəkətin mahiyyətini üzə çıxarır.
Münasibətləri
təzahür
etdirən
məqamlar
qarşılıqlı
münasibətlərdə olan tərəflərin mövqelərində özünü göstərir.
Mövqe ehtiyac və tələbata söykənərək meydana gəlir. Mövqe
münasibətləri təzahür etdirən vasitə olaraq, meyarları ifadə
edir. Münasibəti bildirən vasitələr də mövqeləri əks etdirən
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nitqlərdir, danışıqlardır. Nitqlərlə ifadə münasibətləri üzə
çıxaran hərəkətləri zəruri edir. Bu baxımdan qeyd etmək olar
ki, münasibət qarşılıqlı fəaliyyət göstərən və zəncirvari
formada bir-birini təzahür etdirən, əks etdirən mücərrəd
vasitələrdən formalaşır, yaranır. Ehtiyac, tələbat düşünməni
zəruri edir, düşüncə vasitələrin (subyektlərin) danışıq və
nitqlərini meydana gətirir, nitqlər mövqeni bildirir, mövqe
hərəkəti zəruri edir. Bu ardıcıl proses öz-özlüyündə
münasibətlərin yaranmasını şərtləndirən proseslərdir.
Münasibətlərin forma və növləri
Hər bir məşğuliyyət sahəsi münasibətlərin məkan və
dairələrini müəyyən edir. Məşğuliyyət sahələri birləşərək baza
münasibət sahələrini əmələ gətirir. Məsələn, siyasət sahəsində,
dövlətçilikdə və hakimiyyətin fəaliyyətində mövcud olan
məşğuliyyət sahələri birləşərək siyasi münasibətlərin
istiqamətlərini müəyyən edir. Əşya (konkret və mücərrəd) və
predmetə forma və məzmun baxımından yanaşdıqda, qeyd
etmək olar ki, forma onun daxili və xarici quruluşunu əks
etdirirsə, məzmun daha çox tərkibini və fəaliyyət göstərməsini,
istifadə olunmasını, tətbiq məzmununu (aid olma) əks etdirir.
Bu baxımdan münasibətin də, konkret elementlər və mücərrəd
elementlər üzərində qurulduğundan və özünün mücərrəd
xüsusiyyətlərinə görə, forma və məzmununu müəyyən etmək
olar. Münasibətlərin forma və məzmunu onların növlərini
müəyyən edir. Münasibətlər sahələrinin çoxluğu təbii ki, bu
sahələr arasında say, kəmiyyət, miqdar amilini üzə çıxarır ki,
bu da münasibətlərə istiqamətlər, sahələr və forma və məzmun
baxımından yanaşmanı zəruri edir. Münasibətlərin forma və
məzmunlarının genişliyi onların tərkib zənginlikləri, eləcə də
sahələr çoxluğu ilə əlaqədar olur. Cəmiyyətin sosial və siyasi
strukturu, iqtisadiyyat strukturu, təhlükəsizlik strukturu məhz
münasibətlərin növlərinin və formalarının meydana gəlməsini
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zəruri edir. Belə ki, strukturlaşma elə münasibətlərin özlərinin
çoxtərkibliyindən və geniş məzmunluğundan irəli gəlir.
Münasibətlərin forma və məzmunları genişlənməkdə, say və
kəmiyyətini artırmaqda davam edir. Çünki müasir inkişaf onu
tələb edir ki, sahələrdən yeni sahələr yaransın. Bu da onunla
əlaqəlidir ki, əşyalara təsir vasitələrinin sayı artmaqdadır.
Əşyalara təsirlər artdıqca (fiziki və mənəvi), yeni əşyalar
meydana gəlir, əşyalar qruplaşdırılır, yeni-yeni istiqamətlər üzə
çıxır. Mexanika və kimya sahələrində, informasiya
texnologiyaları sahələrində elmi tədqiqatların sayı artdıqca,
əhatəsi genişləndikcə, meydana gələn vasitələr üzrə yeni
münasibət istiqamətləri formalaşır. Buna daha çox törəmə
istiqamətləri də demək olar. Məsələn, infrastruktur sahəsində
biz poçt rabitəsini baza əlaqə istiqaməti kimi götürsək, interneti
törəmə istiqamət kimi qəbul etmək olar. Belə ki, internet
müasir informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə həm
də oxşar funksiyanı (elektron məktublaşmanı) həyata keçirir.
Hər bir və bir neçə istiqamət bir istiqamətdən yaranırsa, ona
törəmə, birinciyə isə baza istiqaməti demək olar. Biz öz
fikrimizi daha çox cəmiyyətin fundamental münasibətlər
istiqaməti olan siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni münasibətləri
üzərində quracağıq ki, bu istiqamətlər də bir-biri ilə sıx surətdə
bağlıdır və biri digərinə xidmət edir. Cəmiyyətin baza strukturu
da məhz bu istiqamətlər hesab edilə bilər. Törəmə istiqamətlər
bu baza istiqamətlər içərisində yaranır. Texniki və infrastruktur
sahələrində olan münasibətlər də bu istiqamətlərə xidmət edir
və istiqamətlərin qarşılıqlı şəkildə işləməsini təmin edir.
Məsələn, informasiya texnologiyalarının tətbiqi, infrastruktur
sahəsində müasir texnologiyaların istifadəsi əslində iqtisadi,
sosial və siyasi münasibətlərin inkişafına xidmət edir. Bu
baxımdan münasibətlərin növləri içərisində siyasi, sosial,
iqtisadi, humanitar münasibətləri əsas kimi götürmək olar. Hər
bir münasibət növü istiqaməti də öz-özlüyündə növlərə bölünə
bilir.
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Siyasi münasibətlər
Hakimiyyət-vətəndaş münasibətləri, dövlət-xalq
münasibətləri və dövlətlərarası münasibətlər
Siyasi münasibətlərin tərəfləri, yəni subyektləri qismində
hakimiyyət və vətəndaşlar çıxış edirlər. Həmçinin hakimiyyət
dövləti, vətəndaşlar isə xalq tərəfini təmsil edir. Ümumilikdə
götürdükdə isə qeyd edə bilərik ki, həm vətəndaşlar, həm də
hakimiyyət tərəfi xalq adlanır. Siyasi münasibətlərə eləcə də
xalqı təmsil edən dövlətlərarası münasibətləri də aid etmək
olar. Münasibətin siyasi mahiyyəti dövlətçiliklə müəyyən
olunur və bu baxımdan strukturun yerinə yetirdiyi bütün işlər
üzrə qurulan münasibətlər siyasi münasibətlər hesab edilə bilər.
Cəmiyyətdə olan ictimai münasibətlər də birbaşa və ya dolayısı
ilə siyasi münasibətlərə aid edilə bilər. Çünki ictimai fəaliyyət
özündə elə siyasi məna da kəsb edir və hakimiyyət və vətəndaş
birliklərini əhatə edir. Məsələn, dövlət hakimiyyətinin icra və
məhkəmə qolunda ictimaiyyətin iştirakı geniş şəkildə təmin
edilir və bu qollar tərəf olaraq daha çox ictimaiyyəti təmsil
edir. Cəmiyyətin sosial strukturunda maraqların təmin edilməsi
və sosial təbəqlərin maraqlarının qorunmasında dövlət
hakimiyyəti birbaşa da iştirak edir və maraqların qorunmasını
hakimiyyət öz başlıca funksiyasına aid edir və bu baxımdan
məsuliyyət daşıyır və geniş öhdəliklərə malik olur. Bu səbədən
də dövlətin ictimai və siyasi fəaliyyəti çulğaşmış şəkildə
mövcud olur və iki konkret istiqamət olmaqla yanaşı, həm də
qarışıq xüsusiyyətlərə malik olur.
Hakimiyyət dedikdə, ilk növbədə dövlət siyasətini həyata
keçirən və siyasət vasitəsilə münasibətləri tənzimləyən,
cəmiyyətdə ehtiyac və tələbatların ödənilməsi üçün müvafiq
şəraitin yaradılmasını təmin edən hakim elita, hakim qrup başa
düşülməlidir. Bu hakim qrupun tərkibi xalq tərəfindən
formalaşır və fəaliyyət xalqa xidmətə yönəlir. Hakimiyyətin
376

mənbəyi elə xalqın özü olur. Hakimiyyət dedikdə, bu anlayış
mübarizədə olan və daima funksiya (vəzifə və öhdəlik) yerinə
yetirən bir tərəf kimi başa düşülməlidir ki, bu tərəfin də
funksiyası nə qədər geniş olarsa, məsuliyyət və öhdəliyi də bir
o qədər genişlənmiş olar. Hakimiyyət daima öz-özünü
böyüdən, möhkəmləndirən, səlahiyyətini genişləndirən bir
tərəfdir və qrupdur. Hakimiyyətin səlahiyyətinin böyüməsi ilk
növbədə meydana gələn yeni təsir sahələri və obyektləri ilə
əlaqəlidir. Belə ki, vasitələrin, obyektlərin sayı artdıqca sahələr
şaxələnmə xüsusiyyətlərinə malik olur və vasitələr daha çox
idarəolunmağa məruz qalır. Bu baxımdan da hakimiyyətin
səlahiyyəti və fəaliyyət dairəsi böyüyür, sferası genişlənir.
Hakimiyyət subyektləri daima fəaliyyət göstərirlər və
hərəkətdə olular. Bu hərəkət istiqamətləri başlıca olaraq həm
icranı təmin edir, həm də icra etməklə müəyyən səlahiyyətləri
yerinə yetirir, qaydalara əməl edir və öhdəlikləri yerinə yetirir.
Vətəndaş dedikdə, daha çox öz dövlətlərinin sərhədləri
daxilində yaşayan, tarixən, milli və etnik baxımdan həmin
ərazilərdə məskunlaşan, bu istiqamətdə tarixi, milli və etnik
hüquqlara malik olan, bununla yanaşı, təmsil olunduğu
hakimiyyət tərəfindən hüquqlar verilən, təbii hüquqları təmin
edilən, qorunan və şərait və zamandan irəli gələrək genişlənən,
əlavə hüquqlar qazanan, hakimiyyəti üzərində nəzarət
funksiyasına malik olan, bu baxımdan böyük səlahiyyətləri
olan, öz ölkəsinə xidmət edən və müəyyən mükəlləfiyyət
daşıyan, üzərinə öhdəliklər düşən və geniş xidmətlər edən şəxs,
şəxslər başa düşülə bilər. Vətəndaşı öz vətəninə daha çox onun
baza hüquqları bağlayır və baza hüquqlar üzərinə əlavə
hüquqlar da əlavə edilir və bu, əsasən inkişafla bağlı olur,
meydana gələn yeni vasitələrdən asılı olur.
Dövlətçilik dedikdə, ilk növbədə vətəndaş və hakimiyyət,
onlar arasında tənzimlənən, qurulan bütün hüquqi-struktur
sahələr (dövlət rəhbəri və hakimiyyətin qolları) başa düşülür.
Dövlətçilik sahələrində hakimiyyətin fəaliyyəti əks olunur və
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dövlətçilik sahələrində vətəndaşla hakimiyyət arasındakı
münasibətlərin tənzim olunduğu obyektlər mövcud olur.
Münasibətlərin bütün sahələri subyektlərin, insanların fəaliyyət
göstərdiyi və maraq əks etdirdiyi obyektlər üzrə formalaşır. Bu
sahələrdən biri də siyasi sahədir. Hər bir münasibət obyekti ona
məxsus olan sahəyə uyğun olaraq ixtisaslaşır. Obyekt öz
üzərində
münasibətlərin
ixtisaslaşmasını yaradır
və
münasibətlərin mənsubiyyətini zəruri edir. Siyasi münasibətlər
siyasət sahələrini əhatə edir və daha çox hakimiyyətin gördüyü
işlər, təsir göstərdiyi obyekt və sahələr üzərində qurulur.
Hakimiyyət də öz fəaliyyətini başlıca olaraq dövlətçiliyin
təmin edilməsi, dövlətin ayrı-ayrı sahələrinin tənzim edilməsi
funksiyasını yerinə yetirməklə sübut etmiş, təzahür etdirmiş
olur. Hakimiyyətin tənzimlədiyi sahələr içərisində vətəndaşla
olan münasibətləri də mühüm əhəmiyyət kəsb edir və baza
prinsipi təşkil edir. Hakimiyyət həm dövlətlə vətəndaş, həm də
vətəndaşla vətəndaş arasında hüquqi münasibətlərin
tənzimlənməsini yerinə yetirir və bu onun əsas funksiyasıdır.
Hakimiyyət həm təşkilati, həm də icra və nəzarət funksiyasını
yerinə yetirir. Hakimiyyət təşkilati, icra və nəzarət
funksiyasını başlıca olaraq hüquq normalarının yaradılması,
icrası və hüquqların qorunması istiqamətində gördüyü işlərlə
yerinə yetirir. Hakimiyyətin təşkilati funksiyasına onun ayrıayrı sahələri təşkil etməsi və siyasəti icra etməsi və icranı
istiqamətləndirməsi yolların təşkil etməsini aid etmək olar. İcra
funksiyasına müvafiq işləri yerinə yetirmək, maraq və
tələbatları ödəmək üçün müəyyən tədbirləri görmək kimi
fəaliyyətini, işlərini aid etmək olar. Nəzarət funksiyasına isə
ümumilikdə fəaliyyətin, icranın nəzarətə götürülməsini daxil
etmək olar. Bu istiqamətlər bir-birilə bağlıdır və vahid struktur
və kompleksi təşkil edir və nəzarət və digər funksiyalarda
iyerarxik bir prinsip mövcuddur. Bununla yanaşı, hakimiyyətin
qolları arasında qarşılıqlı fəaliyyətdə harmonik və simmetrik
nəzarət qaydaları və digər funksiyalar mövcuddur.
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Hakimiyyət-vətəndaş münasibətlərinin əsas mahiyyəti həm
də ondan ibarətdir ki, hakimiyyət öz işini vətəndaşların sosialrifah halının yaxşılaşdırılmasına yönəldir və hakimiyyətin
xidməti başlıca olaraq cəmiyyətlə, cəmiyyətin tələbatları ilə
bağlı olur və cəmiyyətin bütün sahələri (burada hüquqi sahələr)
hakimiyyətin üzərində xidmət göstərdiyi obyektə çevrilir.
Hakimiyyətlə vətəndaş münasibətlərinin təzahürü da məhz
xidmətlər zamanı meydana gəlir. Onu da qeyd etmək olar ki,
hakimiyyət (burada onun bütün qolları) ümumilikdə
dövlətçiliyin təmin edilməsi funksiyasını yerinə yetirir və
vətəndaşın hüquqlarının təmini onun baza xidmətlərini təşkil
edir. Hakimiyyət daha çox icra qolu vasitəsilə qanunların
icrasını təmin edir. Qanunların qəbulu və qorunması, vətəndaş
hüquqlarının təmini və qorunması da hakimiyyətin əsas
funksiyaları sırasına aid edilir. Hakimiyyətin fəaliyyəti özündə
müxtəlif çeşidli komponentləri birləşdirməklə kompleks
xarakteri kəsb edir. Hakimiyyətlə-vətəndaş münasibətləri
cəmiyyətin hər bir sahəsini əhatə etməklə bütün sahələrdə
yerinə yetirilir. Hakimiyyət və vətəndaş, vətəndaşın
(sakinlərin) yaşadığı ərazilər (sərhədlər daxilində olan ərazilər)
dövlətin tərkib elementləri kimi çıxış edir. Dövlət dedikdə,
başlıca olaraq hakimiyyət və vətəndaş münasibətlərindən
yaranan siyasi birliklər, təsisatlar başa düşülür. Hakimiyyətlə
vətəndaş arasında olan münasibətlər əsasən bütün hüquqi
sahələri əhatə etdiyindən və sahələr arasında əlaqələr şəbəkə
xarakteri aldığından, fəaliyyət sistem və mexanizm, bu
baxımdan da struktur xassələrinə malik olur. Hakimiyyət
vətəndaşın sosial tələbatlarını ödəmək məqsədilə qaydalardan,
normalardan istifadə edir və bu vasitələr də əsas istiqamətləri
müəyyənləşdirir. Hakimiyyət vətəndaşlar üzərində nəzarət
funksiyasını da yerinə yetirir və eləcə də öz-özünə nəzarət edir
ki, bu funksiya da sıx şəkildə xidmətin yerinə yetirilməsinə
edilən nəzarətdən ibarətdir. Hakimiyyət həm özünü
tənzimləyir, həm də özünü bir icraçı tərəf hesab edərək,
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tənzimləmə subyektinə çevirir. Hakimyyətə nəzarət həm
daxildən, hakimiyyətin özündən, həm də xaricdən,
vətəndaşlardan olur. Vətəndaşlar da ictimai birliklər vasitəsilə
hakimiyyətə nəzarət edirlər. Bu o deməkdir ki, vətəndaşlar
özlərinə xidmət qurumları yaradırlar və həmin xidmət
qurumları vasitəsilə nəzarət olunurlar və nəzarət edirlər. Bunu
tərəflərin bir-birinə nəzarəti, tərəflərin özlərinə daxildən və
xaricdən nəzarəti kimi də dəyərləndirmək olar. Bu da onunla
izah olunur ki, hakimiyyəti elə sakinlərin, insanların özləri
özlərinə xidmət üçün təşkil edirlər və fəaliyyətini
tənzimləyirlər. Vətəndaşlar özlərinə xidmət üçün çoxistiqamətli
funksiya yerinə yetirən və biri-birinə nəzarət edən siyasət və
ictimaiyyət qurumları təşkil edirlər və öz münasibətlərini bu
baxımdan sistem və struktur tərkibinə gətirirlər.
Vətəndaşla hakimiyyət daima mübarizə şəraitində fəaliyyət
göstərir. Belə ki, hakimiyyətin mübarizəsinin əsas mahiyyətinə
dövlətin, onun ərazisinin, əhalisinin, iqtisadi və siyasi, mədəni
quruluşunun qorunub saxlanılması və fəaliyyətinin təmin
edilməsi, dövlətin ərazisinin, əhalinin qorunması, əhalinin
maraqlarının təmin edilməsi aid edilir. Hakimiyyət bütün
siyasətini dövlət adından həyata keçirir və dövlət öz
mövcudluğunu təmin etmək və qorumaq üçün hakimiyyəti
səlahiyyətli edir. Bu baxımdan hakimiyyətin bir tərəf və qrup
kimi məsuliyyət və öhdəliyi daima artmaqda olur. Hakimiyyət
həmçinin öz qrupunun marağını da təmin etməyi bir baza
məqsədi kimi güdür. Vətəndaş öz marağını həm cəmiyyətdə,
həm də hakimiyyət daxilində təmin etməyə çalışır. Vətəndaşın
marağı çoxistiqamətli olaraq təmin edilir.
Vətəndaşın mübarizəsi də əsasən özünün marağını
güdməkdən ibarət olur. Mübarizə həm də vətəndaşların öz
aralarında baş verir və bu mübarizənin hüquqi tərəfini isə
hakimiyyət müəyyən edir. Vətəndaşın mübarizəsi eyni
zamanda hakimiyyətlə olur və hakimiyyəti daima öz marağına
doğru yönəltməyə çalışır ki, sosial rifahı tənzimlənsin. Bu
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nöqteyi-nəzərdən hakimiyyətlə vətəndaşın birgə mübarizəsi
tərəflərə (hissələrə) ayrılaraq əslində struktur və sistem
xarakteri kəsb edir və müəyyən mexanizmlərlə tənzimlənir.
Mexanizmin müəyyən edilməsi həm zamana, həm təbii
hüquqlara, təbii yaşayış tərzinə, eləcə də şəraitə müvafiq olaraq
yeni yaranmış tələblərə uyğun şəkildə həyata keçirilir.
Vətəndaşla hakimiyyətin qarşılıqlı münasibətləri dövlətin
siyasətinin baza mahiyyətini üzə çıxarır. Belə ki, hakimiyyətin
hərəkətdə olması zamanı meydana gələn və bir-birilə zəncir
xarakteri daşıyan hər bir məqam müəyyən mövqeni əks etdirir
və siyasətin ümumi və xüsusi şəraitlərdə mahiyyətini üzə
çıxarır. Siyasətin mahiyyətini, formasını müəyyən edən əsas
istiqamətləri məhz üst-üstə gələn mövqelər zəncirindən
formalaşır. Bu cür formalaşma isə baza istiqamətini meydana
gətirir və üst qat siyasət yaranır və bazaya əsaslanır.
Hakimiyyətlə vətəndaşlar arasında olan münasibətlər
dövlət-xalq münasibətlərinin mahiyyətini üzə çıxarır. Dövlət öz
mənbəyini xalqından,- sakinlərdən, əhalidən götürür və ərazilər
üzərində yaşayan toplumda dövlət öz varlığını sübut etmiş olur.
Dövlətin varlığı onun cəmiyyəti ilə sıx bağlı olur və cəmiyyətin
təbəqələri və sahələr əslində dövlətin fəaliyyətinin mahiyyətini
təşkil edir. Dövləti təmsil edən qrup olan hakimiyyət öz
siyasətini də dövlətin adından yerinə yetirir. Onun siyasəti
vətəndaşlar və əcnəbilər üzərində hiss edilir və əks təsirlərə
məruz qalır. Dövlətin siyasəti ilə vətəndaşlar arasında olan
münasibətlər tənzimlənir və rəngarəng mahiyyət kəsb edir.
Rəngarənglik onun həm strukturunda, həm də fəaliyyətin
çeşidlərinin çoxluğunda özünü büruzə verir. Rəngarənglikdən
irəli gələrək, hakimiyyətin siyasəti ayrı-ayrı struktur tərkibdən
ibarət olmaqla yanaşı, vahid bir kompleks təşkil edir.
Hakimiyyət öz siyasətini başlıca olaraq iki istiqamətdə
(baza məkanlar üzrə) qurur: daxili siyasət və xarici siyasət.
Daxili siyasəti biz baza istiqaməti kimi götürə bilərik. Xarici
siyasət isə daxili siyasətə nisbətən, müqayisədə üst qat
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siyasətidir. Xarici siyasət istiqamətinə ayrıca yanaşdıqda, onun
da üst və alt qatlardan ibarət olduğunu müşahidə etmiş olarıq.
Məsələn, iki dövlət arasında rəsmi tanınma ilk münasibətdir.
İqtisadiyyat üzərində qurulan əlaqələr də baza istiqamətidir.
İqtisadiyyat üzərində qurulan əlaqələrə qarşılıqlı sərmayə
qoyuluşu, ticarət əlaqələri, gömrük münasibətləri, maliyyə
məsələləri aid edilə bilər. Ümumiyyətlə, bir məsələni də nəzərə
almaq lazımdır ki, baza və üst qat istiqamətinin özləri də
struktur hissələrə bölünür. Məsələn, iqtisadiyyat sahələri baza
istiqamətin struktur tərkibidir. Üst qat, məsələn, mədəniyyət,
turizm sahəsində olan münasibətlər isə üst qat istiqamətin
tərkib sahələrinə aid edilə bilər. Bu baxımdan hakimiyyətin
siyasəti iki baza istiqaməti üzrə, həm də təbəqələrə, hissələrə,
xətlərə, istiqamətlərə bölünməklə müəyyən edilir. Daxili və
xarici siyasət bir-birini tamamlayır və xarici siyasət əslində
daxili siyasətin güclənməsinə, qorunmasına, inkişafına xidmət
edir. Xarici siyasət əslində dövlətin daxili imkanlarına xidmət
edir və çatışmayan tələbatların təmin edilməsinə yönəlir.
Dövlətin daxili siyasəti onun daxili möhkəmliyini təmin edir,
xarici siyasəti isə onun öz sərhədlərindən kənarda
mövcudluğunu şərtləndirir. Xarici siyasət dövləti beynəlxalq
münasibətlərin üzvünə, elementinə, subyektinə çevirir.
Dövlətin hərəkəti iki istiqamətdə olmaqla, bir-birini
tamamlamaqla bərabər, həm də vahid amala xidmət edir. Əsas
amal isə dövlətin daxilində yaşayan sakinlərin hüquqlarını
təmin etmək üçün lazımi vasitələrin əldə edilməsindən, bu
baxımdan kompleks tədbirlərin görülməsindən asılı olur.
Vətəndaşla dövlət arasında olan münasibətlər də iki
istiqamətdə (daxili və xarici siyasət) özünü büruzə verir.
Hakimiyyət vətəndaşın beynəlxalq ehtiyaclarını təmin etməyi
də öz üzərinə götürür. Nəzərə almaq lazımdır ki, vətəndaşın
marağı həm də öz dövlət sərhədlərindən kənara çıxır. Bir
dövlətin vətəndaşı həm də dünya sakinidir, bəşəri varlıqdır, bu
baxımdan dünya nemətlərindən istifadə haqqına malikdir.
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Məsələn, dövlətləri gəzmək, digər xalqların nümayəndələri ilə
əlaqələr qurmaq, münasibətlər yaratmaq, dünya mədəni
irsindən
faydalanmaq,
dünya
tarix
nümunələrindən
yararlanmaq, dünya ehtiyatlarından birgə istifadə maraqları
vətəndaşı öz dövlət sərhəddindən kənara çıxarır və hakimiyyəti
də bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməyə məcbur edir. Bu
baxımdan da hakimiyyətlə vətəndaş münasibətləri məhz xarici
sahələr üzrə münasibətlərə də aid edilir. Hakimiyyət öz
siyasətini dövləti sərhəddindən xaricə çıxarırsa, onda
beynəlxalq münasibətlərə qoşulur və vətənadaşının beynəlxalq
sahələrdəki maraqlarını qorumağa çalışır və öhdəlik və
səlahiyyət, bu baxımdan da məsuliyyət yaranır.
Dövlətlə, hakimiyyətlə vətəndaş, xalq, əhali arasında olan
münasibətlər qarşılıqlı maraqlar üzərində qurulur. Vətəndaş
həm ictimai strukturlarda, həm də siyasi təsisatlarda öz
marağını təmin edir. Münasibətin hər iki tərəfində,
strukturlarında vətəndaş marağı təmin edilir və burada tərəflər
sadəcə struktur tərkibi kimi əhəmiyyət kəsb edirlər və birbirinə nəzarət funksiyasını yerinə yetirirlər. Daha dəqiq ifadə
etsək vətəndaşlar öz maraqlarını kompleks şəkildə təmin etmək
naminə tərkib baxımından tərəflərə ayrılan strukturlar
yaradırlar ki, bu qurumlar da vətəndaşlara kompleks xidməti
zəruri edir.
Hakmiyyətlə vətəndaş, sakinlər (bura əcnəbiləri də aid
etmək olar) arasında olan münasibətlər daha çox xalqla dövlət
arasında olan münasibətlərin tərkib hissəsi kimi qəbul
edilməlidir. Xalqla dövlət arasında olan münasibətlərdə bir
bütövlük və qabarıqlıq, böyüklük, məzmun və mahiyyət
zənginliyi və dərinliyi vardır. Dövlət xalqın (bir və ya bir neçə
xalq birləşməsindən), millətin yaratdığı siyasi təşkilat və qurum
olaraq, həmçinin icra sistemini özündə əks etdirən vahid
kompleks kimi daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Dövlət xalqını
öz daxilində və beynəlxalq aləmdə təmsil edir və dövlət xalqın
mədəni və siyasi imicini nümayiş etdirən kompleks rolunu
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oynayır. Əgər hakimiyyətlə vətəndaş, sakinlər arasında olan
münasibətlər daha çox ictimai və siyasi, bir qədər də gündəlik
tələbat və ehtiyacların ödənilməsinə əsaslanırsa, xalqla dövlət
arasında olan münasibətlər isə bir qədər geniş mahiyyət kəsb
edir və tarixi, milli, etnik, coğrafi, inkişaf mərhələlərini və
xüsusiyyətlərini, mədəni amilləri özündə cəmləşdirir. Dövlətlə
xalq münasibətləri daha çox xalq və onun mövcudluğuna,
xalqın qorunmasına və vətəndaşların firavan yaşamasına
əsaslanır. Dövlət beynəlxalq münasibətlərdə məhz xalqı təmsil
edir və dövlətin hakimiyyəti onun adından da siyasəti icra edir.
Hakimiyyətin beynəlxalq siyasətinin xüsusiyyətləri, mahiyyəti
isə xalqın etnik psixikasının (etnik xüsusiyyətlərinin) aynası,
əksi mənasını verir. Bu baxımdan dövlətin beynəlxalq
münasibətlərdə davranış xüsusiyyətləri, onun beynəlxalq aləmə
hörmət qoyması, normalara əməl etməsinin nxarakteristikası,
baza prinsiplərə əməl etməsi onun xalqının milli
xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Xalqın mədəni səviyyəsi onun
beynəlxalq aləmdə hərəkət xüsusiyyətləri ilə ölçülür və bir növ
hərəkət əsas cədvəlləri, göstəriciləri yaradır. Xalqla dövlət
arasında olan münasibətlər xalqın bütövlüyünü təmin etmək
üçün təşkil edilir və qarşılıqlı əlaqələr qurulur.
Hüquqi münasibətlər
Sadalandığı kimi, cəmiyyətin bütün üzvləri bir-biriləri ilə
münasibətlər qururlar, əlaqədə olurlar. Cəmiyyət üzvləri
arasında həm sosial təbəqələrə, həm də siyasi qurumlara görə
münasibət məzmunu formalaşır. Cəmiyyətin üzvləri arasında
olan münasibətlər həm adət normaları, məişət qaydaları (adətənənələr vasitəsilə, gündəlik məişət normaları), həm də hüquq
normaları ilə tənzimlənir. Adət-ənənə normaları və qaydaları
əsasən məişət münasibətlərinin tənzimlənməsində mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Məişət münasibətlərində etika, o
cümlədən nəzakət qaydaları, qarşılıqlı hörmət və qayğı, eləcə
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də diqqət göstərmək formaları mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
İnsanlar daxilən sərbəst şəkildə həyat sürməyə üstünlük verirlər
və yumşaq əxlaq normalarına (çoxlu sayda vərdişləri qadağan
etməyən qaydalara) qiymət verirlər. Adət-ənənlər və yumşaq
məzmunlu məişət qaydaları əsasən insanlar arasında qeyriradikal münasibətlərin formalaşmasına müsbət təsir edir və
məhz yumşaq qaydada hüquq sərhədlərini və perimetrləri,
hərəkət dairələrini müəyyən edir. Bir məsələni də xüsusi olaraq
qeyd etmək olar ki, insanlar arasında yumşaq münasibətlərdə
başlıca olaraq dalğalı perimetrik sərhədlər mövcud olur və
dalğalanmalar da insanların cəmiyyətlərdə öz hüquqlarını
sərbəst şəkildə təmin etmələrinə şərait yaradır. Dalğalanmalar
əsasən məhz dalğalı, yaylı hərəkətlərin yaranmasına şərait
yaradır və qarşılıqlı dalğalanmalar isə bir-birilərinin içərilərinə
qismən daxil olmağa imkan verir və nəticədə yumşaq və liberal
münasibətlər formalaşır.
Məişət münasibətləri xalqların milli adət-ənənələri və
gündəlik olaraq sərbəst şəkildə öz axarı ilə davam edən həyat
tərzindən, meydana qələn məişət qanunları ilə tənzimlənir.
Ehtiyac və tələbatların ödənilməsi istiqamətində gündəlik
olaraq ayrı-ayrı şəraitlərdə meydana gələn müxtəlif
hərəkətlərin cəmindən və təkrarlanan məqamlardan isə
vərdişlər formalaşır. Formalaşan vərdişlər məişət qaydaları və
münasibətləri normalarını yaradır. Milli adətlərdə çox zaman
tarixən formalaşmış qaydalar hökm sürür və məzmun etibarilə
mühafizəkarlığa əsaslanır. Gündəlik davranışlar isə daima
daxilən islaholunma proseslərinə məruz qalır və adətənənələrdə olan radikallığın, ifrat mühafizəkarlığın aradan
qaldırılmasına şərait yaradır. Əsasən yüksək maariflənmiş və
özünüdərkin yüksək olduğu cəmiyyətlərdə adət-ənənə
qaydaları da yumşaq şəkildə dərk edilir və cəmiyyət üzərində
təzyiq yaratmayan məişət qaydaları yaranır. Ümumiyyətlə, adət
qayda və normaları şəxslər arasında münasibətlərdə bir sərhəd
yaradır və ölçü, bu baxımdan sahə və perimetriya prinsipini
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zəruri edir. Gündəlik yaşayış tərzi və qaydaları əsasən adətənənələrlə, gündəlik normalarla tənzimlənir və şəxslərin özləri
arasında norma və hədlər müəyyən edilir.
Şəxslərlə (fiziki, hüquqi) siyasət qurumları arasında
münasibətlərə isə hüquqi münasibətlər demək olur. Hüquqi
münasibətlər rəsmi xarakter kəsb edir və rəsmi qaydaların
tənzimlənməsini həyata keçirir. Hüquqi münasibətlər əsasən
gündəlik və mərhələli olaraq meydana gələn şəraitə cavab
reaksiyasından yaranır və təbii hüquqlar üzrə ehtiyac və
tələbatların ödənilməsinə əsaslanır və bir icra vasitəsi və
funksiya istiqaməti rolunu oynayır. Hüquqi münasibətlər və
hüquq normaları bir tərəfdən şəraitə cavab reaksiyasında
meydana gəlirsə, digər tərəfdən isə yeni şəraitin üzə çıxması və
inkişaf yolunda maneələrin aradan qaldırılması üçün yaranır.
Bununla yanaşı, meydana gələn yeni vasitələrin istiqamətləndirilməsi və vasitələr arasında hərəkət davranışlarının
tənzimlənməsi üçün də hüquq normaları yaranır. Hüquqi
münasibətlər başlıca olaraq obyektlər və sahələr üzərində
normalar vasitəsilə qurulan münasibətlərə deyilir. Hüquqi
münasibətlər şəxslərin siyasi və ictimai statusunu müəyyən edir
və şəxslərin fəaliyyəti cəmiyyətdə daha çox hüquqi
tənzimlənməyə məruz qalır. Şəxslər məhz hüquqi
münasibətlərdə başlıca olaraq özlərinin vətəndaş kimi
statusunu hiss edirlər və hüquqi münasibətlər onların statusunu
hüquqi vəziyyətini və mövqeyini formalaşdırır. Şəxslərin,
burada fərdlərin, cəmiyyətin siyasi və ictimai üzvünə
çevrilməsinin əsasında hüquqi münasibətlər dayanır. Hüquqi
münasibətlər başlıca olaraq şəxslərin dövlət tərəfindən
maraqlarının təmin edilməsini şərtləndirir və onların sosialsiyasi müdafiəsini təmin edən istiqamətlərə çevrilir. Sosialsiyasi münasibətlər fərdlərin cəmiyyətin bir üzvü olmasını və
dövlətlə onların rasında olan əlaqələrin mahiyyətini zəruri edir.
Hüquqi münasibətlər başlıca olaraq şəxslərin cəmiyyətlərdə
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siyasi və sosial statusunun möhkəmlənməsi üçün baza vasitələr
üzərində olan münasibətləri formalaşdırır.
Hüquqi münasibətlər şəxslərin həm öz dövlətləri daxilində,
həm də dövlətlərindən kənarda olan daxili və beynəlxalq
tələbatının ödənilməsini təmin edir. Hüquqi münasibətlərin
yaranmasının əsas səbəbi kimi dövlət siyasəti və dövlətçiliyin
təşkili zərurəti dayanır. Dövlətçiliyin təşkili zərurəti
vətəndaşlarla siyasi hakimiyyət arasında fəaliyyət və hərəkət
normalarının, hədlərinin və miqyasının müəyyən olunmasını
üzə çıxarır. Hüquqi münasibətlər başlıca olaraq şəxslərin
ehtiyac və tələbatlarını ödəmək üçün meyarların, ölçü və
dəyərlərin müəyyən olunmasını yerinə yetirir. Ölçü və
normalar tələbatların daima və vaxtaşırı olaraq, ardıcıl yerinə
yetirilməsini şərtləndirir. Hüquqi münasibətlərdən sosial-siyasi
əlaqələr formalaşır. Hüquqi münasibətlər həmçinin şəxslərin
sosial-siyasi mövqeyini müəyyən edən əsas amillərə çevrilir.
Hüquqi münasibətlərin yaranması və genişlənməsi sahələri
dövlətçiliklə
əlaqədardır
və
dövlətçilik
sahələrinin
genişlənməsi ilə bu münasibətlər də öz sferalarını genişləndirir.
Hüquqi münasibətlər əsasən cəmiyyətlərdə fərdlərin şəxsiyyət
kimi yetişməsini təmin edən vasitələrə çevrilir. Hüquqi
münasibətlər demək olar ki, hər bir dövlət sahəsinə aid edilir və
hakimiyyət harada varsa, hüquq da, normalar da orada olur.
Hüquq normaları hakimiyyətin cəmiyyət və vətəndaşlar,
sakinlər üzərində mövcudluğunu şərtləndirən əsas vasitələr
kimi hesab edilə bilər. Hakimiyyətin mövcudluğu məhz
qanunlarda və digər normativ aktlarda və onların icrasında,
tətbiqində tapır.
Hakimiyyəti əks etdirən, onun varlığını sübut edən
vasitələrdən biri də toplumlardır, struktur qurumlarıdır. Bu
vasitələr hakimiyyəti təzahür etdirən vasitələrdir və
hakimiyyətin fəaliyyət və bu baxımdan da nəzarət funkisiyasını
təmin edirlər.
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Hüquqi münasibətlər həmçinin şəxslərin cəmiyyətdə
müdafiə olunmasını və maraqlarının qorunmasını təmin edir.
Hüquqi münasibətlər şəxslərin rəsmi həyat tərzinin
formalaşmasını da zəruri edir və onların fəaliyyətini
rəsmiləşdirir, qaydaya salır.
Hüquqi münasibətlər başlıca olaraq münasibətlərin
qruplaşmasını yaradır və qruplar, siyasət qurumları arasında
iyerarxik əlaqələrin formalaşmasını təmin edir, zəruriləşdirir.
Belə formalı və məzmunlu münasibətlər həmçinin şəxslər
arasında statusun müqayisəli variantını yaradır və
differensiasiya (fərqlilik), bu baxımdan da rəngarənglik
prinsipini zəruri edir. Hüquqi münasibətlər şəxslərin fiziki və
əqli funksiyasını müəyyən edir, yuxarıda qeyd edildiyi kimi,
statusunu formalaşdırır və cəmiyyətlərdə hər bir şəxsin vəzifə
və öhdəliyini, məsuliyyətini üzə çıxarır. Bu münasibətlər
cəmiyyətlərdə şəxslər arasında normativlik (nəzəri əsaslarla
normaların yaradılması) prinsipini yaradır və hər bir şəxsin
ictimai və siyasi mövqeyini formalaşdırır.
Dövlət siyasəti olan yerdə mütləq olaraq hüquqi
münasibətlər də vardır. Hüquqi münasibətlər siyasətin icra
olunmasının mahiyyətini üzə çıxarır. Dövlət siyasəti qeyd
edildiyi kimi, məhz hüquqi münasibətlər zamanı təzahür edir.
Hüquqi münasibətlərin genişlənməsi və təkmilləşməsi siyasətin
icrası zamanı meydana gələn şəraitdən asılı olur və zərurətə
çevrilir. Hüquqi münasibətlər daima formalaşmağa,
təkmilləşməyə, mürəkkəbləşməyə, eləcə də sadələşməyə məruz
qalır və inkişaf edən və inkişaf etməkdə olan cəmiyyətlərdə
daima formalaşma mərhələlərini yaşayır. Formalaşma
prosesləri mexanizm, struktur və sistemdən asılı olur və
sistemin kompleks xüsusiyyətlərindən üzə çıxır. Sistemin
bütövlüyü başlıca olaraq sistemin daxili proseslərinin
zənginliyini ehtiva edir və proseslər daima genişlənməkdə olur.
Hüquqi münasibətlər cəmiyyətlərin təbəqələrə bölünməsini
zəruri edir və sosial-siyasi strukturların yaranmasını
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şərtləndirir. Hər bir şəxsin maddi və mənəvi məsuliyyətini və
bunlardan irəli gələrək, sosial-demoqrafik və ictimai
məsuliyyətini müəyyən edir.
Hüquqi münasibətlər hüquqi tərəflərin yaranması zərurətini
meydana gətirir və hüquqi tərəflər başlıca olaraq hər bir şəxsin
siyasi və ictimai mövqeyini əsaslandırır. Tərəflər arasında
fəaliyyət dairələrinin yaranmasını zəruri edir. Bu münasibətlər
həmçinin imperativliyin yaranmasını şərtləndirir, digər tərəfdən
də yumşaqlıq və liberalizmin mövcudluğunu təmin edir.
Şəxslər arasında yumşaq münasibətlərin tərzi başlıca olaraq
hüquq normaları ilə yaranır. İmperativlik mahiyyət baxımından
məcburiyyətlə yanaşı öhdəliyi də zəruri edir, digər tərəfdən də
ölçü və normalar yaratmaqla hər kəsin sərbəst yaşamasını,
həmçinin tələbat baxımından ödənilmiş formada həyat
sürməsini təmin edir. Hüquqi münasibətlər həmçinin idarəetmə
prinsipini zəruri edir və üzə çıxarır. İdarəçilik sayəsində
qarşılıqlı olaraq tabe olan və tabe edilən tərəflər anlayışı üzə
çıxır. Həm tabe olan tərəflər, həm də tabe edilən tərəflər birbirinə qarşı normalar vasitəsilə təsir etmək funksiyasına malik
olular. Hüquq normaları tərəfləri bir-birinə yaxınlaşdıran,
fəaliyyətlərini asılı edən tellərin yaranmasını zəruri edir. Hüquq
normalarının mövcudluğu cəmiyyətlərdə dözümlülüyün,
qəbuledilmənin, eləcə də müəyyən şəraitlərdə inkar və təsdiqin
meydana gəlməsi üçün əsas tənzimləyici vasitələr rolunda çıxış
edir. Münasibətlərin hüquqi əsasları idarəçilikdə icra və nəzarət
qurumlarının yaranmasını zəruri edir və qarşılıqlı nəzarət və
təsir imkanları başlıca olaraq bir-birindən çəkindirmə amilini
üzə çıxarır ki, bu da cəmiyyətlərdə harmoniyanın, mütənasibliyin və ahəngliyin, tarazlığın yaranmasını şərtləndirir.
Hüquqi münasibətlər qaydalara əməl olunma amilini zəruri
edir və qaydalar başlıca olaraq müəyyən məsələlərin yerinə
yetirilməsi siyasətini zəruri edir. Qaydalara əməl etmək özözlüyündə müəyyən istiqamətlər üzrə siyasəti icra etməkdən
ibarətdir. Qaydalara sistemli şəkildə əməl olunma müvafiq
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istiqamətlər üzrə siyasəti yaratmaqdan ibarət olur. Ardıcıl və
sistemli əməl həm axınları yaradır, həm də şəbəkəli xassələri
müəyyən edir. Yerinə yetirmə (icra və əməl etmə) prinsipi isə
vasitələrə və obyektlərə təsir məsələsini üzə çıxarır və nəticədə
vasitələrin artımı inkişafı zəruri edir. Vasitələrin daimi artımı
isə ardıcıl trayektoriyaların formalaşması üçün müvafiq şəraitin
yaranmasını şərtləndirir. Hüquq normaları başlıca olaraq
tərəflərin birgə və imkanları çərçivəsində obyektlər və sahələr
üzərində maraqlarını formalaşdırır və bu baxımdan bərabər
iştirakı zəruri edir. Müvafiq münasibətlər cəmiyyətlərin tarazlı
qaydada yaşamasını və inkişafını meydana gətirir. Hüquqi
münasibətlər cəmiyyətlərdə sabitliyin qorunması amilini üzə
çıxarır. Sabitlik və dinamik inkişaf bir-birilə ilə ahənglik təşkil
edən vəziyyətlərə çevrilir. Hüquqi münasibətlər dövlət
siyasətinin əhatə olunduğu bütün sahələrdə mövcud olur və
tərəfləri qarşılıqlı olaraq müəyyən maraqlara cəlb edir.
Hüquqi münasibətlərə əməl olunmada, vərdiş və
davranışlarda, əməl etmənin mahiyyətində bir nəzakət qaydası
mövcud olur. Hər bir hərəkətə və əməl olunma, vicdanla yerinə
yetirilmə məsələlərinə etik qaydalarla yanaşılır. Normaların
icrası və əməl olunma qaydaları həm də öhdəlikdən yaranır.
Normalar həmçinin davranış məsuliyyətini üzə çıxarır və
öhdəliyi təmin edir, öhdəliyin yerinə yetirilməsinin özü də
nəzakət qaydalarını əks etdirir. Hüquqi münasibətlər
hərəkətləri bir dairəyə salır və tənzimləyir və hərəkətlərin
həddən artıq artmasına, münasib şərait və zamanı qabaqlayaraq
genişlənməsinə imkan vermir. Bu münasibətlər eləcə də dəyər
amilini üzə çıxarır.
İqtisadi münasibətlər
İqtisadiyyat sahələri üzərində qurulan münasibətlərin
formalaşması iqtisadiyyat sahələrini təşkil etməkdə maraqlı
olan insanların, insan qruplarının (şəxslərin, subyektlərin),
390

maraq nümayiş etdirən tərəflərin maddi və sosial ehtiyaclarını
ödəmək məcburiyyətindən irəli gəlir. İnsanlar yaşayışlarını
təmin etmək üçün mövcud xammal ehtiyatlarına (materiya
elementlərinə) təsir etmək və öz istəklərinə müvafiq olaraq
forma və məzmuna salmaq məcburiyyəti ilə rastlaşırlar. Maddi
maraqlar insanları başlıca olaraq müvafiq hərəkətlər etməyə
məcbur edir və onları sistemli, bu baxımdan norma və
qaydalar, ölçülər çərçivəsində müəyyən istiqamətlər üzrə
fəaliyyət göstərməyə vadar edir. Maraq və ehtiyac meyarları
ölçüləri gündəlik, aylıq, illik və s. olaraq meydana gələn və
zamanla olduğu kimi, şəraitlə də bağlı olan amillərdən asılı
olur. İqtisadi münasibətlər həm insanların baza tələbatlarını
ödəmək (istehlak səbətinə daxil olan minimumları ödəmək),
həm də daha da rahat həyat yaşamaq üçün əlavə vasitələrə
sahib olmaq istəklərindən irəli gəlir. İnsanlar məhsuldar
qüvvələr olduqlarından səmərəli resurslardan istifadə edirlər.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, münasibətlər demək olar ki,
həyatın, cəmiyyətin bütün sahələrində formalaşır. İnsanlar
arasında münasibətlər sosial sahələrdən tutmuş iqtisadi,
mədəni, elmi, texniki, informasiya, humanitar və s. sahələri də
əhatə etməkdədir. İqtisadi münasibətlər əsasən maddi
maraqların ödənilməsinə söykəndiyindən, maddi aləmi (maddi
resursları) əhatə edir və obyektlər, sahələr üzərində yaranır.
İqtisadi münasibətlər ümumi şəkildə iqtisadiyyatın bütün
sahələrinin cəmindən formalaşır və strukturun hər birində
münasibətlər mövcud olur. Bu baxımdan strukturun tərkibinə
aid olan komponentlər içərisində istehsal, ticarət, maliyyə,
istehlak, xidmət, infrastruktur və s. üzərində münasibətlər
formalaşır və bu istiqamətlər cəm halında iqtisadi
münasibətləri yaradır. İqtisadi münasibətlər ümumilikdə
tərkiblərdən ibarət olan bir bütöv, tam rolunu oynayır.
Münasibətlər əsasən obyektlər, maddi vasitələr üzərində iki və
ya daha çox subyektin, şəxsin təsirindən yaranır. Münasibətlər
bir şəxsin maddi vasitəyə olan mövqeyindən də yarana bilir. Bu
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halda bir şəxsin maddi vasitəyə birtərəfli və ya çoxtərəfli
olaraq təsiri və mövqeyi yaranır. Çoxlu sayda şəxslərin bir və
ya bir neçə maddi obyektlər üzərində təsirləri isə qarşılıqlı
münasibətləri formalaşdırır və belə halda sistemli, şəbəkəli,
təbəqəli münasibətlər yaranır. Bir şəxsin maddi vasitələr
üzərində təsiri də qaydalarla müəyyən olunur. Şəxslər, eləcə də
şəxslər qrupu normalar vasitəsilə maddi obyektlərə təsir edirlər
və qarşılıqlı əlaqədə olurlar. Qarşılıqlı əlaqələr təsir
istiqamətlərini formalaşdırır və təsir imkanlarını, norma və
hədlərini müəyyən edir.
İqtisadiyyat ona daxil olan sahələrdən formalaşan ümumi
bir sistematik quruluşdur və müəyyən mexanizmləri özündə
əks etdirən yan (ətraf) sistemlər, strukturlar və yarımsistemlər
cəmindən ibarətdir. İqtisadiyyatın bütün strukturları birbirindən asılıdır və qarşılıqlı əlaqələr şəbəkə trayektoriyasına
malikdır. İqtisadiyyat mikro və makro səviyyədə olduğundan,
bu istiqamət üzrə mikro və makro səviyyədə də münasibətlər
formalaşır. Makro iqtisadiyyat həm də bütün dünya məkanını
əhatə etməklə, qloballaşmış iqtisadiyyat formasını almışdır.
Ümumiyyətlə, iqtisadiyyat cəmiyyətin hüquqi münasibətlərinin
baza təbəqəsi olmaqla yanaşı, nəzərə almaq lazımdır ki, bu
sahənin də özünün baza təbəqələri vardır. Belə ki, hesab etmək
olar ki, kənd təsərrrüfatı sahələri və sənaye istehsalı sahələri,
xammal istehsalı əsasən baza sahələrdir və bu sahələr üzərində
qurulan üst qat sahələri isə baza qata xidmət edir və onun
genişlənməsinə şərait yaradır. İqtisadiyyatın üst qat təbəqələri
başlıca olaraq öz enerjilərini baza qatdan götürür və baza
qatdan qəbul edilən enerji hesabına şaxələnməyə məruz qalır.
Bu o deməkdir ki, kənd təsərrüfatı və sənaye sahələri artdıqca,
məhsul istehsalının həcmi genişlənir, gəlirlər çoxalır və həm
baza, həm də üst qata təkrar sərmayə qoyuluşunun həcmi də
artır. Üst qatda yeni iqtisadiyyat sahələri, o cümlədən
infrastruktur, sosial-məişət və digər xidmət sahələrinin də
inkişafı təmin edilir. Həm baza, həm də üst qatın artımı, hər iki
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istiqamətin böyüməsi insanlar arasında yeni forma və
məzmunlu münasibətlərin formalaşmasını təmin edir. Yeni
münasibət sahələri isə cəmiyyətdə təkmilləşmiş münasibət
məzmununu və formasını meydana gətirir.
İqtisadiyyat münasibətləri təbii ki, insanlar arasında bütün
münasibətlərə, o cümlədən mənəvi aləmə də güclü təsir
göstərir. Bu baxımdan maddi və sosial cəhətdən təmin olunmuş
insanın mənəviyyatı da zənginləşir, həmçinin əxlaqı da yüksəlir
və zövqü incələşir. İqtisadiyyat cəmiyyətlərdə yüksək həyat
tərzinə xidmət edir, şərait yaxşılaşır və burada yeni zövqlər
yaranır, bununla da əxlaq və zövqün vəhdəti formalaşır. Təbii
ki, bu amillərin vəhdəti və formalaşmasında tək iqtisadiyyat
iştirak edə bilməz, əlavə komponentlərə də ehtiyac yaranır.
İqtisadiyyat isə burada baza komponenti, elementi rolunda
çıxış edir.
İqtisadi münasibətlərin yüksək forması cəmiyyətin
təkmilləşməsinə, liberallaşmasına, o cümlədən maariflənməsinə də yüksək səviyyədə xidmət göstərir. İqtisadi münasibətlərin təkmil forması hakmiyyət-vətəndaş münasibətlərinin də
təkmilləşməsinə xidmət edir və hər iki tərəfin maraqlarının
tarazlı qaydada ödənilməsi isə sabitliyə və sülhə xidmət edir.
İqtisadi münasibətlərin çiçəkləndiyi cəmiyyətlərdə demokratik
tələblər də yüksək səviyyədə yerinə yetirilir. Xalq öz
hakimiyyətinə, özünü dərindən dərk etməklə, daha layiqli
şəkildə mənsub olur. İqtisadiyyat məhz özünü dərketmədə
(şəxslərin özlərini dərketmələrində) də mühüm olaraq
təkanverici və təminedici element kimi çıxş edir. İqtisadiyyat
cəmiyyətin ruhi tərkibinin, eləcə də fiziki strukturunun
təkmilləşməsi və zənginləşməsi üçün daimi olaraq yeni
baxışların meydana gəlməsini şərtləndirir. Yeni baxışlar isə
yeni təsir istiqamətlərinin yaranmasını təmin edir. Bu
baxımdan da yeni-yeni vasitələrin hərəkətə gəlməsindən,
gətirilməsindən meydana gələn inkişaf dalğaları da əsasən
iqtisadi vasitələrdən formalaşır. İqtisadi münasibətlər həmişə
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digər münasibətlərin dinamik inkişafı üçün həm enerji
təminedici, həm də təkanverici istiqamətləri təşkil edir. Bu da o
prinsipi zəruri edir ki, insanların yaşayış şərtləri ödənilməzsə
onların əxlaqi keyfiyyətlərindən danışmaq düzgün hesab edilə
bilməz.
İqtisadi münasibətlərin yaranması üçün vasitələr başlıca
olaraq sərmayələr, istehsal üçün maddi vasitələr rolunda çıxış
edir. Maddi vasitələr üzərində qarşılıqlı olaraq birgə təsir
metodları isə istehsal qaydalarını yaradır. İstehsal qaydalarının
yaranmasında tələbat amili ilə yanaşı, ölçülər və dəyərlər amili
də mühüm rol oynayır. Hər bir vasitəyə, əşyaya müvafiq tərzdə
təsir etmək üsulları meydana gəlir. İstehsal qaydaları maddi
vasitələrə təsir istiqamətlərini formalaşdırır. İqtisadi münasibətlərin formalaşmasına təsir göstərən əsas istiqamətlərdən biri
də bazar münasibətləridir. Bu münasibətlər sahələri əsasən
istehsal vasitələrinə, hazır məhsullara və xammal məhsullarına
yiyələnmə sahələrinə aid edilir. Bazar münasibətləri sahələri
nəticə münasibətləri sahələridir. Xammal istehsalı və
xammaldan hazırlanan istehsal (istehsalın ilk və son
mərhələləri) məhsulları isə başlanğıc və prosesli mərhələni
bildirir. Bu baxımdan da hesab etmək olar ki, istehsal
münasibətləri də müəyyən məqamlarda müəyyən nəticələrin
əldə edilməsi ilə xarakterizə olunan prosesli mərhələlərdən
ibarət olan münasibətlər trayektoriyalarından və şəbəkələrindən
ibarətdir. Təbii ki, bütün sahələrdə olduğu kimi iqtisadiyyat
sahələrində olan münasibətlər də hərəkətlərlə xarakterizə
olunur və hərəkətlərin müəyyən məqamlarda və şəraitdə
nəticələrindən meydana gələn təzahürlərdən ibarət olur.
İqtisadi münasibətlər həmçinin əmtəə-pul münasibətlərini
yaradır. Bu münasibətlər isə iqtisadi vasitələrin dəyərlərini
müəyyən edir, hərəkət və fəaliyyətin taraz olaraq əvəzini
ödəyir, eləcə də bütün vasitələri hərəkətə gətirmək üçün bir
vasitə rolunda çıxış edir. Pul simmetriya yaradıcı,
əlaqələndirici mərkəzi vasitə hesab edilə bilər. İqtisadi
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münasibətlər cəmiyyətdə həm də məişət münasibətlərinə də
təsir göstərir və eləcə də sosial münasibətlər üçün bir baza qat
rolunu oynayır. İqtisadi münasibətlər bütövlükdə ictimai
münasibətlərlə siyasi münasibətlərin vəhdətini də təşkil edir.
Ümumiyətlə isə bütün münasibət sferaları bir-birilə sıx əlaqədə
olur və bir-birini şərtləndirən vasitələrə və istiqamətlərə
çevrilir.
İqtisadi münasibətlər eləcə də insanların məşğuliyyət və
gündəlik vərdişlərini, bu baxımdan psixoloji durumlarının
mövcudluq xüsusiyyətlərini əks etdirir. Zəngin iqtisadi
münasibətlər əsasən insanların cəmiyyətdə psixi (burada
xarakter) və sosial statuslarının vəhdətini təmin edən
elementləri özündə əks etdirir. Bu münasibətlər başlıca olaraq
ailə münasibətlərinə də təsir göstərir və ailə münasibətlərinin
davamlılığını və möhkəmliyini təmin edir.
İqtisadi münasibətlər də siyasi münasibətlərin tərkibi kimi
qəbul edilə bilər. Belə ki, siyasət özünü hüquq normalarının
yaranması və icrası ilə büruzə verdiyindən, iqtisadiyyat sahələri
də dövlət siyasəti ilə təşkil edilir. İqtisadiyyat bazis, siyasət
sahələri isə üst qurum olduğundan, bu iki sahə bir-birinə
xidmət edir. Bu baxımdan da iqtisadi və siyasi münasibətlər,
eləcə də ictimai münasibətlər başlıca olaraq bir kompleks
mahiyyəti kəsb edə bilir.
İqtisadiyyat sahələri dövlətlərin daxilində təşki edilir, həm
də beynəlxalq aləmi əhatə edir. Dövlət beynəlxalq iqtisadi
münasibətlərə ona görə qoşulur ki, özünün həm daxili istehsalı
üçün lazım olan maddi vasitələri (özündə olmayan) əldə etsin,
öz daxilində istehsalı baha başa gələn (dünya bazarının mövcud
qiymətlərindən baha) məhsulları beynəlxalq bazarlardan əldə
etsin, həm də öz istehsal məhsullarının bazarını genişləndirsin
və gəlirlərə sahib olsun. Dövlətin daxili iqtisadi siyasəti və
onun xarici iqtisadi fəaliyyəti bir-birini tamamlamlıdır və hər
iki istiqamət bir-birinə xidmət etməlidir. Daxili və xarici
iqtisadiyyat sahələri dövlətin ümumi iqtisadi münasibətlər
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sahəsinə aid olur, həmçinin hər iki sahə ayrı-ayrı sistemlər kimi
qəbul edilir. Sistemlər cəmi isə ümumi iqtisadi münasibətlər
sistemini, bütöv kompleksi formalaşdırır. Dövlətin həm daxili,
həm də xarici iqtisadiyyatı başlıca olaraq dövlətin ümumi
daxili və xarici siyasətinə xidmət edir. Dövlətin xarici iqtisadi
əlaqələri əsasən dövlətin geostrategiyasına xidmət edir. Coğrafi
iqtisadiyyat dövlətin regional təsirlərini artırır və onun gücünü
öz sərhədlərindən kənara çıxarır, dövlət üçün beynəlxalq
sahələrdə əlavə təsir dairələri qazandırır.
İqtisadi münasibətlərə həmçinin infrastruktur sahələri
üzərində qurulan münasibətləri də aid edilə bilər. İnfrastruktur
sahələri başlıca olaraq iqtisadiyyat sahələrinin, eləcə də sosial
sahələrin, məişət sahələrinin arasında əlaqələrin yaradılması
məqsədilə həyata keçirilə bilir. İşgüzar münasibətlər (biznes
münasibətləri) də iqtisadiyyat münasibətlərinə aid edilir və
iqtisadiyyatın idarəedilməsinə əsaslanır.
İqtisadiyyatın
idarəedilməsi öz-özlüyündə inzibati idarəçiliyə, təsərrüfatın
idarəedilməsinə aid olur və insanlar arasında işgüzar əlaqələrin
yaranmasını tənzimləyir. İşgüzarlıq, eləcə də digər iqtisadiyyat
sahələrində əmək sərf etmək isə insanların fəaliyyət mövcudluğunu təmin edir. İdarəetmə sahələr arasında, vasitələrin
hərəkət trayektoriyaları arasında xüsusiyyətləri müəyyən etmək
üçün koordinasiya şərtlərini yerinə yetirir.
İqtisadiyyat münasibətləri baza münasibət sahələri olmaqla
yanaşı, maddi və sosial ehtyacların, tələbatların ödənilməsi
üçün təşkil edilən istehsal və istehlak xidmətləri üzərində
qurulan münasibətlərdir. İstehsal və istehlak münasibətləri
cəmiyyətlərdə insan fəaliyyətinin norma və hədlərini, eləcə də
istiqamətlərini müəyyən edir. İnsanların enerjiləri başlıca
olaraq iqtisadi münasibətlərdə reallaşır. İqtisadi münasibətlərin
genişliyi isə cəmiyyətin bütün əqli və fiziki qabiliyyətə malik
olan insanlarının potensiallarının birləşməsini zəruri edir və bu
da öz-özlüyündə birliyə, vahidliyə və kompleks birləşmələrə
gətirib çıxarır. İqtisadiyyat münasibətlərinin həm sahə
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baxımdan çoxluğu, həm də tərkib etibarilə zənginliyi və
proseslərin ardıcıllığı əsasən yeni-yeni vasitələrin meydana
gəlməsi ilə yanaşı, birləşmiş enerjini da artırır ki, bu da
ölkənin, cəmiyyətin həm daxildən müdafiəsini gücləndirir, həm
də xaricdən olan təhlükələr üçün zəiflikləri (zəif immunitetləri)
aradan qaldırır. Bu baxımdan güclü iqtisadiyyatı olan dövlətin
həm daxili, həm də beynəlxalq gücü daima artmaqda olur.
İqtisadiyyat daxilən bərk və davamlı, sarsılmaz cəmiyyətin
(burada möhkəm və güclü, həm də sərbəst olan cəmiyyət.
Çünki sərbəstliyin, azadlığın özü elə bərkliyi yaradır.
Azadlığın, ifrat məhdudluğun olmadığı şəraitdə insanlar öz
imkanlarını və enerjilərini daha güclü şəkildə realizə etmək
imkanlarına malik olurlar) və xarici mənfi təsirlər qarşısında
sıx şəbəkə xarakterinə malik olan dövlətin mövcudluğunu
təmin edir.
İnsanlar öz maraqlarını təmin etmək üçün vasitələr olan
qurumlar (şirkətlər, firmalar, digər müəssisələr, satış
obyektləri, infrastruktur vasitələri və s.), qurumların
fəaliyyətini hədlərlə, çərçivələrlə nizama salan və istiqamət
verən hüquq normaları və texniki vasitələr təşkil edirlər və
iqtisadiyyatın təşkilində məhz bu vasitələr, istifadə alətləri, icra
alətləri iştirak edir. İqtisadiyyatın, məsələn, istehsalın və
ticarətin təşkili üzrə münasibətləri istiqamətləndirmək üçün
idarəetmə sahələri təşkil edirlər və normativ aktlar qəbul
edirlər. Normativ aktlar da öz növbəsində müəyyən zaman və
şəraitlərdə hərəkət tərzlərini üzə çıxarır və hərəkət təyinatlarını
yaradır.
İqtisadi münasibətlərin təbəqəli və iyerarxik xassələri
mövcud olur və siyasi münasibətlərlə əsasən yuxarı pillədə
birləşirlər. Yuxarı pillə isə dövlət hakimiyyətinin yuxarı
iyerarxiyası hesab edilir. İqtisadi münasibətlərdə də tabeçilik
qaydaları mövcud olur və yuxarı qurumlar əsasən aşağı
şəraitlərə uyğun olaraq müvafiq koordinasiya əlaqələrini təmin
edirlər və şaxələndirmə funksiyasını yerinə yetirirlər.
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İqtisadiyyat
sahələrinin
təkmilləşmiş,
təmərküzləşmiş
xüsusiyyətləri siyasi idarəetmənin, aşağı sahələri isə inzibati
idarəetmənin mahiyyətini aşkarlayır. Burada mikro iqtisadiyyat
inzibati idarəetmə, makro (qlobal) iqtisadiyyat isə siyasi
idarəetmədən asılı olur. Təbii ki, inzibati idarəçilik də siyasi
idarəçiliyin tərkib strukturudur, komponentidir.
Müəssisələr, şirkətlər, transmilli korporasiyalar əsasən həm
ölkə daxilində, həm də ölkələr arasında münasibət yaradıcı,
münasibət daşıyıcı elementlər rolunda çıxış edirlər. Transmilli
korporasiyalar (beynəlxalq sərmayə şirkətləri, maliyyə
müəssisələri və s.) əsasən münasibətlərin sferasını müəyyən
edən əsas vasitələr hesab edilə bilərlər. Bu baxımdan da
geoiqtisadiyyat geosiyasətlə tam şəkildə bağlıdır və hər iki
istiqamət ölkənin regionda və regiondan kənarda beynəlxalq
münasibətlərinin formalaşmasına, beynəlxalq nüfuzunun
artmasına xidmət edir.
Sosial münasibətlər
Məlumdur ki, insanlar cəmiyyətlə sıx əlaqədə yaşayırlar və
insanların toplusu və fəaliyyət birlikləri elə cəmiyyətin özünü,
cəmiyyətin daxili mənasını təşkil edir. İnsanların bioloji varlıq
kimi digər canlılardan fərqli olan mövcudluq xüsusiyyətləri
(məsələn, əqli təfəkkür vasitəsilə hərəkət etmək qabiliyyətləri)
onların sosial xüsusiyyətlərini də şərtləndirir. İnsanlar öz təsir
obyektlərinə şüurlu şəkildə yanaşırlar və bu baxımdan da
nizam prinsipini qəbul edirlər. Əqli təfəkkür insanları daha çox
məntiqi fəaliyyətə (məntiqi nəticələrin əldə olunması ilə
meydana gələn fəaliyyət) yönəldir və onların həyatlarında
normativlik (normalara əsaslanan nəzəri düşüncələri) yaradır.
Əslində insanların bütün münasibətləri onların sosial varlıq
kimi mövcudluqlarının təminatına yönəlir. Əqli-psixoloji (ruhi)
mövcudluq insanların daha çox bioloji deyil, sosial varlıq kimi
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əhəmiyyətini artırır. İnsanların müvafiq istiqamətlərə yönəlmiş
fəaliyyətləri onları təbiətin dəyərli məxluquna çevirib.
İstər iqtisadi, istərsə də siyasi münasibətlər sistemlərini,
strukturlarını özündə əks etdirən ictimai münasibətlər, istərsə
də məişət-ailə münasibətləri də məhz insanların bioloji və
sosial varlıq kimi həyatda mövcudluqlarını təmin etmək üçün
təşkil edilir. Münasibətlərdən irəli gələrək əlaqələrin qurulması
fiziki varlığı əks etdirir. Əgər münasibətlər mənəvi bir
mücərrəd aləmi əhatə edirsə və özündə mənəviyytı əks
etdirirsə, əlaqələr daha çox insanların bioloji varlıq kimi
mövcudluqlarına xidmət edir.
Sosial sözünün hərfi mənada izahı cəmiyyət deməkdir.
Cəmiyyət özündə bir məkanı tələb edən qurumdur, məfhumdur. İnsanlar da münasibətləri (dövlətdaxili münasibətləri)
məhz cəmiyyətlərdə formalaşdırırlar. Münasibətlər qrupu hər
hansı bir maddi varlığa, əşyalara kompleks təsirləri zəruri edir
ki, bu da paylaşmış maraqların təmin edilməsini özündə əks
etdirir. Bu baxımdan da hesab etmək olar ki, heç bir şəxs
təkbaşına yaşaya bilməz və insan topluma vadar olunan, iradi
və ya mexaniki olaraq cəmiyyətə bağlanan bir varlıqdır. Təbii
ki, təbiətdə bütün canlılar toplumda yaşayırlar. Lakin insanların
toplusu isə fərqli olaraq cəmiyyəti yaradır və onların təbiətdən
sıx asılılığını azaldır. Cəmiyyət təbiət üzərində (maddi aləm
məkanı üzərində) qurulan bir struktur olmasına baxmayaraq, öz
mahiyyətinə görə təbiətdən yüksəkdə dayanır.
İnsanlar arasında olan bütün münasibət formaları və
növləri əsasən sosial münasibətlərin formalaşması üçün
meydana gəlir. Bu da nəticə etibarilə məişət münasibətlərinə,
insanların sosial-rifah halına xidmət edir. Bu fikirlə yanaşı, onu
da qeyd etmək olar ki, sosial və məişət münasibətlərinin
özündən də digər münasibətlər yaranır. Deməli, münasibət
sahələri bir-birinə xidmət edən, bir-birini şərtləndirən, şərti
olaraq demək olar ki, aşağıdan yuxarı, eləcə də yuxarıdan aşağı

399

şəkildə, dönərli trayektoriya üzrə bir-biri üçün baza və vasitə
olan, əlaqəli komplekslər cəmindən ibarətdir.
İnsanlar sosial münasibətlərə daxil olmaqla öz-özlərinə
qarşı tənzimləyici funksiya yerinə yetirirlər. Onların bilik və
bacarıqları, qabiliyyətləri, etik davranışları və estetik zövqləri
məhz sosial münasibətlərdə və onunla əlaqəli olan digər
münasibətlərdə meydana gəlir. İnsanlar sosial strukturlarda
həm idarəedən, həm də idarəolunan varlıqlara çevrilirlər. Onlar
özləri üçün idarəetmə sahələri və istiqamətlərini təşkil edirlər.
İnsanlar arasında tarazlı, bu baxımdan harmonik, simmetrik
münasibətlər də məhz cəmiyyətin strukturlarında yaranır.
Cəmiyyət insanları bərabərləşdirən, yaxınlaşdıran bir
qurumdur, onların gücünü birləşdirən, eyni zamanda enerjini
fərdi olaraq paylayan vahid sistemdir.
Sosial münasibətlər özündə mənəvi aspektləri əks etdirir və
insanların sosial statuslarının, mənəvi varlıqlarının mövcudluğuna xidmət edir. Mənəvi aləm öz zənginliyi ilə çox genişdir
və çoxlu sahələri əhatə edir. Mənəvi aləm məhz insanları alı
varlıqlar kimi şərtləndirir, seçir. İnsanların əqli təfəkkürü onları
düşünən və ölçülüb-biçilmiş hərəkətləri icra edən sosial
varlıqlara çevirir. İnsanlar məhz sosial məkanlarda
assimilyasiya olunurlar, assosiasiya proseslərinə məruz qalırlar,
məkanlar arasında inteqrasiya proseslərinə cəlb olunurlar. Təbii
ki, bütün hərəkət istiqamətlərinin əsasında məhz bioloji-sosial
maraq tələbləri dayanır. Təbii ki, sosial həyat çoxtərkibli
olduğundan onun tərkibinə insanların mədəni həyatları da daxil
edilir. Sosial münasibətlər özündə maddi aləmi təmin etməklə
yanaşı, sosial struktura aid olan mənəvi aləmi də təmin edir.
Münasibətlər məhz insanların özlərinə xidmət üçündür, onların
sosial varlıq kimi mövcudluqlarını, bu baxımdan da
tələbatlarını ödəməyə və maraqlarını təmin etməyə əsaslanır.
İnsanların sosial varlıqlarını təmin edən elementlərin sayı
çoxluq təşkil edir. Onlardan bir qismi mədəni elementlərdir ki,
bu elementlər əsasən mədəniyyət vasitələri ilə tənzimlənir və
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formalaşır. İnsanların mədəni maraqları, onların sosial-mənəvi
həyatları mədəniyyət vasitələri ilə də təmin edilir. Mədəniyyət
vasitələrinə də təbii olaraq incəsənəti, musiqini, ədəbiyyatı aid
etmək olar. Burada dini inanclar da insanların sosial-mənəvi
varlıq kimi mövcudluqlarını müəyyən edən kriteriyalar,
vasitələr kimi qəbul edilməlidir. Çünki bu amillərdə əxlaq
məsələləri, fəzilət öz əksini tapır və insanların daxili aləmlərini
onların xarici aləmləri ilə, əməlləri ilə sıx şəkildə bağlayır.
Daxili mənəviyyatın xariclə əlaqəsi və xaricdən zənginləşməsi
əsasən sosial strukturdan və onun tərkib elementlərinin zənginliyindən asılıdır. Sosial münasibətlər sahəsi rəngarəngliyə
malikdir və bütün strukturlarda bu rəngarənglik öz əksini tapır.
Bu rəngarənglik sosial birliyin mürəkkəbliyini, sadələrdən
təşkil olunmasını və zəngin enerji ehtiyatlarına malik olmasını
əks etdirir.
Sosial münasibətlərin formalaşması əsasən insanların
fəaliyyət sahələrinin çoxluğu ilə əlaqədar olur. Sosial
münasibətlər sferası başlıca olaraq vahid bir kompleksi təşkil
edir və özünə daxildən və xaricdən enerji toplamaqla məşğul
olur. Digər hüquqi münasibətlər strukturu ilə yanaşı, sosial
struktur da başlıca olaraq hərəkətlərin istiqamətlənməsini və
münasibətlərin formalaşmasında norma, qayda və ölçü amilini
əsas götürür. Sosial münasibətlərin formalaşması əsasən sosial
çağırışlardan asılı olur. Sosial çağırışlar da elə məhz sosial
tələbatların özü deməkdir. Sosial münasibətlər sferaları başlıca
olaraq hərəkətlərlə müşahidə edildiyindən, mütləq şəkildə bu
sferanın inkişafı və proseslərin dərk edilməsi zaman, şərait,
forma, mahiyyət, quruluş, sistem, mexanizm kimi fəlsəfi
kateqoriyaları özündə əks etdirir.
Sosial tələbatlar da daima əmələ gələn, hərəkətlərin nəticə
başlanğıclarından yaranan şəraitlərdən asılı olaraq təzahür edən
yeni münasibətlərdən formalaşan amildir. Sosial münasibətlər
insanları cəmiyyətdən daima asılı edir və cəmiyyətin aktiv
üzvünə çevirir. Cəmiyyət özü də elə insanlarda tələbatı və
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maraqları yaradır. Ardıcıl olaraq meydana gələn vasitələr
insanların istək və maraq predmetinə çevrilir. Çünki burada
məkan və məkanda olan enerji amili məhz yeni-yeni maraq və
tələbat vasitələrinin meydana gəlməsini zəruri edir. İnsanlar
cəmiyyətdən enerji alırlar və eyni zamanda cəmiyyətin
formalaşmasına müsbət təsirlər edirlər və enerji ötürürlər.
Sosial münasibətlər cəmiyyətin üzvləri arasında enerji
ötürülmələrini təmin edir.
Sosial münasibətlərin təmin edilməsini, eyni zamanda bu
münasibətlər üçün müvafiq şəraitin yaradılmasını dövlət və
vətəndaşlar birgə olaraq həyata keçirirlər. Sosial münasibətlərin formalaşmasında, insanlar arasında sosial əlaqələrin
təmin edilməsində siyasi hakimiyyət yaxından iştirak edir və
hüquq normalarını siyasi hakimiyyət (vətəndaşlarla birlikdə)
müəyyən edir. Hüquq normaları vasitəsilə hakimiyyət insanlar
arasında sosial qaydaları yaradır və eyni zamanda dövlətdə
sosial varlığını təmin etmək yollarını müəyyən edir.
Hakimiyyət sosial siyasətin həyata keçirilməsi üçün müvafiq
tədbirlər görür və insanların sosial tələbatlarını ödəmək
funksiyasını yerinə yetirir.
Hər bir sosial təbəqənin öz marağı mövcud olur. Bu
baxımdan cəmiyyətdə həm insanların fərdi maraqları
formalaşır, həm də daxil olduğu təbəqənin, qrupun maraqları
meydana gəlir. Bu baxımdan da sosial sferalar maraq
qruplarından ibarət olur. Sosial strukturun subyektləri insanlar,
insan qruplarından ibarətdir. Sosial münasibətləri formalaşdıran vasitələr maraq və tələbatlardır. Bu vasitələr
hərəkətvericidirlər. Sosial münasibətlərdə alət olan vasitələr isə
normalardır. Alətlərlə maddi vasitələrə, əş
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tərəflər, subyektlər də fərqli, bu baxımdan rəngarəng olur. Belə
ki, böyük imkanlara malik olan qruplar daha çox enerji qəbul
edir və enerji verirlər. Böyük qruplar kiçik qruplar üçün
istiqamətverici funksiya daşıyırlar və avanqard rolunda çıxış
edirlər. Cəmiyyətin aparıcı qüvvələri digər qüvvələr üzərində
təsirlərə malik olurlar və hakimiyyət (idarəetmə) funksiyasını
yerinə yetirirlər.
Sosial münasibətlərin yüksək səviyyədə formalaşması
başlıca olaraq iqtisadiyyatdan, maariflənmədən, dövlətçilikdən
asılı olur. Bu amillərlə yanaşı, qeyd etmək olar ki, hər bir
dövlətdə yaşayan xalqın (sakinlərin) özünü dərk etmək bacarığı
da onun sosial statusunun vəziyyətini müəyyən edir. Xalqın
milli özünüdərki isə xalqın geotarixi mövqeyindən irəli gəlir və
mövcud şəraitlə ayaqlaşmaq da buna aid edilə bilir. Xalq
zaman və şəraitlə həmahəng vəziyyət aldıqda, inkişafla
ayaqlaşdıqda yüksək inkişaf etmiş cəmiyyətə və dövlətə malik
ola bilər.
Sosial münasibətlərin ədalətli forması maraqların ədalətli
bölgüsündən irəli gələ bilər və eləcə də maraqların ədalətlə
təmini sosial strukturda ədalətli mühiti təmin edə bilər.
Strukturun özü həm vahid nümunə, model yaradır, həm də
təcrübəni formalaşdırır. Nümunə və modellər nəzəri və təcrübi
biliklərin mənimsənilməsinə səbəb olur və biliklər də vərdiş və
qaydaları meydana gətirir. Nümunələr və modellər də
strukturun formalaşmasına müsbət təsirlərini göstərir. Sosial
münasibətlərin formalaşması prosesləri sosial vərdişlərin
(müəyyən zaman və məkanlarda təkrarlanan hərəkətlərin)
meydana gəlməsini zəruri edir. Hərəkətlərin vaxtla müəyyən
olunması ilə səciyyələnən sosial vərdişlər sosial qaydaları
formalaşdırır. Sosial qaydalar da təkrarlanan hərəkətlər üçün
stimulverici amillər rolunda çıxış edir. Sosial münasibətlər
maraqlar uğrunda insanların rəqabət mübarizəsini yaradır və bu
baxımdan da həmişə daxilən inkişaf edən sahələrə çevrilir.
Sosial münasibətlər insanları yüksək amallara xidmət etməyə
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istiqamətləndirən mücərrəd vasitələr hesab edilə bilər.
Sosiallaşma prosesləri daha çox insan maraqlarının mərkəzində
insanlğı əsas götürür ki, bu da yerli məkanlarda və yerli
məkanlardan xaricdə bəşəriyyət və humanizm prinsiplərini
yaradır. Sosiallaşma proseslərinin gücü insanların və dövlətin
gücünü əks etdirir. Bu proseslərin yüksələn xətlər üzrə daima
formalaşması əsasən insanları cəmiyyətlərə sıx bağlayır və
fərdlər arasında olan birliklər də ümumi olaraq dövlətin
güclənməsinə xidmət edir. Münasibətlər təkmilləşdikcə hüquq
normaları da təkmilləşir, belə ki, davamlı proseslərdə daima
yeni-yeni şəraitlər meydana gəlir ki, bu da özlüyündə yeni
normaların mövcudluğunu zəruri edir. Hüquq normaları əsasən
yeni şəraitlərə cavab verən, reaksiyaları tənzimləyən qaydalar

404

Sosial münasibətlərə həmçinin insanlar arasında olan
humanitar münasibətləri də aid etmək olar. Onu da nəzərə
almaq lazımdır ki, insan məxluqu cəmiyyətdə yalnız vəhdət və
güclərini birləşdirmiş şəkildə yaşaya bilən bir varlıqdır və
daima maddi və mənəvi ehtiyaclara bağlı olan mövcudluqur.
Bu baxımdan sosial münasibətlərin məzmununa qarşılıqlı
yardım münasibətlərini də aid etmək olar. İnsanlar birbirilərinə təbii fəlakətlər zamanı, eləcə də digər bu kimi
şəraitlərdə yardım edirlər və bununla da humanitar əlaqələrə
daxil olurlar. Sosial münasibətlərin əksər sahələrini, o
cümlədən humanitar sahələri tənzimləmək üçün dövlət
daxilində və beynəlxalq aləmdə müəyyən funksiyalar yerinə
yetirən səlahiyyətli qruplar (təşkilatlar) yaranır. Bu təşkilatlar
həm dövlət təşkilatları, həm də qeyri-hökumət təşkilatları olur.
Dövlətlər öz vətəndaşlarının lazımi anlarda yardıma olan
ehtiyaclarını ödəmək və bu istiqamətdə müvafiq siyasəti həyata
keçirmək üçün təşkilatlar yaradırlar və bu qurumlar
ixtisaslaşırlar. Təşkilatları ona görə yaradırlar ki, bu təşkilatlar
dövlətin müvafiq istiqamətli fəaliyətini tənzimləsin və bu
baxımdan istiqamətləndirsin. Təşkilatlar sahələr üzrə
münasibətlərin qruplaşmasını, ixtisaslaşmasını təmin edən
vasitələr, qurumlar rolunda çıxış edirlər. Münasibətlər
qruplaşdıqda, ixtisaslaşdıqda daha çox enerji mənbələri rolunda
çıxış edir. Qruplaşma, şəbəkələşmə sahələrində münasibətlər
daha çox hərəkət dalğalarını yaradır ki, bunlar da
cəmiyyətlərdə inkişaf dalğalarının, inkişaf cərəyanlarının,
hərəkatlarının yaranmasına gətirib çıxarır.
Sosial münasibətlər sahələrinə turizm və səhiyyə
sahələrini, idman-sağlamlıq sahələrində olan münasibətləri də
aid etmək olur. Bütün bu sahələr isə cəmiyyətdə üst sahələr
hesab edilə bilər. İqtisadiyyat isə baza olmaqla üst sahələrə
xidmət edir. Bu, onun başlıca funksiyasıdır, təməl xassəsidir.
İnsanlar öz sosial varlıqları üçün iqtisadiyyatı təşkil edirlər.
Bunu təşkil etməkdə həm də başlıca maraq məqsədli
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məşğuliyyəti təmin etməkdən ibarətdir. İnsanlar arasında sosial
münasibətlər sosial sistemin yaranmasını təmin edir və sosial
sistemlər də hərəkətlər sayəsində yaranan və maraqlara və
şəraitlərə müvafiq olaraq meydana gələn strukturlar arasında
əlaqələri tənzimləmək və şəxslərin strukturlar vasitəsilə
maraqlarını təmin etmək üçün yaradılır. Sosial münasibətlər də
öz daxili məkanından kənara çıxaraq sərhədləri də aşır. Belə ki,
müxtəlif ölkələrin insanları arasında sosial əlaqələr yaranır,
münasibətlər formalaşır. Məsələn, turizm sahələrinin təşkili, bir
ölkə vətəndaşının digər ölkədə istirahət və müalicə etməsi,
mədəniyyət nümunələrinin ölkələr üzrə nümayişi də sosial
əlaqələrə aid edilə bilər. Bununla yanaşı, ölkələr arasında
humanitar yardım məsələləri, insanlığın bəşəri dəyər kimi
qiymətləndirilməsi, humanizm kimi məsələlərin önə çəkilməsi
də insanlar arasında sosial-humanitar əlaqələrin yaranmasına
gətirib çıxarır. Təbii hüquqların təmin edilməsi üzrə yaranan
münasibətlər də sosial münasibətlərə aid edilə bilər. Sosial
münasibətləri yüksək səviyyədə təmin etmək üçün insanlar
müxtəlif vasitələrdən istifadə edirlər. Məsələn, təhsil və elm
sahələrinin təşkilinin özü də əsas vasitələr olaraq sosial
sahələrə xidmət üçün təşkil edilir. Elm və təhsil sahələri
müəyyən elmi biliklərin əldə edilməsi, istedad və qabiliyyətin
artırılması, ümumilikdə təfəkkürün inkişafı üçün təşkil
edilməklə yanaşı, sosail tələbləri yerinə yetirmək üçün yeniyeni sahələri formalaşdırmaq üçün də təşkil edilir. Bu
baxımdan zaman və şəraitin bir-birini tamamlaması, bir-birilə
ayaqlaşması elm və təhsildən sıx şəkildə asılı olur. Elmi
biliklərin əldə edilməsi zamana müvafiq olaraq yeni-yeni
şəraitləri də üzə çıxarır.
Münasibətlərin forması və məzmunu
Hər bir sahədə olan münasibət özünün formasını, eləcə də
məzmun tərkibini, mənasını müəyyən edir. Yəni münasibət
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varsa, forma və məzmun da var. Münasibətin forması onun
sahələrində (hüquq normaları və adətlərlə tənzimlənən sahələr)
yaranır. Bu baxımdan da qeyd etmək olar ki, forma və məzmun
insanlar arasında məişət münasibətlərində də meydana gəlir.
İnsanlar öz yaşlarına və cinslərinə müvafiq olaraq münasibət
yaradırlar. Ailə münasibətləri də bir formadır, quruluşdur.
Ümumiyyətlə isə münasibətlərin forması dedikdə daha çox
əhatə olunduğu sahələr üzrə struktur anlayışı başa düşülür.
Məzmun isə bu strukturlarda mövcud olan münasibət
mahiyyətini əks etdirir. Məsələn, istehsal münasibətləri, eləcə
də ticarət münasibətləri öz-özlüyündə bir strukturu, formanı
əks etdirir. Burada bir məzmun da vardır ki, bu da
münasibətlərin daxilini müəyyən edir və mahiyyəti üzə çıxarır.
Məzmun mütləq şəkildə ehtiyac və tələbatlara söykənir,
maraqların tərkibindən irəli gəlir. Bu o deməkdir ki,
münasibətləri maraqlar formalaşdırdığından maraqların
məzmunundan münasibətlərin məzmunu üzə çıxır. Qeyd
edildiyi kimi, münasibətləri qurmaqda başlıca maraq tələbatı
ödəməkdən ibarətdir. Bununla yanaşı, istiqamətin özü də bir
məzmunu və formanı təşkil edir. Hər bir münasibətin formasını
təfəkkürdə müəyyən etmək yolu onun məzmununa
yaxınlaşmaq istqamətindən asılı olur. Münasibətlərin forması
və məzmunu vahidi təşkil edir. Münasibət məfhumu mücərrəd
anlayış olduğundan formanı və məzmunu müəyyən etmək üçün
bu məsələlərdə konkret sərhədlərin olmasına ehtiyac duyulmur.
Lakin müəyyən forma və məzmunu ayırd etmək olur ki, bu da
hər şeydən öncə münasibətlərin əks olunduğu maddi
vasitələrdən asılı olur.
Strukturda mövcud olan münasibət formalarına
(hüquqi münasibətlər) aşağıdakıları aid etmək olar:
-iki tərəf arasında mövcud olan münasibətlər;
-çoxtərəfli münasibətlər;
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-qruplar daxilində mövcud olan münasibətlər;
-qruplar arasında olan münasibətlər (bura dövlətdaxili və
beynəlxalq münasibətləri də aid etmək olar).
Münasibətlərin məzmunu:
-sosial münasibətlər və onun struktur sahələri (həm də
formadır);
-siyasi münasibətlər və onun struktur sahələri (həm də
formadır);
-iqtisadi münasibətlər və onun struktur sahələri (həm də
formadır);
-müdafiə və təhlükəsizlik sahələrində olan münasibətlər
(həm də formadır) və s.
Bu münasibətlərin hər birinin özünəməxsus sistemi,
mexanizmisi və strukturu vardır və sahələrdən, həmçinin
elementlər birləşməsindən yaranır.
Münasibətlərin xassələri:
-emosional münasibətlər (tərəflərin mövqelərindən, bu
baxımdan reaksiyalardan yaranan qıcıqlardan əmələ gəlir);
-mülayim münasibətlər;
-radikal və ifrat dərəcəli münasibətlər;
-soyuq və isti münasibətlər;
-məzmun və formaya görə müxtəlif səviyyəli münasibətlər,
o cümlədən
-simmetrik və asimmetrik münasibətlər;
-harmonik və disharmonik münasibətlər;
-tarazlı və qeyri-tarazlı münasibətlər.
Qeyd edildiyi kimi, bu münasibətlər həm də məzmuna aid
edilə bilir və vəziyyəti, mövcud xüsusiyyətləri əks etdirir.
Münasibətlərin xassələri də subyektlərin maraqlarına uyğun
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şəkildə onların yerinə yetirdikləri hərəkətlərdən meydana gəlir
və maraq tərkibinə, o cümlədən fəaliyyət tərzinə uyğun olur.
Münasibətlərin formaları və məzmunu başlıca olaraq
münasibətlər sistemini şərtləndirən vahid kompleksin
mövcudluğunu təmin edir və vahidin tərkibini formalaşdırır.
Münasibətləri forması və məzmunu tərkibin rəngarəngliyindən
yaranır, eləcə də tərkib üçün rəngarənglik, çoxistiqamətlilik
verir. Münasibətlərin xassələri əsasən davranış normalarını və
vərdişləri meydana gətirir. Münasibətlərin forma və məzmunu
onun sahələrinin qarşılıqlı hərəkətindən yaranır. Qarşılıqlı
hərəkətlər zamanı sahələr üzrə münasibətlər bir-birini əvəzləyir
və tamamlayır. Kompleksin gücü ümumilikdə cəmiyyətin
gücünü təşkil edir və immunitet yaradır. Bu baxımdan da
çoxformalı və geniştərkibli məzmuna malik olan cəmiyyət
strukturları başlıca olaraq möhkəm və davamlı olur.
Münasibətlər sahələri öz-özünü zənginləşdirən və öz-özünü
islah edən sistemi yaradır və çoxlu strukturların iştirak etdikləri
mexanizmi formalaşdırır. Sahələrin sayı çox olduca mexanizm
də bir o qədər mürəkkəb olur və təkmilləşmiş formanı alır.
Münasibətlər sistemi
Sistem anlayışına və onun münasibətlərə də şamil
olunmasına, bu baxımdan münasibətlər sisteminə dair
mövzunun əvvəlində bir qədər izah verilib. Məlumdur ki,
münasibətlər bütün sahələri əhatə etdiyindən və maraqların əks
olunduğu obyektlər və sahələr üzrə formalaşdığından və
şəxslər, tərəflər arasında əlaqələrin yaranmasına xidmət
etdiyindən, eləcə də tellər, əlaqə trayektoriyaları və müvafiq
istiqamətlər baxımından struktur və mexanizm təşkil
etdiyindən sistem xarakterinə malikdir. İnsanların ehtiyac və
tələbatları üzərində formalaşan maraqları zaman və şərait
baxımından ardıcıl xüsusiyyətlərə və şaxəli, eləcə də
trayektorik xüsusiyyətlərə malik olduğundan münasibətlərin
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tənzimlənməsi üçün mütləq şəkildə mexanizm formalaşır.
Mexanizm də öz növbəsində sistemi ehtiva edir və elementlər,
həmçinin elementlərin qruplaşdığı strukturlar arasında əlaqələr
meydana gəlir. Sistem münasibətləri yaradan subyektlərin
hərəkət trayektoriyalarının cəm təşkil edən bütöv və hissəli
şəbəkəsini özündə əks etdirir və bu baxımdan da sadə,
həmçinin mürəkkəb formalı və məzmunlu tərkibə malik olur.
Münasibətlərin daşıyıcı subyektləri, tərəfləri öz maraqlarına
uyğun olaraq zaman və məkandan, həmçinin şəraitin tələbindən
irəli gələrək tellər qururlar, əlaqələr yaradırlar. Münasibətlərin
mövqelərdən irəli gələrək əşyalar üzərində təsirlərlə təzahür
etməsi onu göstərir ki, maraqlar zəncirvari əsaslara
söykəndiyindən, eləcə də daima başlanğıc və son arasında
şərtlərin və ardıcıl bağlılığın meydana gəlməsi münasibətlərin
də kompleks xarakterini müəyyən edir və şəbəkə əmələ gətirir.
Münasibətlər sistemi formalaşır və münasibətlərin nizama
salınması üçün qaydalar müəyyən edilir. Sistem öz-özlüyündə
ayrı-ayrı strukturlarda qaydalarla hərəkətə gələn elementlər
cəmindən ibarət olur. Münasibətlər sistemi öz mənbəsini,
enerjisini məhz münasibət tərəflərindən, daşıyıcılarından
götürür və ümumilikdə münasibətlər sferası da enerji
toplusundan ibarət olur. Münasibətin özünün tərkibi üçün isə
enerji maddi və mənəvi aləmdən formalaşır. Bu baxımdan
enerji mənbələri qismində şəxslərin təsirinə məruz qalan
obyektlər, o cümlədən predmetlər, əşyalar, münasibətlərin əks
olunduğu sahələr çıxış edir. Münasibətlər sistemində enerji
həmçini subyektlərin, münasibət daşıyıcılarının hərəkət
imkanlarının böyüklüyündən və hərəkətin gücündən asılı olur.
Hərəkətin gücü öz növbəsində münasibətlər tərəflərində
rəqabəti gücləndirir və zamandan və şəraitdən asılı olan
rəqabəti zəruri edir. Zamanla ardıcıl olaraq meydana gələn
rəqabət isə hərəkəti güclü vəziyyətdə saxlayır və hərəkətdən
təzahür edən münasibətlər də güclü olur.
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Münasibətlər sistemi ayrı-ayrı şəraitlərin cəmindən də
formalaşan mühitə çevrilir. Münasibətlər sferasında mövcud
olan obyektlərin sayı artdıqca enerji də artır və sahə
ümumilikdə mexanizmin, nizamasalmanın mövcudluğunu
zəruri edir. Sistem yaranır və sistemdə subyektləri hərəkətə
gətirən vəziyyətlər meydana gəlir. Münasibətlər tərəfləri
qarşılıqlı olaraq əlaqədə olarkən, birgə hərəkət edərkən
münasibətlər sahələrini şərtləndirən məkan mövcud olur. Hər
bir fərd müəyyən məkanda öz mövcudluğuna nail olur və
hərəkətlərini də məkanlar arasında keçidlər etməklə,
yerdəyişmələri yerinə yetirməklə edir. İnsanların məqsədli
hərəkətləri onların mövqeləri ilə müəyyən olunur ki, bu da
münasibətlərin meydana gəlməsini zəruri edir. Bir məkanda
qruplaşmış maraqlar həmin məkan üçün strukturu təşkil edir və
hərəkətlər üçün müvafiq mexanizm meydana gəlir. Müvafiq
mexanizm də subyektləri həm həmin məkanlar, həm də yaxın
məkanlar üzrə hərəkət vəziyyətində saxlayır. Buradan da
münasibətlərin məkanlar üzrə formalaşması baş verir və
strukturlar, qruplararası münasibətlər formalaşır və sistem
meydana gəlir. Münasibətlər sistemi daima onun subyektlərini
nəzarətdə saxlayır və enerjilərinin reallaşması üçün müvafiq
şəraiti yaradır. Münasibətlər sistemində sistemin subyektlərinin
hərtərəfəli maraqlarını ödəmək, eyni zamanda müvafiq
paylanma vəziyyətini yaratmaq üçün, bərabərliyi təmin etmək
məqsədilə normalardan istifadə edilir. Normalar obyektlər
üzərində qarşılıqlı təsir hədlərini, hərəkətlərin kəmiyyət və
miqdarını müəyyən edir, digər tərəfdən də cəmiyyətdə olan
fərdlərin hamısını sistemli və ardıcıl olaraq vahid maraqlar
sferasına cəlb edir. Münasibətlər sistemi hamının iştirakı və
hamının müvafiq payı prinsipini zəruri edir və maraqların
bərabər paylanması, bölüşdürülməsi amilini meydana gətirir.
Ümumi sistem subyektin həm öz strukturunda, həm də digər
strukturda olan maraqlarını təmin etmək funksiyasını yerinə
yetirir və həmçinin bu funksiyanın özü də strukturlar arasında
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bağlılığı yaradır və fərdlərin, şəxslərin bütün strukturlarda olan
maraqlarını təmin edir. Sistem həm qruplaşmış, təbəqələşmiş
maraq yaradır, həm də strukturla tək subyekt, strukturla
struktur arasında münasibətləri şərtləndirir. Münasibətlər
tərəflərin mövqelərini əks etdirməklə hərəkət fəaliyyətini
istiqamətləndirir. Sistem başlıca olaraq qruplaşma və
nizamlama prinsiplərini özündə cəmləşdirir. Sistemin
yaranmasında zəruri şərt olaraq insanların, subyektlərin
güclərini birləşdirmək və birlikdən enerji alaraq, fərdi enerjini
artırmaq amili mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Güclərin
birləşdirilməsi isə tənzimləmə funksiyasının meydana
gəlməsini zəruri edir sistemin mahiyyəti də işlək vahid
kompleksdə, mexanizmdə qaydalarla üzə çıxır.
Qeyd edildiyi kimi, sistemlər maraq qruplaşmalarından
yaranır və sahələr və obyektlər üzrə formalara və növlərə
bölünür. Təbii olaraq hər bir sahə üzrə yaranan sistem onun
növünü, növün təzahüründə isə formasını əks etdirir.
Münasibətlərin formasına həm də onun tərkib elementlərinin
say çoxluğu və bu baxımdan kəmiyyəti aid edilir. Bu nöqteyinəzərdən cəmiyyətdə mövcud olan ictimai münasibətlər
sistemini, siyasi münasibətlər sistemini, iqtisadi münasibətlər,
sosial münasibətlər sistemlərini və s. onların formaları kimi
qəbul etmək olar. Sistemin növlərə ayrılması da əsas etibarilə
məkanlarla bağlı olur. Məsələn, dövlətlərin daxilində, onların
daxili siyasətlərindən yaranan daxili münasibətlər sistemi,
dövlətlərin xarici siyasətindən formalaşan beynəlxalq
münasibətlər sistemini buna nümunə göstərmək olar. Hər iki
sahə üzrə yaranan sistem bir-birini şərtləndirir, biri digərinin
fəaliyyəti üçün imkanlar yaradır, bir-birilə əlaqədə olur.
Sistemlərarası əlaqələr də öz növbəsində iki başlıca sahəni
birləşdirir və tellər yaranır. Beynəlxalq münasibətlər sistemi
daxili münasibətlər üçün üst qat rolunu oynayır və üst qatın
inkişafına xidmət edir. Bununla yanaşı, qeyd etmək olar ki, hər
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bir sistem sahəsinin də alt və üst qatları vardır ki, bu qatları da
enerji verən baza vasitələri ilə müəyyən etmək olur.
Hüquqi sistemlərlə yanaşı, qeyd etmək olar ki,
cəmiyyətlərdə məişət, ailə münasibətlərini tənzimləyən və
adət-ənənələrə söykənən münasibətlər də öz-özlüyündə sistemi
təşkil edir. Burada sistemin işləməsi isə gündəlik vərdişlərlə və
adətlərlə təmin edilir və gündəlik münasibətlərin özlərindən
qaydalar və əlaqələr şəbəkəsi yaranır.
Sistemin baza mahiyyəti və əsas müsbət tərəfləri
cəmiyyətin inkişafını təmin etmək üçün vasitələri birləşdirmək
funksiyasını yerinə yetirməkdən ibarətdir. Vasitələrin
birləşməsi isə vahid enerjini verən kompleksi yaradır. Sistem
cəmiyyətin sabitliyi, dinamik inkişafı üçün müvafiq şəraitin
yaradılmasını təmin edən əsas kompleks rolunu oynayır və
sistem vasitəsilə bütövlük, vahidlik meydana gəlir. Sistem
həmçinin subyektlərin qorunmasını, onların hüquqlarının təmin
olunmasını icra edir və qarşılıqlı əlaqələrdə sərhədlər, hədlər
amilinin mövcudluğunu zəruri amilə çevirir. Münasibətlər
sistemi onu formalaşdıran elementlər üçün müvafiq faydalar
verən səmərəli bir funksiya yerinə yetirir. Sistemin
formalaşması prosesləri həm daxildən təbii olaraq maraqların
təmin edilməsi zərurətindən irəli gəlir, həm də xaricdən yeni
şəraitlərdə təzahür edən vəziyyətləri tənzimləmək üçün
fəaliyyət zərurətindən üzə çıxır. Münasibətlər sistemi əsasən
subyektləri və obyektləri qruplaşdırır, ayrı-ayrı mərkəzlərdə
cəmləşdirir, qruplar arasında əlaqələri təmin edir və bütöv
sistemin vahid məzmununu təşkil edir.
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II FƏSİL
Balanslaşdırmanın əsasları
Məlumdur ki, təbiətdə mövcud olan cansız vasitələr (şey,
əşya, predmet, vasitə) və canlı aləm (məsələn, bitki aləmi)
nizamlanmağa məruz qalmışdır. Cansız aləmdə nizamlanma
proseslərinə misal olaraq bəzi ərazilərdə dağların sıra ilə
düzülüşünü, canlı aləmdə nizamlanma proseslərinə isə misal
olaraq eyni növ ağacların bir məkanda bitməsini, yaşıllıq
məkanlarını göstərmək olar. O da məlumdur ki, təbii proseslər
(təbiət prosesləri) insanların iradəsinə uyğun olmayaraq, Yer
kürəsinin özündə olan daxili qanunlarla tənzimlənir. Yer
kürəsini bir canlı (fəlsəfədə varlıq) və cansız aləmin (fəlsəfədə
materiya, substansiya) birləşməsindən ibarət olan mürəkkəb bir
kompleks kimi götürsək, nəzərə alarıq ki, təbii proseslər həm
kompleksin daxilində baş verir (məsələn, Yerin üst qatı öz
enerjisini öz nüvəsindən götürür), həm də Yer kürəsinin
yerləşdiyi Günəş sisteminin tərkibindən (Yer kürəsi Günəşdən
enerji alır və Günəşin təsiri ilə öz oxu ətrafında və Günəş
ətrafında fırlanır) meydana gəlir. İnsanların iradəsindən asılı
olmayan təbii hadisələr bu baxımdan iki istiqamətdə mövcud
olur və daxili və xarici istiqamətləri özündə əks etdirir. Digər
tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, təbiətdə yaşayan insanlar
təbiətin cansız aləminə təsir edir və onları məqsədlərinə
müvafiq olaraq təyin edirlər. İnsanlar təbiətin həm canlı
aləmini (məsələn, ağacların əkilməsi, tərəvəzlərin becərilməsi,
meşələrin salınması və s.), həm də cansız aləmini təsirlərə
məruz qoyur. Təbiətin canlı və cansız aləmi nizamlanmağa,
tənzimlənməyə, bu baxımdan forma, məzmun və tərkib
dəyişikliyinə (əsasən cansız aləm) məruz qalır. Yer kürəsinin
özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu kompleksdə sonsuz sayda
müxtəliflik, bu baxımdan təzadlıq, eynilik, bərabərlik, qeyribərabərlik, sadəlik, mürəkkəblik anları, məqamları və s. vardır.
Burada müxtəlifliklər içərisində təbii tarazlıqlar, qeyritarazlıqlar, uyğunluqlar və uyğunsuzluqlar mövcuddur.
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Mövcud həyat vasitələrə (əşyalara) ardıcıl və məqsədyönlü
təsirlər sayəsində tənzimlənir. Tənzimlənmə də mürəkkəb və
sadə xassələri özündə əks etdirərək müxtəlif istiqamətli
prosesdir (proseslər cəmidir). Tənzimlənmə prosesinin tərkibi
olaraq qeyd etmək olar ki, əşyalar məkan dəyişikliyinə
uğrayırlar, təsir obyektinə çevrilmək üçün bir məkandan başqa
məkana yerdəyişməyə məruz qalırlar. İnsanlar əşyalara (cansız
vasitələrə) öz əqli fəaliyyətləri sayəsində təsir edirlər və
əşyaları öz iradələrinə uyğun olaraq sıralara (şaqulu və üfüqi
vəziyyətdə) düzürlər. Sıralanma nəticəsində əşya, predmet və
vasitə insan şüurunun və müvafiq əmək fəaliyyətinin təsir
predmetinə çevrilir. İnsanlar öz tələbatlarını ödəmək üçün
həmin əşya və predmetlərdən vasitə kimi istifadə edirlər ki,
istifadə vərdişləri və qaydaları müəyyən nizamlama prosesinin
tərkib strukturuna çevrilir. Əşyalara fiziki (forma), kimyəvi
(tərkib baxımından) təsir edirlər və nəticədə bu əşyalardan öz
maraqlarına uyğun tam və hissələr əmələ gətirirlər. Məsələn,
istehsalat prosesləri demək olar ki, hissələrdən tamın əmələ
gətirilməsi, eləcə də tamın hissələrə ayrılması prosesidir.
Məsələn, daş karxanalarında qayaların parçalanmasından ev və
digər obyektlərin tikintisində istifadə üçün material hesab
olunan müxtəlif ölçülü kubiklər istehsal edirlər. Həmçinin
kubiklər, qum, çınqıl və metal konstruksiya birləşmələrindən
ibarət divarlar tikirlər. İnsanlar müxtəlif tərkibli maddələrin
birləşməsindən maddi tələbatlarını ödəyəcək, rahat və asan
həyat şəraitinə xidmət edəcək vasitələr (əşyalar, predmetlər)
əldə edirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, təbiətdə müəyyən
vasitələr, predmetlər qarşılıqlı olaraq həm təbii yolla, həm də
kənar təsirlər vasitəsilə bərabər (mütləq və nisbi) vəziyyətə
gətirilirlər. Cansız vasitələr birləşmək, qarışmaq (müəyyən
tamı əldə etmək üçün) qarşılıqlı taraz və uyğunluq,
mütənasiblik, simmetriya (ahəng) vəziyyətinə gətirilir.
Məsələn, evlərin tikintisi və istehsalat prosesləri üçün bu
prinsiplər geniş tətbiq edilir. İnsanlar maraq və tələbatlarını
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ödəmək üçün tamın bərabər və qeyri-bərabər, bu baxımdan
müxtəlif hissələrə bölünməsi, parçalanması, eləcə də bərabər və
qeyri-bərabər hissələrdən tamın əldə olunması proseslərini
həyata keçirirlər. Əşyalar (təsirə məruz qalmış hissələr)
kompleks şəkildə kombinasiya olunurlar və nəticədə tam bir
hissə (istifadə təyinatı üçün vahid bir şey), aparat, sistem
(sistem vasitəsi) meydana gəlir. Məsələn, avtomobil, təyyarə və
digər minik vasitələri ayrı-ayrı hissələrin birləşməsindən ibarət
olan və istifadə təyinatı olan vahid komplekslərdir.
Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, insanlar əşyalara
təsir etməklə (obyekt və vasitə, alət olaraq) öz münasibətlərini
də bu əşyalar vasitəsilə tənzimləyirlər. Əşyalar vasitələr olaraq
münasibətlərin tənzimlənməsində istifadə olunur. Münasibətlərin maddi və mənəvi xüsusiyyətlərini nəzərə alsaq, belə
qənaətə gələrik ki, münasibətlərin sahələrə ayrılması,
istiqamətlərə bölünməsi də məhz əşyalar üzərində qurulur.
Münasibətlərin formalaşmasının əsasını da əşyalara təsiretmə
və məqsədə müvafiq qaydada istifadəetmə təşkil edir. Əşyalar
həm də münasibətyaratma predmetləri, vasitələri hesab edilə
bilirlər. Bir məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək olar ki,
əşyaların insanlar arasında maddi tələbatlara müvafiq olaraq,
taraz şəklində, uyğun tərzdə bölünməsi, cəmiyyətdə insanlar
arasında tarazlı münasibətlərin yaranmasına səbəb olur.
İnsanlar bir neçə min illərdir ki, öz tələbatlarını ödəmək
üçün əşyalara fərdi və kollektv qaydada təsir etmək
prinsipindən istifadə edirlər. Məlumdur ki, tarixin bir-birini
əvəz edən ictmai-formasiya quruluşlarında insanlar əşyalara
həm fərdi, həm də kollektiv baxımdan təsir edə biliblər.
Kollektiv təsir kollektiv əmək fəaliyyətini, gücün
birləşdirilməsini təmin edib və bu gün də bu proses davam
etməkdədir. Həmçinin qeyd etmək olar ki, kollektiv təsir
məhsulların istehsalı üçün prosesləri, tərəfləri, vasitələri,
əşyaları, predmetləri özündə birləşdirən kollektiv münasibətlər
sisteminin yaranmasını zəruri edib. Əşyalara təsir həm
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birliklər, müəssisələr, həm də təşkilatlar (proseslərin idarə
olunması üçün birgə istiqamətlərin müəyyən edilməsi, icrası və
s.) tərəfindən də həyata keçirilir.
Qeyd edildiyi kimi, əşyalara təsir əsasən fərdi qaydada və
birlik (təşkilat) şəkilində həyata keçirilir. Birliklərin fəaliyyəti ilk
növbədə tarazlı qaydada tələbatları ödəmək üçün təşkil edilir.
Cəmiyyətlər öz tarixi inkişaf proseslərində təbəqəli
münasibətləri formalaşdırıblar. Münasibətlər sahələrinin
genişliyi cəmiyyətdə münasibətlərin ictimai və siyasi xarakter
almasını əsaslandırıb. Bu baxımdan da hesab etmək olar ki,
maraqların tarazlı qaydada bölünməsi üçün siyasi təsisatlar olan
dövlətlər də iştirak ediblər. Münasibətlər iqtisadi, siyasi və
mədəni istiqamətlərə bölündüyündən dövlətlər bu sahələrdə
münasibətləri tənzimləmək üçün baza funksiyasını, tənzimləmə
funksiyasını öz əllərində saxlayıblar və saxlamaqda davam
edirlər. Tənzimləmə (tənzimlənmə) öz-özlüyündə sadə və
mürəkkəb prosesləri – sıralama(sıralanma), düzmə (düzülmə),
yanaşı (aralı) qoyma (qoyulma), quraşdırmaq (qurulmaq),
təkanvermə (təkanverilmə), qaldırma (qalxma), endirmək
(enmək), sakitləşdirmək (sakitləşmək) və s., eləcə də qeyd
edilənlərin əksini özündə ehtiva edən vəziyyətlərdir. Bu
baxımdan
tarazlaşdırma
(tarazlama),
uyğunlaşdırma
(uyğunlaşma), bərabərləşdirmə (bərabərləşmə) və əksinə olan
proseslər
də
tənzimləmə
prosesləridir.
Tənzimləmə
(tənzimlənmə)
zamanı
tamın
hissələrə
parçalanması
(parçalama), hissələrdən tamın yaradılması (yaranması) kimi
proseslər baş verir. Tənzimləmə məzmunu və forması əsasən
obyektə (əşya və predmetə) təsir məqsədinin istiqamətindən irəli
gələn hərəkət proseslərini özündə birləşdirir. Tənzimləmə daha
çox idarəetmə prosesidir ki, bu da özlüyündə həm də mürəkkəb
istiqamətli tərkib olmaqla, prosesual struktura malikdir.
Əşyalara təsir fərdi qaydada, birliklər şəklində həyata
keçirildiyindən,
predmetlər
üzərində
münasibətlərin
tənzimlənməsi də fərdi, birliklər şəklində olur. Dövlətlər əsasən
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maraqların (fərdi qaydada və birliklər üzrə) təmin edilməsini
tarazlı qaydada həyata keçirirlər. Dövlətlər həmçinin
xalqlararası münasibətlərin də tənzimlənməsini yerinə
yetirirlər. Bu da onunla əlaqəlidir ki, maddi vasitələr yer
üzərində qeyri-bərabər paylanıbdır, lakin ümumi resurslardan
tarazlı qaydada bəhrələnmək mövcud münasibətlərin əsasını
təşkil edir. Bəşəri dəyərlərdən birgə istifadə dünyada yaşayan
xalqlar arasında tarazlı münasibətlərin mövcudluğunu təmin
edən başlıca amildir.
d()Tj/R17 12 Tf5.28 0 Td[(m)-2(i)-2(n)-10( )250]TJ-287.4 -13.8 Td[(e)
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tənzimlənməsindən asılıdır. Bu da onunla əlaqəlidir ki,
dünyaya vahid bir kompleks kimi yanaşsaq qeyd edə bilərik ki,
dünya struktur baxımdan mürəkkəb forma və məzmunu özündə
əks etdirməklə, qatlı, təbəqəli münasibətlər təşkil edən,
formalaşdıran elementlərdən ibarətdir. Dünyanın struktur
quruluşundakı sıralarda dövlətlər yer alırlar, bunlar baza
struktur elementləridir. Hər bir baza struktur elementinin də öz
komponenti vardır ki, bu hissələr də dövlət adlanan elementi
formalaşdırırlar. Dövlətlər özləri də hissələr olmaqla
ümumdünya strukturunun (sisteminin) tərkib hissələridir. Bu
baxımdan dövlətdaxili münasibətlər və dövlətin beynəlxalq
arenadakı fəaliyyəti qarşılıqlı uzlaşmaya məruz qalır və ümumi
və xüsusi əsaslarla tarazlı qaydada tənzimlənmə proseslərini
özündə əks etdirir.
Beynəlxalq münasibətlər çoxçalarlı tərkibi özündə
cəmləşdirir. Çoxçalarlıq həm münasibətlərin zəngin və fərqli
əsaslarla (fərq nisbi və mütləq olaraq keçici xarakterə malik ola
bilər), dinamik və statistik qanunauyğunluqlarla inkişafını
özündə əks etdirir, həm də öz-özlüyündə uyğunluq və
uyğunsuzluq, ahənglik və ahəngsizlik (harmoniya və
disharmoniya), bərabərlik və bərabərsizlik, eynilik və
müxtəliflik, məhdudluq və genişlik, tarazlıq və qeyri-tarazlığı
ehtiva edən məzmun əmələ gətirir. Beynəlxalq münasibətlərdə
siyasi məkanın coğrafi (ərazi) baxımdan böyüklüyü və çoxlu
sayda xalqların yaşaması, regional (bu baxımdan zəngin və
qarışıq) və milli elementləri özündə birləşdirən çoxtərkibli
mədəniyyət, dini baxışlardakı müxtəliflik (ziddiyyət və
uyğunluq), eləcə də dünyanın maddi ehtiyatlarının və təbii
sərvətlərinin
qeyri-bərabər
şəkildə
paylanması
həm
münasibətlərin çoxçalarlı əsaslarla (fərqli dərəcələrlə, fərqli
istiqamətlərlə) formalaşmasını təmin edir, həm də
münasibətlərin məzmununda, forma və tərkibində münasibət
elementlərinin, münasibət telləri də daxil olmaqla, uyğunluq,
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harmoniyalılıq, simmetrik, bərabərlik, bu baxımdan da
tarazlıq xassələrini zəruri edir.
Beynəlxalq münasibətlərin çoxçalarlığı onun çoxvektorluğunu əsaslandırır, həmçinin, münasibət tellərinin
xassələrini, tellər arasında olan keçiciliyi, uyğunluq və
uyğunsuzluğunu müəyyən edir. Beynəlxalq münasibətlərin
regional və qlobal strukturları və strukturlar aralarında olan
münasibətlərin canlı xüsusiyyətləri də öz növbəsində
münasibətlər sisteminin dinamikliyini və daimi inkişafa məruz
qalmasını şərtləndirir. Beynəlxalq münasibətlər ikitərəfli və
çoxtərəfli struktur vahidlərindən ibarət olmaqla ixtisaslaşmış
qruplaşmış sahələri əhatə edir. Beynəlxalq münasibətlər sistemi
alt və üst qatları özündə cəmləməklə, məzmun və təzahürdən
də ibarətdir. Münasibətlərin sistemi təzadlardan, əksliklərin
mübarizəsindən və bu kimi situasiyaların yaratdığı
vəziyyətlərdən ibarətdir. Münasibətlər sistemində müxtəlif
forma və məzmunlu elementlərin qarşılaşması nəticəsində
uyğunluq, bərabərlilik, eləcə də həmin ifadələrin əksi olan
vəziyyətlər yaranır. Elementlərin qarşılaşması həm toqquşmlar,
həm də qovuşmalarla, birləşmələrlə müşahidə edilir.
Qovuşmlar, birləşmələr, razılıqlar, bir tərəfdən toqquşmaları
(qarşıdurmaları, müharibələri), digər tərəfdən isə sabitliyi, dinc
yanaşı yaşamanı, bir sözlə, sülhü meydana gətirir. Beynəlxalq
münasibətlərdə qarşıdurma (müharibə, münaqişə, böhrangərgin vəziyyətlər) münasibətlər elementlərinin qarşılaşması və
qarşılaşma zamanı maraqlara müvafiq olan momentlərdən,
anlardan, vəziyyətlərdən asılı olur. Təbii ki, ardıcıl davam edən
hallar, momentlər müvafiq istiqamətlər üzrə vəziyyətlərin
əmələ gəlməsini formalaşdırır. Vəziyyətlər də keçici və bu
baxımdan müxtəlif müddətləri özündə birləşdirməklə,
uzunzamanlı, orta və qısa zamanlı ola bilir.
Əvvəlcə sadalandığı kimi, münasibətlərin tərkibini təşkil
edən bütün elementlər nisbi və mütləq əsaslarla hərəkət və ya
hərəkətsiz formada mövcud olurlar. Hərəkət zamanı elementlər
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arasında uyğunluq, bərabər səviyyəyə gəlmə, yəni tarazlıq,
simmetriya həmçinin, hərəkətverici (hərəkətin qarşısını alan)
amillər hesab olunan şərait, qüvvə, zaman, məkan, məsafə,
forma, mənfi, müsbət və digər kateqoriyalardan asılı olaraq,
dəyişkənlik vəziyyətinə uyğun olaraq elementlər arasında
uyğunsuzluq, qeyri-tarazlıq, müvazinətsizlik və asimmetriya
yaranır. Hərəkətlərin yuxarıda yaratdıqları vəziyyətlərə həm
daxili (daxili qüvvə) və bu baxımdan təbii dinamizm, həm də
xarici təsirlər (xarici qüvvə), eləcə də şərait təsir göstərir.
Beynəlxalq münasibətlərin tarazlığına və qeyri-tarazlığına
həm beynəlxalq aləmdə fəaliyyət göstərən dövlətlərin xarici
maraqları, həm də dövlətlərin daxili siyasi-iqtisadi vəziyyəti,
daxili siyasi sistem də təsir göstərir. Dövlətlərin daxili
tələbatları onun beynəlxalq müstəvidə hərəkət(fəaliyyət)
xüsusiyyətlərini əsaslandırır. Belə ki, dövlətlər həm də öz
ərazilərində yaşayan vətəndaşların (əhalinin) tələbatlarını
ödəmək üçün xarci fəaliyyətə qoşulurlar. Bu baxımdan dövlətin
daxili və xarici fəaliyyəti arasında sıx bağlılıq yaranır. Dövlətin
xarici fəaliyyəti əsasən onun daxili güclənməsinə xidmət edir.
Bununla yanaşı, xarici fəaliyyət dövlətin sərhədlərindən
kənarlara doğru maraqlarının şəbəkələşmiş əsaslarla
genişlənməsini zəruri edir və əsaslandırır. Lakin beynəlxalq
münasibətlərin çoxçalarlığı və bu baxımdan tarazlığı və qeyritarazlığı dedikdə, əsasən onun çoxistiqamətli xarici siyasət
fəaliyyətindən irəli gələn geniş tərkibli beynəlxalq münasibət
sahəsi başa düşülür. Daxili siyasi fəaliyyət isə xarici siyasi
fəaliyyət üçün uzlaşdırıcı tərkib ixrac edir. Həmçinin daxili
fəaliyyət xarici fəaliyyətdən müəyyən ünsürləri idxal edir və
öz-özünü zənginləşdirir və tərkib məzmununu çoxçalarlı edir.
Dövlət öz mövcudluğunu təmin etmək üçün bir-birilə sıx bağlı
olan iki fəaliyyət istiqamətindən-daxili və xarici istifadə edir.
Bu baxımdan da hər bir fəaliyyət istiqaməti həm də fərqli
məzmun əks etdirməklə, öz tərkiblərinə malik olur. Buradan
dövlətin iki fundamental baza fəaliyyət istiqamətləri yaranır və
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hər bir istiqamət öz-özlüyündə zənginliyə, struktura və sistemə
malik olur.
Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq, beynəlxalq
münasibətlərin özünün (dövlətlərin öz sərhədlərindən kənar
qarışıq
(tərəflərarası,
bir-biriləri
ilə)
fəaliyyətinin)
çoxçalarlığına iki baza aspektindən yanaşmaq olar: birincisi,
dövlətlərin özlərinin müqayisəsi, təsnifatı baxımından, ikincisi,
münasibət predmetinin, obyektinin müqayisəsi baxımından.
Əslində bu iki baza aspekti də bir-birini şərtləndirir və birbiriləri ilə sıx şəkildə bağlı olur. Məsələn, dövlətin
güclənməsinə onun beynəlxalq fəaliyyətinin bütün istiqamətləri
təsir göstərir. Fəaliyyətin məzmunu, əlaqə predmetinin,
obyektinin forma və məzmunu dövlətin beynəlxalq
münasibətlərdə aktor kimi təsnif olunmasını, yəni güc
imkanlarına görə bir-biriləri ilə müqayisə olunmasının (şkalalar
üzrə) tərkibini müəyyən edir.
Bu
nöqteyi-nəzərdən
beynəlxalq
münasibətlərin
çoxçalarlığını əks etdirən aşağıdakı tərkib mövcuddur ki, bu
tərkib də balanslı və disbalanslı vəziyyətləri yaradan ünsürlər
rolunda çıxış edirlər:
-münasibətlərin sübyektlərinin güc və imkanlarının,
münasibətlər potensialının müxtəlifliyi (ümumi baxımdan
təsnifat);
-münasibətlərin subyektləri olan dövlətlərin fərqli
(kiçikdən böyüyə) ərazi və əhali (azdan çoxa) imkanları
(təsnifatın-müqayisənin tərkib elementləri) ;
-münasibət subyektlərinin eyni (məsələn, Avropa məkanı,
Asiya məkanı), oxşar və yaxın (Avro-Asiya (buraya Rusiyanın
Avropa hissəsini, həmçinin Qafqaz regionunu aid etmək olar),
Avro-Atlantik (ABŞ-Kanada və Avropa) məkanlar), Şərq
(Şimali Afrika, Türkiyə də daxil olmaqla, Yaxın Şərq regionuAralıq dənizi-Fars körfəzi-Ərəbistan dənizi regionu və s.) və ya
fərqli (Avropa və Afrika, Avropa və Asiya məkanları
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arasındakı fərqlər) geosiyasi məkanlarda yerləşməsi (təsnifatın
tərkib elementləri);
-xalqların fərqli (hər bir xalqın milli mədəniyyəti, eləcə də
regionlara aid mədəniyyət fərqləri-Avropa və Asiya
mədəniyyəti fərqləri), həmçinin regional amillərin təsirindən
formalaşan
mədəniyyət
elementlərinin-vahid
region
mədəniyyəti- təşkil etdiyi oxşar mədəniyyət düşüncələri
(ümumşərq mədəniyyətinin elementlərini özündə əks etdirən
şərq xalqları mədəniyyəti, Avropa meyarlarını, dəyərlərini
özündə ehtiva edən ümumavropa mədəniyyəti və ümumafrika
mədəniyyəti)-təsnifatın tərkib elementi;
-xalqların fərqli və ya oxşar etno xarakteristikaları (region
və milli amillərin kombinasiyasından formalaşan milli -etnik
psixologiya)-təsnifatın tərkib elementi;
-dövlətlərin fərqli iqtisadi potensialları (zəifdən güclüyə
doğru və ya əksinə)-təsnifatın tərkib elementi və s.
Ümumiyyətlə, dövlətlər aralarında olan münasibətlər
struktur təşkil etdiyindən, strukturun tərkib komponentləri
sıralandığından (məsələn, sahələr üzrə sıralanma) strukturun
eyni sıraları (məsələn, iqtisadiyyat üzrə münasibətlər)
aralarında (eyni balanslaşdırılma) balans və disbalans yaranır,
eləcə də fərqli (yanaşı)-iqtisadiyyat və siyasət- sıraları
aralarında (paralel balanslaşdırma) meydana gəlir. Bununla
yanaşı, qeyd etmək olar ki, strukturun tərkib subyektləri olan
dövlətlərın güclərinə görə sıralanmaları olduğundan da eyni
sırada olan dövlətlər aralarında, eləcə də fərqli sırada yer alan
dövlətlər aralarında balanslı və disbalanslı vəziyyət meydana
gəlir. Balansdan disbalansa və yaxud da əksinə keçicilik
vəziyyəti həm strukturun eyni komponentlərinin (vahidlərinindövlətlərin)-təqribən eyni gücə malik olan dövlətlər- öz
aralarında, həm də müxtəlif gücə malik olan dövlətlərin
aralarında yaranır. Bu baxımdan beynəlxalq münasibətlərdə
bütün dövlətlər (kiçikdən böyüyə) balanslı və disbalanslı
münasibətlərə malik olurlar ki, belə münasibətlərə də zaman,
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məkan, şərait, maraq, tələbat, məzmun, subyektlərin gücləri,
iştirak istəkləri, iştirak imkanları təsir edir.
Dövlətlərin aralarında olan münasibətlərin çoxçalarlığı
həm münasibətlərin elementləri arasında fərqli, həm də oxşar
və eyni momentləri üzə çıxarır. Bu baxımdan inkişaf edən
məzmunu və tərkibi özündə əks etdirir. Onu nəzərə alaraq qeyd
etmək olar ki, münasibətlərin balanslı tərkibi əsasən
təzadlardan (kontrastlardan), ziddiyyətlərdən, müsbət və
mənfinin mübarizəsindən, ümumiyyətlə əksliklərin vəhdətindən yarana bilir. Münasibətlərin balanslı vəziyyəti həm
daxili ziddiyyətlərdən yaranan təzahürdür, görünüşdür, həm də
balanslı vəziyyətinin tərkibi yekun momentidir. Lakin bu
moment də tez-tez dəyişikliyə məruz qala bilir. Balanslaşdırma
dinamik və statistik inkişaf qanunauyğunluqlarına əsaslanır.
Elmi ədəbiyyatlara əsasən, bu baxımdan fəlsəfə
ensiklopedik lüğətində yazıldığı kimi- statistik və dinamik
qanunauyğunluq-sistemlərin əvvəlki və sonrakı vəziyyətləri
arasındakı qanunauyğun əlaqənin təzahür formalarıdır.
Dinamik qanunauyğunluq səbəb əlaqəsinin, həmçinin
vəziyyətlər əlaqəsinin elə bir formasıdır ki, burada sistemin
mövcud vəziyyəti onun bütün sonrakı vəziyyətərini birmənalı
müəyyən edir. Nəticədə başlanğıc şərtlərinin bilinməsi sistemin
sonrakı inkişafını qabaqcadan dəqiq təyin etməyə imkan verir.
Dinamik qanunauyğunluq xarici təsirlərdən az asılı və
ünsürlərinin sayı nisbətən az olan bütün müstəqil sistemlərdə
fəaliyyət göstərir. Dinamik qanunauyğunluq-məs. Günəş
sistemində planetlərin hərəkətinin xarakterini müəyyən edir.
Statistik qanunauyğunluq səbəb əlaqəsinin elə bir formasıdır kı,
burada sistemin mövcud vəziyyəti onun bütün sonrakı
vəziyyətlərini birtərəfli deyil, yalnız keçmişdə əsası qoyulmuş
hərəkət meyllərinin reallaşdırılması imkanının obyektiv ölçüsü
olan müəyyən ehtimallıqla müəyyənləşdirilir. Statistik
qanunauyğunluq bütün müstəqil olmayan daim dəyişən xarici
şərtlərdən asılı sistemlərdə, çox böyük sayda ünsürü olan
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sistemlərdə fəaliyyət göstərir. Statistik və dinamik
qanunauyğunluq arasında fərq nisbidir.1
Nəzərə almaq lazımdır ki, balanslı və disbalanslı
vəziyyətlər eyni və oxşar məzmunlu tələbatların ödənilməsi
uğrunda edilən, dövri olaraq eyni momentlərlə təkrarlanan,
eyni nəticələrə malik olan vəziyyətlərdən yaransın, ola da bilər
ki, fərqli nəticələrdən və bu baxımdan da fərqli zamanlarda və
məkanlarda fərqli nəticələrlə müşahidə edilən, meydana gələn
vəziyyətlərdən meydana gəlsin. Bu baxımdan ola bilir ki,
ziddiyyət sonrakı ziddiyyət vəziyyətini əmələ gətirir, ola da
bilir ki, qeyri-ziddiyyət, uyğunluq, razılıq vəziyyəti yaranır.
Ziddiyyətlər zamanı çəkinmələr, çəkindirmələr meydana gəlir
və maraqların bölüşdürülməsi, paylaşdırılması prosesləri baş
verir. Tərəflərin mübarizəsi bir tərəfdən inkişafı zəruri edir,
digər tərəfdən balanslı və disbalanslı vəziyyəti üzə çıxarır.
Balanslı vəziyyət həmçinin balanslı və disbalanslı vəziyyətlərin
qarşılıqlı əvəz olunmasından meydana gəlir və vaxtaşırı olaraq
bir-birini əvəzləyir. Dayanıqlı (uzun müddətli) və dayanıqsız
(tez keçən, qısa müddətli) balans vəziyyətləri yaranır. Bu
baxımdan balanslı vəziyyət çoxçalarlı olmaqla qısa müddətdən
uzun müddətə qədər mövcudluğunu əks etdirir. Balanslı və
disbalanslı vəziyyətlər hərəkətlərin vəziyyətinə aid olduğundan
hərəkətlər vəziyyətləri ilə eynilik təşkil edir və həm də
hərəkətlər vəziyyətinin təzahürü olaraq yaranır. Balans fərqli
(müxtəlif forma və məzmunlu) hərəkətlər üzərində qurulan
təzahürdür. Balans vəziyyəti həm nəticə vəziyyətidir, həm də
növbəti hərəkət momentləri üçün başlanğıcdır, təkanverici
vəziyyətdir. Bu baxımdan tərəflər münasibətlər qurarkən
aralarında taraz münasibətləri yaranır, taraz münasibətləri
müəyyən müddət davam edir, sonra isə taraz pozulur,
ziddiyyətlər əmələ gəlir. Ziddiyyətlər növbəti mərhələlərdə
1
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tarazlığın təmin edilməsini zəruru edir. Ümumiyyətlə, balans
müsbət və mənfi vəziyyətlərin həmahəngliyidir. Balanslı
vəziyyət müəyyən anın nəticəsidir. Balanslı vəziyyətin özü də
tərkibinə görə müəyyən cədvəl göstəricilərinə görə bölünə bilir.
Minimum (az), maksimum(çox) balanslı vəziyyətlər yarana
bilir. Bunlar daha çox müddətlə və meydana gələn şəraitlə
əlaqəlidir. Proseslərin trayektoriyasında balanslı müddət
bitdikdə disbalanslı vəziyyət yaranır.
Balans vəziyyəti eyni zamanda digər vəziyyətlərə də təkan
verə bilir. Balans vəziyyəti (hərəkət zamanı) müddətə aid
olduğundan disbalanslı vəziyyətləri doğuran səbəblər kimi də
çıxış edə bilir. Balans vəziyyəti həmçinin müxtəlif vəziyyətləri
qovuşdurandır. Keçici vəziyyətlər yaradır. Dövlətlər arasında
münasibətlərdə tez-tez ziddiyyətlərin meydana gəlməsi və
razılıq momentləri də disbalanslı və balanslı vəziyyətləri
əsaslandırır. Balanslı münasibətlər həmçinin sülhə xidmət edir.
Balanslı münasibətlər zamanı tərəflərin maraqları nisbi olaraq
təmin edildiyindən ümumən sülhün saxlanması da təmin edilir.
Dövlətlər arasında uzunmüddətli balansı təmin edən vasitələr
(anlar, momentlər) çoxluq təşkil edir. Onların bəzilərinin
aşağıdakılar olduğunu qeyd etmək olar:
Birincisi, nəzərə almaq lazımdır ki, dünya xalqları və
onları təmsil edən siyasi təşkilatlar, qurumlar olan dövlətlər
ümumən qlobal şəkildə sülh şəraitində, dinc yanaşı yaşamağa
üstünlük verirlər. Bu baxımdan da dövlətlər çalışırlar ki,
maraqlar tarazlı şəkildə təmin edilsin. İkincisi, dünyada təbii
və maddi sərvətlər qeyri-bərabər paylanmışdır, buna görə də
dövlətlər çalışırlar ki, tarazlı olaraq (hər bir dövlətin imkanına
və tələbatına uyğun) bu sərvətləri mənimsəsinlər. Üçüncüsü,
dövlətlər çalışırlar ki, tarazlıq prinsipinə əməl etməklə
özlərində olmayan və digər dövlətlərdə olan maddi amillərdən
faydalansınlar. Dördüncüsü, dövlətlər (xüsusilə böyük və orta
gücə malik olan dövlətlər) istəyirlər ki, tarazlaşdırma prinsipini
ortaya atmaqla, özlərini mərkəzi “balanslaşdırma mühərriki”
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rolunu oynamağa cəlb etsinlər. Beşincisi, kiçik dövlətlər can
atırlar ki, tarazlaşdırma prinsipi mövcud olsun ki, onlar böyük
dövlətlərdən qoruna bilsinlər. Altıncısı, dövlətlər elə etməyə
çalışırlar ki, tarazlaşdırma prinsipinə uyğun olaraq və
tarazlaşdırma sisteminin subyektləri (komponentləri) olaraq,
regional və qlobal səviyyədə statuslarını, mövqelərini
möhkəmləndirsinlər. Yeddincisi, dövlətlər can atırlar ki,
münasibətlərdə tarazlıq xassəsini tətbiq etməklə, sıx inteqrasiya
şəraitində yaşasınlar və dünya problemlərinin həllinə birgə
yanaşsınlar, gücləri birləşdirsinlər. Səkkizincisi, dövlətlər
çalışırlar ki, bu prinsipə üstünlük versinlər və dövlətlərin birgə
gücünü uyğunlaşdırsınlar və təhlükələrə qarşı birgə mübarizə
aparsınlar və eləcə də qarşılqlı asılılq və nəzarət mexanizmini
yaratsınlar və s.
Beynəlxalq münasibətlərin balanslaşdırılması prosesləri və
vəziyyəti öz mahiyyətinə görə güclənmə, mühafizə,
maraqları qoruma, təminetmə məsələlərini yerinə yetirir.
Məsələn, dövlətlər daxilində və beynəlxalq aləmdə
münasibətlərin balanslaşdırılması zamanı tərəflərin maraqları
bərabər şəkildə təmin edilir. Düzgün paylar nəticəsində tərəflər
arasında birlik yaranır. Ədalətli bölgü öz-özünə kompleks
meydana gətirir ki, burada da tərəflərdə güclənmə, mühafizə,
maraqları qoruma və təminetmə kimi məsələlər üzə çıxır.
Komplekslik maraqların təmin edilməsi zamanı yarandıqda
daha da möhkəm və dayanıqlı, liberal məzmunlu olur.
Eləcə də balanslaşdırma zamanı müəyyən güc də tətbiq
edilir ki, nəticədə bu amil də disbalansı yaradır. Dövlətlər
arasında balanslı münasibətlər dinc yanaşı yaşamanı
əsaslandırırsa, disbalanslı vəziyyət əsasən münaqişələri,
iqtisadi və siyasi böhranları, birtərəfli və ya qarşılıqlı təzyiqləri,
kəskinləşmə
anlarında
müharibələri,
terroru,
silahlı
qarşıdurmaları şərtləndirir. Bir məsələni də xüsusi olaraq qeyd
etmək olar ki, müharibə anları və onların nəticələri və fəsadları
bir daha belə nəticələrin baş verməməsi üçün zərər çəkmiş
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subyektləri balanslı münasibətlər vəziyyətinə gətirmək üçün
zərurət rolunu oynaya bilər. Məsələn, II Dünya müharibəsi
nəticədə dünya dövlətlərini ümumi balanslı və ümumi nəzarət
sistemini yaratmağa sövq etdi. Həmin vaxtdan etibarən
beynəlxalq münasibətlərin (qlobal və regional səviyyədə)
qruplaşmasında, ixtisaslaşmasında balanslaşdırma sülhüyaratma vəziyyəti olduğundan xüsusi əhəmiyyət kəsb etməyə
başladı. Beynəlxalq münasibətlərin balanslaşması özözlüyündə ümumdünya nəzarət sistemini formalaşdırdı və
balans gücləri arasında baş verən rəqabət həm balansın
güclənməsini şərtləndirdi, həm də müəyyən səviyyədə və
regionlarda balansın pozulmasını zəruri etdi. Nəzərə almaq
lazımdır ki, balanslı münasibətləri yaratmaq üçün subyektlər
əlavə olaraq subyektlər təşkil etdilər ki, bunlar da qlobal və
regional səviyyədə münasibətlərin strukturlaşmasını və
sistemləşməsini zəruri etdi. Münasibətlərin strukturlaşması,
sistemləşməsi bir tərəfdən münasibətlərin tarazlı qaydada
mövcudluğunu təmin etdisə, digər tərəfdən ümumi nəzarət
sistemini yaratmaqla, sülh sisteminin, sülh mexanizmisinin
formalaşmasını şərtləndirdi. Münasibətlərin tarazlı şəkildə
inkişafı və mövcudluğu sülhün pozulmasının qarşısını almaq
mexanizmini yaratmaq istiqamətində dövlətləri məcbur etdi.
Balans sisteminin yaranması sistemin fəaliyyət istiqamətlərini
və fəaliyyət məzmununu şərtləndirdi. Balanslaşdırma sistemi
münasibətlərin tərkibini, məzmun, forma və istiqamətlərini,
eləcə də obyekt və subyektlərini müəyyən etmək üçün icra
vasitələrini özündə birləşdirdi. Bu icra vasitələri rolunda hüquq
normaları rol oynadı. Hüquq normaları maraqların qarşılıqlı
şəkildə bölgüsünü, məqsədlərə çatmaq üçün kollektiv və fərdi
fəaliyyətin əsaslarını müəyyən etdi, qaydalar yaratdı. Normlar
həmçinin münasibət istiqamətləri və münasibət obyektləri
aralarında qarşılıqlı balanslaşdırma, bu baxımdan uyğunlaşdırma, uzlaşdırma, əlaqələndirmə prinsiplərini zəruri etdi.
Hüquq normaları toplusu nəzarət sisteminin ümumi əsaslarını
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və fəaliyyət mexanizmini müəyyən etdi. Münasibətlərin ümumi
nəzarət sistemi (strukturu) (məsələn, BMT-nin mövcudluğu)
ixtisaslaşmış və regional münasibətlər strukturunu, sistemini
(regional və ixtisaslaşmış təşkilatlar) sistemini formalaşdırdı.
Qəbul edilən sənədlər ümumi nəzarət qaydalarını müəyyən
etməklə, maraqların nisbi nərabər (uyğun) şəkildə təmin
edilməsini şərtləndirdi.
Balans-tarazılıq sözündə bir dayaq üzərində dayanan və
müxtəlif (iki və ya daha çox) qolları olan bir “tərəzi” məzmunu
mövcuddur. Balanslaşdırma tərəzinin hər bir gözünün digəri ilə
bərabərləşdirilməsi kimi başa düşülür. Balans siyasətini daha
çox iki və ya bir neçə güc mərkəzi arasında yerləşən elementlər
həyata keçirirlər ki, həmin güc mərkəzlərinin nisbi bərabər
şəkildə maraqları təmin edilə bilsin. Balans siyasəti əsasən
elementin təhlükəsizliyinə xidmət edir. Bu siyasət mövcud
olduqda tərəflər arasında qalan element “yaylı” münasibətlərə
üstünlük verir. Yaylı münasibətlər zamanı elementlər güc
mərkəzlərinin maraqlarını təmin edirlər və həmçinin güc
mərkzələrindən gələn siyasi axınların qarşısında tab gətirmək
üçün “ötürücülük” funksiyasını yerinə yetirirlər. Balans
siyasəti zamanı aralıq elementlər (aralıq elementlər dedikdə,
böyük geosiyasi, geoiqtisadi və geomədəni regionların
aralarında yerləşən regionlar və dövlətləri başa düşmək olar)
regionlar aralarında və daha çox güc mərkəzləri arasında yaylıtarazlı münasibətlər yaradırlar. Balanslaşdırma siyasətinin
aralıq element üçün əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu siyasət
zamanı aralıq element bir güc mərkəzindən təzyiq görən anda
digər güc mərkəzinə doğru siyasi istiqamət götürür. Belə olan
halda güc tətbiq edən element tətbiq olunan elementin çox
uzaqlaşmaması üçün öz təzyiq siyasətini bir qədər yumşaldır.
Bu zaman təzyiqə məruz qalmış və digər güc mərkəzinə doğru
kəskin yerdəyişmə etmiş element öz yerinə qayıda bilir.
Balanslı siyasət həyata keçirən element öz ətrafında
təhlükəsizlik sferası-atmosferini yaradır. Balans siyasəti
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zamanı mövcud element öz hərəkətlərini hərtərəfli istiqamətdə
qurur.
Balans syasətinə Avropada daha çox Almaniya və Fransa
üstünlük verirlər. Belə ki, ABŞ və Rusiya, İngilis dünyası ilə
slavyan dünyaları arasında balanslı siyasəti daha çox həmin
dövlətlər həyata keçirirlər. Ümumilikdə balans siyasətində
zərbələrdən yayınma, qaçma halları da müşahidə edilir. Balans
siyasətindən həmçinin güc mərkəzləri də geniş istifadə edirlər.
Böyük dövlətlər daha çox kiçik və orta gücə malik olan və
geostrateji mövqelərdə yerləşən dövlətləri öz tərəflərinə
çəkmək üçün balans siyasətindən istifadə edirlər. Onların
maraqlarını öz maraqları ilə uzlaşdırmağa, uyğunlaşdırmağa
çalışırlar. Balans siyasəti cəzbetmə və itələmə ilə müşahidə
edilən bir vəziyyətdir. Balans siyasətinə əlverişli coğrafi
mövqeyə malik olan dövlətlər üstünlük verirlər. Bu siyasət
dövlət maraqlarının qorunmasına, genişlənməsinə və
böyüməsinə xidmət edən vasitədir, amildir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, beynəlxalq münasibətlərdə
balans siyasəti iki və çoxlu sayda meydana gələn siyasi
cərəyanların qarşılaşması zamanı onlar arasında toqquşmanın
olmadığı paralel keçidi təmin etmək üçündür. Belə siyasət
zamanı gərginlik də yarana bilər. Beynəlxalq münasibətlərdə
balans siyasəti dedikdə, daha çox regional və regiondan kənar
beynəlxalq münasibətlərdə, güclər nisbətində və güclər
arasında tarazılığın mövcudluğunu başa düşmək olar.
Elmi tədqiqat obyekti, predmeti və elmi-metodoloji
nöqteyi-nəzərdən qeyd etmək olar ki, “beynəlxalq
münasibətlərin tarazlaşdırılması və bu siyasətin beynəlxalq
sülhə xidmət etməsi” baza fikir istiqaməti özündə çoxlu sayda
prinsipləri birləşdirən, bu baxımdan nəzəri və təcrübi bilikləri
(empirizm) cəmləşdirən bir nəzəri istiqamətdir. Elmi
yanaşmalara əsasən, hər bir nəzəriyyənin məxsusi özülü –
mövcud bilikləri sistemləşdirici prinsipi olmalıdır, əks halda, o
nəzəriyyə olmayıb, anlayış, mühakimə və qanunların mexaniki
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məcmusuna çevrilərdi. (Buna görə də prinsip nəzəri sistemin
digər elementlərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Prinsip
nəzəriyyənin əsasında duran başlıca, müəyyənedici element
olub, bütün digər elementləri özünə tabe edir. Digər tərəfdən,
nəzəriyyənin hər bir elementi mərkəzi prinsipi səciyyələndirib,
müəyyən mənada onu açıqlayır. Sistemləşdirici prinsip
yoxdursa, nəzəriyyə də yoxdur). 1 Bu baxımdan beynəlxalq
münasibətlərdə
balanslaşdırma
dedikdə,
beynəlxalq
münasibətlərin baza prinsiplərinin biri kimi qeyd etmək olar.
Eyni zamanda münasibətlərin tərəflərinin maraqlarının
qarşılıqlı şəkildə ödənilməsini əks etdirən nəzəri prinsip kimi
də qəbul etmək olar.
Beynəlxalq münasibətlərin balanslaşdırılması dedikdə,
beynəlxalq aləmdə maraqların dövlətlər arasında taraz şəkildə
paylanması kimi başa düşülə bilər. Hər bir dövlətin
ehtiyacından irəli gələn tələbatı üzərində formalaşan maraq
dövlətin fəaliyyətinin məzmun və formalarını, eləcə də
istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Dövlət öz maraqlarını təmin
etmək üçün fəaliyyət göstərir, bu zaman digər dövlətlə
qarşılaşmalı, üzləşməli olur. Qarşılaşma zamanı kəskin
toqquşmalara, kəskin ziddiyyətlərə yol verməmək üçün, eyni
zamanda fəaliyyəti tənzimləmək məqsədilə bərabər səviyyəni
təmin etmək üçün dövlətlər üsullar, yollar və istiqamətlər
axtarırlar. Qarşılaşma vəziyyəti zamanı dövlətlər öz aralarında
birgə maraqları təmin etmək naminə fəaliyyət planları və
qaydaları müəyyən edirlər. Bu baxımdan hər bir münasibət
forması müəyyən qaydalarla və hədlər çərçivəsində qurulur. Bu
da onunla əlaqəlidir ki, insanlar (tərəflər-birliklər, dövlətlər,
təşkilatlar və s.) öz davranışlarını ölçülərlə müəyyən edirlər.
Ölçülər münasibətlərin konkret və ümumi tərkibini
müəyyənləşdirir. Eyni zamanda ölçülər münasibətlərin
kəmiyyət göstəriciləri qismində çıxış edir. Ölçülərin tətbiqini
1
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tərəflərin tələbat miqdarı, maraq kəmiyyəti zəruri edir. Ölçülər
həmçinin
fəaliyyət
kəmiyyətini
müəyyənləşdirməyi
zəruriləşdirir. Ölçülər sahələrarası əlaqələndirici münasibətlərin
hədlərini, tərkib miqdarını müəyyənləşdirir. Dövlətlərin tarazlı
münasibətləri onların özləri tərəfindən yaradılan və qəbul
edilən hüquq normaları vasitəsilə həyata keçirilir. Hüquq
normaları ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin tərkib
əlamətlərinin tarazlaşmasını, uyğunlaşmasını, bərabərləşməsini
müəyyən edir. Bu normalar münasibətlərin müxtəlif
istiqamətlərində tarazlığın yaranmasını şərtləndirir. Beynəlxalq
hüququn on mühüm prinsipinə əsasən dövlətlər arasında taraz
münasibətlər yaranır. Beynəlxalq hüququn on mühüm baza
prinsipi (dövlətlərin suveren bərabərliyi; zor işlətməmək və ya
zor
işlətməklə
hədələməmək;
dövlət
sərhədlərinin
pozulmazlığı; dövlətlərin ərazi bütövlüyü; beynəlxalq
mübahisələri dinc yolla həll etmək; daxili işlərə qarışmamaq;
insan hüquqlarına və əsas azadlıqlarına hörmət edilməsi;
xalqların öz müqəddaratını təyin etməsi; əməkdaşlıq;
beynəlxalq öhdəliklərin vicdanla yerinə yetirilməsi) dövlətlər
arasında münasibətləri tarazlı qaydada tənzimləmək üçün
mühüm əməl (icra) qaydalarını, davranış və öhdəlikləri
müəyyən edir. Bu prinsiplər dövlətlər arasında sülhün təmin
edilməsini şərtləndirir. Müvafiq normalar beynəlxalq
münasibətlərdə tarazlıq vəziyyətlərini yaratmaq üçün dövlətlər
aralarında fəaliyyət qaydalarını və dövlətlərin maraqlarını
uyğunlaşdırmağı müəyyən edir. Prinsiplər dövlətlər arasında
bərabər səviyyəli münasibətlərin yaranması və münasibətlərin
regional və qlobal səviyyədə tarazlı sisteminin formalaşması
üçün normalar şəbəkəsinin yaranmasını zəruriləşdirir. On
mühüm prinsip baza hüquq istiqamətləri olaraq özündə
müxtəlif halları, məqamları birləşdirən çoxlu sayda qaydaların,
normalar toplusunun yaranmasını müəyyən edir. Bu prinsiplər
əsas istiqamətlər olaraq əlavə istiqamətlərin yaranması üçün
başlanğıc rolunu oynayır. Prinsiplər beynəlxalq siyasətin tarazlı
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xüsusiyyətlərini müəyyən etmək üçün normalar sisteminin,
normalar toplusunun yaradılmasını şərtləndirir. Beynəlxalq
hüququn on mühüm baza prinsipi münasibətlərin ölçülərlə
ifadə olunmasını, münasibətlərin kəmiyyətini müəyyən edir.
Hüquq normaları həm də hədlər olaraq münasibətlərin tərkib
ölçülərini təyin edir. Tarazlı vəziyyətə gəlmək üçün tərəflərin dövlətlərin
hərəkətlərini,
fəaliyyətlərinin
miqdarını
müəyyənləşdirir. Hüquq normaları şəklində ifadə olunan icra
və davranış ölçüləri münasibətlərin zaman, məkan və şəraitə
uyğun olaraq ardıcıl, ümumi, xüsusi və bu baxımdan kompleks
qaydada tarazlaşmasını əsaslandırır. Hüquq nornaları kəmiyyət
müəyyənedici amil olaraq hərəkətləri elə hədlərə gətirir ki,
tərəflərin fəaliyyətləri uyğunlaşdırılır. Hüquq normaları
davranış qaydalarının keyfiyyətlərini də təyin edir. Normalar
mövcud şəraitə uyğun olaraq yaranan qıcıqların, emosiyaların
hərəkətlərə təkanvermə hədlərini bu baxımdan, davranış
etikalarını müəyyən edir.
Bir çox sahələrdə münasibətləri tarazlaşdırmaq üçün
vasitələr müəyyən edilir ki, həmin vasitələrin də funksiyaları
yaranır. Məsələn, iqtisadi münasibətlərin tarazlaşdırılması üçün
qiymət (məhsulların, əşyaların, maddələrin qiyməti) müəyyən
edilir və qiymət özü bir çox funksiyalar yerinə yetirməklə
(məsələn, qiymət ictimai əmək məsrəflərinin uçotu və
ölçülməsi funksiyasını, stimullaşdırıcı funksiyanı, bölüşdürücü
funksiyanı yerinə yetirir) yanaşı, təsərrüfatda proporsionallıq
və tarazlığın təmin olunması funksiyasını da yerinə yetirir.
Qiymət vasitəsilə istehsalla istehlak, tələblə təkilf arasında
əlaqə yaranır. İstehsal vasitələrinin və əməyin sahələr arasında
proporsional bölgüsü şəraitində bazarda tarazlıq ictimai zəruri
məsrəflərə müvafiq qiymətlərin köməyi ilə saxlanılır.1

1

İqtisadi nəzəriyyə: Dərs vəsaiti (Vəliyev T.S., İbadov C.A., Məmmədov A.B. və b.)Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1992.-191 səh. s. 177.
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Beynəlxalq münasibətlər və balanslaşdırma
(ümumi aspektlər)
Beynəlxalq münasibətlər müstəvisi fiziki və mənəvi varlığı
birləşdirən bir struktur olaraq, ayrı-ayrı komponentləri özündə
ehtiva edən bir kompleksiyadır. Dövlətlər (burada dövlətləri
təmsil edən hakimiyyət qrupları) beynəlxalq münasibətlər
müstəvisində hərəkət edirlər, yəni xarici siyasət fəaliyyəti
həyata keçirirlər və bu proseslər zamanı münasibətlərin
mənəvi- ruhu kompozisiyasını yaradırlar. Müxtəlif sahələr
(istiqamətlər və sferalar) və geosiyasi regionlar üzrə
münasibətlərin formalaşmasında iştirak edən dövlətlərin
cəmindən ibarət olan ümumi struktur beynəlxalq münasibətlərin fiziki varlığıdır. Dövlətlər həmçinin yerləşdikləri
coğrafi məkanlar və məkanlar xaricində münasibətlərdə iştirak
edərək, bir-biriləri ilə müxtəlif istiqamətli, məzmunlu və bu
baxımdan müxtəlif dərəcəli münasibət telləri ilə əlaqəli olan
geosiyasi strukturların formalaşmasını da təşkil edirlər.
Dövlətlər öz aralarında bir-birilə bağlı olan münasibət dalğaları
(münasibət cərəyanları) yaratmaqla, bir-birilərindən asılı
vəziyyətə düşürlər. Beynəlxalq münasibətlərin dalğaları ayrıayrı geosiyasət strukturlarını birləşdirir (siyasi regionlar
aralarında əlaqələr), bu strukturlarda siyasət cərəyanlarının
formalaşmasında iştirak edən və geosiyasət strukturlarının
tərkib vahidləri olan əsas mərkəzi və köməkçi (ətraf)
elementlər (subyektlər-dövlətlər) öz güclərinə görə təsnif
olunurlar və münasibət dalğalarının formalaşmasında öz
imkanlarına görə iştirak edirlər. Geosiyasət strukturlarının
mərkəzi (böyük) və köməkçi (orta və kiçik) elementləri
aralarında
münasibət
istiqamətləri
üzrə
münasibət
cərəyanlarının (dalğalarının) formalaşması prosesləri baş verir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, siyasət dalğalarında strukturun hər
bir elementi eyni gücdə və səviyyədə iştirak etmir, onda belə
bir qənatə gəlmək olar ki, münasibət cərəyanları (dalğaları)
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balanslı (tarazlı, müvazinətli) və disbalanslı (qeyri-tarazlı,
müvazinətsiz) xüsusiyyətlərə malik olur. Belə vəziyyətin
meydana gəlməsi ilk növbədə struktur elementlərinin gücünə
bağlı olur. Geosiyasi regionun strukturu dedikdə, bir coğrafi
məkanda yerləşən dövlətlərin iştirakı ilə formalaşan
münasibətlər kompleksini qeyd etmək olar. Burada dövlətlərin
özlərinin birgə və oxşar maraqlar uğrunda fəaliyyət
istiqamətlərini eyniləşdirmək, birləşdirmək və uyğunlaşdırmaq
kimi proseslər həyata keçirilir. Strukturun özünə (forma və
fəaliyyət məzmunu baxımından) də iki aspektdən yanaşmaq
olar: birincisi, dövlətlərin özlərinin münasibətlər əsasında
iştirakını təmin edən ümumi forma strukturu; ikincisi, fəaliyyət
istiqamətlərini, fəaliyyət tərkib və məzmununu özündə ehtiva
edən məzmun strukturu. Strukturun forması ilə məzmun tərkibi
ümumi geosiyasət mənzərəsini yaradır ki, bu mənzərədə
fəaliyyət balanslı və disbalanslı şəkildə müşahidə edilir. Balans
və disbalansın yaradılması isə elementlərin göstərdikləri təsir
qüvvəsi, maraqların böyüyüb-kiçilməsi, real şərait və şəraitə
uyğun fəaliyyət dərəcəsindən asılı olur. Geosiyasət
strukturunun ümumi quruluşu onun fiziki varlığını əks
etdirirsə,
strukturun
elementləri
arasında
yaranan
münasibətlərin məzmunu onun mənəvi varlığını sübut etmiş
olur.
Yuxarıda sadalananları nəzərə alaraq qeyd etmək olar ki,
beynəlxalq münasibətlər həm fiziki, həm də mənəvi varlığı
özündə ehtiva edən çoxçalarlı, çoxtərkibli bir səhnədir.
Beynəlxalq münasibətlərin subyektləri olan dövlətlər və onların
münasibətləri və əlaqələrini əks etdirən tellər ümumi şəkildə
strukturun fəaliyyət mexanizmini yaradırlar. Beynəlxalq
münasibətlər strukturu çoxçalarlı elementləri, hərəkət
şəbəkələrini özündə birləşdirdiyindən, onu qeyd etmək olar ki,
bu strukturun, komplektin hər bir sahəsində elementlərin
(dövlətlərin) gücləri və maraqların təminatı uğrunda hərəkət
trayektoriyalarının gücü və səviyyəsi eyni deyildir. Bu həm də
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ona görədir ki, elementlərin gücləri və güclərin yaratdığı enerji
qüvvələri eyni səviyyədə deyildir. Beynəlxalq münasibətlərin
ümumi strukturunda elementlərin hərəkətləri bütün istiqamətlər
üzrə də eyni səviyyədə olmur. Müasir dünya dövlətləri ayrıayrı regionlarda cəmləşmişlər. Ümumdünya siyasət səhnəsində
bu baxımdan birləşmiş, cəmləşmiş elementlərin regional
strukturları formalaşır. Beynəlxalq münasibətlərin ümumi
strukturu ayır-ayrı regionların strukturlarının cəmindən
ibarətidr. Beynəlxalq münasibətlərin fiziki quruluşunda
dövlətlərin iştirakları vacib amildir, onun mənəvi birliyində isə
dövlətlərarası münasibətlərin tərkib elementləri, xassələri
mühüm rol oynayır. Dövlətlər arasında iqtisadi, mədəni, dini,
hərbi, elmi, humanitar və s. sahələr üzrə həyata keçirilən
münasibətlər beynəlxalq münasibətlərin regional və qlobal
miqyasda mənəvi strukturunun formalaşmasına müsbət təsir
edir. Beynəlxalq münasibətlərin mənəvi quruluşu (strukturu)
dövlətlərin davranış xüsusiyyətlərini əks etdirir. Qeyd etmək
yerinə düşərdi ki, hər bir dövlətin davranışı həmin dövlətin
təmsil olunduğu xalqın milli xüsusiyyətlərinə əsaslanır.
Məsələn, sülhsevər xalqlar öz dövlətləri vasitəsilə beynəlxalq
münasibətlərdə sülh məzmunlu davranış nümayiş etdirirlər.
Qeyd olunduğu kimi, beynəlxalq münasibətlərdə
subyektlərin hərəkət trayektoriyalarının miqyası və həcmi ilk
növbədə dövlətlərin güclərinə əsaslanır. Dövlətlərin güclərinə
də öz növbəsində ərazinin böyüklüyü, əhalinin çoxluğu, hərbi
və iqtisadi qüdrəti, dövlətlərin təbii- mineral ehtiyatları,
geostrateji mövqeləri, dövlətlərin elmi potensialı, xalqın milli
xüsusiyyətləri, mədəni inkişaf səviyyəsi və s. mühüm təsir
göstərir. Bununla yanaşı, dövlətin gücünə onun siyasi sistemi
və hakimiyyətinin gücü, formalaşması müsbət təsir edir. Dövlət
hakimiyyəti və dövlət rəhbəri dövlətin ümumi beynəlxalq
münasibətlər strukturunda real vəziyyətini nəzərə alaraq,
dövlətin maddi və mənəvi imkanlarından istifadə edərək,
dövlətin gücünün artmasına təsir edir. Dövlətin siyasi rejimi,
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dövlətin daxili ictimai-siyasi sabitliyi də dövlətin beynəlxalq
münasibətlərdə ümumi gücünə təsir edən amillərdəndir.
Beynəlxalq münasibətlər strukturunda hər bir müasir və sivil
dövlətin regional və regiondan kənara çıxmaqla təsir gücü
mövcud olur və bu baxımdan da qlobal və regional məkanlar
üzrə güclər dərəcələnir:-super güclər, böyük və orta güclər,
nisbətdə götürdükdə,-gücsüzlər.
Beynəlxalq münasibətlərin ümumi strukturu özündə
münasibətlərin bütün sahələrini birləşdirən, cəmləşdirən siyasi
cərəyanlardan ibarətdir. Siyasi cərəyanların əsas təşkiledici
subyektləri elə dövlətlərin özləridir. Dövlətlər həm də siyasi
cərəyanları yaradan mənbələr, obyektlər rolunda çıxış edirlər.
Siyasi cərəyanların istiqamətlənməsi və cərəyanların balanslı
və disbalanslı şəkildə hərəkəti dövlətlərin iştirak
xüsusiyyətlərinə əsaslanır. Onu da qeyd etmək olar ki,
dövlətlərin öz maraqları uğrunda fəaliyyətləri zamanı vaxt,
şərait, məkan amilləri də xüsusi rol oynayır. Beynəlxalq
münasibətlər strukturunun hər bir hissəsində siyasi cərəyanların
miqyası və həcmi eyni dərəcədə olmur. Güclü siyasi cərəyanlar
daha çox geosiyasi əhəmiyyət kəsb edən regionlarda mövcud
olur. Böyük geosiyasi məkanlar ümumidünya geosiyasət
strukturunda mərkəzi təsiredici və bu baxımdan balanslı
siyasəti formalaşdırıcı rolu oynayırlar. Məsələn, Avropa siyasi
və iqtisadi regionu, bu məkanda olan dövlətlərin birliyi aparıcı
güc mərkəzi olaraq Qərblə Şərq arasında balanslı siyasətin
qorunmasını təmin etmək imkanına malikdir. Siyasi cərəyanlar
böyük regionlarda böyük təsir imkanlarına malik olur.
Ümumiyyətlə, qeyd etmək olar ki, beynəlxalq münasibətlərin
əsas funksiyası, özündə dövlətlərin vəzifə və öhdəliklərini
birləşdirməklə, ümumbəşəri dəyərlərin dövlətlər və xalqlar
aralarında bərabər şəkildə paylanmasını təmin etməkdən
ibarətdir. Bu istiqamətdə qlobal sülhə nail olmaq, qlobal
təhlükəsizliyin təmin edilməsi, qlobal və regional səviyyədə
iqtisadi və siyasi maraqların təmin edilməsi də dövlətlərin
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funksiyalarına aid edilir. Beynəlxalq münasibətlərdə hər bir
dövlətin, hər bir xalqın mənafeyi güdülür və maraqları təmin
edilir. Bu amil də dövlətlər aralarında paylaşmış maraqlar
prinsipinə əsaslanır. Bu baxımdan da dövlətlər öz aralarında
tarazlı (bərabər səviyyəli) münasibətlər yaratmağı vəzifə olaraq
qarşılarına qoyurlar və tarazlı münasibətlərin mövcudluğunu
təmin etməyi öhdəlik kimi götürürlər. Tarazlı münasibətlər
sülhün əldə olunması və qorunub saxlanmasına xidmət edir.
Beynəlxalq münasibətlərdə subyektlər qarşılıqlı olaraq
regional və qlobal səviyyədə hərəkətdə olduqlarından,
hərəkətlər zamanı tarazılıqlar da mövcud olur. Hərəkətlər
zamanı bəzən tarazlıqlar pozulur. Bu onunla izah edilə bilər ki,
dövlətin gücü resursların çoxalmasına müvafiq olaraq zamanla
artır və dövlət öz marağını genişləndirmək uğrunda fəaliyyətini
gücləndirir. Fəaliyyət gücləndikcə dövlət özünün mühafizə
funksiyasını və vəzifəsini yerinə yetirir. Dövlət daima
böyümək, daxilən və xaricən mühafizə oluna-oluna, maraq
sferalarını və istiqamətlərini genişləndirmək uğrunda mübarizə
aparır. Mübarizə sayəsində siyasət cərəyanlarında tərkib
dəyişiklikləri baş verir və sabit (burada durğunluq məqamında
sabitlik) hərəkət vəziyyətindən qeyri-sabit (dəyişkən) hərəkət
vəziyyətinə keçir. Balans mühiti siyasət telləri ilə bir və ya bir
neçə mərkəzə bağlı olduğuna görə mərkəzin birində və ya bir
neçəsində fəaliyyət dəyişikliyi kəskin şəkildə baş verdikdə
balans da (bərabərlik də) pozulur. Yəni siyasət cərəyanlarında
hərəkətdə olan, təsirə məruz qalan komponentlərin (münasibət
məzmununu əks etdirən) tərkib dəyişikliyi baş verir. Tərkib
dəyişikliyini tarazlamaq üçün elementlər digər vasitələrə əl
atırlar ki, balans kəskin şəkildə pozulmasın. Balansın
pozulmasının qarşısını almaq üçün siyasət cərəyanlarının tərkib
komponentlərini nisbi bərabərlik səviyyəsinə gətirirlər.
Beynəlxalq münasibətlər strukturu daima hərəkətlərlə
müşahidə olunduğundan (burada hərəkətlər beynəlxalq
münasibətlərin mexanizmisini yaradır) hərəkətlər zamanı
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tarazlıqların yaranması və pozulması hallarına rast gəlinir. Bu
vəziyyət beynəlxalq siyasi cərəyanların “dalğavarilik”
xüsusiyyətini, eyni zamanda qabarma və çəkilmə xüsusiyyətini
əks etdirir. Beynəlxalq siyasi cərəyanlar arsında toqquşmalar
da mövcud olur. Bu toqquşmalar daha çox geostrateji
əhəmiyyət kəsb edən regionlarda mövcud olur. Çünki bu
regionlara maraqların təminatı uğrunda daha çox siyasi
cərəyanlar axır. Bu baxımdan da əlverişli geostrateji mövqeyə
malik olan regionlarda, geosiyasi məkanlarda çoxlu cərəyanlar
yükləndiyindən daha çox kövrək xüsusiyyətlərə malik olur.
Çünki bu ərazilərdə siyasi cərəyanların keçməsi zamanı
gərginliklər yaşanır və cərəyanyaradıcı elementlər arasında
hətta kəskin qarşıdurmalar da mövcud ola bilir. Geostrateji
əhəmiyyət kəsb edən regionlarda qarşıdurmanın kəskinləşməsi
müharibələr üçün də şəraitin yaranmasına səbəb ola bilir.
Siyasi cərəyanlar arasında kəskin qarşıdurmanın (toqquşmanın)
baş verməməsi üçün geostrateji əhəmiyyət kəsb edən
regionlarda mövcud olan elementlər siyasi cərəyanlar üçün
ötürücülük rolunu oynamalıdırlar. Belə olan halda, siyasi
cərəyanların kəskin toqquşmamasını tənzimləmək mümkün ola
bilər. Beynəlxalq münasibətlərdə böyük dövlətlər ətraflarında
yerləşən kiçik və orta gücə malik olan dövlətləri özlərinə tərəf
çəkmək və özlərindən uzaqlaşdırmaq kimi siyasət həyata
keçirirlər. Bu da zaman, şərait və bu amillərə müvafiq olaraq
maraqların təmin edilməsi ilə əlaqəlidir. Dünyanın geostrateji
əhəmiyyət kəsb edən regionlarında yerləşən dövlətlər daha çox
təsirlərə məruz qalırlar.
Beynəlxalq münasibətlər müstəvisi obyektlər və
subyektləri əhatə edən, obyektlər və subyektlərin iştirak
etdikləri strukturlaşmış, institutisionallaşmış, bu baxımdan
çoxlu sayda hərəkət mexanizmlərinə malik olan sistemləşmiş
fəaliyyət sahələridir. Beynəlxalq münasibətlərin subyektləri
(əsas və törəmə) əsasən ikitərəfli və çoxtərəfli qaydada,
formatda müxtəlif sahələri (ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə
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ixtisaslaşmış və ümumi sahələr) əhatə edən münasibətlər
qurmaqla öz fəaliyyətlərini təşkil edirlər. Beynəlxalq
münasibətlərin subyektləri münasibətlər qurarkən tələbatdantələbatlara, maraqdan-maraqlara, şəraitdən-şəraitə, zamandanzamana keçməklə hərəkət vəziyyətində olurlar (fəaliyyət
göstərirlər). Bu baxımdan beynəlxalq münasibətlərin
strukturlaşmış ümumi müstəvisinin və ayrı-ayrı konkret
komponentlərinin daxil olduğu müstəvilərin (məsələn,
regionun beynəlxalq münasibətlərində iştirak edən subyektlər)
mənzərəsi canlı vəziyyətdə, dinamik vəziyyətdə müşahidə
olunur. Hərəkət vəziyyətində olarkən subyektlər ayrı-ayrı
sahələr üzrə qatlı, təbəqəli münasibət formaları yaradırlar.
Münasibətlər şəbəkəli xarakter aldığından, subyektlərin
hərəkətləri də ayrı-ayrı elementləri birləşdirən şəbəkələşmiş
trayektoriyalardan ibarətdir. Bu baxımdan da nəzəri və təcrübi
biliklərə əsasən münasibət qurma metodları tətbiq edilir,
müvafiq metodlar qruplaşdırılır, istiqamətlər müəyyənləşdirilir.
Beynəlxalq münasibətlər hərəkətlərlə (aktlarla-fəaliyyətlə)
xarakterizə olunduğundan və hərəkətlərin münasibətləri
yaratma və genişləndirmə, eləcə də digər münasibət forma və
qaydalarını formalaşdırma xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq,
həmçinin fizika elminin bəzi prinsiplərinə əsasən, qeyd etmək
olar ki, hərəkətlərin tarazlı və qeyri- tarazlı xassələri yaranır.
Hərəkətlərin tarazlı və ya qeyri-tarazlı formaları əsasən hərəkət
vəziyyətində olan vasitənin (subyektin) daxili imkanlarından
(gücündən, qüvvəsindən) və kənar vasitələrin təsirlərindən
meydana gəlir. Hərəkətləri edən əsas vasitələr subyektlərdirlər
(siyasi-ictimai sistemlərdə). Obyektlər (elmi yanaşma etdikdə,
həm də predmetlər) isə hərəkətlərə təkan verən və subyektləri
hərəkət vəziyyətində saxlayan vasitələrdirlər. Beynəlxalq
münasibətlərdə iştirak edən subyektlər özlərində müəyyən
gücləri cəmləşdirirlər və bu baxımdan da maraq və tələbatın
miqdarına müvafiq olaraq qarşılıqlı şəkildə qüvvə tətbiq
edirlər. Qarşılıqlı şəkildə tətbiq edilən qüvvələrə münasib
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olaraq subyektlərin fəaliyyət istiqamətləri də müəyyən edilir.
Beynəlxalq münasibətlərdə qüvvələr (güclər) balansı
fikirləri mövcuddur və bu yanaşmaya müvafiq olaraq elmi
araşdırmalar həyata keçirilir.
Beynəlxalq münasibətlərin balanslaşdırılması zamanı
mütləq şəkildə bərabər (birgə gücün ortaya qoyulması)
imkanlar, bərabər (birgə iştirak) iştirak (hər dövlət öz
imkanları daxilində), birgə (bərabər şəkildə) tənzimləmə,
siyasi cərəyanların formalaşmasında birgə iştirak, müəyyən
nailiyyətlərin qazanılmasında birgə iştirak və s. kimi
yanaşmalar öz əksini tapmalıdır.
Beynəlxalq münasibətlərin balanslaşdırılması zamanı əsas
subyektlər olan dövlətlərin hər birinin yerləşdiyi coğrafi məkan
(geosiyasi region) üzrə və eləcə də regiondan kənar (qlobal)
məkan üzrə bərabər (hər dövlətin öz gücünə görə bölünmə
prinsipinə uyğun olaraq) maraqları nəzərə alınır. Bu baxımdan
balanslaşdırma zamanı aşağıdakı prinsiplər öz əksini tapır:
-bir dövlətin maraqlarının digər dövlət (dövlətlər)
tərəfindən nəzərə alınması və dövlət maraqlarının təmini üçün
digər dövlətlərin köməyi (iştirakı);
-qarşılıqlı (subyektlərin ikitərəfli və çoxtərəfli iştirakları
ilə) maraq doğuran məsələlər, o cümlədən problemlərin bərabər
səviyyədə (hər dövlətin imkanı daxilində) qarşılıqlı həlli;
-qarşılıqlı strategiyanın müəyyən olunması (hər dövlətin öz
gücünə müvafiq);
-münasibət istiqamətlərinin bərabər imkanlar səviyyəsində
müəyyən edilməsi;
-münasibət sferalarının və obyektlərinin bərabər imkanlar
səviyyəsində müəyyən edilməsi;
-məsələlərin (problemlərin) həllində bərabər səviyyədə
qarşılıqlı müzakirələrin həyata keçirilməsi, dialoqların
qurulması və s.;
-bərabər (birgə olaraq) şəkildə qərarların qəbul edilməsi;
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-bərabər səviyyəni saxlayan, bərabər maraqlara xidmət
edən hüquq normalarının qəbulu və s.
Qeyd edildiyi kimi, hərəkətlər zamanı tarazlı və qeyri –
tarazlı formalar yaranır. Təbii olaraq qeyd etmək olar ki, tarazlı
münasibətlər əsasən münasibətlərdə iştirak edən subyektlərin
və obyektlərin gücündən, zaman və məkandan və hərəkətə,
münasibətə təsir göstərən digər amillərdən asılıdır. Hərəkət
olan zaman mütləq şəkildə balans vəziyyəti da mövcud olur.
Bu baxımdan beynəlxalq münasibətlərdə balans siyasətini
geniş şəkildə araşdırmaqdan və bu siyasətin beynəlxalq
subyektlər arasında sülhün yaranmasına xidmət etməsi
anlamına gəlməzdən öncə, ilk növbədə balans anlayışının
digər elmlərdə, təbiət elmlərində (texniki elmlərdə) və ictimai
elmlərdə, eləcə də fəlsəfi elmlərdə mənasına bir qədər aydınlıq
gətirmək məqsədəuyğun olardı.
Balanslaşdırma nədir
Bu suala artıq əvvəlki mövzularda bir qədər izah verilib.
Bir daha vurğulamaq lazımdır ki, balans əsasən bütün hərəkət
formalarında mövcud olur və həm də hərəkətlərin tərkibini
təşkil edən hərəkətsizlikləri ehtiva edən, göstərən koordinat
nöqtələrində olan uyğunluqdan, bərabərlikdən yaranır. (hərəkət
özü həmçinin məzmunca dəyişməyən elementlərin, zərrəciklərin
yerdəyişməsindən, istiqamətlər üzrə məsafə baxımından birbirilərini əvəzləməsindən yaranan bir mənzərədir. Hərəkətin
tərkibini təşkil edən elementlər daxili və xarici təsirlərin
kəsilməsi ilə hərəkətsiz vəziyyətə gəlirlər. Bu zaman hərəkətdə
olmuş elementlər arasında koordinasiyalar üzrə müvafiq stabil
uyğunluq yaranır. Hərəkətsiz vəziyyətlərdə balanslaşdırma
meydana gəlir). Hərəkətlər nisbi və mütləq olur. Mexanikada
mütləq hərəkət “sükunətdə” olan sistemə nəzərən baxılan
hərəkət deməkdir. Mütləq hərəkət və “sükunət” anlayışları
şərtidir. Hərəkət edən sistemin “sükunətdə” olan sistemə
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nəzərən hərəkəti köçürülən hərəkət, cismin hərəkətdə olan
sistemə nəzərən hərəkəti isə nisbi hərəkət adlanır. (Mütləq
hərəkət köçürülən və nisbi hərəkət cəmindən ibarətdir. Klassik
mexanikada mütləq hərəkətin sürəti Vm=Vn+Vk, təcili
Am=An+Ak düsturundan tapılır. (Burada Vn, An-nisbi, Akköçürülən hərəkət sürəti və təcilidir). Kiçik hərəkətlərdə mütləq
hərəkətin tənliyi Nyutonun ikinci qanunu ilə ifadə olunur).1
Balans həm bir vasitənin (subyektin), hərəkətində, həm də
subyektlər cəminin (fizikada buna cisimlər deyilir) qarşılıqlı
hərəkət sferalarında mövcud olur. Bütün sahələrdə balans sözü
adətən hərəkətdə olan tərəfləri (zaman və məkandan asılı
olaraq)
müqayisədə
bərabərliyə
(bərabər
hərəkət
vəziyyətinə, həmçinin bərabər dayanıqlığa gətirmə) gətirmə
kimi başa düşülür. Eyni zamanda balanslar dedikdə bərabər
ölçülü cisimlər kimi də qəbul edilir.
Azərbaycan
ə
dilinin izahlı lü
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Balans (fr.balance, hərfi mənası tərəzi)-1) tarazlıq,
bərabərləşmə. 2) Daim dəyişməkdə olan hər hansı bir hadisənin
nisbətini və tarazlığını xarakterizə edən göstəricilər sistemi.
Məhz bir şeyin yığımı ilə sərf olunması arasındakı nisbət.
Təsərrüfat balansı, Maddi balanslar, Mühasibat balansı,
Hesablama balansı.1 Balans həm də tarazlıq deməkdir. Tarazlıq
(statikada)-cismin zaman keçdikcə öz hərəkət halını saxlaması.
Fırlanma hərəkəti etməyən cismin tarazlığı üçün ona təsir edən
bütün qüvvələrin R əvəzləyicisi sıfıra bərabər olmalıdır. (R=0).
Bu zaman cism ya sükunətdə, ya da bərabərsürətli düzxətli
hərəkətdə olur. Xarici təsir nəticəsində itən tarazlıq təsir
kəsildikdən sonra bərpa olunursa dayanıqlı, bərpa olunmursa
dayanıqsız tarazlıq adlanır.2
İngilis dilli lüğətdə balans sözünün mənası aşağıdakı kimi
verilir:
Balans-tarazlıq (bərabərsəviyyəlilik) vəziyyətidir; çəkinin
(ölçünün, həcmin) bərabər bölgüsüdür, paylanmasıdır.3
Balans-fransızcadan balance, hərfi mənada tərəzi, latın
dilində bilanx-iki tərəzi gözünün olması deməkdir.4
Texniki sahələrdə balans məfhumuna həm də aşağıdakı
şəkildə izah edilir: Balans (fran. balance-tərəzi)-1. tarazlıq,
bərabərləşmə; 2) daim dəyişməkdə olan hər hansı dəyişkən
hadisənin nisbətini və tarazlığını xarakterizə edən göstəricilər
sistemi. Balansir (frans. Balancier-tarazlaşdırma)-Taraz.
Balansir. Pərsəng-1-ox ətrafında yırğalanan və maşınlarda güc
ötürmək üçün istifadə olunan ling; 2-saat mexanizmlərində
rəqqası əvəz edən əsas tənzimləyici. Balansirovka
(frans.balancier-tarazlaşdırma)-balansirləmə. Tarazlama (fırla1

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. On cilddə, I cild. Bakı, Azərbaycan Sovet
Ensiklopediyasının Baş redaksiyası. 1976. səh.580.
2
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. On cilddə, IX cild. Azərbaycan Sovet
Ensiklopediyasının Baş redaksiyası. 19. Bakı, 86. səh. 149.
3

balance-http://dictionary.reference.com/browse/balance

4

Баланс. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0% D0%BB%D0%B0%
D0%BD%D1%81.
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nan maşın hissələrinin müvazinətə gətirilməsidir.) Tarazlama
dəzgahı-fırlanan maşın hissələrinin dinamik və statik
müvazinətsizliyinin yerini, dərəcəsini və qiymətini müəyyən
edən dəzgah. Balans sxemi-elektrik dövrəsi sxemi; iş prinsipi
dövrəsinin hər hansı bir parametrini ölçərkən cərəyan şiddəti və
gərginliyinin tarazlığının pozulmasına və ya bərpasına
əsaslanır.1
İqtisadiyyat elmində balans anlayışına aşağıdakı şəkildə
izah verilir:
Balans (frans. Balance-tərəzi)-1) bir-birinə bərabər iki
hissədən ibarət olub, daxil olan və xərclənən pul vəsaitlərinin,
habelə vəsaitlərin tərkibi və əmtəələrin miqdar nisbətidir. Misal
üçün göstərmək olar ki, idxal və ixracın bərabərliyi onun
ehtiyatlarının qorunduğu, saxlandığı müddət ərzində həmin
malların istehsalı və inhisarın balansı müşahidə olunur. Bu
iqtisadiyyat üçün vacib şərtdir. Balanslar çoxdan məlum olan
saxlama qanunu əks etdirir. –“haradan nə qədər gedirsə, bir o
qədər də gəlir, nə qədər məxaric olunursa, bir o qədər də
mədaxil olunur.” Ən müxtəlif hallarda ölkə iqtisadiyyatının
təhlili, uçotu, planlaşdırılması məqsədilə (büdcə balansı,
tədiyyə balansı, sahələrarası balans), firma, müəssisə və
təşkilatlarda (mühasibat balansı, əsas vəsaitlər balansı, maliyyə
balansı), ev, ailə təsərrüfatlarında (ailənin gəlir və xərclər
balansı, istehlak büdcəsi balansı) və s. istifadə olunur. Balans o
vaxt aktiv sayılır ki, daxilolmalar xərcləri üstələyir. Yəni
balans müsbət saldoya malikdir. Balans o zaman passiv sayılır
ki, daxilolmalar ödəmələrdən geri qalır.2
Balans-bərabərləşdirmə, eyni səviyyəyə gətirmə, balanshər hansı bir daima dəyişən təzahürdə (səhnədə) qarşılıqlı
əlaqələri və yaxud da bərabərliliyi xarakterizə edən göstəricilər
1

Qocayeva Gülbəniz Göyüş qızı. Rusca-Azərbaycanca texniki terminlərin izahlı
lüğəti. Azərbaycan Mili Ensiklopediyası, Bakı, 2004, 776 səh., səh. 45.
2
İzahlı iqtisadi terminlər lüğəti. I CİLD. Akademik Ə.M.Abbasov, i.e.d.
M.M.Bağırov, i.e.d.D.A.Bağırov, i.e.d. S.H.Pürhani. Bakı, “Nurlan” 2005.-536 səh.,
səh. 86.
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sistemidir. Balans-maliyyə hesabatları və statistikaları tərtib
olunarkən gəlirlərin və xərclərin, aktivlərin və passivlərin
aparılmasıdır, həyata keçirilməsidir. Məsələn, müəssisənin
mühasibat balansı. Ölkənin ticarət balansı-ölkədən buraxılan
və ölkəyə gətirilən məhsulların ümumi dəyərlərinin
müqayisəsidir; balans o zaman aktiv hesab edilir ki, ixracat
idxalatı üstələsin, o zaman passiv hesab edilir ki, idxalat
ixracatı üstələsin. Ölkənin ödəniş balansı onun xarici ticarət və
dövlət borcları üzrə bütün ödənişlərinin və qəbul etmələrinin
müqayisəsidir.1
Meşə sənayesində balanslar- sellüloz istehsalı, ağac
kütlələri istehsalı üçün tirin (şalbanın) və yaxud da qol –budağı
təmizlənmiş ağacın (qaydaya əsasən uzunluğu 1-2 metr)
dairəvi və ya doğranmış kəsikləridir, yüksək keyfiyyətli taxtaşalbanların istehsal tullantılarıdır.2
Balans-fransızcadan
tərəzi
mənasını
verir.
1)
bərabərləşdirmə; 2) eyni səviyyəyə gətirmə deməkdir. Hər
hansı bir fəaliyyət sahəsində tərəflər arasında əlaqələrin
miqdarcasına ifadə olunmasıdır, hansı ki, tərəflər bir-birilərini
tarazlaşdırmalıdır. (məsələn, gəlirlər və xərclər).3
Balans modeli-tənlik və ya tənliklər sistemi şəkilində
qurulan, balans nisbətini, daxil olan (istehsal edilən, alınan) və
bölüşdürülən, işlədilən məhsulu xarakterizə edən iqtisadi-riyazi
modeldir, iqtisadiyyatın bütün sahələrində istifadə edilən
iqtisadi modeldir. Resursların daxilolmalar və bölgüsü
arasındakı bərabərliyi xarakterizə edir; belə modellərin
köməkliyi ilə maddi, əmək və maliyyə ehtiyatlarına olan
tələbatlar, onların qarşılıqlı əlaqələndirmə şərtləri ortaya
çıxarılır, istehsalla bilavasitə əlaqədə olan sahələr arasında
koordinasiya təmin olunur, iqtisadi kompleksin bütün
1

Баланс. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0% D0%BB%D0%B0%
D0%BD%D1%81
2
Həmin mənbə.
3
Баланс. http://www.navoprosotveta.net/02/02_351.htm.
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elementlərinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq qarşıya çıxa biləcək
məsələlər öz həllini tapır. Sahələrarası balansın həm statik, həm
də dinamik modeli ilk dəfə olaraq Amerika iqtisadçısı N.V.
Leontyev tərəfindən formalaşdırılmışdır. 1 Tarazlılıq-təsərrüfat
sisteminin, müəssisənin, regionun, dövlətin büdcələrinin elə bir
vəziyyətidir ki, gəlirlərlə xərclər tarazlaşmış, bir-birinə çox
yaxın və ya bərabər olur.2
İqtisadiyyat elmində tədiyyə balansı anlayışından istifadə
edilir. Tədiyyə balansı (ing. balance of payments)-müəyyən
dövrə (il, rüb, ay) görə ölkənin xaricə ödədiyi və xaricdən
aldığı daxilolmaların nisbətidir (ikili mühasibat yazılışı
əsasında). Tədiyyə balansı beynəlxalq hesablaşmalar balansının
geniş yayılmış forması olub ölkənin müəyyən vaxt ərzində
xarici iqtisadi əlaqələrinin vəziyyətini ə
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dövlət maliyyə qurumları müdaxilə edib tarazılığı təmin edir.
Daxil olan axınların dəyəri çıxanlarınkından böyük olduqda
yaranan tədiyyə balansının artığı da mənfi hallara səbəb ola
bilər. (məs. bu vəziyyətdən yarana biləcək inflyasiyadan
ehtiyat edən maliyyə investorları milli puldan qaçarlarsa, bu
valyuta böhranına səbəb ola bilər). 1 Tədiyyə balansının aktiv
və passiv növlərini qeyd edirlər. Aktiv tədiyyə balansı o
mənanı verir ki, daxil olan ödənişlərin məbləği istehsal
olunanları üstələyir, əks təqdirdə ödəniş balansı passiv olur.2
Gəlirlər və xərclər balansı-Əhalinin pul gəlirləri və
xərcləri balansı-Rusiya Federasiyasında əhaliyə daxil olan
(əhali tərəfindən qəbul edilən) pul gəlirləri (əmək haqları,
mükafatlar; əhali tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının
satılmasından əldə olunan gəlirlər; ictimai tələbat fondlarından
olan ödəmələr-pensiya, təqaüd, yardımlar və s.; uduşlar və
faizlər: borclar və əmanətlər üzrə; aksiyalardan əldə olunan
dividendlər və s.) formasında daxil olan milli gəlirlərin
istifadəsi formalaşmasını xarakterizə edir. Xərclərin əsas
mənbəyi: məhsulların alınması, mənzilə görə ödənişlər (mənzil
haqqı) və kommunal xidmətlər haqqı, vergilər, patent ödənişi,
arenda və s. -dirlər. Xidmət ödənişlərindən tutulmalar,
ödənişlər və qənaətlər hesabına əhalinin alıcılıq fondu təşkil
edilir, bunun miqdarından pərakəndə ticarət dövriyyəsinin
həcmi asılıdır. 3 Təsərrüfat balansı-iqtisadiyyatın inkişaf
səviyyəsini, təkrar istehsalın miqyasını və tempini, ərazi və
sahələr (ixtisaslar) üzrə proporsiyanı xarakterizə edən bir qədər
iqtisadi göstəricilərin ümumi qarşılıqlı əlaqələr sistemidir.
Bütövlükdə təkrar istehsalın planlaşdırılması alətidir
(instrumentidir), onun vacib əlaqələri, inkişaf tendensiyasıdır.4

1

Mənbə: Dövlət Maliyyəsi Terminləri Lügəti
Баланс платежный. http://www.navoprosotveta.net/02/02_358.htm.
3
Баланс доходов и расходов. http://www.navoprosotveta. net/02/02_353.htm.
4
Баланс хозяйства. http://www.navoprosotveta.net/02/02_356.htm.
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Sahələrarası balans – ictimai məhsulun istehsalı və
bölgüsü- məhsulun bölüşdürülməsi (cədvəlin xətləri, sətirləri)
və onun istehsalına çəkilən xərc (cədvəlin sütunları) və yekunla
əlaqələndirilmiş (şaxmat balansı) formada mövcud olan
balansların kəsişməsindən əmələ gələn iqtisadi-riyazi modeldir.
Pul və natural formada təşkil edilir. İctimai istehsalın
strukturunun planlaşdırılmasında və analizində tətbiq edilir.
Əsas göstəriciləri-tam xərclərin əmsalı və birbaşa xərclərin
əmsalıdır.1
Təsərrüfat tipindən, inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq
istehsalçılarla istehlakçılar arasında, satıcılıar və alıcılar
arasında müəyyən şəkildə uzlaşmış qarşılıqlı əlaqələr həmişə
var. Tələb və təklifin bərabərliyinə uyğun qiymətlər tarazlıq
qiymətləridir. Tarazlıq qiyməti həm istehsalçının, həm də
istehlakçının iqtisadi baxımdan faydalı fəaliyyətini təmin edən
qiymətdir. Belə ki, alıcı bazar priniplərinə müvafiq əldə olunan
faydalılığı maksimumlaşdırmaq baxımından hərəkət edirsə, o,
hər bir manatına düşən faydalılığı tam əldə etməyə çalışır.
Satıcı da həmin məqsədi güdür. Eyni zamanda tarazlıq bazarda
əmtəələrin miqdarının (təklif) və alıcılların sayının (onların
pulu baxımından tələb) arasında elə nisbəti nəzərdə tutur ki,
yuxarıdakı şərtlər pozulmasın. 2 Ən ümumi şəkildə iqtisadi
tarazlıq iqtisadi ehtiyatlar və tələbatlar arasında uyğunluq
problemidir. Aydındır ki, burada tam uyğunluqdan söhbət gedə
bilməz. Çünki tələbatlar həmişə ehtiyatlardan artıqdır. Buna
görə də ümumi tarazlıq tələbatların məhdudlaşdırılması şərti ilə
ehtiyatların optimal istifadəsi əsasında təmin edilə bilər.3

1

Баланс межотраслевой. http://www.navoprosotveta.net/02/02_355.htm.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.
İqtisadi nəzəriyyə. Dərslik. Azərb.MEA-nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi,
iqtisad elmləri doktoru, professor T.S. Vəliyevin, iqtisad elmləri doktoru, professor
Ə.P.Babayevin və iqtisad elmləri doktoru, professor M.X.Meybullayevin ümumi elmi
redaktəsi ilə. Bakı-2001. “Çaşıoğlu” nəşriyyatı. səh.434.
3
Həmin kitab, səh.436
2
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Digər sahələrdə, məsələn, oyun zamanı (kompyuterdə və
digər vasitələrdə) balans- müxtəlif qaydalar və personajlar
arasında bərabərliyin yaradılmasıdır.1
Ümumiyyətlə qeyd etmək olar ki, hərəkətdə olan
vasitələrin balans vəziyyətini yaratmaq üçün mütləq şəkildə
mexanizmi işə salma, mexanizm yaratma, idarəetmə prinsipi
tətbiq edilərək, vasitələr bərabər səviyyədə (konkret və
mücərrəd şəkildə, həm də xəyali olaraq və təsəvvürlərdə)
balans vəziyyətinə gətirilməlidir. Balanslaşdırma bir proses
vəziyyətidir və texniki elmlərdə bu prosesə aşağıdakı şəkildə
izah (tərif) verilir.
Balanslaşdırma – texnikada-fırlanan (hərlənən) maşın
hissələrinin (rotorların (maşınlarda fırlanan hissə, val), nazim
çarxların (hərəkəti nizama salan çarx), dirsəkli valların bərabər
səviyyəyə
gətirilməsidir.
(Debalans
vəziyyətinin
kənarlaşdırılmasıdır). Balanslaşdırmanın dinamik və statik
növləri vardır.2
Balansir-(fr.balancier-tarazlaşdırma)-1)
ox
ətrafında
yırğalanma və maşınlarda güc ötürmək üçün istifadə edilən
ikiqollu (bəzən bir qollu) ling. Balansirləmə gəmi nasoslarında,
qazma qurğularında, metal kəsən dəzgahlarda və s. işlədilir.
Lokomotiv və vaqonlarda resora ötürülən qüvvələri tarazlamaq
üçündür; 2) Saat mexanizmlərində rəqqası əvəz edən əsas
tənzimləyicidir. 3 Balansirləmə-fırlanan maşın hissələrinin
(qasnaq, dirsəkli val, elektrik maşını və ya trubin rotoru,
toxuculuq maşınlarının müxtəlif barabanları və s.) müvazinətə
gətirilməsidir.4
Tibb elmində də balans sözündən istifadə edilir. Məsələn,
sinir sisteminin tarazlı fəaliyyəti ifadəsi işlədilir.
1

Баланс. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0% D0%BB%D0%B0%
D0%BD%D1%81.
2
Балансировка. http://www.navoprosotveta.net/02/02_363.htm
3
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. On cilddə, I cild. Azərbaycan Sovet
Ensiklopediyasının Baş redaksiyası. Bakı,1976. səh. 581..
4
Həmin kitab.
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Siyasət sahəsində balans anlayışından geniş istifadə edilir.
Siyasət müstəvisində iştirak edən tərəflərin qarşılıqlı şəkildə,
maraqları paylanmış və bölünmüş şəkildə, bir-birinə nəzarət
əsasında fəaliyyətini əks etdirir. “Çəkindirmə və
tarazlaşdırma” sistemi-hakimiyyətin bölünməsini özündə əks
etdirən sistemdir. Xüsusi bir model kimi ABŞ-da 200 ildən
artıqdır ki, mövcuddur. Bu modelə əsasən hakimiyyətin qolları
qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti təkcə təşkilati
cəhətdən deyil, həm də fəaliyyət baxımından tam
müstəqildirlər. Lakin onlardan hər birinin digəri üzərində
nəzarət etmək səlahiyyəti də vardır.1
Siyasətşünaslığın beynəlxalq münasibətlər istiqamətində
tədqiqatında balans anlayışından istifadə edilir. Məsələn,
Dünya siyasətində qüvvələr nisbəti(fr.balance hərf.çəki) –
Dünya siyasətinin subyektləri kimi dövlətlərin gücünü
səciyyələndirən üstünlüklər və nöqsanların onların qarşıya
qoyduqları məqsəd və vəzifələrə beynəlxalq arenda atdıqları
addımlarla uyğunlaşdırılan məcmusu.2
Qüvvələr tarazlığı-geosiyasətin əsas kateqoriyalarından
biri hesab olunur və planetar məkanda sinfi və yaxud da digər
zəmində (milli, dini, iqtisadi, sosial, sivilizasiya fərqi,
missionerlik və s.) qarşı-qarşıya duran, dünya siyasətində
həlledici amilə çevrilmiş güclərin (ayrı-ayrı dövlət və dövlətlər
birliklərinin) mövcudluğunu ehtiva edir.3
Balans dedikdə müvazinət də başa düşülür. Azərbaycan
dilinin izahlı lüğətində müvazinət sözü aşağıdakı şəkildə
verilir: Müvazinə(t) is. [ər.] Bərabər və əks istiqamətdə
olduqlarına görə bir-birini məhv edən qüvvələrin təsiri
nəticəsində cismin hərəkətsizlik, sükunət halı. 2. Olduğu
vəziyyəti saxlama, vəziyyətdə sabitlik; dayanıqlıq, duruş.
1

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.
Politologiya. İzahlı lüğət, Bakı, Şərq-Qərb, 2007, 352 səh., səh.68)
2
Həmin kitab, səh.92-93.
3
Ə.M.Həsənov. Geosiyasət. Dərslik. Bakı, “Aypara-3” nəşriyyatı, 2010, 604 səh.,
səh.292.
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Müvazinətini saxlaya bilməmək. 3. məc. Sükunət, sakitlik,
aram. 4. Bərabərlik, tarazlıq, uyğunluq. Qüvvələrin
müvazinəti.1 Həmçinin balans sözü taraz sözü ilə eyniləşdirilir.
Taraz [fars] 1. sif. və zərf. Düz, dümdüz, bərabər, eyni
bərabərdə, eyni vəzndə. Boş tərəzinin gözləri bir-birilə tarza
gəlmədi. Taraz olmaq, bərabər olmaq, bərabərləşdirmək. 2. is.
xüs. Dülgərlikdə, torpaq və bənnalıq işlərində səthin düzlüyünü
yoxlamaq üçün alət.2
Əvvəlki başlıqlarda qeyd edildiyi kimi, balans vəziyyətinin
yaranması üçün mütləq şəkildə nizamlama prosesləri həyata
keçirilməlidir. Nizamlama prosesləri isə daxili və kənar
qüvvələrin təsiri ilə həyata keçirilə bilər. Hərəkət sistemində
iştirak edən vasitələrin bərabər səviyyəyə gətirilməsi üçün
qüvvə tətbiq edilir. Sabit dayanıqlı vəziyyətdə (qeyri-hərəkət
vəziyyətində) də balans vəziyyətini yaratmaq mümkün ola
bilər. Bu baxımdan hərəkət əsnasında balans vəziyyətinin
yaradılması və eləcə də hərəkətsiz halda balans vəziyyətinin
meydana gəlməsi qənaətinə gəlmək olar. Hərəkətsiz halda
balans vəziyyətinin yaradılması üçün hərəkətə gətiriləcək
vasitələrin bərabər səviyyədə nisbi sakitlik vəziyyətini təmin
etməkdən ibarət ola bilər. Balanslaşdırma nisbi sakitlik
vəziyyətindən hərəkət vəziyyətinə və yaxud əksinə, hərəkət
vəziyyətindən nisbi sakitlik vəziyyətinə keçə bilər. Bu
baxımdan balans vəziyyətinə kənar qüvvələrin tətbiqi ilə
yaranan hərəkət balansı və kənar qüvvələrin təsiri kəsildikdən
sonra meydana gələn vasitələrin nisbi hərəkətsiz balans
vəziyyəti aspektindən yanaşmaq olar. Buna vasitələrin
dayanıqlı bərabər səviyyəli düzülüşü də demək mümkündür.

1

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə.III cild. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006,
672 səh., səh.441
2
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. IV Cild. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006,
712 səh., səh.268.
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Balans (balanslaşdırma) vəziyyəti və balans
(balanslaşdırma) tərkibi
Yuxarıda sadalandığı kimi, balans vəziyyətini hərəkətdə
balans vəziyyəti və sükunətdə balans vəziyyəti kimi xarakterizə
etmək olar. Balans vəziyyətində olan vasitələr müəyyən
formaya, bu baxımdan müəyyən tərkibə və məzmuna malik
olur. Vasitələrin hərəkəti zamanı da müəyyən hərəkət forması,
həmçinin hərəkət vəziyyətinin tərkibi və məzmunu meydana
çıxır. Balans vəziyyəti dedikdə, vasitələrin konqlomerat
(müxtəlif şeylərin və hissələrin nizamsız yığımı, birləşməsi)
vəziyyətindən
konvergensiya
(bənzəmə,
uyğunlaşma,
birləşmə, eyniləşmə) vəziyyətinə, müəyyən sıralara, cərgələrə
düzülmə, nizamlama vəziyyətinə gətirilməsi kimi də başa
düşmək olar. Məlumdur ki, hər bir vasitə (predmet, əşya)
müəyyən formaya, məzmun və tərkibə malik olur. İki və ya
çoxlu sayda vasitələrin balans vəziyyətinin yaranması üçün
eyni vasitələrin (məsələn, tamın) ya bütöv şəkildə, ya da
həmin tamların tərkib hissələrinin formalarının, məzmun və
tərkiblərinin bərabərləşdirilməsi, uyğunlaşdırılması prosesini
həyata keçirmək lazımdır. Məsələn, bir ərazidə tikilməkdə olan
üç ədəd binanın hündürlükləri fərqli ola bilər, lakin binaların
tərkib hissələri olan pəncərələrin ölçülərini və sıralarını, eləcə
də binalaraın fasadlarının rənglərini eyniləşdirmək olar. Bu
müəyyən forma və tərkibə görə balanslaşdırmadır. Ya da eyni
forma və məzmuna, tərkibə malik olan iki və ya daha çox
vahidi (kompleksi) yaratmaq (məsələn, iki eyni mərtəbəli,
sahəcə kvadrat metri eyni olan və eyni məsafədə yerləşən
binanı tikmək) tələb olunur.
Balans vəziyyətində həm tamın, həm də hissələrin eyni
düzülüşü, duruşu, sıralanması mövcud olur. Eləcə də tamın
öznünün tərkibində mövcud olan müəyyən hissələrin də
tarazlığı yaranır. Məsələn, avtobus minik vasitəsi olaraq
tamdır, onun oturacaqları (hissələri) sağdan və soldan eyni
sayda, eyni məsafə ilə cərgələnmişdir. Bu amil də çəkinin
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bərabər şəkildə paylanmasını təmin edir. Bir məsələni də
xüsusi olaraq qeyd etmək lar ki, bir tamın əmələ gəlməsi üçün
bir neçə tarazlı və qeyri-tarazlı vəziyyətlərdə hissələrin
düzülüşü, bərkidilməsi prosesləri baş verir. Hissələrdən
(komponenetlərdən) ibarət olan tam (vahid) tarazlı və qeyritarazlı tərkibdən ibarətdir. Hər bir tam tarazlı və qeyri-tarazlı
düzülüşə malik olan tərkibi özündə əks etdirir. Nəzərə almaq
lazımdır ki, tarazlı düzülüş qeyri-tarazlı, qeyri-tarazlı düzülüş
tarazlı düzülüşü şərtləndirir və əsaslandırır. Ümumiyyətlə
tamın müəyyən hissələrinin tarazlığını təmin etmək üçün digər
hissələrin
(elementlərin)
qeyri-tarazlı
düzülüşü
və
komponentlərin fəaliyyəti şərt olur. İstənilən tərkibə malik olan
kompleks uyğunluq və uyğunsuzluq prinsipi ilə şərtlənir,
uyğunluq və uyğunsuzluq bir-birini tamamlayır. İstənilən
mürəkkəb birləşmə tarazlı və qeyri-tarazlı sadə tərkib cəmidir.
Balanslaşdırma proseslərində zaman və məkan amilləri
bir-birini ardıcılı olaraq bərabər şəkildə əvəzləyir. Məsələn,
eyni sürətlə, eyni aralıqda məsafə ilə hərəkət edən nəqliyyat
vasitələrinin məsafəyə uyğun olan hərəkət mexanizmində
zaman və məsafə bərabər şəkildə bir-birini əvəzləyə bilir. Hər
məkanda ardıcıl olaraq meydana gələn gerçəklik, təzahür
zamanın
özünü
gerçəkləşdirir.
Ardıcıl
məkanlar
trayektoriyalarında hər məkandakı gerçəklikdən, təzahürdən
sonra üzə çıxan növbəti gerçəklik elə zaman davamediciliyini
və əvəzlənməni şərtləndirir. Bərabər şəkildə hərəkət edən
vasitələrə tətbiq edilən qüvvə də eyni olur. Eyni (bərabər)
məsafədə (paralel və ya ardıcıl şəkildə düzülmə) dayanan, eyni
forma, çəki və ölçüyə, eyni tərkibə malik olan iki vahidə
(tama), eyni şəraitdə eyni qüvvə tətbiq edilərsə, bu zaman
vasitələrin yerdəyişməsi zamana və məkana uyğun olaraq eyni
olacaqdır ki, bu da vasitələrin tarazlı şəkildə hərəkətini təmin
edəcəkdir. Tamın tərkib hissələrinin (buna zaman
paralelliyində meydana gələn tarazlıqlar demək olar)
balanslaşdırılması
üçün
kombinasiya
(birləşdirmə,
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uyğunlaşdırma) prosesləri həyata keçirilir. Balans vəziyyətinin
yaradılması məqsədilə eyni ölçülü, eyni tərkibli və formalı
vasitələrin bir və bir neçə istiqamət üzrə “zəncir” prinsipi (eyni
həlqələrin birləşməsi) əsasında birləşmə tətbiq edilir. Eyni
zamanda müxtəlif məzmunlu, lakin eyni formalı (ölçüsü,
çəkisi) vasitələr də eyni və paralel istiqamətlər üzrə düzülüş
(nizam) vəziyyətinə gətirilirsə, bu vəziyyətə də balans
vəziyyəti demək olar. Ümumiyyətlə, balans sükunət və hərəkət
vəziyyətidirsə, balanslaşdırma hərəkət vəziyyətidir. Balans
vəziyyəti nəticədir. Balanslaşdırma prosesinin nəticəsidir.
Balanslaşdırma vəziyyəti vasitələri nizam vəziyyətinə gətirmək
üçün bərabər qüvvə tətbiq etmək vəziyyətidir.
Balanslaşdırmanı təmin etmək üçün balans layihəsi (balans
planı) tərtib edilir. Məsələn, ümumi və konkret sahələr üzrə
vətəndaşların bərabər səviyyədə hüquqlarını təmin etmək üçün
əvvəlcə hüquq normaları toplusu (qanunvericilik aktları) qəbul
edilir. Bu bir layihədir. Eləcə də bir ərazidə tarazlı şəkildə
binaları salmaq üçün tikinti və yaşayış layihələri çəkilir.
Balanslaşdırma prosesi balans vəziyyəti layihəsi üzərində
həyata keçirilir. Balanslaşdırma prosesləri balanslı
vəziyyətləri meydana gətirir. Məsələn, bir və ya bir neçə
məkanda nisbi bərabər əsaslarla işçilərin eyni anda işə
başlamalarının özü bir balans məzmunlu prosesdir. Eyni
anda işə başlamada və işləməkdə bir bərabərlik müşahidə
edlir. Ola bilər ki, balanslı proseslərdən eyni və ya fərqli
nəticələr əldə edilsin. Eyni növ və ya fərqli növ məhsullar
istehsal edilsin. Balanslaşdırma proseslərində həm balanslı
proseslər cəmləşə bilər, həm də qeyri-balanslı proseslər öz
əksini tapa bilər. Burada qeyri-balanslı proseslərdən
balanslı nəticələr əldə edilə bilər. Məsələn, nəticələri
bərabərləşdirmək üçün müxtəlif zamanlarda bərabər
olmayan fəaliyyət göstərilə bilər. Sadə dillə ifadə etsək qeyd
edə bilərik ki, məsələn, dörd ədəd eyni binanı bir məkanda
yan-yana tikmək üçün işə həm birdən (bütün binaların eyni
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layihə ilə birdən inşasına başlamaq), həm də növbə ilə
başlamaq olar. Nəticə isə məqsədə söykənərək bərabər
tərkibli obyektlərin əldə edilməsindən ibarətdir. Burada
disbalanslı və ardıcıl proseslərdən balanslı nəticələr əldə
edilir. Bu proseslərə balanslaşdırma prosesləri,- yəni eyni
forma və məzmunları olan tərəfləri həm eyni zamanda,
həm də ardıcıl, bu baxımdan müxtəlif zamanlarda bir
araya gətirmə prosesləri, demək olar. Bu baxımdan
balanslı proseslər vəziyyəti, yəni eyni anda və zamanın
davamediciliyində müşahidə edilən vəziyyətlər və
balanslaşdırma prposesləri vəziyyətini ayırd etmək olar.
Balans vəziyyəti isə həm balanslı proseslər vəziyyətinin
tərkibində və nəticədə meydana gəlir, həm də
balanslaşdırma proseslərində və nəticədə mövcud olur.
Balans vəziyyəti və balanslaşdırma vəziyyətinə
(proseslərin balanslı xassələrinə dair) aşağıdakıları misal
çəkmək olar:
-eyni və ya paralel istiqamətlər üzrə bərabər şəkildə
(bərabər məsafədə, bərabər ərazilərdə, eyni ağacları olan) eyni
meşələrin salınması;
-bərabər şəkildə əkin sahələrinin salınması;
-bərabər şəkildə yaşayış məskənlərinin salınması, yaşayış
evlərinin, binların salınması;
-binaların interyer və eksteryerlərinin bərabər və uyğun
şəklə salınması;
-bərabər şəkildə eyni və paralel istiqamətlər üzrə küçələrin,
səkilərin salınması;
-işıqlandırma sisteminin taraz şəkildə qurulması;
-bərabər şəkildə infrastrukturun salınması, kommunikasiya
xətlərinin qurulması;
-istehsal proseslərinin bərabər şəkildə (zaman və məkanın
uyğunlaşdırılması, ardıcıllığının təmin edilməsi) həyata
keçirilməsi;
456

-nəqliyyat vasitələrinin eyni şəkildə, bərabər səviyyədə
hərəkəti;
-xalçalara eyni şəklidə naxışların vurulması;
-təyyarələrin eyni məsafədə (paralel və ardıcıl şəkildə) ,
bərabər səviyyədə uçuşu və s.
Ümumiyyətlə, balans vəziyyəti zamanı vasitələrin (tamın)
ümumu (bütöv) və ya ayrı-ayrı hissələri eyni (oxşar)
əlamətlərə, tərkibə malik olur. Məsələn, üç ədəd eyni layihədə
tikilmiş, eyni kvadrata malik olan, eyni ölçülü, interyeri və
exteryeri eyni olan, bərabər sırada, araları bərabər məsafələrlə
müəyyən olunmuş, xarici fasadı eyni boyalarla rənglənmiş bina
tarazlı şəkildə (bərabər vəziyyətdə) dayanır. Bu tam məzmunlu
balanslaşdırma hesab edilə bilər. Tam məzmunlu balans
vəziyyətinin yaranması üçün vasitələrin balanslaşdırma
prosesləri də eyni yollarla, mərhələlərlə həyata keçirilir. Balans
vəziyyəti layihəsində bir vasitənin o biri vasitəyə taraz şəklə
gətirilməsi üçün ola bilər ki, zaman amilində dəyişikliklər
olsun. Məsələn, eyni iki ədəd binanın biri üç aya, digəri isə
dörd aya tikilə bilər. Eləcə də hər iki bina eyni vaxta tikilib
istifadəyə verilə bilər. Burada zaman amilində mütənasiblik və
qeyri-mütənasiblik ola bilər. Qüvvənin zamana görə tətbiqi də
eyni və ya müxtəlif ola bilər. Vasitələrə eyni zamanda, eləcə də
müxtəlif zamanlarda qüvvələr tətbiq edilə bilər. Zaman və
qüvvə nisbəti arasında bərabərlik və fərq ola bilər.
Tarazlaşdırmada zamanın tətbiqi (eyni və müxtəlif vasitələrə)
eyni və ya ardıcıl ola bilər. Balanslaşdırmada zamanın birbirini ardıcıl şəkildə əvəzləməsi də həyata keçirilə bilər.
Məsələn, hərəkətdə olan iki eyni vasitə taraz şəkildə hərəkət
edərkən mövcud olan, dərk edilən, təsəvvürə gətirilən zaman
ardıcıl və eyni şəkildə olur. Qüvvə də eyni şəkildə tətbiq edilir.
Lakin burada şərait eyni olmadıqda, tətbiq edilən qüvvənin
kəmiyyəti eyni olmaya bilər. Asan və çətin şəraitdə hərəkətdə
olan vasitələrə müxtəlif kəmiyyətə malik olan qüvvələr tətbiq
edilməlidir ki, balans təmin edilsin, vasitələr eyni səviyyəyə
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(sükunət və hərəkət vəziyyətinə) gətirilsin. (Qeyd: dövlətlər
daxilində və beynəlxalq münasibətlərdə bir sahənin digər
sahəyə uyğunlaşdırılması və müəyyən komponentlərin
bərabərləşdirilməsi üçün sahələr üzrə tətbiq edilən
qüvvələr kompleks xarakteri kəsb etməlidir. Lakin burada
ola bilər ki, sahənin biri və ya bir neçəsi daha sürətlə
inkişaf etsin və inkişaf etmiş sahə digər sahələri də nisbi və
şərti olaraq öz səviyyəsinə qaldıraraq uyğunlaşdırsın. Yəni
digər sahələr üçün təkanvericilik funksiyasını yerinə
yetirsin. Belə halda tarazlaşdırmada zaman amilində qeyribərabərlik yarana bilər. Buradan belə bir məntiqi nəticəyə
gəlmək olar ki, tarazlaşdırma üçün həm eyni zaman, həm
müxtəlif zaman, həm eyni şərait, həm də müxtəlif şəraitlər
tələb edilə bilər. Ən əsası odur ki, bir mahiyyət, gerçəklik
digərini şərtləndirə bilsin, üzə çıxarsın və eynilik və ya
fərqlilik yaratsın. Əlavə olaraq onu da bildirmək olar ki,
balanslaşdırma kateqoriyaların qarşılıqlı əlaqələrində sabit
və dəyişən kəmiyyətlərlə xarakterizə edilə bilər).
Balanslaşdırma proseslərində zaman, məkan, şərait, qüvvə,
güc, forma, məzmun, mahiyyət, tərkib kimi kateqoriyalar
qarşılıqlı şəkildə eyni və müxtəlif əsaslarda mövcud olur.
Balans vəziyyəti (hərəkətdə və sükunətdə olan) bu
kateqoriyaların eyni və müxtəlif əsaslarda cəmindən əmələ
gəlir. Bu baxımdan balans vəziyyəti sadə və mürəkkəb
məzmunu özündə əks etdirir.
Ümumiyyətlə, sükunətdə (hərəkətsiz) balans vəziyyəti
dedikdə,
-məsafə tarazlığı-müxtəlif və ya eyni forma və ya
məzmunlu vasitələrin eyni məsafədə sükunət halı;
-forma tarazlığı-müxtəlif (və ya eyni) məsafədə, müxtəlif
(və ya eyni) zamanda, müxtəlif (və ya eyni məkanda) eyni
formalı vasitələrin sükunət halı;
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-məzmun tarazlığı-müxtəlif (və ya eyni) formalı, müxtəlif
və ya eyni məsafəli, müxtəlif və eyni məkanda, eyni məzmun
kəsb edən vasitələrin sükunət halı;
-məkan tarazlığı-müxtəlif (və ya eyni) formalı, müxtəlif
(və ya eyni) məzmunlu, müxtəlif (və ya eyni) məsafəli
vasitələrin eyni məkanda sükunət halını qeyd etmək olar. Onu
da nəzərə almaq lazımdır ki, sükunətdə (hərəkətsiz) balans
vəziyyətində yerdəyişmə mövcud olmadığından (məsələn,
mexanikada) zaman amili dəyişməz olaraq qalır; çünki qüvvə
tətbiqi hərəkəti gerçəkləşdirir və zamanın mövcudluğunu
təsəvvürlərdə daha da işıqlandırır. Başqa bir formada ifadə
etsək, belə qənaətə gəlmək olar ki, hərəkət yoxdursa, həmin
vasitə və ya obyekt üçün zamanın davamediciliyi də yoxdur.
(Qeyd: Zaman daima hərəkətdə olan vasitələr üçün
əhəmiyyət kəsb edir və forma və məzmuna bağlı olur.
Forma və məzmun dəyişdikdə əvvəlki, yeni gerçəklik,
mahiyyət və forma üzə çıxdıqda əvvəlki forma və məzmu
üçün zaman dayanır. Məsələn, SSRİ bir forma və məzmuna
sahib olan yunit (vahidlik) olubdur. İndiki zamanda SSRİ
yoxdursa, həmin forma və məzmun üçün zaman da yoxdur.
Burada zaman yeni mahiyyət və gerçəklik, təzahür
üçündür, həmin məkanda yaranan müstəqil dövlətlər
üçündür. Lakin ümumilikdə isə zaman axarı vardır və
təbiət qüvvələri ilə əlaqəlidir, təbiət qüvvələrinin özləri də
astronomik qüvvələrlə, nizamla-kosmosla (nizamlı dünya
ilə) bağlıdır. Bizdən, Yer üzərindəki canlı və cansız
aləmdən, asılı olmayaraq mövcuddur; çünki Günəş
sistemində və Qalaktikalarda səma cisimlərinin hərəkəti
var. Burada da qənaətə gəlmək olar ki, səma cisimləri,
qalaktikalar yox olarsa, zaman da ola bilməz. Zaman məhz
mövcud varlıqlar-materiya və canlı aləm, üçündür və
daima enerjidən, qüvvələrdən və bu iki amilin qarşılıqlı
mübadiləsindən asılı olur. Zaman pilləli qaydada sistem
təşkil edən hissələrin birləşmiş forması üçündür. Burada
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pilləli qayda dedikdə, əsas söhbət ən kiçik elementdən,
zərrəcikdən tutmuş Qalaktikalara qədər olan asılılıq
sistemindən gedir. Bu nəhəng sistem olmazsa, zaman da
ümumilikdə ola bilməz. Bu baxımdan zaman enerjidir və
hərəkətdə olan elementi olmayan hər hansı bir boşluq üçün
ola bilməz. Zaman heç bir şey üçün yox, nə isə, kim isə
üçündür. İnsanlar öz təfəkkürlərində zaman axarının
davamediciliyini və bölgüsünü də eneridən, Günəş
sistemindən götürüblər. (Günəşin tətbiq etdiyi qüvvədən
materiya aləmində məkan əvəzləmələri baş verir. Hər üzə
çıxan ardıcıl və paralel gerçəklik, forma elə zamanı
yaradır. Məkan özü də həm də boşluqda meydana gələn
varlıqdan gerçəkləşir. Məkan element birləşmələrindən
yaranan və müəyyən sahəni özündə əks etdirən
məfhumdur). Zamanın davamediciliyində keçmiş, indiki və
gələcək amillərin müəyyən edilməsi isə elementlərin
qarşılıqlı əlaqələrində inkarı inkar qanunu və tezis,
antitezis və sintez şərtlərində yox olan, mövcud olan və
mövcud olacaq formaları və məzmunundan asılı olur.
Zaman materiyaya və canlı aləmə birbaşa tətbiq edilir və
yeni təzahürdə meydana gələn vasitələr üçün olur və s.)
Hərəkətdə (zamana müvafiq yerdəyişmədə) balans
vəziyyəti dedikdə,
-məsafə tarazlığı-eyni (və ya müxtəlif) formalı, eyni (və ya
müxtəlif) məzmunlu, eyni (və ya müxtəlif) zamanda, eyni (və
ya müxtəlif) məkanda hərəkətdə olan vasitələrin eyni məsafədə
(aralıqda) hərəkət vəziyyəti;
-məkan tarazlığı-eyni (və ya müxtəlif) formalı, eyni (və ya
müxtəlif) məzmunlu, eyni (və ya müxtəlif) məsafədə, eyni (və
ya müxtəlif) məsafədə hərəkətdə olan vasitələrin eyni məkanda
tarazlıq vəziyyəti;
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-tarazlıq forması-eyni (və ya müxtəlif) formada, eyni (və
ya müxtəlif) məzmunda, eyni (və ya müxtəlif) məkanda, eyni
(və ya müxtəlif) zamanda hərəkətdə olan vasitələrin eyni
formada (eyni qaydada, eyni şəkildə) hərəkət tarazlığı
vəziyyəti;
-zaman tarazlığı-eyni (və ya müxtəlif) formada, eyni (və ya
müxtəlif) məzmunda, eyni (və ya müxtəlif) məkanda hərəkətdə
olan vasitələrin eyni zamanda hərəkət vəziyyəti kimi başa
düşmək olar.
Tarazlaşdırmada zaman amili ilə əlaqədar onu qeyd etmək
olar ki, eyni və ya müxtəlif forma və məzmunlu vasitələrə
tətbiq edilən qüvvə eyni zamanda və ya müxtəlif (ardıcıl)
zamanda ola bilər. Bu vəziyyətdə, tətbiqi məsələlərdə zaman
ardıcıllığı ortaya çıxa bilir. Zaman ardıcıllığının və tətbiq
edilən qüvvənin ardıcıllığının özü də tarazlaşdırma hərəkətini
təmin edir. Misal olaraq onu göstərmək olar ki, bir sahədə
işləyən neft qazma qurğularında qalxma və enmə hərəkətləri
eyni və ya ardıcıl zaman üzrə həyata keçirilə bilər. Bu da
zamanın eyni və ardıcıl şəkildə tarazlaşdırılmasına misaldır.
(əslində isə eyni və ya ardıcıl baş verən hərəkət tarazlığı
yaranır ki, burada zaman amilinin ardıcıllığı, tarazlılığı da
müşahidə edilir; çünki hərəkətlərin özlərinin ardıcıllığı
zamanın ardıcıllığını üzə çıxarır).
Müəyyən əlamətlərinə görə (qeyri-tam) tarazlaşmaya isə
misal olaraq onu göstərmək olar ki, məsələn, eyni formalı
layihə ilə tikilməyən, lakin, eyni məsafədə, eyni sırada tikilən,
eyni rəngli boyalarla rənglənən binalar da taraz şəklində olur.
Bu o deməkdir ki, binalar müəyyən əlamətlərinə görə-eyni
məsafədə və sırada tikilmə, eyni rəngdə rənglənmə, bərabər
məsafədə salınma-tarazdırlar. Digər bir misal çəkək: bir
magistral yolda iyirmi ədəd müxtəlif nəqliyyat vasitəsi eyni
məsafədə, saatda eyni sürətlə hərəkət edir. Bu zaman vasitələr
sürət və məsafəyə görə, bu baxımdan eyni yerdəyişmə
etmələrinə görə taraz vəziyyətində olur. Nəqliyyat vasitələri
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eyni olduqda, eyni sürət və eyni məsafədə aralı hərəkət etdikdə
bu zaman tam tarazlıq vəziyyəti yaranır.
Tarazlaşdırma (balanslaşdırma)
-tərkib əlamətlərinə görə;
-vasitələrin eyni zamanda hərəkət etmələrinə görə;
-vasitələrin eyni məkanda hərəkət etmələrinə görə;
-vasitələrin eyni məsafədə hərəkət etmələrinə görə yaranır.
Hər bir düzülüş, sıralanma (sükunətdə və hərəkətdə)
mövcud olur. Bu baxımdan hərəkətsiz və hərəkətli taraz
vəziyyətləri mövcud olur.
Balanslaşdırmaya dair aşağıdakı ümumiləşdirilmiş fikirləri
bildirmək olar:
-balanslaşdırma eyni məzmun və tərkibli vasitələrin
(vahidin) eyni və ya müxtəlif istiqamətlər üzrə bərabər
səviyyədə hərəkətə gərtirilməsidir, hərəkət müvazinətinin
təmin edilməsidir;
-balanslaşdırma müxtəlif (fərqli) məzmun kəsb edən
vasitələrin eyni istiqamətlər üzrə bərabər səviyyəyə gətirilərək,
təkrar olaraq hərəkətə gətirilməsidir-burada hərəkət forması və
trayektoriyası dəyişilir, yeni koordinatlar üzrə hərəkətlərə
başlanılır;
-balanslaşdırma müxtəlif istiqamətlərin qruplaşdırılaraq
bərabər səviyyəyə gətirilməsidir;
-balanslaşdırma dağınıq, pərakəndə şəkildə mövcud olan
vasitələrin bərabər səviyyədə cəmləşdirilməsi prosesidir;
-balanslaşdırma fərdi qaydada vasitələrin cəmləşdirilərək
bərabər səviyyədə komplektləşdirilməsidir;
-balanslaşdırma qeyri-sistemli vəziyyətdə olan vasitələrin
sistemli vəziyyətə gətirilməsi prosesidir və s.
Münasibətlərin balanslaşdırılması zamanı balanslaşdırma
tərkibi olan vasitələrin (diqqətin, marağın, hisslərin) bərabər
zamana və bərabər məkana görə düzülüşü prosesləri baş verir.
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Balanslaşdırma zamanı ola bilər ki, vasitələr eyni ölçüdə və
miqdarda olmasın. Lakin məsafə eyni ola bilər. Bu prosesdə də
balans məzmunu var. Vasitələrin yerdəyişməsi zamanı məsafə
eyni qalırsa taraz hərəkəti təmin olunur. Bu daha çox
mexanikada mümkündür. Lakin münasibətlərin balanslaşdırılması zamanı tam şəkildə eyni məsafəni (burada məsafə
amili mücərrəd xaraketr kəsb edir) saxlamaq mümkün deyil.
Belə olan halda ardıcıl olaraq gələn və bir-birini əvəz edən
zamanlarda da dəyişiklik ola bilər. Münasibətlərdə daha böyük
gücə malik olan vasitələr təsir yolu ilə məsafə və zaman amilini
dəyişə bilər. Belə halda zaman və məsafə bir-birini tam taraz
şəkilində əvəzləyə bilməz. Nəzərə almaq lazımdır ki, güclü
vasitələr zamana və məkana təsir edə bilirlər. Güclü vasitələrin
güclü təsirlərə malik olan hərəkətləri köklü dəyişikliklər yarada
bilmək imkanına malik ola bilər. Köklü dəyişikliklər isə böyük
formalı və dərin məzmunlu vahidi əmələ gətirə bilir. Bu amil
də zamana təsir göstərir. Yəni fundamental dəyişikliklərdə
zaman daha qlobal görünür və təsirli effekt bağışlayır.
Münasibətlərin balanslaşdırılması zamanı münasibət
məzmunu və tərkibi balanslaşdırılır. Bu baxımdan münasibət
tərkibi olan diqqət obyekti, diqqət ünsürü, diqqət forması,
istiqamətləri uyğunlaşdırılır, bərabər səviyyəyə gətirilir.
Bununla yanaşı, diqqət mərkəzləri, diqqət obyektləri bərabər
sviyyəyə gətirilir, uyğunlaşdırılır. Münasibətlərin balanslaşdırılması zamanı oxşar mövqelər, bərabər baxışlar bildirilir.
Münasibətlərin balanslaşdırılması zamanı eyni (oxşar)
məqsədlər, bərabər (oxşar, uyğun) hədəflər müəyyən edilir.
Münasibətlərin balanslaşdırılmasının tərkibini aşağıdakı
şəkildə qeyd etmək olar:
-ayrı-ayrı sahələrdə mövcud olan münasibət strukturunun
tərkib elementlərinin bərabər səviyyəyə gətirilməsi;
-münasibət formalarının bərabərləşdirilməsi;
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-münasibət tərkibinin bərabərləşdirilməsi;
-münasibət duyğularının, hisslərinin bərabərləşdirilməsi,
uyğunlaşdırılması;
-münasibət təsirlərinin bərabərləşdirilməsi;
-münasibət şəraitinin eyniləşdirilməsi.
Ümumiyyətlə, nəzərə almaq lazımdır ki, münasibətlərin
balanslaşdırılması proseslərində tam şəkildə qətilik, tam
şəkildə eynilik, eyni ölçülük yaranmır, riyazi bərabərliklərin
olması mütləq deyil. Bu prinsip yalnız texniki elmlərdə tam və
tərkiblərin riyazi ədədlərlə ifadə olunmasında şamil edilə bilər.
Məsələn, 2 kq=1kq+1kq
Bir məsələyə xüsusi fikir vermək lazımdır. Balanslaşdırma
zamanı ola bilər ki, tərəflərin biri öz ölçüsünə görə digər tərəfin
iki və ya bir neçə vahidinin ölçüsünə bərabər olsun və riyazi
dəqiqliklə müəyyən edilsin. Riyazi dəqiqliklər isə materiya
aləminə tətbiqdə daha düzgün olur. Fikrimizi sadə misallarla
izah edək: Məsələn, 2ha=1ha+1ha; 2ha=1ha+5000kvadrat
metr+5000kvadrat metr. Biri də var ki, 1t=1t. Məsələn, 1
tonluq su tutumu olan çən bərabərdir 1 tonluq su tutumu olan
çən. Dairəvi suvarma sisteminin strukturunun bir tərəfində beş
ədəd bir tonluq su tutumu olan çən var, digər tərəfində də eyni
sayda çən var. Bu o deməkdir ki, sistemin strukturunun tərkib
elementləri (bütün vahidləri) bərabər ölçüdədir. Əgər sistemin
bir tərəfində beş ədəd 1 tonluq su çəni varsa, tarazlıq yaratmaq
üçün sistemin digər tərəfinə də 10 ədəd yarımtonluq su çəni
tələb olunur. Bu qəti (mütləq) balanslaşdırmadır və tarazlıq
tam şəkildə yaranır. Burada fərq isə hər iki tərəfdə su çənlərini
sistemə qoşan şəbəkələrin sayında ola bilər. Hər iki tərəfdə
ümumi tarazıq var. Lakin, tarazlıq elementlərininn tərkibində
say təşkil edən elementlərin (məsələn, çənlərin sayı, qoşulan
borulan uzunluğu və s.) fərq vardır. Bu sistemə ümumilikdə,
hər hissəyə bərabər kəmiyyətdə vahid qüvvə tətbiq edildikdə
hərəkət də tarazlı prinsiplərə müvafiq olaraq balanslı şəkildə
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həyata keçəcəkdir. Elementlər bərabər məsafəli ardıcıllıqla birbirinin məkanlarını tutacaqlar.
Bu qəti (dəqiq ölçmələrə əsaslanan) tarazlıqları münasibətlər sahəsinə tam şəkildə tətbiq etmək mümkün deyil. Bu da
onunla izah oluna bilər ki, münasibət tərəfləri, subyektləri olan
insanlar (insan birlikləri, o cümlədən ictimai, əmək və siyasi
birliklər, qruplar, kollektivlər) arasında bioloji, psixi, bu
baxımdan, idraki, əqli, eləcə də funksional əmək qabiliyyəti
fərqlər mövcuddur. İnsanlar (fərdi və ya qrup şəkilində)
arasında balans yaradılarkən daha çox nisbi bərabərlik tətbiq
edilir və daha çox uyğunlaşdırma prosesləri həyata keçirilir.
Maraqların nisbi şəkildə təmin edilməsi prosesləri yaranır.
Burada balanslaşdırmanın müəyyən edilməsi üçün nisbi
kəmiyyətlərdən istifadə edilə bilər. Təbii ki, nisbi
kəmiyyətlərin tərkibi də mütləq kəmiyyətlər cəmindən
formalaşır. Burada kəmiyyətlərin sərhədləri dəyişən
xüsusiyyətlərə malik olur ki, belə hallar da müvafiq şəraitlərdə
təsirlərin kəmiyyətləri ilə müəyyən edilə bilir.
Münasibətlərin
tarazlaşdırılması
zamanı
müəyyən
istiqamətlər üzrə əsasən bərabər səviyədə hüquqların verilməsi
və bərabər səviyyədə hüquqların məhdudlaşdırılması prosesləri
həyata keçirilir. Məsələn, bütün sosial qruplara və təbəqələrə
eyni şəkildə (tələbat və ehtiyaclara müvafiq olaraq) hüquqlar
verilir və eyni şəkildə də hüquqlar məhdudlaşdırılır. Müəyyən
siyasi və inzibati qurumlara eyni səviyyədə hüquqlar verilir və
məhdudlaşdırılır. Məsələn, Azərbaycan rayonlarının icra
hakimiyyəti strukturlarının vəzifə, öhdəlik, səlahiyyət və
funksiya istiqamətləri eynidir. Eləcə də ayrı-ayrı sahələr üzrə
nazirliklər yaradılır və hər bir nazirliyə öz sahəsi üzrə (vəzifələr
verilir. Nazirliklər öz vəzifələri üzrə oxşar (bərabər)
funksiyalar yerinə yetirirlər. Yəni nazirliklər üçün eyni
standartlar tələb olunur. Nazirliklərin yaradılması və oxşar
funksiyalar, nazirliklər tərkibində vəzifə bölgüləri tarazlı
münasibətlərin əsasını təşkil edir.
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Münasibətlərin balanslaşdırılması (balans münasibəti)sosial və siyasi aspektdə
İlk növbədə qeyd etmək olar ki, münasibət cəmiyyətin
üzvlərinin fərdi və ya qrup şəklində sosial və siyasi, humanitar
və texniki sahələrdə maraq və tələbatlarını ödəmək üçün birbiriləri ilə yaratdıqları ünsiyyət və qarşılıqlı fəaliyyət
prosesindən əmələ gələn vəziyyətdir. Münasibət anlayışının
məzmununa dair mövzunun əvvəlki bölmələrində bir qədər
geniş izah verilib.
Münasibətlər istiqamətinə görə birtərəfli, iki və çoxtərəfli;
maraq dairələri və obyektlər üzrə, həmçinin tələbata müvafiq
olaraq isə qarşılıqlı maraq doğuran xüsusiyyətlərə, forma və
məzmuna malik ola bilər. Bu nöqteyi-nəzərdən qeyd etmək olar
ki, münasibətlərin tarazlaşdırılması (balanslaşdırılması) həm
istiqamətlər üzrə həyata keçirilə bilər, həm də maraq doğuran
sahələr, obyektlər üzrə yerinə yetirilə bilər. Onu da nəzərə
almaq lazımdır ki, cəmiyyət üzvlərinin maraqları fərdi və
kollektiv məzmuna malik olduğundan, ümumi və şəxsi
mənafeləri özündə əks etdirir. Cəmiyyətin bütün üzvləri
kollektiv və ya fərdi qaydada fəaliyyət göstərir və bu fəaliyyət
əsasında tarazlı və qeyri-tarazlı (balanslı və disbalanslı)
münasibət formaları (növləri) yaranır. Hər bir münasibət
forması (fərdi və kollektiv) da məxsusi məzmuna və bu
baxımdan tərkibə malik olur. Hər iki münasibət forması
münasibətlərdə iştirak edən subyektlərin, icra vasitələrinin və
obyektlərin güc və potensialına, eləcə də təsir imkanına
əsaslanır. Bununla yanaşı, qeyd etmək olar ki, münasibətlər
üçün dəyişən və sabit şərait də münasibətlərin tarazlı və qeyritarazlı məzmununa təsir edir. Belə vəziyyətlərin meydana
gəlməsi hər şeydən öncə münasibətlərdə iştirak edən tərəflərin
maraq tərkibinin böyüyüb-kiçilməsi və maraq məzmununun
dəyişməsindən və maraq sferalarının çoxluğundan asılıdır.
Maraqların sahələr və imkanlar üzrə dəyişməsi münasibətlərin
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tarazlı və qeyri-tarazlı vəziyyətini yarada bilər. Balans
vəziyyətinin yaranması şəraitin dəyişməsi ilə düz və tərs
mütənasiblik təşkil edə bilər. Ola bilər ki, dəyişən (qeyri-sabit)
şəraitdə münasibətlərin tarazlaşması zərurəti meydana gəlsin,
məsələn, inkişaf proseslərində dalğaların bir-birini əvəzləməsi,
birinin digərlərini şərtləndirməsi prosesləri ola bilər ki, balanslı
şəraitin yaranmasını zəruri etsin, sabitlik və dinc şəraitində
maraqların bölgüsü baş versin. Ola da bilər ki, qeyri-tarazlı
vəziyyət yaransın və qeyri-tarazlı vəziyyətlərdən, elementlərin
rəqabətlərindən tərəflər arasında hərəkət fərqləri böyüsün,
məsafə uzansın. Sabit şərait də tarazlı və qeyri-tarazlı
münasibətlər formasını yarada bilər.
Cəmiyyətdəki münasibətlər öz məzmununa görə müxtəlif
sahələri əhatə edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, insan sosial
varlıq olduğundan münasibətlər də sosial əhəmiyyət kəsb edir.
Münasibətlər tərəflərin maraq göstərdiyi bütün sahələrdə, o
cümlədən iqtisadiyyat, istehsalat və ticarət, mədəniyyət, elm və
incəsənət, siyasət, bir sözlə bizi əhatə edən hər sahədə mövcud
olur. Cəmiyyət inkişaf etdikcə yeni münasibət istiqamətləri,
münasibət sahələri və obyektləri meydana gələ bilər. Yeni
münasibət istiqamətləri, münasibət sahə və obyektləri, eləcə də
münasibət subyektlərinin yaranması maraq və tələbat
sahələrində dəyişikliklə əlaqəlidir. Dəyişiklik çox baş verərsə,
zaman ardıcıllığında, davamediciliyində də axın daha güclü
olar, inkişafa tez nail olmaq mümkün olar. Nəzərə almaq
lazımdır ki, cəmiyyət özü maraq sferalarının strukturundan
ibarətdir. Cəmiyyətdə mövcud olan münasibətlər sferaları da
tarazlı və qeyri-tarazlı şəkildə bir-birindən əlaqəli və asılı
vəziyyətdə olur. Əlaqəlilik və asılılıq sahələr üzrə
münasibətlərin qarşılıqlı şəkildə formalaşmasını zəruri edir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, cəmiyyətin münasibətlər strukturu
tərkib elementlərinin, komponentlərinin forma və məzmununa
görə çoxçalarlıdır ki, bu amil də münasibətlərin rəngarəng
şəkildə balanslaşmasına gətirib çıxarır və zərurət yaradır.
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Münasibətlərin balans strukturu formalaşır. Münasibətlərin
balans strukturu obyekt və subyektlərin, eləcə də subyektləri
hərəkətə gətirən vasitələrin (icra vasitələri) və hərəkət
istiqamətlərinin üzərində qurulur və strukturu əks etdirir.
Cəmiyyətin ümumi münasibətlər strukturunda ayrı-ayrı tarazlı
və qeyri-tarazlı münasibətlər strukturları mövcuddur. Bu
baxımdan da münasibətlərin sistemli (strukturlu), qatlı və
təbəqəli balans vəziyyəti mövcud olur. Onu da qeyd etmək olar
ki, münasibətlər strukturunun bir və ya bir neçəsində tarazlı
münasibətlər mövcud olsun, digərində isə qeyri-tarazlıq
yaransın. Ümumi münasibətlər strukturunun (müstəvisinin,
mühitinin) bir və ya bir neçəsində mövcud olan qeyri-tarazlı
münasibətlər strukturu digərlərində tarazlı münasibətlərin
yaranmasına şərait yarada bilər. Məsələn, iqtisadi rəqabət,
iqtisadi sahələr aralarında olan yarışmalar (yarışmalar zamanı
elementlər aralarında qeyri-tarazlıq yaranır) və bundan əldə
edilən resurslar, vasitələr kifayət edə bilər ki, sosial sahələrdə
balans yaransın. Balanslı və qeyri-balanslı vəziyyətlər hər
şeydən öncə strukturlarda, maraq sferalarında maraq təmin
etmə şəraitinin, yolların, potensial və imkanların fərqlilyi ilə
əlaqəlidir. Bu baxımdan qeyd etmək olar ki, cəmiyyətin ümumi
münasibətlər strukturunun balans məzmunu bir-bir ilə əlaqəli
olan tarazlı münasibətlər vəziyyətindən asılıdır.
Münasibətlərin balanslaşdırılması istiqamətlər, sahələr və
obyektləri əhatə etməklə dərəcələnir. Münasibətyaratma
hərəkət məzmununa malik olduğundan, hərəkətlərin
dərəcələnməsi də mümkündür. Ola bilər ki, bir istiqamətdə
münasibətlərin tərkib hissələri tam bərabər səviyyəyə gətirilsin,
ola da bilər ki, bir qədər fərqli olaraq, ümumi əsaslarla bərabər
səviyyəyə uyğunlaşdırılsın . Ola da bilər ki, münasibətlər
istiqamətlərinin özləri nisbi bərabər səviyyəyə gətirilsin.
Balanslaşdırma zamanı qeyri-nizam vəziyyətində olan
vasitələr (subyektlər) nizam (sıraya düzmə, sıralanma, sıra ilə
eyni və müxtəlif istiqamətlər üzrə fəaliyyət vəziyyətinə)
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vəziyyətinə gətirilirlər. Nizam zamanı dairəvi, cərgəli sıralama
metodlarından istifadə edilir. Münasibətlərin tarazlaşdırılması
zamanı maraqlı tərəflər (subyektlər) də qeyri-nizam
vəziyyətindən nizam vəziyyətinə gətirilir. Maraq istiqamətləri,
obyekt və sahələri də nizamlanır. Balanslaşdırma prosesləri
nizamlama (nizamlanma), bu baxımdan sıralama
(sıralanma), cərgələmə (cərgələnmə), düzmə (düzülmə) kimi
prinsiplərə, kateqoriyalara tabe olur.
Münasibətlərin balanslaşdırılması zamanı, yəni balans
hərəkətinin müəyyən edilməsi üçün mütləq şəkildə aparıcı
sferalar və vasitələr müəyyən edilir. Aparıcı sferalar və
subyektlər hərəkətverici, təkanverici, maraq cəlbedici,
enerjiverici əhəmiyyət kəsb edir. Balans münasibətinin tərkib
hissələri məhz balanslaşdırma prosesləri zamanı meydana gəlir.
Balans münasibətləri ümumilikdə cəmiyyətin dinamik
inkişafına gətirib çıxarır. Münasibətlər zamanı kollektiv-birgə
fəaliyyət sferası, kompleksi yaranır. Balans zamanı maraqların
cəmləşməsi, eləcə də maraqların təmin edilməsi üçün güclərin
bərabər səviyyəyə gətirilərək birləşdiririlməsi prosesləri həyata
keçirilir. Belə ki, cəmiyyətin bütün üzvləri birgə şəkildə
hərəkət vəziyyətində olurlar və imkanlar birgə şəkildə səfərbər
olunur.
Münasibətlərin
balanslaşdırılması
zamanı
münasibətlərin qurulmasında iştirak edən bütün subyektlərin
fiziki və mənəvi aspektləri meydana gəlir. Münasibətlərin
balanslaşdırılması proseslərində münasibət subyektlərinin
hərəkətlərində istiqamətlər üzrə “dalğavarilik” trayektoriyası və
“yaylılıq” prinsipləri öz əksini tapır. Onu da qeyd etmək olar
ki, tarazlı münasibətlər tərəflərdə, subyektlərdə, şəxslərdə daha
çox
“qeyri-əsəbilik”
(“əsəblərin
gərginləşməməsi”)
vəziyyətini özündə ehtiva edir. Tarazlı münasibətlər zamanı
qəbuledilmə, qəbuledilən, kifayətlənmə, doyma prinsipləri
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təminetmə, qəbuletmə,
razılaşma (kompromis), tələbatı ödəmə və s. kimi
kateqoriyalar öz əksini tapır.
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Cəmiyyətin bütün üzvləri, fərdlərin toplaşdığı təbəqələr
bir-biriləri ilə tələbat, mənafe, məqsəd və maraqlara müvafiq
olaraq qarşılıqlı münasibətlər yaradırlar. Məlumdur ki,
qarşılıqlı münasibətlər ikili və çoxtərəfli əsaslarda mövcud
olur. Münasibətlər həmçinin müxtəlif sahələri əhatə etdyindən
çoxçalarlı əhəmiyyətə malik olur. Münasibətlər sahələrdənsahələrə keçməklə zəngin maraq və tələbatları özündə ehtiva
edir. Münasibətlər şəbəkəli xarakter kəsb etdiyindən, tarazlı
vəziyyətlər də şəbəkəli əsaslara malik olur. Qarşılıqlı
münasibətlər zamanı hər bir fərdin yeri və rolu, eləcə də
vəziyyəti, statusu müəyyən edilir. Hər bir fərdin, şəxsin (fiziki
və hüquqi) statusu və təsir imkanları onların fəaliyyəti ilə
müəyyən olunur. Fəaliyyət əsasında onların gücü,
münasibətləri
istiqaməti
və
münasibətlər
sferası
müəyyənləşdirilir. Həmçinin münasibətlərin xarakteri də onun
forma və məzmununun müəyyən olunmasına xidmət edir.
Cəmiyyətin təbəqələşməsi sayəsində cəmiyyətin ümumi
münasibətlər strukturu formalaşır. Ümumi münasibətlər
strukturu (münasibətlər sistemi) öz-özlüyündə ayrı-ayrı
fəaliyyət (hərəkət) istiqamətlərini və eləcə də ayrı-ayrı gücə
malik olan subyektləri və obyektləri birləşdirən komponentlərə
ayırılır. Cəmiyyətin bütün təbəqələri və təbəqə vasitələri,
subyektləri qarşılıqlı şəkildə maraq və tələbatların ödənilməsi
istiqamətində qeyri-tarazlı və tarazlı münasibətlərdə olurlar.
Tarazlı münasibətlərin yaradılması istiqamətində hərəkət edən
vasitələrin (subyektlərin) qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində tarazlı
münasibətlər sistemi formalaşır. Münasibətlər sistemində
tarazlığın təmin edilməsi məsələsinə də iki aspektdən
yanaşmaq olar: birincisi, onu qeyd etmək olar ki, münasibətlər
sistemində iştirak edən subyektlər özlərinin güclərinə görə
tarazlaşdırılmış vəziyyətin təmin edilməsi istiqamətində
fəaliyyət göstərirlər; ikincisi, münasibətlər istiqamətləri, forma
və məzmunu da balanslaşdırılır, uyğunlaşdırılır. Yəni ayrı-ayrı
balans obyektləri nisbi bərabər səviyyəyə gətirilir. Təbii ki, hər
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bir iştirakçı öz gücünə görə maraq və mənafe uğrunda
mübarizə aparır, fəaliyyət göstərir. Bu amil də iştirak edən
subyektlərin qruplaşmasını, təbəqələşməsini təmin edir.
Məsələn, ayrı-ayrı sahələrdə və eləcə də oxşar və eyni
sahələrdə maraqları olan subyektlərin iştirak imkanlarını,
güclərini və eləcə də fəaliyyət istiqamətlərini buna aid etmək
mümkündür.
Balanslaşdırma proseslərinin aşağıdakı əsaslarını ümumi
şəkildə qeyd etmək olar:
-münasibətlər zamanı eyni və ya müxtəlif sahələr üzrə
maraq obyektlərinin balanslaşdırılması, yəni hər bir subyektin
maraq və tələbatına uyğun olan obyektin müəyyən edilməsi və
subyektin maraqlarının təmin edilməsi üçün bərabər şəraitin
yaradılması;
-münasibətlər
zamanı
fəaliyyət
xüsusiyyətlərinin
uyğunlaşdırılması və eyniləşdirilməsi, müvazinətə gətirilməsi;
-münasibətlər
zamanı
fəaliyyət
imkanlarının
uyğunlaşdırılması və bərabərləşdirilməsi;
-münasibətlər zamanı diqqətin yönəldilməsi proseslərinin
eyniləşdirilməsi;
-münasibətlər zamanı tələbat imkanlarının eyniləşdirilməsi,
bərabər əsaslarla uyğunlaşdırılması;
-münasibətlər zamanı bərabər və oxşar maraq tərkibinin
müəyyən edilməsi və bərabər imkanların müəyyənləşdirilməsi;
-münasibətlər
zamanı
gücün,
potensialın
bərabərləşdirilməsi və s.
Ümumiyyətlə qeyd etmək olar ki, münasibətlərin
balanslaşdırılması prosesinin özü də şərti olaraq iki mərhələyə
bölünə bilər: birincisi, münasibətlərin balanslaşdırılmasına
hazırlıq mərhələləri, ikincisi isə, hərəkət əsnasında
münasibətlərin tarazlaşdırılması proseslərinin həyata
keçirilməsi.
Münasibətləri
balanslaşdırarkən
hazırlıq
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mərhələsində ilk növbədə münasibətlər sistemində iştirak
edəcək əsas və digər iştirakçıları müəyyən etmək tələb olunur.
Bu həm də başlıca olaraq münasibətlərin balans sisteminin
ilkin layihəsinin hazırlanması prosesini özündə əks etdirir.
Münasibətlərin balanslaşdırılmasına qədərki mərhələdə
müasibətlərin iştirakçıları və onların hərəkət trayektoriyaları
müəyyən
edilir.
Eyni
zamanda
münasibətlərin
balanslaşdırılmasında əsas və aparıcı subyektlər müəyyən
edilməlidir.
Münasibətləri balanslaşdırmağa qədərki mərhələni
aşağıdakı şəkildə qeyd etmək olar:
-münasibətləri
balanslaşdırarkən
hərəkətdə
olan
subyektlərin (şəxslərin) maraq və tələbatlarının öyrənilməsi
(məsələn, minimum istehlak səbəti haqqında qanuna əsasən
yaşayış minimumu müəyyən edilir. Eləcə də digər
qanunvericilik aktlarında bütün sahələrdə fiziki və hüquqi
şəxslərin maraq göstərdiyi sahələr, onların maraq miqyası və
maraq sferaları müəyyən olunur);
-münasibətlərdə iştirak edən vasitələrin maraq və tələbat
obyektlərinin məzmun və tərkibinin müəyyən edilməsi.
Tələbatın təmin ediləcəyi obyektin, tələbat miqdarının
müəyyən edilməsi. Məsələn, tarazlı (hər bir fəaliyyət sahəsinə
və xidmətlərin miqyasına uyğun) sosial təminat üçün
minimum, orta və maksimum əmək haqları, pensiyalar və digər
ödənişlər müəyyən edlir.
-balans mərkəzinin müəyyən edilməsi və balansın
hərəkətverici qüvvələrinin təyin edilməsi;
-balans zamanı subyektləri hərəkətə gətirən, hərəkət
istiqamətlərini müəyyən edən icra vasitələrinin müəyyən
edilməsi (məsələn, ayrı-ayrı sahələr üzrə maraqların bərabər
şəkildə təmin edilməsini şərtləndirən hüquq normalarının
qəbulu proseslərini buna nümunə göstərmək olar);
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-münasibətlərin balans müddətinin müəyyən edilməsi.
Məsələn, ayrı-ayrı sahələr üzrə maraqlar daimi və müvəqqəti
əhəmiyyət kəsb edə bilər. Daimi maraqlar daimi tələbata
(fundamental tələbata) əsaslandığından və cəmiyyətin bütün
üzvlərini əhatə etdiyindən, bu sahələrdə münasibətlər
formalaşarkən daima balans vəziyyəti yaradılmalıdır. Daimi
balans vəziyyətində, bərabər hərəkətlər əsasında dinamik
inkişafa nail olmaq mümkündür. Müvəqqəti balans isə
müvəqqəti tələbat üzərində qurula bilər. Maraq təmin
edildikdən sonra həmin obyekt, sfera, sahə olmaya da bilər;
-balans sferasının müəyyən edilməsi. Bu hər şeydən öncə
fiziki və hüquqi şəxslərin maraq göstərdiyi sahələr və
obyektlərin müəyyən edilməsi və qruplaşdırılması prosesini
özündə əks etdirir;
-balansın ikitərəfli və çoxtərəfli formasının müəyyən
edilməsi. Bu da ilk növbədə balans prosesində iştirak edəcək
tərəflərin maraqlarına müvafiq olaraq münasibətlərinin ikili və
çoxistiqamətli əsaslarının müəyyən edilməsidir.
Balanslaşdırma zamanı eyni məzmunlu və ya da müxtəlif
məzmun və formalı vasitələr hərəkət vəziyyətində olurlar.
Proseslərdə iştirak edən vasitələr birləşərək vahid mexanizm
strukturunu (balans mexanizm strukturu) əmələ gətirirlər.
Buna balans vəziyyətinin sistem tərkibi də demək olar. Qeyd
edildiyi kimi, münasibətlərin balanslaşdırılması zamanı iştirak
edən tərəflərin hər birinin özünün maraq və tələbatı mövcud
olur. Balans zamanı hərəkət vəziyyətində (fəaliyyətdə) olan
tərəflərin hər biri öz maraqlarını təmin etməyə çalışır. Nəzərə
almaq lazımdır ki, münasibətlərin balanslaşdırılması zamanı
proseslərdə iştirak edən bütün tərəflər eyni ağırlığa və çəkiyə
malik ola bilmirlər. Əsas hərəkətə gətirən qüvvələr
(subyektlər) digər vasitələri hərəkətə gətirmək üçün daha
böyük enerji yaratma və itələmə gücünə malik olmalıdır.
Balanslaşdırma proseslərində əgər tərəflərin maraqları
müəyyən qədər bərabər səviyyədə ödənilirsə, deməli, balans
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əldə edilmiş olur. Balans zamanı ümumi hərəkət sferası
meydana gəlir. Siyasət müstəvisində vasitələrin hərəkət
vasitələri mənzərəsi yaranır və bu da kompleksi əmələ gətirir.
Balanslaşdırma prosesində iştirak edən vasitələr ümumilikdə
balans aparatını (balanslaşdırmanı yerinə yetirən aparat)
formalaşdırır.
Münasibətlərin balanslaşdırılması zamanı mərkəzi
subyektlər tənzimləmə, nizamlama funksiyasını yerinə yetirir.
Dövlət hakimiyyətinin qollarının, mərkəzi icra hakimiyyəti
subyektlərinin fəaliyyətini buna nümunə göstərmək olar. Onu
da qeyd etmək olar ki, cəmiyyətin siyasi münasibətlər
sistemində balanslaşdırma “piramida” trayektoriyası üzərində
qurulan siyasi idarəetmə aparatının fəaliyyətinə uyğun olaraq
tənzimlənir. Siyasi balans sistemi də məhz bu trayektoriyaya
məxsusdur.
Ümumi
piramida
sisteminin
ayrı-ayrı
komponentləri piramidal maraqlara müvafiq olaraq balans
siyasəti həyata keçirirlər və nəticədə balanslaşdırma
proseslərinin geniş məkanlar üzrə yayılması meydana gəlir.
Holist prinsiplərə müvafiq olaraq balanslı məkanların
bütövləşməsi həyata keçirilir. Balans üçün icra vasitələri də
piramidalı qaydada formalaşdırılır. Məsələn, konstitusiya və
qanunların, qanun qüvvəli aktların mövcudluğu maraqlı
tərəflərin təminatını balanslı qaydada ödməyə istiqamətlənir.
Ümumiyyətlə, qeyd etmək olar ki, cəmiyyətin ümumi siyasi
balans müstəvisi ümumi siyasi sistemdəki düzülüşə müvafiq
olaraq qurulur. Ümumi siyasi sistemdə vəzifə və səlahiyyətlərə
müvafiq olaraq, aşağıdan-yuxarı tabeçilik prinsipi üzrə
münasibətlərdə olan subyektlərin (siyasət qurumları) ümumi
düzülüşü ümumi balansı formalaşdırır.
Nəzərə almaq lazımdır ki, balanslaşdırma prosesləri ilk
növbədə tərəflər arasında təminetmə, ödəmə, razılaşma,
uyğunlama, yaxınlaşma, sövdələşmə, məsləhətləşmə, qəti
tədbirlərin görülməsi kimi baxışlar (yanaşmalar, mövqelər)
əsasında həyata keçirilməlidir və bu amillər proses zamanı
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geniş tətbiq edilməlidir. Balanslaşdırma təbii şəraitin
doğurduğu
vəziyyətdən,
fəaliyyətin
təbii
qanunauyğunluqlarından yarana bilər, eləcə də iştirak edən
subyektlərin maraq və məqsədinə uyğun şəkildə, bu subyektlər
tərəfindən güc tətbiq etmək yolu ilə meydana gələ bilər.
Həmçinin obyektlər də balanslaşdırma proseslərinə təsir
göstərə bilər. Bu baxımdan təbii balans prosesi və pozitiv
balans prosesi yarana bilər.
Balanslaşdırma
-hərəkət (fəaliyyət) zamanı iştirak edən tərəflərin
(vasitələrin, subyektlərin) ümumi əsaslarla və xətlərlə
müvazinata (bərabər vəziyyətə) gətirilməsidir;
-hərəkət zamanı sistemin-hərəkət strukturunun ayrı-ayrı
vasitələrinin maraq və məqsədlərinin müvafiq istiqamətlər üzrə
(konkret və xüsusi əsaslarla) müvazinata gətirilməsidir;
-hərəkət zamanı sistemin hərəkət vasitələrinin maraq və
məqsədlərinin yönəldiyi obyektlərin (qruplaşmanın əks
olunduğu obyektlər) bərabər (tarazlı) vəziyyətə gətirilməsidir;
-hərəkət vasitələrinin hərəkət trayektoriyaları üzrə hərəkət
(fəaliyyət) istiqmətlərinini müvazinata gətirilməsidir;
-hərəkət sisteminin vasitələrinin və subyektlərinin
maraqlarına uyğun tamın tarazlı şəkildə bölünməsini təmin
edən vəziyyətdir, prosesdir;
-hərəkət (fəaliyyət) kompleksinin (sisteminin) mərkəzi
hərəkətverici qüvvəsi (qüvvələri) ilə onun ayrı-ayrı
komponentləri arasında münasibətlərin tarazlı qaydada (bərabər
səviyyədə) formalaşdırılması prosesidir və s.
Balanslaşdırma prosesi dedikdə, həm də ayrı-ayrı
vasitələrin (subyektlərin) eyni və ya oxşar məzmunlu maraqlar
uğrunda mübarizələri zamanı onların hərəkətlərini qarşılıqlı
qaydada bərabər əsaslarla birləşdimə kimi də başa düşülə bilər.
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Münasibətlərin balanslaşdırılması mexanizmi
Münasibətlər bizi əhatə edən bütün sahələrdə, təsirə məruz
qalan obyektlərdə və obyektlərin qarşılıqlı, birgə şəkildə
istifadəsində mövcuddur, vasitələr üzərində meydana gələn
təzahürdür. Bu baxımdan da münasibətlər müəyyən
istiqamətlər üzrə dar və geniş miqyasa, çox və məhdud saya
malikdir. Münasibət anlayışına əvvəlki başlıqlarda bir qədər
aydınlıq gətirilib. Bir daha qeyd etmək olar ki, münasibətlərin
sahələr cəmi sosial strukturlaşma yaradır, eləcə də hər bir
sahənin ayrıca tərkib strukturu mövcud olur. Məsələn,
iqtisadiyyat, siyasət, mədəniyyət, sosial, səhiyyə, ekologiya,
hərbi və s. sahələr üzrə həyata keçirilən, iqtisadi-ticari,
investisiya, elmi-texniki əməkdaşlıq və s. əlaqə və münasibət
formaları ümumi münasibətlərin mexanizmini və strukturunu
əmələ gətirir. Bununla yanaşı, hər bir konkret münasibət
sahəsinin də strukturu mövcud olur. Məsələn, iqtisadiyyat
sahəsində ticarət, barter, gömrük(vergitutma), sərmayə
qoyuluşu, geotranzit layihələr üzrə münasibətlər iqtisadiyyat
sahəsindəki münasibətlərin struktur obyektlərini, predmetlərini,
bu baxımdan tərkib və məzmununu təşkil edir. Buna görə də
hər bir ictimai münasibətlər sahəsi də özünəxas struktura
malikdir,
münasibətlərin
tənzimlənməsi
mexanizmisi,
mexanizmin tərkib hissəsi olan qaydalar, davranışlar, adətlər,
prinsiplər və s. mövcud olur. Proseslər də öz-özlüyündə
formalaşmaqla dərin məzmun əmələ gətirir. Formalaşma
prosesləri zamanı münasibətlərin tərkibinə aid olan bütün
ünsürlər də, metodlar və vasitələr də formalaşır, daxili və zahiri
dəyişikliyə məruz qalır. Nəzərə almaq lazımdır ki,
münasibətlərin subyektləri (fərdlər, birliklər, təşkilatlar) öz
aralarında münasibətlər yaratmaqla mexanizm əmələ gətirirlər.
Balanslaşdırma prosesləri fərdlər aralarında, fərdlərlə birliklər
arasında, birliklərlə birliklər arasında, fərdlərlə təşkilatlar,
təşkilatlarla təşkilatlar arasında baş verə bilər. Proseslər tərəflər
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aralarında baş verdiyindən, tərəflər aralarında münasibətlər
sadədən mürəkkəbliyə doğru dəyişdiyindən, balanslaşdırma da
sadədən mürəkkəbliyə doğru dəyişə bilər. Ümumilikdə
cəmiyyətdə, eləcə də dövlətlər aralarında münasibətlər öz
tərkibinə və əhatə dairəsinə görə geniş və mürəkkəb məzmuna
malik olduğundan balanslaşdırma mexanizmi də çoxtərkibli və
mürəkkəb xüsusiyyətlərə malik olur. Balanslaşdırma
mexanizmi də mərhələlərdən, tərkib anlarından və hissələrdən,
müxtəlif yollardan ibarətdir. Bir məsələni də xüsusi olaraq
qeyd etmək olar ki, ümumu və geniş məkanda tam balans
mühitini yaratmaq mümkün deyil. Bu da onunla əlaqəlidir ki,
hadisələr daxili və kənar qüvvələrdən asılı olaraq bir məkanda
sürətlə cərəyan edə bilər, digər məkanda isə hadisə təsirləri
zəifləyə bilər. Bu baxımdan da bir məkanda mövcud olan
hadisələr onunla əlaqəli olan digər məkanlardakı hadisələrin
balanslı şəkildə baş verməsini poza bilər. Bir məkanda və bir
sahədə balanslaşdırma prosesini digər məkanlardakı və
sahələrdəki proseslərlə balanslaşdırmaq üçün mütləq şəkildə
əlaqəli uyğunlaşdırma proseslərini təmin etmək zərurəti
yaranır. Aralıq, keçici sahələrdə olan münasibətlər bağlayıcı
funksiyanı yerinə yetirir. Bu baxımdan da mexanizmlərin özləri
də sahələr və məkanlar üzrə tərkiblərdən ibarət olur.
Balanslaşdırma bir proses vəziyyəti və tərzi olduğundan,
bu vəziyyətin təmin edilməsi üçün mütləq şəkildə müəyyən
üsullar tətbiq edilməklə mexanizm yaradılır. Bu mexanizm
təbii
proseslərdən
(daxilən
öz-özünə
tənzimlənən
proseslərdən), daxilən yaranan təbii qanunauyğunluqlardan,
eləcə də kənar qüvvələrin tətbiq etdikləri qüvvə sayəsində
meydana gəlir. Daxili və xarici təsirlər proseslərin dinamizmini
təmin edir. Proseslər zaman və məkandan, şəraitdən, həyata
keçmə üsullarından asılı olaraq dəyişir, proseslərdə iştirak edən
tərəflərin maraqları da dəyişikliyə məruz qalır, tərəflərin iştirak
səviyyələrində və imkanlarında da dəyişiklik əmələ gəlir və bu
baxımdan da fəaliyyət prosesinin məzmunu da özünəxas tarazlı
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və qeyri-tarazlı məzmun kəsb edir. Ümumilikdə sahələr üzrə və
sahələrarası balanslaşdırma prosesləri balanslaşdırmanın
strukturunu təşkil edir.
(Qeyd: Struktur anlayışına birinci fəsildə bir qədər izah
verilib. Bir daha vurğulamaq yerinə düşər ki, struktur sözü tək
mexaniki mənada, mexanika vasitəsinin, tamının tərkib
hissələrini müəyyən etmək üçün işlədilə bilməz. Bu anlayış
demək olar ki, elmin bütün sahələrində işlədilir. (Tədqiqat
obyektləri üzrə ardıcıl və silsilə fikirlərin, mülahizələrin özləri
də bir strukturu təşkil edir). Məsələn, yerin quruluşu, kainatın
quruluşu, bədən (orqanizmin) hissələri, dövlətin quruluşu,
maddələrdə kimyəvi elementlərin düzülüşü, quruluşu.
Məlumdur ki, istənilən tam hissələrdən, hissələrin
kombinasiyasından, komponentlər cəmindən ibarətdir.
Mexanikada struktur təbii ki, müəyyən əlaqəni və düzülüşü
özündə əks etdirən tamın tərkib hissələridir. Bu anlayışın sosial
və siyasi varlığa da aid olunması qənaətinə gəlmək olar. Siyasi
və sosial münasibətlərdə də tamın tərkibi, forma və məzmunu,
bu baxımdan hissələri olduğundan, strukturun olması da
labüddür. Sosial, iqtisadi və siyasi münasibətlərdə struktur təbii
proseslərdən və istiqamətləndirilən proseslərdən hissələrin
birləşməsindən yaranır. Sosial və siyasi sahədə münasibətlərin
ünsürləri, ünsürlərin qarşılıqlı düzülüş qaydaları, formaları və
fəaliyyətləri
mövcuddur.
Münasibətlər
hərəkətlərlə
tənzimləndiyindən münasibətlərin ünsürlərinin tərkibində də
daimi və müvəqqəti dəyişikliklər baş verə bilər. Bu baxımdan
münasibətlərin strukturu da dəyişkən xassələrə malikdir.
Struktur sözünə ictimai elmlərdə aşağıdakı şəkildə
ümumiləşdirilmiş izah verilir.
İnsanlar fərdi və ya kollektiv olaraq (birlik, siyasi və digər
sahələr üzrə təşkilatlar) vasitələrə, əşyalara təsir edirlər. Bu
əşyalara təsir etməklə öz tələbatlarını ödəməyə çalışırlar. Buna
görə də ikili və çoxtərəfli münasibət istiqamətləri, formaları
meydana gəlir. Münasibət formaları özlərinəxas məzmun və
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tərkibə malik olurlar. Münasibətlərin sistemi dedikdə,
münasibətlərin məzmun və tərkibini özündə əks etdirən
formalararası münasibətlər, münasibət tərəfləri və münasibətlər
yolları, vasitələrin icra yolları başa düşülə bilər.
İnsanların tələbatları maddi, mənəvi və ictimai olmaqla
müvafiq sahələri əhatə edir. İnsanların tələbatlarının əks
olunduğu sahələr insanların münasibətləri sahələrini və
obyektlərini təşkil edir. Sahələrin çoxluğu qarşılıqlı olaraq
tələbatın çoxluğunu üzə çıxarır. Eləcə də tələbatlar artdıqca və
cəmiyyətdəki sahələrin tərkibi genişləndikcə, yeni inkişaf
zərurəti, yeni şüur, yeni yanaşma tərzi yeni tələbat meyarlarını
yaradır. Bu baxımdan da hesab etmək olar ki, insanlar arasında
sahəli münasibətlər meydana gəlir. İnsanlar arasında sahələr
üzrə münasibətlər həmin sahələr üzrə fəaliyyət amilini zəruri
edir. İnsanlar arasında fəaliyyət sahələri və istiqamətləri üzrə
münasibətlər münasibətlər sistemini əhatə edir. İnsanlar
arasında münasibətlər sisteminə həm sahələr üzrə münasibətlər,
həm qruplar, birliklər, həm də sosial amillər, eləcə də siyasi və
ictimai istiqamətlər üzrə münasibətləri ayırd etmək olar.
Münasibətlərin sisteminə aid olan tərkibi aşağıdakı şəkildə
qeyd etmək olar:
Sahələr (istiqamətlər) üzrə münasibətlər
-iqtisadiyyat, siyasət, mədəniyyət, səhiyyə, ekologiya,
hərbi sahələr üzrə elmi-texniki, tibbi, istehsal, investisiya,
ticari, siyasi, humanitar, hərbi, hüquqi və s.-fəaliyyət sahələri
və istiqamətləri üzrə münasibətlər, ixtisas istiqamətləri üzrə
münasibətlər
Sosial qruplar üzrə münasibətlər
-yaş qrupları aralarında olan münasibətlər. (yaşlıların öz
aralarında olan münasibətləri, yaşlılarla gənclər aralarında,
yaşlılarla uşaqlar, eləcə də gənclərlə uşaqlar aralarında olan
münasibətlər və s.
Romantik münasibətlər-şəxslər arasında yaşanan sevgi və
eşq münasibətləri, məhəbbət münasibətləri;
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Bioloji-mənəvi münasibətlər-cinsi münasibətlər-kişi ilə
qadın arasında olan münasibətlər və s.
Hər bir sahə (istiqamət) üzrə münasibətin də öz strukturu,
tərkib komponentləri var. Münasibətlərin balanslaşdırılmasına
da iki baza aspektindən yanaşmaq olar: birincisi, sahələr üzrə
münasibətlərin balanslaşdırılması. Məsələn, iqtisadi sahələr
üzrə münasibətlərin balanslaşdırılması; ikinci aspekt isə
müxtəlif sahələrarası (qarşılıqlı sahələr) münasibətlərin
balanslaşdırılması; məsələn, iqtisadiyyat, siyasət sahələri
arasındakı münasibətlərin balanslaşdırılması.
Məlumdur ki, insan fəaliyyəti şəbəkə xarakterinə malikdir
və tələbatlar da şəbəkəli xarakterə malik olur. Münasibətlərin
balanslaşdırılması proseslərinin özləri də münasibətlər
sisteminin tarazlı fəaliyyətini təmin edir. Münasibətlərin
yaranması və genişlənməsi proseslərini təmin edən subyektlər,
obyektlər, sahələr, münasibətləri yaradan icra vasitələri (icra
alətləri), icra üsulları və vasitələri, icra qaydaları və s.,
ümumilikdə münasibətlərin formalaşmasında iştirak edən
bütün tərəflər, əşya və predmetlər cəmi münasibətlər sisteminin
tərkibinə aid olur. Münasibətlərin balanslaşdırılmasının özü də
bu baxımdan sistemli xarakter daşıyır. Münasibətlərin
balanslaşdırılması həm vahid mərkəzləşmiş, həm də şəbəkəli
mərkəzləşmiş xüsusiyyətlərə malik olur. Münasibətlərin
balanslaşdırılması sisteminə münasibətlərdə iştirak edən
tərəflərin maraqlarını tarazlı şəkildə təmin edən, tələbatlarını
tarazlı qaydada ödəyən üsul və vasitələr, mexanizm yolları aid
edilir. Münasibətlərin balanslaşdırılması qaydaları da
münasibətlərin balanslaşdırılması sisteminə və mexanizminə
daxil edilir. Münasibətlərin balanslaşdırılması proseslərinin
ardıcıllığına aşağıdakıları aid etmək olar:
-tərəflərin maraq və tələbat meyarlarının, ehtiyaclarının
öyrənilməsi, müəyyən edilməsi (təcrübi və nəzərə əsaslarla);
-tərəflərin maraq, ehtiyac və tələbat sahələrinin,
obyektlərinin müəyyən edilməsi;
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-tərəflərin maraq, ehtiyac və tələbat zamanın müəyyən
edilməsi;
-tərəflərin maraq, ehtiyac və tələbatlarını ödəmək
vasitələrinin, üsullarının və mərkəzlərinin, eləcə də obyekt və
subyektlərinin müəyyən edilməsi;
-tərəflərin maraq, ehtiyac və tələbat şəraitinin öyrənilməsi
və öyrənmə vasitələrinin müəyyən edilməsi;
-tərəflərin maraq, ehtiyac və tələbat sahələri arasında
bərabər əlaqələrin müəyyən edilməsi və təmin edilməsi;
-tərəflərin maraq, ehtiyac və tələbat sahələrinin subyektləri
arasında fəaliyyət münasibətlərinin tarazlı əsaslarının müəyyən
edilməsi, münasibətlərin daxili vəziyyətinin, bu baxımdan
məzmununun müəyyən edilməsi.
Münasibətlərinn
balanslaşdırılması
mərhələləri
münasibətlərin balanslaşdırılması strukturunun əsaslarını təşkil
edir. Münasibətlərin balanslaşıdırılması zamanı münasibət
sahələri arasında tarazlı bağlılığın və tarazlığı təmin edən
vasitələrin tarazlı fəaliyyətinin əsaslarını müəyyən etmək lazım
gəlir.
Münasibətlər sistemi həm ayrı-ayrı sahələrdə, həm də
sahələr arasındakı əlaqələr sistemində yarana bilər. Bu sistem
əsasən keçicilik funksiyasını yerinə yetirə bilər. Məsələn,
iqtisadi və siyasi münasibətlər sistemlərini tarazlamaq üçün
aralıq, örtürücü tarazlı sistemlərin formalaşması baş verir.
Münasibətlərin balanslaşdırılması öz-özlüyündə bir proses
olduğundan proseslər də müəyyən keçici mərhələlərlə həyata
keçirilir. Bu baxımdan proseslər biri-biri üçün zəmin olan,
təkanvericilik baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən baza
və üst qat proseslərini özündə əks etdirir. Balanslaşdırma
prosesində tətbiq edilən bütün üsullar cəmi, üsulların forma və
məzmunu balanslaşdırma prosesinin yollarını müəyyən edir ki,
bu da balanslaşdırılmağa cəlb edilən münasibətlərin sistemini
və strukturunu təşkil edir. Proseslərlərin tərkibi də mövcud
olur. Balanslaşdırma proseslərinin tərkibinə proseslərin həyata
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keçirilməsi üçün ilkin şəraitin öyrənilməsi, tərəflərin maraq və
tələbat tərkibinin, forma və məzmununun öyrənilməsi, bu
baxımdan proseslərdə iştirak edən tərəflərin maraq və
tələbatlarının həcminin öyrənilməsi, tələbat və maraqların
obyektlərinin müəyyən edilməsi, məkan və zamanın müəyyən
edilməsi, tərəflərin öz maraqlarını qarşılıqlı təmin etmək üçün
onların uyğun şəkildə hərəkət vəziyyətinə gətirilməsi üsullarını
aid etmək olar. Nəzərə almaq lazımdır ki, balanslaşdırma
prosesi bir ümumi hərəkət tərzi olmaqla, özündə müxtəlif
hərəkətlər prosesini ehtiva edir. Balanslaşdırma prosesi
məqsədə xidmət edir və məqsəd yollarını müəyyənləşdirir.
Prosesin mərhələləri, yolları, metodları öz-özlüyündə prosesin
tərkibini əmələ gətirir. Prosesin tərkibi onun formasını
müəyyən edir.
Balanslı vəziyyət üçün şəraitin meydana gəlməsi və
şərtlərin ödənilməsinin əsasları
Şərait özü bir imkan anıdır, vəziyyətidir ki, bu anda
zamana müvafiq olaraq müəyyən maraqların yerinə yetirilməsi
üçün hərəkətlərin edilməsi zərurətə çevrilir. Yetişən zamanda
hərəkət zərurəti başlıca amilə çevrilir. Balanslaşdırma üçün
mütləq şəkildə zəncirvari, əlaqəli şəraitlər yetişir. Əvvəlcə
qeyd edildiyi kimi, balanslı vəziyyət tərəflərin qarşılıqlı
duruşu, dayanışı zamanı mütləq və qeyri-mütləq əsaslarla,
müəyyən nöqtələrə (koordinatlara) nisbətən, koordinatlar
çərçivəsində bərabər səviyyənin təmin edilməsidir. Balanslı
vəziyyət həmçinin müəyyən zamanda və məkanda şəraitin
doğurduğu vəziyyətdir. Balanslı vəziyyət hərəkətlərə bağlı
olduğundan və hərəkətlər də zaman, məkanla əlaqəli
olduğundan, balanslı vəziyyətin meydana gəlməsi üçün ya
hərəkətdə olan vasitələrin (tamın) ümumilikdə taraz
vəziyyətinə gətirilməsi, ya da tamın ayrı-ayrı hissələrinin taraz
vəziyyətinə gətirilməsi (gəlməsi) tələb olunur. Bütün hallarda
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və vəziyyətlərdə hərəkət məzmunu özünü əks etdirir. Balanslı
vəziyyət balanslaşdırma zamanı hərəkətdə olan vasitələrin
hərəkət şəraiti ilə də sıx surətdə bağlıdır. Balanslı vəziyyətin
yaranması üçün hərəkətetmə şəraitinin özü də bir vəziyyətdir,
bu anlarda vasitələrin müəyyən taraz koordinatlarına gəlməsi
zərurəti ortaya çıxır. Balanslaşdırma zamanı hərəkətdə olan
vasitələrə daima münasib şəraitin yaradılması lazım olur. Şərait
təbii olaraq, proseslər zamanı yaranır, eləcə də hərəkətdə olan
vasitələr öz maraqlarını təmin etmək üçün şəraitin
yaradılmasında iştirak edirlər. Qeyd edildiyi kimi, balanslı
vəziyyətin yaradılması üçün balanslı şəraitin yaradılması tələb
olunduğundan şəraitlər bir-birini əvəzləyən vəziyyətlərdən
ibarət olur. Ola bilər ki, bir qeyri-tarazlı şərait arxasınca digər
qeyri-tarazlı və ya tarazlı şəraitlərin əmələ gəlməsini təmin edə
bilsin. Hərəkətlərin tərkibi müxtəlif olduğundan müxtəlif
anların, tərkib hissələrin birləşməsi nəticə olaraq balanslı
şəraitin yaranmasına səbəb ola bilər. Bu baxımdan fərqli
şəraitlər zamanı da balanslı vəziyyətlər meydana gələ bilər.
Balanslı vəziyyətlər tərəflərin hərəkətləri zamanı meydana
gəldiyindən, hərəkətlərin müsbət və mənfi birləşmələri və
əvəzləmələri nəticə olaraq balanslı vəziyyətlərin meydana
gəlməsini təmin edə bilər.
Balanslı vəziyyətlərin yaradılması üçün şəraitlərin
müəyyən edilməsi prosesləri həyata keçirilir. Şəraitlər
tələbatlara, zaman və məkana uyğun olaraq yaradılır. Balanslı
vəziyyət prosesli vəziyyət olaraq özündə azdan çoxa doğru
kiçik momentləri –tarazlı və qeyri-tarazlı birləşdirə bilər. Bu
baxımdan ümumi və konkret taraz vəziyyətləri yarana bilər.
Konkret tarazlı və qeyri-tarazlı vəziyyətlər ümumi tarazlı
vəziyyətlərin tərkibinə çevrilə bilər.
Qəbul etmək lazımdır ki, şərait müəyyən anlara bağlı olan
bir kateqoriyadır. Balanslaşdırma prosesinin tərəfləri üçün
qəbul edilən şəraitdə əldə olunan nəticə vəziyyətinin olması
labüddür. Ümumi balanslaşdırma vəziyyətində ola bilər ki, bir
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neçə formada qəbul edilməyən şəraitlər də ortaya çıxsın.
Qəbuledilməyən, münasib olmayan şəraitlərdə hərəkətlər,
adekvat olaraq qəbuledilən şəraitlıərin meydana gəlməsini
zəruri edə bilər (mənfiliklərdən müsbətliklərin yaranması).
Qəbuledilməyən və qeyri-münasib şəraitlər tələb olunan
hərəkətlər prosesində qəbuledilən şəraitlərim meydana
gəlməsini nəticələndirə bilər. Balanslı vəziyyət müvafiq
zamanda müvafiq şəraitin yaradılmasına bağlıdır. Yəni şəraitin
yetişməsində zaman gəlib çatır və hərəkətlərin (proseslərin)
şərait yaratmaq anına gəlməsi vəziyyətləri meydana gəlir. Bir
hadisənın törədilməsi müəyyən zamanda həyata keçirilir,
hadisələrin törənməsindən sonra növbəti hadisələrin törənməsi
zərurəti yaranır. Hər bir hadisə proses müddətindən asılı
olduğundan, prosesin tərkibində çoxlu sayda ardıcıl hərəkət
məqamları ola bilər. Hadisələrin törədilməsi ardıcıllığında ola
bilər ki, ardıcıl şəkildə balanslı və qeyri-balanslı vəziyyətlər
yaransın. Burada hadisələrin səbəb və nəticələri bir-birini
ardıcıl olaraq əvəzləyə bilir. Hər bir səbəb və şərait nəticə ilə
bağlı olduğundan balanslı şəraitin meydana gəlməsi müvafiq
səbəbdən asılı olur. Şərait tələbatı üzə çıxarır və tələbatın təmin
edilməsi üçün hərəkətləri zəruri edir.
Balanslaşdırma proseslərində tərəflər iştirak etdiyindən
tərəflərin hər birinin hərəkətləri zamanı əldə olunan nəticələr
növbəti tarazlı münasibətlərin yaranması üçün ediləcək
hərəkətləri istiqamətləndirməlidir. Tarazlı münasibətlər zamanı
tarazlı şəraitin yaradılması üçün maraqların tarazlı şəkildə,
uyğun formada təmin edilməsi məqsədilə tərəflər qarşılıqlı
maraq doğuran hərəkətlər etmək üçün şəraitin yaranmasını
zərurətə çevirməlidirlər.
Cəmiyyətin münasibətlər tərkibini, əhatəsini özündə çoxlu
sayda istiqamətləri, sahələri, obyekt və subyektləri, hərəkət
(fəaliyyət) tərzlərini, hərəkətsizlik xüsusiyyətlərini, fəaliyyət
trayektoriyalarını, şərait vəziyyətlərini cəmləyən bir vahidbirləşmiş sistem kimi qəbul etsək, onda hesab etmək olar ki,
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tarazlı münasibətlərin yaranması üçün ümummünasibətlər
strukturunun bütün komponentlərində, yarımstrukturlarında
tarazlı və qeyri-tarazlı (qeyri-tarazlı daha tez keçici
vəziyyətlərə malik olmalıdır və tarazlı vəziyyətlərin yaranması
üçün tənzimləmə elementlərinin, tənzimləmə məqamlarının
yaradılmasına xidmət etməlidir) vəziyyətlər mövcud olmalıdır.
Onu da nəzərə almaq olar ki, cəmiyyətin ümummünasibətlər
sistemini formalaşdıran vahid struktur (strukturlar cəmi) öz
məzmun və formalarına görə eyni səviyyədə ola bilməz, hər bir
tərkib struktur digər strukturla əlaqəli olaraq, baza və üst
strukturların tərkibini təşkil edə bilər. Burada strukturlar
arasında iyerarxik münasibətlər mövcuddur. Münasibətlər
strukturunun baza tərkibində (baza tərkib hissələrində)
yaradılan tarazlı münasibət digər- üst komponentlərdə özünü
göstərir. Məsələn, iqtisadi inkişafla əlaqədar olaraq iqtisadi
maraqların tarazlı olaraq təmin edilməsi (cəmiyyətin bütün
təbəqələrində-stratifikasiyalarında-üzvlərin-subyektlərin
maraqlarının paylanmış və qənaətedici şəkildə ödənilməsi)
sosial və siyasi münasibətlərin tarazlı təminatına gətirib çıxarır.
Məsələn, Avropanın inkişaf etmiş cəmiyyətlərində cəmiyyətin
iqtisadi (maddi) tələbatının nisbi qaydada tarazlı ödənilməsi bu
regionda ümumi sabitliyin əsasını qoymuşdur. Baza
münasibətlər strukturu üst qat münasibətlər strukurunda
tarazlığın yaranması üçün vacib olan elementləri ixrac edir.
Baza strukturunun tarazlı vəziyyəti üst qat strukturlar üçün
tarazlı münasibətlər şəraitin yaradılmasını zəruri edir. Baza
münasibətlər strukturu elementlərin yayılmasını, paylanmasını
şərtləndirir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, qeyri-sabitlik vəziyyətləri əksər
hallarda sosial baxımdan qənaətedici səviyyədə təmin
olunmayan şəxslərin öz tələbatlarını ödəmək üçün qarşılqlı
olaraq kəskin hərəkətləri ilə müşahidə olunan vəziyyətlərdir.
Bu zaman tərəflər daha çox emosiyalara qapılırlar və qarşılıqlı
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duruş məqamında gərginlik çoxalır, qarşılıqlı qüvvələrin tətbiqi
zamanı əks effektlər artır.
Tarazlı münasibətlər zamanı maraqların təmin edilməsi
üçün fəaliyyət anlarının trayektoriyasında qalxmalar və
enmələr müşahidə edilir. Məsələn, tarazlıq tərəfləri olan
subyektlərin maraqları müəyyən anda təmin edilir, bir an üçün
təmin edilmir, sonra isə təkrarən təmin edilir. Təmin edilmələr
və təmin olunmayan anlar aralarında tarazlıq yaranır. Hər hansı
bir şəxsin hüquqları pozulur, bu zaman enmə yaranır, hüquqlar
bərpa olunduqda qalxma meydana gəlir, vasitə öz nisbi duruş
vəziyyətinə gəlir. Bir şəxsin fəaliyyətinə uyğun olaraq maddi
maraqları təmin edilir, sonra maddi maraqlarının təmin
edilməsində müəyyən fasilələr yaranır, ardınca təkrar
təminetmə prosesləri yaşanır. Burada qalxma və enmə
proseslərinin özləri də tarazlığı əks etdirir. Bu o deməkdir ki,
qalxmalar və enmələrdə ardıcıllıq (hərəkətlərin ardıcıl davam
etməsi) var. Zaman ardıcıllığı var, qalxma və enmə zamanı
trayektoriyada nöqtələrin ardıcıl dəyişmələri var. Ardıcıllıq özü
bir əvəzləmə prosesi olduğundan tarazlıq da olur. Bununla
yanaşı, ardıcıl şəraitlər də yaranır. Balanslı şəraitin yaranması
üçün müəyyən şərtlərin olması vacib amilə çevrilir. Ümumi
tarazlıq trayektoriyasında qalxmalar və enmələr həm də
əksliklərin vəhdəti kimi çıxış edir və biri-digərini şərtləndirir.
Enməyə qalxmanın tərkibində olan momentlər, elementlər təsir
edir, eyni zamanda əksinə proseslər baş verir. Ziddiyyətlərin
mübarizəsi nəticədə uyğunluğun yaranmasını şərtləndirir.
Tarazlıq trayektoriyasında baş verən qalxmalar və enmələr
(yəni dəyişmələr) iqtisadiyyat elmində belə bir izah verilir:
Məcmu tələb və məcmu təklifin qarşılıqlı əlaqəsi ümumi
iqtisadi göstəricilər baxımından təhlil edilir. Təhlildə ayrı-ayrı
əmtəələrin qiyməti əvəzinə qiymətin ümumi səviyyəsi amili
istifadə olunur. Nəzərə alınır ki, bu amillər ümumi tarazlığa
ayrı-ayrılıqda yox, eyni zamanda təsir edir. Buna görə də real
iqtisadiyyatda tarazlıq vəziyyəti dayanıqlı olmayıb daim
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pozulan şəkildə mövcuddur. Hər bir amilin təsirinə adekvat
olaraq, iqtisadi sistem baş verən bu dəyişikliklərə uyğunlaşır.
Bu da hər dəfə tarazlıq nöqtəsindən kənarlaşmalara səbəb olur.
Bununla belə, iqtisadi tarazlıq durmadan pozulduğu kimi də
dərhal bərpa olunur. 1 Beləliklə, tam tarazlıq real həyatda
olmayan bir haldır, bu iqtisadiyyatın real vəziyyətini əks
etdirən məntiqi nəticədir. Bununla belə həm nəzəri təhlil
baxımından, həm də əməli təsərrüfat fəaliyyəti üçün ümumi
iqtisadi tarazlıq çıxış nöqtəsidir. 2 İqtisadiyyat sahəsində
mövcud olan dəyişmələr yekunda ümumi iqtisadi tarazlığın
yaranmasını şərtləndirir. Münasibətlər sistemi canlı və cansız
vasitələri özündə əks etdirməklə canlı (fəaliyyət strukturu)
struktur olduğundan, strukturun mexanizmisinin işləməsi üçün
müəyyən anlarda, şəraitlərdə şərtlərin ödənilməsi zərurətə
çevrilir. Şərtlərin ödənilməsi daxili proseslərin baş
verməsindən irəli gələn daxili təsir qüvvəsi ilə xarici qüvvənin
vəhdəti əsasında sistemin mexanizmisinin fəaliyyətini təmin
edir. Şərtlər subyektlər üçün hərəkətverici amil rolunu oynayır.
Şərtlər tələbatların ödənilməsinə əsaslanır. Ardıcıl tələb edilən
şərtlər münasibətlərin tarazlı qaydada inkişafını təmin edir.
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Balanslı vəziyyətlər arasında keçidlər (balanslı
vəziyyətlərin əvəzlənmələri)
Bütün münasibətlər sistemində, eləcə də mexanikada balanslı
vəziyyətin yaradılması üçün hərəkətlərin edilməsi mütləqdir;
çünki hərəkətlər zamanı müəyyən yerdəyişmələr həyata keçirilir.
Mexanikada yerdəyişmə hərəkət edən nöqtənin başlanğıc və son
vəziyyətlərini birləşdirən vektor kimi qeyd edilir. Nöqtənin
trayektoriyasının vətəri boyunca yönəlir. İctimai münasibətlərdə
balanslaşdırma məqsədi istiqamətində hərəkət edən tərəflər
balanslı vəziyyətlər yaradırlar. Balanslı vəziyyətlər əsasən
hərəkətlərin özlərinin vəziyyətləri kimi xarakterizə edilə bilər,
bununla yanaşı, hərəkətlərin nəticələri kimi də səciyyələndirilə
bilər. Vasitələr balanslı vəziyyətlərə gəlmək üçün hərəkət
tərkiblərini əks etdirən qarşı-qarşıya olan elementləri, (burada
elementlər dedikdə, mücərrədlik vasitələri də başa düşülə bilər)
əvvəlki vəziyyətlərdən dəyişdirərək, sistematik, qarşı-qarşı, yanyana olan vəziyyətlərə gətirə bilərlər. Bu baxımdan da hesab
etmək olar ki, mücərrəd predmetlərin, vasitələrin (məsələn,
maraqların tərkib elementləri) kənar nöqtələri, koordinatları üstüstə, yan-yana gətirilir. Sadə dildə fikrimizi belə izah edərək
bildirə bilərik ki, maraqların təmini üçün tərkib elementləri
(ehtiyac, tələbat tərkibi və ölçüləri) uyğunlaşdırılır, qruplaşdırılır.
Bu barədə əvvəlki başlıqlarda da bir qədər danışılıb. Balanslı
vəziyyətlərdə vasitələr eyni koordinatlar, istiqamətlər üzrə hərəkət
vəziyyətində olurlar. Balanslı vəziyyətin yaradılması üçün
hərəkətdə olan vasitələr ya bütövlükdə, ya da ayrı-ayrı
əlamətlərinə görə əlaqəli olaraq, qarşı-qarşıya, üsbəüz və yanyana gətirilirlər. Koordinasiya prosesləri həyata keçirilir. (Qeyd:
koordinasiya [lat. co(cum) –birgə+ordinatio-qaydaya salma]hərəkətin, anlayışın, hər hansı bir şeyin tərkib hissələrinin
uzlaşdırılması, birləşdirilməsi, qaydaya salınması, əlaqələndirilməsidir). Hər iki vasitənin hərəkət koordinatları, hərəkət
müstəviləri müəyyən zamana görə uyğunlaşdırılır, bərabər
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səviyyəyə gətirilir. (Qeyd: koordinatlar [lat. co(cum) –
birgə+ordinat]-düz xətt, müstəvi və səth üzərində, həmçinin
fəzada nöqtənin vəziyyətini müəyyən tərtibdə verilmiş ədədlər
kimi izah edilir) Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, müqayisə
predmeti olaraq eyni əlamətlər dedikdə, iki vasitənin mövcud
koordinatları arasındakı uyğunluq məsafələri və tərkib maddələri,
fəlsəfə və psixologiyada isə oxşar şüur və oxşar idraki düşüncə
formaları və onların təzahürlərini, yəni, eyni mövqelərini, eyni
baxışlardan (nəzəri) irəli gələn, eyni təcrübi təsir metodlarını,
hərəkət tərzlərini nəzərdə tutmaq olar. Əlamətlər koordinatlara
və məzmuna (tərkib çalarına) görə müəyyən edilir. Yəni oxşar
nöqtələr,əətl ox
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şəkildə tərəflərin maraq və məqsədləri eyniləşdirilir. Maraq və
məqsədlər üzrə hərəkətlər trayektoriyasında da vəziyyətlər eyni
xassəli olmaqla əvəz edilə bilir. Balanslı vəziyyətlərin yaradılması
üçün meydana gətirilən və zamana uyğun olan şərtlər də
eyniləşdirilir və ardıcıllıq təmin edilir. Balanslı vəziyyətlər nisbi
xarakter kəsb edərək şərait, zaman və məkana, hərəkətlərin
xüsusiyyətlərinə, vasitələrin forma, məzmun və tərkib
dəyişmələrinə müvafiq olaraq dəyişir.
Balanslı vəziyyətlər bir istiqamət üzrə yarana bilər, həmçinin
bir istiqamətdən digər istiqamətlər üzrə də dəyişə bilər. Yəni bir
məqsəd üçün eyni trayektoriyalar üzrə hərəkət edən vasitələrdə
məqsəd dəyişərsə, həmin vasitələr başqa trayektoriyalara keçə
bilər. Bu taryektoriyalarda da balanslı vəziyyətlər yarana bilər.
Balanslı vəziyyətlər bir hərəkət trayektoriyasından digər hərəkət
trayektoriyasına keçidlərdə də yarana bilər. Balanslı vəziyyətlərin
əvəzlənmələri zamanı hərəkət tərkibində də dəyişikliklər meydana
gələ bilər. Hərəkət forma və məzmunları dəyişikliyə məruz qala
bilər, lakin trayektoriyalarda balanslı vəziyyətlər bir-birini
əvəzləyə bilər. Ümumiyyətlə, balanslı vəziyyətlərin dəyişmələri,
bir-birini ardıcıl olaraq əvəzləmələri eyni bir trayektoriya üzrə,
həmçinin ayrı-ayrı trayektoriyalar üzrə həyata keçirilə bilər.
Məsələn, mexanikada bir istehsalat prosesləri zamanı texniki
əvəzləmələr həyata keçirilir. Konveyer üsulu ilə məhsulların
istehsalı zamanı ardıcıl və istehsal balansı, hərəkət balansı,
mexaniki balans yaranır. Tərkib vasitələri ardıcıl zamanla bir və
ya bir neçə istiqamətdə hərəkət axınına düzülür. Bu ümumi
dövriyyəli hərəkət mexanizminin özü bir ardıcıl düzülüş olaraq
bərabər şəkildə dəyişən momentlərin cəmindən ibarət olur və
dövriyyəli və balanslı hərəkət vəziyyətlərini özündə əks etdirir.
İstehsalat prosesləri üzrə münasibətlərdəki tarazlıq
vəziyyətləri zaman ardıcıllığına görə bir-birini əvəzləyə bilər.
İstehsal prosesləri zamanı ardıcıl olaraq əşyaya bərabər təsirlər hər
təsir, hər akt arasında balansın yaranmasını təmin edir. Balanslı
vəziyyət ardıcıl kəmiyyətli təsirlərdən yaranan vəziyyətdir. Eləcə
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də bir istiqamətli istehsal zamanı işçılər arasında zaman ardıcıllığı
ilə eyni məqsəd üzrə oxşar işlərin görülməsi zamanı, ötürmə
prosesləri və ya tə
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meydana gələ bilər. Ardıcıl mənfiliklər, ardıcıl müsbətliklər –
bunların özləri də bir trayektoriya üzrə mövcud olan balanslı
vəziyyətlərdir. Buna zaman, məsafə, sıra tarazlıqları da demək
olar. Gərginliklərin, xoşa gəlməz halların eyni səbəbdən baş
verməsini, oxşar şəraitlərdən doğmasını nəzərə alsaq hesab edə
bilərik ki, bir istiqamət üzrə vaxtaşırı meydana gələn gərginliklər
arasında tarazlıq yaranır. Eyni səbəb və nəticələr, şəraitlər oxşar
mənfi və müsbət halları ortaya çıxarır. Gərginliklər, o cümlədən
mənfiliklər qəbul edilmədiyindən, müsbət nəticələr gözlənildiyindən, belə vəziyyətlər disbalanslı vəziyyətlər kimi xarakterizə
edilə bilir. Belə vəziyyətlərə disbalanslı vəziyyətlərin özlərinin
koordinasiyası, tarazlığı, simmetriyası-balanslı vəziyyətlərdə isə
asimmetriya- meydana gəlir.
Balanslı vəziyyətlər bir trayektoriya üzrə dəyişkən ola bilər.
Yəni balanslı vəziyyətlər zaman, şərait və məkandan asılı olaraq
bir trayektoriya üzrə dəyişə bilər və bu da məqsədlərdən, dəyişən
məqsədlərdən asılı ola bilər. Şərtlərin ödənilməsindən, maraq və
şəraitdən, eləcə də tələbatların həcmindən asılı olaraq və bu
amillərin böyüməsi ilə bağlı olaraq balanslı vəziyyətlər də bir
trayektoriyadan qalxma və enmələr xüsusiyyətilə digər
trayektoriyalara keçə bilər. Balanslı vəziyyətlərin özündə baş
verən dəyişmələr qeyri-balanslı vəziyyətlərdən də əmələ gələ
bilər. Ola bilər ki, çox mürəkkəb disbalans vəziyyəti ardınca sadə
balans vəziyyətini yaratsın. Balanslı vəziyyətin ardınca gələn
balanslı vəziyyət sadə və sabit hərəkət proseslərini özündə
cəmləşdirə bilər. Lakin balanslı vəziyyətin ardınca gələn
disbalanslı vəziyyət özündən sonrakı balanslı vəziyyəti mürəkkəb
və daha geniş tərkibli edə bilər. Bu baxımdan da inkişaf əsasən
balanslı vəziyyətlərdən disbalanslı vəziyyətlərə, disbalanslı
vəziyyətlərdən isə balanslı vəziyyətlərə keçiddə daha sürətlə ola
bilər. Burada mübarizə nisbətən səmərəli xüsusiyyətlərə malik ola
bilər.
Keçidlərin aşağıdakı konkret formalarını qeyd etmək olar:
-balanslı vəziyyətlərdən balanslı vəziyyətlərə keçid;
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-balanslı vəziyyətlərdən disbalanslı vəziyyətlərə keçid;
-disbalanslı vəziyyətlərdən disbalanslı vəziyyətlərə keçid;
-disbalanslı vəziyyətlərdən balanslı vəziyyətlərə keçid
-bir trayektoriyada mövcud olan disbalanslı vəziyyətdən digər
trayektoriyadakı balanslı və ya disbalanslı vəziyyətə keçid;
-müxtəlif trayektoriyalarda mövcud olan balanslı
vəziyyətlərdən bir trayektoriya üzrə mövcud olan balanslı
vəziyyətlərə keçid;
-disbalanslı və balanslı vəziyyətlərin ardıcıl və interval zaman
əsasları ilə qalxma və enmələrlə bir-birilərini əvəzləmələri;
-tam tərkibli balanslı vəziyyətlərin yaranması və
əvəzlənmələri;
-müəyyən əlamətlərinə görə bərabər səviyyədə mövcud olan,
uyğun mövqelərə gətirilmə (gəlmə) ilə xarakterizə olunan balanslı
vəziyyətlərin dəyişmələri, əvəz olunmaları və s.
Balanslı vəziyyətlərin çoxtərkibliyi, çoxçalarlığı,
çoxistiqamətliliyi
Balanslaşdırma tərəfləri ehtiyac və tələbatlara müvafiq
olaraq eyni məqsədlər üzrə eyni və yaxın, oxşar mövqelərə
gətirmə prosesidir. Balanslaşdırma zamanı tərəflər mərkəzi
koordinatlar, müəyyən dayaq nöqtələri üzrə cəmləşirlər və
münasibətlərin tarazlaşmasında oxşar xətlər müəyyən edilir.
Balanslaşdırma proseslərinin tərkibi və balanslaşdırmanın
məzmunu olaraq elementlər eyni və yaxın istiqamətlər üzrə
eyni və ya bərabər koordinatlara müvafiq olaraq taraz
vəziyyətinə gətirilir. Balanslaşdırmada tərəflərin ehtiyac və
tələbatları imkanlara görə müəyyən edilir və balanslaşdırma
vəziyyətlərinə gəlmək üçün istiqamətlər müəyyən olunur.
Balanslaşdırma prosesləri zamanı tərəflər bir və ya bir neçə
əşyaya təsir edirlər. Bu baxımdan əşyalar bir neçə hissyə
parçalanır və yaxud da hissələrdən tamlar əmələ gəlir. Əşyalar
oxşar və eyni məzmunlar üzrə hissələrə parçalandıqda və ya
hissələrdən tamlar əmələ gəldikdə eyni sahələr üzrə
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münasibətlər formalaşır. Əşyalara ardıcıl olaraq eyni və oxşar
təsirlər tərəflərin eyni istiqamətlər üzrə hərəkətlərini zəruri
edir. Bu zaman təsirlər çoxaldıqca, vasitələrin sayı artdıqca
istiqamətlərdə formalaşma prosesləri də zənginləşir, kiçik və
böyük miqyaslı hərəkət formaları yaranır. Bir istiqamət üzrə
çoxlu sayda balanslı vəziyyətlər və disbalanslı vəziyyətlər
yaranır. Tarazlıq vəziyyətlərində tətbiq edilən qüvvələrin
kəmiyyətinə müvafiq olaraq tarazlıq trayektoriyasında
qalxmalar və enmələr müşahidə edilir, bir trayektoriyada
dalğavari məzmun özünü göstərir. Tarazlıq trayektoriyasında
tələbatların müxtəlifliyinə, şəraitlərə, zaman və məkana
müvafiq olaraq zəngin məzmun, bu baxımdan tərkib
formalaşır. Tarazlıq vəziyyətlərinin çoxçalarlığına bir tərəfdən
tarazlıq vəziyyətləri trayektoriyasında mövcud olan və ardıcıl
şəkildə bir-birini əvəzləyən tarazlıq məqamları aid olursa, digər
tərəfdən, çoxlu sayda və bir-biriləri ilə əlaqəli olan, həmçinin
müxtəlif, bu baxımdan fərqli tarazlıq vəziyyətlərini özündə əks
etdirən çoxlu istiqamətlər də aid edilir. Qeyd edildiyi kimi,
tarazlıq əşyalara eyni səviyyədə, bərabər imkanlar səviyyəsində
təsirlərdən irəli gələn vəziyyətlər kimi xarakterizə edilə bilər.
Bir istiqamətdə mövcud olan parçalanmalardan əmələ gələn
hissələrə və birləşmələrdən əmələ gələn hissələrə təsir edilir,
təsir nəticəsində yeni məzmunlu əşyalar əmələ gəlir. Bu
baxımdan da münasibətlər istiqamətdən-istqamətlərə ayrılır.
Tarazlıqlar da istiqamətlərdən istiqamətlərə ayrılır. Bir neçə
istiqamət üzrə müxtəlif momentləri, vəziyyətləri özündə ehtiva
edən
balanslaşdırma
vəziyyətləri
meydana
gəlir.
Balanslaşdırma trayektoriyalarında ola bilər ki, çoxlu sayda
balanslı vəziyyətlər yaransın. Balanslaşdırma proseslərinin
çoxtərkibliyi, çoxməzmunluğu ehtiyac və tələbatlar üzrə iştirak
edən tərəflərin maraqlarının çoxtərkibli olması ilə əlaqəlidir.
Bu baxımdan da ola bilər ki, bir trayektoriya üzrə müxtəlif
balanslı vəziyyətlərin tərkibi meydana gəlsin.
Balanslaşdırma proseslərinin çoxməzmunluğu həmçinin
hərəkətlərə gətirilən vasitələrin hərəkətlərinin çoxtərkibliyi ilə
əlaqəlidir. Çoxçalarlı balanslaşdırma prosesləri zamanı əşyalara
494

təsir imkanları böyük olur və çoxistiqamətli təsirlər meydana
gəlir. Ola bilər ki, tərəflərin (subyektlərin) ölçüsündən asılı
olaraq, onların fəaliyyət miqyasları böyüsün, bir neçə
istiqamətli təsirlər yaransın. Bir vasitə öz imkanlarına görə eyni
zamanda, həm də müxtəlif zaman intervallarında həm bir
istiqamətə, həm də digər istiqamətlərə təsirlər etsin. Bu zaman
tərəflər geniş münasibətlər sferasına daxil olurlar. Tərəflərin
genişlənən tələbatlara söykənən geniş tərkibli və çox əhatəli
fəaliyyətləri münasibətlər sferasının da genişlənməsinə səbəb
ola bilir. Münasibətlər sferasının genişliyi və tərkib zənginliyi
balanslı vəziyyətlərin tərkibinin çoxçalarlığını təmin edə bilir.
Bu baxımdan çoxistiqamətli təsirlərin mövcudluğu çoxtərəfli
(çoxtrayektoriyalı)
balanslaşdırmanı
əmələ
gətirir.
Balanslaşdırma vəziyyətlərinin çoxçalarlığı subyektlərin özləri
tərəfindən vəziyyətlərin idarəolunması proseslərini meydana
gətirir. Balanslaşdırma proselərinin əmələ gətirdiyi vəziyyətlər
sistem yaradırlar ki, bu sistem də tamın (vahid sistemin) tərkibi
olan balanslı vəziyyətlərin çoxçalarlığını təmin edir. Bir
məsələni də xüsusi olaraq qeyd etmək olar ki, balanslı
vəziyyətlərin çoxməzmunluğuna əşyalara təsir imkanları və
təsir edən vasitələrin həcmi, sayı, şərait, zaman, məkan amilləri
təsir göstərir. Əşyaların sayı çox olarsa, əşyaların böyüklüyü
çox olarsa, ona təsir edən tərəflərin sayı və imkanları böyük
olarsa, əşyalardan yeni hissə və tamların əmələ gəlməsi
prosesləri də böyük olar. Əşyalardan əşyaların əmələ gəlməsi
və yeni forma və məzmunların ortaya çıxması proseslərində
bərabərtərəfli iştirak balanslaşdırma proseslərinin, balanslı
vəziyyətlərin çoxçalarlığını əsaslandırır. Balanslı vəziyyətlərin
çoxçalarlığı cəmiyyətin inkişafını zəruri edir. Belə ki, əşyalara
təsir zamanı tərəflərin iştirak imkanları bərabərlərşir, hər bir
tərəf öz səviyyəsində iştirak edir.
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Çoxçalarlığın əhəmiyyəti
Təsirlərin çoxlu sayda istiqaməti mübarizəni artırır və
nəticədə cəmiyyətin hərtərfli inkişafı təmin edilir.
Balanslaşdırma prosesləri zamanı tərəflərın maraqlarının
bərabərsəviyyəli təmin edilməsi həmin tərəflər arasında
ziddiyyətlərin mövcudluğunu minimuma salır və qarşılıqlı
toqquşmlara az rast gəlinir. Bu baxımdan balanslı vəziyyətlərin
çoxçalarlığı zamanı cəmiyyətlərdə sabitlik yaranır, cəmiyyətin
təbəqələri arasında yaylı (yumşaq) münasibətlər baş verir və
resurslardan birgə şəklildə və tarazlı qaydada istifadə üsulları
və anları və şəraitləri meydana gəlir. Balanslı vəziyyətlərin
çoxçalarlığı cəmiyyətin strukturları arasında rəngarəng
münasibətlərin əsasını təşkil edir. Cəmiyyətin ümumi
strukturunun tərkibində genişlənmə, məzmun genişlənməsi baş
verir, subyektlərin, tərəflərin sayı artır. Mübarizə sahələri
genişlənir, əşyaların sayı çoxalır və təsir imkanları genişlənir.
Bu baxımdan hesab etmək olar ki, balanslı vəziyyətlərin
çoxçalarlığı bütün sahələrdə dinamik və statik inkişafın
əsaslarını müəyyən edir. Balanslı vəziyyətlərin çoxluğu həm də
ona görə müsbət qəbul edilə bilər ki, subyektlərin effektli
təsirləri birtərəfli yox, qarşılıqlı mübarizədə meydana gəlir.
Qarşılıqlı təsirlər zamanı, qarşılıqlı mübarizədə çəkindirmə
vəziyyətləri yaranır, razılıq (kompromislik) əldə edilir.
Maraqların bölgüsündən, paylaşmasından rəngarənglik yaranır.
Mübarizədə birgə iştirak birgə imkanların səfərbər olmasını
zəruri edir. Hər bir maraqlı tərəfin iştirakı bir tərəfdən
mübarizəni zəruri edir, digər tərəfdən əşyalara təsir imkanlarını
artırır. Ehtiyac və tələbatların çoxluğu, subyektlərin çoxluğu,
maraqların tarazlı şəkildə təmin edilməsi və balanslı
vəziyyətlərin çoxtərkibliyi cəmiyyətdə inkişaf dalğalarının
sürətlənməsini zəruri edir və inkişaf dalğaları üçün şəraitlərin
meydana gəlməsini şərtləndirir. İnkişaf dalğalarının bir-birini
əvəzləməsi cəmiyyətin qatlı balanslı vəziyyətinin yaranmasını
zəruri edir. Balanslı vəziyyətlərdən yaranan şərait ola bilər ki,
disbalanslı vəziyyətləri yaratsın və yaxud da əksinə balanslı
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vəziyyətləri meydana gətirsin. Ardıcıl təsirlərdən meydana
gələn disbalanslı vəziyyətlərin çoxluğunun özü də subyektlər
üçün çəkindirmə vəziyyətlərinin sayını artıra bilər və ehtiyat
amili balanslı vəziyyətlərin yaranması zərurətini üzərə çıxara
bilər. Balanslı vəziyyətlərin çoxçalarlığı balanslı proseslərdə
iştirak edən vasitələrin (subyektlərin) çoxtərəfli təsirlərindən də
irəli gələ bilər. Ola bilər ki, bir subyekt (tərəf) bir vasitəyə təsir
etsin, ola da bilər ki, eyni anda və ya da zaman intervalında
müxtəlif vasitələrə təsir etsin. Buna bir subyektin müxtəlif
balanslı vəziyyətləri yaratmaqda iştirak etməsi demək olar. Bir
subyekt (maraqlı tərəf) həm bir balanslı vəziyyətin, həm də
digər balanslı vəziyətin yaranmasında iştirak edə bilər. Buna
birtərəfli iştirak və çoxtərəfli iştirak nəticəsində yaranan
balanslı vəziyyətlər kimi qiymət vermək olar.
Balanslı vəziyyətlərin çoxçalarlı əsaslarını aşağıdakı
şəkildə konkret izah etmək olar:
-münasibətlərdə iştirak edən, münasibətlər sahəsini
genişləndirən subyektlərin çoxluğu, forma müxtəlifliyi;
-tələbat və maraqların zənginliyi;
-çoxtərəfli təsirlər nəticəsində yaranan çoxlu sayda
əşyaların (predmetlərin) mövcudluğu;
-çoxlu sayda predmetlərin təsirlər üçün müxtəlif sayda
vasitələri öz ətrafına cəlb etməsi;
-tərəflərin iki və ya çoxtərəfli qaydada təsirlərindən
meydana gələn çoxtərkibli münasibətlərin yaranması;
-əşyalara çoxtərəfli
təsirlər nəticəsində
yaranan
istiqamətlərin çoxluğu;
-tərəflərin qarşılıqlı təsirləri nəticəsində yaranan
münasibətlər sistemi və tərkib komponentlərinin zənginliyi;
-balanslaşdırma proseslərinin özlərinin zənginliyi, o
cümlədən
-prosesin tərkibi olan maraq və diqqətin zənginliyi,
-üsul və qaydaları müəyyən edən normaların zənginliyi;
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-təsirlərə müvafiq olaraq bir və ya bir neçə trayektoriyada
balanslı vəziyyətlərin proses dəyişkənliyi-ümumi halın,
göstəricilərin qalxması və enməsi;
-balanslaşdırma
mexanizminin
və
balanslaşdırma
sisteminin müxtəlifliyi və müxtəlif trayektoriyaları özündə
birləşdirən geniş məzmunlu vahid kompleksin mövcudluğu;
-balanslaşdırma münasibətlərini özündə birləşdirən
trayektoriyalar arasında baş verən keçici vəziyyətlərin
müxtəlifliyi-balanslı vəziyyətlərin keçiciliyinin müxtəlifliyi və
s.
Bir məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək olar ki, balanslı
vəziyyətlərin rəngarəngliyi münasibətləri özündə əks etdirən
iqtisadi, sosial, siyasi və mədəni münasibətlər sisteminin
vahidliyini və bərabər vəziyyətli və əlaqəli inkişafını təmin
edir. Həmçinin sistemin daxilində statistik göstəricilər artır və
dinamiklik daima təmin edilir. Eləcə də dövlətin beynəlxalq
münasibətlərində
balanslı
vəziyyətlərin
mövcudluğu
beynəlxalq münasibətlərin trayektoriyasının və obyektlərinin
sayının artmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Balanslı
vəziyyətlərin müxtəlifliyi sistemin daxilində rəngarəng
prosesləri təmin etməklə çoxlu sayda elementlərin qarşılıqlı
bərabər səviyyələrə gəlmələrini təmin edir. Trayektoriyalararası iyerarxik əlaqələr yaradılır.
Balanslaşdırma və balanslaşdırma proseslərinin
müxtəlifliyi - fərqlilik (oxşar və fərqli təsirlər,
mövqelər, hərəkətlər)
Balanslaşdırma prosesləri müddət baxımından qısa və uzun
ola bilir və müxtəlif zənginlikləri, çalarları özündə əks etdirir.
Proseslərin nətcə vəziyyətinin alınmasındakı zaman (müddət)
amilinə şərait, tərəflərin iştirak imkanları və iştirak səviyyələri,
daxili və kənar təsirlər mühüm rol oynayır. Balanslaşdırmanın
rəngarəngliyi, müxtəlifliyi proseslərin sistemli xarakterindən,
bundan irəli gələn strukturlaşma xüsusiyyətlərindən irəli gəlir.
Balanslaşdırma proseslərinin tərkibini zənginləşdirən iki
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aspekti qeyd etmək olar: birincisi, ayrı-ayrı sahələr
baxımından proseslərin çoxluğu və çoxlu sayda tərəflərin geniş
və ya məhdud şəkildə iştirakı amili baxımından yaranan
balanslaşdırma
vəziyyətlərinin
tərkibinin
zənginliyi,
elementlərin, ünsürlərin və onların fəaliyyət dairəsinin
genişliyi; yəni bir və ya bir neçə obyekt üzrə münasibətlərdə
iştirak edən subyektlərin say çoxluğu, subyektlərin forma
müxtəlifliyi; ikincisi, balanslaşdırma proseslərinin özlərinin
daxilən mövcud olan müxtəlifliyi, tərəflərin iştirak
səviyyələrindən, iştirak amillərindən yaranan geniş tərkibli
balanslaşdırma vəziyyəti. Bununla yanaşı, qeyd etmək olar ki,
balanslaşdırmanın, balanslaşdırma vəziyyətinin özünün də
tərkib kəmiyyətində olan dəyişikliklər balanslaşdırma
vəziyyətlərinin müxtəlifliyini zəruri edə bilər. Yəni balanslı
vəziyyətlər onların tərkib ünsürlərinin sayına görə geniş
prosesləri özündə cəmləşdirə bilər. Əgər biz balanslaşdırma
proseslərini modelləşdirsək və diaqramlar şəkilində təsvir
etsək, onda təsvirdə görünə bilər ki, balanslaşdırma
vəziyyətləri bir trayektoriya və ya trayektoriyalar üzrə dəyişən
koordinatlarla müşahidə edilir. Bir trayektoriyada baş verən və
ardıcıl olaraq davam edən balanslaşdırma vəziyyətlərinin tərkib
müxtəliflikləri
proseslərin
tərkibinin
rəngarəngliyini
şərtləndirir. Balanslaşdırma proseslərinin başlanğıcından
sonuna qədər, səbəb, şəraitlər və nəticə vəziyyətlərinin ardıcıl
düzüldüyü trayektoriyada (səbəb-nəticə və ya başlanğıc-son
trayektoriyası) tərəflərin tələbat və maraqlarından irəli gələrək
müxtəlif kəmiyyətlərə malik olan mücərrəd vasitələr hesab
edilə bilən mövqelər, fikirlər müxtəlif ola bilər.
Balanslaşdırma müxtəlif məqsədlərə malik olan subyektlər
tərəfindən həyata keçirildiyindən öz tərkibinə görə geniş
məzmunlu olur. Dövlətdaxili cəmiyyətlərdə münasibətlərin
tənzimlənməsində
və
beynəlxalq
münasibətlərdə
balanslaşdırma subyektləri müxtəlif tələbat və ehtiyaclar üzrə
maraqların təmin edilməsi istiqamətində ayrı-ayrı sahələr üzrə
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mübarizə aparırlar. Bir və ya bir neçə trayektoriya üzrə
balanslaşdırma prosesin məzmununun müxtəlifliyini əks
etdirir. Bu baxımdan qeyd etmək olar ki, subyektlər
münasibətlərin bir çox sahələrində ikitərəfli və ya çoxtərəfli
əsaslarla təsir imkanlarına malik olur. Subyektlər bir və ya bir
neçə balanslaşdırma istiqamətində iştirak edirlər. Bir
trayektoriyada az, digər trayektoriyada müqayisədə çox iştirak
edirlər. Bununla yanaşı, müşahidələr əsasında belə qənaətə
gəlmək olar ki, balanslaşdırma tərkibində hərəkətlərin
kəmiyyəti də azdan-çoxa doğru ardıcıl və ya qeyri-ardıcıl
şəkildə dəyişdiyindən balanslaşdırma prosesinin tərkibi də
müxtəlif və rəngarəng olur. Balanslaşdırma prosesləri zamanı
ola bilər ki, iki müxtəlif gücə malik olan tərəf müəyyən bir və
ya bir neçə əşyaya təsir etmək üçün eyni qüvvə tətbiq etsin,
təsir göstərsin. Bu zaman tətbiq edilən qüvvəyə görə
balanslaşdırma yaranır. Eyni təsirlər üzrə balanslaşdırma
zamanı tərəflərin maraqları ola bilər ki, imkanlarına və
potensialına görə təmin edilməsin. Belə ki, imkanları böyük
olan və kiçik olan tərəflər eyni mövqelərə görə balanslaşdırma
proseslərinə qoşula bilərlər. Maraq təmini eyni ola bilər. Lakin
böyük imkanlara malik olan tərəfin tam şəkildə maraqları
təmin edilməyə bilər. Burada tətbiq edilən qüvvəyə görə
balanslaşdırma yarana bilər.
Digər tərəfdən, eyni gücə malik olan tərəflər bir istiqamət
üzrə balanslaşdırmada iştirak edə bilərlər. Tərəflərin eyni
mövqelərə malik olması, lakin onların müxtəlif kəmiyyətli
qüvvə tətbiq etmələri və qüvvələrə müvafiq maraqlarını təmin
etmələrində də balanslı vəziyyət yaranır. Belə ki, tərəflər
bərabər mövqelər bildirirlər, bərabər qərarlar qəbul edirlər.
Buna bərabər səviyyəli iştirak əsasında balanslaşdırılma
demək olar. Balanslaşdırma proseslərinin subyektlərin iştirak
müxtəlifliyinə
görə
meydana
gələn
balanslaşdırma
vəziyyətlərinin təsnifatını aşağıdakı şəkildə qeyd etmək olar:
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-eyni və ya müxtəlif əşyaya (əşyalara) eyni və ya müxtəlif
vasitələr tərəfindən tətbiq edilən qeyri-bərabər təsir nəticəsində
mövcud olan tarazlıq münasibətləri-eyni və ya müxtəlif
vasitələrin iştirak amili tarazlığı şərtləndirir. Burada ola bilər
ki, şərait, zaman və məkan amilindən irəli gələrək qarşılıqlı
razılıq əsasında qeyri-bərabər təsirlər edilsin. -qeyri-bərabər
təsir-bərabər iştirak tarazlığı;
-eyni və ya müxtəlif əşyalara eyni və ya müxtəlif vasitələr
tərəfindən tətbiq edilən eyni səviyyəli təsir nəticəsində yaranan
tarazlıq-eyni iştirak və eyni təsir tarazlığı şərtləndirir. Burada
ola bilər ki, şərait, zaman və məkandan asılı olaraq qarşılıqlı
şəkildə eyni səviyyəli təsirlər edilsin. -bərabər təsir-bərabər
iştirak tarazlığı.
Tarazlaşdırma prosesləri zamanı ola bilər ki, əldə olunan
nəticələrdən qarşılıqlı razılıq əsasında bərabərsəviyyəli
yararlanma, faydalanma olmasın. Tərəflərdən biri öz
maraqlarının təminatında gələcək zamanlardan istifadə etsin.
Balanslaşdırma tərkibini formalaşdıran və müxtəlifliyini
özündə ehtiva edən konkret və mücərrəd vasitələrin qarşılıqlı
tətbiqi və təsirləri baxımından qeyd etmək olar ki, müəyyən bir
balanslı vəziyyəti əldə etmək üçün səbəb və nəticə arasında
müxtəlif vəziyyətlər, o cümlədən ziddiyyətlər (sabit və
dəyişən), razılıqlar və narazılıqlar, qənaətedici və qeyriqənaətedici vəziyyətlər, bir sözlə müsbət və mənfi halların
mübarizəsi, vəhdəti ola bilər. Bu vəziyyətlərin özlərində də
zamana və məkana müvafiq olaraq kəmiyyət dəyişikliyi baş
verə bilər. Ola bilər ki, müəyyən bir anda ziddiyyətli anlar
yaşansın, ola da bilər ki, ziddiyyətli anları qısa müddət ərzində
qeyri-ziddiyyətlilik, razılıq, məmnunluq halları əvəzləsin. Bu
keçidlər arasında kəmiyyət və zaman amillərinin özləri də
balanslı vəziyyətlərin yaranmasındakı proseslərin tərkib
zənginliyini, müxtəlifliyini ehtiva edə bilər. Buna tərkib
ünsürlərinə görə (mücərrəd nəticə vəziyyətləri) balanslı
vəziyyətlərin rəngarəngliyi demək olar. Balanslaşdırma
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proseslərinin tərkib elementləri arasında qarşılıqlı təsir amilləri
sxemləşdiricilik baxımından dəyişən və sabit koordinatlar
arasında cərəyan edə bilər.
Bu baxımdan balanslaşdırma proseslərinin özlərinin
müxtəlifliyinə də iki aspektdən yanaşmaq olar:
-balanslı vəziyyətin əmələ gəlməsi proseslərinin səbəb və
nəticə (başlanğıc və son-məlumdur ki, səbəb prosesin
başlanmasını, nəticə isə sonunu şərtləndirir. Hər bir hadisənin
nəticəsi onunla əlaqəli olan digər hadisələrin başlanması üçün
şərt, səbəb ola biləcək zərurətləri yarada bilir) arasındakı
məsafədəki müxtəlif vəziyyətləri;
-balanslı vəziyyətlərin zamana və şəraitə müvafiq olaraq
dəyişməsi, balanslı və disbalanslı vəziyyətlərə keçidlərin
müxtəlifliyi.
Balanslaşdırma proseslərinin özləri də müəyyən
zamanlarda, zaman müddətində, zaman intervalında baş verə
bilər. Buna balanslı vəziyyətin əmələ gəlməsi üçün tərkib
vəziyyətlərin tez bir anda bir-birini əvəzləməsi və nəticədə qısa
müddətə balanslı vəziyyətin əldə edilməsi kimi hallar təsir edə
bilər. Əgər biz istənilən bir proses tərkibinə (prosesual
vəziyyətə) müşahidə obyekti kimi baxsaq, onda belə bir
qənaətə gəlmək olar ki, proseslərdə maraqlı olan tərəflər
(prosesi yaradan vasitələr), tərəflərin hərəkətləri, hərəkət
trayektoriyaları, hərəkətləri şərtləndirən motivlər (mücərrəd
vasitələr-tərkib elementləri)-ehtiyac, tələbat, maraq, hərəkətə
başlamanı şərtləndirən vəziyyətlər-şərait, zaman, məkan;
qarşılqlı tərəflərin hərəkətlərindən yaranan (nəticə vəziyyətləri)
və sonrakı hərəkətlərdə təkanvericilik və istiqamət müəyyən
edən amillər olan, həmçinin tərəflərə təsir edən momentlərvəziyyətlər hesab edilə bilən ziddiyyətlər, razılıqlar, eləcə də
balanslı vəziyyətlərin əldə olunmasında vəziyyətlərin
yaranması üçün istifadə edilən metodlar, üsullar və vasitələrdanışıqlar, dialoqlar, yığıncaqlar və icra vasitələri, icra yolları
ümumilikdə prosesin tərkib strukturunu yaradır. Mexanizm
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nəticəsində, yəni məqsədli və trayektoriyalı hərəkət əsnasında
tərkib elementlərinin qarşılıqlı təsirlər nəticəsində bir-birini
əvəzləməsi və dəyişməsi hallarının müxtəlifliyi baxımından
qeyd etmək olar ki, balanslı proseslərin başlanğıcı və sonu
arasında yaranan vəziyyətlərin müxtəlifliyi balanslaşdırma
proseslərinin müxtəlifliyini özündə əks etdirir. Balanslı
vəziyyətlərin əldə edilməsi üçün tərəflər bir neçə mərhələlər
də adlaya bilirlər. Hər hansı bir problemin həllində şərait,
zaman və məkandan, eləcə də tələbat, ehtiyac və zərurətdən
irəli gələrək müxtəlif mərhələlər öz əksini tapa bilər. Xüsusilə
mübahisələrin, böhranlar və münaqişələrin həllində uzun və
qısa müddətli proseslər həyata keçirliə bilər. Başlanğıc və son
arasında müxtəlif vəziyyətlər yarana bilər. Balanslı
vəziyyətlərin yaranması və mövcudluğu mərhələləri həm
balanslı vəziyyətlərin bir-birini əvəzləmələri ilə, həm də
disbalanslı vəziyyətlərdən balanslı vəziyyətlərə keçidlərlə
müşahidə ediləcək əsasda ardıcıl olmayan mərhələlərlə
müşahidə edilə bilər. Məsələn şərti olaraq qeyd etmək olar ki,
bir il ərzində bir istiqamət üzrə say hesabı ilə on ədəd 15-20
gün ərzində davam edən balanslı vəziyyət yaranıb. Digər
günlər isə disbalanslı vəziyyətlərlə müşahidə edilib. Təqribən
hər iyirmi gün keçdikdən sonra balans pozulub, tərəflər
təkrarən balansın yaranması üçün müəyyən tədbirlər görməli
olublar. Disbalanslı vəziyyətlər iyirmi birinci gündən iyirmi
beşinci günə qədər davam edib, təkararən balanslı vəziyyətlər
yaranıb. Sonra yenə də disbalanslı vəziyyətlər meydana gəlib.
Lakin bir qədər uzun müddət davam edib. Burada zaman
baxımından hər balanslı və disbalanslı vəziyyətlər eyni şəkildə
və ardıcıl olaraq davam etməyib. Bir il ərzində əvəzləmələr
həm ardıcıllıqla, həm də ardıcıl olmamaqla davam edib.
Buradan belə bir nəticəyə gəlinir ki, balanslaşdırma
proseslərinin trayektoriyası mütləq dəyişən koordinatlarla
müşahidə edilir. Lakin ümumi nisbətdə balanslı vəziyyətlərin
sayı üstünlük təşkil edibsə, bu o deməkdir ki, həmin ildə
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münasibətlərdəki vəziyyət ümumi balanslaşdırma ilə
nəticələnib. İstər dövlət daxilində, istərsə də beynəlxalq
münasibətlərdə balanslı vəziyyətlər həm zaman baxımından,
həm də zamana uyğun dəyişikliyə təsir göstərəcək digər əlaqəli
elementlər baxımından-məsələn, uyğun olan və ya uyğun
olmayan şərait, məkan, ehtiyac, tələbat, maraq və s.-pozula və
bərpa oluna bilir. Bu o deməkdir ki, ümumi münasibətlər
sahəsi öz mühit xüsusiyyətlərinə görə müddət və istiqamət
amili əsasında dəyişən və sabit məqamları özündə birləşdirən
baza və üst qat strukturundan ibarətdir. Münasibətlərin
hərəkətlərin nəticəsi olan, eləcə də hərəkətlərə təkan verən
mücərrəd element kimi xüsusiyyətlərini nəzərə alsaq,
həmçinin, çoxlu sayda obyektlərə malik olması qənaətinə
gələrək belə hesab etmək olar ki, hərəkət və münasibətlərin
qarşılıqlı ehtivası münasibətlər mühitinin dinamik və statistik
tərkibini müəyyən edir. İstənilən dinamik tərkib statistik
tərkibdən, statistik göstəricilərdən formalaşır. Münasibətlərin
balanslı vəziyyətinin müxtəlifliyi həm də onunla izah edilə
bilər ki, prosesin strukturunda müxtəlif zamanlarda və şəraitdə
meydana gələn müxtəlif statistik elementlər qarşılıqlı olaraq və
birlikdə rəngarəng dinamikiliyi təmi edir. Bir məsələni də
xüsusi olaraq qeyd etmək olar ki, hərəkət prosesində nisbi
xüsusiyyətlərə malik olan sabitliklər və dəyişmələr meydana
gəlir. Statistik proseslər və dinamik proseslər bu sabitlik və
dəyişmələrdən formalaşır. Sabitlik və dəyişmələr müəyyən
anlar və şəraitlərdə bir-birilərini əvəzləyir, həm də bir-birinə
xidmət edir. Bu baxımdan da hesab etmək olar ki, sabitlik və
dəyişkənlik vahid formada, kombinasiya (qarşılıqlı əlaqədə,
birləşmiş şəkildə) formasında təzahürdə olur. Münasibətlər
sferalarında uzun müddətli dəyişikliklər müəyyən mərhələdə və
səviyyədə uzun müddətli və ya qısa müddətli sabitlik
məqamlarını yaradır. Uzun müddətli dəyişkənlik uzun müddətli
sabitlikər formasından, sabitliklər anlarının cəmindən,
statistikasından hesablarından formalaşır. Dəyişkənliklər
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statistikası isə mərhələli sabitlik vəziyyətlərini ortaya çıxarır.
Belə halda dəyişkənliklər yaradan fəaliyyət tarazlı qaydada
həyata keçirilməlidir ki, ziddiyyətlər, qarşıdurmalar
yaranmasın. Ziddiyyətlər əsasında mövcud olan dəyişmələr
zamanı trayektoriyadan kəskin şəkildə kənara çıxmalar yaranır,
nəzarətsizlik meydana gəlir. Sabitlik və dəyişkənlik məqamları
arasında uyğunsuzluqlar meydana gəlir. Belə ki, şərti olaraq
qeyd etmək olar ki, dəyişikliklər həndəsi, sabitlik isə ədədi
silsilə ilə bir-birini əvəzləyərsə, iki vəziyyət arasında kəskin
krordinasiya dəyişikliyi baş verərsə tarazlıq pozula bilər.
Kəskin dəyişmə momentləri, yəni statistiklik tamın tərkibində
dinamik inkişafdakı rəvan proseslərin qarşısını ala bilər. Bu
baxımdan tədrici əvəzləmələr və statistik uyğunluq dinamik
inkişafın əsasını təşkil edir. Statistik və dinamik müxtəliflik
də balanslaşdırma proseslərinin tərkibinin rənagarəngliyini
təmin edir.
Balanslaşdırma proseslərində koordinasiya amili
Balanslaşdırma müəyyən məkanda, fəzada, müstəvidə
elementlərin (tam və tərkib hissələrin), vasitələrin, tərəflərin
(münasibətlərdə subyektlərin) hərəkətlərinin, maraq və
məqsədlərinin
tərkib
elementlərinin
koordinatlarının
uyğunlaşdırılması, birləşdiriliməsi və əlaqələndirilməsidir (hər
hansı bir koordinat nöqtəsinə və koordinat (nöqtənin
vəziyyətini təyin edən ədəd) mərkəzinə, koordinat dayağına
müvafiq olaraq). Uyğunlaşdırma (koordinasiya) prosesləri
zamanı məsafə bərabərliyi və istiqamət bərabərliyi məsələləri
ortaya çıxır. Məlumdur ki, elmi izah baxımından koordinasiya
dedikdə, hərəkətin, anlayışın, hər hansı bir şeyin tərkib
hissələrinin uzlaşdırılması, birləşdirilməsi, qaydaya salınması,
əlaqələndirilməsi başa düşülür. Balanslaşdırma proseslərinin
tənzimlənməsi və balanslı vəziyyətin əldə edilməsi məhz
koordinasiya ilə müəyyən edilir. Balanslaşdırma prosesləri
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zamanı (mexanikada və ictimai-siyasi münasibətlər sahəsində)
müəyyən bir sistemdə mövcud olan vasitələrin hərəkətlərinin
uzlaşdırılması, sistemin tərkib hissələrinin uzlaşdırılması,
hərəkət mexanizmlərinin qaydaya salınması, uyğun
koordinatların seçilməsi, müəyyən məkanda bir və ya bir neçə
koordinasiya xətti üzrə tərkib hissələrin əlaqələndirilməsi,
müxtəlif məzmunlu və formalı hərəkətlər arasında əlaqələrin
yaradılması və s. kimi proseslər baş verir. Bu proseslər,
vasitələrin hərəkətləri, yerdəyişmələri koordinatlarla müəyyən
edilir. Koordinatlar bir növ ölçülərin müəyyən edilməsini
tənzimləyir. Məsələn, hesab etmək olar ki, mexanikada
müəyyən bir sahədə (fəzada) eyni bir trayektoriya üzrə hərəkət
edən eyni ölçülü vasitələrin taraz qaydada hərəkətlərini (yəni
vasitələrin hərəkətləri arasında eyni zaman ardıcıllığı, eyni
məkan dəyişmələri) təyin edən nöqtələr koordinatlar mövcud
olur. Bir neçə koordinat arasında birləşmələr istənilən ölçüdə
sahənin quruluşunu, ərazi tutumunu və eləcə də hərəkətlərin
miqyasını, kəmiyyətini müəyyən edir. Vasitələr zaman
ardıcıllığı ilə (ardıcıl zaman dəqiqliyi ilə) tətbiq edilən eyni
qüvvələr sayəsində bir-birinin məkanlarını eyni koordinatlar
üzrə, müvafiq trayektoriya istiqamətində əvəzləməklə
hərəkətlərdə olurlar. Qrafikdə təsvir edilən koordinat nöqtələri
vasitələr (tərkib hissələr) arasında trayektoriya cızmalarını,
onların zaman baxımından ardıcıl yerdəyişmə məsafələrini
müəyyən edir. Burada tamın tərkib hissələri (mərkəzi elementə
bərkidilmiş hissələr) eyni qüvvənini təsiri ilə periodik olaraq
eyni ardıcıllıqla hərəkət edirlər. Bütün sahələrdə mövcud olan
sistem tərkibində hissələrin hərəkətləri mərkəzi elementlərlə
(güc tətbiqedici mərkəz-qüvvə mərkəzi) əlaqəli şəkildə həyata
keçirilir. Mərkəzi elementə tətbiq edilən qüvvə fırlanma
hərəkəti yaradır və mərkəzi element ona bərkidilmiş hissələri
müvafiq istiqamət üzrə hərəkətə gətirir. Fırlanma hərəkətinin
sürəti cismin kütləsinə hesablanaraq arasıkəsilmədən (nəzərdə
tutulmuş müəyyən zaman üçün) tətbiq edilən qüvvənin
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kəmiyyətindən asılı olur. Fırlanma hərəkətinin sürətinə
vasitələrin mövcud olduğu məkanda (məsələn, havada)
sürtünmə qüvvəsi təsir göstərir. Mexanikada bərabər tərkib
hissələrdən bərkidilmiş çarxların hərəkətlərini buna misal
çəkmək olar və s. Eləcə də qeyd etmək olar ki, konveyer
(işlənib hazırlanan şeyləri bir yerdən başqa yerə ötürmək və ya
nəql etmək üçün arası kəsilmədən hərəkət edən qurğu) üsulu ilə
məhsulların daşınması proseslərində konveyer hissələrinin
ardıcıl koordinatlar üzrə ardıcıl zamanla, tətbiq edilən bərabər
qüvvə (qüvvənin müəyyən zaman üçün nəzərdə tutulan
kəmiyyəti müəyyən anlarda ardıcıl tətbiq edilən qüvvələr
cəmindən ibarət olur) ilə ardıcıl hərəkət prosesləri baş verir.
Həmçinin qeyd etmək olar ki, şirə və digər maye məhsulları
istehsalı zamanı qablaşdırma proseslərində müəyyən bir
mexanizmin, sistemin tərkib hissələri ardıcıl olaraq, nəzərdə
tutulmuş qaydada bərabər səviyyəli hərəkətlər edir. Bu hərəkət
trayektoriyasında tərkib hissələr bərabər səviyyəli qaydada
ardıcıl olaraq sıralara düzülür. Burada mexaniki vasitələrin tam
tarazlaşdırılması (sistemin hərəkət və hərəkətsiz vəziyyətində)
mövcuddur. Ardıcıl və eyni məsafədə və eyni zamanda,
nəzərdə tutulmuş məkanda hərəkətlər mövcud olur. Hərəkətlər
zamanı ardıcıl olaraq nəticələr əldə olunur, məqsədlər yerinə
yetirilir.
Balanslaşdırma
proseslərində
uyğunlaşdırma
prosesləri ardıcıl şəkildə və bərabər imkanlar səviyyəsində
məqsədlərin yerinə yetirilməsini təmin edir. Uyğunlaşdırma
proseslərinin özləri də maraqların uyğunlaşdırılmasını təmin
edir.
Məlumdur ki, bir mexaniki sistem (böyük (təkmil) və kiçik
sistemlərdən ibarət ola bilər) bir və ya bir neçə istiqamətlər
üzrə məqsədlərə çatmaq vasitələrinin istehsalı (istehsalat
müəssisələrinın təşkili yolu ilə) ilə məşğul olur. Bu sistemlərdə
tərəflər bir və ya bir neçə hissələr üzrə nəzərdə tutulmuş
qaydalara müvafiq olaraq, əşyalara təsirlər edirlər. Təsirlər
prosesində vasitələr qruplaşmış qaydada bərabər səviyyədə
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hərəkət vəziyətində olurlar və vasitələri (icra alətlərini) nəzərdə
tutulmuş qaydada bərabər səviyyədə istifadə edirlər. Bu
baxımdan müəyyən mexaniki sistemlər, məsələn, müəyyən
qurğular daxilində, qurğular arasında tarazlaşdırılmış mexaniki
hərəkətlər, həmçinin tarazlaşdırılmış qaydada hərəkəgətirmə
vəziyyətləri, halları mövcud olur. Mexaniki hərəkətlərin
tarazlaşdırılması və nəticələrin tarazlı qaydada əldə edilməsi
subyektlər (əmək sərf edən şəxslər) arasında tarazlı
münasibətlərin yaranmasını təmin edir. Bu baxımdan hesab
etmək olar ki, balanslaşdırma proseslərində canlı və cansız
vasitələr qarşılıqlı olaraq koordinasiya proseslərində olurlar.
Bu tarazlaşdırılmış və qarşılıqlı hərəkətlər (mexaniki hərəkətlər
və subyektlərin təsirləri) və yerdəyişmələr sistemin məqsədli
və təyinatlı fəaliyyətini təmin edir, səmərəlilik əldə edilir.
Vahid mexaniki sistemin bir tərkib hissəsində, struktur
sistemində baş verən bir proses ardınca, digər struktur
mexanizmində ardıcıl hərəkətləri zəruri edir. Bütöv sistem özü
ayrı-ayrı sistemlərdən və ardıcıl zamanla hərəkət edən tərkib
vasitələrdən formalaşır. Bir məsələni də xüsusi olaraq qeyd
etmək olar ki, hərəkətlər fərqli məqsədlərə müvafiq olaraq və
tətbiq edilən fərqli qüvvələr sayəsində eyni olmaya bilər.
Məsələn, sistemin bir strukturunda bir tərkib hissə hazırlanarsa
tələb olunan qüvvə növü, forması kəmiyyəti tətbiq edilir. Digər
hissəsində isə məqsəd fərqli olduğundan, fərqli proses həyata
keçirildiyindən, tətbiq edilən qüvvə sayəsində fərqli kəmiyyətli
və fərqli saylı hərəkətlər edilə bilər. Bir məsələni də xüsusi
olaraq qeyd etmək olar ki, mexaniki hissələrin tarazlı
hərəkətinə mütləq şəkildə şərait və məkan nöqteyi-nəzərdən
yanaşmaq lazımdır. (Yəni bir məkanda tarazlıq və ya məkanlar
üzrə tarazlıqlar və onların qarşılıqlı uyğunluqları nöqteyinəzərdən). Tarazlaşdırma vəziyyətləri mütləq nəzərdə tutulan
müəyyən məkanlarda, dairələrdə məqsədlərin tərkibinə
müvafiq olaraq yaradılır. Ümumi məqsədlər öz daxilində fərqli,
müxtəlif məqsədləri birləşdirdiyindən, hər bir məqsəd müəyyən
508

məkanda və zamanda yerinə yetirildiyindən mexanikada
balanslaşdırma da müəyyən məkanlar üzrə həyata keçirilir. Hər
bir məkanda baş verən balanslaşdırma özünəxas xüsusiyyətlərə
malik olur. Sistemin bir hissəsinin tarazlıq vəziyyəti digər
hissəsinin tarazlıq vəziyyəti ilə fərqlənir. Buradan belə bir
nəticəyə gəlmək olur ki, yarımsistemlərdən ibarət olan tam
sistem fərqli məkan və şərait tarazlıqlarından formalaşır. Fərqli
tarazlıqlar arasında koordinasiya həyata keçirilir, tərkib
hissələr, əldə olunan nəticələr əlaqələndirilir. Nəticədə ümumi
balanslaşdırma mühiti yaranır. Onu da nəzərə almaq lazımdır
ki, ola bilər ki, bir böyük sistemin bir tərkib hissəsində
(müəyyən məkan üzrə strukturlaşmış bütöv komponentində)
tarazlaşmış hərəkətlər sayəsində nəticələr (məsələn, məhsullar,
ya da məhsul hissələri) əldə edilsin, ola da bilər ki, belə
nəticələr birləşmiş, əlaqələndirilmiş sistem tərkiblərindən əldə
edilsin. Bu da şəraitdən və mövcud imkanlardan asılı olan bir
amildir.
Yuxarıda sadalanan fikirləri nəzərə alaraq, aşağıdakı
şəkildə ümumiləşdirmələr aparmaq olar:
-sistem balanslaşdırması prosesləri bərabərdir- tərkib
sistemlərinin balanslaşdırılması cəminə;
-sistem bərabərdir- tərkib məkanlar üstəgəl tərkib hissələr
(vasitələr);
-sistem mexanizmi bərabərdir- tərkib hissələrin hərəkətləri
və istiqamətləri, həmçinin hərəkət qaydaları və üsulları, forma
və məzmunları cəmi;
-balanslı mühit bərabərdir- sistemin ayrı-ayrı tərkib
hissələrinin (strukturun) balanslı mühitinə;
-balanslaşdırma prosesləri zamanı tərkib hissələrin
koordinasiya məsələləri, prosesləri bərabərdir- ümumi sistemin
koordinasiyasına;
-balanslaşdırma zamanı sistemin tərkib hissələrinə tətbiq
edilən qüvvələr cəmi sistemə ümumilikdə tətbiq edilən
qüvvələri formalaşdırır;
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-ümumi, yekun məqsəd tərkib məqsədləri yaradır, tərkib
məqsədlərdən yekun məqsədlər formalaşır və s.
Ümumi yekun məqsəd fərqli məzmuna və formaya malik
olan tərkib məqsədlərdən ibarət olur. Hər bir fərqli tərkib
məqsədə çatmaq üçün fərqli məkanlar, şərait və ardıcıl, növbə
ilə gələn zaman müəyyən edilir. Fərqli məqsəd, müəyyən
məkanda və zamanda fərqli hərəkətləri zəruri edir. Bir
məkanda tərkib məqsədə çatmaq üçün hərəkətlər arasında eyni
vasitələr taraz vəziyyətinə gətirilir. Vasitələr arasında
koordinasiya yaradılır. Bu məqsədə çatdıqdan sonra növbəti
əlaqəli məqsədə çatmaq tələb olunur. Bu zaman başqa şərait
yaranır. Şəraitin mövcud olduğu müəyyən məkanda hərəkətlər
balanslaşdırılır. Ola bilər ki, eyni zamanda müxtəlif şəraitlər
koordinasiyasında, tərkib məqsədlərə nail olmaq üçün eyni
zamanda fəaliyyətə başlansın. Bu baxımdan yekun məqsədə
çatma mexanizmi həm ardıcıl, həm də eyni zamanda müxtəlif
məkanlarda, müxtəlif tərkib hissələrə tətbiq edilən qüvvələr
sayəsində formalaşır. Buradan yenə də belə bir nəticəyə
gəlmək olar ki, məkanlar daxili bərabərlik (hər məkan üzrə),
məkanlararası ötürülmələr, məkanların arasında mövcud olan
fərqlilik (yəni məkanların daxili eyniliyi, məkanlararası
müxtəliflik) ümumi məkan tarazlığını yaradır. Müxtəlif
tərkiblərin balanslı hərəkətləri ümumi sistemin balanslı
mühitini formalaşdırır. Hər bir yarımsistem (yarımsistem
dedikdə geniş bir məkanın müəyyən hissəsində olan və məqsəd
(məqsədlər) üçün nəzərdə tutulan fəaliyyət göstərən və
nəticələr əldə edən vasitələrin qarşılıqlı hərəkət birliyi-ümumi
strukturun birləşmələrdən ibarət olan tərkib strukturu başa
düşülə bilər) öz daxilində koordinasiya proseslərini ehtiva edir.
Eləcə də sistemlərarası koordinasiya ümumsistemin tarazlığını
yaradır. Bu, tək mexanikada deyil, həmçinin sosial və siyasi
münasibətlər sistemində də mövcud olur.
Məqsədlərin özləri uyğunlaşdırılmış tərkiblərdən ibarət
olduğundan koordinasiya məqsədəçatma, tərkibləri birləşdirmə
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yollarını, metodlarını müəyyən edir. Yarımsistemlərin
koordinasiyası sistemin ümumi mexanizmisinin formalaşması
yollarını müəyənləşdirir. Koordinasiya üsul və vasitələrin
müəyyən edilməsində mühüm rol oynayır. Sxemdən görünür
ki, yarımsistemlər fərqlidir (dairələrin fərqliliyi). Hər bir
yarımsistem daxilində yaranan fərqli hərəkətlər yarımsistemin
balanslı mühitini yaradır. Balanslı vəziyyət əkslikərin
mübarizəsindən və vəhdətindən yaranır. Tam sistemin özünün
balanslı mühiti onun yarımsistemlərinin fərqliliyi, müxtəlifliyi,
çalarlığı ilə müşahidə edilən vəziyyətindən formalaşır. Buradan
bir daha belə qənatə gəlinir ki, balanslı vəziyyət fərqli-fərqli
məkanlarda (hər bir məkan dairəsi üzrə) fərqli hərəkət
məzmunlarından,
balanslaşdırma
fəaliyyətinin
tərkib
elementlərinin koordinasiyasından yaranır.
Münasibətlərdə koordinasiya və tarazlaşdırma
Belə bir prinsipdən çıxış etmək olar: hər bir varlıq,- istər
konkret, istər mücərrəd olsun,- şüurda, anlayışlarda müəyyən
nöqtələrlə sərhədlənən, müəyyən nöqtələr arasında xətlərin
birləşməsindən əmələ gələn, müəyyən sahələri əhatə edən
təzahürlərdən ibarətdir. Bu təzahürlər beyində təsvir olunur,
yaddaşlarda həkk olunur. Əvvəlcə qeyd edildiyi kimi,
münasibət anlayışının özü də mücərrəd koordinatlar arasında
mövcud olan anlayışdır. Münasibət canlı aləmi əks etdirən,
canlı varlıqlar arasında, canlı varlıqla cansız aləm arasında
tellər yaradan mücərrəd vasitələrdir. Münasibətin özünün
mahiyyətində kəmiyyət, ölçü amili var. Bu baxımdan
münasibətin
koordinatları
var
və
münasibətlərarası
koordinasiya prosesləri həyata keçirilir.
Münasibətlərin tərkib elementləri, münasibətlər sisteminin
forma və məzmun tərkibi, mahiyyəti əlaqəli şəkildə, birləşmiş
qaydada vahid bir məzmun təşkil edir. Münasibətlər
hərəkətlərdən formalaşdığından hərəkətlərin forma və
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məzmunu da koordinasiyaları müəyyən edir. Hər bir hərəkətin
nöqtələri (koordinatları) mövcud olur ki, bu koordinatlar da
hərəkətin formasını, kəmiyyətini, başlanğıc və sonunu
müəyyən edir. Münasibətlərin koordinasiyası amilinə iki
aspektdən yanaşmaq olr: birincisi, müəyyən məkanda,
müəyyən sahədə mövcud olan münasibətlərin tərkib
elementlərinin
koordinasiyası;
ikincisi,
sahələrarası
münasibətlər sistemininin koordinasiyası. Hər iki istiqamət
münasibətlərin iki və çoxtərəfli balanslaşdırılmasını təmin edir,
münasibət subyektlərinin uyğunlaşdırılmış şəkildə fəaliyyətini
əsaslandırır. Digər tərəfdən də koordinasiya münasibətlərin
təbəqəli və sahəli şəkildə inkişafını zəruri edir. Hər bir
münasibət, eləcə də münasibətlərin tərkib elementlərinin
uzlaşması, əlaqələndirilməsi müəyyən trayektoriya üzrə
münasibətlərin inkişafını və balanslaşmasını zəruri edir.
Həmçinin fərqli mühitlər yaradır. Fərqli hərəkət momentlərinin
uzlaşması, əlaqələndirilməsi müəyyən trayektoriya üzrə
hərəkətlərin eyniləşməsini, eyni son məqsədlər üçün edilməsini
zəruri edir. Bu baxımdan da hesab etmək olar ki, münasibətlər
məzmununun, münasibətlər tərkibinin əlaqələndirilməsi
münasibətlərin tarazlı vəziyyətinin yaranmasını şərtləndirir.
Münasibətlərin koordinasiyasına dair aşağıdakı
qaydada ümumiləşdirilmiş fikirlər bildirmək olar:
-münasibətlərdə koordinasiya müəyyən əşyalara təsirlər
istiqamətində tərəflərin tələbat və ehtiyac kəmiyyətlərinin
eyniləşdirilməsidir-müəyyən istiqamətlər üzrə;
-münasibətlərdə
koordinasiya
münasibət
sahələri,
münasibət istiqamətləri aralarında halların, məqamların,
zaman, məkan və şəraitlərin eyniləşdirilməsidir, uzlaşdırılmasıdır-zaman, məkan, şərait amillərinin də koordinatları
mövcuddur;

512

-münasibətlərdə oxşar məzmunlu proseslərin başlanğıcı və
sonu arasında proses davamlılığının əlaqələndirilməsidir;
-proses məzmunu olan halların, vəziyyətlərin (təsiretmə,
hissələrə parçalama, tamın əldə edilməsi, bu baxımdan
tənzimləmə, nəticə olaraq istifadə etmə, faydalanma
məqamlarının eyniləşdirilməsi, əlaqələndirilməsi) uzlaşdırılmasıdır;
-ümumi münasibətlər sahəsində, sistemində koordinasiya
münasibətlərin yarımsistemləri arasında məzmun tərkiblərinin,
proses tərkiblərinin koordinatlarının əlaqələndirilməsidir.
(Qeyd, ümumiyyətlə, düşüncədə, qavrayışlarda istənilən bir
konkret və mücərrəd elementin ölçüsünü, kəmiyyətini,
miqdarını, həcmini müəyyən edən nöqtələr vardır. Kəmiyyət
anlayışını nöqtələrarası məsafələrlə düşüncələrdə və
təsiretmədə, təsirlərin həcmində, miqdarında müəyyən etmək
olar);
-balanslaşdırma proseslərində koordinasiya sistemin
yarımstrukturları daxilində və arasında tərkib elementlərin
qarşılıqlı mübarizə məqamları arasında bərabərlik və qeyribərabərlik hallarını birləşdirici amildir;
-balanslaşdırma proseslərində koordinasiya hər hansı bir
əşyaya (əşyalara) təsirlər zamanı vasitələrin təsir tərzləri və
təsir səviyyələri, təsir imkanları arasında koordinatların,
ölçülərin əlaqələndirilməsidir.
Vasitələrin tarazlı qaydada uyğunlaşdırılmasını
aşağıdakı əsaslarla ümumiləşdirmək olar:
-vasitələrin (subyektlərin) forma və məzmun baxımından
(məsələn, fərdlərin yaşlarının uyğunlaşdırılması, əmək
qabiliyyətlərinin
uyğunlaşdırılması,
cəmiyyətin
sosial
təbəqələri arasında uyğunluq və birliyin yaradılması, statusların
müəyyən edilməsi və onlar arasında əlaqələrin qurulması və s.)
tarazlı şəkildə uyğunlaşdırılması;
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-vasitələrin (sosial subyektlərin, siyasi təşkilatlarıntərəflərin) tələbatları və maraq obyektlərinin, sahələrinin,
əşyalarının, predmetlərinin tarazlı əsaslarla uyğunlaşdırılması;
-vasitələrin (tərəflərin) təsir imkanlarının tarazlı qaydada
uyğunlaşdırılması;
-vasitələrin (subyektlərin) təsir istiqamətlərinin və bu
baxımdan fəaliyyət sahələrinin və istiqamətlərinin tarazlı
qaydada uyğunlaşdırılması;
-vasitələrin (subyektlərin) məqsədəçatma vasitələrinin
fərqli məzmunla taraz şəkildə (alətlər və icra vasitələri)
uyğunlaşdırılması və s.
Uyğunlaşdırma zamanı bərabər şəkildə paylaşma, bərabər
səviyyədə təsir etmə, qüvvə tətbiq etmə, bərabər vasitələrdən
istifadə etmə, bərabər səviyyədə (imkanlara və tələbata
müvafiq) faydalanma, nəticələr əldə etmə kimi hərəkətlər
edilir. Həmçinin uyğunlaşdırma proseslərində seçim amili əsas
rol oynayır. Uyğunlaşdırma münasibətləri bir-birinə bağlayaraq
sistem əmələ gətirir, eləcə də qarışıq tərkiblərin formalaşmasını
əsaslandırır.
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NƏTİCƏ:
Kitabda şərh edilən mövzuda belə bir qənaətə, elminəzəri nəticələrə gəlinir ki, istər cəmiyyətdə, dövlət daxilində,
istərsə də dövlətlər arasında münasibətlər ehtiyac və
tələbatlardan formalaşan maraqlar üzərində qurulur. Maraqların
təmini məqsədilə hərəkətdə olan tərəflərin öz imkanları
çərçivəsində və güclərinə müvafiq olaraq ümumi bərabərlik
şərtləri əsasında fəaliyyət göstərmələri və bu baxımdan da
ortaq məxrəclərə gəlmək əsasları balanslaşdırmanı meydana
gətirir. İdraki nəticələr göstərir ki, balanslaşdırma özündə
tərkib elementlər və onların müəyyən şərait və məkanlarda
müvafiq zaman kəsiyində hərəkətlərini əks etdirən bir
vəziyyətdir. Bu vəziyyətin formalaşması da müxtəlif
proseslərdən (müəyyən məqamlarda və koordinatlarda mütləq
və ya nisbi əsaslı, şərti məzmunlu balanslı və disbalanslı
vəziyyətləri
formalaşdıran
proseslərdən)
yaranır.
Balanslaşdırma prosesləri tənzimləmə proseslərinin tərkib
hissəsi olaraq, həm də tənzimləmə funksiyası üçün bir
istiqamət rolunu oynayır. Balanslaşdırma cəmiyyətdaxili və
dövlətlərarası hərəkətlərin meydana gətirdikləri enerjidən və
əksinə olaraq, enerjinin yaratdığı və müəyyən əşyalara,
vasitələrə, mənəvi aləmə təsir etdiyi proseslərdən yaranır.
Balanslaşdırma bir zahiri forma olaraq daxili məzmun
baxımından həm mexaniki vasitələrdə, həm də münasibətlərdə
mövcud olur. Mexaniki vasitələrə təsiri də məhz insanlar
həyata keçirirlər və bu baxımdan da onlar prosesləri
sistemləşdirərək maraqlarının təminatı istiqamətinə yönəldirlər.
Balanslaşdırma proses olaraq həm də inikasdır, təbii
tarazlıqların baş beyində əks olunmasıdır. Bununla yanaşı,
qeyd etmək olar ki, vərdişlərdir ki, daima ardıcıl baş verən
proseslər üçün bir model, layihə rolunu oynayır.
Balanslaşdırma həm iki və ya çoxtərəfli istiqamətlərə
malik olur, həm də birtərəfli istiqamətlərdə həyata keçirlir. İki
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və ya çoxtərəfli istiqamət dedikdə, burada prosesə cəlb edilən
vasitələrin qarşılıqlı maraqlarını başa düşmək lazımdır.
Biristiqamətli balanslaşdırma proseslərinin məzmununda da,
yəni hər hansısa bir subyektin prosesləri öz maraqlarına
müvafiq olaraq tənzimləməsi, istiqamətləndirməsi zamanı da
balanslaşdırma prosesləri yaşanır. Bu, o deməkdir ki, proses
başlıca olaraq bir istiqamət, bir trayektoriya üzrə baş verdikdə
də həmin prosesin tərkibinə müxtəlif və fərqli məqamları
özündə birləşdirən balanslı və disbalanslı vəziyyətlər cəlb
edilir. Həm çoxşaxəli, həm də təkistiqamətli proseslər mütləq
şəkildə əksliklərin mübarizəsi və vəhdətini ehtiva edir və
fərqliliklərdən bütöv birmənalılıqlar, fərqli tərkiblərdən
sistemlər meydana gəlir.
Bu kitabdakı mövzu istiqamətləri üzrə aşağıdakı konkret
nəticələrə gəlindi:
-dövlətlərin daxili siyasətində balanslaşdırma sabitliyə və
dinamik inkişafa xidmət edir;
dövlətlərin daxili siyasətində olan tarazlığı xarici
siyasətləri ilə sıx bağlıdır;
-dövlətlər daxildə tarazlıq yaratmq üçün hər kəsin
hüquqlarını qoruyan normalar yaratmalı və icra etməlidir;
-dövlət ümumi və xüsusi hallarda nəzrət funksiyasını
yerinə yetirməlidir;
-dövlət-cəmiyyət əlaqələrində olan sabitlik və yüksək
səviyyə cəmiyyətin inkişafına xidmət edir və cəmiyyət sabit
qalır;
-dövlət tarazlı münasibətlər üçün proseslərin dönərliliyini
və zaman və məkan, şərait çərçivəsində statistik və dinamik
hərəkətləri etməlidir, hadisələrin trayektoriyalarında mərkəzi
və ətraf elementləri müəyyən etməlidir;
-dövlət müşahidə funksiyasını yerinə yetirməlidir;
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-cəmiyyətdə və dövlətdə, eləcə də beynəlxalq aləmdə
münasibətlərin balanslaşdırılması idarəedən şəxsin, rəhbərin də
şəxsi keyfiyyətləri, baxışları ilə əlaqədardır;
-münasibətlərin balanslaşdılrılması əsasən dövlətin
sisteminə aid olan strukturların qarşılıqlı maraq doğuran
şəraitdə işləməsidir;
-beynəlxalq münasibətlərdə tarazlaşdırma beynəlxalq
resursların imkanlara və güclərə görə bərabər paylanmasıdır.
Birinci fəsil üzrə:
Gəlinmiş nəticələr:
-balanslaşdırmanın tərkibini formalaşdırmaq üçün
elementlər sistemyaratma, sistemə cəlb olunma xassələrinə
malik olmalıdır;
-elementlərin fəaliyyəti mexanizm və struktura malik
olmalıdır;
-elementlərin qarşılıqlı düzülüşü və fəaliyyəti simmetrik
xassələrə malik olmaldır;
-elementlərin qarşılıqlı düzülüşü və fəaliyyətində zaman
və məkana müvafiq olaraq harmonik vəziyyətlər meydana
gəlməlidir;
-balanslı vəziyyətlərin yaranması subyektlərin qarşılıqlı
şəkildə maraqlarını təmin etməkdən asılıdır.
İkinci fəsil üzrə
Gəlinmiş nəticələr:
-balanslaşdırma
münasibətlərdən,
əlaqələrdən,
mövqelərdən irəli gələn hərəkət vəziyyətləridir və tərəflərin
bərabər şəkildə bölünmüş əsaslarla maraqlarının təminatına
əsaslanır;
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-balanslaşdırma öz məzmununda harmoniya və
disharmoniya, simmetriya və asimmetriya hallarını birləşdirən,
cəmləşdirən bir məzmundur və formadır;
-balanslaşdırma nizamlama, bu baxımdan sistemlər
daxilində tərəflər arasında ortaq məqamlara gəlmə vəziyyətidir;
-balanslaşdırma koordinatlar üzrə tərəflərin ortaq
vəziyyətə gəlməsidir;
-balanslaşdırma məzmun və tərkib baxımından
çoxçalarlıqdan yaranan bir vəziyyətdir;
-balanslaşdırma həm də disbalanslılıqdan, fərqlilikdən
meydana gələn vəziyyətdir;
-balanslaşdırma koordinasiya amillərindən meydana
gələn bir vəziyyətdir və s.
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Qrafiklər bölməsi
Qrafik 1

Bərabər və qeyri-bərabər sistemlərin
mövcudluğunu əks etdirən sxem
A sistemi

B sistemi

A1

B1

A4

B2

A2
3
1

2

2
4

3

4

5

1

6
A3

B4

7

B3

Burada A sistemi dörd bərabər yarımstrukturdan ibarətdir. Bu sistem bərabər hissələrdən əmələ
gəlib. 1, 2, 3, 4 yarımhissələr bir-birinə bərabərdir. B sistemi isə yeddi ədəd qeyri-bərabər və
bərabər hissələrdən formalaşıb. Burada 1 və 2 yarımsistemlər bərabər qalanaları isə qeyribərabərdirlər. Beş ədəd qeyri-bərabərlik birləşərək iki ədəd bərabərliyi əmələ gətirir. Yəni 1t (ttərkib hissə)+2t=3t+4t+5t+6t+7t

A sistemi o halda B sisteminə tam bərabər ola bilər ki, hər iki sistemin tutumu, qüvvəsi, gücü,
mexanizmisi, həmçinin tərkib hissələrin birləşmiş cəmləri bərabər olsun. Bu halda As (s-sistem)
=Bs. Lakin tam bərabərlik olmaya bilər. Yəni hər iki sistemin hissələrinin forma və məzmunları
arasında, bölgülər arasında qeyri-bərabərlik (məzmun baxımından) olarsa tam tərkib bərabərliyi
olmaya bilər. Burada zahiri bərabərlik ola bilər. Məsələn, iki ədəd eyni ölçülü (zahirən) su
çəninin birinin daxili kəsmələri, hissələri arasında işlənən material su çənini ağırlaşdıra, lakin
su tutumunu azalda bilər. Burada tərkib hissələrin müxtəlifliyi, işlənən material baxımından
fərqlər yarana bilər. Lakin xarici ölçülər eyni ola bilər. Burada bərabərlik gözə çarpır. Buradan
belə bir məntiq nəticə əldə edilə bilər ki, daxili fərqlər zahiri bərabərlikləri əmələ gətirə bilər. A
sistemi B sisteminə dalğalı bərabərlik əsasında tarazdır.
Гейри-бярабярликлярдян бярабярликляр ямяля эяля билир. Мясялян, А системинин 4 тяркиб
структуруну чохлу сайда бярабяр вя гейри-бярабяр щиссяляря бюлмяк мцмкцндцр. Бу
щисялярин бирляшмясиндян 4 адланан тяркиб щисся йарана билир. 1 адланан тяркиб щиссяни ися
бярабяр щиссяляря бюлмяк мцмкцндцр. Бярабяр щиссялярдян 1 адланан йарымструктур
йарана билир. Бурадан беля бир мянтиги нятижяйя эялмяк олар ки, ики йармструктурун
бярабярлийи онларын щяр биринин фяргли щиссяляря бюлцнмясиндян йарана билир. Таразлыг бярабяр
вя гейри-бярабяр щиссялярин бирляшмясиндян йаранан мязмун вя формадыр, тязащцрдцр.
A1=1+2; A2=2+4; A4=1+3; A3=3+4; A2=2+4. Burada A3=A2
B1=2+3+4; B4=1+2; B3=1+5+6+7; B2=3+4+5+6+7
A4=B4; A2=B2 bu ümumi sahə bərabərliyidir. Həmçinin A2<B2 ola bilər.
Qeyd: məsələn, 70
kv.metrilik ərazidə tikilən 3 otaqlı mənzilin otaqlarının daxili sahələrinin cəmi 70 kv. metr olmaya bilər.
Arakəsmə divarlar bu ərazidə öz paylarını tuturlar. Ümumiyyətlə sistemlərdə də daxili bərabərlik zahiri
bərabərliyə uyğun gəlməyə bilər. Münasibətlər sisteminin bərabərliyi daxili bərabərlik üzərində qurulan
və nisbi xarakter daşıyan zahiri bərabərlikdir.
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Qrafik 2

Qrup şəkilində olan eyni vasitələrin (məzmun, forma və
funksiya baxımdan) bir mərkəzi nöqtəyə (koordinata)
nisbətən eyni məkanlarda, paralel istiqamətlərdə yerləşməsi –
eyni vasitələrin (vasitə birliklərinin) məkan-cəhət- tarazlığı
–bütün parametrlər üzrə tarazlıq

Mərkəzi koordinat nöqtəsi

Vasitələr aralarındakı eyni məsafəni bildirir

Vasitə qrupları, birlikləri aralarındakı
eyni məsafəni bildirir
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Qrafik 3

Müxtəlif forma və məzmunlu vasitələrin tarazlı vəziyyəti. Burada
bir sırada yerləşən vasitələr o bir sırada yerləşən vasitələrlə məkan
baxımından eyni sıradadırlar -sıra baxımından tarazlıq
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Qrafik 4

Eyni forma və məzmunlu vasitələrin harmoniyalı
tarazlığı. Burada tam tarazlıq mövcuddur. Bir sırada,
bir istiqamətdə vasitələrin düzülüşü mövcuddur.
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Qrafik 5

Müxtəlif formalı və məzmunlu vasitələrin tarazlı düzülüşü.
Burada eyni vasitələr yanaşı yox, arabir düzülmüşdür.
Aşağıdakı iki sıradakı vasitələrin tarazlığında, forma
baxımından qeyd etmək olar ki, iki vasitənin ölçüsü birinə
bərabərdir. Bir tam iki hissədən ibarətdir.
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Qrafik 6

Eyni forma və məzmunlu vasitələrin piramidal tarazlığı –
burada tarazlığın özünün məzmun və forması da eynidir.
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Qrafik 7

Müxtəlif forma və məzmunlu vasitələrin piramidal tarazlığı
–burada tarazlığın özünün məzmun və forması eynidir, lakin
hissələrin tərkibi və məzmunu müxtəlifdir.
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Qrafik 8

Eyni forma və məzmunlu vasitələrin piramidaya bənzər
tarazlığı –burada sıra tarazlığı mövcuddur, lakin məsafə
taraz deyil, bu baxımdan da yüksək tarazlıq əldə etmək
mümkün deyil- burada həm də əlamət tarazlığı var. Yəni
vasitələr eyni forma və məzmun kəsb edirlər və eyni
sıradadırlar.
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Qrafik 9

Dalğalı trayektoriya üzrə tarazlıq

Dairə trayektoriyası tarazlığı
Burada
dalğavari
trayektoriyanın
qalxmalarında və ya
enmələrində
vasitələrin
tarazlı
düzülüşü ola bilər.
Vasitələrarası məsafə
tarazlığını əks etdirir.
Həmçinin
dalğavari
trayektoriyanın
enmələri və qalxmaları
arasında da uyğunluq,
bərabərlik ola bilər.
Trayektoriya
tarazlığı da əksini
tapır.

Burada yalnız dairə trayektoriyası üzrə eyni vasitələr taraz vəziyyətdə düzülüblər və ya
hərəkətdədirlər. Vasitələr arasında məsafə eyni deyil. Trayektoriya tarazlığı var. Düzülüş
və hərəkət istiqamətlərində uyğunluq var. Tam tarazlıq yoxdur. Üzbəüz və yan-yana
dayanma zamanı koordinatlar uyğun gəlmir. Yalnız vasitələrin özlçüləri eynidir.
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Qrafik 10

Dairə trayektoriyası üzrə vasitələrin tam tarazlığı –
məsafə və bucaqlara nəzərən bərabər tarazlıqlar

Burada dairə trayektoriyası üzrə dayanan vasitələr arasında tam tarazlıq var. Belə ki, şərti olaraq
qeyd etmək olar ki, AA1 xətti, BB1 xətti ilə bərabərlik təşkil etdiyindən A və B vasitələri ilə A
və B1 vasitələri arasında, eləcə də B və A1 ilə B1 və A1 vasitələri arasında eyni məsafə vardır.
Bütün vasitələr mərkəzi koordinat nöqtəsindən eyni məsafədə dayanırlar. Bu baxımdan hesab
etmək olar ki, AA1=ah+hm+md+df ; yaxud da AA1=am+mf;
BB1=bg+gm+ml+lc; yaxud da BB1=bm+mc;
1A=2A; 2B=1A; 2A=1B; 2A=2B; 2B=1B qarşılıqlı bərabərlik var.
Ümumiyyətlə qeyd etmək olar ki, müəyyən bucaqlar altında mərkəzi koordinata nisbətən
vasitələrin bərabər səviyyədə dayanmasını sübut etmək olar. Burada istənilən sayda
bərabərməsafəli nöqtələr və xətlər tapmaq olar. Bərabər məsafəli nöqtələr arasındakı müstəvidə
dayanan vastələr tam taraz vəziyyətdə olurlar.

A
a

h

b

g

l

c

B1

B

d

f

A1
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Qrafik 11

B

Dairəvi trayektoriya üzrə qeyritam tarazlıq – simmetriya və
asimmetriya

A
D1

F
müstəvis
i

C

E1

A1
D

E

C1

B1
E adlanan vasitə E1 adlanan vasitə ilə dairənin kənarındakı qara koordinatlara əsasən qarşılıqlı olaraq
tarazdırlar. Lakin CC1 xəttinin EE1 xətti ilə kəsişmə nöqtəsinə nəzərən qeyri-tarazdırlar. B və B1
vasitələri mərkəzi koordinata əsasən tarazdır. Lakin EE1 və BB1 xəttinin kəsişməsi nöqtəsinə nəzərən
taraz deyillər. Eləcə də DD1 və BB1 kəsişmə nöqtəsinə nəzərən taraz deyillər. E1 A1 tarazlığı E1E və AA1 xətiinin kəsişmə nöqtəsinə nəzərən tarazdır. Üçbucaq trayektoriyası tarazlığı. Burada vasitələr
arasında koordinatlar üzrə tarazlıqlar və qeyri-tarazlıqlar mövcuddur. Müəyyən müstəvidə (F
müstəvisində) C, D və E 1, A1 vasitələri mərkəzi koordinata və dairənin kənarındakı koordinatlara
nəzərən tarazdırlar. Vasitələr arasında müəyyən kordinatlara nəzərən çoxlu sayda tarazllıqlar və qeyritarazlıqlar tapmaq olar.
Burada simmetriya tarazlığı var. Dairə trayektoriyası üzrə qarşı-qarşıya, əks tərəflərdə dayanan vasitələrin arasındakı
məsafə eynidir. Onlar fəzada simmetrik olaraq qarşı-qarşıya, müəyyən koordinatlar üzrə bərabər səviyyələrdə
dayanırlar. Məsələn, DD1 və EE1 simmetriyaları və s.
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Qrafik 12

Balanslı vəziyyətlər arasında keçid

Ardıcıl və eyni trayektoriya üzrə davam edən balanslı
vəziyyətlər
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Qrafik 13

Balanslı vəziyyətlər arasında keçid – qalxmalar və
enmələr üzrə müşahidə olunan vəziyyətlər-vəziyyətlərin
dalğa xüsusiyyətləri

Eyni trayektoriya üzrə davam edən müxtəlif disbalanslı və
balanslı vəziyyətlərin dəyişiklikləri-qalxmalar və enmələr

Eyni istiqamət, lakin müxtəlif trayektoriyalar üzrə
mövcud olan balans vəziyyətlərin dəyişmələri

Balanslı vəziyyəti əks etdirir
Disbalanslı vəziyyəti əks etdirir
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Qrafik 14

“Dolmuş sıra qablar” sxemi. Hər bir qabın ölçüsünə
görə onun içindəkilərin tərkibi və miqdarı, çəkisi
müəyyən edilir. Hər bir qab öz tutumuna görə
daxilinə əşya və ya maddə toplaya bilir. Hər bir
dolmuş qab eyni çəkidə ola bilməz. Bu baxımdan da
konkret tarazlıq ola bilməz. Kiçik qab özündən böyük
qabın müəyyən həddi qədər tutuma malik ola bilər. Bu
baxımdan bərabər hədlər daxilində tarazlıq ola bilər

Burada qablar şərti olaraq dövlətləri göstərirlər. Qablar sıra ilə düzülürlər. Sıralanma
dövlətlərin beynəlxalq münasibətlərdə sıralanmalarını əks etdirir. Bu sıralanmada xətti
tarazlıq var. Qabların ölçüləri, tutumları dövlətlərin maraqlarının tərkibini və miqdarını
əks etdirir.
Bu “sıra qablar” prinsipi onu göstərir ki, dövlətlər öz güclərinə görə maraqlara
sahibdirlər. Kiçik dövlətin müqayisədə böyük marağı ola bilməz.
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Qrafik 15

Münasibətlərdə tarazlaşdırma məzmununu əks
etdriən sxem

İki və daha çox eyni forma və məzmunlu vasitənin eyni əşyaya (əşyalara) təsiri üzərində
qurulan, təsirindən meydana gələn tarazlıq. Hər bir təsvir bir anı əks etdirir. Sxemin ikinci
hissəsi tarazlıq vəziyyətlərinin çoxluğunu əks etdirir. Bir vasitənin eyni formalı əşyaya
ikitərəfli təsiri. Burada ardıcıl proseslər kimi təsvir etsək, balanslar mühitinin yaranmasını
görərik.

əşya

Tarazlıq vəziyyəti

təsiretmə

əşyadan irəli gələn tarazlıq

subyekt (tərəflər)
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Qrafik 16

Münasibətlərdə tarazlaşdırma məzmununu əks
etdriən sxem –tarazlı vəziyyətlərin çoxluğu

İki və daha çox eyni forma və məzmunlu vasitənin eyni əşyaya (əşyalara) təsiri üzərində
qurulan, təsirindən meydana gələn tarazlıq. Təsir nəticəsində eyni məzmunlu, lakin müxtəlif
formalı əşyalar meydana gəlir. Həmçinin başqa məzmunlu, müxtəlif formalı əşyalar yaranır.
Bu əşyalar üzərində təsir etmək üçün müxtəlif gücə və təsir malik olan subyektlər təsir edirlər.
Təsirlər sayəsində qarşılıqlı iştirak təmin edilir və balanslı vəziyyətlər meydana gəlir. İki
vasitə tərəfindən təsirə məruz qalan əşyadan əmələ gələn əşylar özlərinə digər maraqlı tərəfləri
cəlb edir.

+

=

Əşya +maddə=əşya
Əşya +əşya =əşya (tam, hissə)
Burada bir əşyaya iki tərəfin təsiri ilə meydana gələn beş müxtəlif formalı hissələr
üzərində dörd müxtəlif formalı (imkan və gücə malik olan) tərəf iştirak edir. İştirak
nəticəsində ola bilər ki, hər bir tərəf öz imkanına uyğun güc tətbiq etsin. Burada təsirlər
dərəcələnir. Ola da bilər ki, vasitələr eyni gücdə olmasın, lakin eyni təsirlər göstərsinlər,
eyni qüvvə (ortalama və yaxud kiçik vastənin maksimum gücünə müvafiq) tətbiq etsinlər.
İki başlı ox onu göstərir ki, təsir prosesləri (tətbiq və əldə olunan nəticələr) arasındakı
uyğunluqlar üzərində qurulan münasibətlər tarazlı münasibətlərdir. Bigə iştirakın özü
tarazlı münasibətlər deməkdir. Dörd vasitə bir əşyaya eyni maddə tətbiq edərək altı ədəd
başqa məzmunlu, müxtəlif formalı əşyalar əmələ gətirirlər. Bu zaman təsirlər eyni olur,
maddələr eyni olur. Tarazlı münasibətlər yaranır.
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Qrafik 17

Balanslı vəziyyətlərin çoxtərəfliyini, çoxistiqamətliyini əks
etdirən sxem

Onu nəzərə almaq lazımdır ki, vasitələrin çoxluğu əşyalara təsir amillərini
gücləndirir və təsirlərin sayını artırır, təsir imkanlarını genişləndirir. Təsirlərin
sayı artıqca yeni əşyaların əmələ gəlməsi prosesləri baş verir. Yeni əşyalar yeni
istiqamətləri əmələ gətirir, yeni fəaliyyət istiqamətləri meydana gəlir, eləcə də
vasitələrin sayı artır. Vasitələrin sayının çoxluğu cəmiyyətin münasibətlər
strukturunu yaradır. Bu münasibətlər strukturu idarə və səlahiyyət baxımından,
vəzifə və funksiya baxımından iyerarxik xüsusiyyətlərə malik olur.
Münasibətlərin tarazlaşması da istiqamətlər üzrə həyata keçirilir. Bu baxımdan
da hesab etmək olar ki, cəmiyyətdə münasibətlərin çoxluğu, iyerarxiyası
münasibətlərin tarazlı vəziyyətinin iyerarxiyasını əmələ gətirir. Sxemdən də
görünür ki, əşyalardan hissələr əmələ gəlir, hissələr tamı əmələ gətirir. Kiçik
münasibətlərin tarazlığı böyük münasibətlər tarazlığını yaradır. Əksinə
istiqamətdə də tarazlıq yarana bilir.
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Qrafik 18

Balanslaşdırma proseslərinin
proseslərinin
Balanslaşdırma
tərkibinin
tərkibinin müxtəlifliyini
əks etdirən
müxtəlifliyini
əks etdirən sxem
sxem

Səbəb-ehtiyac-tələbat; zaman, şərait
Məqsəd-maraq təminetmə, ehtiyac, tələbat ödəmə
Proses-vasitələrin cəlb olunması
əşyaya təsirlər- mübarizə-fəaliyyət;
vasitələr (alətlər) –danışıqlar, dialoqlar, yığıncaqlar, qərarlar,
qaydalar;
prosesli vəziyyətlər (nəticə vəziyyətləri)
--ziddiyyətlər,
qeyri-ziddiyyətlər, imtinalar,
razılıqlar, itirilənlər, əldə
olunanlar;
Son vəziyyət-nəticə-nailiyyət; maraq təminolunma

Son
vəziyyətnəticə-son
məqsəd

Başlan
ğıc –
səbəb

Subyekt
Əşya-Obyekt;
Zərurət-ehtiyac-tələbat-maraq;
İcra (hərəkət, fəaliyyət) alətləri;
Prosesə başlamağa imkan yaradan vasitə -şərait, zaman, məkan;
Başlanğıc zaman və şəraitdə ----böyük ziddiyyət; müəyyən zaman
və şəraitdə---- orta dərəcəli razılıq; müəyyən zaman və şəraitdə
balanslı vəziyyət----nəticə; nəticə-müəyyən şərait və zamanda yeni
tələbat və maraq---kiçik ziddiyyət---müəyyən şərait və zamanda
razılıq, balanslı vəziyyət və s.
Balanslı vəziyyət əsas məqsəd olduğundan bu məqsədə çatmaq
üçün başlanğıcla səbəb arasında çoxlu sayda müəyyən fərqli
kəmiyyətləri özündə birləşdirən anlar, mücərəd vəziyyətlər
meydana gəlir. Bir balanslı vəziyyət pozula bilər, digər disbalanslı
vəziyyətləri yarada bilər. Bir mücərrəd vəziyyət digər mücərrəd
vəziyyətlərin, vasitələrin meydana gəlməsini zəruri edir. Əsas
balanslı vəziyyət, yəni maraqların bərabər şəkildə təmin
edilməsinin nisbi son vəziyyəti özündə çoxlu sayda ziddiyətləri,
narazlıqlar və razılıqları cəmləşdirə bilər. Bir vəziyyət digərinə
sürətlə və ya şəraitdən asılı olaraq yavaş keçə bilər.
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Qrafik 19

Dairə trayektoriyası üzrə vasitələrin tam tarazlığı –məsafə və
bucaqlara nəzərən bərabər tarazlıqlar –vasitələrin hərəkətləri
zamanı koordinasiya dəyişmələri

Sxemdən görünür ki, mərkəzi koordinatla bağlı olan A vasitəsi 2A koordinasiya xətti üzrə dövri
hərəkət edərək, müəyyən zamandan sonra 2 adlanan koordinata gəlib çatacaq, sonra isə
müəyyən zamandan sonra 2A koordinat xəttinin C nöqtəsində əvvəlcə dayanmış olan B1
vasitəsinin yerinə gəlib çatacaqdır. Bu qayda ilə B1 A1-in məkanını, A1 B vasitəsinin məkanını
tutacaqdır. B məkanı da A vasitəsinin yerinə gələcəkdir. Bu zaman vasitələr mərkəzi koordinatla
eyni məsafədə bərkidildiyindən, ümumilikdə tama tətbiq edilən eyni ardıcıllıqlı qüvvə sayəsində
vasitələr ardıcıl olaraq zamanla bir-birinin məkanlarını əvəzləyəcəkdir. Burada hərəkət zamanı
eyni məkan dəyişmələri olduğundan tam tarazlıq yaranacaqdır. Bir vasitə bir müstəvidə
(sxemdəki kimi E müstəvisində, E sahəsində) hərəkət edərkən müəyyən zamandan sonra yerini
dəyişərək digər vasitəni yerinə gələcəkdir. Onun əvvəlki duruş koordinatlarına gəlib çatacaqdır.
Bu proses ardıcıl dəyişən sabitliklərlə, yəni hərəkətlərlə müşahidə ediləcəkdir. Hərəkətləri
ardıcıl zamanla yerini dəyişən sabit momentlər cəmi kimi xarakterizə etmək olar.

E müstəvisi

A
A

a

2A
2

1A

b

h

A

M

g

l

c

B

A

B1

d

1B

2B

f

A1
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Qrafik 20

Sistemin tərkibində mövcud
vəziyyətlərin koordinasiyası

olan

balanslı

A bütöv sistem

A1 y.sist.

A2 y. sist.

məkan,
şərait,
zaman
məqsəd tərkibi,
hərəkət,
səbəb və nəticə

məkan, məqsəd
tərkibi,
zaman,
hərəkət,
şərait,
səbəb və nəticə

A3 y. sist.

A4 y. sist.

məkan,
şərait,
zaman
məqsəd tərkibi,
hərəkət,
səbəb və nəticə

məkan,
şərait,
zaman
məqsəd tərkibi,
hərəkət,
səbəb və nəticə

Şərti olaraq qeyd edək ki, ümumi sistem dörd yarımsistemdən (ümumi struktur dörd yarımstrukturdan)
ibarətdir. Dairələrin fərqi ondan ibarətdir ki, hər bir yarımsistem fərqli məkana, şərait, zaman, məqsəd
tərkibi, hərəkət, səbəb və nəticəyə məxsusdur. Hər bir yarımsistemin öz balanslı vəziyyəti var.
Koordinasiyalar arasında da fərqli və oxşar əlamətlər var. (dairələrarası ikibaşlı oxlar koordinasiyaları
göstərir) Koordinasiyaların özləri də sistemin tərkib elementlərinin vəziyyəti ilə əlaqəli olur. Hər bir
yarımsistemdaxili koordinasiya mövcuddur. Sistemlərarası koordinasiyalar və daxili koordinasiyalar
ümumsistem koordinasiyalarını formalaşdırır. Hər bir yarımsistemin daxilində oxşar koordinatlar var. Bir
sistem daxilində olan balanslı mühit digər sistem daxilində olan balanslı mühiti şərtləndirə bilir. Bu daha
çox münasibətlər sahəsində olur.
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Elşən Misir oğlu Nəsibov
MÜNASİBƏTLƏRİN BALANSLAŞDIRILMASI
(Dövlətdaxili siyasətdə və beynəlxalq aləmdə)
Dinamik inkişaf; sabitlik; sülh (dünya sülhü)
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