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GİRİŞ: 
 

Müasir zamanda dünya dövlətləri güclü inkişaf proseslərini 
yaşamaqdadırlar. İnkişaf özü bir davamedici vəziyyət olaraq 
daima vasitələrin (canlı və cansız) artım prosesləri il ə müşahidə 
olunur. Hal-hazırda cəmiyyətlərdə mövcud olan vasitələr hərəkət 
edir, hərəkətə gətirilir v ə proseslər nəticəsində çoxlu sayda yeni 
vasitələr meydana gəlir. Vasitələrin sayı çoxaldıqca, onların 
hərəkət trayektoriyası, hərəkət istiqamətləri də genişlənir. Vasitə-
lərin hərəkət istiqamətləri vasitələrin məqsədli şəkildə hərəkət  
axınını əmələ gətirir. Hərəkət axınları da həcminə və ölçüsünə 
görə müxtəlif olur. Hərəkət istiqamətlərinin sayının çoxalması, 
hərəkət vasitələrinin artması proseslərinin meydana gəlməsi 
əsasən zamandan asılı olaraq yaranan maraq və tələbatdan irəli 
gəlir. Cəmiyyətlərdə vasitələrin sayı ilk növbədə maraqların təmin 
olunması ehtiyacından artır. Vasitələrin artımı da yeni vasitələrin 
törənməsini zəruri edir. Vasitələrin sayının artması hərəkət  
axınının həcmindən asılı olaraq baza və üst qat trayektoriyalarını 
əmələ gətirir. İnkişaf o zaman güclü olur ki, hərəkət vasitələrinin 
baza trayektoriyalarının sayı daha da çoxluq təşkil edir. Baza 
trayektoriyalarının çoxluğu üst qat trayektoriyaların çoxalmasını 
zəruri edir. 

Dövlətlər meydana gəldikləri qədim dövrlərdən hal-hazıra 
qədər bir neçə inkişaf dövrlərini yaşamışlar. Bu inkişaf dövrləri 
daima yeni-yeni vasitələrin meydana gəlməsi ilə müşahidə 
edilmişdir. Çoxlu sayda baza vasitələr, baza trayektoriyalar 
yaranmış və üst qat trayektoriyaların sayının çoxalması prosesləri 
mövcud olmuşdur. Vastələrin hərəkətə gəlməsində, eləcə də yeni-
yeni zərurətlərin meydana gəlməsində qlobal, orta və kiçik 
miqyaslı təsirlər (məsələn, müharibələr, münaqişələr, inqilablar, 
siyasi mübarizələr, hətta təbii fəlakətlər və s.) səbəb olmuşdur. 
Eyni zamanda yeni-yeni coğrafi kəşflər sayəsində əlavə vasitələrin 
və məkanların əldə edilməsi də ümümdünya inkişafına təkan 
vermişdir və baza rolunu oynamışdır. Vasitələrə edilən kənar 
təsirlər maraq və tələbatın yeni-yeni şəraitini meydana 
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gərtirmişdir. Yeni canlı vasitələrin mövcudluğu, yeni tələbatlara 
müvafiq olaraq tez-tez cansız vasitələrin yaradılmasını və hərəkətə 
gətirilməsini zəruri etmişdir.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, dövlətlərdə və cəmiyyətlərdə 
vasitələrin sayı çoxaldıqca yeni mühit və şərait də meydana gəlir. 
Bu zaman canlı və cansız vasitələr müvafiq mühit və şəraitə  
uyğun olaraq hərəkətə gəlirl ər və hərəkətə gətirilirl ər. Vasitələrin 
hərəkətə gətirilməsi və hərəkətə gəlməsi sayəsində yeni-yeni  
inkişaf prosesləri, inkişaf yolları meydana gəlir. İnkişaf prosesləri 
zamanı hərəkətlər (fəaliyyət) də hər bir şəraitə uyğun olaraq 
tənzimlənir. Canlı vasitələr çalışırlar ki, bütün mövcud vasitələri 
öz maraqları istiqamətində hərəkətə yönəltsinlər. İnkişaf 
proseslərində hərəkətlər fərqli və oxşar xüsusiyyətlərə malik olur. 
Bu da onunla izah olunur ki, maraqlar müxtəlifdir, tələbat və 
zərurət müxtəlifdir, rəngarəngdir. Bu baxımdan fəaliyyət də öz 
rəngarəngliyini, geniş tərkibli məzmununu saxlayır. Dövlətlərdə, 
cəmiyyətlərdə maraqlı olan müxtəlif t ərəflər- fərdlər, təbəqələr, 
qruplar mövcuddur. Hər bir fərd, qrup- tərəf öz marağı uğrunda 
mübarizə aparır. Maraq fərdi (şəxsi) və kollektiv (ümumi) 
olduğuna görə mübarizə də fərdi və kollektiv xüsusiyyətlərə malik 
olur. Vahid marağın təmin edilməsi uğrunda vasitələrin qruplaş-
ması, birləşməsi, cəmləşməsi prosesləri baş verir. Qruplaşmış 
vasitələr birgə şəkildə mübarizə aparırlar və vasitələrin eyni və 
oxşar trayektoriya, eləcə də müxtəlif istiqamətli trayektoriya üzrə 
hərəkəti meydana gəlir. Cəmiyyətlərdə inkişaf o halda baş verir ki, 
çoxlu sayda vasitələr zamandan asılı olaraq, arası kəsilmədən 
çoxlu sayda hərəkət trayektoriyası üzrə hərəkət vəziyyətində olur. 
İnkişaf həm də o zaman meydana gəlir ki, vasitələrin trayekto-
riyaların birindən digərinə keçid prosesləri baş verir.  

Müasir dövrdə dövlətlərin cəmiyyətlərində çoxlu sayda hərə-
kət istiqamətləri mövcuddur. Hərəkət istiqamətləri cəmiyyətlərin 
tərkibi rəngarəng olan ümumi siyasi müstəvisini əmələ gətirir. 
Dövlət hakimiyyəti il ə vətəndalar arasında (tərəflər arasında), 
eləcə də dövlətlər aralarında (dövlətlər vasitəsilə cəmiyyətlər, 
xalqlar aralarında) münasibətlərin tənzimlənməsi, münasibətlərin 
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forma, məzmun və istiqamətlərinin müəyyən edilməsi üçün həyata 
keçirilən və maraqların təmin edilməsinə yönəldilən akt 
(fəaliyyət) siyasət adlanır. Cəmiyyətlər, dövlətlər bu günki inkişaf 
səviyyəsinə görə çoxlu ixtisaslaşmış sahələri (iqtisadiyyat, o 
cümlədən sənaye, ticarət, sosial həyat, təhlükəsizlik, mədəniyyət, 
incəsənət, səhiyyə, elm, təhsil, ekologiya və digər sahələr) özündə 
əks etdirdiyindən, dövlət siyasəti də həmin sahələr üzrə 
ixtisaslaşma proseslərinə malik olur. Bu da onunla izah olunur ki, 
cəmiyyətlərdə mövcud olan canlı vasitələrin maraqları müxtəlif-
dir, çoxtərkibli və çoxistiqamətlidir, əlavə sahələrin yaradılması 
baxımından məhdud deyil. Sahələrin sayı çoxaldıqca, elmi-texniki 
nailiyyətlər əldə edildikcə, yeni-yeni sahələr meydana gəlir. Canlı 
vasitələr həmin sahələrdə öz maraqlarını tələbatlarına uyğun 
olaraq təmin edirlər və bu istiqamətdə müvafiq fəaliyyət həyata 
keçirirlər. Hal-hazırki zamanda insanların maraqları həm quruda, 
həm suda, həm atmosferdə, həm də kosmik məkanda forma-
laşıbdır. Bu məkanlara müvafiq olaraq maraqlar da ixtisaslaşıbdır, 
tələbatlar meydana gəlibdir. Məkanlara uyğun şəkildə hərəkət 
istiqamətləri də yaranıbdır. Məkanlarda mövcud olan maraq 
sahələri üzrə dövlət siyasəti (maraqları təmin edən və hərəkətləri 
tənzimləyən siyasi aktlar-normayaratma və icrasını təminetmə 
hərəkətləri, vasitələri istiqamətləndirmə hərəkətləri) formalaşır. 
Dövlət siyasəti formalaşdıqca, yeni-yeni hərəkətlər meydana gəlir 
və yeni tənzimləmə sahələri yaranır. Dövlət siyasəti öz xüsusiy-
yətlərinə görə şaxələnmə funksiyasına malik olur. Şaxələr də 
hərəkət istiqamətlərini əks etdirir. Şaxələr üzrə mövcud olan 
hərəkətlər sahələrin inkişafını təmin edir. Siyasi inkişaf dedikdə, 
dövlətin cəmiyyətin bütün sahələri, eləcə də dövlətlərarası 
münasibətlərin əks olunduğu sahələr üzrə həyata keçirdiyi aktlar 
cəmi, aktların birləşməsi sayəsində əldə olunan vasitələrin 
mövcud çoxluq vəziyyətini başa düşmək olar. Dövlət siyasətinin 
cəmləşmiş sahələr üzrə əhatə olunduğu inkişaf vəziyyətini siyasi 
inkişaf adlandırmaq olar. Bu baxımdan siyasi inkişaf iqtisadi, 
mədəni, təhlükəsizlik, sosial, elmi-texniki, ekoloji, infrastruktur və 
digər sahələrdə meydana gələn inkişaf vəziyyətinin ümumi və 
cəmləşmiş şəkildə forma və məzmununu əks etdirir.  
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Siyasi inkişaf zamanı siyasi vasitələrin hərəkətləri də özünə-
məxsus xüsusiyyətlərə malik olur. Hər bir sahədə mövcud olan 
inkişaf vəziyyətini meydana gətirmək üçün siyasi vasitələrin 
trayektoriyalar üzrə məqsədyönlü hərəkətləri tələb olunur. Dövlət 
siyasət həyata keçirdikcə vətəndaşlarla münasibətləri tənzimlənir, 
vətəndaşların maraq sferalarının miqyası böyüyür, inkişaf vəziy-
yəti meydana gəlir. İnkişaf vəziyyətində dövlətlə vətəndaş ara-
sında münasibətlər trayektoriyasında da vəziyyət müsbət istiqa-
mətlərin müşahidə olunması ilə fəallaşır. Dövlət siyasi baxımdan 
o zaman inkişaf edir ki, bütün vasitələr çoxalmaq istiqamətində, 
həmçinin maraqları böyütmək istiqamətində daima hərəkət 
vəziyyətində olurlar. Siyasi inkişaf zamanı dövlətə aid olan siyasət 
qurumları arasında, eləcə də ictimai qurumlarla siyasi qurumlar 
arasında hərəkət trayektoriyaları daha da formalaşmış olur.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, posmodernist vəziyyət çoxtərkibli 
tələblərə və maraqlara müvafiq olaraq daima mozaik (rəngarəng, 
qarışıq, müxtəlif) məzmunlu inkişafı şərtləndirir. Bu baxımdan da 
cəmiyyətin bütün strukturları, eləcə də strukturların tərkib 
elementləri olan stratifikasiyalar (təbəqələr) inkişafa məruz 
qalmağı, daima inkişaf prosesləri il ə üzləşməyi tələb edir. Siyasi 
sistem cəmiyyətdən asılı olaraq və cəmiyyətə xidmət edərək öz 
inkişaf istiqamətlərini və mənbə elementlərini də sosial 
sistemlərdən götürür. Sosial sistemin rasional və irrasionallığı 
siyasi sistemin rasional və irrasional mahiyyətini formalaşdırır. 
Siyasi sistemin tam strukturuna daxil olan yarımstrukturlar öz 
vəzifə və funksiyalarına müvafiq olaraq sosial strukturların 
formalaşmasına və fəaliyyətinə təsir göstərir. Siyasi və sosial 
sistemlər qarşılıqlı və üzvi vəhdətdə fəaliyyət göstərir və proseslər 
bir-biri il ə çulğaşmış və inkar edilməklə formalaşır. 

Dövlətin və cəmiyyətin inkişafı elementlər (subyektlər) ara-
sında mövcud olan münasibətlər tiplərini inkişaf etdirir. 
Münasibətlər tiplərinin ayrı-ayrılıqda və inteqrasiya olunmuş 
şəkildə strukturlaşmış inkişafı sosial və siyasi sistemlərin 
inkişafına gətirib çıxarır. Karl Marksa görə, obyektiv qanunlar 
əsasında fəaliyyət göstərən və inkişaf edən, cəmiyyətin məzmun 
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və xarakterini müəyyənləşdirən insanlararası qarşılıqlı təsirlər 
ictimai münasibətlərdir. İctimai münasibətlərin üç tipi iqtisadi, 
siyasi və mənəvi tiplərini Karl Marks fərqləndirir.1 Məlumdur ki, 
cəmiyyət özü müxtəlif strukturlardan (həmçinin yarımstruk-
turlardan) ibarətdir. Cəmiyyətin strukturlaşması dövlətin siyasi 
təsisatlanmasının formalaşmasına təsir edir. İnsanların siyasi 
mənafelərə görə ayıran müxtəlif siyasi birliklər məcmu halında 
cəmiyyətin siyasi strukturunu əmələ gətirir. Öz daxili təşkilatı 
xüsusiyyətləri baxımından burada hər birliyin öz yeri vardır. 
Nəhayət, insanlar arasındakı siyasi əlaqələrin ən mürəkkəb 
forması cəmiyyətin siyasi sistemidir.2  

Dövlətin və cəmiyyətin inkişafı zamana və hərəkət edən və 
hərəkətə gətirən vasitələrə, onların gücünə bağlıdır. Zaman amili 
də mövcud şəraitdə əldə edilmiş vasitələrin kəmiyyət və 
keyfiyyəti il ə əlaqəlidir. Vasitələrin mövcud vəziyyətinə uyğun 
olaraq, onların istiqamətləndirilməsi müəyyən edilir. Qarşıya 
məqsəd qoyulur. Qarşıya qoyulan məqsəd gələcək vəziyyəti əks 
etdirir, vasitələri ona doğru hərəkətə gətirir. Aristotelə görə 
gələcək həmişə indiki zamana təsir göstərir. Onun fikrincə, zaman 
dəyişkənliyin ölçüsüdür. Aristotel deyirdi ki, zaman öz-özlüyündə 
hərəkətin daxilində olan kəmiyyət müəyyənliyidir, çünki insan 
harada heç bir dəyişikliyi q əbul etmirsə, ona elə gəlir ki, orada heç 
bir zaman olmayıb. Aristotelin fikrinə görə, zaman bir ədəd olaraq 
hərəkətin hər hansı bir vəziyyəti və yaxud xassəsidir.3  

Hörmətli oxucular, sizlərə təqdim olunan kitab əsasən üç 
fəsildən ibarətdir. Kitabın birinci fəsli siyasi inkişaf zamanı siyasi 
vasitələrin hərəkət xüsusiyyətlərinə həsr edilibdir. Böyük və kiçik 
dövlətlər aralarında münasibətlərin xüsusiyyətləri və bu baxımdan 
da münasibətlərin dərəcələri, həmçinin tərzləri qeyd edilir. 

                                                 
1 Sosiologiya. Dərslik. Müəllifl ər kollektivi. Redaktor: dosent, f.e.n. Vahidov 
F.Q. Bakı, “Təknur” MMC, 295 səh., 2005, səh.47. 
2 Həsən Şirəliyev, Əli Əhmədov. Politologiya. Ali məktəblər üçün dərslik. 
“T əbib” 1997,416 səh. səh. 69. 
3 Yusif Rüstəmov. Fəsəfənin əsasları (mühazirə kursu)-Bakı, “Azərbaycan 
Universiteti” nəşriyyatı, -2004, 499 səh., səh. 43. 
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Bununla yanaşı, super, böyük və orta gücə malik olan dövlətlərin 
kiçik dövlətlərdə strateji maraqlarının məzmununa dair bəzi 
təhlill ər verilir, mövqelər bildirilir.  

Kitabın ikinci fəsli xarici siyasət və beynəlxalq münasibətlərin 
müxtəlif istiqamətlərinə həsr edilibdir.  

Kitabın üçüncü fəsli isə dünyada qlobal sülhün təmin edilməsi 
adlanır. Burada dövlətlər və xalqlar arasında sülhə nail olmaq 
üçün bəzi istiqamətlərə aid mülahizələr, baxışlar öz əksini tapır. 
Azərbaycanla-Ermənistan arasında ədalətli sülhün region üçün 
müsbət tərəfləri göstərilir. Dünyanın sülh siyasəti sisteminin 
əsaslarına dair bəzi fikirl ər bildirilir. Sülh siyasəti sisteminin dövr 
və mərhələlərindən bəhs edilir. Qədim Asiyada dövlətlərarası sülh 
qaydalarının mövcudluğu təhlil edilir. Bu fəsildə həmçinin sülh 
formulaları anlayışına da toxunulur. Üçüncü fəsildə pasifizm 
konsepsiyasının müəyyən nəzəri tərkibi öz əksini tapır. Pasifizm 
(lat. Pacificus sakitləşdirən, barışdıran) –1) hər cür müharibələri 
pisləyən və yer üzərində sülhü tələb edən dünyagörüşü; 2) XIX 
əsrin ikinci yarısında formalaşmış, hər cür müharibələrə qarşı 
prinsipial çıxış edən beynəlxalq anti-müharibə hərəkatı. 1  –
mənasını verir.  

                                                 
1  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyası. Politologiya. İzahlı lüğət. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 352 səh., 
səh. 241.  
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I H İSSƏ: 
 

SİYASİ İNKİŞAF ZAMANI S İYASİ HƏRƏKƏTLƏRİN 
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Siyasi inkişaf anlayışı 
 

İnkişaf cəmiyyətdə mövcud olan ayrı-ayrı şəxslərin (fərdlərin), 
qrupların maraq və tələbatına müvafiq olaraq, vasitələrin sayının 
artmasını, yeni növ vasitələrin meydana gəlməsini və vasitələrin 
yeni-yeni hərəkət istiqamətlərinin zamana və şəraitə uyğun olaraq 
yaranmasını əks etdirən prosesual bir vəziyyətdir.  İnkişaf 
özündə həm qısa və orta müddətli, həm də uzun müddətli müxtəlif 
uzunluqlu və ölçülü hərəkət trayektoriyalarını birləşdirir. 
“Fəlsəfə” ensiklopedik lüğətində “inki şaf” anlayışına aşağıdakı 
şəkildə izahat verilir: 

İnkişaf – maddi və ideal obyektlərin geriyə dönməz və 
istiqamətli olması ilə səciyyələnən qanunauyğun keyfiyyət 
dəyişməsidir. Bu xassələrin eyni vaxtda mövcud olması inkişafı 
digər dəyişiklikl ərdən fərqləndirir. Geriyə dönən dəyişiklikl ər 
fəaliyyət prosesləri üçün (yəni əlaqə və münasibətlərin daimi 
sisteminin tsiklik qaydada yenidən canlandırılması üçün) 
xarakterikdir; istiqamətlilik olmadan dəyişiklikl ər toplana bilməz, 
bu da prosesi inkişaf üçün səciyyəvi, vahid, daxili qarşılıqlı 
əlaqədəki xətdən məhrum edir; qanunauyğunluqların olmaması 
qəza tipli təsadüfi dəyişiklikl əri səciyyələndirir. İnkişafın fəlsəfi 
cəhətdən dərk edilməsi reallığın əlaqə, münasibət və proseslərinin 
bütün rəngarəngliyinin ümumi xarakteristikalarının yenidən 
canlandırılması deməkdir. İnkişafın nəticəsində obyektin yeni 
keyfiyyət halı meydana gəlir. Zaman inkişafın mühüm 
xarakteristikasını təşkil edir, çünki hər bir inkişaf real zamanda 
baş verir və yalnız zaman istiqamətliyini aşkara çıxarır.1  

                                                 
1 Fəlsəfə ensiklopedik lüğəti. Baş redaktor. İsmayıl Vəliyev. Müəllif kollektivi. 
“Azərbaycan Ensiklopediyası”. Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi. B., 1997. 
520 səh., səh. 183.  
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Hərəkətin xüsusi növü kimi inkişaf bir sıra mühüm xassələri 
ilə xarakterizə edilir: 1) İnkişaf prosesi bir keyfiyyət vəziy-
yətindən başqasına, daha mürəkkəb və mükəmməlinə keçməyi 
tələb edir; 2) inkişaf sabit dəyişiklikdir; 3) inkişaf prosesinə 
dönməzlik xasdır, yəni sistemin (obyektin) tamamilə başlanğıc 
vəziyyətinə qayıtması mümkün deyil; 4) inkişafda varisliyin 
olması, yəni köhnənin mütləq olaraq inkar edilməsi; 5) inkişaf 
istiqamətli xarakter daşıyır, yəni inkişaf həmişə yüksələn xətt ilə 
hərəkət, deməli, mütərəqqi istiqamətli hərəkət olur. Biz inkişaf 
dedikdə mütləq nə isə yeni bir şeyin yaranmasını nəzərdə tuturuq. 
Yeni köhnəyə münasibətə görə müəyyənləşir. Beləlikl ə, yeni ilə 
köhnənin münasibəti inkişaf probleminin mərkəzində dayanır.1  

Ümumiyyətlə, siyasi inkişaf prosesləri hərəkət, məkan və 
zaman, tək, xüsusi və ümumi, bütöv və hissə, sistem, element, 
struktur, mahiyyət və təzahür, məzmun və forma, səbəb və nəticə. 
Determinizm, zərurət, təsadüf və qaçılmazlıq, imkan və gerçəklik, 
əlaqə və münasibətlər, keyfiyyət, xassə, kəmiyyət, ölçü, əkslik, 
ziddiyyət, vəhdət, mübarizə, eynilik, fərq, harmoniya, inkar kimi 
fəlsəfi kateqoriyaların (anlayışların) mahiyyətinin dərk edilməsi 
əsasında və siyasi həyatla sosial həyat arasında əlqələrin idrakı 
formada əsaslandırılması və istiqamətləndirilməsi ilə hadisələr 
ardıcıl, qanunauyğun hadisələr törətməklə həyata keçirilir.  

“Politologiya” izahlı lüğətində siyasi inkişaf konsepsiyasına, 
sosial inkişafla əlaqəli əsaslarla, aşağıdakı şəkildə elmi yanaşma 
edilir: Siyasi inkişaf -ənənəvi cəmiyyətdən müasir cəmiyyətə  
keçidin əsasını təşkil edən proseslərin məcmusudur. Siyasi inkişaf 
problemləri “inki şaf sosiologiyası” adı almış ümumsosioloji 
istiqamət çərçivəsində işlənir. “İnkişaf sosiologiyası” cəmiyyətin 
iki əsas tipini fərqləndirir: ənənəvi və müasir. Ənənəvi cəmiyyətin 
əsasında vərdişlər, ədalət və ənənələr durur ki, bu da onun nisbi 
davamlılığını izah edir. Müasir cəmiyyətdə yerliçilik təsəvvürləri 
universal dəyərlərlə əvəz olunur; cəmiyyətin və siyasətin əsas 

                                                 
1 Yusif Rüstəmov. Fəsəfənin əsasları (mühazirə kursu)-Bakı, “Azərbaycan 
Universiteti” nəşriyyatı, -2004, 499 səh., səh. 40. 
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elementi qrup deyil, fərd olur; insanların yaşadığı və işlədiyi 
birlikl ər mənşəyə yox, seçkilərə əsaslanır; həyat tərzini və 
məqsədlərini fərdin özü qrup tərəfindən müəyyən edildiyi, yaxud 
təsdiq edildiyi ənənəvi cəmiyyətidən fərqli olaraq seçir; iş ailədən, 
yaşayış yerindən ayrılmışdır və bürokratik struktrurlardan asılı 
deyil və i.a. Siyasi inkişaf problemi siyasi prosesin qlobal mənada 
analizi ilə sıx bağlıdır. Siyasi inkişaf anlayışı elmi dövriyyəyə XX 
əsrin ikinci yarısında siyasi həyatın dinamikasını, onun dəyişməsi 
proseslərini qeyd etmək üçün daxil edilmişdir. Siyasi inkişaf 
iqtisadi, sosial və digər ictimai proseslərdən bir çox parametrlərinə 
görə fərqlənir. Birincisi, siyasi inkişaf dönməz deyil. İkincisi, 
siyasi inkişaf özünün müstəqil meyarları göstəriciləri il ə 
xarakterizə olunur. Üçüncüsü, ümumi meyarlar olduğu hallarda 
siyasi inkişaf prosesi müxtəlif ictimai sistemlərdə eyni ola 
bilməz.1  

Siyasət anlayışı əsasən dövlətə aiddir, dövlətin daxili və xarici 
fəaliyyətini ifadə edir. Dövlətdaxili siyasət dedikdə, hakimiyyətlə 
vətəndaşlar arasında münasibətləri tənzimləmə aktı başa 
düşülməlidir. Siyasəti əsasən dövlət rəhbəri və dövlət hakimiyyəti 
həyata keçirir. “Politologiya” izahlı lüğətində siyasət anlayışına 
aşağıdakı şəkildə izahat verilir: Siyasət (yun. politike dövlətin 
idarə olunması məharəti) – politologiyanın mərkəzi 
anlayışlarından biri. Bu termin Aristotelin dövlət, idarəetmə və 
hökumət haqqında “Siyasət” (“Politika”) adlandırdı ğı traktatın 
təsiri altında yayılmışdır. Siyasət üç qarşılıqlı əlaqədə olan 
aspektlərin vəhdətində çıxış edir: 1) ictimai həyat sahəsi; 2) sosial 
subyektlərin fəallığının bir növü; 3) sosial münasibətlərin (fərdlər, 
kiçik qruplar və s. arasında ) tipi. Polity anlayışında siyasətin 
konstitusiya ilə, hüquqla, ənənələrlə, parlamentlər, hökumətlər, 
məhkəmələr və s. formasında müəyyən olunmuş institusional 
ölçüsü ifadə olunur. Policy anlayışı siyasətin siyasi tələbatlar və 

                                                 
1 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyası. Politologiya. Izahlı lüğət. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 352 səh. 
səh. 286. 
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maraqlar, siyasi dəyərlər və məqsədlər, siyasi proqram və 
doktrinalar kimi normativ əsasları ilə bağlıdır. Politics anlayışı 
siyasətçinin prosesual şərhini nəzərdə tutur ki, bu zaman söhbət 
intellektual, iradi, qiymətverici və sosial-psixoloji formaları olan 
siyasi iradə ifadə etməkdən gedir1.  

Siyasətdə siyasi qruplar, siyasi tərəflər iştirak edir və hərəkət 
edirlər, fəaliyyət göstərirlər. Siyasət cəmiyyəti əhatə edir və buna 
görə də cəmiyyətin inkişafına xidmət edən və hakimiyyət 
tərəfindən həyata keçirilən bir akdır. Siyasətdə dövlət quruluşu, 
dövləti idarəetmə forması əsas prinsip və məzmundur. Dövlət 
siyasəti cəmiyyətin bütün sahələrində həyata keçirilir. Siyasət 
həyata keçirildikcə yeni-yeni siyasət sahələri, vasitələri, bu 
baxımdan da obyekt və subyektləri yaranır. Siyasət iqtisadiyyat, 
hərbi sahələr, təhlükəsizlik sahələri, sosial sahələr, elm, təhsil və 
mədəniyyət sahələri və digər sahələrdə həyata keçirilir və bu 
sahələr siyasətin həyata keçirilmə istiqamətləri və vasitələrin 
hərəkət istiqamətləri kimi qəbul edilir.  

Siyasət bir-birilə çox qarşılıqlı səbəbiyyət əlaqəsində olan 
müxtəlif hadisələrdən və proseslərdən ibarətdir. Siyasi əlaqələr 
müxtəlif səviyyələrdə təzahür edirlər. Onların nisbətən sadə 
forması siyasi münasibətlərdir. Onlar siyasi fəaliyyət prosesində 
subyektlərin bir-birinə münasibətdə vəziyyətini əks etdirir. 
Mənafelərin bir-birinə uyğun gəlməsi, yaxud gəlməməsindən asılı 
olaraq, insanların bir-birinə münasibəti müxtəlif olur, yəni onlar 
müxtəlif mövqelər tutur. Buna uyğun olaraq, insanlar arasında 
yaranan münasibətləri siyasi əməkdaşlıq və ya siyasi rəqabət 
münasibətlərinə ayırmaq olar.2  

Siyasət dövlət tərəfindən həm dövlətin sərhədləri daxilində 
(daxili siyasət), həm də sərhədlər kənarında (xarici siyasət) həyata 
keçirilir. Siyasət həyata keçirildikcə yeni-yeni sahələrdə 

                                                 
1  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyası. Politologiya. Izahlı lüğət. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 352 səh., 
səh. 274.  
2 Həsən Şirəliyev, Əli Əhmədov. Politologiya. Ali məktəblər üçün dərslik. 
“T əbib” 1997, 416 səh., səh.68.  
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vasitələrin sayı çoxalır, istiqamətlərin sayı artır və sferası 
genişlənir. Bununla yanaşı, siyasi hərəkətlər zamanı istiqamətlərin 
sayı azala da bilir. Bu prosesin forma və məzmunu hər şeydən 
öncə siyasət həyata keçirilərkən, siyasəti həyata keçirənlərin 
maraqlarından asılıdır. Həmçinin təbii şərait də siyasətin 
sferasının daralmasına və ya genişlənməsinə xidmət edir. Bu 
baxımdan siyasi hərəkətlər həm genişlənmə, həm də daralma 
xüsusiyyətlərinə malikdir. Siyasi hərəkətlər zamanı siyasətin əhatə 
olunduğu sahələr adətən inkişaf edir. İqtisadiyyat, sosial, hərbi, 
mədəniyyət, elm, təhsil və digər sahələr inkişafa məruz qalır. Bu 
sahələr inkişaf etdikcə cəmiyyətin ümumilikdə inkişafı baş verir. 
Cəmiyyətin ümumi inkişafı öz növbəsində ümumi siyasi inkişafı 
əmələ gətirir, dövlətin tərəf olaraq vətəndaşlarla münasibətləri 
inkişaf edir, təkmilləşir. Cəmiyyətdə baş verən inkişaf cəmiyyətdə 
həyata keçirilən siyasətin xüsusiyyətlərindən asılı olur. 
İqtisadiyyat, sosial sahələr və digər sahələrdə həyata keçirilən 
siyasət nəticəsində bu sahələr inkişaf etdikcə, siyasət də 
təkmilləşir və yeni şərait daha da təkmil siyasətin həyata 
keçirilməsini tələb edir. Cəmiyyətin bütün sahələrində siyasət 
yolu ilə meydana gələn inkişafı siyasi inkişaf kimi qeyd etmək 
olar. Siyasi inkişaf ilk növbədə iqtisadi inkişaf üzərində olan bir 
vəziyyətdir və hər iki vəziyyət qarşılıqlı olaraq bir-birinə təsir 
edir. İqtisadiyyatın inkişafı tələb edir ki, digər sahələrdə də sürətlə 
cavabverici siyasət həyata keçirilsin. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
iqtisadiyyatın inkişafı bir nəticədir. Nəticələrdən yeni nəticələrin 
alınması (şaxəli sahələr üzrə) məqsədilə cavabverici siyasət həyata 
keçirilir. İqtisadiyyat inkişaf etdikcə digər sahələr inkişaf edir. 
Dövlət hakimiyyəti fəallaşır. Bunun nəticəsində dövlət siyasəti 
güclənir və sahələrdə intensiv şəkildə tətbiq edilir. Siyasi inkişafa 
nail olunur. Siyasi inkişaf bütün sahələrdə mövcud olan inkişaf 
göstəricisinin şkalalar (cədvəllər, tablolar) üzrə yuxarı həddidir. 
Siyasi inkişaf ümumi siyasi mühitin, siyasi müstəvinin inkişaf 
vəziyyətidir. Siyasi inkişaf həm də siyasi hərəkətlər məhsulu 
olaraq, bütün sahələrdə mövcud olan nəticələrin təsirindən 
yaranan və ümumi əhəmiyyət kəsb edən üst qat vəziyyətidir.  
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XX əsrdə fəlsəfədə, xüsusən marksist fəlsəfədə “bazis” və 
“üstqurum” anlayışları geniş yayılmışdır. Bu kateqoriyalar 
marksizmin fundamental kateqoriyalarından hesab olunur. 
Marksizmə görə, bazis cəmiyyətin iqtisadi strukturunu təşkil edən, 
insanların sosial həyatının ideoloji formalarının sistemini 
müəyyən edən istehsal münasibətlərinin məcmuudur. Üstqurum 
ideoloji münasibətlərin, onları möhkəmləndirən və həmin 
cəmiyyətə xas olan qurum və təşkilatların (dövlət, siyasi 
partiyalar, ictimai birliklərin və s.) məcmuudur. Hər bir ictimai-
iqtisadi formasiyanın bazisi və ona uyğun olan üstqurumu var. 
Cəmiyyətin iqtisadi bazisi, onun təbiəti necədirsə, həmin 
cəmiyyətin üstqurumu da elə olur. Əgər bazis ziddiyyətlidirsə, bu 
hal üstqurumun ziddiyyətli olmasında öz əksini tapır1.  

Siyasi inkişaf digər sahələr üzrə inkişaf vəziyyətlərindən 
meydana gələn ümumnəticə vəziyyətidir, hərtərəfli t əsirə 
malikdir. Siyasi inkişaf təbii şəkildə dövlət hakimiyyətinin 
güclənməsinə səbəb olur və güclənmiş dövlət hakimiyyəti də həm 
daxildə, həm də beynəlxalq münasibətlərdə öz siyasətini inkişaf 
etdirir. Siyasi inkişaf ayrı-ayrı sahələrin cəmləşmiş vəziyyətinin 
məhsuludur. Siyasi inkişaf ayrı-ayrı sahələri əhatə edən qarşılıqlı 
siyasi proseslərdən əmələ gələn bir vəziyyətdir. Siyasi inkişaf 
əsasən üst qat vəziyyəti olduğundan, bu vəziyyət ilk növbədə 
iqtisadi inkişafdan asılıdır. İqtisadi inkişafa əsasən bu sahədə 
həyata keçirilən siyasət nəticəsində nail olunur. Siyasi inkişaf alt 
qat inkişaf vəziyyətinin təsiri ilə meydana gəlir. Alt qat vəziyyəti 
inkişaf etdikcə üst qat vəziyyəti məhz alt qat vəziyyətinə təsir 
etmək imkanına malik olur. Siyasi vəziyyət inkişaf etdikcə alt qat 
vəziyyətinin inkişafını (iqtisadiyyatın inkişafını) da tələb edir. 
Elmi ədəbiyyatlarda ayrıca olaraq siyasi inkişaf, sosial inkişaf, 
iqtisadi inkişaf, elmi inkişaf, mədəni inkişaf və s. fikirləri qeyd 
edilir. Bu fikirlər sahələri ayırmaq və hər sahədə mövcud olan in-
kişafı ifadə etmək üçün işlədilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, dövlət 

                                                 
1 Yusif Rüstəmov. Fəsəfənin əsasları (mühazirə kursu)-Bakı, “Azərbaycan 
Universiteti” nəşriyyatı, -2004, 499 səh., səh. 417.    
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vahid bir model olduğundan dövlətin inkişafı da cəmləşmiş 
vəziyyəti əks etdirən ümumi və vahid bir qavrayışdır. Siyasi in-
kişaf dövlətin ümumi inkişafına aid olduğundan ayrı-ayrı sahələr 
üzrə inkişafların cəmləşmiş vəziyyətinə siyasi inkişaf demək olar. 
Həm də ona görə ki, bütün sahələrdə əldə olunan inkişaf dövlət 
hakimiyyətinin həyata keçirdiyi siyasətin məhsuludur.  

Siyasi inkişaf dövlətin bütün sahələr üzrə (dövlət daxilində və 
dövlətin sərhədlərindən kənarda bütün istiqamətlər üzrə) həyata 
keçirdiyi siyasətinin müsbət təsirlərinin yaratdığı bir vəziyyətdir. 
Siyasi inkişaf digər sahələr üzrə inkişaf vəziyyətini özünə cəlb 
edən vəziyyətdir. Siyasi inkişaf dövlətin bütün sahələrdə həyata 
keçirdiyi kompleks və əlaqəli aktlar-kompleks islahatlar –tələbata 
müvafiq olaraq zamanla əlaqəlı şəkildə qanunvericiliyin yara-
dılması və icra mexanizmlərinin və icra qurumlarının yaradılması, 
o cümlədən kompleks şəkildə dövlət proqramlarının qəbulu və 
icrasını yüksək səviyyədə özündə əks etdirən bir vəziyyətdir. 
Siyasi inkişaf vəziyyəti daima dəyişən xüsusiyyətlərə malik olur 
və keçici və əlaqəli prosesləri özündə cəmləşdirir.  

  
Siyasi hərəkətlərin ümumi v ə konkret xassələri  
 
Siyasi hərəkətlər siyasətin vasitələrinin (siyasət subyekt-

lərinin) bir məkandan başqa bir məkana müəyyən bir zamanda 
hərəkət etməsi və mövcud obyektlərə təsir göstərərək, eləcə də 
yeni obyektləri yaradaraq müəyyən nəticələrə malik olan siyasi 
aktları və hadisələri törətməsi vəziyyəti və prosesi kimi başa 
düşülə bilər. Siyasi hərəkətlər müəyyən nəticələrə malik olan 
vəziyyətlərdir. Siyasi hərəkətlər zamanı müəyyən forma və 
məzmunlu obyektlər yaranır. Siyasi hərəkətlər vəziyyətlərdən 
vəziyyətlərə keçidlərdir, siyasi subyektlərin yerdəyişmələridir, 
keçidləridir. Siyasi keçidlər anında zaman və məkan amili də 
dəyişikliy ə məruz qalır. Siyasi hərəkətlər siyasi şəraitlərin 
dəyişməsini zəruri edən proses vəziyyətləridir. Proseslər baş 
verərkən siyasi vasitələrin mexaniki hərəkətləri, zamana, məkana 
müvafiq olaraq yerdəyişmələri baş verir. Siyasi hərəkətlər maraq 
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və tələbatın ödənilməsi istiqamətində siyasi subyektlərin 
gedişləridir. Siyasi hərəkətlər zamanı siyasətin subyektləri öz 
mövcud nisbi duruş vəziyyətlərind ən başqa bir vəziyyətə- 
hərəkət vəziyyətinə gəlirl ər. Siyasi hərəkətlərin mahiyyət və 
məzmunu törədilən siyasi aktların, siyasi hadisələrin mahiyyət və 
məzmunundan asılıdır. Siyasi hadisələr və aktlarla siyasi 
hərəkətlərin mahiyyətini müəyyən etmək olar. Eyni zamanda 
siyasi hərəkətlərlə siyasi hadisələr və aktların mahiyyətini 
müəyyən etmək olar. Siyasi hərəkətlər zamanı obyektlərə 
müəyyən təsir qüvvələri tətbiq edilir. Tətbiq edilən qüvvə obyektə 
təsir edir, obyekt hissələrə bölünür və ya yaxud da birləşir. 
Deməli, hərəkət birləşmə (birləşdirmə) və ayırma və (ayrılma) 
kimi prosesləri (vəziyyətləri) özündə əks etdirən bir vəziyyətdir. 
Siyasi hərəkətlər siyasi idarəetmənin istiqamətlərini müəyyən edir. 
Siyasi hərəkətlər siyasətin subyektləri arasında münasibətlərin 
forma və məzmununu müəyyənləşdirir.  

F.Engels yazırdı: “Materiyaya tətbiqdə hərəkət ümumiyyətlə 
dəyişmək deməkdir”. Albert Eynşteyn deyirdi ki, cismin hərəkəti 
dedikdə biz onun başqa cisimlərə nisbətən dəyişməsini başa 
düşürük.1 Əl-Fərabiyə görə hərəkətin tərifi birmənalı ola bilməz 
və dəyişmə anlayışı çox geniş məna verir. O, yazırdı: “Hərəkətin 
tərifi yoxdur, çünki o ikimənalı sözlərə aiddir. Hərəkət ilə 
yerdəyişmə ifadə edildiyi kimi, həm də təşəkkül tapma və yox 
olma vaxtı baş verən dəyişmə də ifadə edilir, lakin hərəkəti 
potensialdan aktivə keçid kimi də ifadə etmək olar.2  F.Engels 
hərəkət formalarının təsnifatını verməyə cəhd göstərmişdir. Onun 
fikrincə, 5 əsas hərəkət forması var: mexaniki, fiziki, kimyəvi, 
bioloji və sosial hərəkətlər. Bu təsnifat müasir elmin nailiyyətləri 
sayəsində daha da zənginləşib.3 İnkişaf prosesində hərəkətin daha 
mürəkkəb forması özündən əvvəl gələndən yaranır. Dialektik 
metoda görə hərəkətin bir formadan başqasına keçidi sıçrayış 

                                                 
1 Yusif Rüstəmov. Fəlsəfənin əsasları (mühazirə kursu)-Bakı, “Azərbaycan 
Universiteti” nəşriyyatı, -2004, 499 səh.,  səh. 34. 
2 Yenə orada, səh. 34. 
3 Həmin kitab, səh. 38. 
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formasında baş verir, tədricilik dayanır, yeni keyfiyyət yaranır. 
Hərəkətin keyfiyyətcə müxtəlif formaları var: cansız, təbiətdə, 
canlı təbiətdə və insan cəmiyyətində olan hərəkət.  

Siyasi hərəkət ayrıca şəxsin, yaxud qrupun mövcud sistemin 
hakimiyyət və tabeçilik münasibətlərinə şüurlu, dərin 
müdaxiləsidir. Hərəkət siyasi sistemi müxtəlif qrupların əsl 
marağını ifadə edən müəyyən məqsədlərə nail olmağa yönəldir. 
Siyasətin bu və ya başqa istiqamətə yönəldilməsində əhəmiyyətli 
yeri ideyalar tutsa da, siyasət, hər şeydən əvvəl, hərəkat olaraq 
qalır. Siyasət birinci növbədə kollektiv hərəkətdir. 1  Siyasi 
hərəkətin subyektləri bir-biril ə həm ziddiyyətli, həm də 
əməkdaşlıq münasibətlərinə girə bilərlər. Təbiidir ki, əsas 
mübarizə mövcud ictimai və siyasi vəziyyətin qorunması ətrafında 
gedir. Onlar konkret cəmiyyətin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq 
müxtəlif siyasi hərəkət vasitələrindən istifadə edirlər. 2  Nəticə 
etibarilə siyasi hərəkət xaotik (qarışıq) yox, mövcud ictimai 
normaların məcmusu (toplusu) çərçivəsində inkişaf edir. Yəni 
istənilən siyasi sistemdə müəyyən hərəkət formaları mövcuddur. 
Siyasi hərəkətdə iştirak edənlər sistemdən xaric olmamaq 
(edilməmək) üçün qəbul olunmuş normalara riayət etməlidirl ər.3 
Pozitiv (müsbət) və neqativ (mənfi) siyasi hərəkətlər mövcuddur. 
Pozitiv siyasi hərəkət müəyyən məqsədə çatmaq üçün “nə isə 
etməyi”, neqativ siyasi hərəkət isə müəyyən hadisələrin baş 
verməsinə yol vermək üçün “nə isə olunmasına son qoymağı” 
nəzərdə tutur.4 Siyasi hərəkətlərin rasional və irrasional, ətalətli və 
yaradıcı, kortəbii və mütəşəkkil tipl əri də elmi ədəbiyyatlarda 
göstərilir.  

Siyasi hərəkətləri də ümumi və konkret  vəziyyətlərə bölmək 
olar. Belə ki, siyasi fəaliyyətin təşkil edilməsi, eləcə də dövlət 
hakimiyyəti təsisatlarının ümumi siyasəti, ümumi fəaliyyəti 

                                                 
1 L.S. Sanisteban. Siyasət elminin əsasları. (ixtisarla). Tərcümə edəni Həmid 
Baratlı. “Azərbaycan” nəşriyyatı, Bakı-1994, səh.23. 
2 Həmin kitab, səh.24. 
3 Həmin kitab, səh.26. 
4 Bax, yenə orada  
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ümumi siyasi hərəkətdir . Lakin bunun əksinə olaraq, istənilən 
bir sənədin imzalanması isə konkret hərəkət vəziyyətidir, 
konkret sahələrdə münasibətləri tənzimləyir. Ümumi siyasi 
hərəkət vəziyyətində siyasi proseslər ardıcıl olaraq baş verir. 
Ümumi siyasi hərəkətlər konkret siyasi aktlardan, siyasi 
hadisələrdən formalaşır. Bu baxımdan bir sahədə tez-tez 
sənədlərin ardıcıl olaraq qəbul edilməsi və icrasının təmin 
edilməsi, həmçinin digər müvafiq tədbirlərin tez-tez və ardıcıl 
olaraq həyata keçirilməsi bu sahədə ümumi siyasi fəaliyyəti, siyasi 
hərəkətləri formalaşdırır. Ümumi siyasi hərəkətlərin tərkibi, eləcə 
də tətbiqi dairələri və obyektləri konkret hadisələrin, aktların 
obyektlərindən, sahələrindən əmələ gəlir. Ümumi siyasi hərəkətlər 
konkret siyasi hərəkətlərin, hadisələrin, aktların qarşılıqlı 
mövcudluğunu təmin edir. Buradan belə bir məntiqi nəticəyə 
gəlinir ki, konkret siyasi hadisələrin obyekt və subyektləri hərəkət 
vəziyyətində olaraq ümumi siyasi hərəkətləri formalaşdırır. 
Məsələn, ayrı-ayrı sahələrdə qəbul edilən qanunlar, digər 
normativ-hüquqi sənədlər ümumilikdə dövlətin qanunvericilik 
siyasətinin tərkibinə aid edilir. Dövlətin ümumi qanunvericilik 
siyasəti isə ayrı-ayrı sahələrdə hüquq normalarının yaradılmasını 
zəruri edir.  

Bir məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək olar ki, hər bir ümumi 
hərəkət tərkibə (istiqamətlərə) ayrıldıqda, ayrılmış tərkibə 
(istiqamətlərə, hissələrə) konkret t ərkib v ə hərəkətlər  demək 
olar. Konkret siyasi hərəkətlər konkret sahələrin idarəedilməsi və 
bu sahələrdə münasibətlərin tənzimlənməsini yerinə yetirir. 
Məsələn, dövlətin vergi siyasəti konkret istiqamətdir və vergilərin 
yığılmasını əsas məqsəd kimi qarşıya qoyur. Konkret hərəkətlər 
də digər konkret hərəkətlərə bölünür. Məsələn, istehsalın təşkili 
iqtisadiyyatın təşkil edilməsi adlanan konkret hərəkətlər içərisində 
konkret istiqamətdir, həm də başqa konkret hərəkətləri özündə 
birləşdirdiyinə görə ümumi hərəkətlər xüsusiyyətlərinə də 
malikdir. Bu baxımdan da özünün tərkibindəki konkret hərəkətlər 
üçün ümumi hərəkət xassəsinə malikdir. İstehsalın təşkil edilməsi 
içərisində istehsal müəssisələrinin tikilməsi, dəzgahların quraş-
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dırılması, mütəxəssislərlə təmin edilməsi, istehsala başlamaq və 
hazır məhsulun əldə edilməsi, inzibati işlərin həyata keçirilməsi 
konkret hadisələrdir, hərəkətlərdir. Hər bir hərəkət onun 
istiqamətlərini müəyyən edir. Siyasi hərəkətlər siyasətin obyekt və 
subyektlərini müəyyənləşdirir. Siyasətin hərəkətləri sayəsində 
onun obyektlərinin sayı da artırılır. Siyasi hərəkətlər bir-birilə sıx 
surətdə bağlı olurlar.  

Ümumi siyasi hərəkətlər çoxlu sayda konkret siyasi hadisələri 
özündə birləşdirə bilər. Konkret siyasi hadisələrin birləşmiş 
formada, vahid axın üzrə törədilməsi ümumi siyasi hərəkət axınını 
və istiqamətini əmələ gətirir. Məsələn, dövlətlər arasında tez-tez 
yaradılan əlaqələr və müvafiq hərəkətlərin törədilməsi dövlətlərin 
beynəlxalq münasibətlərdə iştirakını müəyyən edir. Dövlətlərin 
beynəlxalq münasibətlərdə iştirakının forma və məzmunu, 
həmçinin istiqamətləri formalaşır. Siyasi hərəkətlərin edilməsi 
zamanı siyasi hadisələr törədilir və siyasi hadisələrin törədilməsi 
sayəsində siyasi təcrübə formalaşır. Məsələn, beynəlxalq 
sənədlərin hazırlanması təcrübələrini buna aid etmək olar. Eləcə 
də danışıqların aparılması qaydalarını da misal çəkmək olar. 
Siyasi hadisə siyasətin subyektləri arasında mövcud olan 
münasibətləri formalaşdırır. Formalaşmış münasibətlər növbəti və 
ardıcıl hadisələrin törədilməsini təmin edir.  

Siyasi hərəkət başlayan zaman siyasi akt da törənməyə 
başlayır. Məsələn, istənilən bir sənədə imza edilməsi hərəkətdir və 
eyni zamanda siyasi hadisədir, aktdır. Siyasi hadisə törəndikdən 
sonra özündən sonrakı hadisələrin (növbəti hadisələrin) başlanğıcı 
gəlir. Məsələn, dövlətin konstitusiyası qəbul edilir. Bu, bir ümumi, 
həm də konkret aktdır. Bu hadisə özündən sonra digər hadisələrin 
törənməsini, aktların qəbul edilməsini zəruri edir. Konstitusiyadan 
qanunlar və digər hüquqi-normativ aktlar yaranır.  

Siyasi hərəkətlər və bu hərəkətlər zamanı törədilən konkret 
siyasi hadisələrin, siyasi aktların aşağıdakılar olduğunu qeyd 
etmək olar: 

-ümumilikdə ayrı-ayrı sahələri əhatə edən konkret siyasi 
fəaliyyətin təşkil edilməsi;  
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-siyasi sənədlər olan qərarların layihəsinin hazırlanması və 
qəbul edilməsi, təsdiq edilməsi, o cümlədən,  

-siyasi müqavilələrin imzalanması; 
-siyasi sazişlərə qoşulma; 
-siyasi bəyannamələrin imzalanması; 
-siyasi bəyanatların verilməsi; 
-siyasi protokolların imzalanması; 
-siyasi xartiyaların qəbul edilməsi; 
-siyasi qətnamələrin qəbul edilməsi; 
-doktrinaların qəbul edilməsi; 
-proqramların qəbul edilməsi; 
-konsepsiyaların qəbul edilməsi; 
-siyasi sənədlərin icraya yönəldilməsi; 
-siyasi şəxslərin vəzifə və funksiyalarının müvafiq sənədlərlə-

təlimatlarla müəyyən edilməsi; 
-siyasi əmr və göstərişlərin, tapşırıqların verilməsi; 
-siyasi hesabatların və məruzələrin edilməsi; 
-siyasi nitqlərin söylənilməsi, çıxışların edilməsi; 
-siyasi qurumların təşkil edilməsi; 
-siyasi təklifl ərin verilməsi, təşəbbüslərin irəli sürülməsi; 
-siyasi yığıncaqların-sammit, konfrans, qurultay, brifinq və bu 

kimi digər toplantıların, iclasların keçirilməsi; 
-siyasi danışıqların aparılması; 
-siyasi razılaşmaların əldə edilməsi; 
-referendumun keçirilməsi üçün qərarların qəbul edilməsi; 
-seçkilərin keçirilməsi üçün qərarların qəbul edilməsi; 
-yazışmaların həyata keçirilməsi, o cümlədən notaların 

verilməsi, məktublaşmaların həyata keçirilməsi; 
-dövlətlərin müstəqilliyinin tanınması (de jure, de facto, ad 

hoc) və bu baxımdan bəyannamələrin qəbul edilməsi; 
-səfərbərlik qərarlarının qəbul edilməsi; 
-sülhün elan olunması; 
-atəşkəs sazişinin imzalanması; 
-müharibənin elan olunması 

və s. 
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Ümumiyyətlə, qəbul edilən bütün siyasi qərarlar ümumi 
(şaxəli) aspektləri özündə əks etdirməklə konkret hərəkətlərdir və 
hər bir qərarın öz təsir obyekti mövcuddur. Burada siyasi 
hərəkətlər konkret siyasi aktlar, siyasi hadisələr, normalar toplusu 
olan sənədlərlə həyata keçirilir. Sənəd hərəkət vasitəsinə, hərəkətə 
gətirmə vasitəsinə çevrilir. Sənədlər həmçinin, siyasi alətlər kimi 
də istifadə olunur. Siyasi hərəkətlərin istiqamətləri sənədlərlə 
müəyyən edilir. Sənədlər siyasi aktların törədilməsi üçün prinsip 
müəyyənedici və qayda yaradıcı siyasi vasitələr rolunu oynayır.  

Konkret siyasi sənədlər konkret idarəetmə vasitəsidir.  
Ümumi siyasi hərəkətlərə siyasi fəaliyyət də demək olar.  

Siyasi hərəkətlərin istiqamətləri elə siyasi fəaliyyətlərin 
istiqamətləri deməkdir.  

Ümumi siyasi hərəkətlər (ümumi siyasi fəaliyyət-ümumi 
siyasi idarəetmə istiqaməti)  

-dövlətçiliyin təşkil edilməsi hərəkətləri; 
-hakimiyyətin fəaliyyətinin təşkil edilməsi hərəkətləri; 
-hakimiyyətin təsisatlarının təşkil edilməsi; 
-siyasi institutların (siyasi qurumların) təşkil edilməsi; 
-qanunvericilik aktlarının qəbul edilməsi; 
-iqtisadiyyatın təşkil edilməsi; 
-xarici əlaqələrin təşkil edilməsi; 
-mədəniyyət sahələrinin təşkil edilməsi; 
-turizm sahələrinin təşkil edilməsi; 
-səhiyyənin təşkil edilməsi; 
-elm və təhsilin təşkil edilməsi; 
-dövlət gənclər siyasəti; 
-müdafiənin və vətəndaşların təhlükəsizliyinin təşkil edilməsi; 
-insan hüquqlarının təmin edilməsi və qorunması; 
-demokratiyanın təmin edilməsi və s.  
Kiçik, orta və böyük miqyaslı hadisələrin ardıcıl törədilməsi 

siyasi hərəkətin istiqamətini müəyyən edir. Hər bir ümumi siyasi 
hərəkət (siyasi fəaliyyət) konkret siyasi hərəkətlərə və istiqa-
mətlərə bölünür. Məsələn, səhiyyə ocaqlarının tikilməsi və lazımi 
tibbi avadanlıqlarla, eləcə də mütəxəssislərlə təmin edilməsi 
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ümumi səhiyyə fəaliyyətinin tərkibində konkret hərəkətlərdir, 
konkret idarəetmə fəaliyyətidir. Lakin səhiyyə ocaqlarının təşkil 
edilməsinin özü də tərkibində çoxlu sayda konkret hərəkətləri 
(istiqamətləri, hadisələri) birləşdirir. Eləcə də məktəblərin 
tikilməsi və müəllim kadr heyəti il ə təmin edilməsi ayrı-ayrı 
konkret hərəkətlər və istiqamətlər olsalar da, ümumi siyasətə də 
aid olaraq tərkibində çoxlu sayda konkret hadisələri, aktları, 
addımları birləşdirir. Həmçinin sərmayə qoyuluşunun həyata 
keçirilməsi, istehsal sahələrinin tikilməsi, yaradılması, istehsal 
obyektlərinin tikilməsi, ticarətin təşkil edilməsi və infrastrukturun 
yaradılması ümumi iqtisadiyyatın təşkili hərəkətlərinin tərkibində 
konkret hərəkət istiqamətləri olmaqla yanaşı, eyni zamanda öz-
özlüyündə ümumi hərəkətlərdirlər, hərəkət istiqamətləridirlər.  

Siyasi hərəkətlərin ümumi və konkret xassələri məsələlərə, 
obyektlərə yanaşma tərzindən də asılıdır. Siyasi hadisələrin 
ümumi və konkret xassələrini şərh edərkən, bu məsələnin 
mahiyyətini dərk etməyə çalışarkən fəlsəfi yanaşma üsulları olan 
induksiya (xüsusi mülahizələrdən ümumi nəticə çıxarmaq üsulu) 
və deduksiya (düşünüş prosesində xüsusidən ümumiyə getmə) 
metodları ilə yanaşmaq lazımdır. Hər iki yanaşma isə siyasi 
hadisələrin ayrı -ayrı sahələr üzrə və ümumi (birləşmiş) şəkildə 
baş verməsi səbəblərini ayırd etməyə imkan verir. Əgər biz 
dövləti vahid bir siyasi model, vahid siyasi qurum və kompleks 
(kompleks-bir tam təşkil edən şeylərin və hadisələrin məcmusu 
deməkdir) kimi götürsək, onda bu kompleksin komponentlərinin 
(tərkib hissələrinin) hərəkətlərinin əsas prinsip və məqsədlərinin 
həm də komplektləşdimədən, strukturlaşdırmadan ibarət olması 
qənaətinə gəlmək olar. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, 
kompleks və onun komponentlərinin formalaşdırılması proses-
lərində universal (ümumi) və partikulyar (xüsusi) üsulların 
tətbiqini qeyd etmək olar. Siyasi hərəkətlər həm ümumi vahid 
elementi əmələ gətirir, həm də bütöv elementin tərkib 
elementlərini yaradır. Bütün tərkib elementlərin birləşməsi isə 
siyasi hərəkətlərin qatlı-təbəqəli xassələrini formalaşdırır.  
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Цмуми сийаси
щярякятляр-цмуми сийаси
фяалиййят истигамятляри

Цмуми сийаси
щярякятляр-конкрет
сийаси актлар, сийаси
щадисяляр жями

Конкрет сийаси
щярякятляр –сийаси
щадисяляр, сийаси актлар

Цмуми сийасы
щярякятляр-конкрет
сийаси актлар, сийаси
щадисяляр жями

Конкрет сийаси
щярякятляр-сийаси
актлар, сийаси
щадисяляр

Цмуми сийасы
щярякятляр-конкрет
сийаси актлар, сийаси
щадисяляр жями

Конкрет сийаси
щярякятляр-сийаси
актлар, сийаси
щадисяляр

Конкрет сийаси
щярякятляр-сийаси
актлар, сийаси
щадисяляр

Гейд. Конкрет сийаси щярякят васитяси олан сянядлярдя чохлу сайда
актлар вя сийаси щадисяляр жямляшир. Бир конкрет сийаси щярякят
тюрядиляркян, мясялян, сяняд имзаланыб ижрайа йюнялдиляркян чохлу
сайда сийаси актлар тюрядилир. Демяли, сянядляр конкрет щярякят васитяси
олмагла йанашы, щярякятляр жямини якс етдирян бир васитядир. Бурадан
беля бир принсип дя ортайа чыхыр ки, бир щярякят чох истигамятли цмуми
щярякятлярин тюрядилмясини зярури едир, ясасландырыр. Мясялян, бир
тапшырыьын верилмяси диэяр сийаси щадисялярин тюрядилмясиня тякан верир.

Щярякятлярин мягсядйюнлц вя дювриййяли баш вермяси ися сийаси
ясасландырыр. Сийаси ситемин фяалиййят механизмини ямяля эятирир.

Sxem 1

Щярякятляр жямляшяряк бир щярякят истигамяти иля низамланмаьа башлайыр.
системи

 



 29

Siyasi inkişaf zamanı siyasi hərəkətlərin xüsusiyyətləri  
 
Ümumiyyətlə inkişafın tərkibi hərəkətlərdən ibarət olan 

prosesli mənzərə ilə müşahidə olunduğundan, hərəkətlər zamana 
görə istiqamətli xarakter aldığından inkişafın zamanla əlaqəsi də 
mövcuddur. Proseslər inkar edilə-edilə istiqamətlər üzrə davam 
edir. Elmi ədəbiyyatlarda belə bir fikir var ki, intibah dövründə 
təcrübi elmin meydana gəlməsi ilə zamanın xətti istiqaməti 
ideyası təbiətə şamil edilir-təbii tarix haqqında, yəni təbiət 
obyektlərinin geriyə dönməz və istiqamətli dəyişiklikl əri haqqında 
təsəvvür yaranır. Bu kosmoqonik hipotezlərdə, sonra isə 
geologiya və biologiyada, təkamül nəzəriyyələrində ifadə 
olunmuşdur. İnkişaf ideyası özünün dərin fəlsəfi tədqiqini klasik 
alman fəlsəfəsində, xüsusilə dialektikanı ruhun ən ümumi inkişafı 
haqqında təlim kimi hazırlamış Hegeldə tapmışdır. Müasir ictimai 
həyat inkişafın pozitivcəsinə xətti tərəqqi kimi izah edilməsini 
rədd edərək inkişaf proseslərinin mürəkkəb, çoxmənalı xarakterini 
inandırıcı şəkildə təsdiq edir; göstərir ki, ictimai tərəqqi avtomatik 
baş vermir, cəmiyyətin inkişafının yüksələn xətti cürbəcür 
proseslərin dialektik qarşılıqlı təsirinin nəticəsidir.1  

Cəmiyyət hərəkətlər törədilməklə inkişaf edir, idarə edilir. 
İnkişaf yenilik gətirir. Yenilikl ər hər zaman cəmiyyətin bir ictimai 
formasiya quruluşundan digərinə keçməsinə səbəb olubdur. 
Hərəkətlərin nəticəsi olan yeniliklər tarixi hadisələrin, proseslərin 
dövrləşməsini, eralaşmasını, əsrləşməsini və tarixi mərhələləri 
yaradıbdır və yeniləşmə prosesləri hal-hazırda da davam etmək-
dədir. Ümumiyyətlə, yeniliklər hər zaman mövcud vasitələrin, 
obyektlərin, subyektlərin sayının çoxaldılması, həcminin 
böyüdülməsi, miqdarının artırılması, məzmun və formalarının 
dəyişdirilməsi nəticəsində meydana gəlmişdir. Yeniliklər yeni 

                                                 
1 Fəlsəfə ensiklopedik lüğəti. Baş redaktor. İsmayıl Vəliyev. Müəllif kollektivi. 
“Azərbaycan Ensiklopediyası”. Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi. B., 1997, 
520 səh., səh. 183.  
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vasitələr, yeni normalar, yeni meyarlar, yeni dəyərlər, yeni 
ünsürlər deməkdir. Yeniləşmə birin (vahidin) ikiyə və daha çox 
saya ayrılması, bölünməsi, iki və daha çox vahidin (hissənin) 
birləşərək (tək, bütöv vahidə) çevrilməsi, birləşmə və ayrılma 
nəticəsində yeni forma və məzmunlu obyektlərin meydana 
gəlməsi prosesləri deməkdir. Yeniləşmə bir proses, yenilik  isə bir 
vəziyyətdir. Prosesin özü də bir vəziyyətdir. Bu proses vəziyyəti 
inkişafı, tərəqqini əmələ gətirir. Cəmiyyətdə baş verən proseslər 
siyasətlə tənzimləndiyi üçün meydana gələn yeniliklərə siyasi 
yeniliklər demək olar. Yeniləşmə proses, yenilik isə nəticədir, əldə 
olunandır-yeni obyekt və subyektlərdirlər (siyasi qurumlardırlar) 
Prosesin, proses yolunun içərisində çoxlu sayda başlanğıc və 
sonlu siyasi hadisələr törədilir. Məsələn, iqtisadiyyatın inkişafı bir 
prosesdir. Bu proses istiqaməti içərisində müxtəlif sahələr üzrə 
çoxlu sayda siyasi hadisə törədilir.  

Siyasi yeniliklər zamanı siyasi cərəyanlar üzərinə siyasi 
cərəyanlar, siyasi hərəkatlar üzərinə siyasi hərəkatlar gəlir. Siyasi 
yeniliklər daima müəyyən trayektoriyalar üzrə törədilən siyasi 
hadisələrdən formalaşır. Siyasi hadisələrin baş verməsi proses və 
vəziyyətlər, əmələ gələn nəticələr məhsullar- vasitələrdirlər. 
Siyasi hadisələr törədilərkən siyasi subyektlər də əmələ gəlir. 
Məsələn, siyasi şəxslərin hərəkətləri nəticəsində yeni siyasi 
qurumlar meydana gəlir. Siyasi yeniliklərdə hərəkətlər nəticəsində 
çoxlu sayda obyektlərə təsir göstərilir v ə nəticədə obyektlərdən 
obyektlər törəyir. Çünki təsirlər obyektlərin forma və məzmununa 
edilir. Obyektlər parçalanır, birləşir və bununla da forma və 
məzmununu dəyişir. Dövlət quruculuğu ilə əlaqədar həyata 
keçirilən struktur islahatlarını buna misal çəkmək olar. Yeniliklər 
öz təsiretmə xassələrinə görə müsbət və mənfi ola bilirlər. Eyni 
zamanda qəbul edilən və qəbul edilməyən olurlar.  

Müsbət siyasi yeniliklər siyasi inkişafdır. Siyasi inkişaf bir 
siyasi vəziyyətdir, siyasi vəziyyətlər cəmidir. Siyasi vəziyyət-
siyasi qüvvələrin konkret qarşılıqlı münasibətlərini, hadisələrin 
mahiyyətini, siyasi fəaliyyətin nəticəsini bildirən anlayışdır. Siyasi 
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vəziyyət təsnifatı aşağıdakı kimidir: sabit və qeyri-sabit 
(münaqişəli); real, tez dəyişən və mümkün olan; əlverişli və 
əlverişsiz; təhlükəli və s. Siyasi vəziyyətin təhlili siyasi strategiya 
və taktikanın tərkib hissəsidir.1  

Siyasi inkişaf vasitə üzərinə vasitə, əşya üzərinə əşya, maraq 
üzərinə maraq, tələbat üzərinə tələbat, siyasi subyektlər üzərinə 
subyektlər, siyasi hərəkətlər üzərinə siyasi hərəkətlər gətirən bir 
hərəki proses vəziyyətidir. Siyasi inkişaf sosial-rifahın təmin 
edilməsinə istiqamətlənmiş bir siyasi proses vəziyyətidir. Siyasi 
inkişaf insan estetikasına, etikasına, insanların dünyagörüşünün 
zənginləşməsinə, insan təfəkkürünün formalaşmasına xidmət edən 
bir siyasi proses vəziyyətidir.  

Cəmiyyətin inkişafı insanların xüsusi marağındadır. İnkişaf 
insanların yeni-yeni maraqlarını üzə çıxarır. Cəmiyyət inkişaf 
etdikcə insanların tələbatları da artır və yeni tələbatlara müvafiq 
olaraq maraqlar da meydana gəlir. Cəmiyyətdə mövcud olan 
siyasi vasitələr hərəkət edərkən yeni-yeni hərəkət sahələrini 
meydana gətirir. Sahələrin yaranması yeni tələbatları üzə çıxarır 
və maraqlar meydana gəlir. Maraqlar uğrunda siyasi subyektlərin 
hərəkətləri isə yeni-yeni siyasi vasitələrin meydana gəlməsini 
zəruri edir. Məsələn, siyasi subyektlərin fəaliyyəti nəticəsində 
yeni obyektlər, yeni təsir və maraq sahələri meydana gəlir ki, 
bunlar da insanların yeni hərəkətlərinin əsaslarını müəyyən-
ləşdirir. Cəmiyyət daima baza siyasi vasitələrinin, varlıqların 
üzərində inkişaf edir. Cəmiyyətin inkişafı siyasi vasitələrin (siyasi 
subyektlərin) hərəkət etməsindən və siyasi alətləri, siyasi 
vasitələri hərəkət etdirməsindən asılıdır. Siyasi inkişaf zamanı 
siyasi hərəkətlərin sayı, siyasi subyektlərin hərəkətlərinin sahəsi 
və təsir obyektləri də artır. Siyasi inkişaf siyasi subyektlərin 
sonsuz sayda hərəkət xüsusiyyətlərini, siyasi hərəkət davra-

                                                 
1  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyası. Politologiya. Izahlı lüğət. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 352 səh., 
səh. 316. 
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nışlarını üzə çıxarır. Siyasi inkişaf zamanı siyasi hərəkətlər 
məqsədli trayektoriyalarla yerinə yetirilir. İstənilən trayekto-
riyanın da nisbi başlanğıc və nisbi sonluğu vardır. Siyasi maraq 
trayektoriyasının nisbi başlanğıc və nisbi sonluqları da maraq və 
tələbatlarla müəyyən edilir. Siyasi hərəkətlərin trayektoriyalarının 
nisbi başlanğıcı başqa trayektoriyadakı siyasi hərəkətlərin nisbi 
sonluğundan sonra meydana gəlir. Məsələn, bir marağın təmin 
edilməsi və siyasi hərəkətlərin sonu digər marağın meydana 
gəlməsi ilə başlanan hərəkətləri zəruri edir. Bu zaman bir maraq 
nöqtəsinin başlanğıcı digər maraq nöqtəsinin sonundan sonra 
başlayır. Bu da onunla izah olunur ki, siyasi hərəkətlər nisbi 
başlanğıc və nisbi sonluq vəziyyətlərini özündə əks etdirən 
trayektoriyalara məxsusdur. Siyasi trayektoriyalar zamanı 
maraqlar bir-birinə keçidlə əvəz olunur. Maraq istənilən siyasi 
hərəkətin sonudursa, o zaman marağın təmin edilməsi ilə digər 
hərəkətin başlanğıcı əmələ gəlir. Burada siyasi hərəkətlər 
maraqlardan maraqlara qədər fasiləli və ya fasiləsiz, müxtəlif 
sürətlərlə xarakterizə olunur. Siyasi hərəkətlərin xarakteri və 
sürəti, məzmun və forması əsasən maraqların məzmun və 
formasından asılı olur.  

Siyasi inkişaf zamanı siyasi hərəkətlər eyni sahəli 
trayektoriyalar üzrə təkrarlanma xassələrinə malik olur. Belə ki, 
siyasi vasitələr eyni sahələrdə olan müxtəlif v ə ya eyni məzmunlu 
çoxlu sayda maraqları təmin etmək üçün siyasi hərəkətlərini 
təkrarlamaq məcburiyyəti il ə üzləşirlər. Məsələn, iqtisadiyyat 
sahəsindəki maraqları təmin etmək naminə və genişləndirmək 
üçün çoxlu sayda qazancların əldə edilməsi, eləcə də əmək 
resurslarının, maliyyə vəsaitlərinin əldə edilməsi üçün öz 
hərəkətlərini təkrarlamaq və hərəkətlərin sayını çoxaltmaq üçün 
vasitələr təkrar-təkrar hərəkət dövriyyəsi etmək məcburiyyəti il ə 
üzləşirlər. Siyasi inkişaf zamanı təkrar hərəkətlərin sayı çoxaldılır 
və təsir obyektlərinin sayı da artırılır. Siyasi inkişafda təsir 
obyektləri gücləndirilir. Siyasi subyektlər (canlı siyasi vasitələr) 
daha çox siyasi vasitələrə (obyektlərə) təsir edirlər. 
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Siyasi inkişaf zamanı siyasətin subyektləri cansız siyasi 
vasitələr olan siyasi sənədləri sürətlə hərəkət etdirirlər. Siyasəti 
həyata keçirmə vasitələri olan siyasi sənədlərin hazırlanması 
zamanı siyasi proseslər də sürətləndirilir. Siyasi vasitələrin 
tərkibində olan normaların sayı da artırılır. Siyasi sənədlərin 
məzmunu zənginləşdirilir, tətbiqi sahələri və obyektləri də 
genişləndirilir. Siyasi inkişaf zamanı tez-tez yaranan şəraitə 
müvafiq olaraq hərəkətlər edilir. Sənədlər daha çox sahələri öz 
təsir sferasına daxil edir. Bununla yanaşı, siyasi subyektlər siyasi 
qurumların sayını artırırlar. Siyasi qurumlarda siyasi hərəkətlərin 
istiqamətləri müəyyənləşdirilir v ə siyasi hərəkətlərə start verilir. 
Siyasi qurumlar bir növ tənzimləyici, istiqamət müəyyənedici, 
təsiredici, siyasi vəziyyətləri araşdırıcı, siyasi maraqları müəyyən-
edici funksiyanı yerinə yetirirlər. Siyasi inkişaf zamanı siyasi 
qurumlarda siyasi vasitələrin hərəkət sürətləri artırılır. Siyasi 
qurumlarda siyasi trayektoriyaların arasında, həmçinin siyasi 
hərəkətlər arasında bağlılıq müəyyən edilir. Bu qurumlarda 
əlaqələrin forma və məzmunu müəyyənləşdirilir. Siyasi 
qurumlarda siyasi maraqların da tərkibi müəyyən olunur. Siyasi 
inkişaf zamanı siyasi qurumlarda siyasi fəallıq müşahidə edilir. 
Siyasi subyektlər olan siyasi şəxslər siyasi qurumlarda qarşılıqlı 
maraq dairələrini və obyektlərini müəyyən edirlər. Siyasi 
qurumlarda siyasi trayektoriyaların zamana görə məsafəsi də 
müəyyənləşdirilir. M əsələn, dövlət proqramlarında vəzifələrin 
yerinə yetirilməsi müddətini buna nümunə kimi göstərmək olar. 
Bununla yanaşı, siyasi trayektoriyalara cəlb ediləcək canlı siyasi 
vasitələr və cansız siyasi vasitələr də müəyyən edilir. Həmin 
proqramlarda səlahiyyətli qurumlar müəyyənləşdirilir. Siyasi 
qurumlarda siyasi subyektlər olan siyasi icraçıların fəaliyyət dairə-
ləri və qarşılıqlı münasibətləri də müəyyən edilir. Siyasi 
qurumlarda siyasi subyektlərin hərəkət məsuliyyətləri də müəyyən 
olunur. Siyasi qurumlarda cəmləşmiş siyasi hərəkətlər müəyyən 
edilir. Siyasi qurumlar siyasi hərəkətləri istiqamətləndirir və 
müvafiq trayektoriyalarda düzür.  



 34

Ola bilər ki, bir əsas marağa çatmaq üçün siyasi hərəkətlər bir 
qurumdan başlayaraq edilsin, siyasi hadisələr törədilsin. Ola da 
bilər ki, bir əsas marağa çatmaq üçün bir neçə siyasi qurumdan 
keçsin. Buna keçidli və ya vasitəli  trayektoriya demək olar. Siyasi 
hadisələr bir qurumdan bir neçə maraq istiqamətində törədilirsə, 
bu zaman bir mənbədən başlayaraq, bir neçə istiqamətdə davam 
edən trayektoriya yaranır. Buna “lampa” trayektoriyası  da 
demək olar. Lampa yanarkən işıq şüaları ətraflara doğru yayılır. 
Bəzən proseslərə siyasi hadisələrin “günəş” trayektoriyası  
əsasında da törədilməsi adını vermək olar. Bir mənbədən saçan 
işıq şüaları ətrafa doğru yayılır.    

Siyasi inkişaf zamanı siyasi hadisələr adətən bir başlanğıcdan, 
mənbədən sürətlə törədilməyə başlayır ( məsələn, mərkəzi dövlət 
aparatının fəaliyyəti). Siyasi aktlar sürətlə törədilirl ər və zaman 
amili qısalır. Bu siyasi proseslər bir kislorod balonundan müəyyən 
təzyiq altında havanın üfürülməsinə bənzəyir. Siyasi inkişaf 
zamanı sənədlərin hazırlanması və sürətlə rəhbərliyə təqdim 
olunması proseslərini də buna misal çəkmək olar. 2,3,4 saylı 
sxemlər siyasi inkişaf zamanı siyasət qurumlarının maraqların 
təmin edilməsi istiqamətində hərəkətlərini əks etdirir. Maraqların 
siyasət subyektləri tərəfindən tərkib hissələrə parçalanmasını 
göstərir. Sxemlərin hər biri siyasi kompleksin (siyasi mexanizmin) 
komponenti (komplekti) olaraq “şaxəli” (“piramida”) trayek-
toriyaları şəbəkəsinin tərkib hissələridir.  
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Ясас мараьа чатмаг цчцн сийаси щадисяляр бир гурум тяряфинядн
мараг истигамятиндя бирбаша тюрядилир.

Ясас мараьа чатмаг цчцн сийаси щадисяляр бир нечя сийаси
гурумдан кечяряк тюрядиля биляр. Буна “ васитяли щярякят”
трайекторийасы демяк олар.

Сийаси щадисяляр бир сийаси гурумдан мцхтялиф тяркибли, мязмунлу
марагларын тямин едилмяси цчцн тюрядилир.

Sxem 2
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Сийаси щадисяляр васитяли
трайекторийаларла тюрядилир. Чохлу
сайда мараглары тямин етмяк цчцн
васитяли трайекторийаларла сийаси
щадисяляр тюрядилир. Ясас мараьы
тямин етмяк цчцн мцхтялиф тяркибли
мараглар тямин едилир.

Sxem 3

Мараг
трайекторийасы да
мцхтялиф олур.
Ола биляр ки,
марагларын
тямин едилмяси
цчцн мцхтялиф
формалы,
истигамятли
трайекторийа
жызылсын.
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Sxem 4

Схемдян эюрцнцр ки, сийаси гурумларда сийаси щадисяляр, сийаси актлар пилляли
трайекторийа иля дювриййяли щярякят трайекторийасы тюрядилир. Схемин
сонундакы ишаря ясас мараьы эюстярир. Лакин щяр бир щярякят, щяр бир щадися
юзцнямяхсус мараглара маликдир вя щадисяляр

Сийаси щадисялярин
сийаси гурумларда
дювриййяли
трайекторийа иля
тюрядилмясини якс
етдирян схем

цзря

мараглара ясасян тюрядилир.
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Siyasi inkişaf vəziyyətində siyasi hərəkətləri şərtl əndir ən  
əsas amillər 
 
Cəmiyyətdə siyasi vasitələr hərəkət vəziyyətində olurlar. 

Siyasi vasitələr hərəkət edərkən təbiətə öz təsirlərini göstərirlər. 
Təbiətin maddi nemətlərindən istifadə edirlər və elmi-nəzəri və 
təcrübi biliklərə, təlimlərə əsasən istifadə qaydalarını müəyyən-
ləşdirirlər. Siyasi vasitələrin hərəkəti sayəsində insan maraqları 
təmin olunur, tələbat ödənilir. Məsələn, dövlət vətəndaşların bütün 
sahələrdə hüquqlarını təmin edir. Siyasi hərəkətlər nəticəsində 
təbiətin maddi sərvətlərindən istifadə olunur. Bununla yanaşı, 
siyasi hərəkətlər edilərkən təbiətə göstərilən təsirlər sayəsində yer 
üzündə də landşaft dəyişiklikl əri meydana gəlir. İnsanlar ayrı-ayrı 
məkanlarda yaşayış məskənləri salırlar, həmin ərazinin yer səthi 
dəyişdirilir. Siyasi hərəkətlər ilə siyasi vasitələrin sayı artırılır, 
siyasət subyektlərinin sayı çoxaldılır, istehsalın həcmi artır, 
istehsal müəssisələrinin sayı çoxaldılır, bununla da yaşayış 
məskənlərinin sayı artır. Siyasi hərəkətlərsiz, idarəsiz, məqsədli, 
təyinatlı istiqamətləndirmə olmadan, sistem yaratmadan təyinatlı 
şəkildə nəyəsə nail olmaq qeyri-mümkündür. Siyasi inkişaf 
zərurətdən irəli gəlir. Məlumdur ki, yaşayış tərzi, forması 
insanların şüurunun inkişafına təsir edir, eləcə də insanların 
təbiətə olan münasibətlərini dəyişərək cəmiyyəti inkişaf etdirir. 
Siyasi vasitələrin hərəkətləri il ə insanların yaşayış şəraitləri 
dəyişdirilir, sosial-rifah halları yaxşılaşdırılır, insanların maddi 
vəziyyətləri yaxşılaşdırılır və nəticədə insanların bir-birilərinə 
olan münasibətləri də dəyişdirilir. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmək, 
yüksək maddi təminat insanların şüurunda, həyata baxışlarında da 
pozitiv dəyişiklik əmələ gətirir. İnsanlar bir növ həyata aqressiv 
yanaşmırlar və münasibətlərdə də aqressiyaya (təcavüzə) yol 
verilmir. İnsanların tələbatlarının yüksək səviyyədə ödənilməsi 
naminə siyasi vasitələr olan siyasi subyektlər hərəkət etmək, 
hərəkətə gətirmək və gətirilmək kimi vəziyyətlərdə olurlar. Məhz 
siyasi hərəkətlər sayəsində siyasi cəmiyyətdə müsbət nailiyyətlər, 
qazanclar əldə etmək olur. Siyasi inkişaf zamanı siyasi vasitələr 
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məqsədyönlü şəkildə hərəkət edirlər. Hərəkət edərkən onlar 
cəmiyyətdə öz mövqelərini müəyyənləşdirirlər, öz yerlərini 
dəqiqləşdirirlər, vəzifə və öhdəlikl ərini, səlahiyyətlərini müəyyən 
edirlər. Bütün bu məsələlər normalarla tənzimlənir. Normalar da 
siyasi təcrübələrdən, siyasi qanunauyğunluqlardan, siyasi maraq 
və tələbatlardan yaranır. Siyasi inkişaf prosesləri birbaşa 
insanların maraq və tələbatlarının təmin edilməsinə yönəldilir. 
Siyasi inkişaf tələb edir ki, siyasi hərəkətlər də müəyyən 
ideologiyaya əsasən edilsin. Siyasi inkişaf bir növ siyasi 
hərəkətləri istiqamətləndirən, əsaslandıran, bir çərçivəyə salan 
ümumi müstəvi rolunda çıxış edir. Siyasi inkişaf zamanı siyasi 
vasitələr olan sənədlər siyasi vasitələrin sürətlə və məqsədyönlü 
şəkildə hərəkətə gətirilməsinə xidmət üçün təşkil edilir. Siyasi 
inkişaf zamanı ümumi siyasi mühitin fəallığı müşahidə edilir. 
Siyasi inkişaf zamanı siyasi sistemlərin tərkib elementləri də 
qarşılıqlı şəkildə fəal olaraq hərəkət vəziyyətində olurlar. Siyasi 
inkişaf təbii olaraq siyasi vasitələrin artması, siyasi ləvazimatların, 
istehsal sahələrinin artması nəticəsində də meydana gələn bir 
proses vəziyyətidir. Siyasi inkişaf zamanı siyasi maraq məsafəsini 
qət etmək üçün siyasi subyektlər qısa zamanda, sürətli hərəkətlər 
edirlər. Burada sürət amili siyasi vasitələri hərəkətə gətirir və 
zaman az məsrəf olunur. Siyasi inkişaf zamanı daha çox 
məqsədyönlü fəaliyyət göstərən siyasi vasitələr hərəkət 
trayektoriyasına cəlb edilirlər.  

Siyasi inkişaf zamanı siyasi hərəkətləri zəruri edən, 
şərtləndirən aşağıdakı amilləri göstərmək olar:  

-siyasi maraqların daima artım vəziyyətində olması; 
-tələbatların daima artım vəziyyətində olması; 
-insanların sosial-rifah halını yaxşılaşdırmaq istəkləri; 
-siyasi hərəkətlər zamanı meydana gələn istehsal vasitələrinin, 

məhsul və əşyaların məqsədyönlü şəkildə idarə edilməsi istəkləri 
və maraqları; 

-insanlar arasında münasibətləri tənzimləmək və bu amildən 
istifadə edərək siyasi sistemin fəaliyyətini tənzimləmək və s. 
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Siyasi inkişaf zamanı siyasi hərəkətlər edilərkən bir çox 
hallarda siyasi subyektlər arasındakı münasibətlər gərilmiş 
vəziyyətində olur. Bu da onunla izah olunur ki, siyasi subyektlər 
hərəkət edərkən sürət tempi artırılır və sürət hərdən siyasi 
subyektlərin hərəkətlərini öz normal nisbi axın məcrasından 
kənara çıxarır. Bu zaman münasibətlər də gərilmiş vəziyyətində 
olur. Hərəkət ritmi artırılır və bir çox hallarda axın istiqamətindən 
kənara çıxır. Burada hərəkəti sürətləndirən əsas qüvvə olaraq 
maraqlar və bu maraqların təmin edilməsi naminə siyasi 
subyektlərin emosiyaları çıxış edir. Siyasi hərəkətlərin sürəti 
əlaqəli vasitələrdə qıcıqları artırır və siyasi subyektlər öz 
mənafeyini təmin etmək üçün sürətlə hərəkət edirlər. Siyasi 
hərəkətlərin sürətli olması çoxlu sayda siyasi hadisələrin 
törədilməsini zəruri edir. Siyasi hadisələr törədilərkən siyasi 
nəticələr əldə olunur. Tez-tez əldə olunan nəticələr və maddi 
varlığın, vasitələrin artırılması inkişaf vəziyyətini ortaya çıxarır. 
Siyasi inkişaf baza axın trayektoriyası üzrə ardıcıl gələn siyasi 
dalğalar və siyasi axınlarla müşahidə edilən bir hərəkət 
vəziyyətidir.  

 
Siyasi inkişaf proseslərind ə hərəkətlərə təkan verən  
əsas amillər 
 
Siyasi inkişaf zamanı siyasət subyektləri durğunluq 

vəziyyətinin əksinə olaraq sürətli hərəkət vəziyyətində olurlar. 
Siyasətin subyektləri siyasi hadisələri maraq trayektoriyaları üzrə 
sürətlə törədirlər. Bu zaman məsafə də qısalır və zaman da az 
məsrəf olunur. Siyasi hərəkət trayektoriyasına daha güclü siyasi 
vasitələr cəlb edilirlər. Siyasi vasitələrin fəaliyyət mexanizmi 
sürətlənir, siyasi sistem güclü şəkildə fəaliyyət göstərir. Siyasi 
inkişaf zamanı hərəkətlərə təkan verən amillər mövcuddur. Belə 
ki, siyasi inkişaf ilk növbədə üst-üstə meydana gələn maraqlardan 
formalaşır. Maraqlar isə tələbat amilini üzə çıxarır. Maraqlardan 
maraqlar törəyir. Siyasi inkişaf törəyən maraqlar uğrunda 
siyasi vasitələrin h ərəkəti nəticəsində meydana gələn proses 
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vəziyyətidir. Siyasi inkişaf zamanı ola bilər ki, bir neçə marağın 
təmin edilməsi üçün yalnız bir və iki trayektoriya üzrə siyasi 
hadisələr törədilsin. Siyasi inkişaf siyasi trayektoriyaların sayını 
artırır. Hər bir trayektoriya bir və ya bir neçə maraq yoludur. 
Siyasi inkişaf zamanı siyasi hərəkətlərin sürətlənməsini zəruri 
edən amillər içərisində insanların sosial-rifah halını 
yaxşılaşdırmaq istəkləri də dayanır. 

Siyasi inkişaf zamanı baza siyasi vasitələrin mövcudluğu da 
siyasi hadisələrin sürətlə törənməsini zəruri edir. Belə ki, baza 
vasitələrinin mövcudluğu və vasitələrin qarşılıqlı fəaliyyəti və 
siyasi hadisələri törətməsi siyasi inkişafı zəruri edir. Bir siyasi 
hərəkət arxasınca digər siyasi hərəkətləri gətirir. Siyasi inki şaf 
mənzərəsi həm də fəal və rəngarəng əlamətli siyasi 
hərəkətlərin mü şahidə olunduğu bir mənzərədir. Siyasi 
vasitələr sürətlə hərəkət edirlər, bu zaman istehsal, ticarət 
genişlənir, çoxlu sayda, çeşiddə və həcmdə məhsul əldə olunur. 
Həmin məhsulların idarə edilməsi, yerləşdirilməsi, saxlanılması, 
tədarük edilməsi, bir məkandan başqa məkanlara daşınması böyük 
bir idarəçilik mexanizmini formalaşdırır. İdarəetməni həyata 
keçirmək üçün müvafiq təyinatlı tikinti obyektlərinin-istehsal, 
ticarət obyektlərinin olması vacib amilə çevrilir. İstehsal 
məhsullarının artması əlaqəli vasitələri, subyektləri məcbur edir 
ki, öz hərəkətlərini sürətləndirsinlər. Deməli, məhsulun istehsa-
lının artması siyasi inkişafı zəruri edir. Məhsullar müəyyən 
iqtisadi siyasətlə bölüşdürülür, istehlak edilir və s. Siyasi inkişafı 
zəruri edən əsas amillər içərisində istehsal münasibətlərini qeyd 
etmək olar. Məlumdur ki, istehsal münasibətləri daha çox siyasi 
münasibərtlərin formalaşmasını zəruri edir.  

Siyasi inkişaf zamanı siyasi hərəkətlər məqsədyönlü trayekto-
riyalar üzrə baş verməyə də bilər. Bu zaman siyasi hadisələr öz 
məqsədyönlü trayektoriyasından kənara çıxa bilərlər. Bu vəziyyət-
də də siyasi hadisələr sürətlə törədilir. Lakin sistemsiz hərəkətlər 
mənzərəsi müəyyən müddətdən sonra böhranlara gətirib çıxara 
bilir. Məsələn, iqtisadiyyat sahəsində baş verən böhranları buna 
misal çəkmək olar. İqtisadiyyat sahəsində siyasət düzgün və 
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qanunauyğun şəkildə, təcrübələrə əsaslanmadan həyata keçirildik-
də sonda böhran vəziyyətlərinə gəlib çıxır. Böhranlar zamanı 
siyasi hərəkət trayektoriyalarında tarazlı hərəkət ritmi və müna-
sibətləri pozulur. Bu bir növ iki gözü olan tərəzinin bir gözünə 
qoyulan və tarazılığı pozan artıq yükləri bənzədir. Böhranlar 
xaotik siyasi inkişaf zamanı meydana çıxan vəziyyətlərdir. 
Böhranlarda siyasi hərəkətlərdə sürət olsa da, eynixətli 
trayektoriyadan kəskin şəkildə kənara çıxmalar olur. Siyasi 
böhranlar zamanı (xüsusilə dövlət daxilində) siyasi hərəkətləri 
zəruri edən, siyasi hərəkətlərin sürətlənməsinə təkan olan siyasi 
vasitələr çatışmır. Siyasi trayektoriyalarda siyasi hadisələr 
məqsədyönlü şəkildə, sistematik olaraq sürətlə törədilməyir. Bu 
zaman maraqlar da təmin oluna bilmir. Bir məsələni xüsusi olaraq 
qeyd etmək olar ki, siyasi inkişaf vəziyyətində meydana gələn 
maraqların siyasi böhran anında yerinə yetirilməməsi müəyyən 
ziddiyyətlər əmələ gətirir və siyasi vəziyyətlərdə dəyişiklikl ər 
yaradır. Bir növ vərdiş olunmuş maraqların təmin edilə bilməməsi 
müəyyən ziddiyyətlərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Siyasi 
böhranlarda siyasi hərəkətlərin qanunauyğunluğunun və sistemli 
xüsusiyyətlərinin qarşısı da alınır.  

Siyasi maraqlar da sistemli olaraq trayektoriyalarda düzül-
məlidir. Siyasi maraqlar müəyyən edilərkən ilk növbədə maraq 
təmin etmə təcrübəsi əsas götürülməlidir. Əsas maraq yolunda 
təmin edilməsi zəruri olan kiçik və orta tərkibli maraqlar 
qanunauyğun şəkildə törədilməlidir. Əsas maraq yolunda çoxlu 
sayda maraq trayektoriyaları mövcuddur. Maraq trayektoriya-
larından da başqa (digər) maraq trayektoriyaları yaranır. Yəni 
trayektoriyadan trayektoriya törəyir. Bu proses vəziyyətini ortaya 
çıxaran əsas amil insan tələbatı olur. Bir məsələni də xüsusi olaraq 
qeyd etmək olar ki, maraqların tərkibi insanların xarakterindən, 
şəxsi istək və niyyətlərindən də asılıdır. Ola bilər ki, bir çox 
şəxslər mövcud maraq vəziyyətləri il ə barışsınlar və növbəti 
maraqlar üçün sürətli hərəkət vəziyyətində olmasınlar. Bu zaman 
siyasi hərəkətlərin sürəti də aşağı düşə bilir, hərəkət tempi aşağı 
enir. Maraqlar uğrunda hərəkətlər sürətlə və sistemli şəkildə 
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törədilmədiyindən əlavə maraqlar da təmin olunmur və siyasi 
inkişaf prosesləri dayanır. Siyasi inkişaf zamanı siyasi hərəkətlər 
qruplaşmış xarakter və vəziyyət alırlar. Eyni və oxşar maraqlar 
uğrunda siyasi vasitələr öz hərəkətlərini məzmun və mahiyyət 
baxımından eyniləşdirirlər.  

Siyasi inkişaf anında siyasi vasitələr güclü hadisə törətmə, 
təsiretmə vəziyyətində olaraq hərəkət etməlidirl ər. Baza siyasi 
vasitələr, baza kapitalın mövcudluğu əsas şərtdir. Siyasi inkişaf 
dalğaları zamanı da əlavə kapitallar meydana gəlir. Əlavə 
kapitallar əsas kapitalla birləşir və sürətli hərəkət vəziyyətində 
olurlar. Bu zaman gərgin və dolğun hərəkət mənzərəsi yaranır. 
Bu bir növ bol sulu axan çayın mənzərəsinə bənzəyir. Siyasi 
inkişaf zamanı gərgin və dolğun hərəkət vəziyyəti başqa 
insanlarda, kənarda emosiya (həyəcan) yaradır.  

 
Siyasi inkişaf zamanı siyasət subyektləri arasında  
münasibətlərin t ənzimlənməsinin əsasları 
 
Siyasət subyektləri vahid bir siyasi sistemin tərkib strukturları 

olduğundan ümumi siyasi sistemin işləməsi üçün müvafiq 
strukturlar qarşılıqlı təsirdə və əlaqədə olurlar. Bu proseslər 
zamanı edilən hərəkətlər sayəsində qarşılıqlı dəyişiklikl ər də 
meydana gəlir. Əksliklərin vəhdət şəkildə mübarizəsi tərəflərdə 
forma və məzmun dəyişikliyi d ə yaradır. Fəlsəfə ədəbiyyatlarında 
qarşılıqlı təsirə dair aşağıdakı şəkildə fikir bildirilir: Ən geniş 
mənada “əlaqə” v ə “münasibət” anlayışları eynilik təşkil edirlər. 
Münasibətlər maddi və ideal, genetik və aktual, məkan və zaman 
içərisində və s. ola bilər. Onlar insanın subyektiv fəaliyyətinin 
məhsulu da ola bilər və insan şüurunun yaratdığı obyektlər 
arasında əlaqə kimi də çıxış edə bilər. Obyektlərin bir-birin ə təsiri 
nəticəsində yaranan və onların qarşılıqlı dəyişməsini təmin edən 
əlaqəyə adətən qarşılıqlı təsir deyilir. “Qarşılıqlı əlaqə” v ə 
“qar şılıqlı təsir” kateqoriyaları üzvi surətdə əlaqələr olsalar da 
onların hər birinin spesifik məzmunu var. Birinci haqqında 
danışanda –sabitlik, ikinci haqında söhbət gedəndə-dəyişkənlik 
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momenti əsas götürülür. Əgər “ əlaqə” kateqoriyasında əşyalar 
arasındakı asılılıq təsdiq edilirsə “qar şılıqlı təsir” kateqoriyası 
isə nəinki təkcə əşyalar arasındakı əlaqəni, həm də onların bir-
birinə qarşılıqlı təsiri və bu təsirin nəticəsində dəyişmələrini ifadə 
edir. Məsələn, cəmiyyət və təbiət, subyekt və obyekt, nəzəriyyə və 
praktika sadəcə olaraq qarşılıqlı əlaqədə deyil, onlar həm də 
qarşılıqlı təsirdədirlər, bu da həmin tərəflərin dəyişməsinə 
gətirir 1.  

Siyasi inkişaf sürətli hərəkət və proseslər vəziyyətidir. Sürətli 
hərəkət siyasi şəxslər tərəfindən müəyyən edilir və bu zaman 
siyasi qurumların fəaliyyəti də gücləndirilir. Siyasi inkişaf zamanı 
siyasətin subyektləri arasında münasibətlərin də forma və 
məzmunu adi və normal hərəkət vəziyyətindən fərqli olaraq 
dəyişikliy ə məruz qalır. Belə ki, sürətli hərəkət əsnasında idarə-
çilik vəziyyətlərində dəyişiklik əmələ gəlir. Siyasətin subyektləri 
də öz aralarında münasibətlərin qurulmasında da müəyyən 
proseslərdə dəyişiklikl ərlə üzləşirlər. Ayrı-ayrı sahələrdə sürətli 
hərəkət prosesləri qarşılıqlı olaraq siyasi sistemin fəaliyyətini 
gücləndirir. Siyasi inkişaf zamanı güclü siyasi vasitələr siyasi 
hərəkət trayektoriyasına fəal şəkildə cəlb edilirlər. Güclü siyasi 
vasitələrin hərəkət etməsi nəticəsində münasibətlərin forma və 
məzmunu da qismən və ya kəskin şəkildə dəyişir. Bu baxımdan 
münasibətlərin qurulmasının əvvəlki vəziyyəti (nisbi sakit hərəkət 
vəziyyəti) dəyişikliy ə məruz qalır. Siyasi inkişaf zamanı siyasətin 
subyektləri arasındakı münasibətlərdə tələbkarlıq daha çox özünü 
büruzə verir. Tələbkarlıq zamanı münasibətlərin yaranmasında 
aktivlik müşahidə edilir. Aktivlik bəzən siyasətin subyektləri 
arasında münasibətlərin gərginləşməsinə də gətirib çıxara bilir. Bu 
da onunla əlaqəli olur ki, tələblərin zamana görə yerinə 
yetirilməməsi hərdən siyasi tərəflər arasında münasibətlərin 
gərilməsinə səbəb olur. Siyasi inkişaf zamanı tələbkarlıq- vəzifə 
və öhdəlikl ərin yerinə yetirilməsi tələblərində zaman amili də 

                                                 
1 Yusif Rüstəmov. Fəsəfənin əsasları (mühazirə kursu)-Bakı, “Azərbaycan 
Universiteti” nəşriyyatı, -2004, 499 səh., səh. 61. 
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dəyişikliy ə məruz qalır. Siyasi proseslər artan-azalan templə 
cərəyan edir. Siyasətin subyektləri siyasi vasitələrin (siyasi 
sənədlərin) hazırlanmasını və icrasını sürətlə yerinə yetirirlər. 
Sənədlərin siyasi qurumlarda dövriyyəli hərəkəti sürətlənir. Eləcə 
də siyasi sistemin işləmə mexanizmi sürətlənir. Bu zaman 
siyasətin subyektləri arasında münasibətlərin qurulması, 
təkmilləşməsi prosesləri də sürətlənir. Siyasi inkişaf zamanı siyasi 
qərarların hazırlanması prosesləri sürətləndiyindən siyasi sənədləri 
hazırlayan subyektlərin də aralarında münasibətlər və əlaqələr 
sürətlə qurulur. Bu zaman əvvəlki münasibətlərdə də dəyişiklik 
əmələ gəlir. Siyasətin subyektləri arasında münasibətlərin 
genişlənməsi kimi proseslər baş verir. Bəzi anlarda isə 
münasibətlər daralmağa başlayır. Siyasi inkişaf zamanı siyasi 
münasibətlər zamanı siyasi idarəetmə güclənir. Siyasi 
münasibətlər tənzimlənir və nəzarətə alınır. Siyasət subyektləri 
aralarında münasibətlər “şaxəli” trayektoriyalar üzrə tələbkarlıq 
və “şaxəli” öhdəlik prinsipi üzrə qurulur. Siyasi inkişaf siyasi 
sistemlə həyata keçirildiyindən, məqsədyönlü şəkildə idarəedilən 
proses olduğundan münasibətlər də siyasi sistemin forma-
laşmasına xidmət edir. Münasibətlər bir növ nəzarətə alınır. 
Siyasətin subyektləri arasında münasibətlər siyasi sistemin 
prinsipial tələblərinə, təcrübəyə əsaslanaraq qurulur və 
münasibətlər ilk növbədə siyasi hərəkətlərin məqsədyönlü şəkildə 
istiqamətlənməsinə əsaslanır. Tələblər, məruzələr və hesabatlar 
üzərində qurulan münasibətlər siyasətin subyektlərinin qarşlıqlı 
hərəkət formalarını və məzmununu müəyyən edir. Siyasi inkişaf 
zamanı siyasətin subyektləri aralarında baş verən qarşılıqlı təsir 
prosesləri və subyektlərın obyektlərə təsiri əsasən dialektikanın 
əsas qanunlarından biri olan inkarı inkar qanunu ilə müəyyən 
edilir. (Qeyd: İnkar-1) materialist dialektikada inkar inkişafın 
zəruri cəhəti, şeylərin keyfiyyətcə dəyişməsinin şərti kimi qəbul 
edilir (inkarı inkar qanunu).2) Elə məntiqi əməliyyatdır ki, onun 
köməyi ilə mövcud fikirdən yeni fikir doğur (ilkin vəziyyətin inkarı 
adlanır), elə fikir doğur ki, ilkin mühakimə həqiqi olduqda, onun 
inkarı yalan olur, yalan olduqda onun inkarı həqiqi olur. İnkarı 
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inkar qanunu dialektikanın əsas qanunlarından biridir. İlk dəfə 
Hegelin idealist sistemində formula edilmişdir. İnkarı inkar 
qanunu yeninin köhnə ilə varisliyini, əlaqəsini, inkişafın yüksək 
mərhələsində aşağı mərhələnin bir sıra xassələrinin hazır-
lanmasını ifadə edir, inkişafın mütərəqqi xarakterini əsaslandırır. 
Dialektikada inkar bir predmetin digər predmetə elə çevrilməsidir 
ki, bu zaman eyni vaxtda birinci predmetin “məhvi” baş verir. 
Lakin bu elə bir “məhvdir” ki, o, gələcək inkişaf üçün meydan 
açır və keçmiş pillələrin bütün müsbət məzmununun saxlanılması 
şərtil ə əlaqə cəhəti kimi çıxış edir. Obyektin özünün inkişafı bu 
obyektə daxilən xas olan ziddiyyətlərdən (əksliklərin vəhdəti və 
mübarizəsi qanunu), bu obyektədə özünün xüsusi inkarının 
olmasından doğur. Obyekti doğurmuş olan şərait və ilkin şərtlər 
həmin obyektin inkişafı ilə yox olub aradan çıxmır, bu obyekt 
tərəfindən yenidən canlandırılır1.  

 
Siyasi inkişafa nail olmaq üçün siyasi hərəkətlərin  
sürətlərinin artırılmasının əsasları 
 
Siyasi inkişaf zamanı siyasi hərəkətləri sürətləndirən əsas 

amillər içərisində tələbat və maraq amillərini qeyd etmək olar. 
Sürətli hərəkət nəticəsində cansız siyasi vasitələr dəyişikliy ə 
məruz qalır. Yeni siyasi vasitələr yaranır və yaxud da mövcud 
sənədlərdə dəyişiklik zərurəti meydana gəlir. Dövlət tərəfindən 
ardıcıl olaraq tez-tez qəbul edilən yeni qanunvericilik sənədlərini 
və mövcud sənədlərdə olan dəyişiklikl əri buna misal çəkmək olar. 
Sürətli dəyişiklikl ər yeni-yeni maraqları üzə çıxardığı üçün siyasi 
vasitələr də məcbur olurlar ki, yeni maraqların təmini uğrunda tez-
tez hərəkət etsinlər. Yeni maraqlar tələb edir ki, siyasi vasitələr 
siyasi hərəkətləri sürətləndirən və hərəkət mexanizmini 
tənzimləyən siyasi sənədlərin hazırlanmasını sürətləndirsinlər və 
icraya yönəltsinlər. Yeni maraqlar yeni tənzimləyici normaların 
                                                 
1 Fəlsəfə ensiklopedik lüğəti. Baş redaktor. İsmayıl Vəliyev. Müəllif kollektivi. 
“Azərbaycan Ensiklopediyası”. Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi. B., 1997, 
520 səh., səh. 182. 
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qəbul edilməsini zəruri edir. Eyni zamanda yeni sənədlərin siyasi 
sistemlərin əksər siyasi qurumlarında dövriyyəli hərəkət 
etdirilməsinin sürətləndirilməsi zərurətə çevrilir. Dövriyyəli 
hərəkət etdirilmə yeni sənədlərin qəbul edilməsi zərurətini ortaya 
çıxarır. Belə ki, hər bir yeni sənəd öz təsir qüvvəsi sayəsində 
mövcud olan obyektlərə təsir edir, onların fəaliyyətini 
istiqamətləndirir, münasibətlər prinsipini müəyyən edir. Proses-
lərin ardıcıllığı sayəsində obyektlərin forma və fəaliyyət məzmunu 
dəyişir, nəticədə yeni forma və məzmunlu obyektlər meydana 
gəlir, təzə iş prinsipləri yaranır. Struktur islahatlarını və şəraitə 
müvafiq olaraq zəruri olan yeni iş qaydalarını buna nümunə 
göstərmək olar. Yeni forma və məzmunlu obyektlərin idarə 
edilməsi və istifadəni tənzimləmək məqsədilə yeni normaların 
yaradılması zərurətə çevrilir. Burada norma normaları yaradır  
prinsipi də öz əksini tapır. Siyasi inkişaf tələb edir ki, dövriyyəli 
hərəkət zamanı siyasi təsirə məruz qalan obyektlərin sayı 
çoxaldılsın və yeni yaradılmış obyektlərə təsir imkanları da 
genişləndirilsin. Siyasi inkişaf zamanı siyasi hərəkətlərin sayı 
sürətləndirilir, siyasi sənədlərin dövriyyəli hərəkət etdirilməsi 
sürətləndirilir və yeni törəmə normaların meydana gəlməsi 
prosesləri də sürətləndirilir. Dövriyyəli hərəkətin sürətləndirilməsi 
proseslərində zaman amili də qısalır. Qısa zamanda dövriyyəli 
hərəkətlərin sayı çoxalır və çoxlu sayda təsirə məruz qalan 
obyektlər meydana gəlir. Obyektlərin çoxluğu və bu obyektlərin 
qarşılıqlı fəaliyyəti ümumilikdə siyasi sistemin fəaliyyətini 
sürətləndirir və cəmiyyət inkişafa məruz qalır. Siyasi inkişaf 
vəziyyətində siyasi vasitələr cansız siyasi vasitələri daima olaraq 
təsir vəziyyətində saxlayırlar. Cansız siyasi vasitələrdən istifadə 
edərək obyektlərə təsir edirlər. Siyasi inkişaf daima təsiretmə 
vəziyyətini zəruri edir və ardıcıl təsir vəziyyətləri siyasi 
subyektləri hərəkətə gətirirl ər.  

Siyasi subyektlər siyasi inkişaf zamanı öz aralarındakı 
münasibətləri vəzifə öhdəlikl əri və səlahiyyətləri il ə müəyyən-
ləşdirirlər. Münasibətlərin tərzi-həddi, çərçivəsi vəzifə və 
öhdəlikl ərlə müəyyən edilir. Siyasi subyektlərdən tələb olunur ki, 
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öz vəzifə və səlahiyyətlərini sürətlə icra etsinlər və qısa zaman 
ərzində çoxlu sayda siyasi hadisələr törətsinlər, aktlar həyata 
keçirsinlər. Siyasi hərəkətləri sürətləndirən əsas amillər içərisində 
siyasi şəraitlər də mühüm rol oynayır. Hər bir siyasi şərait siyasi 
subyektlərdə maraq doğurduğu üçün siyasi subyektlər də yaranmış 
siyasi şəraitdən səmərəli istifadə etməyə çalışırlar. Bu zaman 
subyektlər arasında və vahid-ümumi marağın birgə və tez təmin 
edilməsi üçün gücün birləşdirilməsi siyasəti həyata keçirilir. Birgə 
mübarizə siyasi hərəkətlərin sürətini artırır və siyasi aktların 
ardıcıl olaraq sürətlə törədilməsini zəruri edir. Sürətli hərəkət 
nəticəsində siyasi hadisələrin trayektoriyalarının sayı da artırılır. 
Çünki maraqlar törəmə xassələrinə malik olduğundan müxtəlif 
sahələrdə meydana gəlir. Müxtəlif sahəli maraqlar müxtəlif 
trayektoriyaların yaranmasını zəruri edir.  

 
Siyasi inkişaf üçün siyasi planların qurulmasının əsasları 
 
Siyasi inkişaf zamanı siyasi hadisələr ardıcıl olaraq sürətlə 

törədilir. Siyasətin subyektləri də sürətli hərəkət vəziyyətində 
olurlar. Siyasət institutlarının daxil olduğu siyasi sistemin 
mexanizmi də sürətli f əaliyyət göstərir. Siyasi inkişaf siyasi 
hadisələrin sistematik olaraq törədilməsini tələb edən bir 
vəziyyətdir. Siyasi inkişaf zamanı siyasətin subyektləri arasında 
münasibətlər də sistemli şəkildə qurulur. Siyasi inkişaf tələb edir 
ki, siyasi hadisələr qanunauyğunluqlara, təcrübələrə əsasən sürətlə 
və ardıcıl olaraq törədilsin. Siyasi inkişafda siyasi vasitələrin 
sürətli hərəkət dövriyyəsinə ehtiyac duyulur. Ümumiyyətlə, siyasi 
inkişaf zamanı siyasi hərəkətlər sistemli mexanizmə əsasən 
törədilir. Siyasi inkişaf zamanı bütün hərəkətlərin qarşılıqlı 
tənzimlənməsini, qanunauyğunluqların müəyyən edilməsini, 
siyasi hərəkətlərin elmi prinsiplərinin müəyyən edilməsini, real 
siyasi şəraitin öyrənilməsini, tədqiq edilməsini, mövcud 
vəziyyətin araşdırılmasını, qarşıya çıxan problemlərin həlli 
yollarının araşdırılmasını, maraq yollarının müəyyən edilməsini, 
maraqların tərkibinin müəyyən edilməsini təmin etmək məqsədilə 
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siyasi planların, siyasi hərəkət planlarının-siyasi strategiyanın 
müəyyən edilməsi zərurətə çevrilir. Siyasi planlarda siyasi 
maraqların təmin edilməsi arasında mövcud olan məsafələr, 
zaman amili, maraqların təmin edilməsi üçün hərəkət istiqamətləri 
öz əksini tapır. Siyasi planlar əsasən siyasi hərəkətlərin vahid 
mərkəzdən və şaxələnmiş mərkəz mənbələrindən idarə edilməsini 
yüksək səviyyədə təmin etmək üçün qurulur, tərtib edilir. Siyasi 
planlarda siyasi hadisələrin törədilməsi vaxtları və siyasi 
hadisələrin təsir dərəcələri də tədqiq edilir. Siyasi planlar siyasi 
inkişaf zamanı siyasi hadisələrin törədilməsinin sürət tempinə də 
nəzarət etmək məqsədilə də tərtib edilir, siyasi strategiya müəyyən 
edilir. Siyasi inkişaf zamanı siyasi mühitdə aktivlik müşahidə 
olunduğundan ola bilər ki, siyasi hadisələr öz məqsədyönlü 
törədilmə trayektoriyalarından kənara çıxsın. Çünki elə bir siyasi 
hadisə törədilə bilər və bu hadisə özündən sonra gələcək növbəti 
hadisəyə elə bir təsir edə bilər ki, təsirin gücü ilə növbəti hadisə öz 
trayektoriyasından kənara çıxa bilər. Belə olan halda, siyasi 
hadisələrin törədilmə trayektoriyasında ardıcıllıq pozula bilər, 
qanunauyğunluq olmaya bilər və nəticədə trayektoriyaların 
istiqaməti də dəyişə bilər. Ümumilikdə siyasi mühitdə, siyasi 
sistemdə hərəkət mexanizmi və siyasi subyektlərin qarşılıqlı 
hərəkət münasibətləri pozula bilər. Bu baxımdan siyasi 
strategiyanın müəyyən edilməsi, siyasi hadisələrin törədilməsi 
zamanı sürət ritminin müvafiq tələbata və şəraitə uyğun olaraq 
saxlanılması məsələləri zərurətə çevrilir. Siyasi strategiya, 
fəaliyyət planı bir növ siyasi hərəkətlər üçün istiqamətverici və 
sərhədlərini müəyyənedici rol oynayır. Siyasi planlar həmçinin 
siyasi hadisələrin törədilməsinin qısa, orta və uzun müddətə 
törədilməsinin əsaslarını müəyyən edir. Siyasi inkişaf zamanı 
siyasi hadisələrin təsir dərəcələri dəyişən xüsusiyyətlərə malik 
olur. Məsələn, bir siyasi hadisə öz ardınca nisbətən böyük təsir və 
əhəmiyyətə malik olan hadisənin törədilməsini zəruri edir. Siyasi 
inkişaf zamanı sürət amili siyasi hadisələrin törədilmə 
dərəcələrinə də təsir göstərir və bu baxımdan da təsir dərəcələri də 
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artır. Siyasi inkişaf zamanı siyasi hadisələrin bir-birilərinə 
keçidləri də sürətlənir. Siyasi inkişaf zamanı siyasi hadisənin 
trayektoriyadakı ardıcıl düzülüşündə yeri dəyişdirilə bilər. 
Məsələn, onuncu olaraq törədilən hadisə beşinci də törədilə bilər. 
Bu hər şeydən öncə siyasi vasitələrin gücündən asılı olur. Bu 
zaman siyasi vasitələrin gücü, siyasi kapital tələb edir ki, siyasi 
hadisələr öz trayektorik məkanını dəyişsin. Məhz bu baxımdan da 
siyasi inkişaf zamanı siyasi fəaliyyət planında da müəyyən 
dəyişiklikl ər etmək olar. Siyasi inkişaf zamanı siyasi maraqların 
da tərkib dəyişiklikl əri baş verə bilər. Siyasi inkişaf zamanı elə 
güclü siyasi hadisələr törədilə bilər ki, ümumilikdə siyasi mühitin 
əksər hərəkət trayektoriyasına təsir etmək imkanına malik olsun. 
Məsələn, dünya iqtisadiyyatının lokomotivi hesab edilən neft və 
qazın qiymətinin qaldırılması bütün sahələrdəki siyasi hadisələrə, 
eyni zamanda dövlətin xarici və daxili siyasət fəaliyyətindəki 
hadisələrə təsir edir. Belə siyasi hadisələrə əsas, ümumi təsiredici 
hadisələr demək olar. Eləcə də büdcənin artırılması bütün 
sahələrdəki siyasi hadisələrə təsirini göstərə bilir. Elə siyasi 
hadisələr də olur ki, daha çox trayektoriyada özündən sonra gələn 
siyasi hadisəyə təkan verə bilir. Digər trayektoriyadakı hadisələrə 
isə qismən təsir edə bilir. Bu hadisələr içərisində konkret təsiredici 
faktları göstərmək olar. Ümumiyyətlə isə siyasi hadisələr daha çox 
müəyyən mənbələrdən həmin mənbələrin təsirləri il ə törədilir. Bu 
bir növ şarlarla dolu olan bir kisənin ağzının açılaraq, şarların boş 
bir məkanda yerə tökülməsi mənzərəsini xatırladır. Şarlar kisənin 
ağzı açılaraq boş məkanda yerə boşaldılan zaman ayrı-ayrı və ya 
eyni istiqamətlərdə diyirlənməyə başlayırlar. Şarların diyirlənməsi 
tamamilə bir-birinə oxşamır, bir-birinin ardınca eyni sürətdə 
getmir. Siyasi hadisələr də trayektoriyalar üzrə törədilir, lakin eyni 
sürətlə törədilmir. Burada fərq ondan ibarətdir ki, siyasi 
hadisələrin trayektoriyaları siyasi sistemlə müəyyən edilir. Siyasi 
sistemin fəaliyyət istiqamətləri siyasi hadisələrin törədilməsi 
trayektoriyalarıdır. Siyasi hadisələr siyasi şəraitin tələbləri 
əsasında da törədilir.  
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Siyasi inkişaf zamanı fəaliyyət planı həm də ona görə tərtib 
edilir ki, siyasi hadisələrin mərkəzdən (mərkəzin nəzarətindən) 
hədsiz dərəcədə uzaqlaşmasının qarşısı alınsın. Siyasi hadisələrdə 
hərəkətlər mövcud olduğundan ola bilər mərkəzdən uzaqlaşma ilə 
müşahidə edilsin. Bu baxımdan da fəaliyyət planları siyasi 
hadisələrin mərkəzdən uzaqlaşmasının qarşısını almaq, nəzarət 
edilmək və iradəyə tabe etdirilmək üçün tərtib edilir. Siyasi 
inkişaf zamanı siyasi hərəkətlər sürətlə edildiyindən və bütün 
sahələri əhatə etidiyindən ola bilər ki, fəaliyyət planları baş və 
köməkçi planlara ayrılsın. Bu da onunla izah olunur ki, hərəkətləri 
tənzimləmək üçün bir fəaliyyət planı kifayət etmir. Mütləq şəkildə 
vasitəli və əlaqəli olan fəaliyyət planları tərtib edilir. Bu baxımdan 
da fəaliyyət planlarının qarşılıqlı sxematik əlaqələri meydana 
gəlir. Məsələn, bir-birinin ardınca qəbul edilən dövlət proqram-
larının əlaqəli tətbiqini buna misal çəkmək olar. Planlar qarşılıqlı 
olaraq tərtib edilir. Siyasi fəaliyyət planları əsasən siyasi 
qurumlarda tərtib olunur. Mərkəzi idarəetmə qurumunda baş 
siyasi fəaliyyət planı, ixtisaslaşmış və yerli idarəetmə 
qurumlarında isə törəmə fəaliyyət planları tərtib edilir. Siyasi 
qurumlarda fəaliyyət planları həm ona görə tərtib edilir ki, siyasi 
inkişaf zamanı sürətli hərəkət mexanizmini tənzimləsinlər, siyasi 
hadisələr sistemli olaraq törədilsin, siyasi hadisələrə təkan 
verilsin, həm də sürətli hərəkət tempini saxlamaq imkanı olsun. 
Bu baxımdan əlaqəli f əaliyyət planları sürətli hərəkətin 
məqsədyönlü şəkildə istiqamətlənməsini təmin edir. Şaxələnmiş 
sahələri əhatə edən planlar həm də mərkəzi (baş) planın 
mövcudluğunu təmin edir.  
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Siyasi inkişafın təmini üçün siyasi hərəkət  
trayektoriyasında siyasi hərəkətlərin qar şılıqlı  
törədilməsinin əsasları – siyasət subyektlərinin əlaqəli  
fəaliyyətinin t əmin edilməsinin əsasları 
 
Qeyd edildiyi kimi, siyasi inkişaf zamanı siyasi hərəkətlər 

sürətlə və qarşılıqlı şəkildə törədilir. Bu o deməkdir ki, siyasi 
inkişaf proseslərindən yaranan şərait siyasi hərəkətlərin ardıcıl 
olaraq törədilməsini tələb edir. Siyasi inkişaf vəziyyəti o deməkdir 
ki, burada siyasi hərəkət trayektoriyaları boyunca siyasi hadisələr 
sürətlə və bir-birinin ardınca törədilməlidir. Bir siyasi hərəkət 
törədildikdən sonra digər siyasi hərəkətlər əvvəlki siyasi hadisəyə 
cavab olaraq törədilməlidir. Siyasi hadisələr bir-biriləri il ə 
əlaqədar olduqlarından mütləq şəkildə siyasi trayektoriyanın uzun 
olması və dövriyyəli hərəkətlərin təmin edilməsi üçün növbəti 
(cavabverici) siyasi hadisələr törədilməlidir. Növbəti siyasi 
hadisələr ona görə törədilməlidir ki, əvvəlki siyasi hadisələrin 
təsirləri gücləndirilsin və yeni təsirlər meydana gəlsin. Yeni və 
ardıcıl olaraq enerji mühiti yaradılmalıdır ki, yaranmış enerji 
mühiti siyasi hadisələri daima törədilmə vəziyyətində saxlasın. 
Siyasi enerji mühiti isə öz enerji mənbəyini törədilən siyasi 
hadisələrdən toplayır. Siyasi hadisələr qarşılıqlı törədilmə 
xüsusiyyətlərinə malik olur. Belə ki, belə bir prinsipdən çıxış 
etmək olar ki, əvvəlki siyasi hadisələr növbəti siyasi hadisələr 
üçün törədilməlidir. Siyasi hadisələrin ardıcıl törədilməsindən 
meydana gələn trayektoriyalarda müxtəlif t əsir dərəcəsinə malik 
olan siyasi aktlar, siyasi hadisələr ardıcıl düzülüş xüsusiyyətinə 
malik olaraq, zəncirvari düzülüş forması əmələ gətirir. Zəncirvari 
düzülüş forması isə siyasi sistemin işləmə istiqamətlərini müəyyən 
edir. Siyasi sistemin fəaliyyət mexanizminin bağlayıcı tellərini 
məhz siyasi hərəkət trayektoriyaları müəyyən edir. Siyasi hərəkət 
trayektoriyaları siyasi hərəkətləri meydana gətirən mənbələri bir-
birilərinə sıx şəkildə bağlayır, şəbəkə əmələ gətirir. Bu mənbələr 
qismində isə siyasi qurumlar çıxış edirlər. Siyasi qurumların 
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fəaliyyət istiqamətləri məhz siyasi hərəkətlərin trayektoriyalarıdır.  
Siyasi inkişaf zamanı siyasi hadisələr siyasi institutlar-siyasi 
qurumlar və siyasi şəxslər tərəfindən sürətlə hazırlanır və törədilir. 
Siyasi hərəkət trayektoriyasının birləşdirdiyi siyasi institutlarda 
siyasi hadisələr pilləli trayektoriyalarla sürətlə törədilir. Siyasət 
institutları siyasi maraq və tələbatlar üzərində siyasi hadisələrin 
törədilməsi üçün qurulan təsisatlardır. Təsisatların hər biri 
özünəməxsus funksiya həyata keçirirlər. Təsisatlar əsasən 
“piramida” trayektoriyası ilə düzülürlər və səlahiyyətləri 
formalaşır. Bu baxımdan da siyasət əhatə etdiyi sahələrə görə 
dərəcələnir. Elmi yanaşmalara görə siyasət bir neçə səviyyədə 
həyata keçirilə bilər: 1) aşağı səviyyə. O, yerli problemlərin 
(mənzil şəraiti, məktəb, universitet, ictimai nəqliyyat və s. həllini 
əhatə edir; bu səviyyədə siyasət əsasən ayrı-ayrı fərdlər tərəfindən 
həyata keçirilir, lakin məsələlərin bir hissəsi yerli assosiasiyalar 
tərəfindən həll oluna bilər; 2) lokal səviyyə dövlətin müdaxiləsini 
tələb edir; daha fəal surətdə siyasət regionun iqtisadi inkişafında 
maraqlı olan qruplar və assosiasiyalar tərəfindən həyata keçirilir; 
3) siyasət nəzəriyyəsində milli səviyyə mərkəzi yer tutur ki, bu da 
dövlətin resurslarının bölüşdürülməsində əsas institut kimi 
tutduğu yeri ilə müəyyən olunur; 4) siyasi fəaliyyətin əsas 
subyektləri kimi suveren dövlətlərin çıxış etdiyi beynəlxalq 
səviyyə1.  

 Siyasi təsisatlar isə həyatın və marağın əhatə etdiyi bütün 
sahələr üzrə qurulur. Siyasi institutların da tərkibində struktur 
dəyişiklikl əri baş verir. Bu onunla izah olunur ki, yeni-yeni 
meydana gələn və eləcə də dəyişən maraqların təmin edilməsi 
üçün siyasi hadisələrin də dəyişkən formada törədilməsi tələbə və 
zərurətə çevrilir. Bu baxımdan da siyasi hadisələrin idarə edilməsi 
üçün yeni siyasi qrupun meydana gəlməsi də zərurətə çevrilir. 
Siyasi inkişaf zamanı şəraitə müvafiq olaraq yeni-yeni siyasi 

                                                 
1  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyası. Politologiya. Izahlı lüğət. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 352 səh., 
səh. 275. 
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hadisələr törədilir. Yeni maraq və tələbatlar meydana gəlir. Bu hər 
şeydən öncə sürətlə törədilən siyasi hadisələrdən, hadisələrin 
nəticələrindən yaranır. Siyasi hadisələr sürətlə törədilir və yeni 
şəraitlər və vəziyyətlər tez-tez meydana gəlir. Bu siyasi 
hadisələrin ardıcıl olaraq və qanunauyğun törədilməsini təmin 
etmək üçün yeni siyasi qurumların yaradılması və siyasi şəxslərin, 
mütəxəssislərin hazırlanması zamanın tələbinə çevrilir. Məsələn, 
informasiya texnologiyalarının sürətli inki şafı tələb edir ki, bu 
sahədəki hadisələrin törədilməsini yüksək səviyyədə həyata 
keçirmək və informasiya texnologiyaları sahələrindəki siyasəti 
yüksək səviyyədə təmin etmək üçün mütəxəssislər mövcud olsun 
və siyasi və elmi qurumlar yaradılsın. Siyasi inkişaf zamanı siyasi 
hadisələr arasında əlaqələr sıx şəkildə bağlı olur. Bu zaman sürətlə 
törədilən birinci hadisənin nəticələrini daha da təsirli etmək və 
gücləndirmək, eləcə də hərəkət mühitinin sürətinin davamlı olma-
sını təmin etmək üçün mütləq şəkildə ikinci və növbəti hadisə 
törədilməlidir. Elə siyasi hadisə törədilir ki, onun təsirləri 
şaxələnərək həyatın bütün sahələrini əhatə edir. Məsələn, dövlət 
büdcəsinin artırılması tələb edir ki, daha da çox məbləğdə maliyyə 
vəsaiti əldə etmək üçün əlavə gəlir sahələri təşkil edilsin, bu 
məqsədlə istehsal sahələrinin yaradılması üçün sərmayələr 
yatırılsın. Burada bir kompleksli siyasi hadisənin nəticələrinin 
təsirlərini gücləndirmək və sürətli hərəkət dövriyyəsini təmin 
etmək naminə şaxəli sahələrdə köməkçi siyasi hadisələr törədilir. 
Siyasi inkişafın təminatı istiqamətində, eləcə də dövlətçiliyin 
yüksək səviyyədə təmin edilməsi və qurulması naminə mərkəzi 
siyasi aparatın işini genişləndirmək üçün həyatın bütün 
sahələrində siyasi hadisələri törətmək üçün törəmə (yardımçı) 
siyasi qurumların fəaliyyəti də təşkil və təmin edilməli və bu 
siyasi qurumlar tərəfindən məqsədyönlü siyasi hadisələr 
törədilməlidir.  

Ümumiyyətlə, siyasi inkişaf zamanı siyasi hərəkət trayekto-
riyasında daima aktivlik müşahidə olunur, siyasi hadisələr 
dövriyyəli hərəkət trayektoriyalarına cəlb edilir. Siyasi hadisələrin 
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cəmləşmiş siyasi birliyi yaranır. Siyasi hadisələrin cəmləşməsinin 
özü digər siyasi hadisələr üçün mənbə rolunu oynayır. Cəmləşmiş 
siyasi hadisələrin təsiri ilə eyni və ya müxtəlif istiqamətlər üzrə 
siyasi hadisələr trayektorik dövriyyə vurur. Siyasi qurumlar 
“piramida” və ya “şam ağacı” trayektoriyası üzrə yuxarıdan 
aşağıya doğru sistemli və tabeli fəaliyyət prinsipi əsasında təşkil 
edilirlər, yaradılırlar. Yuxarı siyasi qurumlar siyasi hadisələri 
gücləndirir. və aşağıya doğru təsir edirlər. Siyasi hadisələr 
yuxarıdan aşağıya doğru gücləndirilə-gücləndirilə törədilir. 
Burada vasitəli qurumlar əsasən siyasi hadisələri gücləndirmək 
üçün əlavə siyasi hadisələr törədirlər. Siyasi qurumlar piramida 
quruluşunda bir-biriləri il ə qarşılıqlı əlaqədə təşkil edilərək və 
fəaliyyət göstərərək baza siyasi hadisəni, əsas maraq 
trayektoriyasını öz köməkçi siyasi aktları ilə gücləndirirlər. 
Məsələn, dövlət rəhbərinin qərarları nazirlər kabinetinin və digər 
aşağı səlahiyyətə malik olan siyasi qurumların törətdikləri aktlarla 
gücləndirilir. Burada aşağı səlahiyyətli siyasi qurumlar yuxarı 
səlahiyyətli siyasi qurumların siyasi hərəkətlərini şaxələndirilmiş 
formada siyasi hadisələr törətməklə gücləndirirlər. Siyasi 
qurumların siyasi hadisələri, siyasi aktları norma yaratma, icrasını 
təmin etmə, o cümlədən göstəriş və tapşırıqlar vermə, hesabat 
tələb etmə və məruzə tələb etməkdən ibarətdir. Bununla yanaşı, 
siyasi hadisələrin nəticələri olaraq ayrı-ayrı sahələr üzrə kapital 
vasitələrinin yaradılmasını və fəaliyyətini təmin etməkdən 
ibarətdir. Siyasi hərəkətlər siyasi qurumların funksiyalarını 
müəyyən edir.  

Siyasi inkişaf zamanı siyasi qurumların da fəaliyyətində 
dəyişiklikl ər meydana gəlir. Belə ki, “piramida-şam ağacı” 
trayektoriyası boyunca düzülən siyasi qurumların düzülüş 
dəyişikliyi baş vermir, lakin ölçüsü (forması) dəyişdirilir v ə yaxud 
da bir siyasi qurum digəri il ə birləşdirilir. Dövlətin siyasət 
strukturunda siyasi qurumlar bir piramida formasında tikilən 
müxtəlif ölçülü daşları bənzədir. Ola bilər ki, eninə doğru daşların 
sayını artırmaqla piramidanın oturacaq hissəsini böyütmək olsun. 
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Bu oturacaq hissəsi üzərində digər daşları tikmək olar. Siyasi 
inkişaf zamanı ola bilər ki, bir böyük daşın əvəzinə, həmin 
hissənin ölçüsünü verəcək iki və ya bir neçə daş qoymaq olar. Bu 
o deməkdir ki, siyasi inkişaf zamanı siyasi qurumlarda struktur 
dəyişikliyi baş verir. Bəzi siyasi qurumlar ləğv edilərək, əvəzinə 
başqa siyasi qurumlar yaradılır və yaxud da iki siyasi qurum 
birləşərək bir siyasi quruma çevrilir. Siyasi inkişaf zamanı siyasi 
hərəkətlərin trayektoriyaları təsiredici, struktur dəyişdirici rol 
oynayır. Bu hər şeydən öncə yaranan yeni marağın təmin edilməsi 
ilə əlaqədardır.  

Siyasi inkişaf zamanı siyasi hadisələrin sayı çoxaldığından 
siyasi hadisələri idarə etmək üçün siyasi qurumların da sayı 
artırıla bilər. Yeni məzmunlu maraqları təmin etmək üçün yeni 
funksiyalı siyasi qurumları təşkil etmək siyasi inkişaf vəziyyətinin 
tələbidir. Bu zaman siyasi qurumların əvvəlki funksiyaları 
dəyişdirilir v ə yeni funksiya ilə əvəz edilir. Yeni funksiyalı siyasi 
qurumlar yeni-yeni məzmunlu siyasi hadisələri törədirlər. Siyasi 
hadisələrlə siyasi qurumların əvəzlənməsi qarşılıqlı olaraq həyata 
keçirilir. Siyasi inkişaf zamanı ayrı-ayrı sahələri əhatə edən siyasi 
hadisələr ona görə qarşılıqlı olaraq sürətlə törədilir ki, siyasi 
hadisələr bir-birinə sürətlə təkan versinlər. Məsələn, istehsal 
müəssisələrinin sürətlə tikilməsi iqtisadiyyatın inkişafını təmin 
edir. İqtisadiyyatın inkişafı yeni istehsal müəssisələrinin sürətlə 
tikilməsini təmin edir. Tələbat tələbatı, şərait şəraiti, zərurət 
zərurəti üzə çıxarır. Siyasi qurumun fəaliyyətinin genişlənməsi 
əlavə siyasi qurumların yaranmasını zəruri edir. Bu zaman əsas və 
törəmə, baza və üst siyasi qurumlar meydana gəlir.  

 
Siyasi inkişafı zəruri ed ən siyasi hərəkətlərin, hadisələrin  
qorunmasının əsasları 
 
Siyasi inkişaf zamanı siyasi hadisələr sürətlə törədildiyindən 

siyasi hadisələr bəzən öz trayektoriyasından kənara çıxa bilər. 
Siyasi hadisələr qanunauyğun şəkildə və məqsədyönlü olaraq 
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törədilməyə bilər. Belə olan halda, siyasi sistemdə fəaliyyət 
mexanizmi də pozula bilər. Hadisələrin sürətlə törədilməsinin 
qarşısı alına bilər. Siyasi inkişaf proseslərinin də qarşısı alına 
bilər. Siyasətin subyektləri sürətli hərəkət zamanı öz hərəkətlərini 
istiqamətləndirməyi bacarmalıdırlar. Bunun üçün siyasi 
hadisələrin sürətli törədilməsinin nəticəsi ilə meydana gələn şərait 
siyasi subyektlər tərəfindən yüksək dəyərləndirilməlidir, tədqiq 
edilməlidir və real təcrübələrə əsasən sürətli olaraq siyasi 
hadisələr törədilməlidir. Siyasi hadisələr bir növ siyasi subyektlər 
tərəfindən qorunmalıdır. Bunun üçün isə ilk növbədə siyasi 
hadisələri törədən mənbələr, siyasi qurumların işi yüksək 
səviyyədə, peşəkarlıq səviyyəsində təşkil edilməlidir. İkincisi, 
siyasi qurumlar tərəfindən tez-tez yaranan siyasi şəraitlər də tez-
tez tədqiq edilməlidir. Siyasi qurumlar qarşılıqlı olaraq öz işlərini 
yüksək səviyyədə qurmalıdırlar. Siyasi hadisələr sürətlə törən-
diyindən ardıcıl olaraq törədilmə proseslərini təmin etmək 
məqsədilə siyasi qurumlarda siyasi hadisələr yetişməlidir. Siyasi 
qurumlar sürətli hərəkəti nizamlamaq üçün öz aralarında qarşılıqlı 
olaraq sistemli fəaliyyəti təmin etməlidirl ər. Sürətlə törədilən 
siyasi hadisələrin ardıcıllığını pozmamaq naminə bütün siyasi 
qurumlar cavabverici, qarşılıqlı əvəzləyici, siyasi hadisələrin 
təsirlərini möhkəmləndirici hadisələri törətməlidirl ər. Siyasi 
hadisələrin törədilməsi anında zaman, vaxt amilinə əməl 
olunmalıdır. Hər bir tələb olunan hadisə öz vaxtında 
törədilməlidir. Qoruyucu hadisələr bir növ baza hadisələrin baş 
verməsi proseslərini qorumalı və təsirlərini gücləndirməlidir. 
Məsələn, dövlət rəhbəri təhsillə bağlı mühüm qərarlar qəbul edir. 
Təhsillə bağlı aşağı səlahiyyətli qurumlarda dövlət rəhbərinin 
qərarlarını yerinə yetirmək və qorumaq üçün müvafiq tədbirlər 
həyata keçirilir. Siyasi hadisələrin qorunması məhz pilləli 
fəaliyyətdən də irəli gəlir. Siyasi inkişaf zamanı siyasi hadisələr 
ona görə qorunmalıdır ki, ardıcıl hərəkət prosesləri tənzimlənsin. 
Qoruyucu siyasi aktlar baza siyasi hadisələri həm qoruyur, həm də 
gücləndirir. Siyasi inkişaf zamanı siyasi hadisələr siyasi şəxslər 
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tərəfindən törədildiyindən, siyasi hadisələrin müvafiq sürət 
tempini saxlamaq məqsədilə siyasi şəxslərin vəzifə və öhdəlikl əri 
də artırılır. Siyasi şəxslərin məsuliyyəti də artır. Siyasi inkişaf 
zamanı siyasi hadisələr həm də ona görə qorunur ki, sürətli 
hərəkət zamanı ortaya çıxan maraqlar qorunsun və yeni 
maraqların meydana gəlməsi təmin edilsin. Yeni maraqların 
yaranması yeni siyasi hərəkətlərdən meydana gəlir. Yeni siyasi 
hərəkətlər yeni tələbatları üzə çıxarır və maraqlar da təmin olunur. 
Siyasi inkişaf zamanı sürətli hərəkətin özü qorunur ki, həmin 
sürətli hərəkət tənzimlənə bilsin. Siyasi inkişaf zamanı siyasi 
hadisələri qorumaq üçün müxtəlif t əsir dərəcələrinə malik olan 
siyasi hadisələr törədilir. Siyasi hadisələri qorumaq üçün siyasi 
hadisələr həm obyekt daxilində törədilir, həm də obyektdən 
kənarda (başqa obyektlərdə) törədilir. Məsələn, dövlət 
strukturlarının hər birinin törətdiyi hadisə ilə həmin strukturun 
fəaliyyəti təmin edilir. Eləcə də kənar obyektlərdə də bir və ya bir 
neçə strukturun fəaliyyətini qorumaq üçün siyasi hadisələr 
törədilir. Qoruyucu siyasi hadisələr baza hadisəsinin məzmununa 
uyğun olur və məzmununu möhkəmləndirir. Qoruyucu siyasi 
hadisələr bir növ baza siyasi hadisələr üçün çərçivəyə salma, 
siyasi hadisələri baza trayektoriyasına cəlbedici rolu oynayır. 
Qoruyucu siyasi hadisələr baza siyasi hadisələrin qanunauyğun 
şəkildə istiqamətlənməsini təmin edir. Həmçinin törəmə hadisələr 
olaraq şaxəli sistem əmələ gətirir. Törəmə qoruyucu hadisələr 
baza hadisələrin təsirlərini artırır. Qoruyucu və baza hadisələr 
qarşılıqlı olaraq həm də təkanverici rol oynayırlar. Məsələn, ana 
dilinin tətbiqi (rəsmi və danışıq dili kimi) baza hadisəsidir, 
hadisələr cəmidir. Ana dilinin qorunması və inkişafı 
istiqqamətində həyata keçirilən şaxəli siyasət hərəkətləri isə 
qoruyucu hadisələrdir.  
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Ясас вя горуйужу сийаси щадисяляри
эюстярян схем

Sxem 5

Схемдян эюрцнцр ки, горуйужу сийаси щадисяляр база трайекторийасы иля тюрядилян ясас
сийаси щадисяляри горуйур. Горуйужу сийаси щадисяляр щям дя база сийаси трайекторийа иля
тюрядилян щадисяляр цчцн тяканверижи рол ойнайыр. База сийаси щадисяляри горуйан щадисяляр
дя база трайекторийасына паралел олараг трайекторийаларла тюрядилир. Горуйужу сийаси
щадисялярдян дя башга горуйужу сийаси щадисяляр тюряйир. Бу о демякдир ки, горуйужу
щадисялярин трайекторийалары база трайекторийасына чеврилир. Сийаси инкишаф заманы база
трайекторийасындан тез-тез горуйужу трайекторийалар айрылыр. База трайекторийалары
горуйужу трайекторийалардан формалашыр. Истещсал сащяляринин тез-тез тяшкил едилмяси,
йарадылмасы база игтисади трайекторийасына хидмят едир. Сийаси инкишаф заманы просесляр
сцрятля жяряйан едир. Сийаси инкишаф заманы горуйужу сийаси щадисялярин тюрядилмяси дя
сцрятлянир. Сцрятли щадисяляр база трайекторийаларыны йарадыр.

 
 
Siyasi inkişaf vəziyyətində siyasi sistemin fəaliyyətinin  
əsasları 
 
Elmi ədəbiyyatlarda siyasi sistem anlayışına aşağıdakı şəkildə 

yanaşma edilir: Bütün siyasi proseslər siyasi institutların fəaliyyəti 
vasitəsilə həyata keçirilir. Cəmiyyətin siyasi quruluşunun və 
fəaliyyətinin spesifik orqanlarını siyasi institutlar adlandırırlar. 
Daha çox bunlar elə müəyyən təsisatlar və yaxud təsisatlar 
sistemidir ki, siyasi qüvvələr onların vasitəsilə özlərinin siyasi 
maraqlarını həyata keçirirlər. Siyasətin mühüm institutlarına siyasi 
hakimiyyət, hüquq, ideologiya institutlarını, ordunu aid edirlər. Bu 
institutların fəaliyyəti qanunvericilik və icra hakimiyyəti, siyasi 
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partiyalar və kütləvi informasiya vasitələri il ə həyata keçirilir. 
Cəmiyyətin siyasi sistemində bunlardan hər birinin özünün 
spesifik funksiyaları vardır. Bu funksiyalardan da asılı olaraq bu 
və ya digər siyasi institutun strukturu yaradılır. Belə ki, siyasi 
institutların bütün fəaliyyəti cəmiyyətin siyasi həyatının normal 
fəaliyyətinin və inkişafının təmin edilməsinə, bütün sosial 
qrupların siyasi maraqlarının həyata keçirilməsinə yönəldil-
mişdir. 1  Siyasi sistemin ən mühüm mənası və əhəmiyyəti 
cəmiyyətin sosial-siyasi təbiətini, mövcud siyasi münasibətlərini, 
təsisatların, hakimiyyətin norma və prinsiplərinin məzmununu 
obyektiv təhlil etmək və vasitə rolunu oynamaqdan ibarətdir. 
Amerikan alimi C.İstona görə siyasi sistem xaricdən daxil olan 
impulslara cavablar verən, özünütənzimləyən orqanizmdir. Bu 
onun səciyyəsidir. İstona görə, siyasi sistemə xaricdən, sosial və 
mədəni mühitdən müxtəlif impulslar daxil olur. Bunların bir qismi 
siyasi sistemə tələblərlə bağlıdır, digər qismi isə ona dəstək 
verməkdən ibarətdir. Siyasi sistemin bu impulslara cavab 
reaksiyası siyasi qərarlar, onların reallaşmasına yönəlmiş siyasi 
fəaliyyətidir. 2 İctimai inkişafın gedişində ictimai münasibətlərin 
və təsisatların müvafiq tiplərinin meydana gəlməsi və 
möhkəmlənməsi, öz növbəsində siyasi sistemdə dəyişiklikl ərə, 
onun yeni strukturlarının, mexanizmlərinin və qaydalarının 
meydana gəlməsinə səbəb olur. Nəticədə siyasi sistemin təsisatları 
və digər elementləri iqtisadiyyata, mədəniyyətə və ideologiyaya 
getdikcə daha çox təsir göstərir, bütövlükdə sosial sistemin normal 
fəaliyyət göstərməsini təmin edir. 3  

Siyasi sitemin hər bir elementinin öz funksiyası mövcuddur ki, 
bu funksiya əsasında da öhdəliyə malikdir. (Element nisbətən 
                                                 
1 Z.T.Qolenkova, M.M.Akuliç, V.M.Kuznetsov. Professor Z.T.Qolenkovanın 
redaktorluğu ilə. Ümumi sosiologiya. Siyasətin sosiologiyası. Siyasi həyatın 
institusionallaşması. Tərcümə edəni: f.e.d., prof. İzzət Rüstəmov. Bakı, 
Diplomat.2007; 494 səh., səh.331.  
2 Həsən Şirəliyev, Əli Əhmədov. Politologiya. Ali məktəblər üçün dərslik. 
“T əbib” 1997, 416 səh. səh. 145. 
3 Yenə orada, səh. 146. 
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sabit, keyfiyyətcə müəyyən reallıqdır ki, nisbətən sabit, keyfiyyətcə 
müəyyən başqa reallıqlarla qarşılıqlı əlaqədədir və onlarla 
birlikdə bütöv sistem təşkil edir. Sistemin elementləri arasındakı 
əlaqələrin müəyyən qaydası struktur adlanır. Struktur 
(lat.”struktura”-quruluş, nizam, əlaqə) obyektin bütövlüyünü 
təmin edən dayanıqlı əlaqələrin məcmuudur. Başqa sözlə, 
struktur-sistemin elementləri arasında qarşılıqlı əlaqə vasitəsidir, 
yəni sistemin elementləri arasındakı münasibətlərin cəmi, həmin 
elementlərin təşkil edilməsi, qaydaya salınmasıdır.)1 Siyasi sistem 
hərəkətdə olan və bu baxımdan dinamik xüsusiyyətlərə malik olan 
birləşmədir, komponentlər cəmidir. Sistem müxtəlif forma və 
məzmunlu hərəkətləri əlaqələndirmək və istiqamətləndirmək üçün 
təşkil edilir. Sistemin hərəkətliliyi onun bütün strukturlarından 
mozaik formaların meydana gəlməsini zəruri edir. Elmi 
ədəbiyyatlarda da belə bir fikir mövcuddur ki, sistem öz 
komponentlərinə fəal təsir göstərir, öz təbiətinə uyğun olaraq 
onları dəyişdirir. Nəticədə başlanğıc komponentlər böyük 
dəyişikliy ə məruz qalır, sistemə daxil olana qədər malik olduğu 
bəzi xüsusiyyətlərini itirir, yeni xassələri qazanır, qalan xasələr də 
dəyişməyə başlayır. Sistem yaranan vaxt çox hallarda əvvəllər 
olmayan yeni komponentlər yaranır.2  

Hər bir elementin özünəməxsus hadisə törətmək vəzifəsi və 
səlahiyyəti vardır. Siyasi inkişaf zamanı siyasi sistemin hər bir 
ünsürü öz funksiyasına uyğun olaraq sürətli şəkildə hadisə törədir. 
Siyasi inkişaf zamanı siyasi sistemə daxil olan siyasi qurumlar 
tərəfindən siyasi hərəkətlər sürətləndirilir. Siyasi hadisələrin 
törədilməsi mərkəzləri rolunda çlxış edən siyasi qurumlar 
qarşılıqlı olaraq sürət rejimi əsasında fəaliyyət göstərirlər. Siyasi 
sistemin sürətli i şlək mexanizmi də sürətli hərəkətlərdən 
formalaşır. Siyasi sistem bütövlükdə siyasi mühiti əks etdirərək 
sürətli hərəkəti çərçivələrə salır və öz təyinatı üzrə siyasi 

                                                 
1 Yusif Rüstəmov. Fəlsəfənin əsasları (mühazirə kursu)-Bakı, “Azərbaycan 
Universiteti” nəşriyyatı, -2004, 499 səh., səh. 50. 
2 Yenə orada, səh. 51. 
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hadisələrin törədilməsini təmin edir. Siyasi sistem bir növ siyasi 
hərəkətlərin istiqamətlənməsi proseslərini də təmin edir. Siyasi 
inkişaf sürətli siyasi proseslər cəmi və nəticələri olduğundan 
sürətli siyasi proseslər də siyasi sistemin tərkibinə aid olan siyasi 
qurumlar tərəfindən törədilir. Siyasi inkişaf zamanı siyasi 
sistemlərin tərkib elementləri olan siyasi qurumlar qarşılıqlı maraq 
və tələbatı ödəmək prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərirlər. Siyasi 
sistemin tərkibinə aid olan siyasi qurumlarda siyasi hadisələrin 
ötürücülük(subyektlərdən subyektlərə ötürülm ə) prinsipləri 
əsasında törədilməsi baş verir. Yəni bir siyasi qurum bir və ya bir 
neçə əsas hadisəni törədir və istiqaməti digər siyasi quruma 
yönəldir. Əlaqəli siyasi qurum da öz növbəsində cavab olaraq 
siyasi hadisəni törədir. Əlaqəli siyasi qurum siyasi hadisələrin 
təsirini möhkəmləndirici digər siyasi hadisələr törədir. Sonra isə 
əlaqəli siyasi qurumlar tərəfindən törədilən siyasi hadisələrin 
təsirlərini möhkəmləndirmək üçün başqa siyasi qurumlar 
tərəfindən də siyasi aktlar həyata keçirilir. Beləcə olaraq siyasi 
qurumlar qarşılıqlı surətdə, zəncirvari şəkildə siyasi hadisələr 
törədirlər. Siyasi inkişafı səciyyələndirən əsas cəhətlərdən biri də 
ondan ibarətdir ki, siyasi hadisələrin törədilməsi zamanı sürət 
rejiminə əməl edilir. İdarəedilən sürət (diqqətdə, nəzarətdə 
saxlanılan, iradəyə tabe edilən sürət) anlayışı ortaya çıxır. 
Şəraitin tələb etdiyi anlarda qarşıdurmalara və toqquşmalara yol 
verməmək və vacib hadisələri qabaqlamaq üçün bəzi hadisələrin 
sürət tempi aşağı salınır. Siyasi inkişaf zamanı siyasi qurumların 
fəaliyyəti əsasən ondan ibarətdir ki, burada siyasi hadisələr 
zamana görə tez-tez törədilir. Ola da bilər ki, siyasi qurumlar 
tərəfindən siyasi hadisələrin ötürücülüyü tez-tez həyata keçirilsin. 
Ola da bilər ki, bir siyasi hadisə səthi olaraq bir siyasi qurum, bir 
siyasi şəxs tərəfindən törədilsin və əsas siyasi hadisələrə xidmət 
göstərsin. Məsələn, dövlət rəhbərinin müəyyən istiqamətlər üzrə 
ümumi tapşırığı digər hadisələrin törənməsinə səbəb kimi 
mükəmməl təkan verə bilər. Siyasi inkişafın xüsusiyyətlərindən 
biri də ondan ibarətdir ki, burada siyasi hadisələrin tez-tez 
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şaxələnmiş trayektoriyaları yaranır. Şaxələnmə sürətlə meydana 
gəlir. Bu zaman şaxənin bir qolundan digər şaxələr yaranır. Bu o 
deməkdir ki, ilkin trayektoriyalar üzrə siyasi hadisələrin təkrar 
olaraq tez-tez törədilməsi nəticəsində ilkin sadə trayektoriyalar bir 
müddətdən sonra baza trayektoriyalarına çevrilir. Baza 
trayektoriyasına xidmət üçün köməkçi trayektoriyalar yaranır. 
Sonradan isə köməkçi trayektoriyaların da əksəriyyəti baza 
trayektoriyasına çevrilir. Siyasi inkişafın əsas xüsusiyyətləri də 
məhz baza trayektoriyalarının tez-tez yaranması prosesləri il ə 
müəyyən edilir. Siyasi hadisələrin baza trayektoriyaları ilə tez-tez 
törədilməsi məhz siyasi inkişafın əsaslarını müəyyən edir. 
Məsələn, iqtisadiyyat baza trayektoriya istiqamətidir. Eləcə də 
istehsal sahələrinin yaradılması da baza sahələrdir. Bu baza 
istiqamətlər üzrə siyasi hadisələrin tez-tez törədilməsi 
(iqtisadiyyatın təkmil şəkildə tez-tez olaraq idarə edilməsi) təbii 
olaraq siyasi inkişafa səbəb olur. Siyasi hadisələr cəmiyyətin 
ümumilikdə dinamik hərəkət vəziyyətində olmasını təmin edir. 
Hərəkət vəziyyətləri də öz növbəsində idarəedilən aktiv 
vəziyyətindən idarəedilən passiv vəziyyətinə keçidlə xarakterizə 
olunur. Siyasi sistem fəaliyyət göstərərək daima siyasi qurum 
yaratma və mövcud siyasi qurumun strukturunda dəyişiklik etmək 
kimi funksiyasını yerinə yetirir. Siyasi inkişaf zamanı siyasi 
sistemin ümumilkdə hərəkət vəziyyəti nisbi normal hərəkət 
vəziyyətindən daha da fəal olur. Siyasi sistem sürətli hərəkət 
trayektoriyalarının yaranmasını zəruri edir. Siyasi sistem tələb 
edir ki, siyasi hadisələr maraqların təmin edilməsinə istiqamət-
lənsin. Siyasi sistemin trayektoriyaları arasında birləşmələr də 
mövcud ola bilər. Belə ki, siyasi hadisələr iki və ya daha çox 
trayektoriya üzrə törədildikdə müəyyən məsafədən və zamandan 
sonra maraq və tələbatların birləşməsi naminə trayektoriyalar 
birləşdirilə bilər. Bu zaman siyasi hərəkət trayektoriyasında siyasi 
enerji zolaqları da gücləndirilə bilər. Həmin anda siyasi enerji 
zolaqları siyasi hadisələrin sürətini daha da artıra bilər. Burada 
gücün birləşdirilməsi prinsipi ortaya çıxa bilir. Birləşmiş güc də 
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siyasi hadisələri sürətlə törətməyə səbəb olur. Təkanvericilik 
burada əsas amilə çevrilir. Siyasi sistem siyasi hadisələri birləşdirə 
və ya birləşmiş hadisəni tələbata və şəraitə müvafiq olaraq 
parçalaya bilər və ayrı-ayrı istiqamətlərə yönəldə bilər. Burada 
birləşmə və parçalanma proseslərinin kökündə də məhz maraq və 
tələbat amilləri mühüm rol oynayır.  

  
Siyasi inkişafı zəruri ed ən siyasi trayektoriyaların  
genişlənməsi və sayının çoxalmasının əsasları  
  
Siyasi inkişaf zamanı tələbat və maraqlar artdığından və bu 

baxımdan da siyasi hadisələrin sayının çoxaldılması zərurətə 
çevrildiyindən maraq və tələbatların təmin edilməsi üçün siyasi 
hərəkətlərin də istiqamətləri daima genişlənmə xüsusiyyətlərinə 
malikdir. Eyni zamanda maraq və tələbatlara müvafiq olaraq 
trayektoriyaların sayı da çoxaldılır. Belə ki, siyasi trayekto-
riyaların genişlənməsi prosesləri daima baş verən və təkrar olaraq 
törədilən siyasi hadisələrdən meydana gəlir. Bu bir növ yeni 
salınmış bir yola və bu yoldan keçən avtomobillərin gündən-günə 
sayının çoxalmasına bənzəyir. Əgər yeni salınmış yol istiqa-
mətində ticarət, istehsal və xidmət obyektlərinin sayı çoxalarsa və 
yaşayış məskənlərinin sayı çoxaldılarsa, onda həmin yolda 
avtomobillərin sayı da çoxaldılacaqdır. Bu yoldan istifadə etməklə 
yeni obyektlərin də inşasını yerinə yetirmək olar. Siyasətdə də bu 
cür proseslər mövcuddur. Məsələn, sosial sahədə siyasəti həyata 
keçirmək və gücləndirmək üçün bir-birinin ardınca tez-tez 
müəyyən islahatlar həyata keçirilir, eyni və oxşar məzmunlu siyasi 
hadisələr törədilir. Həmçinin siyasi qurumlar tərəfindən tez-tez 
siyasi qərarlar qəbul edilir və icrası təmin edilir. Siyasi vasitələrin 
hərəkət vəziyyəti, hərəkət prosesləri eyni istiqamətdə mövcud 
olan siyasi hərəkət trayektoriyalarını genişləndirir. Həmçinin yeni 
trayektoriyalar yaradılır. Məsələn, aidiyyatı baş qurum tərəfindən 
verilən qərarları və nəticələrini daha da möhkəmləndirmək və 
təsirli etmək üçün üçün tabeli və aşağı səlahiyyətə malik olan 
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qurumlar əlavə qərarlar qəbul edir və icrasını təmin edirlər. 
Tələbata və maraqlara müvafiq olaraq baş qurum tərəfindən tez-
tez törədilən siyasi hadisələrin ardıcıl düzülüşü baza trayekto-
riyasını gücləndirir. Bununla yanaşı, kənar trayektoriyalar da 
yaranır. Siyasi inkişaf zamanı siyasi vasitələrin hərəkət trayekto-
riyaları tez-tez yaranır. Trayektoriyalar bir mərkəzdən çıxaraq 
ətraflara doğru uzanır. Bu o deməkdir ki, baza trayektoriyası 
köməkçi trayektoriyaların yaranmasına xidmət edir. Bütün 
trayektoriyalar şəbəkəsi isə siyasi sistemin işlək mexanizmini 
formalaşdırır və siyasi sistemin siyasi qurumlarını-siyasi 
institutlarını bir-birinə bağlayır. Siyasi qurumlar arasındakı əlaqə 
tellərini, yollarını siyasi trayektoriyalar təşkil edir. Siyasi sənədlər 
isə zəncirin həlqələri (tellərin birləşmələri) rolunda çıxış edir. 
Siyasi inkişaf zamanı siyasi trayektoriyalardan ötürülmələr tez-tez 
həyata keçirilir. Siyasi inkişaf vəziyyətində siyasi qurumlar 
şaxələnmiş formada artdığından siyasi trayektoriyaların da sayı da 
artırılır. Siyasi trayektoriyaları siyasi qurumlar yaradırlar. Bu 
baxımdan siyasi qrumların özlərinin mövcudluğu da yeni-yeni 
trayektoriyaların meydana gəlməsinə səbəb olur. Qarşılıqlı təsir 
prosesləri nəticəsində yaradılma prosesləri baş verir. Siyasi inkişaf 
zamanı elə də olur ki, siyasi hadisələrin trayektoriyaları yoxa 
çıxır, eyni zamanda bir formadan, bir istiqamətdən başqa forma və 
istiqamətlərə keçir. Məsələn, dövlətin hər hansısa bir sahəsində 
siyasi prosesləri həyata keçirmək üçün tez-tez yeni siyasət 
qurumları yaradılır, yaxud da mövcud siyasi qurumların fəaliyyəti 
vəzifə və səlahiyyət baxımından kiçilir, yaxud da böyüyür. Bütün 
bu proseslər siyasi şəraitlərdən formalaşır. Siyasi tələbatdan 
meydana gəlir. Törəmə trayektoriyalar arasında da əlaqələr 
yaranır. Törəmə trayektoriyalar bir müddətdən sonra baza 
trayektoriyasına keçir. Ola da bilər ki, bir və ya bir neçə baza 
trayektoriyası da öz formasını itirsin və ölçüsü kiçilsin, ya da 
tamamilə yox olsun. Bu hər şeydən öncə həmin trayektoriyada 
siyasi hadisələrin törədilməsinin dayandırılması ilə əlaqəli ola 
bilər. Siyasi hərəkətlərin trayektoriyaları və siyasi hadisələrin 



 66

trayektoriyaları siyasi sistemlərdə siyasi institutlar arasında 
əlaqəni yaratmaqla ümumi siyasi sistemin strukturunu 
formalaşdırır. Siyasi qurumların fəaliyyət də siyasi hadisələr 
törədilməklə təmin edilir. Siyasi inkişaf zamanı siyasi qurumların 
daxilində siyasi vasitələr olan sənədlər sürətlə hərəkət etdirilir. 
Siyasi qurumlar daxilində pilləli trayektoriyalar yaradılır. Pilləli 
trayektoriyalarda da sənədlər sürətlə hərəkət etdirilir. Sənədlərin 
hazırlanması prosesləri sürətləndiyindən mövcud sənədləri, tələb 
olunan sənədləri hazırlamaq üçün siyasi vasitələr olan siyasi 
subyektlər də siyasi şəraiti sürətlə tədqiq etməyə məcbur olurlar. 
Siyasi şərait siyasi sənədlərin tərkib hissələri olan normaların 
yaradılmasını da sürətləndirir. Sürətli siyasi hərəkət vəziyyəti 
tələb edir ki, ardınca sürətli hərəkətlər edilərək, siyasi hadisələr 
törədilsin. Çünki siyasi hadisələr tez-tez siyasi maraqların təmin 
edilməsini sürətləndirir. Tələbat tez-tez zərurət amilini ortaya 
çıxarır. Siyasi inkişaf zamanı müxtəlif t ərkibli tələbat və zərurət 
amilləri müxtəlif t əsir dərəcələrinə malik olan siyasi hadisələrin 
trayektoriyalarını yaradır. Maraqlar birləşən zaman trayektoriyalar 
da birləşir. Siyasi inkişaf zamanı siyasi maraqların ayrılması və 
birləşməsi prosesləri tez-tez baş verir. Maraqlar birləşdikdə 
trayektoriyalar da birləşir, ayrıldıqda siyasi aktların törədilməsi 
trayektoriyaları da ayrılır. Maraq trayektoriya yaradıcı və 
məhvedici, parçalayıcı rolunda çıxış edir. Siyasi inkişaf zamanı 
siyasi trayektoriyaların çoxaldılması ümumi siyasi mühitin 
aktivliyini təmin edir və siyasi sistemləri möhkəmləndirir. Siyasi 
sistemin işlək olması və möhkəmliyi isə ümumi siyasi mühitdə 
siyasi sistemin möhkəmliyini yaradır. Siyasi sistemin möhkəmliyi 
isə siyasi vasitələrin hərəkətlərini tənzimləyir, istiqamətləndirir və 
siyasi hadisələrin kəskin şəkildə kənara çıxmalarına imkan vermir. 
Siyasi sistemin möhkəmliyi siyasi hadisələrin idarəedilməsini 
əsaslandırır. Siyasi inkişaf zamanı siyasi hərəkətlərin idarə-
edilməsi əsas faktora çevrilir. Bir məsələni unutmaq olmaz, siyasi 
hərəkət trayektoriyalarında siyasi hadisələr məqsədyönlü olaraq 
törədilməzsə, cəmiyyətdə siyasi nəzarətsizlik, siyasi xaos və 
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anarxiya yarana bilər. Siyasi inkişaf zamanı tez-tez törədilən 
siyasi hadisələrin nəticəsi olaraq trayektoriyaların həddən artıq 
böyüməsinə yol vermək olmaz. Bu zaman siyasi hərəkətlərin 
tənzimlənməsində problemlər ortaya çıxa bilər. Bir-birinin ardınca 
eyni trayektoriya üzrə tez-tez törədilən siyasi hadisələr bir-birini 
tez-tez itələyə bilər və yaxud da cəlb edə bilər. Bu zaman qüvvələr 
balansı pozula bilər və siyasi hadisələrin törədilməsində uzun 
fasilələr yarana bilər. Çünki siyasi hadisələr siyasi tələbatların 
ödənilməsi naminə törədilir. Siyasi tələbatların ödənilməsi isə 
imkanlara bağlı olur. Siyasi hadisə törədilərkən güclü mənbələr 
olmalıdır. Eyni zamanda siyasi hadisələrin söykənəcək, 
əsaslanacaq dayaq elementləri olmalıdır. Məsələn, büdcə imkan 
verməsə əmək haqlarının tez-tez artırılması barədə qərarların 
qəbul edilməsi siyasi hadisələr olaraq əks verəcək müsbət, təmin 
edəcək müsbət hadisələrlə cavablanmasa, onda, bu hadisələrin 
törədilməsi də səmərəli ola bilməz. Hər bir hadisə öz 
normasında və zamanında baş verməlidir  prinsipi tətbiq 
edilməlidir. Siyasi qurumların yaratdığı siyasi sistem məhz siyasi 
hərəkətlərin sürətli vəziyyətdə olmasını daima təmin edir. Baza 
siyasi hərəkət trayektoriyasının həddən artıq genişlənməsinin 
qarşısını almaq üçün və trayektoriyada sıxlıq probleminin baş 
verməməsi, eləcə də siyasi hərəkətlər zamanı həddən artıq 
qüvvənin yaranmaması üçün (həddən artıq qüvvə hərəkət 
trayektoriyasını öz məqsədyönlü istiqamətindən kənara çıxara 
bilər) siyasi trayektoriyaların parçalanması zərurətə çevrilir. Bu 
bir növ böyük bir yolda hərəkətin sıxlığının qarşısını almaq üçün 
əlavə yolların çəkilməsini xatırladır. Qeyd etmək lazımdır ki, 
dövlət inhisarçılığın qabağılnı almaq və maraqları paylaşdırmaq 
üçün (kiçik və orta sahibkarlığın tənəzzülə uğramasının qarşısını 
almaq məqsədilə bəzən həddən artıq böyük konsernlərin 
yaranmasının qabağını alır. İqtisadiyyatda orta təbəqənin 
yaradılması prosesi də bu prinsipdən irəli gəlir. Dövlət 
monopliyaların yaranmasının qarşısını alır və bu istiqamətdə 
siyasət həyata keçirmək məqsədilə müvafiq hərəkətlər edir.  
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Siyasi inkişaf məqsədilə siyasi hərəkətlərin 
təkrarlanmasının əsasları  
  
Qeyd edildiyi kimi, siyasi inkişaf sürətli hərəkət vəziyyətini 

özündə əks etdirən bir proses və vəziyyətdir. Bu baxımdan siyasi 
hadisələr trayektoriyalarla tez-tez və sürətlə törədilir. Belə olan 
halda siyasi sistemin fəaliyyətində və siyasi mühitdə sürətli 
hərəkət mənzərəsi meydana gəlir. Eyni və oxşar məzmunlu siyasi 
hadisələr tez-tez törədilir. Siyasi vasitələr olan sənədlər siyasi 
sistemdə şaxələnmə trayektoriyası ilə hərəkət etdirilir, əsas və 
şaxələnmiş siyasi qurumlarda dövr edir. Dövr etdikcə 
sənədlərdəki normalar icra olunur, yeni və törəmə normalar 
meydana gəlir, yeni sənədlər yaranır və siyasi qurumlarda 
dövriyyəyə cəlb edilir. Siyasi sənədlər hazırlanarkən və icra 
olunarkən siyasi subyektlər təkrar-təkrar hərəkətlər edirlər. Siyasət 
subyektlərinin hərəkət etməsi sayəsində eyni trayektoriyalar və 
istiqamətlər üzrə eyni və oxşar məzmunli siyasi hadisələr törədilir. 
Siyasi inkişaf zamanı eyni və oxşar məzmunlu siyasi hadisələr 
tez-tez törədilir və təsirlər meydana gəlir. Meydana gələn təsirlər 
subyektlər arasında qarşılıqlı əlaqənin yaranmasını təmin edir. 
Siyasi hadisələr eyni və oxşar məzmunlu istiqamətlərdə tez-tez və 
təkrar olaraq törədilir. Məsələn, qanunların hazırlanmasında 
təkrarlanma proseslərini buna misal çəkmək olar. Siyasi inkişaf 
şəraitinin yaratdığı maraq və məqsədlər tələb edir ki, yeni-yeni 
sahələrin, yeni şəraitin tənzimlənməsi və ya əlverişli şəraitin 
meydana gəlməsi üçün münasibətləri və hərəkətləri tənzimləyən 
yeni-yeni sənədlər hazırlansın və icrası təmin edilsin. Sənədlərin 
tez-tez hazırlanması və icrası hərəkətlərin təkrar törədilməsi 
deməkdir. Trayektoriyalar üzrə təkrar-təkrar törədilən hadisələr 
siyasi hadisələrin dalğalanmasını yaradır. Trayektoriyalar üzrə 
əlavə siyasi vasitələrin meydana gəlməsini zəruri edir. Siyasi 
hadisələrin trayektoriyalar üzrə təkrarlanması şaxəli və əlaqəli 
trayektoriyalarda meydana gələn vasitələrin idarə olunmasına 
əsaslanır. Siyasi inkişaf anında isə siyasi vasitələr tez-tez yaranır. 
Baza və üst qat vasitələri meydana gəlir. Siyasi inkişaf zamanı 
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trayektoriyalarla tez-tez törədilən hadisələr həmçinin mövcud 
siyasi vasitələrin məzmununa da təsir göstərərək, digər vasitələrin 
də meydana gəlməsini zəruri edir. Siyasi hərəkətlərin tez-tez 
təkrarən törədilməsi əsasən siyasətin istiqamətlərinin formalaş-
masının əsaslarını təşkil edir. Məsələn, dövlətin xarici siyasət 
fəaliyyəti zamanı ardıcıl olaraq törədilən siyasi hadisələr xarici 
siyasət kursunu və istiqamətlərini formalaşdırır. 

Siyasi inkişaf zamanı siyasi hadisələr həmçinin tez-tez təkrar 
olaraq törədilir ki, siyasi hadisələr məlum olan trayektoriyalara 
cəlb edilsin. Bu bir növ həm də siyasi hadisələrin idarə olunmuş 
formada törədilməsini əsaslandırır. Siyasi hadisələrin eyni 
trayektoriyalar üzrə təkrar törədilməsi siyasi sistemin mexaniz-
mini formalaşdırır. Siyasi sistem məhz təkrar törədilən hadisələrin 
təsiri ilə öz dayanıqlığını, möhkəmliyini artırır. Siyasi hadisələrin 
təkrarlanması əsas və digər maraqların təmin edilməsi üçündür. 
Məsələn, dövlətin qanunlarının hazırlanması üzrə hərəkətlər 
təkrar-təkrar edilir, bu zaman oxşar və eyni məzmuna malik olan 
əsas maraqlar təmin edilir. Qanunlardan digər normativ-hüquqi 
aktların yaranması isə əsas maraqdan doğan digər maraqların 
təmin edilməsinə əsaslanır. Bu bir növ baş kanaldan (əsas 
kollektordan) paylayıcı kanalların və paylayıcı kanallardan 
suvarma sahələri üçün su arxlarının çəkilməsinə bənzəyir. Su 
arxlarından isə su sahələrdə əkilən taxılın və tərəvəzin sulanması 
üçün istifadə edilir. Suyun baş kanal vasitəsilə ümum axını elə 
siyasi hadisələrin trayektoriyalarla təkrar törədilməsini xatırladır. 
Burada əsas maraq məhsulun yetişdirilməsidir. Suvarma isə 
məqsədə çatmaq üçün edilən hərəkətlərdir. Ümumiyyətlə, böyük 
kanaldan tərəvəz bostanlarının suvarılması şəbəkəsi bir suvarma 
sistemidir. Həmçinin yaşayış evlərinə, istehsal, ticarət və xidmət 
obyektlərinə, küçələrə elektrik enerjisinin verilməsi üçün elektrik 
stansiyaların, yarımstansiyaların tikilməsi, ötürücülərin (transfor-
matorların) yaradılması və işıq dirəklərinin salınması və naqillərin 
çəkilməsi bir sistemdir. Həmin sistem qurulur və enerji vasitələrlə 
müvafiq obyektlərə ötürülür. Buna bənzər sistemlər su və qaz 
şəbəkələri sistemləri də vardır. Burada əsas məsələ sistemin 
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qurulmasıdır. Sistem ümumilkdə çoxlu sayda maraqların təmin 
edilməsinə yönəlir. Yaşayış və iqtisadiyyat, sosial infrastruktur, 
hərbi və mədəniyyət, təhsil və elm, səhiyyə sahələri və digər 
sahələr artdıqca, maraqlar da artır, tələbat artır və su, elektirk və 
qaz, eləcə də rabitə şəbəkələri də genişlənir. Siyasi inkişaf zamanı 
siyasi sistemlərdə siyasi hadisələr də sürətlə törədilir və maraqlara 
müvafiq olaraq trayektoriyalar da artır və hadisələr vasitələr 
üzərinə vasitələrin əlavə edilməsi prinsipi ilə tez-tez törədilir.  

 
Siyasi inkişaf proseslərind ə siyasi hadisələrin idar ə  
olunmasının əsasları 
 
Siyasi inkişaf zamanı siyasi hadisələr sürətlə törədildiyindən, 

trayektoriyalarda ardıcıl törəmə prosesləri baş verir. Siyasi inkişaf 
zamanı siyasi hadisələr sürətlə törəndiyindən, siyasi hadisələr də 
trayektoriyalarda ardıcıl olaraq bir-birilərini sürətlə əvəz edir. 
Yəni siyasi hadisələrin səhnələnməsi prosesləri sürətlə həyata 
keçirilir. Siyasi hadisələr siyasi şəxslər tərəfindən onların 
maraqlarını təmin etmək üçün törədildiyindən siyasi hadisələrin 
yeni trayektoriyaları da tez-tez yaranır. Maraqlar tez-tez 
yarandığından siyasi hadisələr də həmin maraqların təmini 
istiqamətində tez-tez törədilir. Bu zaman siyasi hadisələrin əhatə 
olunduğu siyasi proseslər axını, siyasi hərəkətlər axını, 
istiqamətlər siyasi şəxslər tərəfindən müəyyən edilir. Siyasəti icra 
edən şəxslər əvvəlcə maraqları və maraq yollarını müəyyən edir, 
sonra isə həmin yollarla öz siyasi aktlarını həyata keçirirlər. Siyasi 
hadisələrin bir-birinə keçmələri, əvəz olunmaları sürətlə həyata 
keçirildiyindən siyasi proseslər də idarə olunmağa cəlb edilir. 
Siyasi prosesləri idarə etmək, yəni törədilən və törədiləcək siyasi 
hadisələrin forma və məzmununu müəyyən etmək üçün siyasi 
hadisələrin törədilməsi formasını, məkan və məzmununu müəyyən 
edərək iqstiqamətləndirmək tələb olunur. Siyasi hadisələr həm də 
ona görə idarə olunur ki, siyasi münasibətlərin bir münasib me-
xanizmi formalaşdırılsın. Siyasi hadisələr idarə olunarkən 
cəmiyyətin üzvləri (şəxslər-fərdlər) arasında münasibətlərin 
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formalaşması mexanizmi yaranır, onların vəzifə və öhdəlikl ərinin 
müəyyən olunması üçün müvafiq və iyerarxik sistem yaranır. 
Siyasi hadisələr idarə olunarkən siyasi hadisələrin qruplaşması baş 
verir. Siyasi inkişaf zamanı qruplaşmış siyasi hadisələrin bir-
birilərinə keçmə prosesləri də sürətlə baş verir. Siyasi hadisələrin 
sürətli törədilməsi prosesləri nəticəsində ümumi siyasi mühitdə 
siyasi enerji artır. Siyasi hadisələrin enerjisi isə yeni-yeni siyasi 
hadisələrin törədilməsini zəruri edir. Yeni hadisələr yeni vasitələri 
əmələ gətirir. Ümumilikdə isə siyasi mühitdə törədilən siyasi 
hadisələrin sayı artır. Bunun nəticəsi olaraq siyasi inkişaf təmin 
edilir. Siyasi inkişaf zamanı siyasi hadisələrin idarə olunması 
siyasi hadisələrin qanunauyğun törədilməsini təmin edir. Siyasi 
idarə etmə sürətli inki şaf zamanı sürətlə törədilən siyasi 
hadisələrin öz trayektoriyalarından kənara çıxmasında kəskinliyin 
qarşısını alır. Siyasi inkişaf zamanı siyasi hadisələrin idarə 
olunması siyasi sistemin qarşılıqlı fəaliyyət mexanizmini təmin 
edir. Siyasi hadisələrin siyasi qurumlarda sürətlə törədilməsinə 
görə siyasi hadisələrin əvəz olunması da sürətlə müşahidə olunan 
prosesə çevrilir. Siyasi inkişaf zamanı siyasi hadisələrin idarə 
olunması siyasi hadisələrin siyasi qurumlarda, qarşılıqlı fəaliyyət 
göstərən siyasi sistemin qurumlarında, subyektlərində qarşılıqlı 
şəkildə sürətlə və tələbata müvafiq olaraq törədilməsini təmin 
edir. Siyasi inkişaf zamanı mükəmməl idarəçilik sistemi yaranır. 
Siyasi inkişafda siyasi sistemin obyekt və subyektlərinin sayı 
artırılır. Nəticədə daha çox siyasi vasitə siyasi sistemlərdə 
fəaliyyət göstərir. Siyasi hadisələrin idarə olunması məqsədli 
inkişafın əsasını təşkil edir. Məqsədli inkişaf isə özlüyündə tələb 
edir ki, siyasi hadisələr törədildikcə baza trayektoriyasına cəlb 
edilsin. Siyasi hadisələrin idarə olunması siyasi inkişafı zəruri 
edir. Siyasi inkişaf baza və üst qat siyasi hadisələrin bir-birinə 
keçmələrini təmin edir. Siyasi hadisələrin idarə olunması siyasi 
hadisələrin məqsədli və maraqlara cavab verəcək səviyyədə 
törədilməsini təmin edir. Bu isə o deməkdir ki, insanlar öz 
iradələrinə tabe olaraq siyasi hadisələr törədirlər.  
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Siyasi inkişafa nail olmaq məqsədilə siyasi vasitələrin 
sayının artırılmasının əsasları  
 
Siyasi inkişaf zamanı siyasi vasitələrin sayının artırılması 

zəruri tələbata çevrilir. Siyasi inkişafa siyasi vasitələrin güclü və 
məqsədyönlü fəaliyyəti il ə nail olmaq olur. Canlı və cansız siyasi 
vasitələr birgə şəkildə iştirak edirlər. Canlı siyasi vasitələr cansız 
siyasi vasitələrdən öz hərəkətlərini müəyyən etmək və qaydalar 
yaratmaq üçün istifadə edirlər. Cansız siyasi vasitələrin hərəkətə 
gətirilməsi və canlı siyasi vasitələr tərəfindən təsirlərə məruz 
qalması nəticəsində cansız siyasi vasitələr forma və məzmun 
baxımından dəyişiklikl ərə məruz qalır. Dəyişiklikl ərə təsir 
göstərən amillər içərisində maraq, tələbat mühüm rol oynayır. 
Maraq və tələbatın təmin olunması istiqamətində normaların 
yaradılması tələb olunur. Normaları əks etdirən sənədlər də maraq 
və tələbatın mövcud olduğu zamana müvafiq olaraq dəyişikliy ə 
məruz qalır. Bu zaman həm də siyasi vasitələrin sayı çoxalır və ya 
müxtəlif ölçülü bir neçə sayda cansız siyasi vasitələr birləşərək 
böyük siyasi vasitələrə çevrilir. Siyasi inkişaf zamanı siyasi 
vasitələr olan siyasi qurumların da sayının artırılması zərurətə 
çevrilir. Belə ki, müxtəlif məzmunlu və formalı siyasi vasitələri 
artırmaq və hərəkətə gətirmək üçün canlı siyasi vasitələr tələb 
olunur. Müxtəlif sahələri bilən siyasi şəxslərin çoxluğu aidiyyatı 
sahələrdə siyasi vasitələrin sayının çoxalmasına gətirib çıxara 
bilər. Şəraiti düzgün dəyərləndirən və dərk edən “beyinlər”in 
çoxluğu siyasi hadisələri istiqamətləndirmək üçün qaydaların-
normaların yaradılmasını təmin edir. Belə ki, həmin siyasi 
şəxslərin hərəkətləri sayəsində cansız siyasi vasitələrin 
(sənədlərin) sayı çoxaldılır. Siyasi şəxslərin hərəkət istiqamətləri 
və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmələri həmin istiqamətdə siyasi 
vasitələrin sayının çoxaldılmasına səbəb olur. Siyasi vasitələr 
çoxaldıqca siyasi hadisələrin sayı da çoxaldılır. Nəticədə siyasi 
hadisələrin təsirləri də artır. Siyasi təsirlər artdıqca cəmiyyətdə 
digər siyasi vasitələrin emosiyaları (həyəcanları) da artır. 
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Beləlikl ə, hərəkətlərin sayı artırılır. Çoxaldılmış hərəkətlər çoxlu 
sayda siyasi vasitələrin sayının artmasına xidmət edir. Siyasi 
vasitələrin sayının çoxalması təbii olaraq siyasi hərəkat və 
axınların meydana gəlməsini zəruri edir. Siyasi hərəkat və 
axınların sayının çoxluğu və həcminin böyük olması, eləcə də 
siyasi hərəkatların məqsədyönlü şəkildə mövcudluğu siyasi 
inkişafı zəruri edir. Hər bir hərəkat siyasi vasitələrin axın qatının, 
təbəqəsinin əmələ gəlməsini zəruri edir. Siyasi vasitələrin 
çoxaldılması siyasi şəxslərin bu vasitələr üzərində təsiretmə 
imkanlarını artırır və təsir amili bir növ zərurətə çevrilir. Məsələn, 
qəbul edilən sənədlərdə göstərilən normaların yerinə yetirilməsi 
zərurəti yaranır. Siyasi şəxslər, siyasətin subyektləri həmin 
normaların yerinə yetirilməsini özlərinin başlıca vəzifə və 
öhdəlikl əri hesab edirlər. Normaların yerinə yetirilməsi zərurəti 
əlavə vasitələrin meydana gəlməsinə səbəb olur. Məsələn, iqtisadi 
və sosial sahədə dövlət proqramlarında göstərilən normaların 
icrası nəticəsində zaman-zaman əlavə siyasi vasitələr meydana 
gəlir ki, bu siyasi vasitələrin sayının çoxaldılması da siyasi 
inkişafın əsaslarını təşkil edir. Siyasi inkişaf zamanı siyasi 
vasitələr məqsədyönlü şəkildə sürətlə hərəkət edərək və etdirilərək 
qatlaşmış (üst-üstə, ard-arda gələn) hərəkət mənzərəsinin 
yaranması ilə müşahidə edilir. Buna siyasi inkişaf dalağaları da 
demək olar. Siyasi inkişaf vəziyyətində siyasi vasitələrin 
törətdikləri siyasi hadisələrin təsir dərəcələri daima artan templə 
müşahidə olunur. Siyasi inkişaf zamanı siyasi vasitələrin sayının 
çoxaldılmasının zəruri əsaslarını qısa olaraq aşağıdakı şəkildə 
qeyd etmək olar: 

-siyasi fəaliyyət ümumilikdə siyasi vasitələrin hərəkəti 
nəticəsində meydana gəlir. Siyasi vasitələrin sayının çoxaldılması 
siyasi vasitələrin hərəkət dairəsini genişləndirir; 

-siyasi vasitələrin çoxaldılması ilə siyasi subyekt və 
obyektlərin sayı çoxaldılır ki, nəticədə törədilən siyasi hadisələrin 
sayının çoxluğu siyasi təsirlərin genişlənməsinə səbəb olur; 
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-siyasi vasitələrin çoxaldılması sayəsində siyasətin subyektləri 
arasında münasibətlərin sferası da genişlənir; 

-siyasi vasitələrin çoxaldılması sayəsində siyasi vasitələrin 
idarə olunması məsələləri və idarə olunması zərurəti meydana 
gəlir; 

-siyasi vasitələrin (canlı və cansız) sayının çoxaldılması ilə 
siyasi sistemin ünsürlərinın (elementlərinin-komponentlərinin) 
sayı çoxalır və siyasi sistemin subyektlərinin də sayı artır. Çoxlu 
sayda siyasi qurumu olan siyasi sistem isə möhkəm və dayanıqlı 
fəaliyyət göstərir; 

-siyasi vasitələrin sayının çoxaldılması və qarşılıqlı hərəkət 
etmələri siyasi mühitin daha da zənginləşməsini zəruri edir, siyasi 
mühiti çoxçalarlı və rəqabətli edir; 

-siyasi vasitələrin sayının çoxaldılması siyasi sistemin 
fəaliyyət mexanizminin daha da güclənməsini təmin edir; 

-siyasi vasitələrin sayının çoxaldılması nəticəsində birləşmə 
proseslərinin nəticəsi olaraq böyük siyasi təsirlər törədəcək siyasi 
vasitələrin meydana gəlməsini zəruri edir; 

-siyasi vasitələrin sayının çoxaldılması maraqların sayının 
çoxaldılmasını zəruri edir ki, maraq obyektlərinin çoxluğu da 
siyasi vasitələrin sistemli olaraq hərəkət etməsini şərtləndirir;  

-siyasi vasitələrin sayının çoxaldılması siyasi hərəkətlərin 
istiqamətlənməsinin əsaslarını təşkil edir ki, istiqamətlənmiş və 
ardıcıl olarq sürətlə törədilən siyasi hadisələr isə davamlı siyasi 
təsirlər göstərir. Nəticədə cəmiyyətdə siyasi inkişafın sürətli 
gedişatı təmin edilir.  

Siyasi inkişaf naminə vasitələrin sayının çoxaldılmasında 
ekstensiv (keyfiyyətcə deyil, yalnız kəmiyyətcə artan, genişlənən) 
proseslər yox, intensiv (səmərəli, faydalı) proseslər tələb olunur.  

 
Siyasi inkişaf zamanı siyasi hadisələrə cavab verən başqa  
siyasi hadisələrin tör ədilməsinin əsasları 
 
Siyasi inkişaf prosesləri nəticəsində siyasi hadisələr bütün 

əlaqəli sahələrdə sürətlə törədilir. Siyasi hadisələrin bir 
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trayektoriyadan digərlərinə keçmələri prosesləri də sürətlənir. 
Sürətlənmiş və ardıcıl olaraq törədilən hadisələrin əvəzlənməsi 
prosesləri də sürətlənir. (Qeyd: sürət amilin ə qeyri-adi əsasda 
baxmaq düzgün olmaz. Sürət yalnız qanunauyğunluq 
çərçivəsində məntiqi əsaslara söykənməlidir). Siyasi hadisələr 
tələbata müvafiq olaraq sürətlə törədildiyindən, yeni maraq və 
tələbatların meydana gəlməsi də sürətlə müşahidə edilən bir 
prosesə çevrilir. Siyasi hadisələr trayektoriyalarda sürətlə 
törədildiyindən mütləq şəkildə ardıcıl əvəzolunma prosesləri də 
baş verir. Əvəzolunma prosesləri yeni şərait və tələbatlardan irəli 
gəlir. Növbəti siyasi hadisələr sürətlə törədildiyindən tez-tez 
müxtəlif siyasi şəraitlər meydana gəlir. Ümumiyyətlə, siyasi 
inkişaf sürətli hərəkət ritmini özündə ehtiva etdiyindən və tələbat 
və maraqların yaranmasına əsaslandığından, siyasi hadisələr də 
qarşılıqlı olaraq və birlikdə bağlı şəkildə törədilməlidir. Siyasi 
inkişaf artan hərəkət xassəsini özündə birləşdirir. Bununla yanaşı, 
tələbat yarandıqda, şəraitə müvafiq olaraq hərəkət tempi azala da 
bilər. Məsələn, hərəkət trayektoriyasında vacib məsələ ortaya 
çıxarsa, həmin hərəkətin törədilməsini növbə baxımından qabağa 
keçirmək olar. Bu azalma isə növbəti siyasi hadisələrin sürət-
lənməsini şərtləndirə bilər. Bu baxımdan da siyasi hərəkətlər 
siyasi hadisələrin törədilməsini zəruri edir. Siyasi inkişaf zamanı 
siyasi hadisələr bir-birinə cavab verərək törədilməlidir. Belə ki, 
bir hadisə törədildikdən sonra digər hadisələr törədilməlidir ki, 
əvvəlki hadisəyə cavab versin, əvvəlki hadisənin təsirlərini 
gücləndirsin. Nəzərə almaq lazımdır ki, ikinci hadisə birinci 
hadisəni tamamlamaq, təsirlərini gücləndirmək üçün törədilir, 
üçüncü hadisə isə birinci və ikinci hadisənin təsirlərini gücləndirir. 
Bu şəkildə siyasi hadisələr ardıcıl olaraq törədilmə xüsusiy-
yətlərinə malik olur. Böyük maraqları təmin etmək üçün böyük 
maraq yolunda bir neçə siyasi hadisə törədilməlidir ki, marağa 
çatılsın. Həmin siyasi hadisələr də bir-birilərinə cavab verə-verə 
törədilməlidir. Siyasi hadisələr törədilərkən yaranmış siyasi 
şəraitlər tələb edir ki, yeni-yeni eyni və başqa məzmunlu siyasi 
hadisələr törədilsin. Yeni siyasi hadisələrdən sonra meydana gələn 
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tələbatlar üzərində başqa siyasi hadisələr törədilir. Siyasi inkişaf 
tez-tez meydana gələn tələbatlara bağlı olduğundan siyasi 
hadisələr də həmin tələbatlara cavab olaraq törədilir. Siyasi 
hadisələrin törədilmə xüsusiyyətləri siyasi hadisələrin miqyası, 
həcmi tələbatların ölçüsündən yaranmış şəraitlərin xüsusiy-
yətlərindən asılıdır. Tələbat böyük olduqca siyasi hadisə də 
böyüyür. Siyasi hadisə böyüdükcə, təsir də artır, təsir artdıqca 
emosiya (reaksiya və həyəcan) da artır. Nəticədə hərəkət 
sürətlənir. Sürətli hərəkət nəticəsində siyasi vasitələrin 
yaradılması prosesləri sürətlənir. Siyasi vasitələrin birləşməsi, 
ayrılması, yeni məzmunlu siyasi proseslərin meydana gəlməsi də 
baş verir. Beləcə qarşılıqlı və əlaqəli, təkrar dövriyyəli proseslər 
həyata keçirilir. Siyasi inkişaf zamanı bir siyasi hadisə digərinə 
keçən zaman həmin siyasi hadisəni böyüdür, forma və 
məzmununda dəyişiklik əmələ gətirir.  

 
Siyasi inkişaf prosesləri zamanı dövlət hakimiyy ətinin  
işinin t əşkil edilməsinin əsasları 
 
Dövlət hakimiyyəti dövlətçiliyi t əmin edən əsas qurumdur və 

bu baxımdan əsas siyasi məfhum və anlayışdır. Dövlət 
hakimiyyəti ayrı-ayrı sahələr üzrə siyasi qurumları təşkil edir və 
həmin siyasi qurumlar siyasi hadisələr törədirlər. Bir çox fəlsəfi-
elmi yanaşmalara əsasən, mənafe üzərində qurulan hakimiyyət 
daha sabitdir, davamlıdır. Marağa, inam və nüfuza əsaslanan 
hakimiyyət böyüyüb, tabelikdə olanın rəhbərlə identifikasıyasına 
keçir.1  

Dövlət idarəetməsi cəmiyyətə və onun qruplarına şüurlu təsir 
göstərərək, onların ictimai-siyasi cəhətdən zəruri və məqsədə-
uyğun olanın məcrasına yönəldir. Dövlət idarəetməsi siyasi 
rəhbərlik, inzibati-dövlət idarəetməsi, hərbi müdaxilə 

                                                 
1 Z.T.Qolenkova, M.M.Akuliç, V.M.Kuznetsov. Professor Z.T.Qolenkovanın 
redaktorluğu ilə. Ümumi sosiologiya. Tərcümə edəni: f.e.d., prof. İzzət 
Rüstəmov. Bakı, Diplomat.2007; 494 səh., səh.338. 
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səviyyəsində mövcud olur. İdarəetmə prosesinin texnologiyasını 
rəngarəng metodların, prosedur və qaydaların köməyilə həyata 
keçirilən müxtəlif formaları təşkil edir. İdarəetmənin təsir 
vasitələrindən asılı olaraq inzibati-hüquqi metodlar, siyasi 
metodlar, iqtisadi metodlar, sosial metodlar, sosial-psixoloji 
metodlar, manipulyasiya metodları fərqləndirilir.1  

 Nəzərə almaq lazımdır ki, hakimiyyət obyektin subyektə 
tabeliyini həmişə nəzərdə tutur. Hakimiyyətin obyektinin və 
subyektinin münasibətləri istər kəskin, müqavimət, istərsə də 
könüllü, həvəslə qəbul olunan itaətetmə formasını ala bilər. Siyasi 
hakimiyyət obyektinin keyfiyyətləri hər şeydən əvvəl əhalinin 
siyasi mədəniyyəti il ə müəyyən olunur. M.Fukonun fikrinə görə, 
hakimiyyət kommunikasiyalardan və repressiyalardan fərqli 
olaraq fərdlərin öz aralarında qrupların qruplarla qarşılıqlı təsirini 
təşkil edən xüsusi qüvvə ilə səciyyələnir. Hakimiyyət meqa-, 
makro- və mikrososial proseslərdən ayrılmazdır.2 Nəzərə almaq 
lazımdır ki, proseslərin özləri də müəyyən istiqamətlər üzrə həyata 
keçirilən hərəkətlərdən ibarətdir. Hakimiyyətin sosial prosesləri 
tənzimləmə funksiyası onun həm də proseslər üzərində nəzarətinin 
əsaslarını zəruri edir.  

Siyasi qurumların törətdikləri ardıcıl siyasi hadisələrin 
trayektoriyalanması siyasətin istiqamətlərini müəyyən edir. Dövlət 
hakimiyyəti siyasi inkişaf zamanı siyasi hadisələrin ardıcıl 
törədilməsini təmin etmək məqsədilə normalar (qaydalar) yaradır. 
Həmin normalar vasitəsilə siyasi hadisələrin törədilmə çərçivələri 
müəyyən edilir. Siyasi hadisələr törədilərkən siyasi qurumların 
səlahiyyət və funksiyaları müəyyən olunur. Siyasi hadisələr 
törədilərkən siyasi qurumların fəaliyyət istiqamətləri müəyyən-
ləşdirilir. Siyasi qurumların fəaliyyət istiqamətləri dövlət 
hakimiyyəti tərəfindən müəyyən olunur. Dövlət hakimiyyəti siyasi 
                                                 
1 Z.T.Qolenkova, M.M.Akuliç, V.M.Kuznetsov. Professor Z.T.Qolenkovanın 
redaktorluğu ilə. Ümumi sosiologiya. Tərcümə edəni: f.e.d., prof. İzzət 
Rüstəmov. Bakı, Diplomat.2007; 494 səh., səh.451, 452.  
2 Həmin kitab, səh.337.  
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hadisələrin qruplaşmasını təmin edir. Siyasi hadisələrin 
qruplaşması məhz siyasi təbəələrin meydana gəlməsini zəruri edir. 
Siyasi inkişaf vəziyyətində və siyasi inkişaf prosesində siyasi 
hadisələr hakimiyyət tərəfindən sürətlə törədilir. Siyasi 
hakimiyyət siyasi hadisələrin zaman və şəraitə, maraq və tələbata 
uyğun olaraq bölüşdürülməsini təmin edir. Siyasi hakimiyyətin 
fəaliyyəti sayəsində siyasi sistem formalaşır və siyasi sistemin icra 
mexanizmi təmin olunur. Hakimiyyət siyasi vasitələr olan 
sənədlərin qəbulunu və icrasını təmin edir. Cansız siyasi vasitələr 
olan sənədlərin ayrı-ayrı sahələr üzrə hazırlanması həmin 
sahələrdə nəzərdə tutulan siyasi hadisələri müəyyən edir. Siyasi 
hadisələrin qruplaşması siyasi sistemin baza fəaliyyətini 
müəyyənləşdirir. Siyasi sistemin ünsürləri olan siyasi qurumlar-
siyasi institutların qarşılıqlı fəaliyyətinin əsasları dövlət 
hakimiyyəti tərəfindən müəyyən edilir. Qeyri-hökumət 
qurumlarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi üçün də normalar 
yaranır. Dövlət hakimiyyətinin ayrı-ayrı subyektləri hərəkət 
edərək siyasi hadisələri törədirlər və nəticədə siyasi sistemlərdə 
hərəkət mənzərəsi formalaşır. Siyasi sistem bir-birini əvəzləyən, 
bir-birinə cavab verən qarşılıqlı hərəkət mənzərəsini özündə əks 
etdirən bir işlək mexanizmini xatırladır.  

Bir məsələni də xüsusi olaraq qeyd etmək olar ki, qeyri-
hökumət qurumlarının, məsələn, ictimai-siyasi təşkilatların, siyasi 
partiyaların daxilində və qurumların aralarında olan münasibətlər 
həm qurumların özləri tərəfindən müəyyən edilən qaydalarla, həm 
də dövlətin normaları ilə tənzimlənir. Qeyri-hökumət qurum-
larının tətbiq etdikləri normalar dövlətin qanunvericilik normaları 
ilə ziddiyyət təşkil etməməlidir.  

Siyasi inkişaf dövlət hakimiyyətinin fəaliyyətinin təşkil 
edilməsindən əsaslı surətdə asılıdır. Belə ki, dövlət hakimiyyəti 
ayrı-ayrı sahələrdə siyasi vasitələrin sayının artırılmasını təmin 
edən əsas qurumdur. Dövlət hakimiyyəti siyasi vasitələrin 
istiqamətlənməsini, hərəkət etməsini və hərəkətə gətirilməsini 
təmin edir. Dövlət hakimiyyətinin təşkil etdiyi siyasi qurumlar 
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tərəfindən siyasi hadisələrin pilləli olaraq dövriyyəli hərəkəti 
nəticəsində siyasi vasitələr hərəkət edirlər və təsirlər göstərirlər. 
Göstərilən təsirlər sayəsində cəmiyyətin bütün üzvlərinin 
məqsədyönlü və qanunauyğun hərəkəti təmin edilir. Hərəkətlərin 
sayəsində vasitələrin sayı artır və artırılır. Artırılan hərəkətlər isə 
siyasi vasitələrin sayının çoxalmasına gətirib çıxarır. Siyasi 
inkişaf zamanı dövlət hakimiyyəti əsas (baş) subyekt olaraq siyasi 
vasitələrin müxtəlif istiqamətlər üzrə sistemli hərəkətini təmin 
edir. Belə ki, siyasi vasitələrin hərəkəti sayəsində sistemli və 
məqsədli hərəkət mexanizmi formalaşır. Siyasi inkişaf zamanı 
trayektoriyalar üzrə qatlanmış hərəkətlər müşahidə edilir. Belə ki, 
axınlar əmələ gəlir. Siyasi hadisələrin qrup şəklində törədilməsi 
isə siyasi təsirlərin artmasına kömək edir. Bu baxımdan da axın 
xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən siyasi hadisələrin təkanverici, 
cəlbedici və dartıcı qüvvələri artır. Artmış qüvvələr isə siyasi 
təsirləri gücləndirir. Siyasi təsirlər sayəsində emosiyalar güclənir. 
Güclənmiş emosiyalar isə maraqları oyadır. Maraqların çoxluğu 
isə siyasi vasitələrin hərəkətə gəlməsini zəruri edir.  

Dövlət hakimiyyəti siyasi hadisələrin tərkibinin müəyyən 
olunmasında da əsas iştirak edən subyektdir. Məhz dövlət 
hakimiyyəti tərəfindən siyasi maraqların tərkibi, o cümlədən 
forma və məzmunu müəyyən edilir, siyasi vəziyyət araşdırılır, 
siyasi şərait tədqiq edilir və müvafiq siyasi şərait əsasında siyasi 
hadisələr törədilir. Dövlət hakimiyyətinin əlində güc toplaşır, bu 
baxımdan təsir qüvvəsinə, təsir imkanlarına malik olur. Gücün 
sayəsində böyük və təsirli siyasi hadisələrin törədilməsi mümkün 
olur. Dövlət hakimiyyəti öz gücü sayəsində cəmiyyətin ümumi 
siyasi müstəvisində siyasi proseslərin güclənməsi üçün mərkəzi 
enerji elementi rolunda çıxış edir. Qeyri-dövlət qurumlarının işinə 
təsir edir. Törədilən siyasi hadisələrin qruplaşması, siyasi 
hadisələrin ardıcıllığı da məhz dövlət hakimiyyəti tərəfindən 
müəyyən edilir. Dövlət hakimiyyətinin fəaliyyəti ümumilikdə 
siyasi mühitin formalaşmasını təmin edir. Siyasi maraq və 
məqsədlərin qruplaşması da məhz dövlət hakimiyyəti tərəfindən 
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müəyyən edilir. Dövlət hakimiyyəti cəmiyyətin ayrı-ayrı üzvlə-
rinin maraq və tələbatını müyyənləşdirir və öz siyasi hərəkətini 
həmin maraqların təmini istiqamətində yönəldir. Siyasi inkişaf 
zamanı dövlət hakimiyyəti tələbkarlıq əsasında öz işini qurur. 
İyerarxik pilləyə müvafiq olaraq hər bir siyasi qurum müvafiq 
normativ sənədlərə əsasən tələbkarlıq və məruzəçilik prinsipi 
əsasında öz işini təşkil edir. Dövlət subyektləri siyasi inkişaf 
zamanı öz vəzifə və öhdəlikl ərini daha da təkmil və reallığa 
müvafiq olaraq qurur. Siyasi inkişaf vəziyyətində dövlət 
hakimiyyəti siyasət subyektlərinin qarşılıqlı fəaliyyətini yüksək 
səviyyədə təmin edir. Burada baş siyasi qurum –dövlət rəhbərinin 
aparatı-hakimiyyət qurumlarına öz siyasi hərəkətlərini istiqa-
mətləndirmək üçün müvafiq təkanverci qüvvə tətbiq edir. Burada 
bir növ axın təşkil edən siyasi hadisələrə start verilir. Siyasi 
hadisələr baş qurumdan törədilə-törədilə aşağı səlahiyyətli kiçik 
qurumlar da daxil olmaqla, dövriyyəli hərəkət xüsusiyyətlərini 
özündə əks etdirir. Siyasi inkişaf zamanı siyasi hadisələr 
dövriyyəli hərəkət sistemi ilə zəncirvari formada törədilir. Dövlət 
hakimiyyəti öz siyasi qurumları vasitəsilə siyasi hadisələrin 
sürətlə ardıcıl törədilməsini təmin edir. Dövlət hakimiyyəti siyasi 
hadisələrin törədilməsini idarə edir və idarəedilən şəraitin 
yaranması üçün siyasi hadisələri törədir. Burada dövlət 
hakimiyyəti tərəfindən idarəedilən vəziyyət, nəzarətə alınan 
prosesual vəziyyət yaranır. Dövlət hakimiyyəti tərəfindən yeni-
yeni maraqlar müəyyən edilir və siyasi vasitələrin fəaliyyəti 
həmin maraqların təmin edilməsinə istiqamətləndirilir. Dövlət 
hakimiyyəti siyasi hadisələrin qanunauyğun şəkildə törədilməsini 
təmin edir. Dövlət hakimiyyəti dövriyyəli hərəkət trayekto-
riyalarının tez-tez yaradılmasını təmin edir və hərəkətlər tez-tez 
dövriyyə edərkən baza trayektoriyaları meydana gəlir. Dövlət 
hakimiyyəti baza trayektoriyalarını, eləcə də törəmə trayekto-
riyalarının meydana gəlməsini təmin edir. Baza və törəmə 
trayektoriyaları ümumilikdə siyasi sistemin ünsürləri arasındakı 
əlaqəni təmin edir. Siyasi inkişaf zamanı trayektoriyaların 
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qatlaşması baza və üst qatlarına çevrilməsi prosesləri sürətlə baş 
verir. Dövlət hakimiyyəti bu sürətli proseslərin tənzimlənməsini 
təmin edir. Dövlət hakimiyyəti öz subyektlərinin vəzifə və 
funksiyalarını müəyyən edir. Siyasi inkişaf zamanı sürətli hərəkət 
trayektoriyası siyasi qurumlarla baş dövlət qurumu arasındakı sıx 
əlaqəni təmin edir. Dövlət hakimiyyəti sürətli hərəkət zamanı 
siyasi subyektlər tərəfindən obyektlərə təsirlərin gücləndirilməsini 
təmin edir. Sürətli hərəkətlər zamanı yaradılmış yeni siyasi 
şəraitin tədqiq edilərək, yeni siyasi şəraitlərdən doğan siyasi 
maraqların təmini üçün və yeni siyasi şəraitləri yeni qaydalarla 
tənzimləmək məqsədilə dövlət hakimiyyəti tərəfindən müəyyən 
hərəkətlər edilir.  

Dövlət hakimiyyəti öz siyasi sisteminin bütövlüyünü mühafizə 
etmək öhdəliyini də yerinə yetirməlidir. Siyasi inkişaf təkmil və 
bütöv siyasi sistemdən çox asılıdır. İnkişaf üçün təkmil siyasi 
sistemlərin güclü enerjisi yaranır. Siyasi quruluş, ümumi siyasi 
sistem bir kompleksiyadır. Burada tərkib komponentlərinin gücü 
ümumi kompleksə, ümumi kompleksin gücü də öz növbəsində 
komponenetlərin inkişafına müsbət təsir edir. Dövlət siyasi 
sistemin immunitetini daima artırmaq funksiyasını yerinə 
yetirməlidir və bu baxımdan ümumi strukturu qorumaq üçün 
siyasi infiltrasiya proseslərinə yol verməməli və siyasi 
kompleksiyanın (siyasi sistemin quruluşu) elementlərinə və 
hərəkət trayektoriyalarına zərər vuracaq, fəaliyyət korlayacaq yad 
elementlərin keçməsinin və onların ayrılıqda və birləşmiş şəkildə 
zərərverici fəaliyyətinin qarşısını almalıdır. Qeyd: İnfiltrat-
tib.,biolog.-iltihab prosesi nəticəsində orqanizm toxumalarında 
hüceyrə elementlərinin toplanmasıdır. İnfiltrasiya isə orqaniz-
min hüceyrə və toxumalarına yad maddələrin keçməsi və orada 
toplanması deməkdir.  
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Siyasi inkişaf vəziyyətində siyasi elitanın fəaliyyətinin  
əsas xüsusiyyətləri 
 
Siyasi elita siyasi hərəkətlər edən, siyasi hadisələr törədən 

qruplardır, ayrı-ayrı sahələr üzrə mövcud olan qrupların cəmidir. 
Siyasi qruplar siyasi hadisələri müəyyən istiqamətlər üzrə 
törədirlər. Siyasi elita siyasi hadisələri qruplaşdırır. Siyasi elita 
nümayəndələri siyasi qurumlarda toplaşaraq maraqlara müvafiq 
şəkildə siyasi hadisələri istiqamətləndirirlər. (“Elita”  sözü fransız 
dilindən tərcümədə “ ən yaxşı”, “seçilmi ş” mənasını verir. Siyasi 
elmdə bu anlayışa ilk dəfə 20-ci əsrin əvvəllərində Sorelin və 
Paretonun əsərlərində rast gəlinir. Siyasi təlimlərdə elita sözü 
malik olduğu yüksək keyfiyyətlərinə görə kütlələrdən seçilən və 
ona rəhbərlik etməli olan xüsusi qrupu ifadə etmək üçün işlədilir. 
Siyasi elita cəmiyyətin daxilən rəngarəng, bu və ya digər dərəcədə 
idarəetmə funksiyalarını yerinə yetirmək keyfiyyətlərinə və 
qabiliyyətlərinə malik olan, ictimai strukturlarda rəhbər mövqe 
tutan və cəmiyyətdə siyasi qərarlar qəbul edilməsinə təsir 
göstərən mütəşəkkil azlığıdır. Siyasi həyatda roluna, siyasi 
qərarların qəbul edilməsində iştirak etmək dərəcəsinə görə elita 
yüksək elita və orta elita kimi iki başlıca qrupa bölünür. Elitanın 
aşağıdakı tpləri mövcuddur: 1.İrsi elita. Buraya daxildir 
aristokratiya. 2) Nüfuz elitası-cəmiyyətdə yüksək ictimai və ya 
dövlət mövqeyi tutan insanlar. 3) Hakimiyyət elitası-hakimiyyətə 
malik olan insanlar. 4) Funksional elita-yüksək peşə hazırlığına 
malik olan və idarəetmə strukturunda çalışanlar). 1  Elita 
anlayışına münasibət bildirən Azərbaycan alimi, filosof Ramiz 
Mehdiyevin fikrincə elitanın hər bir cəmiyyət üçün xarakterik 
olması aksiomdur. Onun əsasında insanların fiziki, psixoloji, 
intellektual, mədəni, mənəvi və digər fərqləri dayanır. Bununla 
yanaşı, elita xüsusi siyasi təşkilatı keyfiyyətləri il ə səciyyələnir. 
Elita cəmiyyətin yüksək qabiliyyətli idarəetmə və siyasi 

                                                 
1 Həsən Şirəliyev, Əli Əhmədov. Politologiya. Ali məktəblər üçün dərslik. 
“T əbib” 1997, 416 səh, səh. 100-104.  
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demokratik proseslərə təsir göstərmək bacarığı olan təbəqəsidir. 
Özü də elitanın formalaşması demokratiya prinsiplərinə zidd 
deyildir, çünki insanların sosial bərabərliyi bərabər imkanlar kimi 
başa düşülməlidir.1 Ümumiyyətlə belə bir fikir bildirmək olar ki, 
cəmiyyətdə elitanın sosial-siyasi dəyərləri və keyfiyyətləri elitaya 
daxil olan qrupların göstərdikləri xidmətlərin müqabilində 
müəyyən edilir. Elitanın xidməti onun cəmiyyətdəki status 
keyfiyyətlərini müəyyən edir.  

Siyasi inkişafın tələbi ondan ibarətdir ki, Siyasi hadisələr 
ümumiyyətlə, qruplaşmış şəkildə törədilməlidir. Məhz bu 
baxımdan siyasi hadisələri qruplaşdırmaq üçün siyasi vasitələrin 
fəaliyyətinin qruplaşması tələb olunur. Siyasi elitada təmsil 
olunan siyasi şəxslər siyasi hadisələri istiqamətləndirirlər. Siyasi 
elita məhz siyasi hadisələri qruplaşdırmaq üçündür, bu məqsədlə 
formalaşır. Məlumdur ki, siyasi hadisələri qrup şəklində törətmək 
lazımdır ki, qruplaşmış maraqlar (qruplaşmış subyektlərin 
maraqları) təmin edilsin. Siyasi elita maraqların tərkibini 
müəyyənləşdirmək, maraqları qruplaşdırmaq və siyasi hadisələri 
idarə etmək üçün də təşkil edilir. Siyasi elita mövcud şəraiti 
kompleks şəkildə araşdırmaq, tədqiq etmək üçün də təşkil edilir. 
Siyasi inkişafı zəruri etmək baxımından müvafiq şəraiti tədqiq 
etmək üçün siyasi elitanın fəaliyyəti də sürətləndirilməlidir. Siyasi 
qurumlarda toplaşmış, böyük vəzifə və səlahiyyətlərə malik olan, 
bu baxımdan cəmiyyətdə böyük məsuliyyət daşıyan və 
cəmiyyətdə siyasi hadisələrin istiqamətlərini müəyyən edən siyasi 
qrupu siyasi elita adlandırmaq olar. Siyasi elita cəmiyyətin digər 
üzvləri arasında, fərdlər arasında münasibətləri tənzimləmək, 
siyasi vasitələr arasında qarşılıqlı siyasi hadisələri tənzimləmək 
üçün hərəkət, fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən edən siyasi 
qruplardır. Siyasi inkişaf zamanı siyasi elitalar cəmiyyətdə 
yaranmış yeni siyasi şəraitlərə müvafiq olaraq, yeni yaranmış 
maraqları təmin etmək üçün tez-tez təkrar törədilən siyasi 
                                                 
1  Ramiz Mehdiyev, fəlsəfə elmləri doktoru, proifessor. Milli məfkurə, 
dövlətçilik, müstəqillik yolu il ə. II cild (məqalələr, çıxışlar, müsahibələr). 
Bakı, “XXİ-Yeni Nəşrlər Evi” 2007, 672 səh., səh.38. 
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hadisələri tənzimləmək üçün hərəkətlər edirlər. Siyasi elitalar 
siyasi hərəkəti, siyasi hadisələrin qruplaşmasını, siyasi hadisələrin 
axın istiqamətini müəyyən edirlər. Siyasi elitanın rəhbəri siyasi 
hadisələrin ayrı-ayrı sahələr üzrə törədilməsini təmin etmək üçün 
siyasi hadisələrin, siyasi aktların bölüşdürülməsi funksiyasını 
yerinə yetirirlər. Siyasi elita rəhbərləri siyasi hadisələri törədən 
şəxslərin fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən edirlər. Siyasi elita 
cəmiyyətdə siyasi hadisələrin-baza siyasi hadisələrin- törədilmə 
istiqamətlərini müəyyən etmək üçün digər köməkçi siyasi 
hadisələri törətmək üçün siyasi vasitələrin fəaliyyət istiqamətlərini 
müəyyənləşdirirlər. Siyasi inkişaf vəziyyətində siyasi elita 
formalaşma proseslərini təşkil edir. Akademik Ramiz Mehdiyevin 
fikrincə hər bir cəmiyyətdə elitanın səciyyəvi xüsusiyyətləri var 
və bunlar cəmiyyətin vəziyyətinə, inkişaf dinamikasına müstəsna 
təsir göstərir. 1  R.Mehdiyev elitanın cəmiyyətin inkişafındakı 
xidmətlərinə özünün digər əsərində belə bir qiymət verir: Zəngin 
təbii sərvətlər malik olan və bu imkanlardan yalnız siyasi elitanın 
və maliyyə elitasının varlanması məqsədilə istifadə edən dövlətlər 
çox vaxt yetərincə inkişaf etmir, onların xalqları savadsız, 
mütəxəssisləri hazırlıqsız olur. Belə dövlətlərdə kənardan 
“beyinlər” cəlb edilməsi yolu ilə “Qərb intellektuallarının” 
istehlakçısı psixologiyası formalaşır, eyni zamanda, təhsil sistemi 
aşağı, cəmiyyət isə bəsit səviyyədə qalır.2  

Siyasi elita tərəfindən yüksək dərrakəyə, şüura və təfəkkürə 
malik olan şəxslər, mütəxəssislər siyasi qurumlarda toplaşırlar. 
Siyasi inkişaf anında siyasi qurumlar siyasi şəraitin dərindən 
araşdırılması funksiyasını yerinə yetirirlər. Siyasi elita ümu-
milikdə siyasi mühiti tədqiq etmək üçün siyasi hadisələrin 
kompleksləşdirilməsi funksiyasını yerinə yetirir. Bu baxımdan 
siyasi elitanın üzrərinə böyük məsuliyyət düşür. Siyasi elitalar 

                                                 
1  Ramiz Mehdiyev, fəlsəfə elmləri doktoru, proifessor. Milli məfkurə, 
dövlətçilik, müstəqillik yolu il ə. II cild (məqalələr, çıxışlar, müsahibələr). 
Bakı, “XXİ-Yeni Nəşrlər Evi” 2007, 672 səh., səh.39. 
2 Ramiz Mehdiyev. Gələcəyin strategiyasını müəyyənləşdirərkən: 
modernləşdirmə xətti. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2008, 216 səh., səh.25.  
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siyasi hadisələrin təyinatı üzrə bölüşdürülməsi funksiyasını yerinə 
yetirir. Siyasi elita siyasi hadisələrin mərkəzdən ətraflara, 
ətraflardan mərkəzə doğru istiqamətlənməsini təmin edir. Siyasi 
hadisələr mərkəzə doğru ona görə törədilir ki, növbəti maraqların 
təmin olunması üçün yeni siyasi hadisələr müəyyən 
edilsin.Yaradılmış şərait, yeni maraqlar tələb edir ki, siyasi 
hadisələr mərkəzdən ətraflara doğru təkrar olaraq törədilsin. 
Həmçinin siyasi hadisələr mərkəzdən ətraflara doğru ona görə 
törədilir ki, şaxələnmiş qaydada meydana gələn tələbatlar 
ödənilsin. Şaxəli tələbatların ödənilməsi nəticəsində yeni şəraitlər 
meydana gəlir və yaranmış şəraitlər tələb edir ki, siyasi hadisələr 
mərkəzə doğru yönəlsin və paylayıcılıq davam etsin. Mərkəzi 
siyasi qurumda toplaşmış siyasi şəxslər ayrı-ayrı sahələr üzrə 
hadisələrin istiqamətlənməsini təmin edir. Siyasi elitalar siyasi 
qurumlar arasındakı siyasi hərəkətlərin istiqamətlərini müəyyən 
edir. Siyasi elitalar bir növ siyasi sistemin əsas layihəsini 
müəyyən edirlər və siyasi hərəkətlərin bu layihəyə müvafiq olaraq 
sxematik istiqamətlərini müəyyənləşdirirlər. Siyasi elitanın ən 
əsas funksiyası baza siyasi axını müəyyən etməkdən və digər 
hadisələri həmin istiqamətə cəlb etməkdən ibarətdir.  

 
Siyasi inkişaf üçün maraqların təmin edilməsi 
 
Siyasət insanların sosial rifahına xidmət edən fəaliyyət 

sahəsidir. Siyasətin başlıca məqsədi və vəzifəsi fərdlərin və 
qrupların maraqlarını təmin etmək üçün siyasi vasitələr yaratmaq 
və vasitələri müvafiq istiqamətlər üzrə hərəkətə gətirməkdən 
ibarətdir. Siyasi fəaliyyətin aktivliyi sayəsində vasitələrin sayı 
artır. Vasitələrin çoxalması hərəkət trayektoriyalarının sayını 
artırır və maraqlar çoxalır və genişlənir. Siyasəti yaradan və 
xidmət olunan insanlar sosial varlıqlar olduqlarından, həm də 
bəşər mədəniyyətinin yaradıcıları, varlıqlarıdırlar. Siyasət bəşər 
mədəniyyəti üçün həm canlı, həm də cansız varlıqların yaranması 
və fəaliyyəti üçün həyata keçirilən bir məşğuliyyətdir. Digər elmi 
fikirl ərə əsasən siyasət bəşər mədəniyyətinin mühüm tərkib 
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hissəsidir. Onun vəzifəsi ictimai inkişafı lazımi istiqamətə 
yönəltməkdir. Siyasət sosial həyatın daim nəzərə alınması lazım 
gələn ölçülərindən biridir. İnsanların kollektiv həyatı üzərində 
onun gözəgörünməz möhürü həmişə hiss olunur. Hər bir 
cəmiyyətdə mütləq siyasi dəyərlər (sərvətlər) mövcud olur. Bu 
sərvətlərə insanın muxtariyyatı və onun ləyaqəti, fərdin və 
cəmiyyətin rifahı, sosial təşkilat və qayda daxildir. Mütləq siyasi 
normalar bloku sosial idealı yaradır.1 Siyasət cəmiyyətin ayrı-ayrı 
ünsürlərinə xidmət üçün həyata keçirilən proseslərdir. Cəmiyyətə 
xidmət etmək üçün ən təkmil və məqbul mexanizm, qurum 
dövlətdir ki, onun da fəaliyyəti siyasət hesab edilir. Dövlətin 
başlıca və pozitiv məqsədi cəmiyyətini inkişaf etdirməkdir. Bu 
baxımdan da dövlət maraqlara cavab verən səmərəli iqtisadiyyat 
təşkil etməkdə israrlı olur. Elmi yanaşmalara əsasən Cəmiyyət özü 
strukturlardan ibarətdir və bu baxımdan “sosial stratifikasiyası” 
(latın dilində təbəqə) müəyyən edilir. Stratifikasiya cəmiyyətdə 
mövcud olan bütün qrupları səciyyələndirməyə imkan verir. 
Marksizmə görə, cəmiyyət bütöv bir sistem olaraq iqtisadi, sosial, 
siyasi və ideoloji yarımsistemləri özündə ehtiva edir. Bu 
yarımsistemlərin hər biri ayrılıqda bütöv sistem kimi nəzərdən 
keçirilir. Bu mənada həmin yarımsistemləri bütöv sosial 
sistemdən fərqləndirmək üçün onları sosietal sistem adlandırırlar. 
Qeyd olunan sistemlər arasındakı qarşılıqlı münasibətlərdə ən 
mühüm rolu səbəb və nəticə əlaqələri oynayır, yəni 
yarımsistemlərdən hər biri ayrılıqda deyil, digər sistemlərdə 
səbəb-nəticə asılılığında mövcuddur və bu münasibətlər 
iyerarxiyalı struktura malikdir. Bu isə o deməkdir ki, onlar 
subordinasiya nisbətində olmaqla müəyyən sıra qaydasında 
tabelik vəziyyəti il ə səciyyələnirlər. Marksizm təliminə görə 
ictimai həyatın digər sistemlərinin inkişafı iqtisadi sistemlə 
əlaqəlidir. 2  Şəxsiyyətin fəaliyyətinin əsasında duran tələbatlar 

                                                 
1 Həsən Şirəliyev, Əli Əhmədov. Politologiya. Ali məktəblər üçün dərslik. 
“T əbib” 1997, 416 səh. səh.67- 80. 
2  Sosiologiya. Dərslik. Müəllifl ər kollektivi. Redaktor: dosent, f.e.n. 
Vahidov F.Q. Bakı, “Təknur” MMC, 295 səh., 2005, səh.37.  
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insanı həmin tələbatları ödəmək üçün şərait və vasitələr axtarmağa 
sövq edir. İnsan tələbatları özünün yüksək səviyyəsini müəyyən 
qəbildən olan sərvətlərin mənimsənilməsində tapır. Tələbatlarla 
onları doğuran şərait arasında sıx əlaqə mövcuddur. Əgər şərait 
fəaliyyətin statik, dayanıqlı, sabit tərəfini ifadə edirsə, tələbat bu 
prosesin mütəhərrikliyini göstərir.1  

Siyasi inkişaf sürətli hərəkət proseslərini özündə ehtiva edir. 
Bu baxımdan da maraqlar sürətlə təmin edilir. Çünki siyasi 
hadisələrin törədilməsi maraq və məqsədlərə söykənir. Siyasi 
hadisələrin tərkibi prosesual hərəkət vəziyyətindən ibarət 
olduğundan siyasi maraqlar da hərəkət vəziyyətinin nəticəsi olaraq 
yaradılır. Siyasi inkişaf zamanı maraqlar tez-tez yaranır və tez-tez 
yaranan vəziyyətlər də yeni maraqların yaranmasını zəruri edir. 
Maraq ümumiyyətlə, tələbatların təmin olunması üçün yerinə 
yetirilən zəruri vəziyyətlərdir, vasitələrdir. Maraqların yerinə 
yetirilməsi prosesləri tələbatın ödənilməsi üçün hərəkət 
prosesləridir. Bir siyasi hadisə törədilməyə başlayanda maraq yolu 
ilə siyasi vasitələrin hərəkəti başlayır. Hərəkətin başlanğıcı maraq 
yolunun başlanğıcı deməkdir. Siyasi inkişaf zamanı maraqlar tez-
tez yaranır. Maraqlar da baza-əsas və köməkçi maraqlara bölünür. 
Belə ki, inkişaf vəziyyətləri köklü maraqların tez-tez təmin 
edilməsi ilə xarakterizə olunan proses və vəziyyətlərdir. Köklü 
maraqlar-böyük maraqlar, geniş maraqlar-əsasən böyük məqsəd 
yolunu keçməklə təmin olunur. Məqsəd yolunda ola bilər ki, bir 
neçə ölçüdə (həcmdə) maraq olsun. Siyasi inkişaf zamanı böyük 
maraqlar öz ətrafında çoxlu sayda maraqları birləşdirir. Siyasi 
inkişaf proseslərində çoxlu sayda böyük maraqlar yaranır. Ola 
bilir ki, böyük maraq təmin olunduqdan sonra, yenidən, növbəti 
maraq üçün məqsəd yolu başlansın. Siyasi hadisələrin təkrar 
olaraq törədilməsi trayektoriyası təmin edilsin. Maraqlardan 
maraqlar yaranır  prinsipi ortaya çıxır. Böyük maraq təmin 
olunur, böyük maraqdan yaranan böyük siyasi vasitələr hərəkətə 

                                                 
1 Sosiologiya. Dərslik. Müəllifl ər kollektivi. Redaktor: dosent, f.e.n. 

Vahidov F.Q. Bakı, “Təknur” MMC, 295 səh., 2005, səh.61. 
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gətirilir v ə növbəti böyük maraq yaranır. Siyasi inkişaf vəziyyəti 
maraqların getdikcə böyüməsi ilə xarakterizə olunur. Təbii ki, 
maraqlar bütün sahələrdə mövcud olduğundan, bir məzmunlu 
böyük maraqdan digər məzmunlu böyük maraqların meydana 
gəlməsi üçün siyasi hadisələr törədilir. Siyasi inkişaf zamanı 
maraqlar həmçinin parçalanma xüsusiyyətlərinə də malik olur. 
Böyük maraqlar ona görə hadisələrə parçalanır ki, parçalanma 
zamanı olduqca müxtəlif ölçülü, həcmli hissələrə bölünmüş 
maraqlar birləşərək, cəmləşərək, növbəti digər məzmunlu böyük 
maraqların təmin olunmasına xidmət edir. Bu da onunla izah 
olunur ki, siyasi hadisələr trayektoriyalarla törədilir, hadisələr 
digər məzmunlu hadisələrə keçir. 1  Siyasi inkişaf maraqların 
birləşməsi və parçalanması ilə xarakterizə olunan bir prosesdir. 
Siyasi inkişaf siyasi sistemin siyasi qurumları arasında siyasi 
hərəkətlərin nəticəsi ilə yaranan maraqlardan formalaşır. Siyasi 
maraqlar iyerarxik qaydada təmin olunma proseslərinə malikdir. 
Siyasi maraqlar aşağıdan yuxarıya, yuxarıdan aşağıya doğru təmin 
olunma proseslərinə malikdir. Maraqlar yuxarıdan aşağıya doğru 
trayektoriyalar üzrə parçalanır, hissələrə bölünür. Yəni ayrı-ayrı 
subyektlərin maraqları meydana gəlir. Aşağıdan yuxarıya doğru 
kiçik maraqlar birləşərək böyüyür. Böyük maraq ona görə 
hissələrə bölünür və parçalanır ki, özünü təmin etsin, özünün 
tərkibini formalaşdırsın. Məsələn, cəmiyyətdə ümumi maraqlar 
ayrı-ayrı fərdlərin, qrupların maraqlarından formalaşır. Ayrı-ayrı 
fərdlərin, qrupların maraqları birləşərək ümumi maraqları 
formalaşdırır. İstənilən maraq siyasi vasitələri birləşdirmə, ayırma, 
forma və məzmununu dəyişmə xassələrinə malikdir. Məsələn, 
maraq yarandıqda sənədlərin məzmununda dəyişiklikl ər meydana 
gəlir. Maraqların dəyişdirilməsi, parçalanması isə tələbatın 
ödənilməsi üçün zəruri hadisələrdən baş verir. Siyasi inkişaf 
zamanı maraqların sürətlə birləşdirilməsi və parçalanması 
prosesləri yaranır. Bütün proseslər isə baza-əsas maraqların təmin 

                                                 
1 Nəsibov E.M. “Siyasətin tərkib hissələrinin h ərəkət xüsusiyyətləri”, Bakı-
“Elm və Təhsil”-2010. 116 s.; səh. 96.  
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edilməsinə əsaslanır. Məsələn, insan hüquqlarının təmin edilməsi 
əsas maraqdır. Bu məqsədlə insan hüquqlarının əhatə etdiyi 
sahələr üzrə maraqlar təmin edilir. Burada maraqlar birləşir və 
əsas marağı əmələ gətirir. Birl əşmə prosesləri əsas marağa xidmət 
edir. Siyasi inkişaf zamanı siyasi hadisələr cəmiyyətlərdə 
dövriyyəli hərəkətlərlə törədildiyindən, maraqlar da dövriyyəli 
hərəkətlərdən formalaşır. Yəni maraqların parçalanma və birləşmə 
prosesləri siyasi hadisələrin törədilmə trayektoriyası ilə həyata 
keçirilir. Siyasi hadisələr törədilərkən digər sahələrdəki siyasi 
hadisələrə təsir göstərdiyindən, maraqlar da müxtəlif sahələrdən 
maraqlara təsir göstərir. Siyasi hadisələrin törədilməsi zərurəti 
başqa maraqların da meydana gəlməsi üçün təkanvericilik 
xüsusiyyətlərinə malik olur.  

 

 

Мараг вя сийаси щадисялярин гаршылыглы
ялагясини якс етдирян схем

Sxem 6

Схемдян эюрцнцр ки, мараглардан сийаси щадисяляр мейдана эялир. Сийаси щадисялярин
тюрядилмяси дя марагларын тямин едилмясиня ясасланыр. Сийаси инкишаф заманы сийаси
щадисялярин вя марагларын гаршылыглы олараг мейдана эялмяси цчцн гят едилян мясафя
бойунжа трайекторийалар эетдикжя бюйцмялидир вя чохалмалыдыр. Йяни бюйцк сийаси тясирляр
эюстярян щадисяляр тюрядилмялидир.
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Трайекторийалар цзря марагларын
бюйцмяси вя чохалмасыны якс
етдирян схем

Sxem 7

Сийасищярякятлярин “шамаьажы”
трайекторийасы, “ пирамида” трайекторийасы.
Сийаси щярякятляр бу трайекторийа иля дилир.
Сийаси щярякятляр диляркян сийасятин
субйе

е
ктляринин мараглары мейдана эялир вя

щярякятля р мараглар цзя риндя едилир.
“ Пирамида” трайекторийасы сийаси ситемин ясас
структуруну ямяля эятирир. Бу трайекторийа
цзря щярякятляр жямиййятин айры-айры
тябягяляри вя цзвляри арасында мцнасибятляри
тянзимля йир.

Схемдян эюрцнцр ки, шахялянмиш трайекторийа цзря дювриййяли сийаси щярякятляр заманы чохлу сайда
мараглар мейдана эял ир. Биринжи трайектор ийадан сонра эялян икинжи вя сонракы трайекторийалар заманы
мараглар щям бюйцйцр, щям дя чохалыр. Мараглар бир-бириля сых сурятдя баьлы олур. Марагдан мараг
мейдана эяли р. Шахяляр цзря мараглар чохалыр. Ийерархик гайдада сийаси щярякятляр заманы ашаьыларын
марагларынын чохалмас ы йухарыларын марагларыны бюйцдцр вя трайекторийаларда бу ачыг шякилдя бцрузя верир.
Мараглар йухарыда бюйцйцр, ашаьыда ися чохалыр. Гаршыл ыглы артм просесляри баш верир.

е
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Марагларын тяркибини якс етдирян схем  
 

Sxem 8 

Мараг форма вя 
мязмундан 
ибарятдир. Бир нечя 
сайда мцхтялиф форма 
вя мязмунлу 
мараглара айрылыр 
 

Бюйцк 
марагдан 
ямяля 
эялян 
башга 
форма вя 
мязмунлу 
мараг  

 

Бюйцк 
марагдан 
ямяля эялян 
башга форма 
вя мязмунлу 
мараг  

 

Бюйцк 
марагдан 
ямяля эялян 
башга форма 
вя мязмунлу 
мараг  
 

Бюйцк 
марагдан 
ямяля эялян 
башга форма 
вя мязмунлу 
мараг  

 

Марагларын бирляшмяси вя айрылмасы сийаси 
щярякятляр нятижясиндя мейдана эялян 
шяраитдян доьур. База мараьы цзря сийаси 
щярякятляр тюрядилир. База мараьы она 
эюря бюлцнцр ки, айры-айры субйектлярин 
мараглары тямин едилсин вя тякрар олараг 
айрылманын юзцндя дя база мараьыны 
формалашдырма просеслярини мейдана 
эятирсин. Мясялян, жямиййятин айры-айры 
цзвляринин мараглары дювлятчилик мара-
ьыны формалашдырыр, дювлятчилик мараьы ися 
фярди олараг шяхслярин мараьыны тямин 
етмяк цчцн айрылыр. Бурадан беля бир 
гянаятя эялинир ки, мараг она эюря башга 
мараглара бюлцнцр ки, юз бцтювлцйцнц, 
мювжудлуьуну тямин етсин. Мараг шяраит 
вя тялябатын мцхтялифлийиндян мцхтялиф 
форма вя мязмунлу мараглара айрылыр. 
Ейни заманда шяраит вя тялябат амилляри 
тяляб едир ки, мцхтялиф форма вя мяз-
мунлу мараглар бирляшсин. Марагларын 
айрылмасы вя бирляшмяси еля марагларын 
бюлцшдцрцлмяси демякдир.  

Мцяййян форма вя мязмуна 
малик олан бир марагдан айры-айры 
мараглар айрылыр вя сонра ися 
мараглар жями бирляшяряк башга 
мязмун вя формайа малик олан 
бюйцк мараьы ямяля эятирир. 
Мясялян, истещсал мараьындан 
тижарят мараглары мейдана эялир вя 
сонра ися щяр ики мараг бирляшяряк 
игтисадиййат мараьыны 
формалашдырыр. Игтисадиййат вя диэяр 
сащялярдяки мараглар бирляшяряк 
дювлятчилик мараьыны ямяля эятирир.  
 

Бюйцк мараг 
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Siyasi inkişafı təmin edən siyasi hərəkət  
trayektoriyalarında maneçilikl ər  
 
Siyasi inkişafı təmin etmək üçün siyasi hərəkətlərin 

trayektoriyalarından ibarət olan siyasi sistemlərdə-siyasi 
hərəkətlərin şəbəkələrində siyasi hərəkətlər ardıcıl olaraq 
törədilməlidir. Hər bir hərəkət öz ardınca tələb olunan hərəkətin 
törədilməsini zəruri edir. Bu da onunla izah olunur ki, hərəkətlər 
maraqların təmin edilməsi üçün edilir, maraqların təminatı 
istiqamətində törədilən hər bir hadisənin yaratdığı şəraitdən, 
zərurət və tələbatdan irəli gələrək növbəti siyasi hadisələr 
törədilir. Ümumiyyətlə, məlum olduğu kimi, siyasi inkişaf zamanı 
siyasi hərəkətlər ardıcıl olaraq sürətlə törədilir. Bu baxımdan da 
siyasi hərəkətlərin trayektoriyalarında siyasi hadisələrin cərə-
yanları da müvafiq olaraq yaradılmalıdır və qanunauyğun şəkildə 
tənzimlənməlidir. Bu o deməkdir ki, siyasi sistemlərdə siyasi 
subyektlər qarşılıqlı olaraq bir-birindən asılı şəkildə fəaliyyət 
göstərməli və onların hərəkətləri bir-biril ərini tamamlamalıdır. 
Siyasi hadisələrin keçid prosesləri də sürətlə həyata keçirilməlidir. 
Buna görə də siyasi hadisələr şəbəkələşmiş trayektoriyalar üzrə 
törədilir. Şəbəkələşmiş siyasi trayektoriyaların sistemi də 
yaradılır. Bu sistemə bəzən “n əqliyyat” (“h ərəkət infrastruk-
turu”)  sistemi də demək olar. Siyasətdə məhz siyasi hadisələr 
“n əqliyyat” (“yol”)  sistemi ilə törədilir. Bu “yol” sistemi də 
siyasi hadisələrin istiqamətlərini müəyyən edir. Siyasi sistemlərdə 
siyasi hadisələr “nəqliyyat” sistemi ilə törədildiyi üçün siyasi 
hadisələrin trayektoriyaları arasında bağlılıq da təmin olunmalıdır. 
Siyasi mühitdə siyasi hadisələr “şam ağacı” trayektoriyası ilə 
düzülən və iyerarxik qaydada (vəzifə və səlahiyyətlərə müvafiq 
olaraq) qurulan, təşkil edilən siyasi qurumlarda törədilir. 
Törədilən siyasi hadisələr siyasi qurumlar arasında sıx əlaqəni 
təmin edir. Siyasi inkişaf zamanı siyasi hadisələr məhz həmin 
qaydaya əsasən, yəni “nəqliyyat” sistemi ilə sürətlə və ardıcıl 
olaraq törədilməlidir. Siyasi qurumlar da cəmiyyətlərdə siyasi 
hadisələrin törədilməsini təmin edirlər və siyasi hərəkətləri 
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istiqamətləndirirlər və beləlikl ə, siyasi hadisələrin icra şəbəkəsini 
yaradırlar.  

Siyasi qurumlar da təsnif olunurlar. Belə ki, siyasi hadisələri 
törətmək üçün bütün siyasi qurumlar eyni vəzifə və səlahiyyətə 
malik olmurlar və eyni dərəcədə və səviyyədə funksiya yerinə 
yetirmirlər. Bu baxımdan da siyasi hərəkət trayektoriyaları baza 
və köməkçi trayektoriyalara bölünür. Siyasi inkişafa müvafiq 
olaraq baza və köməkçi trayektoriyaların sayı artırılır. Siyasi 
hadisələr dövriyyəli hərəkət edirlər və siyasi qurumlarda 
təkrarlanma xüsusiyyətlərinə malik olaraq dövriyyə edirlər. Siyasi 
hadisələrin dövriyyələnməsini təmin etmək üçün əsas rolu baza 
siyasi qurumlar oynayırlar və baza siyasi qurumların yaratdıqları 
siyasi hadisələrin təsirləri il ə köməkçi qurumlar siyasi hadisələrə 
cavab verərək təsir edirlər. Köməkçi qurumlar siyasi hadisələrin 
şaxələnməsini və bütün şəxslərin maraqlarının təmin edilməsini 
yerinə yetirirlər. Ola bilər ki, bir köməkçi qurum olmadıqda digər 
oxşar təyinatlı köməkçi qurum onu müvəqqəti olaraq əvəzləyə 
bilər və onun üzərində düşən vəzifələri yerinə yetirə bilər. Siyasi 
hərəkətlərin ümumi sistemində bir köməkçi siyasi qurumun 
çatışmazlığı ola bilər ki, ümumilikdə siyasi hərəkət dövriyyəsində 
hərəkətlərə mane olmasın. Lakin baza siyasi qurumların 
çatışmazlığı isə siyasi hərəkət dövriyyəsində siyasi hadisələrin 
törədilməsi arasındakı əlaqənin itməsinə gətirib çıxara bilər. Qeyd 
etmək lazımdır ki, baza siyasi qurumlar bir-birinə cavab verəcək 
səviyyədə siyasi hadisələr törədirlər. Bu baxımdan hər bir baza 
siyasi qurumu qarşılıqlı olaraq öz vaxtında siyasi hadisələri 
törətməlidir ki, siyasi hadisələrin dövriyyəsi- siyasi qurumlarda 
ardıcıl törədilmə prosesləri də zamana müvafiq olaraq 
tənzimlənsin. Bu amil də siyasi sistemin zamanlı dövriyyəli 
hərəkətini təmin edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, baza siyasi 
qurumlar həm də siyasi hadisələrin paylayıcısı rolunda çıxış edir. 
Bu baxımdan da baza siyasi qurumun bir və ya bir neçəsinin siyasi 
sistemlərdə çatışmazlığı yaranarsa, onda, siyasi hərəkətlərin 
dövriyyəsində də çatışmazlıq yarana bilər. Belə olan halda, siyasi 
hərəkətlərin törədilməsində də ardıcıl mexanizm pozula bilər. 
Məsələn, nazirlər kabineti əsas və siyasi hadisələri paylayıcı 
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mərkəzi siyasi qurum olaraq fəaliyyət göstərməzsə, onda siyasi 
hadisələrin qurumlararası dövriyyəli hərəkəti də təmin oluna 
bilməz və ümumilikdə siyasi sistemin fəaliyyəti köklü şəkildə 
pozula bilər.  

Təbii ki, hər bir baza siyasi qurumu da təsnif olunur. Baza 
siyasi qurumları iyerarxik qaydada təsnif olunur və hər bir siyasi 
qurumun siyasi sistemdə öz hərəkətyaradıcı və təkanvericilik gücü 
vardır. Bu baxımdan da hər bir baza siyasi qurumunun öz yeri 
mövcuddur. Lakin siyasi qurumlar maraqlara müvafiq olaraq 
yarandığı üçün və maraqlar da əlaqəli olduğundan siyasi qurumlar 
da əlaqəli olaraq fəaliyyət göstərməlidirl ər. Hər bir baza siyasi 
qurumun öz yerində fəaliyyət göstərməməsi siyasi hərəkətlərin 
dövriyyəsində problem yarada bilər. Bu amillər siyasi inkişaf 
zamanı siyasi hadisələrin törədilməsinə mane olan amillərdir.  

Siyasi inkişaf zamanı siyasi hərəkətlərin törədilməsinə mane 
olan digər amillər də vardır. Nəzərə almaq lazımdır ki, siyasi 
qurumlar, xüsusilə, baza siyasi qurumlar öz siyasi hərəkətləri 
sayəsində də siyasi hərəkətlərin müvafiq axınlarını əmələ 
gətirirl ər. Axın digər siyasi qurumun axını ilə birləşir və 
məqsədyönlü və müxtəlif maraqlar təmin edilir. Lakin ola da bilər 
ki, siyasi qurumlar öz vəzifə və funksiyalarına müvafiq olmayan, 
səlahiyyətlərindən kənar siyasi hadisə törətsinlər. Siyasi 
qurumların səlahiyyətlərini aşmasını buna nümunə göstərmək 
olar. Bu zaman törədilən siyasi hadisələr başqa siyasi hadisələrin 
məqsədyönlü törədilməsi üçün cavab verməyə bilər. Yəni 
qanunauyğunluq pozula bilər. Belə olan halda da siyasi 
sistemlərdə hərəkətlərin zamanlı dövriyyəsinə də maneçiliklər ola 
bilər. Məsələn, dövlətin hər hansısa bir siyasi qurumu öz üzərinə 
düşən vəzifəni yerinə yetirmək əvəzinə şəxsi qrupların 
maraqlarına müvafiq olaraq siyasi hadisələr törədə bilərlər ki, bu 
da digər əlaqəli siyasi qurumların fəaliyyətini korlaya bilər.  

Siyasi sistemlərə mane olan daha bir amil olaraq onu da qeyd 
etmək olar ki, siyasi sistemlərdən kənarda qalan, öz fəaliyyəti il ə 
siyasi normalara tabe olmayan siyasi qrupların da hərəkəti siyasi 
sistemin fəaliyyətinə mane ola bilər. Buna kənardan maneçilik 
demək olar. Məsələn, dövlətin siyasi qurumlarının və eləcə də 
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ictimai-siyasi təşkilatların (partiyaların və s.), siyasi sistemlərin 
normal və qanunauyğun fəaliyyətinə maneçiliyi siyasi sistemin 
daxilindən olan maneçilikdir. Bu qurumların fəaliyyəti dövlətin 
normaları ilə tənzimləndiyi üçün qurumlar siyasi sistemin 
ünsürləri (strukturun tərkib elementləri) rolunda çıxış edirlər. 
Lakin dövlətin siyasi sistemindən kənarda olan, məsələn, xarici 
ölkələrin təxribatçı qurumları, terror təşkilatları və s.-nin fəaliyyəti 
dövlətdaxili siyasi sistemə kənardan olan təsirlərdir. Daxildə də, 
yəni cəmiyyətlərdə də siyasi normalardan kənar fəaliyyət göstərən 
qurumlar ola bilər ki, onların da fəaliyyəti siyasi sistemə kənardan 
təsiretmə deməkdir. Dövlətin daxili siyasi qurumlarının güclü 
fəaliyyəti və siyasi sistemin güclü nəzarəti kənar qüvvələrin 
təsirlərini heçə endirir. Bu baxımdan da siyasi hadisələrin 
dövriyyəli hərəkəti zamanı siyasi qurumlar öz işlərini qarşılıqlı 
olaraq tam şəkildə nəzarət prinsipinə əsaslanaraq qurmalıdır. 
Bununla yanaşı, siyasi sistemdən kənarda qalan, lakin 
normalardan kənara çıxmayan qruplar da ola bilər ki, onların da 
fəaliyyəti siyasi sistemə qismən təsir etsə də, lakin siyasi sistemin 
fəaliyyətini bir o qədər də korlaya bilməz. Beləlikl ə, siyasi inkişaf 
zamanı siyasi qurumlar öz fəaliyyətlərini mütləq şəkildə qarşılıqlı 
nəzarət əsasında təşkil etməlidirl ər. Siyasi sistemin dövriyyəli 
hərəkətinə mane olan qruplara siyasi təzyiq qrupları da demək 
olar. Siyasi təzyiq qrupları çalışırlar ki, onların maraqlarına uyğun 
olaraq normaların icrası təmin edilsin. Buradan belə bir qənaətə 
gəlindi ki, siyasi sistemin fəaliyyətinə həm kənardan, həm də 
daxildən mane olan ünsürlər-təzyiq qrupları vardır. Siyasi inkişaf 
zamanı siyasi sistemin fəaliyyətinə, hərəkətlərin dövriyyəsinə 
maneçilik vəziyyətlərini aşağıdakı şəkildə qeyd etmək olar: 

-baza siyasi qurumun olmaması; 
-baza siyasi qurumun normalara uyğun olmayaraq siyasi 

hərəkətlər törətməsi; 
-baza siyasi qurumun qanunauyğun fəaliyyəti üçün müvafiq 

normaların olmaması; 
-baza siyasi qurumun öz fəaliyyətini zamana uyğun 

qurmaması; 
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-köməkçi qurumların əksəriyyətinin siyasi hərəkətlər 
törətməməsi (fəaliyyətsizliyi); 

-siyasi sistemin hərəkət dövriyyəsində məqsədəuyğun 
olmayan çoxlu sayda hadisələrin olması; 

-siyasi sistemin fəaliyyətinə, hərəkətlər dövriyyəsinə kənardan 
müəyyən qurumların təsirləri, təzyiqləri. 

 
Siyasi inkişaf zamanı siyasi hərəkətlərin mərk əzdən  
ətraflara doğru tör ədilməsi-siyasi hadisələri tör ətmə  
mərk əzlərinin sayının çoxaldılmasının əsasları 
 
Siyasi aktlar, siyasi hadisələr əsasən normalar hazırlayan və 

normaların icrasını təmin edən siyasət qurumlarında törədilir. 
Siyas hadisələrin sahələr üzrə müəyyənləşdirilməsi, istiqamət-
ləndirilməsi də siyasət mərkəzləri tərəfindən həyata keçirilir. 
Siyasi hadisələr cəmiyyətdə şaxələndirilmiş istiqamətlərlə 
törədilir. Siyasi inkişaf zamanı siyasi hərəkətlər bütün sahələrdə 
sürətlə yerinə yetirilir və siyasi hərəkətlərin obyekt və sahələrinin 
sayı da sürətlə artır. Bu baxımdan da siyasi inkişafı zəruri edən 
siyasəti hazırlama mərkəzlərinin (qurumların) sayı da çoxaldılır. 
Elmi fikirl ərə əsasən siyasi institutların struktur diferensiasiyası və 
onların funksiyalarının yüksək ixtisaslaşdırılması sistemin yeni 
tələblərinə tez reaksiya vermək zərurəti il ə şərtlənir. Tədqiqatların, 
o cümlədən Q.Almondun göstərdiyi kimi, ənənəvi və inkişaf etmiş 
sistemlərin fərqi onların mahiyyətində yox, funksiyaların diferen-
siasiyalaşması dərəcəsində və strukturların ixtisaslaşdırılmasın-
dadır. Siyasi inkişafın ikinci meyarı kimi sistemin innovasiyalara 
uyğunlaşmaq, səfərbərlik etmək və özünü yaşatmaq qabiliyyəti 
çıxış edir. İnnovasiyalara uyğunlaşmaq qabiliyyəti-yeni prob-
lemlərə adaptasiya olmaq, yeni impulslara və gözlənilməyən 
situasiyalara çevik reaksiya vermək qabiliyyətidir.1  

                                                 
1  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyası. Politologiya. Izahlı lüğət. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 352 səh. 
səh. 287. 
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Siyasi inkişaf siyasi hərəkətlərin şaxələnməsini zəruri edən bir 
proses olduğundan siyasi inkişaf zamanı mərkəzlərin-siyasət 
mənbələr şəbəkəsinin- yaradılması zəruri amilə çevrilir. Siyasi 
hərəkətlər bütün sahələri əhatə etdiyindən mərkəzlər sisteminin 
yaradılması da zəruri amilə çevrilir. Siyasi inkişaf zamanı siyasi 
hərəkətlərin şaxələnməsindən konkret sahələr üzrə hərəkətləri 
tənzimləmək məqsədilə siyasət mərkəzlərinin yaradılması başlıca 
əhəmiyyət kəsb edir. İqtisadiyyat, mədəniyyət, müdafiə, 
təhlükəsizlik, sosial və digər sahələrdə mərkəzlərin sayı artırılır.  

 

Mяrkяz Mяrkяz Mяr-
kяz

Mяr-
kяz

Сийаси щадисялярин
тюрядилмя мянбяляри

Сийасяти щазырлайан мяркязляр шябякясини якс етдирян схемSxem 9

Сийаси инкишаф заманы эенишлянмякдя олан сийаси
щярякятляри тямин етмяк вя мцнасибятляри
тянзимлямяк цчцн нормалары йарадан мяркязлярин
сайы зярури олараг артырылыр.

Mяr-
kяz

 
 

Siyasi hadisələri törətmək üçün güc mərk əzləri-ağırlıq 
mərk əzləri,  siyasi hərəkətə təkanverici mərk əzlər  yaradıl-
malıdır. Bu mərkəzlər həmçinin siyasi hərəkətlərin forma və 
məzmununu da müəyyən edirlər. Siyasi inkişaf zamanı siyasi 
hadisələr mərkəzdən-mərkəzi siyasi qurumdan – baş siyasi 
qurumdan ətraflara doğru sürətlə törədilir. Bu prosesə siyasi 
hadisələrin mərkəzdən ətraflara doğru törədilməsini təmin etmək 
üçün paylanılması prosesləri kimi də ad vermək olar. Ayrı-ayrı 
sahələr üzrə hakimiyyət qurumlarının yaradılmasını buna misal 
çəkmək olar. Siyasi hadisələr bölüşdürülmüş, paylanılmış şəkildə 
törədilərkən siyasi hadisələrin törədilmə mərkəzləri, subyektlərin 
(aktorların) cəmləşmiş mərkəzləri yaranır. Siyasi inkişaf zamanı 
həmin bu mərkəzlər qarşılıqlı münasibətlər əsasında fəaliyyət 
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göstərir. Mərkəzlər arasında törədilmək üçün siyasi hadisələrin 
ötürücülükləri meydana gəlir. Siyasi hadisə törədilmək üçün 
mərkəzi baş siyasi qurumdan aşağı-ətraf, siyasi qurumlara 
ötürülür. Bu ötürülmə zamanı isə ətraf siyasi qurumlarda siyasi 
hadisələrdən başqa siyasi hadisələr törəyir. Ətraf siyasi 
qurumlardan siyasi hadisələrin bir növ ayrılması, parçalanması 
prosesləri baş verir. Bu proseslərə törəmə proseslər də deyilir. 
Siyasi inkişaf zamanı siyasi hadisələr baş siyasi mərkəzdən ətraf 
mərkəzlərə doğru şaxələnərək törədilir və ətraf mərkəzlərin 
sayının çoxaldılması ilə müşahidə edilir. Siyasi inkişaf çoxlu 
sayda siyasi hadisə törətmək mərk əzlərinin yaradılması il ə 
xarakterizə olunan bir proses vəziyyətidir.  Siyasi hadisə 
mərkəzlərinin qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində şəbəkələşmiş 
mərkəzlər sistemi yaranır. Siyasi sistem siyasi hərəkətləri 
müəyyən edir. Siyasi inkişaf zamanı şəbəkələşmiş mərkəzlər 
sistemində siyasi hadisələrin törədilməsi mənbələri sürətlə artır. 
Bu zaman ümumilikdə siyasi mühitdə, siyasi sistemdə siyasi 
hadisələrin çəkisi və sayı çoxalır. Bununla yanaşı, siyasi 
hadisələrin ümumi təsir qüvvəsi də artır. Siyasi hadisələrin ümumi 
təsir qüvvəsi siyasi mühitin hərəkət mənzərəsini daha da fəal 
görünüşlü edir. Siyasi mühitdə siyasi hadisələrin çəkisinin artması 
baza trayektoriyalarının sayının çoxalmasını təmin edir. Siyasi 
inkişaf zamanı siyasi hadisələri hazırlama və icra etmə mərkəzləri 
ona görə yaradılır ki, siyasi vasitələrin hərəkətə gətirilməsi yerinə 
yetirilsin, müxtəlif forma və məzmunlu hərəkətlərin tez-tez 
meydana gəlməsi təmin edilsin. Hərəkətlərin çoxluğu təbii ki, 
hadisələrin çoxluğu deməkdir. Bu da siyasi vasitələrin çoxluğunu 
hərəkətə gətirən əsas amildir. Çoxlu sayda hərəkətlər isə böyük 
siyasi təsirlər deməkdir. Böyük siyasi təsirlər isə ümumilikdə 
siyasi mühitin aktivləşməsini təmin edir. Bu baxımdan siyasi 
hadisələri törətmə mərkəzlərinin sayının çoxaldılması siyasi 
inkişaf üçün zəruri amildir. Siyasi mərkəzlər çoxaldıqca, siyasi 
hadisələri törətmə xüsusiyyətlərinə görə səlahiyyətlər baxımından 
siyasi hadisələrin qruplaşması baş verir. Siyasi hadisələri 
qruplaşdırmaq üçün siyasi hadisələrin törədilməsi mənbələri də 
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vəzifə və səlahiyyət baxımından qruplaşdırılır. Siyasi inkişaf 
zamanı siyasi hadisələri törətmək və siyasi hadisələrə təkan 
vermək üçün çoxlu sayda baza mənbələri yaradılır. Bu ona gətirib 
çıxarır ki, baza siyasi hadisələri törətmə mənbəyi ətraf mənbələrə 
siyasi hadisələri törətmək üçün təkan verir. Siyasi inkişaf zamanı 
mərkəzlər arasında qarşılıqlı münasibətlər sistemi də sürətlə 
fəaliyyət göstərir. Siyasi inkişaf vəziyyətində siyasət mərkəzləri 
arasında qarşılıqlı əlaqələr sürətlənir və siyasi hadisələrin 
ötürücülüyü də artır.  

 
Siyasi maraqların müxtəlifliyi v ə siyasi inkişaf 
 
Cəmiyyətdə maraqlar müxtəlifdir. Bu baxımdan da maraqlar 

qruplaşırlar və maraqların qruplaşmasını təmin edən sosial və 
siyasi strukturlar yaradılır. Maraqları təmin etmək üçün sosial və 
siyasi təsisatların birgə fəaliyyəti sayəsində sosial və siyasi- 
hüquqi qərarlar qəbul edilir və yerinə yetirilir. Bu proseslər 
həyatın dinamikliyinə müvafiq olaraq qanunauyğun şəkildə baş 
verir. Karl Marksa görə, sosial inkişaf müəyyən qanunlara uyğun 
olaraq baş verir. Qanunlar da hadisələr arasında daxili və zəruri 
əlaqə kimi başa düşülür. Cəmiyyətdə maraqlar müxtəlif 
olduğundan maraqların qarşılıqlı olaraq təmin edilməsi üçün 
mübarizə həyata keçirilir. Bu baxımdan klassik alman obyektiv 
idalizm fəlsəfəsinin ən böyük nümayəndəsi olan Hegel (1770-
1831) təliminə diqqət yetirmək bir qədər məqsədəuyğun olar: 
“M əntiq” elmində Hegel varlıq, heç nə, təşəkkül, keyfiyyət, 
kəmiyyət, ölçü, fərq, ziddiyyət, zərurət, təsadüf, imkan, gerçəklik 
kimi ümumi anlayışları təhlil edir, əsaslandırırdı. Hegel göstərirdi 
ki, onların hamısı bir-birilə əlaqədardır və idrakın müxtəlif 
mərhələsini əks etdirirlər. Hegelin fikrincə anlayışlar fasiləsiz 
hərəkətdədirlər, bir-birinə keçirlər, dəyişirlər, inkişaf edirlər, öz 
əksliklərinə çevrilirlər.1 Hegel əksliyi təhlil edərək göstərirdi ki, 

                                                 
1 Yusif Rüstəmov. Fəsəfənin əsasları (mühazirə kursu)-Bakı, “Azərbaycan 
Universiteti” nəşriyyatı, -2004, 499 səh., səh. 366. 
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ziddiyyət əks tərəflərin qarşılıqlı əlaqəsi, qarşılıqlı şərtliyidir, “h ər 
cür öz-özünə hərəkət prinsipidir”. Ziddiyyət haqqında Hegel 
təlimi onun inkar və inkarı inkar haqqında anlayışı ilə üzvi surətdə 
bağlıdır. O. Bu prosesi belə izah edir: inkişaf zəruri olaraq 
təzahürün məlum formasının inkarı ilə sona yetir. Özü də həmin 
inkar xaricədn gəlmir, inkişafın nəticəsi kimi meydana çıxır. 
Buradan belə bir qənaətə gəlmək olur ki, yeni tərəfindən köhnənin 
inkarı inkişaf prosesinin qanunauyğun pilləsidir, bu prosesin 
daxili məzmunundan ayrılmaz pillədir. Hegel nəzəriyyəsinə görə 
inkar inkişaf prosesinin müəyyən inkişaf prosesində müəyyən 
inkara məruz qalır. Məhz bu, inkarı inkardır ki, onun da 
nəticəsində məlum dərəcədə əvvəlki inkar aradan qaldırılır və yeni 
əsasda, yeni formatda əvvəl inkar edilən bərpa olunur. Lakin bu 
köhnənin təkrarı, başlanğıc nöqtəsinə qayıdış deyil, inkişafın yeni, 
daha yüksək pilləsidir ki, sonradan inkişaf prosesində o özü də 
inkara məruz qalır.1  

Siyasi inkişaf zamanı siyasi maraqları təmin etmək üçün siyasi 
şəxslər, siyasi qurumlar sürətli hərəkət vəziyyətində olurlar. 
Ümumiyyətlə, cəmiyyətin özü sayı-hesabı olmayan və müxtəlif 
forma və məzmunlu maraqlarla zəngindir. Maraq amili də tələbat 
amili ilə bağlıdır. Bu da onunla izah olunur ki, siyasi hərəkətlər 
zamanı çoxlu sayda müxtəlif formaya və məzmuna malik olan 
şəraitlər meydana gəlir, yaranmış şəraitlər isə tələbatları üzə 
çıxarır. Maraq maraqdan doğur, maraq şərait v ə tələbatdan 
meydana gəlir.  Maraqların birləşməsi və ayrılması nəticəsində 
çoxlu sayda başqa müxtəlif məzmunlu maraqlar yaranır. Siyasi 
inkişaf zamanı maraqların birləşməsi və ayrılması prosesləri də 
sürətlə həyata keçirilir. Baza marağı təmin etmək üçün siyasi 
hərəkətlər edilir və müxtəlif məzmun və formalı maraqlar təmin 
edilir. Maraqlar ona görə birləşir və ayrılır ki, baza marağı, əsas 
tələbatı ödəyəcək maraq təmin edilsin. Maraqların müxtəlifliyi is ə 
siyasətin ünsürlərinin, vasitələrinin, subyektlərinin və ümumilikdə 

                                                 
1 Zeynalov M.B. Fəlsəfə tarixi. (Qərb fəlsəfəsi). Ali məktəblər üçün dərslik.-
Bakı “Azərbaycan” nəşriyyatı, 2000, 544 səh., səh.368. 
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cəmiyyətdəki fərdlərin müxtəlif olması ilə əlaqəlidir. Biri var 
maraqların baza əsası. Bu demək olar ki, eyni məzmuna malikdir. 
Məsələn, insanların maddi tələbatları eyni məzmunlu maraqlara 
bağlıdır. Lakin subyektlərin fəaliyyəti, eləcə də siyasi şəxslərin 
fəaliyyəti müxtəlifdir. Baza məzmunlu marağı təmin etmək üçün 
subyektlər fərqli funksiya yerinə yetirirlər. Məsələn, bəzi 
subyektlər istehsal sahələrini təşkil edir, digər subyektlər istehsal 
prosesləri il ə məşğul olur, başqaları isə məhsulun istehlakçıya 
çatdırılması ilə məşğul olur, bir qismi də istehsal münasibətlərini 
tənzimləyən hüquq normaları yaradır. Burada hər bir məqsəd yolu 
müxtəlifdir, funksiya müxtəlifdir, hərəkət sahələri fərqlidir, siyasi 
hərəkətin forma və məzmunu çoxtərkiblidir. Lakin əsas maraq, 
yəni insanların maddi tələbatını ödəmək marağı eynidir. Eləcə də 
dövlətçilik marağı vahiddir, lakin dövlətçilik marağını təmin 
etmək üçün siyasi hərəkətlər və trayektoriyalar müxtəlifdir, bütün 
sahələri əhatə edir. Bu o deməkdir ki, hər bir hərəkət 
trayektoriyasında siyasi hadisə törədilərkən marağa söykənir. 
Hərəkət trayektoriyasında maraqların müxtəlif məzmun və 
formaları yaranır. Müxtəlif məzmunlu maraqlar birləşərək, təmin 
edilərək vahid marağı əmələ gətirir. Siyasi sistemin hərəkət 
mənzərəsi maraqlara söykənilərək formalaşır. Maraq həm də 
siyasi hərəkətləri törədən vasitələrdir. Siyasi inkişafa nail olmaq 
üçün baza marağı, baza vasitəsi, siyasi hərəkəti törətmə səbəbi 
tez-tez köməkçi və müxtəlif məzmun və formalı maraqların 
yaranması vasitəsinə çevrilməlidir. Yəni marağın təmin 
edilməsinin ardınca dərhal şaxəli maraqlar yaradılmalıdır. Bu 
baxımdan da baza marağının tərkib hissələrə ayrılması prosesləri 
sürətləndirilməlidir. Baza marağı təmin edən baş siyasi qurum və 
iyerarxik qaydada bir-birindən asılı olan siyasi qurumlar sistemli 
şəkildə maraqların ayrılması və birləşməsi proseslərini sürətlə 
təmin etməlidirl ər. Baza marağın şaxələnmə üzrə birləşməsi və 
ayrılması prosesləri sürətlə və sxematik şəkildə həyata 
keçirilməlidir.  

Maraqların müxtəlifliyi h əm də ona görə mövcud olur ki, 
maraq təmin edildikdən sonra yaradılmış vəziyyət tələbatlara 
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əsaslanaraq yeni şəraitlər, yeni maraqlar üzə çıxarır. Maraqlar 
təmin edildikdən sonra itir və yenisi ilə əvəz olunur. Buna bəzən 
müvəqqəti maraq da demək olar. Müvəqqəti maraqların ardıcıl 
düzülməsi ümumi daimi marağı təmin edir. Siyasi hərəkətlər 
trayektoriyalar üzrə təkrarlanarkən, əvvəlki maraq forması üzə 
çıxır. Bəzi forma dəyişikliyin ə məruz qalsa da məzmun 
baxımından eyni ola bilir. Bu baxımdan da daima mövcud olan və 
daima zəruri olan maraqları təmin etmək üçün müvəqqəti, bir 
hərəkət vəziyyətinin yaranmasını şərtləndirən maraq mövcud olur. 
Məsələn, dövlət hakimiyyətinin strukturları, siyasi qurumları 
qanunvericiliyin yaradılması və tətbiqini daima mövcud olan 
maraq kimi göstərirlər. Lakin bu yolda siyasi qurumların hərəkəti, 
fəaliyyəti, funksiyaları nəticəsində müxtəlif forma və məzmunlu 
müvəqqəti maraqlar da ortya çıxa bilər. Buna həmin an üçün, 
həmin şərait üçün meydana gələn bird əfəlik maraq da demək 
olar. Bu müvəqqəti və birdəfəlik maraq ola bilər ki, daima 
mövcud olan marağı təmin etmək üçün təmin edilsin. Məsələn, 
cəmiyyətdə yaşamaq marağı hər bir şəxsin marağıdır və daimi 
xüsusiyyətlərə malikdir. Lakin bu marağı təmin etmək üçün çoxlu 
sayda hərəkətlər edilir ki, nəticədə hərəkət zamanı çoxlu sayda 
mərkəzi marağı təmin etmək üçün müvəqqəti maraqlar meydana 
gəlir. Daima mövcud olan maraq tələb edir ki, daima birləşmə, 
ayrılma prosesləri həyata keçirilsin. Maraqların birləşməsi üçün 
ola bilər ki, trayektoriyalar (baza və köməkçi) yaradılsın. Çünki 
maraqların təmin edilməsinin özü tələb edir ki, siyasi hərəkətlər 
tez-tez törədilsin. Siyasi hərəkətlər törədildikdə trayektoriyaların 
yaranması prosesləri meydana gəlir. Bu baxımdan siyasi sistemin 
tərkibi də genişlənmə xüsusiyyətlərinə malik olur. Siyasi 
maraqların çoxalması siyasi hərəkətlərin sayının artmasını tələb 
edir və siyasi trayektoriyaların yaranmasını zəruri edir. Siyasi 
trayektoriyalar isə yeni aktorların, siyasi subyektlərin, siyasi 
qurumların yaranmasını zəruri edir, tələb edir. Bu baxımdan siyasi 
inkişaf zamanı siyasi qurumların tərkibində dəyişiklik edilir. 
Struktur dəyişikliyin ə məruz qalır. Siyasi inkişaf zamanı siyasi 
sistemlərdə ardıcıl və məqsədyönlü şəkildə təmin edilən və bir-



 103

birini əvəzləyən, siyasi vasitə üzərinə vasitə gətirən maraqların 
sayı artmaqda davam edir. Məhz maraqlar üzərində qurulan 
hərəkətlər cəmiyyətin ümumi inkişafını təmin edir. Maraqların 
forma və məzmunu siyasi hərəkətlərin istiqamətlərini müəyyən-
ləşdirir. Maraq yolu ilə hərəkətlər zamanı çoxlu sayda hədəflərə 
və məqsədlərə çatılır.1 Siyasi sistemi yaradan, zəruri edən başlıca 
vasitə tələbata bağlı olan maraq olduğundan, maraq hərəkət 
sistemini, siyasəti hazırlayan və istiqamətləndirən mərkəzlərin 
yaradılmasını şərtləndirir və siyasi qurumların qarşılıqlı fəaliyyət 
mexanizmini formalaşdırır. Siyasi inkişaf prosesi maraqların 
çoxçalarlı olmasını şərtləndirir.  

щярякяти тямин едир;-щярякят нятижясиндя мараг тямин олунур. Бу просес ардыжыл
олараг-тякрарланмыш формада йериня йетирилир.

Сийаси вязиййятлярин вя сийаси вязиййятляри ямяля эятирян
васитялярин ардыжыллыьыны якс етдирян схем

Maraq

Tяlяbat 

Шяrait

Hяrяkяt Maraq Шяrait

Hяrяkяt 

Tяlяbat 

Щярякят-нисби башланьыж-давамедижи вязиййят-нисби сонлуг-щярякят-нисби башланьыж.
Щяр бир щярякят механизминин ясасы мараг, шяраит вя тялябатдан формалашыр.
Схемдян эюрцнцр ки, мараг шяраити йарадыр;-шяраит тялябаты цзя чыхарыр; -тялябат

Sxem 10

 

                                                 
1 Nəsibov E.M. Siyasətin tərkib hissələrinin h ərəkət xüsusiyyətləri. Bakı, 
“Elm və Təhsil”, 2010, 116 səh. s. 64-67. 
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Hərəkətlər trayektoriyaları əmələ gətirir. Biri var baza 
trayektoriyası. Bu trayektoriya daimi olur və həyatın baza xəttini 
təşkil edir. Biri də var ki, baza trayektoriyası içərisində qısa 
məsafəli trayektoriyalar. Qısa məsafəli trayektoriylar birdəfəlik 
hərəkətlərin (uzanmayan) yaratdıqları trayektoriyalardır. Baza 
trayektoriyası da ard-arda davam edən, meydana gələn birdəfəlik 
qısa trayektoriyalardan yaranır. Bu da onunla izah olunur ki, bir 
baza trayektoriyasının içərisində çoxlu sayda hərəkətlər törədilə 
bilir. Bir məzmunlu trayektoriyalar maraq və hədəflərdə bitir. 
Yeni forma və məzmunlu trayektoriyalar əmələ gəlir. Yəni maraq 
amili həm başlanğıc, həm də sonluğu təmin edən vasitədir. 
Trayektoriya və maraq siyasi qurumları, siyasi institutları 
formalaşdırır. Siyasi institutlar və vasitələrin qarşılıqlı fəaliyyəti 
isə siyasi sistemi əmələ gətirir. Siyasi sistemin fəaliyyəti də öz 
növbəsində siyasi mənzərəni, siyasi mühiti formalaşdırır. 
Siyasətin ünsürləri siyasi şəxslər və siyasət qurumlarıdır. Siyasətin 
ünsürlərinə canlı siyasi vasitələri aid etmək olar.  

 
Siyasi inkişafın təmin edilməsi məqsədilə əlveri şli  
siyasi şəraitin yaradılmasının əsasları 
 
Siyasi inkişaf zamanı siyasətin subyektləri öz maraqlarını 

təmin etmək üçün siyasi hərəkətlər edirlər və bir-birinin ardınca 
sürətli hadisələr törədirlər. Bütün siyasi subyektlərin qarşılıqlı 
olaraq və faydalılıq əsasında məqsədyönlü şəkildə siyasi 
hadisələri törətmələri siyasi inkişaf vəziyyətini və proseslərini 
yaradır. Buradan belə bir fikir yaranır ki, siyasi inkişaf əlverişli 
siyasi şəraitin yaradılmasını və bu şəraitdən səmərəli istifadə 
edilməsini tələb edən bir vəziyyətdir. Siyasətin subyektləri ona 
görə əlverişli şərait yaradırlar ki, siyasi hadisələrin sürətlə 
törədilməsini təmi etsinlər. Hər bir hadisə özü ilə şərait 
yaratmaqla bərabər, əlavə yeni şəraitin də yaradılmasını tələb edir. 
Yeni şərait yeni zərurət və tələbat əmələ gətirir, yeni maraqların 
meydana gəlməsini zəruri edir. Faydalı maraqlar yeni şəraitin 
forma və məzmunu ilə bağlı olur. Belə ki, şəraitin mövcud tərzliyi 
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yeni maraqların tərkibini müəyyən etməyə imkan verir. Bir-birinin 
ardınca yaradılmış əlverişli şərait siyasi subyektlərin faydalı və 
hərəkət trayektoriyası ilə səmərəli şəkildə siyasi hadisələri 
törətmələrini şərtləndirir. Əlverişli siyasi şəraitin dalbadal 
yaradılması, yaranması (siyasi hadisələrin və proseslərin nəticəsi 
olaraq ) ümumilikdə siyasi mühitin əlverişli olmasını təmin edir. 
Əlverişli siyasi mühit isə siyasi inkişafı meydana gətirir. Münasib 
siyasi şəraitin yaradılması vəziyyəti və proseslərində əsas məqsəd 
həm də siyasi hadisələrin düzgün gedişatını dəyərləndirməkdən 
ibarətdir. Bu məqsədlə, siyasi hadisələr düzgün şəkildə 
törədilməlidir ki, müvafiq siyasi şəraitin yaradılması təmin edilsin. 
Müvafiq siyasi şərait isə siyasi inkişafı zəruri edir və bütövlükdə 
siyasi hadisələrin siyasi inkişaf mühitində ardıcıl olaraq 
törədilməsini təmin edir. Əlverişli siyasi şərait ümumilikdə siyasi 
hadisələrin çoxçalarlığını təmin edir və çoxçalarlı siyasi 
hadisələrin mövcudluğu isə siyasi mühitin rəngarəngliyini yaradır. 
Siyasi mühitin rəngarəngliyi isə ümumilikdə siyasi inkişafı zəruri 
edir. Siyasi inkişaf isə bütün siyasi hadisələri öz ətrafına cəlb edən 
bir proses və vəziyyətdir, eləcə də yol və vasitədir. Siyasi inkişaf 
bir növ yeni-yeni siyasi şəratin yaradılmasını zəruri edir. Siyasi 
inkişaf siyasətin bütün subyektlərinin maraqlarının oyanmasını, 
meydana gəlməsini tələb edir. Siyasi inkişaf siyasətin subyekt-
lərinin ardıcıl olaraq maraqlarını təmin etmək üçün siyasi 
hərəkətlər etmələrini zəruri edir. Əlverişli şəraitlərin yaradılması 
siyasi hərəkət trayektoriyasında növbəti hadisələr üçün də şəraitin 
meydana gəlməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

 
Siyasi inkişaf prosesləri zamanı siyasi qurumların  
nəzarət fəaliyyətinin əsasları 
 
Siyasi inkişaf zamanı siyasi hadisələr sürətlə törədildiyindən 

siyasi qurumlar tərəfindən idarə olunmağa cəlb edilir. Siyasi 
hərəkətlər idarəçilik əsasında törədilir. Bu o deməkdir ki, siyasi 
şərait tədqiq edilir, bütün sahələrdəki maraqlar müəyyənləşdirilir 
və siyasi subyektlər həmin tələblərə uyğun olaraq maraq 
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istiqamətində hərəkət edirlər. Siyasət qurumları siyasi hadisələri 
cəmiyyətin bütün sahələrində bərabər şəkildə, tarazlaşdırılmış 
prinsipə əsasən törətmələridirlər. Siyasi inkişaf zamanı siyasət 
mühitində çox qarışıqlıq əmələ gəlir və müxtəlif istiqamətli siyasi 
hadisələrin törədilməsi sayəsində ümumi siyasi sistemdə, siyasi 
mühitdə çoxçalarlılıq yaranır. Siyasi inkişaf zamanı siyasi 
hadisələrin bir-birinə keçmələri və əvəz olunmaları da sürətlə baş 
verir. Siyasi inkişaf zamanı siyasətin subyektləri arasında da 
toqquşmalar ola bilir. Siyasi hadisələrin törədilməsi zamanı kəskin 
toqquşmalar sayəsində siyasi hadisələr öz hərəkət trayektoriyası 
üzrə törədilməsini dayandıra bilir. Bununla yanaşı, kəskin 
toqquşmalar zamanı siyasi hadisələr öz sürətli törədilməsini 
dayandıra bilir. Belə halların baş verməməsi, çoxistiqamətli siyasi 
hadisələrin zamana və tələbata müvafiq olaraq törədilməsini 
tənzimləmək, siyasi hadisələrin ardıcıl olaraq törədilməsini təmin 
etmək məqsədilə siyasi hadisələrə nəzarət etmək, siyasi 
hadisələrin törədilməsinə nəzarət etmək tələb olunur. Siyasi 
inkişaf üçün hadisələr canlı vasitələrin iradələrinə tabe etdirilirlər. 
Siyasi hadisələri qanunauyğun şəkildə törətmək məqsədilə 
siyasətin subyektləri tərəfindən siyasi hadisələr idarəetməyə cəlb 
edilir. Siyasi hadisələrə nəzarət etmək və siyasi hadisələri daxili 
və kənar ünsürlərdən qorumaq üçün və siyasi hərəkət 
trayektoriyasında siyasi hadisələrin törədilməsini tənzimləmək 
məqsədilə siyasi sistemdə “i şıqfor”  sistemi tətbiq edilir. Bununla 
yanaşı, “körpü” və “keçid” trayektoriyalarından istifadə edilir.1 
Siyasi inkişaf zamanı siyasi hadisələr sürətlə törədildiyindən və 
trayektoriyaların həddindən artıq çoxluğu tələb edir ki, 
trayektoriya kəsişmələrində siyasi hadisələrin növbəli və ardıcıl 
törədilməsini təmin etmək üçün “işıqforlardan” istifadə edilsin. 
Həmin “işıqforlar” sistemi ümumilikdə siyasi hadisələrin ümumi 
törədilmə sistemində tətbiq edilir. “İşıqfor” sistemi ilə siyasi 
hadisələrin ardıcıl və növbəli törədilməsi təmin edilir. Bu da 

                                                 
1 Nəsibov E. M. Siyasətin tərkib hissələrinin h ərəkət xüsusiyyətləri. “Elm v ə 
Təhsil” n əşriyyatı, Bakı-2010, 116 səh., s. 86. 
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onunla izah olunur ki, cəmiyyətin bütün sahələrindəki normaların 
yaradılması, icrası zamanı siyasi aktlar ardıcıl olaraq törədilir. 
Cəmiyyətin bütün sahələrində maraqlar təmin edilir. Maraqların 
təmin olunması proseslərində müxtəlif t ərkibli maraqlar növbə ilə 
və digər maraqlarla toqquşmamaq üçün təmin edilir. “İşıqforlar” 
vasitəsilə siyasi hadisələr elə tənzimlənir ki, onlar bir 
trayektoriyadan digərinə keçir və rəvan şəkildə əvəz edilir. 
Məsələn, iqtisadi, sosial, mənəvi, humanitar maraqların təmini 
üçün hadisələr ardıcıl olaraq, bir-birinə əsaslanaraq törədilir. 
“ İşıqforlar” siyasi hadisələrin zamana uyğun olaraq törədilməsini 
təmin edir. “İşıqforlar” qismində isə siyasətin subyektlərinin 
yaratdıqları qanunvericilik aktları çıxış edir. Məlumdur ki, 
qanunvericilik aktları tələbəta və zamana, şəraitə və marağa uyğun 
olaraq qəbul edilir. Qəbul edilən aktlar həm də yeni-yeni 
maraqları üzə çıxarmaq üçündür. Həmin aktlar siyasi hadisələrin 
törədilməsini elə tənzimləyir ki, siyasi hadisələrin hərəkət 
trayektoriyasında kəskin toqquşmalar baş verməsin və “tıxaclar”  
yaranmasın. Siyasi inkişaf zamanı siyasi hərəkət trayektoriya-
larının və siyasi hadisələrin sayı artır. Eləcə də mərkəzi maraq 
obyektlərinin sayı da artırılır. Bu zaman kəsişmə mərkəzlərinin 
sayı da çoxaldılır. Bu bir növ böyük bir şəhərin getdikcə 
böyüməsinə, yaşayış, istehsal, xidmət, ticarət, sosial, səhiyyə, elm, 
təhsil və digər obyektlərin sayının çoxalmasına və həmin 
obyektlərdə maraq göstərən şəxslərin və avtomobil vasitələrinin 
hərəkətinə bənzəyir. Siyasi inkişaf zamanı siyasət subyektlərinin 
sayı da artır və siyasi vasitələrin sayı artdıqca siyasi hərəkətlərin 
də sayı çoxaldılır. Bu baxımdan da siyasi maraqların cəmləşdiyi 
mərkəzlərdə mütləq şəkildə “i şıqforlar”dan istifadə edilir. Siyasi 
inkişaf zamanı siyasi qurumlar ümumi siyasi mühitə nəzarət 
edirlər. Hər bir və ya oxşar sahədəki siyasi hərəkət trayekto-
riyasında siyasi hərəkətləri nizamlamaq üçün mütləq şəkildə siyasi 
qurumlar tərəfindən nəzarət mexanizmi yaradılır. Bu nəzarət 
mexanizmini həyata keçirən nəzarət siyasi qurumları təşkil edilir. 
Nəzarət siyasi qurumlarının vəzifə və səlahiyyətləri müəyyən 
edilir. Bu qurumlar öz vəzifə və səlahiyyətlərinə görə funksiya 
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yerinə yetirirlər. Həmin nəzarətedici siyasi qurumlar müvafiq 
normalarla siyasi hadisələrin ardıcıl olaraq törədilməsinə nəzarət 
edirlər, həmçinin, daxildən və kənardan mane olan ünsürləri 
zərərsizləşdirirlər. Baş verən hadisələrə nəzarət ümumi və birbaşa 
əsaslarla edilir. Siyasi hadisələrə ümumi nəzarət əsasən baş 
mərkəzi siyasət qurumları tərəfindən həyata keçirilir. Nəzarət 
şaxəli trayektoriya üzrə və dövriyyəli proseslərə uyğun şəkildə 
həyata keçirilir. Siyasi inkişaf proseslərində siyasi hadisələr 
sürətlə törədildiyindən yaranan enerjinin təsirləri sayəsində siyasi 
hadisələr baza ideologiya sahəsindən kənara çıxa bilər. Bu zaman 
qanunauyğunluqdan kənar hadisələrin trayektoriyası yarana bilər 
ki, bu proseslər də siyasi sistemin məqsədyönlü mexanizmini 
dağıda bilər. Nəticədə cəmiyyətdə xaotik vəziyyət, idarəolun-
mayan vəziyyət meydana gələ bilər. Siyasət qurumları ona görə 
siyasi hadisələr trayektoriyasına nəzarət edirlər ki, siyasi hadisələr 
çərçivədən kəskin şəkildə kənara çıxa bilməsinlər. Siyasi 
hadisələrə nəzarət siyasi hadisələrin normal sürətlə törədilməsini 
təmin edir və siyasi hadisələrin hüdudlarını müəyyən edir.  

 
Siyasi inkişaf zamanı real vəziyyətin (şəraitin)  
dəyərl əndirilm əsinin əsasları 
 
Siyasi inkişaf maraq və maraq uğrunda edilən siyasi 

hərəkətlərlə bağlı olduğundan, maraq da real vəziyyətdən 
meydana gəlir. Hər bir siyasi hərəkət yeni siyasi şəraiti yaradır, 
yaranmış vəziyyət isə maraqların forma və məzmununu meydana 
gətirir. Siyasi inkişaf əsasən maraqların forma və məzmununa 
əsaslı surətdə bağlı olduğundan, siyasi hərəkətlər də maraqların 
təmini istiqamətində münasib formada edilməlidir. Siyasi 
hərəkətlər siyasətin subyektləri tərəfindən edilir. Siyasətin 
subyektləri-siyasəti həyata keçirənlər başlıca olaraq maraqların 
təmin edilməsi uğrunda münasib hərəkət prinsipini əsas 
götürməlidirl ər. Münasib hərəkət prinsipi isə real siyasi şəraitdən 
əmələ gəlir. Real siyasi şərait və vəziyyət siyasi inkişaf üçün 
hərəkətlərin istiqamətlərinin müəyyən edilməsini şərtləndirir. Hər 



 109

bir siyasi hərəkət, siyasi aktların qəbulu, siyasi hadisələrin 
törədilməsi siyasi şəraitlə bağlı olur. Bu baxımdan da siyasi 
şəraitin dəyərləndirilməsi, yaradılmış siyasi vəziyyətin 
qiymətləndirilməsi və bu qiymətləndirilməyə əsasən münasib 
addımların atılması zəruridir. Siyasi şəraitin dəyərləndirilməsini 
həm siyasəti hazırlayanlar-qərar qəbul edənlər, həm də siyasəti 
icra edənlər qiymətləndirməlidir. Siyasi şəraitin dəyərləndirilməsi 
(münasib qiymət verilməsi) bacarığı ilk növbədə siyasi təcrübələrə 
əsaslanır. Siyasi şəraitin dəyərləndirilməsi təcrübi və nəzəri 
qanunauyğunluqlardan asılıdır. Buna görə də siyasi şəraiti 
dəyərləndirmək üçün siyasətin subyektlərində-siyasəti həyata 
keçirən şəxslərdə elmi-nəzəri və təcrübi biliklərin olması vacib 
şərtdir. Siyasi şəraitin dəyərləndirilməsi və münasib hərəkətlərin 
edilməsi əsasən siyasi inkişaf istiqamətində münasib siyasi 
hadisələrin törədilməsini təmin edir. Münasib olan siyasi 
hadisələrin törədilməsi əsasən siyasi hərəkət trayektoriyasında 
siyasi inkişafı yaradan ardıcıl hadisələrin mövcudluğunu təmin 
edir. Bir siyasi hadisənin ardınca münasib siyasi hadisələrin 
törədilməsi əsasən əvvəlki siyasi hadisələrdən asılıdır. Yəni 
birinci siyasi hadisənin törədilməsi ilk növbədə növbəti siyasi 
hadisələrin münasib istiqamət üzrə törədilməsini təmin edir. 
Siyasi hadisələrin eyni və oxşar məqsədlər üzrə ardıcıl törədilməsi 
nəticəsində bir-birini əvəzləyən siyasi şəraitlər meydana gəlir. 
Siyasi şəraitlərin meydana gəlməsi ardıcıllığı isə şəraitlər 
trayektoriyasını yaradır ki, bu da elə məhz siyasi hərəkətlər 
trayektoriyasının tərkibində mövcud olur. Münasib siyasi şəraitlər 
trayektoriyası siyasi hadisələrin tez-tez törədilməsini və 
ardıcıllığını təmin edir. Siyasi şəraitlər trayektoriyasında siyasi 
hərəkətlərin ardıcıllığı siyasi inkişafı zəruriləşdirir. Bu baxımdan 
da siyasəti həyata keçirənlər siyasi şəraiti dəyərləndirməyi 
bacarmalıdırlar. Siyasi şəraitin dəyərləndirilməsi və buna müvafiq 
olaraq siyasi hərəkətlərin edilməsi siyasi inkişafı zəruri edir. 
Siyasi şəraitin dəyərləndirilməsi əsasən maraqların dəyərləndiril-
məsindən də asılıdır. Maraqların dəyərləndirilməsi ilk növbədə 
tələbat amili ilə bağlı olur. Siyasi inkişaf zamanı siyasi hadisələrin 
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dəyərləndirilməsi siyasi hərəkətlər zamanı meydana gələn siyasi 
şəraitdən, nəticələrin çıxarılmasından, verilən qiymətdən ibarətdir. 
Eyni zamanda siyasi hadisələrdən çıxarılmış nəticələrin elmi-
nəzəri və təcrübi qanunauyğunluqlara əsasən təhlilindən də 
ibarətdir. Siyasi inkişaf siyasi hadisələrin müəyyən istiqamətlər 
üzrə ardıcıl törədilməsini tələb edən prosesli vəziyyət olduğundan 
siyasi şəraitlərin ardıcıl dəyərləndirilmə, qiymətləndirilmə 
prosesləri də ardıcıl olaraq həyata keçirilməlidir. Ümumiyyətlə, 
siyasi şəraitlərin dəyərləndirilməsinə də üç aspektdən yanaşmaq 
lazımdır: birincisi, konkret siyasi şəraitin (hər bir hadisədən 
sonrakı vəziyyət) dəyərləndirilməsi, ikincisi, ayrı-ayrı istiqamətlər 
üzrə siyasi şəraitin dəyərləndirilməsi, üçüncüsü isə ümumilikdə 
siyasi mühiti təmin edən cəmləşmiş siyasi şəraitlərin 
dəyərləndirilməsi. Siyasi şəraitin dəyərləndirilməsi nəticəsində 
siyasi hadisələrin də idarəedilməsi məsələləri tənzim olunur. Bir 
növ siyasi hərəkətlər idarə olunur. Siyasətin subyektləri tərəfindən 
törədilən siyasi hadisələr, aktlar əsasən normativ tələblərə 
söykənir. Bu baxımdan da siyasi inkişaf üçün siyasi şəraitin 
dəyərləndirilməsi vacib olan amil rolunu oynayır. Siyasi şəraitin 
dəyərləndirilməsi siyasi strategiya zamanı taktiki vəziyyətlərin 
dəyərləndirilməsi məsələlərini üzə çıxarır. Taktiki vəziyyətlərin 
dəyərləndirilməsi nəticəsində siyasi hərəkətlərin forma və 
məzmunu da müəyyən edilir. Siyasi inkişaf üst-üstə gələn siyasi 
dalğalardan yaranan bir vəziyyət olduğundan ümumilikdə hər bir 
siyasi dalğanın da meydana gətirdiyi ardıcıl şəraiti dəyərləndirmək 
lazımdır. Siyasi inkişaf dalğalarının gətirdikləri şəraitlərin 
dəyərləndirilməsi sayəsində növbəti siyasi inkişaf dalğaları üçün 
münasib siyasi hərəkətlərin edilməsi məsələsi də meydana gəlir. 
Siyasi şəraitin dəyərləndirilməsi əsasən tələbatdan yaranır. Tələbat 
amili də öz növbəsində maraqla bağlı olaraq siyasi aktların 
törədilməsini şərtləndirir. Siyasi inkişaf əsasən siyasi dalğaların 
əmələ gətirdikləri qatlardan meydana gəlir. Bu baxımdan da siyasi 
inkişaf dalğalarının yaratdıqları şəraitdən nəticələr çıxarmaq 
zəruri amilə çevrilir. 
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Siyasi inkişaf zamanı siyasi hərəkətləri v ə münasibətləri  
müəyyən edən normaların genişləndirilm əsinin əsasları- 
normalar məcəlləsinin-normalar toplusunun təşkil  
edilməsinin əsasları  
 
Siyasi inkişaf siyasətin forma və məzmunundan əsaslı şəkildə 

asılıdır. Siyasətin forma və məzmunu onun struktur təsisatlarında, 
normalarında və onun məqsəd və dəyərlərində tapır. Elmi 
izahatlara əsasən siyasət strukturunda forma, məzmun və proses 
ayrılır. Siyasət forması-ona davamlılıq, sabitlik verən, adamların 
siyasi davranışını tənzimləməyə imkan verən onun təşkilat 
strukturu, institutları (dövlət, partiyalar və s.) həmçinin normaları 
və qanunlarıdır. Siyasətin məzmunu onun məqsədləri və 
dəyərlərində həll etdiyi qərarların qəbul edilməsi motivlərində və 
mexanizmlərində, problemlərdə ifadə olunur.1  

Siyasi inkişaf bütün sahələri əhatə edən aktlar və siyasi 
hadisələr toplusunu özündə əks etdirən bir proses cəmidir. Siyasi 
inkişaf zamanı cəmiyyəti əhatə edən bütün istiqamətlər üzrə siyasi 
hərəkətlər edilir. Siyasi hərəkətlər sürətlə edilir. Siyasi inkişaf 
siyasətin subyektləri arasında münasibətlərlə xarakterizə olunan 
bir proses olduğundan münasibətlərin tənzimlənməsi üçün real 
siyasi şəraitdən irəli gələrək normaların yaradılması zəruri amilə 
çevrilir. Siyasi inkişaf zamanı normalar siyasi hərəkətlərin 
məqsədyönlü və təyinatlı şəkildə istiqamətlənməsini təmin edir. 
Normalar bir növ siyasi hərəkətlər üçün çərçivəyə salma, 
istiqamətverici və trayektoriya müəyyənedici rol oynayır. 
Siyasi inkişaf zamanı proseslər ardıcıl olduğundan və siyasi 
hadisələrin təsiri ilə bir şəraitdən digər münasib şəraitlərin 
meydana gəlməsi ilə müşahidə olunduğundan mütləq şəkildə 
normalar yaradılmalıdır. Normalar bütün sahələri əhatə edərək 
şaxələnmiş, məcəllələşmiş (toplu) xüsusiyyətlərə malik olur. 
Siyasi hərəkət digər siyasi hərəkətdən doğduğundan norma da 
                                                 
1  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyası. Politologiya. Izahlı lüğət. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 352 səh., 
səh. 274.  
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digər normadan meydana gəlir. Normalar icra olunarkən meydana 
gələn yeni maraqlar və zərurət, həmçinin şərait tələb edir ki, yeni 
normalar yaransın. Normalar siyasi şəraitə müvafiq olaraq törəmə 
xüsusiyyətlərinə malik olur. Bu da onunla izah olunur ki, siyasi 
maraq uğrunda edilən hər bir hərəkət özündən sonra digər 
hərəkətlərin yaranmasını zəruri edir. Siyasi inkişaf zamanı ümumi 
normalar, yəni ümumi istiqamətverici normalar (məsələn, 
konstitusiya) olmaqla yanaşı, konkret sahələri əhatə edən 
normalar da mövcud olur. (Məsələn, qanunlar, fərmanlar, 
sərəncamlar və digər hüquqi-normativ aktlar). Normalar toplusu 
olan sənədlər müəyyən strategiya istiqamətlərini müəyyən edir. 
Hər bir norma isə taktikanı müəyyənləşdirir. Hər bir norma 
münasibəti müəyyən edir, münasibətləri tənzimləyir. Konkret 
norma konkret sahələrdəki münasibətləri tənzimləyir. Bir sahə 
(ixtisaslaşmış) üzrə qəbul edilən və icra olunan sənədlər həmin 
sahələrin fəaliyyəti üçün həm də siyasi instrumentaril ər 
(instrumentari-musiqidə bir ixtisasda işlənən alətlər kompekti 
deməkdir) rolunda çıxış edir. İnstrumentarilərin tərkibi olan 
normalar toplusu isə sahələrin tənzimlənməsini təmin edir və 
sahələr üzrə strategiya olaraq ayrı-ayrı taktiki gedişləri müəyyən 
edir. Siyasi inkişaf zamanı mütləq şəkildə siyasi hadisələrin 
trayektoriyalarının yaradılması, trayektoriyaların ilkin gediş 
layihələrinin müəyyən edilməsi üçün və siyasi hadisələrin 
trayektoriyalardan keçmələrini təmin etmək üçün normaların 
məcəllələşdirilməsi zəruridir. Normaların toplusu (ayrı-ayrı 
istiqamətlər və sahələr üzrə) ümumi siyasi mühitin tənzim-
lənməsini təmin edir. Ümumilikdə siyasi mühiti tənzimləmək və 
siyasi inkişafı təmin etmək üçün qanunvericilik bazasının 
yaradılması zəruri amilə çevrilir. Siyasi inkişaf zamanı bir siyasi 
hadisə törədilir və nəticədə bir neçə siyasi hadisələrin də 
törədilməsi üçün şərait meydana gəlir. Siyasi inkişaf siyasi 
vəziyyətlərin ardıcıl yaradılmasını təmin edən bir prosesli 
vəziyyət olduğundan hər bir ardıcıl prosesi tənzimləmək üçün 
mütləq olaraq norma yaradılmalıdır. Hər bir proses, hər bir 
hərəkət məqsədə əsaslandığından məqsədlərin müəyyən edilməsi 
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də normalarla həyata keçirilməlidir. Çünki maraq və məqsədlər 
məzmuna malik olur, tələbatlara uyğun olaraq müəyyən hədləri 
özündə əks etdirir. Normaların mövcudluğu ardıcıl hərəkətlərin 
nizamlanmasını təmin edir. Hərəkətlərin meydana gəlməsi isə 
zərurətlə əlaqəli olduğundan normaların yaradılması da zəruri 
amilə çevrilir. Normalar ardıcıl hərəkət mexanizmini təmin edən 
əsas layihədir, istiqamət müəyyən edəndir. Siyasi inkişaf zamanı 
siyasi hadisələrə tez-tez təkan vermək üçün mütləq şəkildə 
normalar yaradılmalı və icrası təmin edilməlidir. Siyasi inkişaf 
qaydalar sistemi ilə əldə olunan bir vəziyyətdir. Qaydalar sistemi 
vasitələrin güclərini müvafiq istiqamətlərə səfərbər edir. Qaydalar 
sistemi tez-tez yaradılan qaydaları özündə əks etdirən bir 
mexanizm olaraq mərkəzləşmiş qüvvənin tətbiqi istiqamətlərini 
meydana gətirir. Qaydalar sistemi həm ayrı-ayrı sahələrdə olan 
enerji hissələrini, vasitələrini özünə cəlb edir və güclənir, həm də 
vahid istiqamətverici mərkəz olaraq vasitələrin enerjilərini 
müvafiq istiqamətlərə yönəldir. Normaların yaradılması da siyasi 
şəraitə bağlı olmalıdır. Hər bir siyasi hərəkət dəyişmiş vəziyyət 
yaradır. Bu vəziyyət tələb edir ki, yeni siyasi hərəkət üçün norma 
yaradılsın. Siyasi inkişaf üçün normaların yaradılması siyasi 
hərəkətlər zamanı əldə edilmiş təcrübələrdən də yaranır. Eyni 
zamanda yeni normaya uyğun olaraq siyasi hərəkət zamanı da 
başqa normalar da yaranır. Siyasi inkişaf dəyişkən xüsusiyyətlərə 
malikdir. Bu baxımdan da dəyişkənliyi təmin etmək üçün də 
normaların yaradılması və ya mövcud normaların tərkibində 
dəyişiklikl ərin edilməsi zəruri amilə çevrilir. Normalar təkrar 
hərəkət dövriyyəsinin meydana gəlməsinin əsaslarını müəyyən 
edir. Təkrar hərəkətlər zamanı isə trayektoriyalar baza 
trayektoriyalarına çevrilir. Baza trayektoriyaları isə siyasi inkişafı 
zəruri edir. Normalar siyasi hərəkətlərin trayektoriyalar üzrə 
təkrar törədilməsini təmin etməklə yanaşı, siyasi hərəkət 
trayektoriyalarında dəyişkən vəziyyət yaratmaq və tənzimləmək 
üçün də qəbul edilir. Normalar siyasətin subyektlərini hərəkətə 
gətirir və siyasətin subyektləri arasında əlaqələrin yaradılmasını 
və münasibətlərin formalaşmasını təmin edir. Baza normalar, yəni 
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maraqları təmin edən baza hərəkətləri tənzimləyən normalar tez-
tez dəyişmir və tez-tez dəyişən hərəkətləri tənzimləmək üçün 
köməkçi normalar qəbul edilir. Baza normalar çoxlu sayda 
törəmə normaların icrası zamanı meydana gələn şərait tələb 
edərsə, dəyişə bilir. Məsələn, konstitusiya islahatları inkişafı 
zəruri edən şəraitləri daha da çoxaltmaq məqsədilə və inkişafa 
mane olan normaları dəyişmək üçün həyata keçirilir. Baza 
normalar ümumi hərəkəti nizamlama funksiyasını yerinə yetirir. 
Siyasi inkişaf zamanı meydana gələn dəyişkən vəziyyətlər tez-tez 
təkrarlanır, ardıcıl olaraq yaranır. Bu baxımdan da baza 
normalarında dəyişiklikl ərin edilməsi də zərurətə çevrilir. 
Zamana, şəraitə və tələbata uyğun olaraq həyata keçirilən 
konstitusiya normalarını buna misal çəkmək olar. Baza norması 
dəyişkən siyasi şəraitlərin yaranmasına mane olduqda, siyasi 
hadisələrin törədilməsinin qabağını kəsdikdə və inkişaf gətirən 
dəyişkən şəraiti təmin etmək məqsədilə mövcud normaları 
dəyişmək zərurəti meydana gəlir. Baza normalar siyasi 
hərəkətlərin bütün sahələr üzrə şaxələnmiş formada törədilməsini 
təmin edir. Baza normalar maraqların təminatı istiqamətində 
daima dəyişən-törəmə normaların yaradılmasına xidmət etməlidir.  

Konstitusiya baza hüquq norması olaraq bütün sahələr üzrə 
qanunvericilik aktlarının (normalarının) yaradılması üçün 
təkanvericilik funksiyasını  yerinə yetirir. Siyasi inkişaf zamanı 
bir-birini əvəzləyən, bir-birinin ardınca yaradılmış şəraitləri təmin 
etmək üçün normaların qəbul edilməsi zəruri amilə çevrilir. Siyasi 
inkişaf zamanla bağlı olan bir vəziyyət olduğundan, siyasi 
hərəkətlər zamana müvafiq olaraq törədildiyindən mütləq şəkildə 
zamana münasib olan normaların yaradılması vacibdir. Siyasi 
inkişaf prosesində normalar zamanla uzlaşmalıdır. Zaman siyasi 
hərəkətləri və siyasətin subyektləri arasında baş verən münasibət-
ləri tənzimləyən şəraiti ortaya çıxardığından bu şəraiti tənzim-
ləyən hüquq normalarının mövcudluğu zəruridir. Normaların 
çoxluğu, qanunlar toplusu olan məcəllələr və qanunvericilik 
aktları toplusu münasibətlər sistemini, şəbəkəsini yaradır və 
münasibətlər sistemində hər bir sahə üzrə siyasət icraçısının 
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yerini, funksiyasını müəyyən edir. Normaların toplusu, cəmi 
siyasi inkişaf zamanı səlahiyyətlərin bölgüsünü müəyyənləşdirir. 
Siyasətin subyektləri arasında münasibətlərin tənzimlənməsini 
normalar həyata keçirir. Siyasi inkişaf vəziyyəti idarəedilən və 
həm də öz-özünə tənzimlənən bir prosesdir. Bu proses zamanı 
siyasi aktlar və siyasi hadisələr müəyyən hədlər çərçivəsində 
törədilir. Siyasi inkişaf qanunauyğunluqlara tabe olan bir proses 
olduğundan, mütləq şəkildə bu proses normalarla 
tənzimlənməlidir. Normalar isə baza və köməkçi normalara 
bölünür. Baza norma sənədi əsasən köməkçi sahələrdə 
münasibətləri tənzimləmək üçün qəbul edilir. Bununla yanaşı, 
siyasi inkişaf nəzarət edilən bir proses olduğundan da, baza norma 
sənədi bütün sahələrdə siyasi aktların qanunauyğun şəkildə 
törədilməsini zəruri edir. Baza normaları siyasi müstəvilərin 
hədlərini və hədlər çərçivəsində münasibətlərin baza prinsiplərini 
tənzimləyir. Siyasi inkişaf zamanı siyasi dalğalar ardıcıl olaraq 
gəldiyindən, vasitələrin qatlaşması, təbəqələşməsi prosesləri baş 
verir. Siyasi inkişaf dalğalarının meydana gətirdikləri vasitələrin 
qatlaşması, siyasi aktların bir-birini əvəzləməsi, siyasi hadisələrin 
bir qatdan digər qata keçərək bir-birini əvəzləməsi də qanuna-
uyğun şəkildə tənzimlənməlidir. Bu baxımdan da həmin 
qanunuyğunluğu yaratmaq üçün elmi və təcrübi biliklərə 
söykənərək normaların yaradılması vacib amilə çevrilir. Buradan 
belə bir nəticəyə gəlinir ki, cəmiyyətdə bütün münasibətlərin 
hədləri, ölçüləri və sahələri vardır və münasibətlər tələbatlara 
söykənir və tələbatların ödənilməsi üçün normalar qəbul edilir. 
Siyasətin subyektləri də bütün sahələri tənzimləmək və maraqları 
təmin etmək üçün normalara müvafiq olaraq hərəkət edirlər.  

Ümumiyyətlə, sahələr arasında bağlılıq mövcud olduğundan, 
bütün sahələrdə baş verən proseslərin bir-biri ilə əlaqəli olması 
vadar edir ki, tənzimləmə məsələləri ortaya çıxsın. Həmin 
tənzimləmə məsələlərini təmin etmək üçün mütləq olaraq 
normalar yaradılmalıdır, normalar qəbul edilməlidir. Baza sənədi 
təkanvericilik rolunu oynayır və digər normaların törədilməsini 
təmin edir. Normalar şərait, tələbat və maraqla bağlı olduğundan, 
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bu amillər, vəziyyət formaları artdıqca, normalar da şaxələnir. 
Normalar münasibətlərin genişlənməsi ilə şaxələnir. Normalar 
hərəkətlərin genişlənməsi üçün təkanvericilik funksiyasını yerinə 
yetirir. Normaların çoxluğu siyasətin əlavə qurumlarının 
yaranmasını zəruri edir və şərtləndirir. Siyasətin qurumlarının 
sayının çoxalması isə cəmiyyətdə meydana gələn vasitələrdən 
asılıdır.  

 
Siyasi inkişaf zamanı siyasi hadisələri ötürm ə proseslərinin  
gücləndirilm əsinin əsasları 
 
Siyasi inkişaf zamanı siyasi hadisələr tələbata cavab vermək 

və tələbatı ödəmək üçün sürətlə ardıcıl olaraq törədilməlidir. 
Ardıcıl törədilən siyasi hadisələr ardıcıl maraqların sürətlə təmin 
edilməsinə əsaslanır. Maraqların ardıcıl olaraq təmin edilməsi isə 
vasitələrin hərəkətə gəlməsinə və əlavə vəsaitlərin artmasına 
səbəb olur. Siyasi hadisələrin ardıcıl olaraq törədilməsi sayəsində 
vasitələrin sayı artır. Vasitələrin sayının çoxaldılması isə ümumi 
olaraq hərəkətin güclənməsinə səbəb olur. Nəticədə siyasi 
vasitələrin hərəkətə gəlməsi ilə müəyyən istiqamətlər üzrə siyasi 
vasitələrin kompleks şəkildə, qruplaşmış şəkildə hərəkəti baş verir 
və hərəkətlər sürətlənir. Siyasi vasitələr bir trayektoriyadan siyasi 
hadisələrin digər trayektoriyalara keçmə proseslərini sürətləndirir. 
Siyasi hadisələrin isə bir trayektoriyadan digərinə keçmələri siyasi 
hadisələrin törədilərək əvəzlənməsi proseslərini sürətləndirir. 
Siyasi hadisələrin bir-birini əvəz etməsi nəticəsində əmələ gələn 
enerji digər sahələrin də inkişafını təmin edir, siyasi hadisələr 
sürətlənir. Ümumiyyətlə, siyasi hadisələr tələbatı təmin etmək 
istiqamətində törədildiyindən, digər növ əlavə tələbatların 
yaranması üçün siyasi hadisələr ardıcıl olaraq sürətlə törədil-
məlidir. Bir hərəkət trayektoriyasında baş verən siyasi hadisələr 
digər hərəkət trayektoriyasında baş verən siyasi hadisələrə təkan 
vermək üçün sürətlə törədilməlidir ki, zaman amili də qısalsın və 
qısa zamanda çoxlu sayda siyasi hadisələr törədilsin və əlavə 
vasitələr əldə edilsin. Bu baxımdan siyasi hadisələr bir 
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trayektoriyadan digərinə sürətlə keçməlidir və keçmə prosesində 
əvəzləmə baş verməlidir. Siyasi hadisələrin bir trayektoriyadan 
digərinə keçmə prosesləri sürətləndirilməlidir ki, siyasi tələbatlar 
ödənilsin. Siyasi tələbatlar isə siyasi maraqların təmin edilməsinə 
əsaslanır. Siyasi hadisələrin bir trayektoriyadan digərinə sürətlə 
keçməsi üçün bir trayektoriyanın özündə də siyasi hadisələr 
sürətləndirilməlidir və həmin hadisələr əlaqəli trayektoriyaya 
sürətlə keçərək əvəz edilməlidir. Siyasi hadisələrin bir-birini 
itələməsi prosesləri sürətləndirilməlidir ki, məqsədə qısa zamanda 
çatılsın. Siyasi hadisələrin ötürülməsi prosesləri yaranmış 
şəraitdən asılı olduğundan ötürülmə proseslərini sürətləndirmək 
üçün daima əlverişli şərait yaradılmalıdır. Siyasi hadisələr bir 
trayektoriyadan digərinə keçərkən mütləq şəkildə itələmə və 
cəlbetmə prosesləri sürətləndirilməlidir. Siyasi hadisələrin 
ötürülməsi prosesləri ona görə sürətləndirilməlidir ki, siyasi 
hadisələr əlaqəli, bitişik trayektoriyalarda sürətlə törədilsin. Siyasi 
hadisələrin təsir qüvvələri digər trayektoriyadakı siyasi hadisələr 
üçün təkanvericilik rolunu oynayır. Bu baxımdan da siyasi 
hadisələrin sürətlə ötürülməsi prosesləri baş verməlidir. Siyasi 
hadisələrin ötürülməsi prosesləri isə canlı siyasi vasitələr 
tərəfindən siyasi hadisələrə verilən reaksiyalardan asılıdır. Siyasi 
hadisə törədilir və törədilmə təsirləri nəticəsində digər siyasi 
hadisələr törədilir. Hadisə hadisədən törəyir. Bu da onunla izah 
olunur ki, maraq maraqdan yaranır, tələbat tələbatdan yaranır. 
Siyasi hadisələri ötürmə proseslərinə də iki aspektdən yanaşmaq 
lazımdır: birincisi, siyasi hadisələrin bir trayektoriyadan digərinə 
keçərək əvəz olunması (məsələn, iqtisadi sahədə baş verən 
hadisələrin sosial sahələrə təsir göstərməsi), ikincisi isə siyasi 
hadisələri törətmə mərkəzləri tərəfindən siyasi hadisələrin digər 
mərkəzlərə də sürətlə ötürülməsi prosesləri -siyasi hadisələrin 
şaxələnmiş strukturlarda pilləli trayektoriya ilə törədilməsi. 
Siyasət mərkəzləri digər siyasət mərkəzlərinə siyasi hadisələri 
törətmək üçün paylamaq proseslərini sürətləndirməlidirl ər. Bu isə 
o deməkdir ki, vəzifə və səlahiyyətlərin bölgüsünə müvafiq 
olaraq, siyasi hadisələrin iyerarxik olaraq törədilməsi, keçirilməsi 
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prosesləri sürətləndirilməlidir. Sürətləndirilmə prosesləri 
nəticəsində siyasi hadisələrin dövriyyəli şəkildə törədilməsi 
prosesləri də sürətləndirilir və siyasi vasitələrin sayı da artırılır. 
Bu baxımdan da siyasi hadisələrin törədilmək üçün ötürülməsini 
təmin edən vasitələrin də sayı da artırılır. Siyasi vasitələrin 
dövriyyəli hərəkətlərinin zamana görə qısaldılması, 
sürətləndirilməsi sayəsində siyasi inkişaf təmin edilir. Siyasi 
hadisələrin əlaqəli şəkildə mərkəzlərdən mərkəzlərə sürətlə 
ötürülməsi sayəsində mərkəzlərdə siyasi hadisələrə təkanvericilik 
də artır, siyasəti icra edən şəxslərdə emosiya artır, münasibət 
fəallaşır və hərəkət güclənir. Nəticədə siyasi hadisələrin 
trayektoriyalar üzrə ardıcıl törədilməsi prosesləri sürətlənir. 
Sürətlənmiş proseslər isə siyasi vasitələrin qısa bir zamanda 
artmasını, sayının çoxaldılmasını təmin edir. Siyasi hadisələrin 
mərkəzlərdən ötürülmə prosesləri vaxtında və sürətlə həyata 
keçirilməlidir. Vaxtında və sürətli ötürülmələr isə vasitələrin 
meydana gəlməsini təmin etməyə şərait yaradır. Siyasi inkişafı 
təmin etmək məqsədilə siyasətin subyektləri-siyasəti hazırla-
yanların hər biri öz səlahiyyətlərinə müvafiq olaraq ardıcıl şəkildə, 
pilləli tratyektoriyaya əsasən şaxələndirilmiş strukturlarda siyasi 
aktlar törətməlidirl ər. Siyasi hadisələrin ardıcıl törədilməməsi isə 
siyasi vasitələrin ardıcıl olaraq yaranmasının və hərəkətə 
gətirilməsinin qarşısını ala bilir. Bir siyasi hadisənin digər siyasi 
hadisəni törətməyə şərait yaratması və eləcə də bir siyasi 
hadisənin bir neçə siyasi hadisə üçün təkanvericiliyi səbəbindən 
siyasi aktların tez-tez törədilməsi zəruri olur. Bir sahədə siyasi 
hadisələr sürətlə törədilir və digər sahələrdəki hadisələrə təkan 
verir. Bu baxımdan da siyasi hadisələrin trayektoriyalarda ardıcıl 
olaraq törədilməsini təmin etmək məqsədilə mütləq şəkildə siyasi 
hadisələr törədilmək məqsədilə mərkəzlərdən mərkəzlərə, siyasi 
şəxslərdən şəxslərə tez-tez ötürülməlidir. Siyasi inkişaf vəziyyəti 
ardıcıl davam edən və müxtəlif forma və məzmunlu siyasi 
hadisələrdən yaranır. Siyasi inkişaf zamanı meydana gələn 
maraqları təmin etmək məqsədilə yaradılmış siyasi hadisələri 
törətmə mərkəzlərinin sayının çoxaldılması ümumilikdə siyasi 
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sistemin genişlənməsinə səbəb olur. Siyasi sistem genişləndikcə 
hərəkət vasitələrinin sayı və hərəkət obyektlərinin sayı da artır. 
Siyasi vasitələr, siyasi subyektlər isə siyasi hadisələri törətmək 
üçün tez-tez ötürmə proseslərini həyata keçirirlər. Siyasi 
hadisələrin törədilmək üçün mərkəzlərə vaxtında ötürülməsi siyasi 
hadisələrin trayektorik dövriyyə ilə törədilməsini təmin edir. 
Siyasi hadisələrin törədilmək üçün mərkəzlərdən mərkəzlərə 
ötürülməsi siyasi hadisələrin ardıcıl törədilməsi üçün 
təkanvericilik amilini zəruri edir. Siyasi hadisələri törədilmək 
üçün ötürmə proseslərinin gücləndirilməsi siyasi inkişaf dalğa-
larının meydana gəlməsini zəruri edir. Siyasi inkişaf dalğaları 
siyasi hadisələrin dövriyyəli qaydada ötürülməsindən formalaşır. 
Təkrar dövriyyəli hərəkətlər siyasi inkişaf dalğalarının yaranması 
vasitələrinin güclənməsini və sayının çoxaldılmasını təmin edir. 
Siyasi hadisələrin vaxtında ötürülməsi siyasətin subyektləri 
arasında qarşılıqlı münasibətlərin inkişafını təmin edir və 
münasibətlərin forma və məzmununu formalaşdırır. Həmçinin 
siyasi hadisələrin ötürülmə proseslərinin gücləndirilməsi siyasətin 
subyektlərində məsuliyyət amilini meydana gətirir.  

 
Siyasi inkişafı zəruri ed ən tələbatın çoxaldılmasının  
əsasları 
 
Siyasi inkişaf təbəqəli, qatlı, geniş tərkibli, çoxsahəli maraq və 

tələbatdan asılıdır. Canlı siyasi vasitələr maraq və tələbatın 
ödənilməsi üçün müəyyən hərəkətlər edirlər. Maraq və tələbatların 
ödənilməsi naminə siyasətin subyektləri öz aralarında müvafiq 
əlaqələr qururlar, münasibətlər formalaşdırırlar. Siyasi inkişafı 
yaratmaq və siyasi inkişaf vəziyyətini təmin etmək üçün 
tələbatların sayının çoxaldılması zəruridir. Tələbatların sayının 
çoxaldılması, maraqların obyekt və sahələrinin çoxaldılması təbii 
olaraq siyasətin subyektlərinin aktlarının da sayını çoxaldacaqdır 
və zəruri edəcəkdir. Maraq və tələbat amilləri çoxaldıqca siyasi 
hərəkətlər genişlənəcək və siyasi aktlar sayəsində siyasi 
vasitələrin də sayı çoxaldılacaqdır. Siyasi vasitələrin sayının 
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çoxaldılması isə bir-birinin ardınca siyasi inkişaf dalğalarının 
gəlməsini təmin edəcəkdir. Tələbat ödənildikcə siyasi vasitələrin 
sayı artacaq və bu prosesə müvafiq olaraq siyasi vasitələrin sayı 
da artacaqdır. Nəticədə artmaqda olan siyasi vasitələrin hərəkətə 
gəlməsi və hərəkətə gətirilməsi sayəsində əlavə tələbat amilləri 
meydana gələcəkdir. Tələbatın ödənilməsi istəyi və marağı isə 
siyasi hərəkətlərin genişlənməsini zəruri edəcəkdir. Tələbatların 
genişlənməsi, sayının çoxaldılması siyasi vasitələrin sayının 
çoxaldılmasından və marağın forma və məzmunundan asılıdır. 
Maraq hansı sahələri əhatə edərsə, tələbat da həmin sahələrə və 
obyektlərə yönələcəkdir. Tələbat amili şərait amili ilə əsaslı olaraq 
bağlıdır. Belə ki, tələbatların ödənilməsi üçün mütləq şəkildə 
addımların atılması, siyasi aktların törədilməsi lazımdır. Bu 
baxımdan da zərurət amili də mühüm rol oynayır. Siyasi inkişaf 
prosesini təmin etmək üçün zərurət amilinin artması və 
genişlənməsi də mühümdür. Zərurət şərait və tələbatdan yaranır. 
Zərurət marağı təmin etmək üçün meydana gəlir. Bu baxımdan da 
siyasi inkişaf daima artan tələbat, zərurət və maraq amili ilə 
bağlıdır. Hər üç amilin artması üçün mütləq şəkildə siyasi 
vasitələrin müəyyən istiqamətlər üzrə hərəkət tempini sürətlən-
dirmək lazımdır. Siyasi vasitələrin hərəkət tempinin sürətləndiril-
məsi, onların siyasi aktlar törətməsinin sürətləndirilməsi və 
ardıcıllığı siyasi mühitin daima dinamikliyini təmin edir. Tələbat 
amilinin çoxaldılması siyasi sistemin ümumi aktivliyini zəruri 
edir. Siyasi sistemin ümumi aktivliyi isə cəmiyyətin inkişafını 
zəruri edir. Tələbatın artması və şəraitin meydana gəlməsi siyasi 
vasitələrdə müəyyən emosiya (reaksiya) yaradır. Bir daha qeyd 
etmək lazımdır ki, emosiya siyasətin subyektlərinin hərəkət 
etməsini zəruri edir. Çoxməzmunlu emosiya vəziyyətləri isə siyasi 
inkişafa təkan verən əsas vasitələrdir. Siyasi inkişaf üçün siyasi 
vasitələri hərəkətə gətirən əsas vəziyyət isə emosional 
vəziyyətidir. Tələbatdan doğan bu vəziyyət tələb edir ki, şərait 
yaransın və marağı təmin etmək üçün müvafiq hərəkətə keçilsin. 
Siyasi inkişafın təmin eilməsi və siyasi inkişafın yaradılması üçün 
qarşılıqlı t ələbat sistemi mövcud olmalıdır. Bu isə o deməkdir ki, 
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tələbat bütün sahələrdə yaradılmalı və qarşılıqlı olaraq mövcud 
olmalıdır. Siyasi inkişafın əsas xüsusiyyətlərindən biri də ondan 
ibarətdir ki, bir sahədə yaradılmış tələbatın ödənilməsi 
istiqamətində edilən siyasi hərəkət digər sahədə mövcud olan 
tələbatın ödənilməsinə səbəb olur. Məsələn, iqtisadi sahədə 
meydana gələn tələbatın ödənilməsi üçün atılan addımlar, 
hərəkətlər təbii olaraq sosial sahədə mövcud olan tələbatın 
ödənilməsinə səbəb olur. Ümumiyyətlə, siyasi inkişaf 
sistemləşmiş vasitələrin qarşılıqlı sürətli f əaliyyəti il ə təmin edilir. 
Bu baxımdan da ümumi sistem çərçivəsində maraqların, 
tələbatların, zərurət və şəraitlərin də sistemləşməsi prosesləri 
mövcud olur. Sistemləşmə isə həmin amillərin qarşılıqlı əvəzləmə 
və təkanvermə xüsusiyyətlərini meydana gətirir. Həmin amillərin 
qarşılıqlı mövcudluğu siyasi inkişaf proseslərinin mexanizmini 
yaradır. Bir hərəkət trayektoriyasında baş verən siyasi 
hadisələrdən yaranan tələbat və tələbatlar uğrunda hərəkət digər 
hərəkət trayektoriyasında zərurət və şəraitin meydana gəlməsini 
zəruri edir. Bu baxımdan da qarşılıqlı əvəzləmə prosesləri sürətlə 
həyata keçirilməlidir. Siyasi inkişaf zamanı şərait, tələbat, zərurət 
və maraq amilləri sürətlə və qarşılıqlı olaraq artmalıdır. Bu 
amillərin meydana gəlməsi üçün ilk növbədə siyasi vasitələr 
tərəfindən normalar yaradılmalı və cansız siyasi vasitələrin 
(sənədlərin) sayı da artırılmalıdır.  

  
Siyasi inkişaf məqsədilə siyasi vasitələrin h ərəkət  
sahələrinin, m əkanlarının çoxaldılması zərur ətləri  
 
Siyasi inkişaf bir çox canlı siyasi vasitələr tərəfindən digər 

canlı və cansız siyasi vasitələrin sayının artırılması və buna 
müvafiq qaydada törədilən siyasi hadisələrin sayının çoxalması və 
böyüməsi ilə müşahidə edilən bir proses vəziyyətidir. Dövlətlərə 
xas olan cəmiyyətlərdə maraqlar müxtəlif v ə sahələr üzrə qeyri-
məhdud olduğundan, vasitələrin də tərkibi genişlənmə və çoxalma 
xüsusiyyətlərinə malikdir. Ümumiyyətlə istənilən dövlətin və 
cəmiyyətin inkişafı üçün dövlət daxilində və beynəlxalq münasi-
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bətlərdə çoxlu sayda hərəkət sahələrinin yaradılması zəruridir. 
Sahələrin sayının artırılması ilk növbədə vasitələrin sayının 
çoxaldılmasından asılı olur. Belə ki, vasitələrin sayı çoxaldıqca 
hərəkət istiqamətləri və trayektoriyaları da çoxalır. Eyni və oxşar 
istiqamətlər üzrə bir neçə hərəkət trayektoriyası cəmləşərək 
ümumi forma və məzmun əmələ gətirir ki, bu da ümumi hərəkət 
sahəsinin yaranmasını zəruri edir. Bu baxımdan siyasi inkişafa 
nail olmaq üçün mütləq şəkildə hərəkət vasitələrinin sayını 
çoxaltmaq və eyni, həmçinin oxşar tryektoriyalar üzrə siyasi 
hadisələrin törədilməsini təmin etmək lazımdır ki, yaradılan enerji 
hesabına və maraqlara görə əlavə trayektoriyalar, istiqamətlər 
meydana gəlsin. Başqa sahələrdə mövcud olan və yeni vasitələr 
əlavə yaradılmış trayektoriyalar üzrə hərəkətə gəlir, vasitələrin 
sayının artması müşahidə edilir. Vasitələrin sayının artması da öz 
növbəsində hərəkət axınını gücləndirir. Hərəkət axınının 
güclənməsi sayəsində enerji qüvvəsi və enerji təsirləri artır. 
Nəticədə ətrafda olan başqa vasitələr də hərəkət trayektoriyalarına 
cəlb edilirlər. Hərəkət trayektoriyalarının artması yeni-yeni 
sahələrin meydana gəlməsinə səbəb olur. Yeni sahələrin meydana 
gəlməsi ilə həmin sahələrdə vasitələrin maraqlarının artması 
prosesləri baş verir. Maraq artıqca əlavə tələbat yaranır və 
vasitələr daha çox hərəkət edirlər. Maraq uğrunda mübarizə 
güclənir və vasitələr həmin istiqamətlər üzrə hərəkətə cəlb 
olunurlar. Dövlətdə və cəmiyyətdə əlavə maraq sahələrinin 
yaradılması həm təcrübədən meydana gəlir, həm də yeni 
ideologiyanın yaranmasından asılı olur. Yeni ideologiyanın 
yaradılması elmi-texniki nailiyyətlərdən, yeni elmi-nəzəri 
bilikl ərdən asılı olur. Yeni ideologiya meydana gəlir və vasitələr 
öz maraqlarını həmin ideologiyalar üzrə təmin etməyə çalışırlar və 
hərəkətlərini də müvafiq istiqamətdə edirlər. Bu baxımdan əlavə 
sahələrin meydana gəlməsini təmin etmək üçün elmi bazanı 
gücləndirmək tələb olunur. Elm vasitələrinin  çoxluğu və gücü 
sayəsində müxtəlif məkanlarda cəmiyyətin yeni inkişaf 
sahələrinin meydana gəlməsini təmin etmək olur. İnkişaf 
sahələrinin sayı çoxaldıqca, sahələrin həcmi böyüdükcə sahələrdə 
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artan vasitələr digər sahələrdə mövcud olan vasitələrlə qarşılıqlı 
şəkildə əlaqəli olaraq hərəkət edirlər. Bu zaman hərəkət 
trayektoriyasında siyasi hadisələr də böyük təsirilərə malik olacaq 
səviyyədə mövcud olur. Nəzərə almaq lazımdır ki, ardıcıl baş 
verən qarşılıqlı hərəkət zamanı yenə də əlavə trayektoriyaların 
meydana gəlməsi prosesləri baş verir. Sahələrin sayı çoxaldıqca, 
hərəkət trayektoriyalarının sayı da müvafiq qaydada çoxalır və 
qarşılıqlı və əlaqəli f əaliyyət sayəsində siyasi inkişafa nail olunur. 
Qeyd edildiyi kimi, siyasi inkişaf əsasən yeni ideologiyadan və 
təcrübədən əmələ gələn, təbii proseslər yolu ilə üzə çıxan 
vasitələrin sayının çoxaldılması ilə müşahidə edilən bir 
vəziyyətdir. Bu baxımdan sahələrin sayı artdıqca həmin sahələrdə 
törədilən siyasi hadisələrin də sayı artır və həcmi böyüyür. Siyasi 
vasitələrin sayı çoxaldıqca ümumi siyasi müstəvidə enerjinin 
miqdarı da artır və ümumi siyasi vasitələrə təkan imkanları da 
genişlənir. Ümumi şəkildə vasitələrin sayının çoxalması sayəsində 
hərəkət sürəti də artır və nəticədə maraqları daha da tez şəkildə 
təmin etmək imkanları yaranır. Hərəkət sahələrinin artması digər 
sahələrdə baza trayektoriyalarının sayının artmasına gətirib 
çıxaracaqdır. Eyni zamanda hərəkətin sürətli olmasını təmin 
etmək üçün hərəkət yollarında “ Şose yol” prinsipinin tətbiqi 
münasibdir. Bu o deməkdir ki, vasitələrin hərəkəti üçün geniş 
trayektoriyalar yaranır. Bu trayektoriyaları da baza trayektoriyalar 
hesab etmək olar. Siyasi hakimiyyət “Şose yol” inkişaf dalğasını 
meydana gətirmək üçün siyasi alətlər olan “siyasi qreyderlər”dən 
istifadə edirlər. Qreyder, texniki mənada, torpaq yolları qazımaq 
və hamarlamaq üçün istifadə olunan maşındır. Siyasi qreyderlər 
əsasən güclü mütəxəssislər olmalıdırlar. Dövlət hakimiyyəti siyasi 
şoseni çəkmək üçün ilk növbədə “konstruktor” rolunu oynayır və 
həmçinin iş proseslərini tənzimləyir. Ümumiyyətlə, enerji 
qüvvələrinin həcminin artmasının vasitələrin sayı və keyfiyyəti il ə 
əlaqəli olduğunu hesab edərək qeyd etmək olar ki, sahələrin 
sayının çoxalması ilə vasitələrə təkan verən qüvvələrin də sayı 
arta bilər. Sahələrin sayının artması ilə yeni maraq sahələri yarana 
bilər ki, nəticədə əvvəlki sahələrdə də vasitələrin hərəkətinin 
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güclənməsi üçün emosiyanın artmasına səbəb ola bilər. 
Emosiyaların böyüməsi, vasitələrdə qıcıqların yaranması və 
çoxalması vasitələrin sayının artmasına, tələbat və maraqların 
genişlənməsinə, eləcə də müxtəlif t ərkibə malik olan vasitələrin 
hərəkətlərinin sürətlənməsinə səbəb olur. Siyasət müstəvisində 
daha çox vasitələrin hərəkətə gəlməsi ilə bütün əlaqəli sahələrdə 
inkişafa nail olmaq mümkündür. Bu baxımdan da vasitələrin sayı 
artdıqca törəmə siyasətini  gücləndirmək və bunun üçün 
vasitələrin hərəkətlərini əlavə sahələrə yönəltmək məqsədə-
uyğundur. Bu anda maraqlar zamana müvafiq olaraq daha tez 
təmin edilə bilər. Sahələrin sayı çoxaldıqca vasitələri həm dartma, 
həm də itələmə qüvvəsi də artır, vasitələrin hərəkəti genişlənir. Bu 
zaman ümumi siyasi mühitdə fəalllıq müşahidə edilir. Sahələrin 
sayı çoxaldıqca tələbatlara müvafiq olaraq maraqların 
parçalanması və yaxud birləşməsi prosesləri də genişlənir. Sürətlə 
təmin edilən ardıcıl maraqlar sayəsində siyasi aktivlik müşahidə 
edilir və siyasi inkişaf təmin edilir. Siyasi inkişaf ardıcıl və 
arasıkəsilməz, çoxtərkibli və çoxistiqamətli proses olduğundan 
maraqların təmin edilməsi prosesi də ardıcıl xarakter alır. 
Sahələrin sayı artdıqca həmin sahələrə təsiretmə mexanizmi 
meydana gəlir. Təsiretmə zamanı vasitələrin imkanları böyüyür və 
hərəkət sferaları da genişlənir, yeni sahələr yaranır. Vasitələr 
həmin sahələrə də istiqamətlənir və yeni-yeni müxtəlif t ərkibli 
vasitələr meydana gəlir. Sahələrin sayı artdıqca siyasəti törətmə 
vasitələrinin, eləcə də siyasəti törətmə mərk əzlərinin  (subyekt-
lərinin) , həmçinin obyektlərinin də sayı artır. Subyektlərlə 
obyektlər arasında qarşılıqlı münasibətlərin in genişlənməsi 
sayəsində hərəkət də böyüyür. Ümumiyyətlə, siyasi inkişaf 
vəziyyətini təmin etmək üçün siyasət törətmə mərkəzlərinin 
sayının çoxaldılması mərkəzləri arasındakı münasibətlərdə 
konsentriklik  (ümumi mərkəzlilik) proseslərinin güclənməsi ilə 
müşahidə olunmalıdır. Siyasət törətmə mərkəzlərinin sayının 
çoxalması yeni-yeni ideologiyaların və yeni iş təcrübələrinin də 
meydana gəlməsinə səbəb olur. Burada mərkəzlərin hərəkətlərinin 
konsolidasiyası (birləşməsi) ümumi siyasi kompleksiyanın 



 125

(siyasi hadisələrdən və obyektlərdən ibarət olan vahdi bir 
quruluşun) fəaliyyətinin genişlənməsinə səbəb ola bilər. 
Ümumiyyətlə, yeni iş təcrübələrinin də mövcudluğu öz 
növbəsində həmin sahələrdə yeni ideologiyaların yaranmasına 
səbəb olmaq imkanlarına malikdir. Yeni-yeni sahələr meydana 
gəldikcə həmin sahələrdə yaranan elmi-nəzəri və təcrübi biliklər, 
təlimlər digər sahələrdə də tətbiq edilir. Nəticədə elmi-nəzəri v ə 
təcrübi bilikl ər mübadil əsi zamanı ümumilikdə sahələrin inkişafı 
təmin edilir. Bütün sahələrin inkişafı da nəticədə siyasi inkişafı 
əmələ gətirir. Nəzərə almaq lazımdır ki, dövlətin siyasi inkişafı 
onun cəmiyyətində mövcud olan bütün sahələrin birləşmiş şəkildə 
inkişafı ilə bağldır. Dövlətin siyasi inkişafı onun bütün sahələrində 
tətbiq edilən “şaxələnmə” trayektoriyası ilə sıx əlaqəlidir ki, bu 
trayektoriyaların da məzmunu yeni sahələrin yaradılması prinsipi 
ilə eynidir. Bir məsələni də qeyd etmək olar ki, yeni sahələrin 
yaradılması ilə həmin sahələr üzrə yeni obyektlərin yaradılması 
prosesləri də baş verir. Yeni sahələrdə birl əşmiş obyektlər  (eyni 
və oxşar məzmunlu siyasi hadisələr törədən) meydana gəlir ki, bu 
obyektlər də yeni siyasi vasitələrin törəməsində və eləcə də 
hərəkət istiqamətlərinin meydana gəlməsində mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir.  

 
Siyasi inkişaf prosesləri üçün dövlətlərin xarici siyasət 
fəaliyyətinin genişləndirilm əsinin əsasları 
 
Müasir zamanda beynəlxalq münasibətlər sahəsində baş verən 

hadisələr çoxtərkiblidir və bu baxımdan çoxistiqamətlidir. Bu da 
onunla izah olunur ki, dövlətlər öz daxili siyasət istiqamətləri, 
sahələri üzrə bir-biriləri il ə əlaqələr yaradırlar, münasibətlər 
qururlar. Müasir zamanda inkişafı qarşısına məqsəd qoyan heç bir 
dövlət siyasi avtarkiyaya (Siyasi avtarkiya (yun. autarkeia 
özündən məmnun olma)-ölkənin iqtisadi, sosial və mədəni təcrid 
edilməsi siyasəti, onun beynəlxalq əlaqələrdən, dünya bazarı və 
beynəlxalq kooperasiyadan təcrid olunması) yol verməməlidir. 
Dövlətin əsas vəzifəsi daxildə vətəndaşlarla, digər sakinlərlə 
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münasibətləri tənzimləməkdən ibarət olmaqla yanaşı, 
vətəndaşlarının digər ölkə vətəndaşları ilə əlaqələrini də təmin 
etməkdən ibarətdir. Bu baxımdan müasir zamanda hər bir dövlətin 
fəaliyyəti daxili və xarici istiqamətlərə bölünür və dövlət subyekt 
olaraq öz hakimiyyət strukturları vasitəsilə, eləcə də qeyri –dövlət 
strukturları vasitəsilə başqa dövlətlərlə əlaqələr yaratmaq zərurəti 
ilə üzləşir. Dövlət-dövlətlə, xalq-xalqla, cəmiyyət-cəmiyyətlə 
əlaqə yaradır. Əlaqələri təmin edən əsas siyasi qurum da dövlət 
olur. Dövlətin daxili və xarici siyasəti subyektlərin hərəkət 
fəaliyyətləri il ə xarakterizə olunur və ardıcıllığı özündə əks 
etdirən bir prosesdir. Dövlətlərin həm daxili, həm də xarici 
fəaliyyət istiqamətləri əsasən dövlətlərdə mövcud olan 
cəmiyyətlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə yönəlir və 
eyni zamanda ümumbəşəri inkişafın təminatına istiqamətlənir. 
Dövlət həm daxildə, həm də xaricdə ilk növbədə öz rəhbər şəxsi 
və hakimiyyəti vasitəsilə hərəkət edir. Real təcrübələrə əsaslanan 
belə bir prinsip də mövcuddur ki, dövlət xarici siyasəti həyata 
keçirərək ona görə beynəlxalq münasibətlər aləminə daxil olur ki, 
tək-təcrid olunmuş vəziyyətdə- yaşaya bilmir, öz mövcudluğunu 
və inkişafını təmin etmək iqtidarında olmur. Dünyanın təbii 
resursları, həmçinin əmək resursları məkanlar üzrə qeyri-bərabər 
paylanılmışdır, bu baxımdan da maddi tələbatların ödənilməsi 
üçün istehsal prosesləri də qeyri-bərabər formada həyata keçirilir. 
Dövlətlər qarşılıqlı maddələr (əşyalar) mübadiləsi, məhsullar 
ticarəti yolu ilə öz daxili tələbatlarını təmin edirlər. Hər bir 
dövlətin inkişaf səviyyəsi eyni zamanda həmin dövlətin regional 
və qlobal səviyyədə öz imkanlarına müvafiq olaraq digər 
dövlətlərlə münasibətlər qurmasının səviyyəsindən asılıdır. 
Dövlətlər beynəlxalq münasibətlərdə, beynəlxalq siyasi müstəvidə 
hərəkət edirlər və bu proseslər zamanı ümumi dünya siyasətinin 
istiqamətləri meydana gəlir. Dövlətlər aralarında əlaqələr sahələri 
və istiqamətləri  dövlətlərin beynəlxalq münasibətlərdə hərəkət 
istiqamətlərini meydana gətirir. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
qarşılıqlı hərəkət zamanı vasitələrin hərəkət trayektoriyalarında da 
müəyyən təsirlər meydana gəlir. Dövlətlər yeni-yeni sahələr üzrə 
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münasibətlər qururlar. Ümumilikdə dünyada elmi-texniki 
nailiyyətlər hesabına yeni-yeni münasibət obyektləri və sahələri 
meydana gəlir. Elmi-texniki nailiyyətlərin mənimsənilməsi və 
tətbiqi maraqları yeni sahələrin meydana gəlməsini zəruri edir. 
Qeyd edildiyi kimi, hər bir dövlətin inkişafı bu dövlətin 
beynəlxalq münasibətlərdə iştirak səviyyəsindən də asılıdır. Belə 
ki, əgər bir dövlət regionda və regiondan kənarda yerləşən digər 
dövlətlərlə “ şaxələnmiş”  qaydada (çoxsahəli, çoxistiqamətli) 
münasibət qurarsa və özünün daxili siyasət cərəyanlarını xarici 
siyasət cərəyanları ilə yüksək səviyyədə uzlaşdıra (əlaqələndirə, 
birləşdirə) bilərsə, onda həmin dövlət daha tez zamanda inkişaf 
edər. Bu baxımdan dövlətlərarası əlaqələrin mövcud olduğu 
sahələrdə vasitələrin qarşılıqlı hərəkət trayektoriyaları şaxələnmiş 
şəkildə mövcud olmalıdır. Bir dövlət özünün inkişafı üçün digər 
dövlətdə mövcud olan yeni sahələr üzrə qarşılıqlı əlaqələr 
yaratmalı və həmin sahələr üzrə vasitələrin hərəkət 
trayektoriyalarını özünün daxili hərəkət trayektoriyaları ilə 
birləşdirməlidir. Yəni dövlət başqa dövlətlərdə meydana gələn 
yeni inkişaf sahələrindəki cərəyanları özünə cəlb etməlidir və 
daxili cərəyanları ilə birləşdirməlidir. Dövlətin siyasi baxımdan 
inkişafı üçün dövlət mütləq şəkildə yerləşdiyi regionda, coğrafi 
vəziyyəti imkan verən halda, beynəlxalq siyasi cərəyanlar üçün 
ötürücü qovşaq rolunu oynamalıdır. Bu anda dövlət həm xarici 
siyasi cərəyanlardan faydalanır, cərəyanların gətirdikləri 
elementlərdən (komponentlərdən) yararlanır, həm də mərkəz 
olaraq təsir imkanları əldə edir. Dövlət öz xarici siyasət 
fəaliyyətini genişləndirmək üçün çoxvektorluluq prinsipinə, bu 
baxımdan çoxistiqamətli cərəyanlar, hərəkət axınları prinsipinə 
üstünlük verməlidir. Bu prinsip sayəsində müxtəlif 
istiqamətlərdən hərəkət edən vasitələrin təsirinə məruz qala bilər 
ki, bu da dövlətin daxili sisteminə müsbət təsir edə bilər. Xaricdən 
gələn cərəyanlar daxili vasitələr üçün təkanverici rolu oynaya 
bilər və qarışmış, birləşmiş cərəyanlar dövlətdə, cəmiyyətdə yeni-
yeni hərəkət vasitələrinin üzə çıxmasını təmin edə bilər.  
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Dövlət öz xarici siyasət fəaliyyətini genişləndirmək üçün 
xarici hərəkət trayektoriyasında hərəkətverici vasitə olan 
diplomatiyadan səmərəli istifadə etməlidir. Diplomatiya 
hərəkətə, siyasi hadisələrin törədilməsi axınlarına təkanverici 
vasitə olaraq, dövlətin digər dövlətin yeni sahələri il ə əlaqələrinin 
təmin edilməsində səmərəli şəkildə istifadə edilməlidir. 
Diplomatiya dövlətlərarası siyasi vasitələrin hərəkəti zamanı 
siyasi cərəyanları birləşdirən, qovuşduran bir vasitə olduğu 
baxımından bu fəaliyyət gücləndirilməlidir. Dövlət əksər 
dövlətlərlə əlaqələrini təmin etmək üçün gücləndirici vasitə olan 
diplomatiyadan hərtərəfli istifadə etməlidir. Dövlət hakimiyyəti 
xarci siyasət cərəyanları arasında, həmçinin dövlətlərin daxili 
sahələrini əlaqələndirən vasitələrin hərəkət axınları arasında əlaqə 
yaradan bir vasitədir. Bununla yanaşı, dövlət siyasi baxımdan 
inkişaf etmək üçün xarici siyasəti istiqamətləndirən digər vasitələr 
olan beynəlxalq yığıncaqlarda, həmçinin ikit ərəfli v ə çoxtərəfli 
danışıqlarda öz iştirakını gücləndirməlidir. Dövlətin xarici 
siyasət istiqamətlərinin güclənməsi üçün dövlət istiqamətverici və 
əlavə sahələr yaradıcı vasitələr olan beynəlxalq münasibətlər 
sənədlərinin sayını çoxaltmalı və icrasını təmin etməlidir. Dövlət 
digər inkişaf etmiş dövlətlə əlaqəyə girərkən mütləq şəkildə 
inkişaf etmiş dövlətin yeni sahələrində mövcud olan hərəkət 
trayektoriyasının öz daxili cəmiyyətinə uzanmasını (daxil 
olmasını) təmin etməlidir. İnkişaf etmiş sahələr üzrə vasitələr 
dövlət daxilindən kənara çıxır və bu zaman trayektoriyaya təsir 
edən vasitələrin və qüvvələrin də sayı artır. Xarici ölkələrdən 
hərəkət edən və dövlətin daxilinə gəlib çatan vasitələr dövlətin 
daxilində mövcud olan əlaqəli sahələrin təkanvericiliyinə səbəb 
olur. Qarışmış vasitələr hesabına güclü enerji mühiti yaranır. 
Dövlətin daxili siyasət törəmə (törətmə) obyektləri il ə digər 
dövlətin daxili obyektləri aralarında sıx əlaqə yaranır. 
Dövlətlərarası əlaqələr zamanı vasitələrin hərəkət trayektoriyaları 
şəbəkələri meydana gəlir ki, bu da öz növbəsində ümumi siyasi 
hərəkət müstəvisinin (qarışmış siyasi hərəkət müstəvisinin) 
formalaşmasına səbəb olur. Dövlətlərarası vasitələrin qarşılıqlı 
axını zamanı hər tərəfdə maraq sferaları, maraq obyektləri 
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meydana gəlir. Maraq obyektləri də öz növbəsində qarşılıqlı təsir 
mexanizminə malik olur. Dövlətin xarici siyasət fəaliyyəti 
genişləndikcə daxili vasitələri digər dövlətin müvafiq vasitələri il ə 
birləşir. Bunun nəticəsində qarışıq vasitələr tarayektoriyaları 
(paralel hərəkət trayektoriyaları)  meydana gəlir. İki dövlət 
arasında ticarət əlaqələrini buna misal çəkmək olar. Dövlətin 
xarici siyasət fəaliyyəti zamanı çoxlu sayda mərkəzlər arasında 
əlaqələr yaranır. Mərkəzlərarası trayektoriyalar üzrə vasitələrin 
hərəkəti sayəsində uzun müddətə mövcud olan baza trayek-
toriyaları formalaşır. Baza trayektoriyalarının mövcudluğu 
sayəsində dövlətlərin daxillərində əlavə olaraq vasitələr 
mərkəzləri meydana gəlir. Bu vasitələr mərkəzləri də vasitələrin 
məqsədyönlü şəkildə istiqamətlənməsini təmin edir. Dövlətin 
beynəlxalq münasibətlərinin çəkisi onun ümumilikdə siyasi 
inkişafını təmin edir. Dövlətin xarici siyasət fəaliyyəti 
genişləndikcə daxili siyasəti də güclənir. Dövlət siyasi və iqtisadi 
sahədə, eləcə də digər sahələrdə başqa dövlətlə əlaqələrini 
genişləndirir, bu zaman həm iqtisadi bazara çevrilir, həm də yeni 
bazar əldə edir. Bu baxımdan dövlət öz daxili tələbatını yüksək 
səviyyədə təmin etmək imkanlarına malik olur. Dövlətin daxili 
inkişafı sayəsində onun beynəlxalq münasibətləri güclənir. Nəzərə 
almaq lazımdır ki, dövlət nə qədər siyasi çəkiyə malik olarsa, bir o 
qədər təsir imkanları əldə edər. Təsir imkanları sayəsində dövlətə 
başqa dövlətlərdən daha çox vasitələrin hərəkət axınları, 
cərəyanlar daxil olar. Eyni zamanda dövlətin daxili vasitələrinin 
hərəkət cərəyanları da öz sərhədlərindən güclü şəkildə kənara 
axar. Dövlətlərarası vasitələrin hərəkət axınları beynəlxalq siyasi 
cərəyanları əmələ gətirir. Dövlətlərərası siyasi vasitələrin hərəkət 
axınları sayəsində siyasi hadisələrin törədilməsi prosesləri də 
güclənir. Qarşılıqlı hərəkətlər sayəsində siyasi hadisələrin miqyası 
da böyüyür. Siyasi hadisələr ardıcıl olaraq törədilir və digər siyasi 
hadisələrin ardıcıl olaraq sürətli törədilməsini təmin edir. Dövlətin 
daxili siyasət fəaliyyəti onun xarici siyasət fəaliyyətini 
gücləndirən istiqamət olmaqla yanaşı, dövlətin xarici siyasət 
fəaliyyəti də daxili siyasəti gücləndirir.  
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Siyasi inkişafı zəruri ed ən maarifçilik sahəsində siyasi  
hərəkətlərin xüsusiyyətləri 
 
Cəmiyyətin və dövlətin hərtərəfli inki şafı, o cümlədən siyasi 

inkişafı canlı siyasi vasitələrin hərəkətləri öncəsi və hərəkətləri 
prosesləri zamanı vasitələrin düşüncələri, təfəkkürü ilə sıx surətdə 
bağlıdır. Hər bir siyasi vasitə öz tutduğu vəzifə və mövqeyinə 
münasib olaraq düşünülmüş şəkildə hərəkət etməlidir. Bu 
baxımdan da siyasi inkişafa xidmət edən hər bir siyasi hadisə 
qanunauyğun şəkildə təlimlərə müvafiq olaraq, uzunmüddətli 
qazanılmış təcrübəyə əsasən törədilməlidir. Siyasi vasitələrin 
trayektorik hərəkəti, siyasi hadisələrin müvafiq axınlar üzrə ardıcıl 
törədilməsi tələb olunan və təcrübə əsasında qazanılmış elmi 
prinsiplərə uyğun şəkildə olmalıdır. Canlı siyasi vasitələr həm də 
düşünən “beyinl ər”  olaraq siyasi hadisələri törətməmişdən öncə 
müvafiq şəraiti dəyərləndirməyi bacarmalıdırlar. Maarifçilik 
cəmiyyətlərdə siyasi və sosial infantilizmin qarşısını alır, 
cəmiyyətin fiziki və mənəvi yetişkənliyini təmin edir. Maraq və 
tələbat ölçülməli və maraqların təmini istiqamətində müvafiq 
hərəkətlər edilməlidir. Siyasi hadisələrin törədilmək üçün zamana 
uyğun olaraq sistemləşdirilməsi prosesləri əsasən dərin elmi 
düşüncələrə bağlı olan bir prosesdir. Elmdən və təcrübi biliklərdən 
kənar siyasi hadisələrin törədilməsi xaosa gətirib çıxara bilər. 
Siyasi inkişaf zamanı məhz siyasi hadisələr məntiqi ardıcıllıqla və 
nəticələr əldə edilməklə törədilməlidir. Siyasi inkişafa sürətlə 
çatmaq üçün cəmiyyətin əksər üzvləri “beyin” rolunu 
oynamalıdırlar. Siyasi inkişafı təmin etmək məqsədilə dövlət 
hakimiyyəti cəmiyyətin ümumi maariflənməsini yüksək səviyyədə 
həyata keçirməlidir. Bir çox ölkələrdə baş verən mədəni 
inqilabların və bu inqilabların tərkib prosesləri olan, iqtisadi və 
siyasi islahatların, elm və təhsil islahatlarının cəmiyyətin 
inkişafına müsbət təsirləri barədə konsepsiyalar və təcrübələr 
məlumdur. Cəmiyyətin inkişafı əsasən kütləvi maarifçilikdən 
asılıdır və maarifçilik hərəkatları, maariflənmə prosesləri 
cəmiyyətin siyasi baxımdan fəallaşması üçün əsas ideoloji xəttin 
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müəyyən edilməsinı təmin edir. Siyasi inkişaf prosesləri zamanı 
siyasi hadisələri ixtisaslaşmış sahələr üzrə sürətlə törətmək üçün 
dövlət hakimiyyəti əsas istiqamətverici vasitə olaraq siyasi hərəkət 
yollarının müəyyən edilməsi üçün elmi-tədqiqat vasitələrinin-
obyektlərinin sayını çoxaltmalı və işini təkmilləşdirməlidir. 
Cəmiyyətin bütün sahələrinin inkişafı üçün “beyinlər”in sayı 
artırılmalıdır ki, yüksək ixtisaslı layihələrin hərəkət trayekto-
riyalarının sxeminin hazırlanmasını təmin edə bilsin. Siyasi 
inkişaf cəmiyyətin bütün sahələrində mövcud olan inkişafdan 
yaranan bir proses vəziyyəti olduğundan və cəmiyyətin bütün 
sahələri bir-biril əri il ə əlaqəli olduğundan maarifçilik elm və təhsil 
siyasəti cəmiyyətin bütün sahələrində həyata keçirilməlidir. Əgər 
hər hansısa bir cəmiyyətdə elm və təhsilli şəxslərin sayı digər 
şəxslərin sayından az olarsa, bu zaman siyasi inkişafın təmin 
edilməsi mümkün ola bilməz. Cəmiyyətdə inkişaf üçün lazımi 
resursların çatışmazlığı prosesləri yaranar. Elmsiz və təhsilsiz 
cəmiyyətlərdə vasitələrin hər biri cəmiyyətin inkişafında yüksək 
səviyyədə xidmət edə bilmir və balans pozulur. Elmsiz 
cəmiyyətlərdə yüksək səviyyəli trayektoriya üzrə və yüksək 
nəticələrə sahib ola biləcək siyasi hadisələrin törədilməsi qeyri-
mümkündür. Bu baxımdan da siyasi trayektoriya üzrə hərəkətlərin 
ardıcıl törədilməsi üçün də elm və təhsil, yüksək bilik tələb 
olunur. Elm cəmiyyətdə olan canlı vasitələrin dünyagörüşünün, 
bilik və bacarığının artmasına böyük xidmət edir. Elm və təhsil 
cəmiyyətdə baş verən hadisələrin əsas hərəkətverici vasitələri olan 
beyinlərin fəaliyyətini tənzimləyir, beyinlərin yetişməsi və 
formalaşmasını təmin edir. Bu baxımdan cəmiyyətdə olan hərəkət 
istiqamətləndirici və hərəkət müəyyənedici vasitələr bilikl ər əldə 
etdikcə siyasi hadisələrin törədilməsi qanunauyğunluqlarını 
mənimsəyəcək və inkişaf üçün tələb olunan hərəkətlər edəcəklər. 
Elm və təhsil, ədəbiyyat cəmiyyətdə mövcud olan canlı vasitələrin 
təfəkkürünə, düşüncə formasına müsbət təsir edir, hərəkət qayda-
larını nizamlayır. Elm və təhsil vasitələrin məntiqi hərəkətlərini 
tənzimləyir, həmçinin yeni konsepsiyaların meydana gəlməsini 
təmin edir. Siyasi vasitələrin artımı, yəni törəməsi prosesləri 
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əsasən cəmiyyətin elmindən asılıdır. Siyasi trayektoriyaların 
düzgün şəkildə müəyyən edilməsi ilk növbədə elmi prinsiplərə 
söykənir. Bu baxımdan da cəmiyyətin sürətlə inkişafı üçün 
tələbata müvafiq olaraq elm vasitələrinin sayının artırılması 
lazımdır. Elm vasitələri cəmiyyətin siyasi baxımdan inkişafı üçün 
müvafiq vasitələrin müvafiq istiqamətlər üzrə hərəkət etməsi üçün 
hərəkət trayektoriyalarının hazırlanması və hərəkət qaydalarının 
müəyyən edilməsi yollarını hazırlayırlar. Elm vasitələri həmçinin 
canlı vasitələrin müəyyən istiqamətlər üzrə hərəkətini təmin edən 
cansız vasitələrin hazırlanmasını təmin edir. Canzıs vasitələrin 
yüksək səviyyədə hazırlanması və istifadə qaydaları canlı 
vasitələrin tələbata müvafiq qaydada hərəkətlərini təmin edir. Elm 
vasitələri (elm obyektləri) yüksək səviyyədə maraqların və 
tələbatın meydana gəlməsi üçün əsas fikirlər, ideyalar, 
konsepsiyalar hazırlayır. Elm obyektləri yüksək səviyyədə 
maraqların meydana gəlməsi və tələbatın yüksək səviyyədə 
ödənilməsini təmin etmək üçün siyasi vasitələr hazırlayırlar və 
siyasi hadisələrin törədilməsi üçün istiqamətlər verilir. Yüksək 
səviyyədə tələbata cavab verəcək siyasi hadisələrin törədilməsi 
nəticəsində yaranan şərait ardınca növbəti siyasi hadisənin 
törədilməsini zəruri edir. Elm və təhsil obyektlərində 
maariflənmiş və müəyyən ixtisas əldə edən canlı vasitələr öz 
maraqlarını yüksək səviyyədə təmin etməyə çalışırlar və yüksək 
səviyyəli şəraitin meydana gəlməsini təmin edirlər. Elm və təhsil 
obyektləri, mütəxəssis təşkilatları cəmiyyətin və dövlətin inkişafı 
üçün çoxtərəfli qaydada müvafiq ideologiyaların işlənib 
hazırlanmasında və ideologiyaların öyrənilməsində mühüm rol 
oynayırlar. Vasitələrdən vasitələrin törənməsi, eləcə də siyasi 
hadisələrdən siyasi hadisələrin törənməsi proseslərinin artan 
templə davam etməsi əsasən prosesi həyata keçirən siyasi 
vasitələrin elmi biliklərindən asılı olur. Bir məsələni xüsusi olaraq 
qeyd etmək olar ki, o cəmiyyətlər, o dövlətlər siyasi cəhətdən 
inkişaf edə bilmirlər ki, həmin cəmiyyətlərdə maarifçilyin 
səviyyəsi olduqca aşağı olur və vasitələrin hərəkətləri də 
dəyərverici və müasir tələblərə cavab verəcək səviyyədə olmur. 
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Cəmiyyətlərdə hökm sürən nadanlıq və cəhalət-şüur və düşüncə 
geriliyi  cəmiyyətdəki vasitələrin hərəkətlərinə də mənfi təsirlərini 
göstərir. İnkişafdan geri qalmış və maariflənməmiş cəmiyyətlərin 
kənardan idarəedilməsi prosesləri baş verir və bu zaman həmin 
cəmiyyətlər kənar qüvvələrə xidmət edir. Maariflənməmiş 
cəmiyyətlərdə baş verən siyasi cərəyanlara kənardan təzyiqlər 
daima çox olur və siyasi hadisələrin axarını (kənar məqsədlər 
üçün) döndərmək asanlaşır. Maariflənməmiş siyasi vasitələrin 
hərəkəti zamanı siyasi cərəyanlar axınında düzgün olmayan və 
ümumi maraqlara cavab verə bilməyən proseslər başlayır. 

Cəmiyyətin maariflənməsi sayəsində siyasi vasitələrin 
hərəkətləri və siyasi hadisələrin törədilməsi prosesləri də münasib 
şəraitə cavab verir. Siyasi hadisələrin törədilməsi sistematik 
olaraq baş verir və yüksək nəticələr əldə edilir. Yüksək nəticə-
lərdən qazanılmış vasitələr hərəkət etdikcə hərəkətə gətirildikcə 
yeni hərəkət trayektoriyaları yaranır. Siyasi vasitələrin 
maariflənməsi ilə düzgün və qanunauyğun törədilən hadisələr 
sayəsində baza qat siyasi hadisələrin sayı çoxalır və buna müvafiq 
olaraq üst qat siyasi hadisələr də sürətlə və dövriyyəli şəkildə 
törədilir. Siyasi inkişaf zamanı maariflənmiş siyasi vasitələr siyasi 
hadisələrin düzgün törədilməsi yollarını müəyyən edə bilirl ər. 
Siyasi maraqlar və tələbatlar siyasi hadisələrin törədilməsi 
proseslərindən yaranır. Yüksək səviyyədə maraq və tələbatın 
müəyyən edilməsi üçün canlı siyasi vasitələrdən dərin bilik və 
yüksək bacarıq tələb edilir. Bilik və iş təcrübəsi, bacarıq təhsildən, 
elmi mənimsəməkdən və elmi-nəzəri prinsipləri tətbiq etmək 
nəticəsində meydana gəlir. Yüksək maariflənməmiş cəmiyyətlərdə 
siyasi proseslər zamanı siyasi hadisələrin ardıcıl törədilməsi 
proseslərinə kənardan mane olan ünsürlər  mövcud olur. Əgər 
bir dövlət və ya cəmiyyət inkişaf etmirsə, zamanın inkişaf 
tələbləri il ə ayaqlaşa bilmirsə, onda cəmiyyətdə baş verən 
proseslərdə sistemli əsaslardan danışmaq olmaz və siyasi 
proseslərə mütləq şəkildə dövlətdaxili və dövlətxaric maneçilik 
ünsürləri təsir edir. Həmin ünsürlər siyasi hadisələrin dərin 
təlimlərə müvafiq törədilmədiyi zaman meydana çıxan zəiflikl ərə 
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görə üzə çıxır və fəaliyyətlərini genişləndirirlər. Eyni zamanda 
maariflənməmiş cəmiyyətlərdə bəzi yüksək səviyyəli mütəxəs-
sislər tərəfindən törədilən siyasi hadisələr öz ardıcıllığı ilə törədilə 
bilmir. Belə ki, yüksə səviyyəli və cəmiyyətin maraqlarına cavab 
verəcək hadisələr törədilə bilmir və hadisələrə reaksiya yüksək 
səviyyədə olmur. Bu baxımdan yüksələn xətt üzrə siyasi 
hadisələrin törədilməsi prosesləri baş verə bilmir. Cəmiyyətlərdə 
baş verən kortəbii inqilablar əsasən maariflənməmiş kütlələr 
tərəfindən həyata keçirilir və kütlələr inqilabın hərəkətverici 
qüvvəsinə çevrilir. İnqilab kortəbii baş verdiyindən siyasi sistemin 
dağılmasına səbəb ola bilir və siyasi hadisələri öz normal 
axarından kənarlaşdıra bilir. Maarifçilik cəmiyyətlərdə siyasi 
inkişaf dalğaları üçün cərəyanların yaranmasını təmin edir. 
Cərəyanlarda baş verən siyasi hadisələr “beyin” hesab edilən 
vasitələrin düşüncələrinə müvafiq olaraq həyata keçirilir. 
“Beyin”l ər tərəfindən hərəkətə gətiril ən və müvafiq qaydada 
istiqamətləndirilən vasitələrin axını sayəsində siyasi inkişafa nail 
olmaq olar. Siyasi inkişaf təbii olaraq real şəraitin yüksək 
səviyyədə dəyərləndirilməsindən asılıdır. Bu proseslər də öz 
növbəsində siyasi inkişaf mühitinin formalaşmasını təmin edir. 
Siyasi inkişaf cəmləşmiş, qruplaşmış beyinlərin hərəkətlərinin 
cəmindən asılı olur. Siyasi inkişafın əsas prinsipi ondan ibarətdir 
ki, beyinin törətdiyi siyasi hadisəyə başqa beyinlər tərəfindən 
reaksiya verilməlidir və onlar da maraqlarına müvafiq olaraq 
siyasi hadisələri törətməlidirl ər. Siyasi hadisələrin əhəmiyyətinin 
dərk edilməsi siyasi vasitələrin düzgün istiqamətdə hərəkətləri 
üçün ən real və münasib variantdır. Məlumdur ki, cəmiyyətlərdə 
layihələrin hazırlanması və icrasına rəhbərlik prosesləri və eləcə 
də digər proseslərin əksəriyyəti yüksək ixtisaslı mütəxəssislər 
tərəfindən həyata keçirilir. Siyasi hadisələrin hazırlanması və 
istiqamətləndirilməsi prosesləri zamanı yüksək ixtisaslı 
mütəxəssislərin (beyinlərin) sayı nə qədər çox olarsa, bir o qədər 
də siyasi hadisələr yüksək sürətlə törədilər və tələbata cavab verər. 
Maariflənmiş cəmiyyətlərdə siyasi hadisələrin sistematik olaraq 
dövriyyəli törədilməsi prosesləri də sürətlə həyata keçirilir. 
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Maraqların zaman və şəraitə uyğun olaraq parçalanması və 
birləşməsi prosesləri də sürətlə həyata keçirilir. Eyni zamanda 
siyasi hadisələrin trayektoriyalararası keçid prosesləri və siyasi 
hadisələrin məntiqi əvəzlənməsi prosesləri də baş verir.  

  
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi il ə 

yaranacaq dörd siyasi inkişaf dalğası ilə Azərbaycan 
dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri səviyyəsinə çata biləcəkdir 

 
Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün şərti olaraq adlanan və 

ifadələnmələri proseslərin məzmununa uyğun gələn “ Şose yol”, 
“Su”, “ Ərinti”, “F əza” inkişaf dalğaları  

 
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin dövlətimizə rəhbərlik 

etdiyi 1969-1987, 1993-2003-cü illərdə Azərbaycan özünün bir 
neçə inkişaf mərhələsini yaşayıbdır. Xüsusilə, Sovetlər dönəmində 
Milli Liderimizin Az ərbaycan iqtisadiyyatında və təsərrüfatında 
həyata keçirdiyi islahatlar, mərkəzi Sovet hakimiyyətinin diqqətini 
cəlb etməsi və ölkəmizdə çoxlu sayda sənaye, ticarət, xidmət 
müəssisələrinin, sosial sahələrin yaradılması üçün investisiyanı 
cəlb etmək siyasəti nəticəsində Azərbaycanda geniş elm, 
iqtisadiyyat, sosial, təhsil hərəkatları yarandı. Bu hərəkatlar 
sayəsində çoxlu sayda iqtisadiyyat, sosial, infrastruktur, elm, 
təhsil, səhiyyə, mədəniyyət incəsənət və digər sahələri əhatə edən 
böyük obyektlər meydana gəldi. Həmin yaranmış obyektlərin 
özləri də yeni-yeni sahələr üzrə istiqamətlənmiş inkişaf 
dalğalarının meydana gəlməsinə səbəb oldu. İstehsal, xidmət, 
səhiyyə, mədəniyyət və elm obyektlərinin sayının çoxaldılması və 
vasitələrin hərəkətə gətirilməsi sayəsində bir-birini tamamlayan 
inkişaf dalğaları cəmiyyəti bürüdü. Sonradan bu inkişaf 
dalğalarının yaratdıqları vasitələr növbəti inkişaf dalğaları üçün 
əlavə baza və qatlı vasitələr rolunu oynadı. 1994-cü ildən-“Əsrin 
müqaviləsi” imzalandıqdan sonra ölkəmiz yenidən növbəti inkişaf 
dalğaları ilə üzləşməyə başladı. Çünki inkişaf dalğalarını əmələ 
gətirəcək yeni baza vasitələri tədricən yarandı və əlaqəli sahələrdə 
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hərəkətləri canlandırdı. Məsələn, həmin dövrdə ölkəmizə 
rəhbərlik edən Heydər Əliyev 1994-cü il sentyabrın 20-də 
müqavilə imzalanarkən öz nitqində belə bir fikir bildirirdi: 
“Müqavilənin imzalanması Azərbaycan Respublikasının 
həyatında, iqtisadiyyatında və xüsusən neft sənayesində yeni bir 
mərhələ açır..” 1 Bu fikir o mənanı verirdi ki, neft müqaviləsinin 
icrası sayəsində yeni-yeni inkişaf dalğaları meydana gələcəkdir və 
ölkəyə qoyulan investisiyalar nəticəsində yaranan obyektlər 
əlaqəli sahələr üçün əlavə baza vasitələri rolunda çıxış edəcəkdir. 
Doğrudan da neft strategiyasının uğurlu inkişafı sayəsində 
Azərbaycanda inkişaf dalğaları bir-birini əvəz etmişdir və dövlət 
büdcəsi həcmi (məbləği) sürətlə artmışdır.  

Ümummili Liderimiz Heydər Əliyevin banisi və qurucusu 
olduğu müstəqil Azərbaycan Respublikası xüsusilə, 2003-2009-cu 
ill ərdə özünün sürətli inki şaf dövrünü yaşadı. Bu da üst-üstə 
toplanmış baza vasitələrinin və kənar hərəkətverici vasitələrin 
(neftdən gələn gəlirl ər) çoxalması ilə əlaqədar oldu. 2008-ci ildən 
kəskinləşən dünya iqtisadi böhranı bütün ölkələrə böyük təsirlər 
etməsinə baxmayaraq Azərbaycan dövləti öz iqtisadi dayanıqlığını 
nümayiş etdirdi və böhranın təsirləri ölkə üçün çox olmadı. Bu 
baxımdan prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2009-cu 
ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş iclasında 
bildirmişdi: “Azərbaycanda aparılan ciddi sosial-iqtisadi isla-
hatlar ölkəmizi hərtərəfli inkişaf etdirməyə imkan yaradır. Dünya 
iqtisadiyyatının tərkib hissəsi olan ölkəmizdə 2009-cu ildə çox 
düzgün və vaxtında atılmış addımlarla iqtisadi maraqlarımızı 
qoruya bildik, insanların rifah halının pisləşməsinə yol vermədik. 
Əksinə, 2009-cu ildə Azərbaycan əhalisinin sosial vəziyyəti daha 
da yaxşılaşdı. Qarşıda duran bütün sosial proqramlar icra edildi. 
Ölkəmiz 2009-cu ildə də sürətli inkişaf etməyə davam edirdi, bu 
dinamika saxlanılırdı. 2009-cu ilin yekunlarına görə, Azərbaycan 
dünya miqyasında ən sürətli inkişaf edən ölkələr sırasındadır. 
                                                 
1  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi. Heydər 
Əliyev. Azərbaycan nefti dünya siyasətində. “Azərbaycan nəşriyyatı -1997, 
səh. 26. 
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Bunu əyani şəkildə göstərmək üçün, sadəcə, iqtisadi və sosial 
göstəricil ərə baxmaq kifayətdir. 2009-cu ildə Azərbaycanda 
ümumi daxili məhsul istehsalı 9,3 faiz artmışdır. Hesab edirəm ki, 
bu, tarixi nailiyyətimizdir. Bu, bir daha sübut edir ki, bütün 
uğurlarımızın təməlində düşünülmüş siyasət və düzgün atılmış 
addımlar dayanır”1 Azərbaycan neft sənayesinin sürətli inki şafı 
digər sahələr üçün qatlı baza vasitələrinin və yeni-yeni dalğaların 
meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Məsələn, Azərbaycanın 
Sənaye və energetika naziri Natiq Əliyevin məlumatına görə, 
2009-cu ilin 9 ayı ərzində 37 milyon 876 min ton neft hasil 
edilmişdir.2 Nəzərə almaq lazımdır ki, dünya iqtisadi böhranına 
baxmayaraq, iqtisadi inkişaf səviyyələrinə görə ABŞ, Çin, 
Yaponiya kimi ölkələr ilk üçlüyə daxil oldular. Belə bir fikir də 
səslənirdi ki, 2009-cu ildə artım tempinə görə Çin iqtisadiyyatı 
Yaponiyanı keçmiş və ikinci yerə çıxmışdır. 2009-cu ildə iqtisadi 
artım 8,7 faiz təşkil etmişdir.3 Qərb mütəxəssislərinin, iqtisad-
çılarının fikrincə, hal-hazırda isə dünya iqtisadi böhranının qarşısı 
alınıb, dünya iqtisadiyyatında təkrar irəlil əmələr müşahidə edilir. 
Neftə tələbat artdığından, dünya bazarında bu məhsulun qiyməti 
də artır.  

Qeyd edildiyi kimi, cəmiyyətin siyasi cəhətdən inkişafı baza 
vasitələrdən, vasitələrin həcmindən, onların hərəkətə gətirilməsi 
xüsusiyyətlərindən və istiqamətlərindən asılıdır. Baza vasitələrinin 
hərəkətə gətiririlm əsi sayəsində inkişaf dalğaları meydana gəlir.4 
Azərbaycanda meydana gələcək növbəti inkişaf dalğaları cəmiy-

                                                 
1  E.Hacıalıyev. Azərbaycan ötən il də dünyanın ən sürətli inki şaf edən 
ölkələri sırasında yer almışdır. “Azərbaycan” qəzeti, № 16, 22 yanvar  
2010-cu il. 
2  Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi il ə Nazirlər Kabinetinin 
2009-cu ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr 
olunmuş geniş iclası keçirilmişdir. “Xalq qəzeti”, №231, 17 oktyabr 2009-cu 
il. Sənaye və energetika naziri Natiq Əliyevin nitqi. 
3 Çin iqtisadiyyatı dünyada ikinci yerə çıxır. “Azərbaycan” qəzeti, № 16, 22 
yanvar 2010-cu il. 
4  Nəsibov E.M. Siyasətin tərkib hissələrinin h ərəkət xüsusiyyətləri.  Bakı, 
“Elm və Təhsil” -2010, 116 səh., səh.103-110. 
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yətdə növbəti və ardıcıl köklü dəyişiklikl əri üzə çıxaracaqdır. Hər 
bir yeni inkişaf dalğası özünəməxsus fəlsəfi mahiyyət kəsb 
edərək, cəmiyyətdə qatlı və köklü dəyişiklikl ərin yaranmasına 
səbəb olacaqdır. İnkişaf dalğalarının baza vasitələrinin gücündən, 
bu vasitələrin hərəkətə gətirilməsi yolundan asılı olaraq, müddəti 
4-5 il davam edə biləcəkdir.1 Birinci  inkişaf dalğasının adını şərti 
olaraq “ Şose yol” siyasi inkişaf dalğası qoymaq olar. Məlumdur 
ki, “şose yol” ifadəsi çınqıllaşdırılmış, mükəmmələşdirilmiş yol 
mənasını verir.2 Bu o deməkdir ki, inkişafa doğru bütün yollar 
mükəmmələşdiriləcəkdir. Siyasi və iqtisadi mənada mövcud dar 
və nahamar yollar (siyasi hərəkət istiqamətləri) mükəmmələş-
diriləcək, bu baxımdan genişləndiriləcək, uzanacaq, “çınqıllaş-
dırılacaq” və “asfalt” ilə örtüləcəkdir. Bəzən bu siyasi əhəmiyyət 
kəsb edən “yolları” şərti olaraq “trakt”  da adlandırmaq olar. 
Trakt sözü tərcümədə yol (böyük yol) mənasını verir.3 “Şose yol” 
siyasi inkişaf dalğası çox böyük dalğa olacaqdır və bu dalğanın 
tərkibində müxtəlif həcmli, ölçülü axınlar, cərəyanlar, dalğalar və 
ləpələr yaranacaqdır. Təbii ki, hal-hazırda Azərbaycanda bu 
inkişaf dalğası bir neçə dəfə cəmiyyətdə meydana gəlibdir və 
mövcud olan və əlavə olacaq baza vasitələri növbəti dalğaların 
yaranmasını zəruri edəcəkdir. Birinci yeni inkişaf dalğası təqribən 
2011-2015-ci illəri əhatə edəcəkdir.  
İkinci siyasi inkişaf dalğasını isə şərti olaraq “Su”  inkişaf 

dalğası adlandırmaq olar. “Su” siyasi inkişaf dalğasının mənası 
ondadır ki, həyata keçirilən sürətli islahatlar, qəbul ediləcək və 
bir-birini tamamlayacaq ardıcıl proqramlar cəmiyyətdə inkişafı 
daha da sürətləndirəcək və cəmiyyətdə, “Şose yol” inkişaf 
dalğasının davam etməsi üçün bütün süni maneləri aradan 

                                                 
1 Nəsibov E.M. Siyasət (mövqelər, baxışlar, təhlill ər, nəzəriyyələr, ideyalar, 
təklifl ər, proqnozlar) elmi və elmi-publisistik məqalələr toplusu. I CİLD, 
Bakı, “Təhsil” E İM, 2009, 496 s, səh. 280. 
2 Rusca-Azərbaycanca lüğət. Azərbaycan SSR EA-nın müxbir üzvü 
Ə.Ə.Orucovun redaktəsi ilə. III C İlD P-Я, Azərbaycan Sovet 
Ensiklopediyasının baş redaksiyası. Bakı-1990, səh. 518. 
3 Yenə orada, səh. 338. 
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qaldıracaq. Yəni inkişaf yolları süni əngəllərdən, maneələrdən 
böyük əhəmiyyət kəsb edəcək şəkildə təmizlənəcəkdir. Bu dövr 
təqribən 2016-2020-ci illəri əhatə edə biləcəkdir. Dövr ərzində 
siyasi vasitələrin sürəti daha da artacaqdır.  

Üçüncü siyasi inkişaf dalğasını şərti olaraq “Ərinti”  
adlandırmaq olar. Bu o deməkdir ki, bu inkişaf dalğası zamanı 
hal-hazırda bazası mövcud olan və vasitələri tədricən artan və 
hərəkət etdirilərək sonrakı mərhələlərdə genişlənən dalğalar əmələ 
gətirəcək “ağır sənaye, istehsal müəssisələri”nın kütləvi artımı 
gözləniləcəkdir. Bu axının yaranması üçün mövcud baza vasitələri 
üzərinə, 2020-ci illər də daxil olmaqla, yeni-yeni vasitələr əlavə 
ediləcək və müəssisələrin sürətli artımı böyük hərəkət axınını 
əmələ gətirəcəkdir. Prosesin dalğalı xüsusiyyətləri təqribən 2026-
2030-cu illəri əhatə edə biləcəkdir. 

Dördüncü inkişaf dalğasını isə şərti olarq “F əza” inkişaf 
dalğası adlandırmaq olar. Bu o mənanı verir ki, Azərbaycan 
gələcəkdə aerodromdan kosmodroma keçərək fəzaya doğru 
inkişaf etməyə başlayacaqdır. Bu yolda atmosferin qatlarını üfüqi 
və şaquli şəkildə adlayaraq fəzaya daxil ola biləcəkdir. Bu da o 
mənanı verir ki, Azərbaycan həm aviasiya sahəsində, həm raket 
texnologiyası sahəsində, həm də informasiya texnologiyaları 
sahəsində böyük irəlil əyişlərə nail ola biləcəkdir.  

Əsas məqsədə çatdıqdan sonra cəmiyyətdə digər inkişaf 
dalğaları da yaranacaqdır. Prezident İlham Əliyevin qəbul edəcəyi 
qərarlar-proqramlar, konsepsiyalar və digər sənədlər ümumilikdə 
siyasi inkişaf dalğalarının baza ideoloji çərçivəsini, hərəkətlərin 
istiqamətlərini, subyektlərin fəaliyyət sferalarını, hərəkətlərin 
forma və məzmununu, həmçinin siyasətin strategiya və taktikasını 
müəyyən edəcəkdir.  

Onu da xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, sadalanan 
fikirl ər məsələyə ümumi yanaşmadır. Bu baxımdan da hər bir 
inkişaf dalğasının fəlsəfi-siyasi mahiyyəti, ortaya çıxacaq real 
şəraitlərin, qarşıya qoyulacaq vəzifələrin və əldə olunacaq 
nəticələrin nəzəri-fəlsəfi əsasları geniş şəkildə, dərin və 
fundamental elmi prinsiplərə əsasən araşdırılmalıdır. 
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II H İSSƏ: 
 

XARİCİ SİYASƏT VƏ BEYNƏLXALQ MÜNAS İBƏTLƏR 
  
Cənubi Qafqazın da daxil ola biləcəyi regional hərbi-siyasi  
və iqtisadi ittifaqın yaradılması mümkündürmü? –  
Fikrin n əzəri əsasları  
 
İstər tarixi keçmiş, istərsə də müasir zaman baxımından qeyd 

etmək olar ki, ittifaqlar ayrı-ayrı regionlarda yerləşən dövlətlərin 
öz iqtisadi, siyasi, mədəni, hərbi və digər strateji sahələrindəki 
maraqlarını birgə təmin etmək və qorumaq naminə yaradılıbdır. 
Siyasi, hərbi-siyasi və iqtisadi ittifaqlarin təşkil edilməsi 
dövlətlərin xarici siyasət fəaliyyətlərini, beynəlxalq münasibət-
lərdəki fəaliyyətlərini müəyyən istiqamətlər üzrə məqsədli şəkildə 
birləşdirmək marağından irəli gəlibdir. İttifaqlar dövlətlərin 
beynəlxalq münasibətlərdəki aktlarını müəyyən qədər, bir neçə 
istiqamətdə birləşdirərək, onları vahid məzmunlu, birləşmiş 
istiqamətlərə doğru yönəltmək kimi funksiyanı yerinə yetirirlər. 
İttifaqlar əsasən siyasi regionların dövlətlərinin maraqlarını birləş-
dirən bir qurumdur, struktur vahididir, münasibətlər kompo-
nentlərini birləşdirən bir kompleksiyadır. İttifaqlar regionların 
iqtisadi və siyasi inkişafını təmin edirlər. Məsələn, Avropa İttifaqı 
ümumavropa regionunun əksər hissəsinin inkişafını təmin 
etməkdədir. İttifaq çərçivəsində Avropa dövlətləri öz iqtisadi və 
siyasi imkanlarından birgə dəyərlənirlər. Ümumi imkanlardan 
istifadə edirlər. İttifaqlarda güclü dövlətlər digər dövlətlərin 
imkanlarından faydalanırlar və öz imkanlarından istifadə edərək 
onların da inkişafına müəyyən qədər kömək edirlər. İttifaqların 
yaradılmasında təkanverici amil olaraq, həmçinin cəmiyyətlərin 
bir-birilərindən kəskin inkişaf fərqlərinin olmaması da mühüm rol 
oynayır. İttifaqlarda dövlətlərin münasibətləri əsasən mərkəzdən 
ətrafa və əksinə, ətraflardan mərkəzə doğru yayılan xüsusiyyətlərə 
malik olur. Mərkəzi güc başlıca enerji nüvəsi rolunda çıxış edir. 
İttifaqlarda siyasi hərəkətlər axını hissəli, təbəqəli dalğalar əmələ 
gətirir.  
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Regional ittifaqların əhəmiyyətini nəzərə alaraq, əksər dünya 
dövlətləri də beynəlxalq münasibətlərdə öz mövqelərini möhkəm-
ləndirmək üçün iqtisadi və hərbi-siyasi ittifaqlarda cəmləşməyə, 
toplaşmağa üstünlük verirlər. Belə ki, hətta Fransa da NATO ilə 
təkrar olaraq hərbi əməkdaşlığa qayıdıb və Alyansın hərbi 
qurumuna qoşulub. Fransa XX əsrin 60-cı illərində prezident Şarl 
De Qolun zamanında NATO-nun hərbi qurumunda iştirakdan 
imtina haqqında qərar qəbul etmişdi. Fransa öz qoşunlarını 
NATO-nun hərbi hissələrindən çəkmişdi.  

NATO hal-hazırda öz üzvlərinin sayını artırıb. Rusiya da 
NATO və Avropa İttifaqına alternativ ola biləcək böyük bir siyasi 
qurumun yaradılmasına çalışır. Cənubi Qafqaz ölkələri də öz 
coğrafi mövqelərinə və siyasi, hərbi və iqtisadi potensiallarına 
görə ittifaqlara cəlb edilirlər. Bir məsələni unutmaq lazım deyil ki, 
Cənubi Qafqaz öz coğrafi vəziyyətinə görə regional siyasi 
əhəmiyyət kəsb etməklə yanaşı, həm də Rusiya ilə ABŞ və Qərbi 
Avropa dövlətləri ittifaqı arasında bir hərbi-siyasi və geoiqtisadi 
mübarizə meydanıdır. Cənubi Qafqaz ABŞ başda olmaqla NATO-
nun Rusiya ətrafında yaratdığı hərbi-siyasi “t əhlükəsizlik 
qurşağı” ı ərazisinin mərkəzi zonasıdır. Hesab etmək olar ki, 
Rusiyanın ABŞ və Böyük Britaniyadan əsas iki qorxulu coğrafi 
istiqamətləri, məkanları mövcuddur. Birincisi, Şərqi və Şimal-
Şərqi Avropa, ikincisi, Cənubi Qafqaz. Cənubi Qafqaza Qara 
dəniz bölgəsini də aid etmək olar. Əgər Rusiya Şərqi Avropa 
istiqamətindən daha çox iqtisadi təzyiqlərdən ehtiyat edirsə, 
Cənubi Qafqaz Rusiyanın parçalanmasına dəstək vermək 
baxımından ABŞ və Qərbi Avropa dövlətləri üçün ən əhəmiyyətli 
bir çoğrafi məkandır. Rusiyanın Qafqaz bölgəsi öz etnik tərkibinə 
və siyasi aktivliyinə, siyasi qaynarlığına və bu baxımdan siyasi 
narahatlığına görə Rusiya üçün ən təhlükəli bir bölgədir. Rusiya 
belə narahatlığını Şərqi Avropada keçirmir. Rusiyanın Avropa ilə 
sərhədləri əsasən ruslardan və digər slavyanlardan ibarətdir ki, bu 
amil də Rusiyanın daxildə sabitliyinin pozulması və parçalanması 
üçün təhlükəli bir məkan deyil.  
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Rusiya təkrar olaraq silahlanır. Rusiya prezidenti Dmitri 
Medvedyev Rusiya ordusunun yenidən silahlanması haqqında 
2009-cu ildə sərəncam da imzalayıb. Rusiyanın cənubi 
istiqamətlər üzrə əsas strateji hədəfi Türkiyə və İranı tamamilə öz 
tərəfinə çəkməkdən ibarətdir. (Rusiyanın tarixi böyük ticarət 
yolları üzərində strateji nüfuz qazanmaq uğrundakı siyasətinin 
müasir zamanda davamı) Rusiya hesab edir ki, buna nail olarsa, 
iqtisadi, siyasi və hərbi cəhətdən dünyanın ən güclü dövlətinə 
çevrilər. Rusiya Mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz və eləcə də Ön 
Asiyaya sahib olar və Ərəb dünyasına böyük təsir imkanları əldə 
edər.  

Cənubi Qafqazın da daxil olduğu Xəzər-Qara dəniz regionu 
həm iqtisadi potensialına, həm coğrafi mövqeyinə görə, həm də 
güclü dövlətlərin yerləşdiyi bir region olduğundan, dünya 
siyasətinin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Dünyanın 
iqtisadi, hərbi, elmi və siyasi cəhətdən inkişaf etmiş dövlətləri öz 
regionlarının birgə inkişafı naminə birləşərək iqtisadi, siyasi, 
ekoloji, mədəni və bir çox sahələri əhatə edən birliklər, ittifaqlar 
yaradırlar. Avropa regionundakı təşkilatları buna misal çəkmək 
olar. Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Qara dəniz bölgələri də 
özünəməxsus geosiyasi xüsusiyyətlərə malik olduğundan bu 
bölgələrdə iqtisadi birliklərin, siyasi və hərbi ittifaqların 
mövcudluğu zamanın tələbidir. Hal-hazırda fəaliyyət göstərən və 
Cənubi Qafqazın və Mərkəzi Asiyanın da daxil olduğu regional 
iqtisadi birliklərdən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatını, Qara Dəniz 
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatını, GUAM təşkilatını, MDB-ni, 
Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatını, Şanxay 
Əməkdaşlıq Təşkilatını misal çəkmək olar. Bu təşkilatlar 
çərçivəsində Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz dövlətləri, Rusiya, 
Çin, Belorus, Ukrayna, Gürcüstan, Moldova, Türkiyə, İran, 
Əfqanıstan arasında təşkilatların əhatə etdiyi coğrafi məkanlara 
uyğun olaraq müəyyən iqtisadi və siyasi əməkdaşlıq həyata 
keçirilir. Lakin bu əməkdaşlığa baxmayaraq, dövlətlər arasında 
iqtisadi, siyasi və hərbi əlaqələr elə də yüksək səviyyəyə malik 
deyildir. Bölgədə hətta düşmənçilik vəziyyəti də mövcuddur. 
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Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaqları işğal olunduğu üçün 
iki dövlət arasında düşmənçilik münasibətləri yaşanır. Eləcə də 
Türkiyəyə qarşı ərazi iddiasına və qondarma soyqırım iddiasına 
malik olduğu üçün Ermənistanla Türkiyə arasında rəsmi siyasi 
əlaqələr mövcud deyildir. İran və Rusiya Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünü dəstəkləməkdə tərəddüd edirlər.  

Ümumiyyətlə, konkret olaraq belə bir sual ətrafında fikir 
mübadiləsi aparmaq olar: -Cənubi Qafqazın da əhatə olunduğu 
hərbi-siyasi ittifaqın, məsələn, NATO ittifaqı kimi, eləcə də vahid 
iqtisadi, ticari və maliyyə məkanının və siyasi idarəçiliyin mövcud 
olduğu, məsələn Avropa İttifaqı kimi bir qurumun yaradılması 
mümkün ola bilərmi? Hələ XX əsrin 90-cı illərində bölgə 
dövlətləri tərəfindən ittifaqlara və birlikl ərə dair müxtəlif t əklifl ər 
də səslənmişdir. Hətta 2008-ci ilin avqust hadisələri zamanı 
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyub Ərdoğan tərəfindən “Qafqaz 
Təhlükəsizlik Platforması”nın yaradılması ideyası da ortaya atıldı. 
Bu təklifi Rusiya da bəyəndi. Lakin bu təklifin reallaşması hələ də 
öz həllini tapmayıb. -İndi isə suala cavab axtarmaq lazımdır:-
Cavab ondan ibarət ola bilər ki, indiki vəziyyətdə Cənubi 
Qafqazda ittifaqın yaradılması mümkün deyil.  

Bu fikrin əsasları:  
Birincisi,  nəzərə almaq lazımdır ki, Cənubi Qafqaz bölgəsinin 

özü ərazi baxımından kiçik bir bölgə olduğu üçün burada yarana 
biləcək hər hansı bir siyasi, hərbi və iqtisadi birlik, ittifaq 
uzunmüddətli yaşaya bilməz və çox zəif bir qurum halında çıxış 
edə bilər. Hələ tarixdən məlumdur ki, 1918-ci ildə Cənubi Qafqaz 
(Zaqafqaziya) dövlətlərinin vahid qanunvericilik orqanı, 
Zaqafqaziya Seymi olubdur və dövlətlər bu qurumda birgə təmsil 
olunublar. 1918-ci ilin aprel ayında üç respublikadan ibarət bir 
federasiya- mərkəzi Tiflisdə yerləşməklə, Zaqafqaziya 
Federasiyası adlı bir siyasi qurum da yaradılmışdı. Lakin bu 
qurum cəmi bir ay fəaliyyət göstərib və həmin ilin may ayında hər 
üç respublika öz müstəqilliyini b əyan edibdir. Sonra isə işğal 
nəticəsində Sovet imperiyasının tərkibinə qatılıblar.  
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İkincisi, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edibdir və 
bu baxımdan da işğaldan azad etməyincə, bölgədə barışıq əldə 
olunmayınca, belə bir qurumun yaradılması mümkün ola bilməz.  

Üçüncüsü, nəzərə almaq lazımdır ki, Cənubi Qafqazda 
maraqları olan və bölgə sərhədlərində yerləşən böyük dövlətlərin 
hər birinin regionda öz maraqları vardır. Maraqları olan dövlətlər 
bir-birinə əks siyasi qütblərdə (cəhətlərdə, qanadlarda) iştirak 
edirlər. Yəni geosiyasi qütblülük (polyusluq) mövcuddur. 
Məsələn, Türkiyə NATO-nun üzvüdür, Rusiya isə NATO-ya 
ehtiyatla yanaşır və bu təşkilatın əleyhinə siyasət yeridir. Eləcə də 
İran hakimiyyəti ABŞ hakimiyyəti il ə düşmən olduğundan, ABŞ 
bu dövlətin regionda geniş şəkildə iştirakını qəbul etmir. Bölgədə 
maraqların toqquşması bölgə dövlətlərini bir araya gətirə bilmir. 
Bu baxımdan da hal-hazırda Cənubi Qafqazda Türkiyə, İran, 
Rusiya, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistandan ibarət olaraq 
hərbi-siyasi ittifaqın yaradılması mümkün deyil.  

Dördüncüsü, Türkiyə, Rusiya, İran və Cənubi Qafqaz 
dövlətlərinin iqtisadi siyasətində vahid istiqamətin mövcud 
olmaması da bu ittifaqın yaradılmasını zəruri edə bilmir. Xəzərin 
enerji resurslarının ixracında, Azərbaycan, Gürcüstan və 
Türkiyənin iştirak etdiyi digər regional layihələrdə Ermənistan və 
İran kənarda qalıblar. Bu baxımdan da ittifaqın yaradılması hal-
hazırda mümkün deyildir. 

Beşincisi, region dövlətlərinin iqtisadi inkişaf səviyyəsi 
arasında kəskin fərqlər var, milli valyutaların dollara nisbətdə 
məzənnələri də tamamilə fərqlidir. Bu amil də nəzərə alınaraq, 
regionda ittifaqın yaradılması hal-hazırda mümkün ola bilməz.  

Bəs, gələcəkdə regionda iqtisadi və ümumi təhlükəsizliyin 
qorunması üçün hərbi-syasi ittifaqın yaradılması mümkün ola 
bilərmi, regionda vahid valyutanın işləməsini təmin etmək 
olarmı? 

Bu sualın yeganə və bir ümumi cavabı var:-regionda 
gələcəkdə hərbi-siyasi və iqtisadi ittifaqın yaradılması daha çox 
Türkiyə və Rusiyadan asılıdır. 
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Bu fikrin əsasları: 
Türkiyənin ABŞ-la hərbi-siyasi əməkdaşlığı Rusiyanı və İranı 

narahat edir. Buna görə də hər iki dövlət çalışır ki, Türkiyənin və 
Türkiyə vasitəsilə ABŞ-ın Cənubi Qafqaza gəlməsini 
əngəlləsinlər. Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsinin əsasında 
məhz bu amil dayanırdı. İran hərbi aviasiyasi tərəfindən 2000-ci 
ill ərin başlanğıcında Azərbaycan sərhədlərinin pozulması və 
Xəzər dənizində geoloji kəşfiyyat işləri aparan Böyük Britaniya 
şırkətinə təzyiqlərin edilməsinın əsasında, eləcə də Rusiya və 
İranın Dağlıq Qarabağa dair mövqelərinin əsasında da məhz bu 
siyasət dururdu. Türkiyə öz siyasi orbitini dəyişərsə, yəni NATO-
dan çıxarsa, Rusiya və İranla hərbi-siyasi əməkdaşlığa üstünlük 
verərsə, Cənubi Qafqazda gələcəkdə Türkiyə, İran, Rusiya, 
Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistandan ibarət hərbi-siyasi 
ittifaq yarana bilər. Bunun səbəblərini aşağıdakı şəkildə izah 
etmək olar:  

Birincisi,  Türkiyənin NATO-dan çıxması Rusiyanın istədiyi 
əsas məsələdir. Türkiyə Rusiyanın cənubu, ümumi Qafqaz siyasəti 
üçün bir maneədir. Rusiyanın dövlətçilik və regional maraqlarına 
zərbə vurur. Türkiyənin arxasında isə ABŞ dayandığından Rusiya 
çox narahat olur. Türkiyə öz siyasətini dəyişərsə, Rusiya və İranla 
əməkdaşlığa üstünlük verərsə, Rusiya və İran tərəfindən Cənubi 
Qafqaza təzyiqlər azala bilər. Bölgədə böyük əməkdaşlıq 
platforması yaranar. Türkiyə ilə Rusiya arasındakı ittifaqa İran da 
razılıq bildirər və bu amil İranın da region maraqlarına xidmət 
edər. Onsuz da farsların türklər və ruslarla yaxınlıqdan başqa 
çarələri qalmaz. Çin isə Rusiya üçün real və uzunmüddətli 
regional müttəfiq ola bilməz. Ruslarla çinlilər arasında 
qohumluğun olması da mümkün deyil. Ancaq Azərbaycan və 
Mərkəzi Asiyanın türkdilli dövlətlərinə görə Rusiya da Türkiyə ilə 
yaxınlığa maraq göstərər. İran ümumiyyətlə, yaxınlıq dalğasına 
özü qoşulmağa məcbur olar. Belə olan halda, ABŞ İranı ələ 
keçirməyə cəhd etsə də alınmaz. Ola bilər ki, ABŞ ərəblərdən 
istifadə etməklə, İranı öz tərəfinə çəkməyə cəhd edər. Lakin ABŞ-
ın cəhdi heçə enər. Ərəblərlə İran arasında soyuqluq 
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münasibətləri, dini baxış fərqləri (şiə və sünnə məzhəblərinin 
olması) buna imkan verməz. Eynilə ərəb dünyasının özündə də 
birlik mövcud deyildir. Ərəb dünyası güc mərkəzi rolunda çıxış 
edə bilmir. Türkiyə isə güc mərkəzi ola bilər. Bir məsələni 
unutmaq olmaz: -Türk dünyası digər dünyalara nisbətən slavyan 
dünyası ilə, xüsusilə, ruslarla daha yaxşı yaxınlıq edə bilər. Çünki 
tarixi, coğrafi, dini amillər belə qənaətə gəlməyə əsas verir.  
İkincisi, Türkiyəni ABŞ yalnız Rusiya, İran və Yaxın Şərq 

siyasəti üçün istifadə edir. Türkiyənin inkişafına kömək etmir və 
türk dünyasının güclənməsindən ehtiyatlanır. Avropa İttifaqının 
aparıcı dövlətləri olan Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya 
Türkiyənin Avropa İttifaqına daxil olmasında maraqlı deyillər. 
Türkiyəyə ümid verməklə, bu dövlətin regiondakı gücünə zərbə 
vurmağa çalışırlar. Digər tərəfdən də Türkiyənin inkişaf etməmiş 
cəmiyyəti, dini mənsubiyyəti, iqtisadi cəhətdən geriliyi də 
Türkiyənin Avropa İttifaqına girməsinə mane olur. Türkiyə ilə 
Avropa cəmiyyətləri arasında kəskin inkişaf fərqləri vardır. 
Türkiyə öz xarici siyasət kursunu dəyişərsə, Rusiya və İran ilə 
yaxınlıq edərsə, Rusiya və İran tərəfindən dəstəklənər. Belə ki, 
Rusiya ilə Türkiyə arasında iqtisadi, siyasi və hərbi əməkdaşlıq 
güclənər. Rusiyanın iqtisadi layihələrində Türkiyənin payı artar, 
Türkiyə iş adamları üçün böyük imkanlar əldə olunar. Rusiya 
Türkiyəyə atom energetikası, eləcə də nüvə silahı istehsalı 
sahəsində (beynəlxalq təhlükəsizlik balansını yaratmaq üçün), 
raket texnologiyasının əldə olunması sahəsində köməklik edər. 
Təcrübə də göstərir ki, Rusiya ABŞ-la düşmən olan İrana nüvə 
silahının əldə olunması üçün köməklik göstərir. Bu baxımdan 
regionda iqtisadi ittifaqın yaradılması hərbi ittifaqdan asılıdır. 
Rusiya, Türkiyə və İran arasında hərbi-siyasi ittifaqın yaradılması 
ilə Cənubi Qafqaz da bu ittifaqda birləşə bilər. Belə olan halda 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də öz ədalətli həllini tapa bilər.  

Üçüncüsü, Türkiyə ərazisində Rusiya hərbi bazaları yerləşər 
ki, bu da Türkiyənin təhlükəsizliyinə tam təminat verər.  

Dördüncüsü, daima ABŞ və Qərbi Avropa tərəfindən dini 
ayrıseçkilik siyasətinə məruz qalmış, Avropa İttifaqına yaxın 
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buraxılmayan Türkiyə Rusiya ilə yaxınlıq edərsə, böyük ərazisi və 
iqtisadi potensialı olan, lakin az sayda əhaliyə malik olan 
Rusiyada Türkiyə vətəndaşları üçün böyük imkanlar yaranar. 
Rusiya ərazisinə sərbəst gediş-gəliş imkanları artar. Bir məsələni 
unutmaq lazım deyil ki, öz ərazisində 20 milyondan çox 
müsəlmanın yaşadığı Rusiyada müsəlman dininə böyük hörmət 
göstərilir. Ümumiyyətlə, katolik xristianlardan fərqli olaraq, 
pravoslav xristianlarla müsəlmanlar arasında bir qədər yaxınlıq 
mövcuddur. Bu baxımdan da Türkiyənin Rusiya ilə əməkdaşlığı 
mümkün olar. Eləcə də İranla Rusiyanın da əməkdaşlığı hərbi-
siyasi və iqtisadi ittifaq çərçivəsində reallığa çevrilər.  

Beşincisi, Rusiya ilə yüksək səviyyəli əməkdaşlıq Türkiyənin 
türk dünyasına inteqrasiyasına çox kömək edər. Qəbul etmək 
lazımdır ki, Türkiyənin bugünki zəif gücü, texniki, iqtisadi və 
siyasi imkanlarının məhdudluğu və eləcə də dünya siyasətində 
geniş iştirak edə bilmək imkanlarının olmamasına görə, bu dövlət 
türk dünyasının siyasi cəhətdən bütövləşməsini həyata keçirə 
bilmir. Bu baxımdan da Türkiyənin gələcək hərbi-siyasi və 
iqtisadi qüdrəti ABŞ və Qərbi Avropa ilə yaxınlıqdan asılı ola 
bilməz. Əksinə, Türkiyə çox şeyləri itirir.  

Altıncısı, Rusiya, Türkiyə və İran arasında hərbi-siyasi 
birliyin yaradılması və bu birlikdə Azərbaycanın iştirakı ilə islam 
dininin Avrasiyada daha da güclənməsinə gətirib çıxara bilər. Belə 
ki, katoliklər tərəfindən soyuq qarşılanan pravoslavlar (xüsusilə 
ruslar) da öz arxalarında daha çox müsəlmanları görə bilərlər. Bir 
də tarix sübut edir ki, slavyanlarla türklər uzun əsrlər boyu 
qonşuluqda yaşayıblar. Düzdür, tarixən türklərlə slavyanlar 
arasında müharibələr olsa da, onlar arasında sıx əlaqələr də 
mövcud olubdur. Rusiya ilə Türkiyə arasında siyasi birliyin 
mövcudluğundan Türkiyə ehtiyat edə bilməz. Belə ki, Rusiya 
əhalisi az olduğundan bu amil gələcəkdə artan əhalisi olan 
Türkiyə üçün qorxulu amilə çevrilə bilməz. Rusiya Türkiyəni 
özündən əhali baxımından asılı edə bilməz. Bir məsələni unutmaq 
olmaz. Türkiyə ilə Rusiya arasındakı yaxınlıq bir neçə onillikdən 
sonra Rusiya ərazisində türkkökənli xalqların nüfuzunun həddən 
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artıq artmasına gətirib çıxara bilər. Türklərlə ruslar arasında geniş 
qohumluq yaranar ki, bu da nəticədə Rusiya ərazisində türklərin 
təsirlərini daha çox artırar. Türkiyə-Rusiya ittifaqı həm də 
Rusiyaya Çindən gözlənilə biləcək təsirlərin qarşısını ala bilər. 
Türkiyə vətəndaşları Rusiya qədər heç bir Avropa və ya dünya 
ölkəsində böyük nüfuzlar əldə edə bilməzlər. Rusların da qərbi 
avropalılara nisbətən türklərə böyük rəğbətləri vardır. Ruslar 
gələcəkdə öz ərazilərində çinlilər və ingilisləri görməkdənsə, 
türkləri görməyə üstünlük verərlər. Türkiyə bir neçə onillikdən 
sonra əhalisi azalan Rusiyada böyük təsirlər əldə edə bilər. 
Azərbaycan Türkiyə-Rusiya ittifaqında birləşdirici məkan, güc 
rolunu oynaya bilər.  

Yeddincisi, Regionda hərbi-siyasi ittifaq yaranarsa, böyük bir 
coğrafi məkanda iqtisadi məkan da formalaşar. Hətta bir neçə 
müddətdən sonra vahid pul siyasəti də həyata keçirilə bilər ki, 
Türkiyə bu imkanlardan geniş faydalana bilər. 

Səkkizincisi,  ittifaqın yaradlıması Rusiya üçün də xeyirli olar. 
Rusiya hesab edər ki, onun cənub sərhədlərində İran və Türkiyə 
kimi onunla bir ittifaqda olan böyük dövlətlər vardır. ABŞ-dan 
olan təhlükə tamamilə azalar. İttifaqın yaradılması ilə ABŞ-ın Ön 
Asiyaya, Cənubi Qafqaz və Xəzər regionuna girişinin qarşısı 
qismən alınar. 

Doqquzuncusu, belə bir ittifaqın yaradılması ilə NATO-ya 
alternativ olan, hətta ondan hərbi cəhətdən cox güclü ola bilən, 
keçmiş SSRİ-dən də böyük potensiala malik olan yeni bir hərbi-
siyasi qurumun yaranmasına səbəb olar. Bu quruma sonra Çin də 
dəstək verə bilər. Qurum yaranarsa, NATO yalnız ABŞ, Kanada 
və Qərbi Avropa məkanında qala bilər, yəni öz əvvəlki sərhəd-
lərinə çəkilər. Nəticəsi də Rusiya, İran və Çin üçün əlverişli olar.  

Onuncusu, Rusiya öz ticarət məhsulları üçün geniş bazarlar 
əldə edər və iqtisadi cəhətdən güclənər. 

Onbirincisi, İttifaq dünya enerji mənbələri üzərində geniş 
nüfuza sahib olar, neftin qiymətinə təsir imkanları əldə edər, 
Rusiyanın Qərbə enerji təzyiqləri artar. Nəticəsi də Rusiyanın 
xeyrinə olar. 
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Onikincisi,  İrana ABŞ-ın təzyiqləri tamamilə minimuma enər. 
Təhlükə aradan qalxar və İran da iqtisadi cəhətdən güclənər və tez 
bir zamanda nüvə dövlətinə çevrilər (regionda qarşılıqlı balans 
yaratmaq naminə).  

Onüçüncüsü, Cənubi Qafqaz bögəsində sabitlik əldə olunar, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunar. 

Ondördüncüsü, ABŞ-ın Qara dənizə girişinin qarşısı alınar. 
ABŞ-ın beynəlxalq münasibətlərdə mövqeyi zəifl əyər və dünya 
siyasətində aparıcı təsirləri aşağı enər.  

İttifaqın yaradılması çox böyük zaman, siyasi iradə və böyük 
zəhmətlər hesabına əldə oluna bilər. İttifaqın yaradılmasının 
mümkünlüyünü zəruri edən amillər içərisində coğrafi yaxınlıq,  
tarixi bağlılıq, adət-ənənə oxşarlıqları, dil ox şarlıqları, dini 
amillər, dövlətlərin bir-birind ən inki şafına görə kəskin 
fərql ənməyən cəmiyyətləri, avrasiyaçılıq (xüsusilə, asiyalılıq, 
şərqlilik) kimi amilləri göstərmək olar.  

Cənubi Qafqazın da daxil olduğu hərbi, iqtisadi və siyasi 
ittifaqı 1+2+3+5+2 formatı əsasında formalaşdırmaq olar. Burada 
1- Rusiya, 2-Türkiyə və İran, 3-Azərbaycan, Gürcüstan və 
Ermənistan, 5-Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızıstan, 
Tacikistan, 2-Ukrayna və Belorusu göstərmək olar. Hərbi, iqtisadi 
və siyasi ittifaqın adını RTİ-CASCUB adlandırmaq olar. Eləcə də 
ittifaqa “Böyük”  adını vermək olar. İttifaq bir böyük güc mərkəzi, 
iki regional orta güc mərkəzlərinin iştirakı ilə yaradıla bilər. 
İttifaqdakı format belə də adlana bilər: 1+2+10. İttifaqın ümumi 
pul vahidini də gələcəkdə buraxmaq olar. İlkin mərhələdə iqtisadi 
və mədəni məsələlər bu ittifaqda öz həllini tapar. Sonra isə ittifaq 
hərbi-siyasi quruma çevrilə bilər.  

 
 Yazılma tarixi 01 dekabr 2009-cu il 
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Rusiya Pribaltikanı çıxmaq şərtil ə keçmiş SSRİ məkanını  
ilk olaraq iqtisadi baxımdan özünə yaxınlaşdıracaq.  
Belarusla imzalanan sazişlər paketi də bu siyasətin t ərkib  
hissəsidir 
 
Dünya maliyyə təşkilatlarının hesabatlarına əsasən Rusiya da 

dünya iqtisadi böhranından ən çox zərər çəkən dövlətlərdən 
biridir. Ukrayna isə ümumilikdə Avropanın ən çox zərər çəkən 
dövlətləri arasında yer alıb. Ukraynanın keçirdiyi iqtisadi böhran 
dövlətin Qərb siyasətini zəifl ədib. Digər tərəfdən də Rusiya 
Yuşenko hakimiyyətinə son qoymaq üçün və əsasən Ukraynanın 
NATO ilə əməkdaşlığını əngəlləmək məqsədilə Yanukoviçi 
dəstəkləməkdə davam edir. Bu baxımdan Ukraynada yaşayan 
ruslardan da istifadə etməkdə davam edir. Nəticədə 2010-cu ilin 
yanvar ayında keçirilən prezident seçkilərində Yanukoviç 
toplanmış səslərin faizinə görə birinci yerə çıxıb. 

Dünya iqtisadi böhranından ən çox əziyyət çəkən dövlətlərdən 
biri Rusiya olsa da, siyasi baxımdan ən çox üstünlük qazanan 
dövlətlərdən biri də məhz bu dövlətdir. Belə ki, iqtisadi böhrandan 
əziyyət çəkən keçmiş SSRİ respublikaları Rusiya ilə yaxınlıq 
etmək məcburiyyətində qalıblar. Rusiyanın təbii sərvətlər baxı-
mından zəngin dövlət olması isə ətraf keçmiş SSRİ respub-
likalarını öz tərəfinə çəkməsinə səbəb olubdur. Dünya iqtisadi 
böhranı zamanı Rusiyanın “Şimal” və “Cənub” enerji 
layihələrindəki uğurlarını da buna misal çəkmək olar. 
“NABUCCO” layihəsinin reallaşması da şübhə altına alınıb, 
Avropa ölkələri bu layihənin həyata keçirilməsində tərəddüd 
edirlər. 

Rusiya keçmiş SSRİ respublikalarını özünə tərəf çəkmək üçün 
müəyyən güzəştli siyasətdən istifadə etməyə başlayıb. Hətta bu 
respublikalarda strateji maraqları formalaşmış digər böyük 
dövlətlərlə də mülayim siyasət həyata keçirməyə başlayıb. Rusiya 
demək olar ki, öz strateji məqsədinə çatmaq üçün həm güc 
tətbiqetmə, həm də yardımetmə, kömək göstərmə siyasətindən 
istifadə edir. Belorusla Rusiya arasında 2010-cu ilin yanvar ayının 



 151

27-də enerji sahəsində imzalanan paket sənədlərini də buna misal 
çəkmək olar. Həmin sənədlərə əsasən, Belorusun 2010-cu il üçün 
daxili tələbatını ödəmək məqsədilə Rusiya neftinin imtiyazlı 
həcmdə bu ölkəyə ixracı nəzərdə tutulur. Sənədlərdə həmçinin 
enerji ixracında maneəsiz şəraitin yaradılması da öz əksini tapıb. 
Eyni zamanda iki ölkə arasında qaz və atom energetikası 
sahəsində də əməkdaşlığa dair protokollar imzalanıbdır.1 Rusiya 
Belorusla sazişin əldə olunması üçün həm güc tətbiqetmə, həm də 
köməketmə metodundan istifadə edib. Rusiya özünün analoji 
siyasətini Ukrayna ilə də həyata keçirir. Enerji sahəsindəki 
siyasətində birinci olaraq güc tətbiq edir, təzyiq göstərir, sonra isə 
kompromis variantına üstünlük verir.  

Ümumiyyətlə, -siyasi hadisələrin gedişatı gələcəkdə necə ola 
bilər- sualına aşağıdakı şəkildə cavab vermək olar: 

Birincisi,  nəzərə almaq lazımdır ki, dünya iqtisadi 
böhranından dəyən zərərləri aradan qaldırmaq üçün Rusiya 
keçmiş SSRİ respublikalarına öz ticarət məhsullarının bazarı kimi 
baxmağa davam edəcəkdir. Rusiya iqtisadi bağlılıq şəbəkəsinin, 
iqtisadi bağlılıq sisteminin yaradılmasına çalışacaq. 
İkincisi, Ukraynada Rusiya Yanukoviçin prezident 

seçilməsinə çalışacaq. Yuşenko prezident seçilərsə, Rusiya 
Ukrayna ilə siyasi ittifaqın yaradılmasına nail ola biləcək. 
Belorusla Rusiya arasında mövcud olan ittifaq dövl ətləri 
formatına oxşar olan digər bir formatın da Ukrayna ilə öz arasında 
yaradılmasına çalışacaq. Rusiya bu məsələyə Belorusla mövcud 
olan siyasətinə nisbətən daha həssas yanaşacaq. Çünki Ukraynada 
siyasi vəziyyət, siyasi mühit, siyasi sistem Belorusa nisbətən daha 
kövrək, qütblü və çoxçalarlıdır və çox tərəfin diqqətini çəkəndir. 
Ukraynada qərbpərəst qüvvələr də çoxluq təşkil edir. Bu qüvvələr 
Ukrayna-Rusiya ittifaq dövlətləri birliyin ə mane olmağa 
çalışacaqlar. Rusiya ilk addım olaraq Ukraynaya enerji güzəştləri 
edəcək. Rusiya ərazisində Ukrayna şirkətlərinin fəaliyyətlərini 

                                                 
1 Россия и Белоруссия подписали пакет документов по поставкам 
нефти. http://www.vesti.ru/doc.html?id=338198 27.01.2010. 
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genişləndirmək siyasətini həyata keçirəcəkdir. Həmçinin mədəni 
əlaqələrin, dini amillərin, slavyançılıq amilinin, tarixi bağlılığın da 
mövcudluğu məsələləri təbliğat vasitəsinə çevriləcəkdir. 

Üçüncüsü, Rusiya öz iqtisadi ittifaqını yaratmaq üçün 
“NABUCCO” layihəsinin reallaşmasına mane olmağa çalışa-
caqdır ki, Xəzərin enerji resursları bu layihə ilə Qərbə ixrac 
edilməsin və region dövlətlərinin iqtisadi baxımdan Qərbə 
inteqrasiyasının qarşısı alınsın. Bu baxımdan Avropa ilə müəyyən 
qədər mülayimləşmə siyasətini  həyata keçirəcəkdir ki, özünün 
“Şimal axın” və “Cənub axın” layihələrini tam reallaşdırsın ki, 
Avropa üçün “NABUCCO” ya ehtiyac yaranmasın. Nəzərə almaq 
lazımdır ki, Türkmənistan qazını Rusiya təkrar olaraq almağa 
başlayıb və 2010-cu ilin yanvar ayından etibarən isə Azərbaycan 
da Rusiyaya qaz satır. 2010-cu ilin yanvar ayında başlayan Davos 
iqtisadi forumunun iclasında iştirak edən Azərbaycan prezidenti 
İlham Əliyev bildirmişdir ki, “NABUCCO” layihəsinin 
reallaşması məsələsi uzandıqca Azərbaycan Rusiyaya satdığı 
qazın həcmini artırmaq məcburiyyətində qalacaqdır.  

Dördüncüsü, Rusiya Ukrayna və Belorusla iqtisadi və siyasi 
yaxınlıq əldə etdikdən sonra Qazaxıstan da bu iqtisadi ittifaqa 
qoşulacaq. Bunun ardınca Mərkəzi Asiyada Özbəkistan, 
Türkmənistan, Qırğızıstan və Tacikistan da həmin iqtisadi quruma 
qoşulacaqlar. Cənubi Qafqazda Ermənistan ilk olaraq həmin 
qurumun üzvü olacaq. Rusiya hətta Gürcüstanı da maddi kömək 
yolu ilə bu iqtisadi quruma cəlb edə biləcəkdir. 

Beşinci addım olaraq Rusiya öz iqtisadi üstünlüyündən və 
iqtisadi bağlılıq sistemindən istifadə edərək siyasi qurumun 
yaradılmasına çalışacaq. Bu siyasi qurumun yaradılması 
proseslərini də Ukrayna və Belorusla birlikdə həyata keçirəcək. 
Tarixdən də məlumdur ki, SSRİ-nin yaradılmasını 1922-ci ilin 
dekabr ayının 30-da Rusiya (RSFSR), Ukrayna (USSR), 
Belorusiya (BSSR) və Zaqafqaziya (ZSFSR) respublikaları həyata 
keçiriblər. 1922-ci ildə Rusiya, Ukrayna və Belorusiya İttifaq 
Müqaviləsini imzalayıblar. 1991-ci il dekabrın 8-də Belovejsk 
sazişi il ə SSRİ-ni yaradan üç ittifaq respublikası SSRİ-nin 
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dağılmasını bəyan ediblər və Müstəqil Dövlətlər Birliyini 
yaradıblar. 

Altıncı addım olaraq Rusiya həmin iqtisadi-siyasi qurumun 
bazasında NATO ittifaqına qarşı olan bir hərbi-siyasi qurumun 
yaradılması siyasətini həyata keçirəcək. 

Qeyd: Rusiya imperiyasının üçüncü genişlənmə fazası 
başlayıbdır. I Pyotrun dövrü-birinci faza idi, Stalinin hakimiyyəti 
dövrü ikinci faza olmuşdur-SSRİ-nin qurulması və Avropanın 
sosialist düşərgəsinin yaradılması bu fazaya aiddir. Üçüncü faza 
Vladimir Putin  fazasıdır. Bu fazada Rusiya ilk addım olaraq 
keçmiş SSRİ-ni-başqa bir təşkilati-hüquqi və siyasi formada- 
(Baltikyanı ölkələr istisna olmaqla) yaratmağa çalışacaq, sonradan 
isə Şərqi Avropanın slavyan ölkələrini geri qaytarmaq, öz orbitinə 
çəkmək siyasəti həyata keçirəcək. Ola da bilər ki, üçüncü fazaya 
bir müddətdən sonra Türkiyə və İran da qoşulsunlar. Üçüncü faza 
əvvəlki fazalara nisbətən daha möhkəm, demokratik ola bilər. Bu 
fazada dövlətlər müstəqil olaraq iqtisadi-siyasi və hərbi ittifaqda 
birləşəcəklər. Rusiyanın siyasəti də əvvəlki fazalara nisbətən 
fərqli xüsusiyyətlərə malik olacaq və ətraf dövlətləri özünə 
cəlbedciliyi və cəzbediciliyi ilə fərqlənəcək.  

Bir m əsələni unutmaq olmaz! Dünya iqtisadi böhranı 
Rusiyanın güclənməsinə xidmət etdi. Keçmiş ittifaq 
respublikalarının əksəriyy əti böhrandan çıxmaq üçün 
Rusiyaya ümid edirlər. Xüsusilə, Ukrayna bu məsələdə ən çox 
diqqəti cəlb edən ölkədir.  

Nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, siyasi mühit dəyişən 
xüsusiyyətlərə malikdir. Hadisələr başqa cür də cərəyan edə bilər.  

 
 Yazılma tarixi 28 yanvar 2009-cu il  

  
İran-orta güc mərk əzindən böyük güc mərk əzinə doğru 
  
İranın atom energetikasına dair bugünki siyasəti və mövcud 

kosmik nailiyyətləri bunu deməyə əsas verir.  
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Dövlətləri güclərinə görə təsnif edərkən ilk növbədə onların 
iqtisadi və hərbi potensialı əsas götürülür. İqtisadi potensialı 
içərisində dövlətin təbii sərvətlərinin bolluğu, əmək ehtiyatlarının 
böyük miqyasda mövcudluğu, istehsal gücü, ticarət dövriyyəsinin 
həcmi, dövlət büdcəsinin gəlirl əri, regional enerji layihələrində 
iştirakı və s. əsas amillərdir. İstehsalatda ağır sənaye potensialının 
olması mühüm şərtdir. Ağır sənaye dövlətin istehsalat siyasəti 
üçün baza rolunu oynayır. Dövlətin hərbi gücünə onun müdafiə 
qabiliyyətini artıran ordusunun sayı, orduda nizam-intizam və 
ordunun müasir silahlarla təchiz olunması müsbət təsir göstərir və 
əsas göstəricilərdir. Bununla yanaşı, ölkənin əhalisinin çoxluğu, 
ərazisinin böyüklüyü dövlətin güc mərkəzinə çevrilməsi üçün 
vacib şərtdir. Həmçinin dövlətin coğrafi mövqeyi və sərhədlərində 
yerləşən ətraf dövlətlərin geosiyasi mövqeləri də dövlətin gücünə 
təsir edən faktorlar sırasındadır. Müasir zamanda böyük 
dövlətlərin gücünü artıran əsas amillər, vasitələr müvafiq 
dövlətlərin kütləvi qırğına səbəb ola biləcək strateji təyinatlı 
hücum və müdafiə silahlarına malik olmaları, eləcə də onların 
kosmik proqramlarıdır. Ölkənin kosmik proqramları eyni zamanda 
raket texnologiyasının inkişafına xidmət edir. Həmçinin 
informasiya texnologiyaları sahəsində nailiyyətlər də dövlətlərin 
gücünü əks etdirir və dövlətin gücünü təsnif edən komponentlər 
içərisindədir. Müasir qlobal informasiya texnologiyaları siyasəti 
də kosmik proqramın tərkib hissəsidir. Güclü dövlətlər kosmik 
proqramdan lazım olan anda hərbi məqsədlər üçün də istifadə 
etməyi nəzərdə tuturlar. Məsələn, Rusiyada kosmik qoşunlar 
mövcuddur. Bunlardan əlavə dövlətlərin güclərini təsnif edən 
çoxlu sayda amillər mövcuddur. Ümumiyyətlə, dövlətlərin iqtisadi 
qüdrəti, hərbi qüdrəti, donanma qüdrəti, aviasiya qüdrəti, kosmik 
qüdrəti, ərazi böyüklüyü, əhali çoxluğu, əhali içərisində 
“beyinlər”in sayının çoxluğu, elm və təhsil obyektlərinin çoxluğu 
və keyfiyyətli i ş fəaliyyəti, ümumilikdə əhalinin maarifçilik 
səviyyəsi dövlətlərin güclərinə görə təsnif olunmasını şərtləndirir. 
Güc mərkəzi olmaq amili dövlətin beynəlxalq münasibətlərdə və 
beynəlxalq sistemlərdə iştirakının çəkisi ilə müəyyən olunur. 
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Dövlətlərin güc mərkəzləri kimi təsir imkanları müvafiq 
dövlətlərin kənar regionlara və dövlətlərə göstərdikləri təsir və 
təzyiqin həcmi və miqyası ilə ölçülür. Dövlətlərin gücləri onların 
beynəlxalq münasibətlərdə hərəkət istiqamətlərinə (istiqamətlərin 
cəhətlərinə, sahə və obyektlərinə, ölçüsünə, məsafənin uzunlu-
ğuna), siyasət cərəyanlarının dərəcələnməsinə təsir edir.  

Hal-hazırda dünya dövlətləri öz güclərinə görə super, böyük, 
orta güc mərkəzləri  və kiçik, zəif gücə malik olan dövlətlər kimi 
təsnif olunurlar. ABŞ öz güc göstəricilərinə görə super dövlət 
kimi təsnif olunur. Gücü təsnif edən əksər göstəricilərə görə 
birinci yerdədir. İqtisadi və hərbi cəhətdən dünyanın ən çox 
inkişaf etmiş dövlətidir. Təbii ki, dövlətlərin gücləri nisbi 
xüsusiyyətlərə malik olur və keçici xarakter daşıyır. Dövlətlərin 
gücü müqayisə aparılanda müəyyən edilir və bu baxımdan da 
nisbi xüsusiyyətlərə malik olur. Rusiya və Çin böyük güc 
mərkəzinə malik olan dövlətlər kimi yer alsalar da, bu dövlətlər 
super güc mərkəzinə çatmaq uğrunda mübarizə aparırlar. Bəzi 
məlumata görə, Çin öz iqtisadi inkişafına görə 2009-cu il üçün 
dünyada ABŞ-dan sonra ikinci yerə çıxıb. Hal-hazırda ABŞ, 
Avropa İttifaqı, Böyük Britaniya, Kanada, Avstraliya, Rusiya, 
Çin, Hindistan, Türkiyə, İran, Braziliya, İndoneziya kimi müxtəlif 
gücə malik olan dövlətlər mövcuddur. Bu dövlətlər müəyyən 
regionlarda siyasi təsir imkanları əldə etmək uğrunda iqtisadi, 
hərbi və siyasi mübarizə aparırlar.  

Türkiyə və İran regionda orta gücə malik olan dövlətlər kimi 
xarakterizə olunurlar. Türkiyə və İran Mərkəzi Asiya regionuna, 
Cənubi Qafqaza, Yaxın Şərqə, Ərəb dünyasına, Əfqanıstan və 
Pakistana, Türk dünyasına, Rusiyanın müsəlman əhalisinə bu və 
ya digər səviyyədə təsir etmək imkanlarına malikdirlər. Türkiyə 
iqtisadiyyatı SSRİ-nin dağılmasından sonra dirçəlməyə başlayıb 
və öz aqrar xüsusiyyətindən aqrar-sənaye xüsusiyyətinə keçibdir. 
2008-ci ilin məlumatına əsasən, Türkiyə ümumdaxili istehsal 
məhsulunun həcminə görə dünyada 18-ci yerə çıxmışdır. İran isə 
2007-ci ilin məlumatına əsasən dünyada 15-ci yerə çıxmışdır. (Bu 
faktlar Wikipediya  açıq internet ensiklopediyasından götü-
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rülmüşdür). İran dünya təbii qaz ehtiyatlarının 16 faizinə malikdir. 
Dünya neft ehtiyatlarının isə 10 faizi İranda yerləşir. İran dünyada 
neft ixracına görə dördüncü yerdə durur. OPEC-də isə Səudiyyə 
Ərəbistanından sonra ikinci yerdədir. İran öz neftini daha çox 
Çinə ixrac edir. Çin isə dünyada ABŞ-dan sonra ikinci ən böyük 
neft idxal edən dövlətdir. Türkiyənin coğrafi mövqeyi, bu dövlətin 
əhalisinin dini etiqadı, həmçinin türkdilli olması onun regionda, 
eləcə də türk dünyasında nüfuzunu artırır. İranda əhalinin əsasən 
islam dininə etiqad etməsi də İranın Ərəb dünyasında, Mərkəzi 
Asiya və Azərbaycanda siyasi təsirlərini genişləndirir.  

İran hal-hazırda Rusiya ilə atom energetikası sahəsində 
əməkdaşlıq edir və öz ölkəsində nüvə obyektlərinin sayını artır-
maqda davam edir. ABŞ İranın nüvə silahına sahib olacağından 
ehtiyatlanır və İranın belə imkanlara malik olmasını özünün Yaxın 
Şərq siyasətinə ən böyük zərbə hesab edir. İranı beynəlxalq 
münasibətlərdə qeyri-normal davranış göstərməkdə ittiham edir və 
bu dövlətə qarşı iqtisadi sanksiyalar tətbiq edir və Avropa, Çin və 
Rusiyadan da istifadə etməklə BMT qətnamələrinin qəbul 
edilməsinə çalışır. İran isə ABŞ-ın ittihamlarını rədd edərək 
özünün atom sənayesindən yalnız dinc məqsədlərlə istifadə 
edəcəyini bəyan edir. ABŞ Ərəb dünyasında iqtisadi və hərbi 
cəhətdən güclənməyə çalışır. Ərəb dünyasının əksər dövlətləri də 
ABŞ-la strateji tərəfdaşlığa üstünlük verirlər. Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikl əri və Səudiyyə Ərəbistanı ən çox silah idxal edən 
dövlətlər sırasındadırlar. Birləşmiş Ərəb Əmirlikl ərinin İranla 
ərazi mübahisəsi mövcuddur. Hörmüz boğazında yerləşən və Fars 
körfəzinə çıxışa nəzarət edən üç ada İran tərəfindən tutulubdur. 
1971-ci ildə Böyük Britaniyanın regiondan çıxmasından sonra 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikl ərinə məxsus olacağı nəzərdə tutulan 
həmin adalar İran tərəfindən zəbt olunubdur. 1940-cı illərin 
sonlarında adalar növbə ilə həm Əbu-Dabi, həm də Dubay 
şeyxlərinin sahibliyinə keçirdi. (Faktlar Wikipediya açıq internet 
ensiklopediyasından götürülmüşdür) Təbii ki, Ərəb dünyasını 
İrana qarşı bir hərbi, iqtisadi və siyasi güc mərkəzi kimi görür. 
İran hal-hazırda Orta Şərqin nəhəng iqtisadi dövləti kimi qəbul 
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edilir. (Bax. Wikipediya açıq internet ensiklopediyası) İran ərazi 
baxımından da böyük bir dövlətdir. Bu dövlətin ərazisi 1 648 000 
kvadrat kilometrdir və dünyada 17-ci yerdədir.  

İran böyük aqrar-sənaye ölkəsi olaraq və 70 milyondan çox 
əhaliyə malik olan dövlət kimi regionda orta güc mərkəzindən 
böyük güc mərkəzi olan dövlətə çevrilmək siyasəti yeridir. İran 
ballistik raket texnologiyasına malikdir və “Şahab-3” adlanan 
uzaq məsafəli hədəfi vurma qabiliyyətinə malik olan idarəedilən 
raketə sahibdir. (Wikipediya açıq internet ensiklopediyası) İran 
2010-cu ilin fevral ayının 3-də içində canlı orqanizm olan özünün 
“K əvəşkər-3” (“T ədqiqatçı-3”) adlanan 3-cü raketini orbitə 
buraxdı və 2020-ci ildə ilk kosmonavtını orbitə göndərmək 
niyyətindədir. ABŞ rəsmi nümayəndəsi Bill Bertonun fikrincə, 
İranın bu addımı təhrikedici bir aktdır.1 Bundan öncə Fransa da 
İran tərəfini ittiham etdi. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin 
nümayəndəsi Bernar Valeronun fikrincə, kosmik daşıyıcılarla 
ballistik raket texnologiyası eyni xüsusiyyətlərə malikdir. Kosmik 
proqramlarını yerinə yetirərkən dövlətlər kütləvi qırğın silahlarını 
daşıya biləcək ballistik raketlərin istehsalının yayılmasına yol 
verməməlidirl ər. Bu baxımdan da İranın raket vasitəsilə öz 
sputnikini orbitə çıxarması beynəlxalq ictimaiyyətdə narahatlıq 
doğurur. 2 

Mətbuatın yazdığına görə, “Omid” (“Ümid”) adlanan İranın 
ilk süni peyki “Səfir” adlanan raket daşıyıcısı vasitəsilə ilk dəfə 
2008-ci ilin avqust ayında orbitə buraxılıb. 2008-ci ildə yenə də 
“K əvəşkər-2” raketi orbitə buraxılıb.  

Bu onu göstərir ki, İran mövcud statusu ilə barışmayaraq 
güclənməyi və gələcəkdə ABŞ, Rusiya və Çin ilə yanaşı, kosmik 
dövləti olmağı qarşısına məqsəd qoyubdur. Eyni zamanda İran 
hal-hazırda regionda öz təsir sferasını və obyektini genişləndirmək 
üçün ətraf dövlətləri öz tərəfinə çəkmək siyasəti yeridir. Belə ki, 
Ermənistanla strateji müttəfiqlik siyasəti yerdir, 2005-ci ildən iki 
                                                 
1 Администрация США: космический запуск Ирана - это провокация. 
http://www.vesti.ru/ doc.html?hd=339908&cid=9 03/02/2010. 
2 Bax, yenə orada 
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ölkə arasında qaz kəməri fəaliyyət göstərir, 2010-cu ilin yanvar 
ayının 13-də Azərbaycandan qaz almaq üçün müqavilə imza-
lanıbdır. (Müqavilə 13 yanvar 2010-cu ildə ARDNŞ (Azərbaycan 
Dövlət Neft Şirkəti) il ə İran Milli Qaz İxracı Şirkəti (NİGEC) 
arasında Bakıda imzalanıb. Həmin müqaviləyə əsasən 2010-cu 
ilin mart-aprel aylarınadək 100 milyon kubmetr Azərbaycan 
qazının İrana tədarükü nəzərdə tutulur. Azərbaycan qazı İranın 
əsas yataqlarından uzaqda yerləşən şimal bölgəsinə tədarük 
ediləcək1. Türkmənistanla-İran arasındakı qaz kəməri istifadəyə 
verilibdir. Bu onu göstərir ki, İran regionda öz coğrafi 
potensialından istifadə edərək ətraf dövlətlərə təsir imkanlarını 
artırıbdır. 2010-cu ilin yanvar ayının sonlarında Azərbaycan 
vətəndaşları üçün viza rejimini birtərəfli qaydada aradan 
qaldırıbdır. Təbii ki, İran bu addımı atmaqla Azərbaycan 
ictimaiyyətində öz dövlətinin imicini artırmaq qərarına gəlib.  

İranın böyük regional güc mərkəzi siyasətinin arxasında 
hələlik Rusiyanın dayanmasını qeyd etmək olar. İranın 
güclənməsi təbii ki, gələcəkdə Türkiyədə reaksiya doğuracaqdır. 
Türkiyə və İran arasında regionda daha güclü olmaq uğrunda bir 
rəqabət mübarizəsi də həyata keçirilir. Lakin bu rəqabət 
mübarizəsi daha çox Türkiyə-İran yaxınlaşması fonunda, siyasi 
birlik kölgəsi altında həyata keçirilir. İranın nailiyyətləri 
Türkiyəni qane edir. Türkiyə də atom energetikasını sahələrini 
yaratmaq üçün Rusiya ilə əməkdaşlığa can atır. Məhz Türkyə baş 
naziri R. Ərdoğanın Rusiyaya son səfərində bu məsələnin 
gündəliyə gətirilməsi də bunu deməyə əsas verir. İranın nüvə və 
kosmik sahədə nailiyyətlərindən təsirlənən Türkiyə də özünün bu 
sahələrdə nailiyyətlərini qazanmağa çalışır.  

İranın böyük güc mərkəzinə çevrilməsi Türkiyəyə indiki və 
yaxın gələcək zamanda sərf edir. Belə ki, Türkiyənin özü də bir 
neçə ildir ki, İranla, xüsusilə enerji sahəsində əməkdaşlığa can 
atır. Hətta Türkiyənin İranla birlikdə “müsəlman” adlanan 

                                                 
1 Azərbaycan və İran qaz müqaviləsi imzalayıb. 
http://az.trand.az/capital/pengineering/1617463.html.13/01/2010. 
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avtomobil buraxmaq da siyasəti gündəlikdə olubdur. Türkiyənin 
İsraillə 2009-cu ilin Davos forumundan hal-hazıra qədər, “kreslo” 
böhranı da daxil omaqla, yaşanan siyasi böhranı İran tərəfindən 
dəstəklənir. Burada belə bir məntiq ortaya çıxır ki, güclü Türkiy ə 
İrana, Güclü İran isə Türkiy əyə lazımdır. Güclü İran Türkiyəyə 
ona görə lazımdır ki, istənilən an Qərb dünyasında soyuq 
münasibətlə qarşılanarsa, Türkiyə öz arxasında İran və Rusiyanı 
görəcəkdir. Güclü siyasi arxa isə Türkiyənin iki siyasi blok 
arasında manevr imkanlarını artırır, dövlətin geosiyasi mövqeyini 
gücləndirir. İranın ABŞ-la soyuq münasibətlərinə görə Türkiyə 
daima İranı öz arxasında hiss edə biləcəkdir. Türkiyənin 
gələcəkdə böyük bir kosmik dövlətə çevriləcəyi və strateji 
təyinatlı hücum və müdafiə silahlarına sahib ola biləcək imkanları 
da İran üçün böyük bir nailiyyətdir. Belə ki, İran ABŞ tərəfindən 
gözlənilə biləcək istənilən böyük təhdidlərin qabağını almaq üçün 
Türkiyəni öz önündə və arxasında görəcək. Türkiyə hər zaman 
çalışacaq ki, İranı qorusun ki, regionda təklənməsin. Türkiyə eyni 
zamanda Ərəb dünyasından İran üçün gözlənilə biləcək hər 
hansısa bir təhdidin qarşısını almaqda yardımçı olacaq. Lakin 
Türkiyə və İran kimi regional müsəlman dövlətlərinin güclənməsi 
həm Rusiya, həm də ABŞ-ı çox narahat edəcəkdir. Bu baxımdan 
da istər Rusiya, istərsə də ABŞ yaxın gələcəkdə Türkiyə-İran 
siyasi yaxınlaşmasının qarşısını almağa çalışacaqlar. Bu gün 
İranın güclənməsi Rusiyaya ona görə lazımdır ki, İran ABŞ-ın 
Orta Şərqdə, Mərkəzi Asiyada, Cənubi Qafqazda və Ərəb 
dünyasında güclənməsinə mane olan ünsür rolunu oynasın. İran 
Rusiyanın cənub istiqamətli strateji maraqlarının transötürücüsü 
rolunda çıxış edir. Rusiya İrana Qərb blokunun siyasi 
cərəyanlarının Ön Asiyada geniş yayılmasının qarşısını almaq 
üçün “dalğaların yayılmasına mane olan aparat, cihaz elementi” 
kimi çıxış edir. Türkiyə isə hələlik Qərb siyasi blokundadır. İranın 
gələcəkdə böyük güc mərkəzinə çevrilməsi hətta Türkiyənin Qərb 
blokundan regional blok yaratmağa transfer etməsinə gətirib 
çıxara bilər ki, bu da Rusiya və ABŞ-a sərf etməz. Hər iki dövlət 
üçün Yaxın və Orta Şərqdə çətin keçilən siyasi sədd və siyasi 
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blok yarana bilər. Bu da müsəlman dünyasının güclənməsinə 
səbəb olar. Bu baxımdan da Türkiyə və İran kimi dövlətlərin 
böyük və birgə güc mərkəzlərinə çevrilməsi heç də Qərb siyasi 
bloku və Rusiya üçün sərf olunan siyasət deyil. Qeyd edildiyi 
kimi, İranın böyük güc mərkəzinə çevrilməsi ümumilikdə 
Türkiyəyə sərf edən məsələdir. Türkiyə İran təcrübəsindən və 
İranın atom və kosmik sənaye sahəsindəki elmi və texniki 
potensialından gələcəkdə istifadə edə bilər və özünün böyük güc 
mərkəzinə çevrilməsini təmin edə bilər.  

İranın böyük güc mərkəzinə çevrilməsi Azərbaycana həm sərf 
edər, həm də yox. Belə ki, İran tərəfindən Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün qəbul edilməməsi və hakimiyyət tərəfindən bu 
dövlətdə yaşayan çoxmilyonluq azərbaycanlının hüquqlarının 
kobud şəkildə pozulması, onlara öz ana dillərində danışmaq 
imkanlarının və hüquqlarının verilməməsi baxımından qeyd 
etmək olar ki, İranın güclü bir dövlətə çevrilməsi Şimali 
Azərbaycana sərf etməz. Lakin gələcəkdə Türkiyə ilə İran siyasi 
blokunun yaranma ehtimalı imkan verə bilər ki, İranın 
Azərbaycana qarşı siyasətində dönüş əldə olunsun. İran Şimali 
Azərbaycandan ehtiyat etməsin.  

 
 Yazılma tarixi 04 fevral 2010-cu il 

 
Güc mərk əzlərinin siyasi idarəçilik sisteminin bəzi 

fəaliyyət xüsusiyyətləri  
Rusiya – böyük güc mərk əzindən super güc mərk əzinə 

doğru. Ukraynada siyasi üstünlük bu siyasətin növbəti 
mərhələsidir 

 
Güc mərk əzlərinin siyasi idarəçilik sisteminin bəzi  
fəaliyyət xüsusiyyətləri  
 
Tarixən böyük xalqlar geniş ərazilər ələ keçirmək uğrunda 

müharibələr aparmış, varlanmağa və böyük potensial əldə etməyə 
çalışmış, strateji əhəmiyyətli coğrafi mövqelər və coğrafi 
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məkanları ələ keçirmişlər. Məhz imperiyaların yaranması da 
böyük ərazilər və sərvətlər ələ keçirmək niyyətindən irəli 
gəlmişdir. Bununla yanaşı, dövlətlərin rəhbərləri də öz hakimiyyət 
dairələrini, o cümlədən ərazilərini və obyektlərini genişləndirmək, 
daha çox məkanlarda və xalqlar üzərində hökmran olmaq 
məqsədilə də müharibələr həyata keçirmişlər. Böyük dövlətlər 
ətraf dövlətləri, ətraf məskənləri ələ keçirərək öz ərazilərini 
genişləndirmiş, iqtisadi və hərbi potensiallarını artırmışlar. Ətraf 
ərazilər və xalqlar hesabına imperiyaların periferiyalar üzrə 
(mərkəzdən ətraflara doğru) genişləndirilməsi və gücləndirilməsi 
prosesləri baş veribdir. İmperiyalar öz ərazilərini digər 
imperiyalardan qorumaq məqsədilə ətraf dövlətlərin əraziləri 
hesabına özlərinə “t əhlükəsizlik sədləri”  təşkil etmişlər. Bir növ 
ətraf dövlətləri öz ittifaqlarına cəlb etmişlər. Bu sədlərdə yerləşən 
dövlətlərin hakimiyyətinə daima təsir və təzyiqlər göstərərək, 
onları özlərinə tərəf çəkmişlər. Böyük dövlətlərin mərkəzdən 
ətrafa doğru öz təsir dairələrini, nüfuz dairələrini genişləndirmək 
aktları ilə yanaşı, ətraflardan mərkəzə doğru ölkələri dartma, 
cəzbetmə və gərgin vəziyyətdə saxlama siyasəti də olubdur. 
Böyük dövlətlər öz təhlükəsizlik sədlərində yerləşən orta və kiçik 
gücə malik olan dövlətlərin iqtisadi, elmi və texniki 
potensiallarından, əhali, etnik və dini amillərindən istifadə 
etmişdir. Bu amillərdən həm faydalanmış, həm də lazım olan anda 
təzyiq vasitəsi kimi ətraf dövlətlərin özlərinə qarşı tətbiq etmişlər. 
İmperiyalar ətraf dövlətlərə özlərinin əyalətləri kimi baxmış və 
əyalətlərdən də güc məkanı, həmçinin güc elementi, dayaq 
elementi kimi digər məkanlara qarşı təzyiq məqsədilə istifadə 
etmişlər. Bir məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, 
imperiyalar öz güclənmə və işğalçılıq maraqlarını ayrı-ayrı 
ərazilərdə yaradılmış güc obyektlərinin (bura məkanlar və 
dövlətlər daxil edilir) hesabına genişləndirmək siyasəti il ə təmin 
etmişlər. Güclərdən ibarət olan genişlənmə sistemi hesabına 
imperiyaların gücləri artmışdır. İmperiyalar daima güc obyektləri 
və subyektləri yaratmış (məsələn, ətraf dövlətlərə həm obyekt, 
həm də subyekt kimi baxmışlar) və bu obyektlərin qarşılıqlı işlək 
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mexanizmini təşkil etmişlər. Güc obyektləri və subyektləri 
iyerarxik olaraq şəbəkələşmiş güc sisteminin əsas vasitələrini 
təşkil etmişdir. Şəbəkələşmiş güc sistemi imperiyanın idarə 
edilməsinin başlıca mexanizmini formalaşdırmışdır. Şəbəkələşmiş 
güc sistemində ətraflardan mərkəzə doğru coğrafi istiqamətdə 
iyerarxik idarəetmə sistemi yaradılmışdır. Bu gün super və böyük 
dövlətlər öz geniş ərazilərini idarə etmək üçün həmin sistemdən 
istifadə edirlər. Məsələn, hal-hazırda Rusiyada mərkəzdən 
əyalətlərə doğru mərkəz-federal dairələr-onların içərisində əyalət 
və vilayətlər, eləcə də respublikalardan ibarət subyektlərin 
zəncirvari şəbəkəsi mövcuddur. ABŞ ərazisi ştatlara, ştatlar isə 
dairələrə bölünür. İdarəçilikdə nəzarət üzərində nəzarət sistemi 
böyük dövlətlərin idarəçilik sisteminə xarakterik olan əsas 
cəhətdir. Böyük dövlətlər çalışırlar ki, ştatlar, dairələr, vilayətlər, 
əyalətlər, respublikalar mərkəzə tabe olaraq güclü olsunlar ki, 
mərkəz həmin güc vasitələrindən obyekt və subyekt kimi istifadə 
edərək digər böyük güc mərkəzinə təsir etsin və ya güc 
mərkəzinin təsir və təzyiqlərindən qorunsun. Böyük dövlətlər 
üçün ən təhlükəli məqam isə sərhədlərində yerləşən güc 
subyektlərinin (təsirə məruz qalarkən, obyektlərinin) respublika və 
digər idarəçilik formasında olan qurumların etniklərə məxsus 
olmasıdır. (Bir məsələni unutmaq olmaz: –siyasi qurumlar 
subyektlərdirl ər, idarəçilikdə, münasibətlər sistemində 
aktorlardırlar-iştirakçıdırlar. Lakin bu subyektlər təsir 
predmetinə, eləcə də təsiretmə vasitəsinə çevrilə bilir. Bu anda 
subyekt obyekt kimi istifadə edilir, çünki təsirə məruz qalır, 
maraq və məqsədəçatma vasitəsinə çevrilir. Bu dəyişmə prosesi 
daha çox beynəlxalq münasibətlərdə böyük dövlətlərin kiçik 
dövlətləri güc elementi kimi istifadə vasitəsinə, təzyiq və təsir 
vasitəsinə çevridikdə baş verir. Subyekt obyekt kimi istifadə 
edilən zaman vasitənin məzmunu dəyişir. Forma isə qalır. Yəni 
dövlət olduğu kimi qalır. İstifadənin mahiyyət və məzmunu 
dəyişir. Məsələn, Ermənistan beynəlxalq münasibətlərin 
subyektidir. Lakin Rusiya tərəfindən Türkiyə, Azərbaycan və 
ABŞ-a qarşı təzyiq vasitəsi kimi məkan və vasitə olaraq istifadə 
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edilir. Burada Ermənistan subyekt olaraq, həm də obyekt, eləcə 
də siyasi alət vasitəsi kimi istifadə edilir, dövlət və onun siyasi 
qurumları təsirə məruz qalır, marağaçatma vasitəsinə çevrilir. 
Burada dövlətin ərazisi və siyasi qurumları başqa dövlət üçün 
obyekt rolunu oynayır. Buradan belə çıxır ki, dövlət başqa bir 
dövlətin ərazisindən, strukturundan, siyasi, iqtisadi və hərbi 
vasitələrindən istifadə edərək, başqa subyekt üçün təzyiq vasitəsi 
kimi istifadə edir. Bu zaman təsirə məruz qalmış tərəf-subyekt 
bir təsirə məruz qalan tərəf üçün obyekt vasitəsi olur.) Etniklər 
gücləndikcə və mərkəzin nəzarətindən uzaqlaşdıqca daha çox 
müstəqilliy ə can atırlar ki, bu da imperiyaların parçalanması üçün 
ən mühüm şəraitin yaranmasına gətirib çıxarır. Bu baxımdan da 
böyük dövlətlər çalışırlar ki, onların müstəqilliyinin qabağını 
kəsmək üçün bir neçə varianta əl atsınlar. Bir variant olaraq həmin 
subyektlərin parçalanmasıdır və parçalanmış formada, ayrı-ayrı 
subyektlər kimi iyerarxik olaraq sistemin yuxarı gücünə 
birləşdirilməsdir, digər variant olaraq həmin subyektlərin parça-
lanmadan, ətraf subyektlərlə birlikdə yuxarı gücə birləşdiril-
məsidir, birbaşa tabeçilik formasının yaradılması və vahid 
idarəçilik formasının təşkil edilməsidir. Məsələn, Rusiya özünün 
Şimali Qafqaz bölgəsində gərgin siyasi vəziyyəti nəzərə alaraq, 
bölgənin bütün etnik subyektlərini bir yerə cəmləmək və onlar 
arasında əlaqəni gücləndirmək, eləcə də regionu siyasi baxımdan 
bütöv halda vahid mərkəzdən idarə etmək üçün Şimali Qafqaz 
Federal dairəsini yaratdı və etnik subyektləri həmin dairənin siyasi 
nəzarətinə verdi. Burada strukturun, başqa strukturlar tərəfindən 
pilləli və iyerarxik formada idarəçiliyini t əşkil etdi. Rusiya bu 
addımı atmaqla region üçün birləşmiş strukturlar, qarışmış 
strukturlar şəbəkəsini, sistemini yaratmış olur. Yəni regionun 
subyektlərinin idarəetmə strukturları üzərində əlavə idarəetmə 
strukturları yaratmış olur ki, bu da yerli subyektlərin 
strukturlarının geniş şəkildə sərbəst fəaliyyət göstərməsinin 
qarşısını almış olur.  

Hal-hazırda imperiya sözləri “güc mərkəz”ləri sözləri il ə əvəz 
edilir və dövlətlərin gücləri nisbi olaraq bu əsasla təsnif olunur. 
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Mövcud zamanın beynəlxalq münasibətlərində böyük dövlətlərin 
demək olar ki, ərazi işğal edib öz tərkibinə qatması siyasətinə az-
az rast gəlinir və XXI əsrdə isə bu siyasət forması geniş tətbiq 
edilə bilmir. Güc mərkəzləri arasında siyasəti həyata keçirmə 
metodları içərisində mövcud olan ayrılıq, onların qarşılıqlı təzyiq 
siyasəti, eləcə də beynəlxalq sistemin yeni əsaslarla qurulması, 
yeni yanaşma tərzi, insan hüquqlarına baxışların genişlənməsi və 
inkişafı, ictimai hərəkat sisteminin böyüməsi işğalçılıq siyasətini 
bir qədər zəifl ətmişdir. Bu siyasəti icraetmə metodunun əvəzinə 
iqtisadi və hərbi-siyasi vasitələrdən istifadə edilir və yeni metodlar 
yaranır. Bu vasitələrlə böyük dövlətlər öz təsir sferalarını 
genişləndirirlər. Düzdür, bu vasitələr zamanı hərbi gücdən istifadə 
edilir. Məsələn, Əfqanıstan və İraqa ABŞ tərəfindən qoşun 
yeridilməsi, Rusiya tərəfindən Gürcüstana qoşun yeridilməsi 
faktları mövcuddur.  

Ümumiyyətlə, dövlətlərin güclənməsi, güclərinin artırılması 
üçün maksimal hədd yoxdur. Bu hər şeydən öncə siyasi 
hərəkətlərlə bağlıdır. Siyasi hərəkətlər geniş və güclü şəkildə 
mövcud olduqca, dövlətlərin də gücləri artır. Gücün artması 
maraq amili ilə bağlıdır ki, maraq artdıqca siyasi hərəkət də 
genişlənir. Həmçinin siyasi, hərbi və iqtisadi şəraitlər tələb edir ki, 
maraqlar yaransın, maraqların mövcudluğu, eyni zamanda, niyyət 
tələb edir ki, siyasi hərəkətlər edilsin. Güc üstünə gücün əlavə 
edilməsi siyasəti həyata keçirilir. Dövlətlərin gücləri nisbi olaraq 
müqayisə edilir və super, böyük, orta və kiçik gücə malik olan 
dövlətlər kimi təsnif edilir.  

Ümumiyyətlə, qeyd etmək olar ki, böyük gücə malik olan 
dövlətlərin ətraf dövlətlərə təsir etmək və nüfuz obyektlərini və 
dairələrini genişləndirmək üçün üç mühüm ümumi siyasət 
istiqaməti  vardır. Həmin siyasət istiqamətləri isə öz özlüyündə 
konkret istiqamətlərə bölünür. Hər bir istiqamət özünəməxsus 
forma və məzmuna malik olan siyasi aktları birləşdirir. Birinci  
istiqamətdə əsasən super və böyük gücə malik olan dövlətlər 
tərəfindən daha çox təzyiq üsullarından istifadə olunur və siyasi 
aktlar daha çox həmin istiqamətdə yerinə yetirilir. İkinci  
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istiqamətdə isə mülayimcəsinə cəlbetmə siyasəti həyata keçirilir. 
Üçüncü istiqamətdə isə iki istiqamətdə istifadə edilən vasitələrdən 
birgə və paralel istifadə olunur. Bu istiqamətə qarışıq siyasət 
istiqaməti də demək olar. Təbii ki, hər bir istiqamətin özünə-
məxsus siyasət icraetmə yolları və vasitələri vardır. Siyasi 
vasitələr yolların müəyyən olunmasını şərtləndirir. Siyasi vasitələr 
tətbiq edilərkən siyasətin istiqamətlərinin əsas xüsusiyyətləri 
formalaşır. Böyük dövlətlər-güc mərkəzləri tərəfindən 
şəbəkələşmiş siyasət formaları tətbiq edilir. Ətraf dövlətlərə təsir 
məqsədilə, ətraf dövlətləri öz ətraflarında, siyasi orbitlərində, 
siyasi bloklarında saxlamaq üçün böyük dövlətlər tərəfindən 
sistemli təsir siyasəti həyata keçirilir. Hansı ki, bu sistemin də 
baza və köməkçi siyasi hərəkət trayektoriyaları mövcuddur. 
Subyektlər trayektoriyalar üzrə siyasi hadisələr törədirlər.  

Super və böyük güc mərkəzlərinin birinci istiqamət üzrə ətrafa 
təsir siyasətinin xüsusiyyətlərinə, prinsiplərinə dair aşağıdakıları 
qeyd etmək olar: 

-Ətraf dövlətlərin ərazilərindən “çəpər”  kimi istifadə etmək 
siyasəti tətbiq edilir. Bu siyasət də özündə konkret istiqamətləri 
formalaşdırır. “Çəpər” siyasəti böyük güc mərkəzlərinin ətrafa 
təsir siyasətinin baza xəttini təşkil edir ki, digər siyasət 
istiqamətləri və formaları da həmin “çəpər” siyasətinin tərkib 
hissəsi kimi xarakterizə olunur. Ətrafa təsir siyasəti sistemini 
“çəpər” siyasəti sistemi adlandırmaq olar. Təbii ki, bu siyasəti 
iqtisadi, hərbi, siyasi, etnik, milli və dini amillər gücləndirir. 
Həmin istiqamətlər və istifadə olunan vasitələr “çəpər” siyasəti 
sisteminin tərkib hissəsidir. Böyük dövlətləri müvafiq güclü 
amilləri özündə əks etdirən güclü “çəpər”ə malik olmaq 
imkanlarına sahib olmaq maraqlandırır.  

-“Çəpər” siyasəti sisteminin tərkib hissəsi olaraq ətrafda, 
sərhəddə yerləşən dövlətlərin əhali potensialından istifadə etmək 
kimi siyasət istiqamətlərindən istifadə edilir. Əhali potensialı 
hərbi güc (hərbi şəxsi heyət) amili kimi istifadə olunur. Bununla 
yanaşı, əhalinin çoxluğu imperiyaya xas olan dövlətlərin iqtisadi 
baxımdan güclənməsi üçün mühüm rol oynayır. Bu o deməkdir ki, 
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imperiya dövlətinin ətrafındakı dövlətlərdə əhalinin çoxluğu 
imperiya dövlətinin məhsulları üçün istehlakçılardır. Məkan 
bazar, əhali isə istehlakçıdır.  

-Ətraf dövlətlərin təbii sərvətlər baxımından zənginliyi imkan 
verir ki, güc mərkəzi dövləti bu sərvətlərdən həm də öz daxili 
tələbatını ödəmək üçün lazımınca istifadə etsin.  

-Ətraf dövlətlərin coğrafi mövqeləri də böyük dövləti 
maraqlandırır. Belə ki, ətraf dövlət başqa bir böyük dövlətlə də 
sərhədlənirsə, bu zaman həmin ətraf dövlətdə rəqabət güclənir. 
İmperia dövləti çox maraqlı olur ki, həmin ətraf dövlətin 
ərazisində böyük üstünlüyə malik olsun ki, digər böyük dövləti 
(güc mərkəzini) öz sərhəddinə yaxın buraxmasın.  

-Ətraf dövlətin strateji əhəmiyyətli mövqeyi də imperiya 
dövlətinin təsir siyasətinin əsas obyektidir. Belə ki, böyük dövlət 
çalışır ki, ətrafdakı dövlətin ərazisinin coğrafi səthindən, yerüstü 
mövqeyindən istifadə etsin və özünün hərbi siyasəti, hərbi 
yerləşməsi (qoşunların dislokasiyası, ərazidən platsdarm kimi 
istifadə etmə və s.) üçün strateji mövqe əldə etsin. 

-Ətraf dövlətin etnik tərkibi də böyük dövlətin təsir obyektidir. 
Belə ki, böyük dövlət çalışır ki, ətrafda yerləşən dövlətlərin etnik 
tərkibindən öz maraqları üçün istifadə etsin və lazım olan anda bu 
amildən ətraf dövlətə təzyiq vasitəsi kimi yararlansın.  

-Ətraf dövlətin dil məsələsi də imperiya dövlətinin təsir 
obyektidir. Belə ki, imperiya dövləti çalışır ki, ətraf dövlətin dilinə 
təsir etsin. Öz ölkəsinin dilinin həmin ölkənin əhalisi tərəfindən 
öyrənilməsini təmin etsin ki, lazım olan anda güc mərkəzi 
ölkəsinin dilində danışan ətraf dövlətin sakinlərindən bu dövlətə 
qarşı istifadə etsin, bu yolla həmin dövlətin hakimiyyətinə təzyiq 
göstərsin.  

Güc mərkəzi olan dövlətin ətraf dövlətləri özünə tərəf çəkmək 
üçün təzyiq vasitələri il ə yanaşı, digər mülayim vasitələri də 
mövcuddur. Belə ki, güc mərkəzləri çalışırlar ki, müvafiq müla-
yim tərzli siyasətlə (şirnikləşdirici metodlar-ikinci istiqamət) də 
ətraf dövlətləri öz tərəflərinə çəksinlər. Həmin siyasətin xü-
susiyyətlərinin aşağıdakılardan ibarət olduğunu qeyd etmək olar: 
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-böyük dövlətlərin ətraf dövlətlərin iqtisadi sahələrinə sərmayə 
qoyuluşunu həyata keçirmələri və bu dövlətlərin iqtisadiyyatını 
inkişaf etdirmələri siyasəti; 

-ətraf dövlətlərə maddi və texniki, elmi və hümanitar dəstəyin 
verilməsi siyasətinin tətbiqi; 

-ətraf dövlətlərin hərbisinə kömək etmək siyasəti. Ətraf 
dövlətin özünün qismən güclənməsi (mərkəzin nəzarəti altında) 
nəticəsində həmin ətraf dövlətin başqa sərhəddində yerləşən digər 
böyük dövlətin təzyiqinə qarşı gücü yaranır; 

-ətraf dövlətlərin iş adamları üçün böyük gücə malik olan 
dövlətin öz ərazisində bizneslə məşğul olmaq imkanını verməsi 
siyasəti. Böyük dövlətlər iş adamlarının köməyi il ə (maliyyə 
kapitalının siyasi vasitəyə çevrilməsi) onların vətəndaşları 
olduqları ətraf dövlətin ictimaiyyətinə təsir göstərir; 

-ətraf dövlətin ticarət məhsulları üçün böyük dövlət ərazisində 
bazar əldə etmək imkanını vermək siyasəti. Bu siyasət sayəsində 
də ictimaiyyətə təsir imkanları əldə edilir; 

-ətraf dövlətin vətəndaşları üçün böyük dövlətdə güzəştli təhsil 
hüququ imkanına sahib olmaq üçün müvafiq siyasətin həyata 
keçirilməsi; 

-ətraf dövlətin vətəndaşları üçün sərbəst gedib-gəlməni 
asanlaşdırmaq siyasəti; 

-ətraf dövlətin vətəndaşları üçün böyük dövlət ərazisində 
güzəştli əsaslarla yaşayış imkanları əldə etmək hüquqlarını 
vermək siyasəti; 

-ətraf dövlətlə gömrük rejiminin aradan qaldırılması və ya 
asanlaşdırılması siyasəti; 

-ətraf dövlətlərə strateji təyinatlı məhsulların güzəştlə 
satılması siyasətindən də istifadə edilir və s.  

Üçüncü istiqamətdə isə hər iki istiqamətin vasitələrindən birgə 
və paralel şəkildə istifadə edilir. Bu isə müəyyən vasitələrin 
tətbiqi zamanı meydana çıxan şərait və vəziyyətlə əlaqəli olur. 
Şərait və vəziyyət tələb edən zaman müəyyən metodlardan 
istifadə olunur. Ümumiyyətlə, böyük güc mərkəzi olan dövlətlər 
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öz güclərini ətraf dövlətlər hesabına artırmaq üçün daha çox 
qarışıq üsullar tətbiq edirlər.  

 

Yazılma tarixi 12 fevral 2010-cu il  
 
Rusiya - böyük güc mərk əzindən super güc mərk əzinə  
doğru  
 
Rusiya ümumiyyətlə öz sərhədləri boyunca yarımçevrə 

formasında (yarımçevrə şəklind ə) “çəpər” siyasəti sistemi 
yaratmağa çalışır. Daha doğrusu, SSRİ-nin dağılmasına qədər olan 
dövrdəki beynəlxalq münasibətlərdə olmuş geosiyasi vəziyyətini 
bərpa etməyə çalışır. Rusiya indiki geosiyasi çəkisi ilə barışmayır 
və super güc mərkəzi istiqamətində öz siyasətini reallaşdırmaq 
məqsədi güdür. Bu siyasət Rusiyanın XXI yüzillikdəki siyasətinin 
baza xəttini təşkil edir. Rusiya artıq imperiya siyasətinin tarixi 
mahiyyətində dəyişiklik edərək, bu siyasəti güc mərkəzinin yeni 
siyasət kursu kimi təqdim etməyə çalışır. Rusiya Avropada 
Avropa İttifaqına rəqib ola biləcək alternativ iqtisadi-siyasi 
qurumun yaradılması siyasətini yeridir və bu yolla həm də Avropa 
ilə Asiya arasında “aralıq super güc”  dövləti olmağa can atır. 
Yer kürəsinin şimalında (ekvatordan şimala doğru-şimal 
yarımkürəsində) ABŞ, Avropa İttifaqı və Çin arasında “aralıq 
super güc mərkəzi” olmağa çalışır. “Aralıq super güc” olaraq 
keçmiş SSRİ-nin ərazisində (Baltikyanı ölkələri çıxmaq şərtilə) 
mövcud olmuş dövlətləri öz ətrafında görmək istəyir və Şərqi və 
Cənubi Avropada vaxtilə mövcud olmuş nüfuzunu bərpa etməyə 
çalışır. Rusiyanın bu siyasəti də dünyanın güc mərkəzləri 
tərəfindən nüfuz dairələrinə bölünməsi siyasətinin tərkib 
hissəsidir. Dünyanın güc mərkəzlərinin siyasəti müasir beynəlxalq 
münasibətlər sisteminin baza istiqamətini, baza trayektoriyasını 
təşkil edir. Bu dövlətlər öz hərəkətləri il ə əsas iqsiqamətin 
mahiyyətini, siyasətin formalarını müəyyən edirlər. Rusiya “aralıq 
güc mərkəzi” olmaqla yanaşı, ağırlı ğın daha çox mövcud olduğu 
güc mərkəzinə çevrilmək siyasəti yeridir. Bu siyasətin adını şərti 
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olaraq “ağır tonnajlı siyasət”  qoymaq olar. Rusiya Avrasiya “güc 
mərkəzləri” arasında “nüvə” rolunu oynamağı qarşısına məqsəd 
qoyubdur. Bu dövlətin aralıq coğrafi mövqedə (Avropa və Asiya) 
yerləşməsi və həyata keçirdiyi siyasət də bunu deməyə əsas verir. 
Avrasiya materikində Avropa İttifaqı, Çin, Yaponiya-Cənubi 
Koreya, Hindistan, Pakistan, İran, Türkiyə, Ərəb dünyası və 
İndoneziya kimi müəyyən gücə malik olan dövlətlər mövcuddur. 
Rusiya aralıq güc mərkəzi kimi öz çəkisini artırmaq və bu 
məqsədlə slavyan və türk dünyalarını öz ətrafına çəkmək 
siyasətini tətbiq edir. Rusiya müvafiq siyasətini həmçinin 
gələcəkdə daha da genişləndirmək marağındadır. 

Rusiyanın “çəpər sistemi” siyasəti onun “aralıq super güc 
mərkəzi” siyasətinə xidmət edir və bir növ bu siyasətin ilkin 
fazasıdır. Rusiya “çəpər sistemi”nə cəlb edəcəyi dövlətlərin 
hesabına “aralıq güc mərkəzi” olmaq məqsədini güdür və bu 
baxımdan hesab edir ki, “çəpər sistemi”nin subyektlərinin birlikdə 
gücü Rusiyanın ümumilikdə “aralıq güc mərkəzi” kimi gücünü 
artıra biləcəkdir. “Çəpər sistemi” siyasəti “aralıq super güc 
mərkəzi” olmaq siyasətinin baza və nüvəsini təşkil edir. Qeyd 
etmək olar ki, Rusiyanın indiki genişlənmə və gücünü artırma 
siyasəti onun əvvəlki imperiya siyasətinin üçüncü yeni 
mərhələsidir. (Vladimir Putin mərhələsi-“aralıq super güc” 
olmaq mərhələsi. Qeyd elidiyi kimi, burada aralıq sözü coğrafi 
mənada işlədilir.)  Rusiya “aralıq super gücü” olmaqla Avropa və 
Çin arasında siyasi oyunlar həyata keçirməyə can atır və öz 
statusunu, geosiyasi mövqeyni daha da gücləndirməyə çalışır.  

Rusiyanın bu siyasətinin, yəni gələcəkdə “aralıq super güc 
mərkəzi” kimi güclənmək siyasətinin özü də bir neçə mərhələdən 
ibarətdir:  

Birinci mərhələ keçmiş SSRİ respublikalarında əvvəlki güclü 
təsirlərin bərpa olunması mərhələsidir. Bu mərəhələyə artıq bir 
neçə müddətdir ki, başlanılıb. Belorusla ittifaq dövlətinin 
mövcudluğu, Ermənistanı tamamilə forposta çevirməsi, 
Qazaxıstanla iqtisadi, hərbi və siyasi sahədə strateji müttəfiqliyi, 
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Mərkəzi Asiyanın digər dövlətləri il ə müttəfiqliyi, Rusiyanın 
Mərkəzi Asiyada enerji üstünlükləri, Gürcüstandan Cənubi 
Osetiya və Abxaziyanı qoparması və s. bu mərhələnin birinci və 
ikinci yarımmərhələləri olubdur. Təbii ki, Rusiya bu 
yarımmərhələlərdə iqtisadi, siyasi, hərbi və humanitar vasitələrdən 
istifadə edibdir və hal-hazırda da həmin vasitələrin tətbiqi davam 
etməkdədir. Eyni zamanda Rusiyanın əvvəlki imperiya siyasətinin 
xüsusiyyətləri də dəyişmişdir. Yəni müasir siyasətdə metodlar 
(üsullar) əvvəlki imperiya siyasəti dövrlərində olduğundan 
başqadır, bir qədər fərqlidir. Rusiya burada daha çox qarışıq 
metoddan, üçüncü istiqamətdən istifadə edir. Maliyyə və iqtisadi 
məsələlər isə bu istiqamətdə istifadə edilən əsas, baza vasitələrdir. 
Bununla yanaşı, əhali amili (miqrasiya), ətraf dövlətlərlə viza 
məsələləri, gömrük məsələləri, (Rusiya, Belorus və Qazaxıstan 
arasında vahid gömrük ittifaqının yaradılması məsələsi 
gündəlikdədir) hərbi yardımlar, texniki əməkdaşlıq və s. bu 
siyasətdə tətbiq edilən əsas vasitələrdir. Rusiya bu yolla Avropa 
İttifaqının getdiyi tarixi yolu getməyə çalışır və Avropa 
təcrübəsindən faydalanmağa can atır. Qeyd etmək lazımdır ki, 
Avropa İttifaqı bu siyasəti tətbiq etməklə, hətta Rusiyanın Avropa 
regionundakı keçmiş təsir dairələrini də onun orbitindən 
çıxarıbdır.  

İkinci mərhələ isə Şərqi və Cənubi slavyanların, xüsusilə 
Rusiyaya sıx yaxınlığı ilə seçilən pravoslav slavyanların Avropa 
İttifaqından və NATO-dan geri qaytarılması uğrunda siyasi 
mübarizə ilə xarakterizə oluna bilər. Rusiya 13 slavyan 
dövlətindən ibarət olan (Rusiya, Ukrayna, Belorus, Polşa, Çexiya, 
Slovakiya, Sloveniya, Serbiya, Çernoqoriya, Xorvatiya, Bosniya 
və Hersoqovina, Bolqarıstan, Makedoniya) və ümumilikdə 278 
milyon nəfərdən çox əhalisi olan (Rusiyanı çıxdıqdan sonra 
təqribən 133 milyon nəfər) yaşayan və ümumi ərazisi 19 milyon 
kvadrat kilometrə yaxın olan slavyan dünyasını (Rusiyanı 
çıxmaqla təqribən 2 milyon kvadrat kilometr ərazisi olan)1 əldən 
                                                 
1 Славянские страны. http://ru. wikipedia org. 
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buraxmaq istəmir və hesab edir ki, gələcəkdə slavyan dünyasının 
əsas lideri olacaqdır və bu ölkələrin potensialı hesabına özünün 
təkrar olaraq super gücə çevrilməsini təmin edə biləcəkdir.  

Tarixən məlumdur ki, panslavyanizm siyasəti hər zaman 
gündəliyə gəlibdir. Lakin ABŞ və Avropanın güclü dövlətləri 
tərəfindən bu siyasətin yerinə yetirilməsinə maneçiliklər həyata 
keçirilibir. Xüsusilə, slavyanların katolik və pravoslav olmaları da 
onların birləşməsinə mane olan amillərdən olubdur. Polşa, Çexiya, 
Slavakiya, Xorvatiya və Sloveniyada daha çox katolik inanclı 
slavyanlar yaşayır. Məsələn, Çexiyada dini inanclı şəxslərin sayı 
ümumi əhalinin 27 faizindən çoxunu təşkil edir. Slovakiyada 
əhalinin 69 faizi katoliklərdir. Xorvatiyada əhalinin 88 faizə 
qədəri katolik inanclı şəxslərdir. Bunun əksinə olaraq isə 
Çernoqoriyada əhalinin 75 faizə qədəri pravoslavlardır. Eyni 
zamanda pravoslavlar Bolqarıstanda əhalinin 83 faizə qədərini, 
Serbiyada isə əhalinin 85 faizini təşkil edir. Bosniyalılar isə cənub 
slavyanlar olaraq Osmanlı imperiyasının dövründə müsəlman 
dinini qəbul ediblər. Makedoniyada əhalinin 67 faizini 
pravoslavlar, 30 faizini isə müsəlmanlar təşkil edir.1  

Nəzərə almaq lazımdır ki, bu mərhələdə Rusiya “aralıq güc 
mərkəzi” olaraq Avropa İttifaqı güc mərkəzi ilə rəqabət 
mübarizəsinə girəcəkdir. Burada Avropa İttifaqı öz arxasında 
ABŞ-ı görə biləcəkdir. Rusiya isə Çin və İran tərəfindən 
dəstəklənəcəkdir. Sonra isə Avropadan siyasi təcrid vəziyyətində 
qalan Türkiyə də bu siyasətə qoşulacaqdır. Nəzərə almaq lazımdır 
ki, SSRİ dövründə slavyan dövlətlərinin sayı 5 idi. (SSRİ, Polşa, 
Yuqoslaviya, Çexoslavakiya, Bolqarıstan).  

Rusiya Moldova ərazisində əsasən slavyanların yaşadıqları 
Dnestryanı ərazini (Dnestr çayının şərq sahilləri-Ukryna ilə sərhəd 
bölgə) də slavyan dünyasının tərkibinə aid edir.  

 
 Yazılma tarixi 13 fevral 2010-cu il  

  
                                                 
1 Славянские страны. http://ru. wikipedia org.  
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Rusiyaya Ukrayna lazımdırmı? –geosiyasi aspektlər 
 
İstənilən super və böyük “güc mərkəzi” olan dövlət güc 

tətbiqetmə və bu baxımdan güc nümayiş etdirmə obyekti olduğu 
üçün ətrafa təsir göstərir. Yəni, güc enerji mənbəyi olduğundan, 
təbii olarq öz hüdudlarından kənara təsir edir. Ukrayna Rusiyanın 
ətrafında yerləşdiyindən və iki dövlət arasında tarixi iqtisadi, 
hərbi, mədəni, sosial və etnik bağlılıq mövcud olduğundan dövlət 
hər zaman Rusiyaya lazımdır və istənilən an Rusiyanın təsirinə 
məruz qalır. Ukrayna Rusiyanın “çəpər sistemi” siyasətinin 
aparıcı subyektidir, ünsürüdür. Nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiya 
tarixən Ukraynanı özünün regional siyasətinin tərkib obyekti kimi 
qəbul edib. Rusiyada yaşanan siyasi hadisələr ilk növbədə 
Ukraynada öz təsirlərini göstərib. Bu da onunla əlaqədar olub ki, 
hər iki xalqı bir-birinə bağlayan çoxlu sayda oxşar mahiyyətli 
tellər mövcuddur. Lakin son 6 ildə yaşanan hadisələr Ukraynanın 
Qərbə inteqrasiyasında düşünülməmiş konturlar, məqsədyönlü 
olmayan və tarixi, regionçuluq, iqtisadi və sosial-mədəni, o 
cümlədən etnik və dini amillərin nəzərə alınmaması sözügedən 
dövlətin siyasi həyatında çoxlu sayda gərginliklər yaratmış və 
ölkə iqtisadiyyatı demək olar ki, xeyli dərəcədə tənəzzülə 
uğramışdır. Xarici siyasətdə baza xəttinin düzgün müəyyən 
edilməməsi və köklü ideologiyanın müəyyənləşdirilməməsi son 6 
ildə Ukraynanı iqtisadi və siyasi böhran vəziyyətində yaşatmışdır. 
Yaşanan siyasi vəziyyətin, siyasi mühitin çoxçalarlığı əslində 
ölkənin baza inkişafına faydalı xidmət etməmişdir. Ukrayna tez-
tez iki siyasi cəbhəyə bölünmüşdür. Lakin son dövrün yaratdığı 
şərait Ukrayna xarici siyasətində regionçuluq, tarixi bağlılıq, etnik 
kökənlilik, iqtisadi, dini, hərbi və mədəni əlaqələrin nəzərə 
alınmasını tədricən əsas götürməyə vadar edib. Xüsusilə, dünya 
iqtisadi böhranı və böhranın nəticələrindən ən çox zərər çəkən 
Avropa dövləti olan Ukrayna öz daxili və xarici siyasətində 
dəyişiklik etmək məcburiyyəti il ə üzləşib. Burada böhran amilinin 
yaratdığı vəziyyət real siyasət amilinin tətbiqini zəruri edibdir. 
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Başqa sözlə, Ukrayna öz iqtisadi böhranının nəticələrini aradan 
qaldırmaq və siyasi sabitliyi bərpa etmək üçün xarici siyasət 
kursunda dəyişiklik etmək məcburiyyəti il ə üzləşib. Bu siyasəti 
reallaşdırmaq üçün Ukrayna xalqı hətta siyasi hakimiyyətə yeni 
qüvvələrin gətirilməsi strategiyasını da əsas götürüb. Əslində, 
Ukrayna siyasi hakimiyyəti son 6 ildə regionda öz geosiyasi 
mövqeyini möhkəmləndirmək üçün daha çox balans saxlamaq 
siyasətinə üstünlük verməli idi. Ukrayna siyasi hakimiyyəti 
regiondakı beynəlxalq münasibətlərin aktorlarının strateji 
maraqlarını bütün aspektləri il ə nəzərə almalı və qüvvələr 
balansını qorumalı idi. Lakin əksinə olaraq, Ukraynanın birtərəfli 
siyasəti dövlətə Rusiya tərəfindən təzyiqlərin sayını və həcmini 
artırmaqda davam edirdi. Çünki balans pozulmuş və Rusiyanın 
maraq şəbəkəsi, maraq kompleksi üzərinə sədlər çəkilmişdi.  

Ukraynada Rusiyaya meyilliliyi ilə seçilən və “Regionlar 
partiyası”na rəhbərlik edən Viktor Yanukoviçin seçkilərdə qələbə 
qazanması gözlənilir ki, ölkənin xarici siyasət kursunda real 
vəziyyətin nəzərə alınması, real təsirlərin hesablanması, real 
riskl ərin hesablanması, real çıxış vəziyyətinin yaranması, 
gələcək münasib şəraitin yaradılması prinsipinin tətbiqini zəruri 
edəcəkdir. Başqa sözlə, Ukrayna və Rusiya arasında sıx 
əməkdaşlıq təzədən və yeni əsaslarla başlayır. Ukrayna-Rusiya 
arasında strateji əməkdaşlığın yeni fazası başlanır. Ukrayna 
siyasətçiləri və ictimaiyyət nümayəndələri dərk edirlər ki, bu 
dövlət ümumilikdə Rusiyanın “yarımçevr ə çəpər sistemi”  
siyasətinin ən böyük subyekti və obyektidir. Qərb ölkələri il ə 
Ukrayna arasında son dövr mövcud olmuş münasibətlər Rusiya 
ətrafındakı “çəpərlərin sökülməsinə” əsaslanmış siyasət olub. 
Rusiya çalışacaqdır ki, həmin “sökülmüş çəpərlərin hasar 
hissələrinin bərpasına” nail olsun. Eyni zamanda digər 
“çəpərlər”in də möhkəmlənməsini təmin etsin. Rusiya belə hesab 
edir ki, ətrafındakı dövlətlər onun üçün “çəpərlər”dir. Yəni Rusiya 
böyük bir dairəvi məkanda olan “tarla”dır, ətrafındakı dövlətlər 
isə həmin “tarla”nı qorumaq üçündür. 11 saylı sxemdən də bunu 
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görmək olar. Nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiya ətrafındakı əksər 
postsovet dövlətlərinin birləşməsi bu dövlət üçün birinci “ç əpər 
zolağı”nı  əmələ gətirə bilir. Bu Rusiyanın “aralıq güc mərk əzi”  
kimi potensialını və çəkisini olduqca artırır. Rusiya çalışır ki, 
“çəpər qapılarına-darvazalarına” özü nəzarət etsin. Bu 
“qapılar”dan həm də özünün kənar maraqlarını təmin etsin. İlkin-
birinci “çəpər zolağı”nın təşkil edilməsi Rusiya üçün ikinci “çəpər 
zolağı” üçün müəyyən “çəpərlər”in təşkil edilməsinə kömək edə 
bilər. Burada Ukrayna isə əsasən Avropanın slavyan ölkələrindən 
ibarət ikinci “çəpər zolağı”nın təşkil edilməsi üçün mühüm güc 
obyekti və aktoru, subyekti rolunda çıxış etmək imkanına 
malikdir. İkinci “çəpər zolağı”nı isə Rusiya ümumiyyətlə, çox 
çətin şəraitdə yenidən təşkil edə bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
ikinci “çəpər zolağı” sistemi vaxtilə Sovet hökuməti dövründə 
mövcud olmuşdur və II Dünya müharibəsindən sonra yara-
dılmışdır. Bax, sxem 12 
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Русийа ССРИ-дюврцндя юз ятрафында биринжи вя икинжи дяряжяли ящямиййятя малик олан “чяпяр золаглары”  
системи йаратмышдыр. Беля ки, кечмиш ССРИ республикалары онун биринжи дяряжяли “чяпяр золаьы” на аид едилирди. 
Икинжи дяряжяли “чяпяр золаьы”  системиня ися  Мяркязи, Шярги вя  Жянуби Авропанын славйан дювлятляри вя 
Мажарыстан, АДР (Алманийа Демократик Республикасы) вя Румынийа дахил иди. Жянубдан ися Яфганыстан 
дахил едилмишди.  Русийа чалышырды ки, Тцркийя вя Ираны да юзцнцн икинжи дяряжяли “чяпяр золаьы”на дахил етсин. 
Лакин буна наил ола билмирди. Гярб щяр вяжщля Русийанын бу сийасятинин гаршысыны алырды.  Русийа юзцнцн 
биринжи дяряжяли “чяпяр золаьы” на аид олан дювлятлярин яразиляриндян истифадя едяряк,  икинжи дяряжяли “чяпяр 
золаьы”  на аид олан дювлятлярин яразиляриня нцфуз едирди. Русийа бу бахымдан системли вя “чяпяр 
золаглары” ндан кечяряк,  мяркязя бирляшмякля,  пилляли- гаршылыглы асылылыг системи йаратмышды. Щятта АДР, 
Мажарыстан вя Йугославийа Русийанын мякан бахымындан цчцнжц “чяпяр золаьы”  системиня аид едилирди. 
Русийа “чяпяр золаглары”  системини игтисади вя щярби, тарихи вя етник амиллярдян йаратмышды. Щярби амилляр 
Русийанын бу системинин гаршылыглы мювжудлуьунун башлыжа щялгясини тяшкил едирди. Русийа “ чяпяр золаглары”  
системини коммунист-сосиалист идеолоэийасынын мювжуд олдуьу тоталитар-авторитар реъимлярля йаратмаьа наил 
олмушду. Русийанын биринжи “чяпяр золаьы”  икинжи “чяпяр золаьы” нын ялдя сахланылмасына да лазым олурду. Щяр 
ики золаг мяркязи щакимиййятя табе иди вя системин фяалиййят принсипляри мяркяз тяряфиндян мцяййян олунурду.   
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Ümumiyyətlə, güc mərkəzi olan Rusiyanın indiki “çəpər 

sistemi” siyasəti yalnız öz tarixi formasını dəyişib. Məzmun isə, 
yəni ümumi məqsəd olduğu şəkildə qalıb. Müasir zamanda tarixi 
metodların bəzilərindən istifadə edilir. Rusiya çalışır ki, özünün 
“çəpər sistemi” siyasətini müasir beynəlxalq münasibətlərin 
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məzmununun tələb etdiyi formaya uyğun olaraq həyata keçirsin, 
humanitar və maliyə yardımı məsələlərini bu siyasətin baza tətbiqi 
vasitələri kimi istifadə etsin ki, dövlətlər ondan ayrılmasınlar. 
Birbaşa olaraq dövlətlərin müstəqillikl ərinin, beynəlxalq hüquq 
subyektləri olmalarının əleyhinə olmaq istəmir. Bu dövlətləri 
yalnız iqtisadi və hərbi-siyasi ittifaq formasında, qarşılıqlı 
tərəflərə fayda verəcək əsaslarda öz siyasi orbitində saxlamaq 
siyasətini yeridir. Həmin siyasət üsulunu hal-hazırda ABŞ-ın 
NATO siyasətinin və Avropa İttifaqının siyasət metodu kimi 
hesab etmək olar. Eyni zamanda belə bir məsələni unutmaq 
olmaz: ola bilər ki, bəlkə də Avropaya Rusiyanın bu siyasəti sərf 
edir. Belə ki, Avropanın aparıcı dövlətləri olan Fransa və 
Almaniya hesab edir ki, onların Avropada gücünü artırmaq və 
təsir imkanlarını genişləndirmək üçün Rusiyanın güclü olması 
vacibdir. Çünki Rusiyanın Avropaya təzyiqi olan zaman bu 
dövlətlər daha çox ABŞ dəstəyini qazana bilərlər. Yəni balans 
siyasəti həyata keçirərək özlərinin ABŞ və Rusiya arasındakı 
siyasi oyunlarda mövqelərini möhkəmlədə bilərlər. Müvafiq 
siyasət sayəsində həm ABŞ, həm də Rusiyadan müəyyən dəstək 
qazana bilərlər. Bu baxımdan da Avropanın aparıcı dövlətləri öz 
üzərlərində nə tam ABŞ nəzarəti, nə də tam Rusiya nəzarətini 
görmək istəmirlər. Buna görə də istəyirlər ki, Rusiyanın enerji 
təzyiqləri Avropa üzərində müəyyən səviyyədə qalsın. Bu 
baxımdan da Rusiyanın “Şimal axın” və “Cənub axın” enerji 
layihələrinin icrasının təmin edilməsi həm bu dövlətlərin enerjiyə 
olan tələbatlarını təmin etmək üçündür, həm də özləri üzərində 
enerji təzyiqini yaratmaqla ABŞ-ı yaxınlaşdırmaq məqsədini 
güdürlər. Bununla yanaşı, Rusiya kimi böyük potensiala sahib 
olan ölkəni bir bazar kimi öz əllərindən buraxmaq istəmirlər. 
Fransa və Almaniya siyasətinin baza xəttinin mahiyyəti məhz 
balansın yaranması yolu ilə güclərinin artırılmasından ibarətdir.  

İndi isə belə bir konkret sual ətrafında fikir mübadiləsi aparaq-
Ukrayna Rusiyaya nə üçün lazımdır?, “Çəpər zolağı”sistemində 
Ukrayna nə kimi fayda verə bilər? -XX əsrdə yaşanan tarixi 
məqamları qısa şəkildə qeyd edək: 1917-ci ildə Ukrayna Xalq 
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Respublikasında Sovet hökuməti qurulmuş və 1917-1918-ci illərdə 
Ukraynanın Xarkov ərazisində yaradılan sovet hökumətinə dəstək 
olaraq yeni yaradılmış hökumət Rusiyanın bolşevik rəhbərliyindən 
hərbi yardım istəmişdir. Ukrayna sovet hökuməti tərəfindən Kiyev 
şəhəri ələ keçirilmişdir1. 1919-cu ildə Ukrayna ikinci dəfə sovet 
hökuməti tərəfindən ələ keçirildi. Sovet-Polşa müharibəsi zamanı 
məğlub olan Sovet Rusiyası Ukraynanın yalnız şərqini öz 
ərazisinə qatdı. Ukraynanın qərbi isə Polşanın əlində qalırdı. 
1921-ci-ci il Riqa müqaviləsinə əsasən Qərbi Ukrayna Polşa 
ərazisində qalırdı.2 1918-ci ildə Avstriya-Macarıstan 
imperiyasının dağılmasından sonra Qaliçiya ərazisində Qərbi 
Ukrayna Xalq Respublikası(QUXR) yaradıldı. 1919-cu ilin 
ortalarında QUXR Polşa tərəfindən tutuldu. 1920-ci ildə qırmızı 
ordu Krımı ələ keçirdi və RSFSR-in tərkibinə daxil etdi. 30 dekabr 
1922-ci ildə RSFSR, USSR, BSSR və ZSFSR SSRİ-nin yaradılması 
haqqında müqavilə imzaladılar. 1939-cu ilin sentyabr ayında 
SSRİ Polşaya hücum etdi və indiki Ukraynanın qərb hissəsi 
Ukraynanın ərazisinə birləşdirildi. 3 1940-cı ildə Ruminiyadan da 
bəzi ərazilər alınaraq Ukraynaya verildi. 1945-ci ildə Krım 
Ukraynanın tərkibinə qatıldı. Ukrayna 1991-ci il dekabrın 1-də 
müstəqillik qazandı.  

 Bir məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək olar ki, Rusiya-
Ukrayna münasibətləri özündə ümumi-geniş və konkret sahələri 
əks etdirən prinsiplərdən formalaşır və bu prinsiplər içərisində 
həm dövlət marağı amili, həm din amili, həm slavyan dünyası 
amili, həm də regionçuluq amili xüsusi rol oynayır. Yəni Rusiya-
Ukrayna münasibətlərinin bazasında dörd mühüm istiqamət-
daha doğrusu, bir əsas baza istiqaməti və bu bazanı 
möhkəmləndirici üç əlavə istiqamət mövcuddur. Belə ki, dini 
amil, regionçuluq və slavyançılıq amili dövlət marağı amilini 

                                                 
1 Украина во время Гражданской войны 1917-1921 гг. Материал из 
Википедии-свободной энциклопедии. http://ru.wikipedia org. 
2 Bax, həmin mənbə. 
3 Советская Украина в 1921-1941гг. Материал из Википедии-свободной 
энциклопедии. http://ru.wikipedia org. 
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möhkəmləndirir və demək olar ki, bu marağın təmin edilməsi 
üçün vasitələrə çevrilir. Dövlət marağı təbii ki, iqtisadi, hərbi, 
siyasi aspektləri özündə əks etdirir. Həmin vasitələr qarşılıqlı 
olaraq dövlət marağının təmin edilməsinə əsaslanaraq tətbiq edilir.  

Bu baxımdan da Rusiya-Ukrayna münasibətlərinin ümumiləş-
dirilmiş və konkret aspektləri özündə əks etdirən əsasları 
mövcuddur və bir çox parametrlərə görə Ukrayna Rusiyaya 
lazımdır. Həmin əsasları aşağıdakı şəkildə qeyd etmək olar:  

İqtisadi baxımdan 
Birincisi, nəzərə almaq lazımdır ki, ərazisi 603. 628 kvadrat 

kilometr, 2009-cu ilin statistikasına əsasən isə əhalisi 46 milyon 
nəfərdən çox olan1 Ukrayna Rusiya məhsulları üçün çox böyük 
ticarət bazarıdır. Ukrayna Avropada ərazisinə görə Rusiyadan 
sonra ikinci böyük dövlətdir. Eyni zamanda Ukraynanın özünün 
nisbətən gözə çarpan iqtisadi inkişafı da iqtisadi cəhətdən inkişaf 
etmiş bir siyasi əməkdaş kimi Rusiya üçün əhəmiyyət kəsb edir. 
2008-ci ilin məlumatına əsasən ümumdaxili məhsul istehsalına 
görə dünyada 34-cü yerdə olmuşdur.2 Nəzərə almaq lazımdır ki, 
beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə (xüsusilə, ABŞ və Qərbi 
Avropanın, Yaponiya, Cənubi Koreyanın əhatə olunduğu), o 
cümlədən bu münasibətlərin tərkib hissəsi olan rəqabətə davamlı 
məhsullar istehsal etmək sistemində Rusiya özünə layiqli yer tuta 
bilmir. (Hərbi sahələr istisna olmaqla). Rusiya öz iqtisadi 
vəziyyətini xammal məhsulları hesabına tənzimləyə bilir. Bu amil 
Rusiyanı çox narahat edir və siyasi hakimiyyəti dövlətin 
iqtisadiyyatına yeni sənayeləşmə metodunu tətbiq etməyi vadar 
edir. Rusiya yeni sənayeləşmə dövründə yaşamağı təmin etməyi 
qarşısına məqsəd qoyubdur. Rusiyanın mövcud istehsal məhsulları 
isə özünə daha çox postsovet məkanında yer tapır. Bu baxımdan 
da Ukrayna ən böyük bazarlardan biri olaraq Rusiyaya lazımdır. 
Ukrayna da yeni sənayeləşmə dövrünə qədəm qoymalıdır. Sovet 
dövrünün istehsalat sistemi keyfiyyəti və rəqabətə tam şəkildə 
                                                 
1 Украина. Материал из Википедии-свободной энциклопедии. 
http://ru.wikipedia org. 
2 Bax, həmin mənbə. 
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davamgətirici məhsul istehsal etmək iqtidarında deyil. Ukraynanın 
mövcud iqtisadi vəziyyətinə dair bəzi faktları qeyd edək: Ukrayna 
sənaye-aqrar ölkəsidir və bu ölkədə metallurgiya və energetika 
sahələri inkişaf etmişdir. Ölkə 2008-ci ilin mayından Ümumdünya 
Ticarət Təşkilatının üzvüdür. Faydalı qazıntıları içərisində kömür 
əsas yeri tutur. Bununla yanaşı, ölkədə müəyyən həcmdə neft və 
qaz yataqları da vardır. Qara dəniz şelfində, Qara dəniz-Krım 
neft –qaz vilayətində və Prikarpatyedə neft-qaz ehtiyatları vardır. 
Ukraynanın öz nefti daxili tələbatın yalnız 15-20 faizini, qaz isə 15 
faizini təmin edir. Hal-hazırda ölkənin milli kömür istehsalı 
sənayesi böhran vəziyyətindədir və şaxtaların demək olar ki, 70 
faizi bağlıdır.1  
İkincisi, Rusiya çalışır ki, Ukraynada ən böyük sərmayə 

yatıran ölkə kimi təsirə malik olsun. Bu baxımdan, investisiya 
qoymaqla, Ukraynanın iqtisadiyyatına nüfuz etməyə və bununla 
da siyasi həyatına böyük təsirlər imkanı əldə etməyə çalışır. Hal-
hazırda isə Qərb ölkələri daha çox üstünlük təşkil edir. Məsələn, 
Ukraynada xarci investisiyaların həcminə görə ABŞ ikinci 
yerdədir.2 ABŞ və Avropa İttifaqı Ukraynanı bazar iqtisadiyyatı 
ölkəsi kimi adlandırıblar.  

Üçüncüsü, Ukraynanın əmək resursları Rusiyaya lazımdır. 
Rusiya çalışır ki, Ukraynanın çoxmilyonluq əhalisindən öz 
sərvətlərinin istismarında istifadə etsin. Bu baxımdan da 
Ukraynanın kapitalını öz ölkəsinə cəlb etsin və iki ölkə arasında 
qarşılıqlı iqtisadi bağlılıq sistemi yaratsın. Hal-hazırda Rusiya ilə 
Ukrayna arasında aşağıdakı istiqamətlər üzrə iqtisadi əməkdaşlıq 
yerinə yetirilir. 

-elektroenergetika sahəsində əməkdaşlıq; 
- Moldovaya elktorenerjinin birlikdə ixracı, 
-Ukraynanın ət və süd məhsullarının Rusiya bazarlarına 

ixracı; 

                                                 
1 Украина. Экономика. Материал из Википедии-свободной 
энциклопедии. http://ru.wikipedia org. 
2 Украина-США. Материал из Википедии-свободной энциклопедии. 
http://ru.wikipedia org. 
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-Ukrayna ərazisi vasitəsilə xarici ölkələrdən heyvan əti 
məhsullarının ixracı; 

-AN-124 təyyarələrinin istehsal; 
-kosmik sahələr; 
-enerji məhsullarının ixracı-Ukrayna həmçinin Mərkəzi Asiya 

qazını Rusiya vasitəsilə alır.1  
Dördüncüsü, Brodı-Qdansk enerji kəmərinin reallaşmasına 

mane olmaq üçün Ukrayna Rusiyaya lazımdır. Rusiya Avropa 
üzərində yalnız öz enerji nüfuzunu saxlamağı qarşısına məqsəd 
qoyubdur.  

Beşincisi, Rusiya çalışır ki, Ukraynanı Rusiya-Belorus və 
Qazaxıstan arasında yaradılması nəzərdə tutulan vahid gömrük 
iittifaqına cəlb etsin və bununla da Ukraynanı öz iqtisadi-siyasi 
ittifaqında saxlasın. Qeyd etmək lazımdır ki, Ukrayna, Rusiya, 
Belorus və Qazaxıstan arasında 2003-cü ildə vahid iqtisadi 
məkanın yaradılması haqqında baza sənədi də imzalanıbdır. 
Prezident Yuşenko bu məsələ ilə əlaqədar olaraq bildirirdi ki, 
Ukrayna azad iqtisadi zonanın yaradılması siyasətini dəstəkləyir, 
lakin özünün fiskal (maliyyə), büdcə, gömrük suverenliyini əldən 
buraxa bilməz.2  

Altıncısı, Rusiya çalışır ki, özünün Avropa ölkələri il ə iqtisadi 
inteqrasiyasında Ukrayna ərazisində müəyyən qədər nüfuz 
qazansın və gələcəkdə köklü problemlərin olmamasına zəmin 
hazırlasın.  

 
Ərazi mübahisələrini h əll etmək baxımından 
Ukrayna ilə Rusiya arasında müəyyən ərazi problemləri 

yaşanır. Xüsusilə, Ukraynanın qərbyönümlü siyasətçiləri bu 
amildən Rusiyaya təzyiq vasitəsi kimi istifadə edirlər. Ukrayna 
prezidenti V. Yuşenkonun hələ 2005-ci ildəki fikrin ə əsasən, 

                                                 
1 Украина-Россия-ЕЭП-СНГ. Материал из Википедии-свободной 
энциклопедии. http://ru.wikipedia org. 
2 Yenə orada. 
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Kiyevin Moskva ilə üç mühüm problemi mövcudur: Rusiyanın 
Qaradəniz limanı, sərhəd məsələləri və enerji məsələləri . 1 

Ukraynanın qərbyönümlü siyasətçiləri içərisində belə bir fikir 
var ki, ukraynalılarla ruslar iki xalqlardırlar və onların hərəsinin 
öz maraqları mövcuddur. Moskva ilə Kiyev arasında bərabər 
danışıqlar mövcud olmalıdır. Rusiyanaın Belqorod vilayəti il ə 
bağlı olaraq müəyyən qüvvələrdə də narazılıq var. Ukraynanın 
bəzi hakim dairələri hesab edirlər ki, Belqorod vilayəti Ukraynaya 
məxsusdur.2 1991-1997-ci illərdə imzalanmış müqavilələrə əsasən 
Rusiyanın Qara dəniz limanı müvəqqəti olaraq Ukrayna 
ərazisində yerləşir. Ukrayna konstitusiyasına əsasən xarici 
ölkələrin qoşunlarının Ukraynada daimi dislokasiyası qadağan 
edilir. Bu baxımdan da Rusiyanın Qara dəniz limanının 
Ukraynada qalma müddəti 2017-ci ilə qədərdir.3 Ukraynanın bəzi 
siyasətçilərinin fikrincə, Rusiyanın Qara dəniz limanının 
Sevastopolda qalması Ukraynanın milli maraqlarına ziddir.  

 
Hərbi baxımdan  
Birincisi, Rusiya güclü hərbi potensiala, o cümlədən hərbi-

sənaye kompleksinə malik olan Ukraynanı əldən vermək istəmir. 
Ukraynanın ordusu 2008-ci ilin məlumatına əsasən 141 min nəfər 
təşkil edib. Bura digər silahlı birləşmələr aid deyil.4 (Dövlətin 
ərazisi də Rusiya-NATO hərbi münasibətlərində Rusiya üçün 
əlverişli strateji bir məkandır. Ukrayna Rusiyanı NATO 
təsirlərindən qoruya biləcək ən böyük bir dayaqdır. Rusiya bu 
dövlətə özünün gələcək hərbi bazaları üçün mühüm bir strateji 
obyekt və məkan kimi baxır. Qeyd etmək lazımdır ki, SSRİ 
dağılana qədər Ukrayna ərazisində 1240 ədəd nüvə başlığı, RS-18 
adlanan 133 ədəd strateji raket, RS-22 adlanan 46 strateji raket, 

                                                 
1 Украина-Россия-ЕЭП-СНГ. Материал из Википедии-свободной 
энциклопедии. http://ru.wikipedia org. 
2 Bax, həmin mənbə 
3 Bax, həmin mənbə 
4 Вооруженные силы Украины. Материал из Википедии-свободной 
энциклопедии. http://ru.wikipedia org. 
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bombardmançılar üçün 564 ədəd qanadlı raket, və 3000 ədədə 
yaxın taktiki nüvə silahı mövcud idi1 . Müstəqil Dövlətlər 
Birliyində vahid ordunun saxlanılmaması qərarından sonra bütün 
bu silahlar ABŞ-ın maliyyə dəstəyi ilə sökülərək Rusiyaya 
aparıldı.  
İkincisi, Rusiya Ukraynanın NATO-ya inteqrasiyasının və bu 

dövlətin NATO-ya üzv olmasının qarşısını almağa çalışır. NATO-
nun şərqə doğru genişlənməsi və postsovet ölkələrini, xüsusilə, 
Ukraynanı öz orbitinə qatması Rusiyanın Avropa və MDB 
siyasətinə ən böyük zərbə olar. Rusiyanın hərbi-siyasi güc 
mərkəzi kimi fəaliyyəti də şübhə altında qalar. Rusiyanın 
sərhədlərinə ən böyük təhlükə məhz NATO-dandır. Ukraynanın 
NATO ilə əməkdaşlılğı 1991-ci ildən başlayıb. 1994-cü ildə 
Ukrayna NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı” na 
qoşulub. 2002-ci ilin noyabr ayından Ukrayna-NATO fəaliyyət 
Planı mövcuddur. Bu plan Ukraynanın Şimali Atlantika Alyansı 
ilə əməkdaşlığını yüksək qiymətləndirir. Bu fəaliyyət planı 
çərçivəsində Ukrayna-NATO Məqsədlər planı da mövcuddur. 2 6 
aprel 2004-cü ildə Leonid Kuçma dövründə NATO hərbi 
qüvvələrinin Ukrayna ərazisində sərbəst girişi barədə qanun da 
qəbul edilib.3 2004-cü ilin prezident seçkiləri ərəfəsində Rusiyanı 
sakitləşdirmək üçün Leonid Kuçma belə bir qərar qəbul etdi ki, 
Ukraynanın NATO-ya qəbul edilməsi artıq dövlətin başlıca 
məqsədi deyil. Ancaq NATO və Avropa İttifaqı ilə münasibətlərin 
dərinləşdirilməsi Avropada yalnız təhlükəsizliyin və sabitliyin 
zəmanəti üçün vacıbdir. Lakin bunun əksinə olaraq, 2005-ci ildə 
prezident Yuşenko Ukraynanın NATO-ya və Avropa İttifaqına tam 
hüquqlu üzv qəbul edilməsi məsələsini gündəliyə gətirdi. 2008-ci 
ilin başlanğıcında Ukrayna prezidenti və baş nazirinin imzası ilə 
NATO-nun baş katibinə ölkənin NATO-ya üzv qəbul edilməsi üçün 

                                                 
1 Независимая Украина с 1991 г. Материал из Википедии-свободной 
энциклопедии. http://ru.wikipedia org. 
2 НATO. Материал из Википедии-свободной энциклопедии. 
http://ru.wikipedia org. 
3 Bax, həmin mənbə 
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rəsmi məktubu daxil oldu. Bu Ukrayna parlamentində müəyyən 
çaşqınlıq yaratdı1.  

 
Ukraynanın Avropaya inteqrasiyasının qabağını almaq 

baxımından 
Birincisi,  nəzərə almaq lazımdır ki, Ukrayna son 6 ildə 

Avropa inteqrasiyasını qarşısına məqsəd qoyubdur. Bu baxımdan 
2004-cü ildən sonra Avropa ölkələri il ə iqtisadi əməkdaşlığı üstün 
tuturdu. Bu siyasət isə Rusiyanın Avropaya təzyiq siyasətinə zərbə 
vururdu. Ukrayna Avropa İttifaqına tam hüquqlu üzv olmağa 
çalışırdı. Hələ 6 aprel 2006-cı ildə Avropa Parlamentinin 
sessiyasında belə bir qərar qəbul olunmuşdu ki, Avropa 
Parlamenti Avropa Komissiyasını səsləyirdi ki, Ukraynanın 
İttifaqa assosiasiya olunmuş üzv kimi qəbul olunması ilə bağlı 
danışıqlara başlasın.2  
İkincisi, Ukrayna ilə Polşa, eləcə də Rumıniya arasındakı sıx 

əməkdaşlığı məhdudlaşdırmaq üçün Ukraynada siyasi 
hakimiyyətə nəzarəti ələ keçirmək və hakimiyyət üzərində nüfuz 
qazanmaq Rusiyaya lazımdır. 

 
Mədəni amiilər baxımından 
Birincisi,  nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiya və Ukraynanı 

müəyyən mədəni əlaqələr, yaxınlıq birliyi bağlayır. Hər iki xalqın 
mədəniyyəti arasında oxşarlıq çoxdur. Bu baxımdan Rusiya çalışır 
ki, bu mədəni amillərdən-dil qohumluğu, dini bərabərlik, ədəbi 
yaxınlıq, adət-ənənə oxşarlığı və s. amillərdən istifadə edərək iki 
xalqı bir-birinə yaxınlaşdırsın və bu yolla öz dövlət marağını 
təmin etsin.  

İkincisi, rusdilli əhalinin təsirlərini artıraraq Ukrayna siyasi 
hakimiyyəti üzərində və ictimaiyyətində tətbiq etdiyi öz təsir 
siyasətində bu amildən istifadə etsin. 2001-ci ilin statistikasına 

                                                 
1 НATO. Материал из Википедии-свободной энциклопедии. 
http://ru.wikipedia org.  
2  Украина. Евроинтеграция. Материал из Википедии-свободной 
энциклопедии. http://ru.wikipedia org. 
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əsasən Ukrayna əhalisinin 77, 8 faizini ukraynalılar, 17, 3 faizini 
isə ruslar təşkil edir. 1  Ukraynanın rəsmi dili ukrayna dili 
olmasına baxmayaraq, bu ölkədə yaşayan ruslar hesab edirlər ki, 
bəzi vilayətlərdə rus dili də rəsmi dil statusuna malik olmalıdır.2  

Ukraynanın mövcud və gələcək zamanda Rusiyaya nə 
üçün lazım olmasının politoloji aspektlərini konkret olaraq 
aşağıdakı şəkild ə qeyd etmək olar: 

-Ticarət məhsulları bazarı üçün Ukrayna Rusiyaya lazımdır; 
-Ukraynanın ərazisinin böyüklüyü, əhalisinin çoxluğu, iqtisadi 

və maddi sərvətləri, hərbi-sənaye kompleksi, dini amillər və 
slavyançılıq amili bu dövlətin regionda təsiredici bir dövlət-güc 
elementi, kimi əhəmiyyətini artırır. Ukrayna Qara dəniz-Cənubi 
və Mərkəzi Avropaya coğrafi və siyasi baxımdan təsir etmək 
imkanına malikdir. Buna görə də Ukrayna Rusiya üçün “ super 
güc mərk əzi tərəfindən digər bir orta gücə malik olan 
dövlətdən başqa güc mərk əzləri üçün dayaq elementi –
istinadgah kimi istifadə edilməsi” siyasətini həyata keçirmək 
üçün lazımdır; 

-Ukraynanın slavyan dünyası ilə sərhədlərinin mövcudluğu 
Rusiyaya lazımdır. Belə ki, Ukrayna Polşa, Slovakiya və 
Moldovanın Dnestryanı ərazisi ilə sərhəddə yerləşir. Bu amillər 
Rusiya üçün Ukrayna vasitəsilə slavyan dünyasına çıxışın təmin 
olunmasına zəmin hazırlayır, şərait yaradır. Bununla yanaşı, 
Rusiya hesab edir ki, slavyanları, eləcə də Polşa və Slovakiyanı, 
Çexiyanı Rusiyaya cəlb etmək üçün Ukrayna bir mərkəzə çevrilə 
bilər. Ukrayna ərazisində Rusiya gələcəkdə hərbi bazalar 
yerləşdirməklə, NATO-nun şərqə doğru genişlənməsinin qarşısını 
alar; 

-Ukraynanın ərazisi Rusiya üçün slavyan ölkələrinin Avropa 
İttifaqı və NATO-dan gələcəkdə geri qaytarmağa kömək üçün bir 
məkandır; 

                                                 
1 Украина. Население. Материал из Википедии-свободной 
энциклопедии. http://ru.wikipedia org. 
2 Украина. Языки. Материал из Википедии-свободной энциклопедии. 
http://ru.wikipedia org. 
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-Ukrayna Rusiyanın Qara dənizdə güclənməsi və Rusiyanın 
“Cənub axın” layihəsinin təhlükəsizliyini təmin etmək, Qara 
dənizdə hərbi nəzarəti ələ keçirmək, Qara dənizdəki hərbi 
limanları vasitəsilə Abxaziyaya yardım etmək və Gürcüstanın 
təsirlərini tamamilə azaltmaq üçün lazımdır; 

-Moldovanın Dnestryanı ərazisi, eləcə də Moldovaya çıxış və 
təsirlər üçün Ukrayna Rusiyaya lazımdır; 

-Qara dənizdə güclənmək siyasəti Rusiya-Bolqarıstan 
münasibətlərinin inkişafı üçün lazımdır; 

-Ukraynada siyasi üstünlük qazanmaq və Qara dənizdə hərbi 
donanmanın gücünün artırılması ABŞ-ın gələcəkdə Qara dənizdə 
güclənmə ehtimalını aşağı sala bilər. Bu baxımdan da Ukrayna 
Rusiyaya lazımdır; 

-Ehtimal edilə bilər ki, Qara dənizdə ABŞ-Ukrayna iqtisadi-
siyasi yaxınlaşması Rusiyanın gələcəkdə region maraqlarına ciddi 
zərbələr vursun. Bu baxımdan da Ukrayna Rusiyaya lazımdır; 

-ABŞ-ın Rumıniyada yerləşdirə biləcəyi strateji təyinatlı 
silahlara qarşı Ukrayna Rusiyaya lazımdır. Nəzərə almaq lazımdır 
ki, ABŞ Qara dənizdə daha çox Rumıniya ərazisindən istifadə 
etməklə hərbi-siyasi cəhətdən təsir imkanlarına malik ola bilər. 
Çünki rumınlar slavyanlar deyil, Gürcüstanda ümumiyyətlə, 
müvafiq siyasətin reallaşdırılması mümkün olmaz, Türkiyə isə öz 
milli və regional siyasətinə görə, Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin 
korlanmaması naminə bu addımı atmaz;  

-Qara dənizdə Ukrayna-Gürcüstan hərbi yaxınlaşmasını 
məhdudlaşdırmaq üçün Ukrayna Rusiyaya lazımdır; 

-Ukrayna, Gürcüstan və Polşa arasında Rusiya əleyhinə 
mövcud olmuş yaxınlaşmanın bir daha olmaması, təkrar-
lanmaması üçün Ukrayna Rusiyaya lazımdır; 

-Ukrayna-Türkiyə, Ukrayna- Rumıniya arasında yaxınlaşmaya 
nəzarət üçün Ukrayna Rusiyaya lazımdır; 

-Rusiyanın pravoslav dünyasında güclənməsi üçün ölkənin 
əhalisi Rusiyaya lazımdır; 

-Ukrayna Rusiya üçün Mərkəzi Avropaya əsas giriş qapısıdır. 
Rusiyanın enerji məhsullarının maneəsiz Avropaya çatdırılması 
üçün ölkə Rusiyaya lazımdır; 
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-Rusiya-Ukrayna-Belorus siyasi yaxınlaşması üçün Ukrayna 
lazımdır. Həmin ittifaq Şərqi və Qərbi Avropadan siyasi təsirləri 
məhdudlaşdırmaq baxımından sərfəlidir; 

-Mərkəzi Asiyanın Ukrayna üzərindən də enerjisinin Qərbə 
ixracına nəzarəti tam ələ keçirmək üçün Ukrayna Rusiyaya 
lazımdır; 

-Ukraynada rusların təsirlərini artırmaq və rus dilinə ikinci dil 
statusunun verilməsi üçün ölkə Rusiyaya lazımdır; 

-Qara dəniz-Azov akvatoriyasında siyasi və iqtisadi nəzarəti 
gücləndirmək üçün Ukrayna Rusiyaya lazımdır; 

-Ukrayna ilə Cənubi Qafqaz arasındakı siyasi yaxınlaşmaya 
müəyyən qədər nəzarəti ələ keçirmək üçün Ukrayna Rusiyaya 
lazımdır; 

-Ukrayna Rusiyanın birinci “çəpər zolağı” sisteminə keçmiş 
SSRİ dövlətlərini cəlb etmək üçün təsiredici səhnənin yaradılması 
üçün lazımdır. Ukraynanın ardınca Gürcüstan da öz xarici siyasət 
kursunda da dəyişiklik edə bilər.  

Ukraynada rusiyapərəst siyasətçi Yanukoviçin hakimiyytə 
gəlməsi və Rusiyanın xeyrinə siyasət yeridəcəyi Rusiyanın Şərqi 
Avropa, Qara dəniz, MDB, Slavyan dünyası və Avropa İttifaqı, 
eləcə də NATO ilə rəqabətdə üstünlüyünü artıracaqdır. Viktor 
Yanukoviçin hökumətə rəhbərliyi dövründə Rusiya hakimiy-
yətinin Ukraynada nüfuzunun gücləndiriliməsi üçün müəyyən 
xidmətləri olubdur. Bu baxımdan NATO-ya daxil olmaq üçün 
referendumun keçirilməsi və V.Yuşenko hakimiyyəti dövründə 
Rusiyanın Qara dəniz limanı ilə bağlı müqaviləyə təzədən 
baxılması məsələsinin gündəlikdən çıxarılması üçün onun geniş 
fəaliyyəti olmuşdur. Türkmən qazının yalnız Rusiya vasitəsilə 
alınması məsələsi və digər enerji məsələlərinin həll olunmasında 
da Viktor Yanukoviçin böyük xidmətləri olmuşdur.  

 
Yazılma tarixi 15 fevral 2010-cu il 
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Beynəlxalq münasibətlər. Böyük dövlətlərin – 
“güc mərk əzləri”nin beyn əlxalq münasibətlər sistemində  
tətbiq etdikl əri “ikili standart” siyas ətinin xüsusiyyətləri  
və Azərbaycan 
 
Dünyanın siyasi xəritəsi öz çoxçalarlığı ilə diqqəti cəlb edir. 

Bütün dövlətlər eyni gücə malik deyillər və bu baxımdan da siyasi 
xəritə fərqli ölçülü ərazilərə malik olan dövlətlərin ərazilərini əks 
etdirir. Məlumdur ki, dünyada 200-dən artıq müstəqil dövlət 
vardır və bu dövlətlər beynəlxalq münasibətlərin üzvləri, əsas 
subyektləri olaraq qarşılıqlı münasibətlər və əlaqələr əsasında 
fəaliyyət göstərirlər. Dövlətlərin qarşılıqlı fəaliyyəti və 
mövcudluğu nəticəsində dünyanın ümumi siyasi mənzərəsi 
formalaşır. Münasibətlər beynəlxalq aləmdə dövlətlərin hərəkət 
(fəaliyyət) məzmununu müəyyən edir. Dövlətlər arasında dostluq 
və ya gərginlik münasibətləri meydana gəlir. Münasibətlər tərəfin 
başlanğıc və gələcək davranışı üçün niyyətlərin məzmununu 
müəyyən edir. Beynəlxalq münasibətlərdə dövlətlərin beynəlxalq 
müstəvidə hərəkət reaksiyalarını müəyyənləşdirir. Əlaqələrin 
tənzimlənməsi üçün yaradılan normalar beynəlxalq hüquq 
normalarıdır. Tərəflər norma qəbul edir (yaradır) və əməl edirlər. 
Lakin bir dövlətin digər dövlətə qarşı müharibə elan etməsi və bu 
istiqamətdə sənəd qəbul etməsi müasir beynəlxalq hüquq sənədi 
deyil, dövlətin birtərəfli qaydada mövqeyini və davranışını əks 
etdirir. Sənəd müasir beynəlxalq hüququ pozan aktdır. Dövlətin 
müharibə elan etməsi və müharibəyə başlaması həmin dövlətin 
xarici siyasət fəaliyyətinin tərkibidir. Lakin bu tərkib hücuma 
məruz qalmış dövlətlə hücum edən dövlət arasında əlaqə yaratmır, 
əksinə əlaqələri kəsir.  

Təbii ki, beynəlxalq münasibətlər sisteminin ümumi fəaliyyət 
xarakteri ayrı-ayrı dövlətlərin regional və qlobal səviyyədə həyata 
keçirdikləri xarici siyasətin xüsusiyyətlərindən formalaşır. 
Dövlətlərin bütün sahələrdə həyata keçirdikləri xarici siyasət 
fəaliyyəti sayəsində onların münasibətləri yaranır və münasibətlər 
əsasında da əlaqələri qurulur. Yaradılmış əlaqələrin meydana 
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gətirdikləri şərait, zərurət və tələbat isə yeni münasibət 
formalarının meydana gəlməsini təmin edir. Əlaqələrin 
davamedici prosesi yeni münasibət şəraitinin meydana gəlməsini 
təmin edir, yaxud da yeni münasibətlər yeni-yeni əlaqələri yaradır. 
Bir çox hallarda əlaqə ilə münasibət sözlərini eyni məfhum, 
anlayış kimi qəbul edirlər. Lakin münasibət əlaqədən daha əhatəli 
anlayışdır və predmeti daha genişdir. Münasibətdə dövlətin digər 
dövlətə qarşı siyasi mövqeyi də nəzərə alınır. Ola bilər ki, iki 
dövlət arasında münasibətlər olsun, lakin rəsmi əlaqələr olmasın. 
Məsələn, Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibə vəziyyəti 
yaşanır. İki dövlət arasında münasibətlər var, danışıqlar həyata 
keçirilir. Lakin əlaqə yoxdur. Münasibətlə əlaqəni fərqləndirən 
xüsusiyyətlərə dair onu bildirmək olar ki, məsələn, bir dövlətin 
digər dövlətin müstəqilliyini tanıması (de jure, de facto və ad hoc) 
formasında aktının özü bir münasibətdir. Lakin bu hələ əlaqə 
deyil. Eləcə də bir dövlətin digər dövlətə qarşı qəbul etdiyi 
bəyanat aktı münasibətin predmetidir. Bir dövlətin başqa bir 
dövlətə qarşı müharibə elan etməsi də bir münasibət növüdür, 
formasıdır, üsuludur, ancaq əlaqə deyil. Əlaqələr hər iki və ya çox 
tərəfin qəbul etdikləri normalarla yaranır. Adətən münasibət 
bildirildikdən sonra əlaqələr qurulur. Məsələn, ilkin olaraq 
müstəqillik r əsmən tanınır, sonra isə diplomatik əlaqələr qurulur. 
İki dövlət arasında əvvəlcə müəyyən münasibətləri tənzimləyən 
müqavilələr və digər sənədlər imzalanır, sonra isə müqavilənin 
normalarına uyğun olaraq əlaqələr qurulur. Bununla yanaşı, qeyd 
etmək olar ki, əlaqələrin qurulması ilə münasibətin də yaranması 
başlaya bilər. Bu hərəkət daha çox baza münasibətinin üzərindən 
edilə bilir. Bu baxımdan da belə bir prinsipdən çıxış etmək olar ki, 
əlaqə münasibətlə başlayırsa, hər iki məfhum əlaqələr qurulan 
zamanı daha da geniş məna kəsb edir. Əlaqənin predmetində 
(obyektində) daha çox əşya olur. Məsələn, iki dövlət arasında 
yaradılan ticarət əlaqələrinin obyekti əşyalardır (məhsullardır). 
Ticarət əlaqələri yarandıqda ticarət münasibətləri formalaşır. 
Lakin ticarət əlaqəsini yaratmaq üçün əvvəlcə ticarət 
münasibətləri həyata keçirilir. Bu sahədə danışıqlar aparılır, 
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müqavilələr imzalanır. Əşya da münasibətin predmeti və obyekti 
ola bilir. Məsələn, neft və qaz enerji məhsulları olaraq, həm 
münasibət, həm də əlaqələr qurmaq üçün vasitələrdir. Məhz bu 
amil münasibət və əlaqə anlayışları arasında bağlılığı təmin edir. 
Belə bir prinsipdən çıxış etmək olar: münasibətlər əlaqələrin 
qurulması üçün lazım olan sənədləri (vasitələri) yaradır, 
sənədlər eyni zamanda yeni münasibət yaratmaq vasitələrinə 
çevrilir.  

Belə bir sual ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq olar: dövlətlər 
nə üçün münasibət və əlaqələr qururlar və onları buna sövq edən, 
məcbur edən zəruri amillər nələrdən ibarətdir?- Bu suala cavab 
olaraq onu bildirmək olar ki, dövlətləri öz aralarında münasibət 
yaratmaq, əlaqələr qurmaq üçün zəruri edən amillər vardır. Onları 
aşağıdakı şəkildə ümumiləşdirilmiş əsaslarla qısa olaraq izah 
etmək olar: 

 

 Münasibət qurmaq baxımından 
-dünya ictimaiyyətinin birliyinə nail olmaq üçün dövlətlər və 

xalqlar bir-biriləri il ə münasibət qurmaq zərurəti il ə üzləşirlər, 
həmçinin,  

-dünyanın mədəni irsinin mənimsənilməsinə birgə marağın 
təmin edilməsi üçün; 

-insan hüquqlarının birgə şəkildə qorunmasını təmin etmək 
baxımından; 

-dünya tarixinin birgə öyrənilməsinə marağın olması baxımından; 
-bəşəriyyətin ümumi təhlükəsizliyini birgə qorumaq zərurəti 

baxımından, bu məqsədlə, qlobal və regional səviyyəli müharibə-
lərin, vətəndaş qarşıdurmalarının, digər silahlı toqquşmaların 
qarşısını almaq və dünyada ümumsülhün əldə saxlanılması 
zərurətindən irəli gələrək dünya ölkələri və xalqları birgə 
münasibət formasını qurmaq zərurəti il ə üzləşirlər; 

-bəşəriyyəti məhv edə biləcək kütləvi qırğın silahının 
istehsalının qarşısının alınması və bu silahlara qarşı ümumi bəşəri 
cəmiyyətlərin birgə nəzarətini yaratmaq zərurəti baxımından 
dövlətlər münasibətlər formalaşdırmaq zərurəti il ə üzləşirlər; 
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-terrorizm, mütəşəkkil cinayətkarlıqla, transmilli cinayətkar-
lıqla mübarizə aparmaq üçün güclərin birləşdirilməsi zərurətindən 
dövlətlər münasibət qurmaqda maraqlı olurlar; 

-hər hansısa bir xalqa qarşı soyqırımın və irqi ayrıseçkiliyin 
tətbiq edilməməsi üçün dövlətlər münasibət qurmaq zərurəti il ə 
üzləşirlər, eləcə də,  

-dünyanın ekoloji tarazılığının pozulmasının qarşısını almaq 
baxımından; 

-dünyanın ümumfiziki coğrafiyasını tədqiq etmək, hidro 
mühitinin, atmosferinin, flora və fauna mühitinin birgə 
öyrənilməsi və mənimsənilməsi zərurəti baxımından; 

-dünyanın iqlim şəraitinin birgə şəkildə öyrənilməsini həyata 
keçirmək zərurəti baxımından; 

-xalqların mənsub olduqları cəmiyyətlərin ümumi sosial-rifah 
halının yaxşılaşdırılmasını təmin etmək baxımından; 

-dünyanın qlobal təbii fəlakətlərinin nəticələrinin birgə şəkildə 
aradan qaldırılmasında yaxından iştirak etmək üçün güclərin 
birləşdirilməsi zərurəti baxımından; 

-dünya elminin və ədəbiyyatının birgə öyrənilməsi tələbatına 
görə dünya ölkələri və xalqları münasibət qurmaq zərurəti il ə 
üzləşirlər; 

-dünya mədəniyyət incilərinin, abidələrinin və digər incəsənət 
nümunələrinin birgə şəkildə öyrənilməsi məqsədilə dövlətlər 
münasibət qurmaq zərurəti il ə üzləşirlər; 

-bəşəriyyətin elmi-texniki nailiyyətlərindən birgə istifadəyə 
nail olmaq üçün xalqlar ümumiləşmiş, cəmləşmiş formada 
münasibət yaratmaq zərurəti il ə üzləşirlər və s.  

 
Əlaqələr qurmaq baxımından 
Bir məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək olar ki, yuxarıda 

sadalanan məqsədlərə çatmaq üçün müəyyən aktların həyata 
keçirilməsinə (sənədlərin icrasına) başlanılması ilə əlaqələrin 
qurulmasına da başlanılır. Bununla yanaşı, qeyd etmək olar ki, 
əlaqələrin də qurulması üçün çoxlu sayda zərurətlər vardır və 
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onları ümumiləşdirilmiş müddəalarla əsaslandırmaqla aşağıdakılar 
hesab etmək olar: 

-dövlətlər öz daxili tələbatlarını ödəmək üçün digər dövlətlərlə 
ticarət əlaqələri qurmaq zərurəti il ə üzləşirlər; 

-bir dövlət öz daxili istehsalını gücləndirmək və istehsal 
ləvazimatlarını-dəzgah və cihazlarını quraşdırmaq üçün bu 
əşyalara sahib olan digər dövlətlərlə əlaqələr qurmaq zərurəti il ə 
üzləşir; 

-dövlət öz vətəndaşlarının digər ölkələrə sərbəst gediş-gəlişini 
tənzimləmək üçün başqa dövlətlərlə nəqliyyat əlaqələri qurmaq 
zərurəti il ə üzləşir; 

- dövlətlər öz rəsmi qurumları, eləcə də vətəndaşları arasında 
əlaqələri tənzimləmək, yazışmaları həyata keçirmək üçün rabitə 
əlaqəsi-poçt əlaqəsi və elektron yazışma əlaqələri-qururlar; 

-dövlətlər yükdaşımalarını həyata keçirmək üçün aviasiya, 
dəmiryol və gəmi daşımaları sahəsində əlaqələr qururlar; 

-ölkələr öz vətəndaşları üçün yüksək istirahəti təmin etmək 
üçün turizm sahəsində əlaqələr qururlar; 

-dövlətlər hərbi, gömrük, hüquq mühafizə sahəsində yüksək 
əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım məqsədilə əlaqələr qururlar və s.  

Ümumiyyətlə, qeyd etmək olar ki, əlaqələrin obyekti və 
predmeti elə məhz münasibətlərin də predmetidir. Əlaqələr 
sənədlərin icrası zamanı qurulur. Sənədlərin imzalanması hələ 
əlaqələrin qurulması demək deyil. Sənədlərin imzalanması 
münasibətlərin predmetidir və vasitəsidir. Bu baxımdan 
münasibətin predmeti əlaqənin predmeti olmaya bilər. Buna daha 
bir misal olaraq göstərmək olar ki, bir dövlət rəhbərinin, eləcə də 
beynəlxalq təşkilat rəsmisinin digər dövlətin ünvanına söylədiyi 
fikir, etdiyi məruzə münasibətin predmetinə aiddir. Fikrin 
bildirilməsi əlaqənin qurulması demək olmaya bilər. Fikir 
bildiril ə, ancaq həmin fikrə uyğun olaraq əlaqə qurulmaya bilər. 
Beynəlxalq münasibət dövlətin beynəlxalq mövqeyini əks etdirir, 
onun əlaqələr yaratmaq xarakterini, təbiətini, beynəlxalq 
normalara və prinsiplərə necə əməl edəcəyini, davranışını 
müəyyən edə bilir.  
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Beynəlxalq münasibətlərin və əlaqələrin demək olar ki, bütün 
sahələrdə qurulması məcburiyyəti dövlətləri beynəlxalq münasi-
bətlər sistemini yaratmağa məcbur edir. Beynəlxalq münasibətlər 
ayrı-ayrı qrupları əhatə etmək baxımından qruplaşır. Beynəlxalq 
münasibətlərin yaradılması nəticəsində beynəlxalq münasibətlər 
sisteminin strukturu yaranır. Dövlətlər öz güclərinə görə 
strukturun hissələrini, “cərgələri”ni formalaşdırırlar. Münasibət-
lərin subyekt və obyektlərinin sayı çox olduqca və əhatə dairəsi 
genişləndikcə bu münasibətlərin əsaslı olaraq formalaşmasını 
tənzimləmək üçün münasibətlərin subyektləri arasında mütləq 
şəkildə strukturlaşma prosesləri baş verir. Münasibətlər bütün 
sahələri əhatə etdiyindən hər bir sahəyə dair münasibət strukturu 
yaranır. Dövlətlər münasibətlər yaratmaq üçün yüksək səviyyədə 
təşkilati işləri həyata keçirmək baxımından ayrı-ayrı sahələr üzrə 
münasibətlərin formalaşmasını tənzimləmək üçün strukturlaşmış 
qurumlar olan ixtisaslaşmış təşkilatları yaradırlar. Hal-hazırda 
Birləşmiş Mill ətlər Təşkilatının (BMT) fəaliyyəti dövlətlərin 
münasibətlərinin ümumi istiqamətlərini və sistemləşməsini təmin 
edir. Demək olar ki, bu təşkilat beynəlxalq münasibətlər siste-
minin baza təşkilatlanmasını təmin edir. Beynəlxalq münasibətlər 
sistemi baza və üst sistemləri özündə əks etdirir. Bu baxımdan da 
beynəlxalq münasibətlər sistemi mürəkkəb və sadə struktura 
malikdir.  

 Mövcud beynəlxalq münasibətlərdə fəaliyyət göstərən və əsas 
subyektlər olan dövlətlər arasında yaranan münasibətlər və 
münasibətlər əsasında qurulan əlaqələr hal-hazırda sistemlə 
tənzimlənir. Beynəlxalq münasibətlərin subyektləri olan dövlətlər 
məhz beynəlxalq siyasi sistemin əsas strukturunu təşkil edən 
subyektlərdirlər. Dövlətlər öz aralarında münasibətləri tənzim-
ləmək məqsədilə hüquq normaları yaradırlar və bu hüquq 
normalarına müvafiq olaraq beynəlxalq münasibətlərdə öz 
hərəkətlərini tənzimləyirlər. Dövlətlərin hərəkətləri nəticəsində 
beynəlxalq münasibətlər sisteminin əsas istiqamətləri formalaşır. 
Dövlətlər arasında münasibətlər yaranarkən normalar yaranır, 
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normaların mövcudluğu və fəaliyyəti nəticəsində isə yeni 
münasibətlər üçün şərait meydana gəlir. Yeni yaradılmış şəraitlər 
isə tələb edir ki, yeni normalar yaradılsın və müvafiq şəraiti 
tənzimləsin. Dövlətlər öz aralarında münasibətlər yaradarkən 
özlərinin maraqlarını təmin etməyi başlıca prinsip kimi müəyyən 
edirlər. Dövlətlərin ayrı-ayrı sahələrdə maraqlarının yaranması ilə 
həmin sahələrdə subyektlərin fəaliyyətinin istiqamətləri yaranır və 
formalaşır. Dövlətlərin gücləri il ə onların münasibətlərinin çəkisi 
(ölçüsü, əhatə dairəsi) meydana gəlir. Dövlətlərin münasibətləri 
ilə onların beynəlxalq sistemlərdə çəkisinin əsasları (mövqelə-
rinin, yerinin güclü və ya zəif olması) müəyyən edilir. Dövlətlərin 
siyasi çəkisi ilə onların münasibətlərinin obyekt və məkanları 
müəyyənləşdirilir. Müasir beynəlxalq münasibətlərdə dövlətlərin 
gücləri heç də bərabər səviyyədə deyil. Bu baxımdan da seçimə 
əsasən beynəlxalq münasibətlər sisteminin aparıcı subyektləri  
anlayışı meydana gəlir. Yəni bu o mənanı verir ki, bütün dövlətlər 
beynəlxalq münasibətlərdə eyni dərəcədə siyasət istiqamətləndirə, 
formalaşdıra bilməzlər. Çünki eyni dərəcədə gücə malik deyillər. 
Dövlətlərin beynəlxalq münаsibətlərdə çəkisinə görə onları super, 
böyük, orta gücə malik olan dövlətlər və kiçik dövlətlər kimi 
xarakterizə etmək, təsnif etmək olar. Beynəlxalq münasibətlər 
sisteminin subyektləri arasında münasibətlər yaranarkən, forma-
laşarkən yaranmış münasibətləri də çəkisinə görə dərəcələndirmək 
olar. Yəni münasibətlər də təsnif olunur. Güc mərkəzi olan 
dövlətlər siyasi sistemlərdə öz gücləri il ə hərəkət edərkən ətrafa 
təsir edirlər və maraqlı tərəflərə, eləcə də münasibətlər zamanı 
qarşı tərəfə və ətrafa təsir göstərirlər. Beynəlxalq münasibətlər 
sisteminin təsir mühitini-baza mühitini əsasən “güc mərkəzləri” 
olan dövlətlər yaradırlar. Böyük dövlətlər beynəlxalq münasibətlər 
sisteminin baza hərəkət (fəaliyyət) trayektoriyasını təşkil edirlər. 
Böyük, orta və kiçik dövlətlər arasında münasibətlər “h ərənin öz 
gücü” prinsipi əsasında qurulur. Beynəlxalq münasibətlər 
sisteminin ünsürləri arasında öz güclərinə görə münasibət 
yaranarkən təbəqələşmə əmələ gəlir. Münasibətlər zamanı əsasən 
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davranış müəyyən olunur. Beynəlxalq hüququn subyektləri olan 
dövlətlərin davranışlarının formaları və tərzləri müəyyənləşdirilir. 
Beynəlxalq münasibətlərdə iştirak edən dövlətlər öz “çəkilərinə”  
müvafiq olaraq beynəlxalq münasibətlər sisteminin əsas 
strukturunu formalaşdırırlar. Beynəlxalq münasibətlər sisteminin 
strukturu isə dəyişən xüsusiyyətlərə malik olur. Belə ki, 
dövlətlərin gücü artıb-azaldıqca onların strukturdakı yerləri də 
dəyişir. Beynəlxalq münasibətlərdə dövlətlərin yerləri “aşağıdan-
yuxarıya”, “yuxarıdan – aşağıya” doğru müəyyən olunur və 
dövlətlər sıralanır. Beynəlxalq münasibətlər sistemində dövlətlərin 
düzülüşlərində “cərgələr” mövcuddur. Buna görə də dövlətlərin 
düzülüşünü əks etdirən “cərgələr” sistemində üst-yuxarı, orta və 
alt-aşağı sıralar yaranır. Bu “cərgələr” də dövlətlərin güclərinə 
görə formalaşır. Dövlətlərin gücləri artıb-azaldıqca “cərgədə” və 
“sıralarda” da yeri dəyişir. ABŞ, Çin, Avropa İttifaqı, Rusiya kimi 
dövlətlər beynəlxalq münasibətlər sistemində ön “cərgələr”də yer 
alırlar. Sonrakı cərgələrdə isə orta gücə malik olan dövlətlər 
dayanırlar. Hər bir dövlətin öz marağı vardır və maraq uğrunda 
siyasi fəaliyyət göstərir. Eləcə də hər bir dövlətin öz “cərgəsi”ndə 
marağı vardır və həmçinin orta və alt “cərgələr”də marağı vardır. 
Bu yanaşma tərzi daha çox böyük dövlətlərə xasdır. Alt 
“cərgələr”dəki dövlətlərin hesabına həmin ön “cərgələr”dəki 
dövlətlərin gücləri müəyyən edilir və artır. On cərgənin dövlətləri 
arxa cərgənin dövlətlərinə qarşı öz maraqlarını təmin etmək üçün 
təzyiq edirlər. Təzyiqlər yolu ilə ön “cərgə”nin dövlətləri arxa 
“cərgələr”dəki dövlətlərdən ibarət “təsir cərgələri” (t əsir 
obyektləri, sferaları) yaradırlar. Beynəlxalq münasibətlərdə 
mövcud olan cərgələr yuxarıdan aşağıya doğru genişlənir. Bu bir 
növ “piramida” strukturuna da bənzəyir. (Bax, sxem 13) 
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Бейнялхалг мцнасибятляр системиндя дювлятлярин “жярэялянмяси” ни якс
етдирян схем. Бейнялхалг мцнасибятляр системинин цмуми структуру.Sxem 13

Схемдян эюрцнцр ки, дювлятлярин бейнялхалг мцнасибятляр системиндя юзцнямяхсус
йерляри вардыр вя бу йерляр “жярэяляри” формалашдырыр. Юн жярэялярдя супер, бюйцк вя
орта эцжя малик олан дювлятляр йер алырлар. Щяр бир бюйцк дювлятин юзнцнцн мараг
сферасы мювжуддур. Мараг сфералары(нюгтяляри) кясишир вя мараглар тоггушур.
Бурадан эюрцнцр ки, бюйцк дювлятляр юз марагларыны шахяляндирилмиш гайдада тямин
едирляр ки, ян чох кясишмяляр дя мящз кичик дювлятлярдя олур. Яразиляр цзря шахялянмя
бюйцк дювлятлярин эцжляринин артмасына хидмят едир. Кичик дювлятлярдя бюйцк
дювлятлярин мараглары даща габарыг шякилдя кясишяряк бцрузя верир. Схемдян
эюрцнцр ки, дювлятлярин “жярэяляри” дальаланмыш формададыр вя щяр бир дювлят юн
“жярэяляря” кечмяйя чалышыр.
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Mövcud beynəlxalq münasibətlərdə “ikili standart” siyasəti 
 
Müasir zamanda dövlətlər beynəlxalq hüquq normalarına 

müvafiq olaraq bərabər hüquqluluq (suveren bərabərlilik) əsasında 
münasibətləri qururlar. Dövlətlərin ərazi bütövlüyünün qorunması 
və ərazi bütövlüyünün tanınması, ərazi işğalının rədd edilməsi də 
həmin normalar sırasındadır və bu normaları da dövlətlər öhdəlik 
kimi qəbul edirlər. Lakin qeyd etmək olar ki, bərabərlik prinsipi 
nisbi xarakterə malikdir və müasir beynəlxalq münasibətlər 
sistemində daha çox ədalətlilik  prinsipi əhəmiyyət kəsb edir. 
Çünki subyektlərin bərabər gücünün olmaması onların bərabər 
iştirakçı kimi fəaliyyət göstərməsinə imkan vermir. Məsələn, 
qlobal əhəmiyyət kəsb edən problemlərin həllində bütün dövlətlər 
(BMT üzvü olan) iştirak etməklə yanaşı, məhdud sayda (aidiyyatı 
ölkələr) ölkələr də iştirak edir. Bu baxımdan da qlobal iqtisadi və 
siyasi əhəmiyyət kəsb edən məsələləri həll etmək və gücləri 
birləşdirmək üçün “böyük səkkizlər”, “böyük iyirmil ər”  kimi 
formatda mövcud olan münasibət sistemi də vardır (Nəzərə almaq 
lazımdır ki, beynəlxalq münasibətlərin ümumi sistemi ayrı-ayrı 
tərkibli sistemlərdən ibarətdir. Qlobal və regional əsaslarla 
qurulmuş təşkilatları buna misal çəkmək olar). Münasibətlər 
sistemində ədalətlı yanaşma prinsipi daha reallıq kəsb edir və 
bərabərlilik prinsipini üstələyir. Hər bir böyük dövlət çalışır ki, 
“cərgələr”də özünün təsir sferasını (təsir dairəsini) yaratsın və 
subyektləri öz təsir sferasına daxil etsin. Bu baxımdan da 
“cərgələrin bölüşdürülməsi” uğrunda daima mübarizə gedir. Bu 
mübarizədə maraq amili ədalət amilini pozur və üstələyir. Belə 
olan halda, beynəlxalq hüquq normaları da kobud şəkildə pozulur. 
Beynəlxalq hüquq normasını yaradanların özləri də normanı 
pozurlar. (Tarixdən məlumdur ki, dünyada qlobal sülhü təmin 
etmək üçün hal-hazırda mövcud olan ümumi beynəlxalq 
münasibətlər sistemini böyük dövlətlər yaradıblar. Xüsusilə, II 
Dünya müharibəsindən sonra BMT-nin yaradılmasını buna misal 
çəkmək olar. ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, SSRİ və Çin 
Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri oldular. Həmin format hal-
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hazırda da saxlanılır. Yalnız SSRİ-ni bu dövlətin varisi olan 
Rusiya əvəz edibdir. Son zamanlarda Almaniya da BMT-nin 
Təhlükəsilik Şurasının daimi üzvü olmaq istəyir) Beynəlxalq 
hüququn baza normalarını (mühüm prinsipini) pozanlar əsasən 
böyük dövlətlərdir və böyük dövlətləri arxalarında görən və bu 
amildən istifadə edərək digər dövlətlərin ərazilərini işğal edən 
kiçik dövlətlərdir. (Nəzərə almaq lazımdır ki, müasir beynəlxalq 
hüququn 10 mühüm prinsipi vardır: Dövlətlərin suveren 
bərabərliyi prinsipi; zor işlətməmək və ya zor işlətməklə 
hədələməmək prinsipi; dövlətlərin sərhədlərinin pozulmazlığı 
prinsipi; dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipi; beynəlxalq 
mübahisələri dinc yolla həll etmək prinsipi; daxili işlərə 
qarışmamaq prinsipi; insan hüquqlarına və əsas azadlıqlarına 
hörmət edilməsi prinsipi; xalqların öz müqəddəratını təyin 
etməsi prinsipi; əməkdaşlıq prinsipi; beynəlxalq öhdəlikl ərin 
vicdanla yerinə yetirilməsi prinsipi. Bu əsas prinsiplər BMT 
nizamnaməsində təsbit edilmişdir. Prinsiplərin məzmununu geniş 
açan ən mühüm sənədlər BMT nizamnaməsinə uyğun olaraq 
Dövlətlər arasında dostluq münasibətlərinə və əməkdaşlığa dair 
beynəlxalq hüququn prinsipləri haqqında Bəyannamə (24 oktyabr 
1970-ci ildə BMT Baş Məclisində qəbul edilmişdir) və Avropada 
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq üzrə Müşavirənin (ATƏM) 
Beynəlxalq Yekun aktında əks olunmuş və Dövlətlərin öz qarşılıqlı 
münasibətlərində rəhbər tutmalı olduqları prinsiplər haqqında 
Bəyannamədir. (1 avqust 1975-ci il.)1 Burada maraqları təmin 
etməyə kömək vasitəsi olaraq münaqişələrdən istifadə edilir. Bir 
böyük güc mərkəzi başqa böyük güc mərkəzinə nisbətən daha çox 
kiçik dövləti öz tərəfinə çəkirsə, bu zaman təzyiq metodu kimi 
başlıca olaraq etnik amillərdən, o cümlədən münaqişə 
amillərindən istifadə edir. “İkili standart” siyasətini ilk növbədə 
böyük dövlətlər kiçik dövlətlərə qarşı tətbiq edir (“İkili standart” 
siyasəti eləcə də böyük və orta gücə malik olan dövlətlərin də 

                                                 
1 “Beynəlxalq hüquq” Azərb. dilində, R. F. Məmmədovun redaktorluğu və 
tərcüməçiliyi il ə. Bakı, “Qanun” nəşriyyatı, 2002, 752 s., səh. 63. 
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aralarında baş verir). Geostrategiya zamanı maraq ədalət 
prinsipini(beynəlxalq hüquq prinsiplərinin ədalətli tələblərini və 
mahiyyətini) pozursa, tərəflərarası münasibətlərdə “ikli 
standart”, “ikili yanaşma” siyasəti meydana gəlir.  Buna bəzən 
ayrıseçkilik siyasəti də demək olur. Bu siyasətin mahiyyətinin biri 
də ondan ibarət olur ki, dövlətlər öz maraqları üçün işğala məruz 
qalmış dövlətin ərazi bütövlüyünü öz maraqları naminə ədalət 
prinsipi  əsasında dəstəkləyə bilmirlər.  

Ədalət prinsipinin pozulması da müvəqqəti və uzunmüddətli 
xüsusiyyətlərə malik olur. Müvəqqəti pozulmaya bəzən birdəfəlik 
maraq üçün pozulma aktı da demək olar. Uzunmüddətli 
pozulmaya isə həlli uzadılmış münaqişə vəziyyətlərini aid etmək 
olar. Məsələn, Azərbaycanın torpaqlarının Ermənistan tərəfindən 
işğal edilməsini birdəfəlik  ədalət prinsipinin pozulması kimi qəbul 
etmək olsa da, artıq bu hal uzunmüddətli (davamlı) pozulmaya 
gətirib çıxarıb. Birdəfəlik pozulma aktının, vəziyyətinin qarşısı 
alınmadıqda həmin vəziyyət eyni xarakter üzrə uzanır və 
uzunmüddətli şəkildə ədalət prinsipinin pozulmasına gətirib 
çıxarır. Həmin pozulma vəziyyətindən böyük dövlətlər öz 
maraqlarını təmin etmək üçün istifadə edirlər. (Qeyd: Bir 
məsələni xüsusi olaraq nəzərdən keçirmək olar ki, beynəlxalq 
hüququn on mühüm prinsipi məhz ədalətli yanaşmaya 
əsaslanır. Bu, kompleks formuladır. Bu baxımdan da bir 
prinsip, bir norma digərini poza bilməz və ziddiyyət təşkil edə 
bilməz. Ermənistan tərəfi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həllində “xalqların öz müqəddəratını təyin etmək” prinsipini 
əsas istiqamət kimi götürür. Bu prinsip isə bir dəfə öz 
müqəddəratını təyin etmiş xalqın ikinci dəfə başqa dövlətin 
ərazisində işğal yolu ilə öz müqəddəratını təyin etməsinə aid 
deyil. Bir dəfə dövlət yaratmış xalq zor tətbiq etmək və ərazi işğal 
etmək yolu ilə başqa dövlətin ərazisində ikinci dövlətini yarada 
bilməz. Ermənistan isə Azərbaycan ərazisini işğal etməklə 
beynəlxalq hüququn baza prinsiplərinin hamısını kobud şəkildə 
pozub. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev beynəlxalq hüququn 
əsas prinsiplərinin t ələblərinə uyğun şəkildə haqlı olaraq 
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dəfələrlə bəyan edir ki, Azərbaycan torpaqlarında ikinci erməni 
dövləti yaradıla bilməz. Hərçənd, Ermənistan işğal yolu ilə buna 
nail olmaq istəyir.) “İkili standart” siyasəti zamanı ikili yanaşma 
müşahidə edilir. Münaqişədə olan tərəfləri öz tərəflərinə çəkmək 
üçün müəyyən üsullardan istifadə edilir. Böyük dövlətdən biri 
hüquqları pozulmuş tərəfi öz tərəfinə çəkmək üçün münaqişədə 
onun mövqeyini müdafiə edir. Lakin istədiyi alınmadıqda, əks 
tərəfin hüquq pozan tərəfin mövqeyini müdafiə edir.  

 
“ İkili standart” siyasətinin əsas xüsusiyyətləri 
Dövlətlərin münasibətlərinin sistemləşməsi özündə müsbət 

xüsusiyyətləri ehtiva etməklə yanaşı, mənfi xüsusiyyətləri də 
cəmləşdirir. Belə ki, qarşılıqlı asılılıq sistemi, fəaliyyət forması 
yaranır. Böyük dövlətlər həmin asılılıq forma və vəziyyətindən 
istifadə edərək ilk növbədə kiçik dövlətlərə qarşı təzyiq metodu 
kimi tətbiq edirlər. Bu nöqteyi-nəzərdən “ikili standart” siyasəti 
əsasən beynəlxalq təzyiqetmə siyasətinin, metod və vasitəsinin 
tərkib hissəsidir. Məlumdur ki, dövlətlərin beynəlxalq 
münasibətlərdə fəaliyyəti sayəsində onların davranış formaları 
meydana gəlir. Davranış formaları müsbət və mənfi ola bilər. 
“ İkili standart” siyasəti məhz mənfi davranış qaydalarının tərkib 
hissəsidir. Buna hətta qeyri-səmimi, qeyri-etik davranış forması da 
demək mümkündür. “İkili standart” siyasətinin aşağıdakı 
xüsusiyyətlərini qeyd etmək olar: 

-bu siyasət zamanı böyük dövlət öz marağını təmin etmək 
üçün “ikili standart” siyasətinə məruz qalmış ədalətli t ərəf olan 
kiçik dövlətin (“ikili standart” siyasətinə böyük və orta gücə malik 
olan dövlət də məruz qala bilir) mövqeyinə müəyyən anda “h ə” 
deyir, müdafiə etmək üçün razılıq bildirir ki, bu dövləti öz tərəfinə 
çəksin; 

-siyasətin tətbiqi vəziyyətində böyük dövlət öz marağı naminə 
ədalətsiz tərəf olan kiçik dövlətin ədalətsiz mövqeyinə “h ə”  deyir, 
müdafiə üçün ilkin mərhələdə razılıq bildirir; 

-böyük dövlətlərin maraqları təmin edildikdə, ədalətli kiçik 
dövlət onun pozulmuş hüquqlarının bərpasına yardım üçün böyük 
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dövlətə müraciət etdikdə (real və düzgün siyasət həyata keçirmək 
üçün), böyük dövlət həmin anda “t ərəddüd edir”,  qətiyyətsizlik 
nümayiş etdirir; 

-böyük dövlətlərin maraqları təmin edildikdə ədalətsiz tərəf 
olan kiçik dövlət onun mövqeyini müdafiə etməyi tələb etdikdə, 
böyük dövlətlər “t ərəddüd edir” , qətiyyətsizlik nümayiş 
etdirirlər; 

-hüquqları pozulmuş ədalətli tərəfin mövqeyini müdafiə etmək 
lazım gəldikdə, ədalətli tərəfdə maraqları formalaşmış böyük 
dövlətlərin bir qismi “hə”, digər qismi isə “yox”  deyir; 

-ədalətsiz tərəfin mövqeyini müdafiə etmək lazım gəldikdə 
böyük dövlətlərin əksəriyyəti “h ə”,  bir qismi isə “yox” deyir. 

“ İkili standart” siyasətinin tətbiqi zamanı böyük dövlətlər öz 
maraqları uğrunda dartışırlar. “İkili standart” siyasəti bir metod 
kimi mənfi nəticələr törədərək, gərgin vəziyyətlər yaradaraq, 
ümumiyyətlə, beynəlxalq münasibətlər sisteminin bərabərlilik v ə 
ədalətlilik əsasında fəaliyyət göstərməsinə zərbə vuran ən böyük 
amildir. Bu siyasət tətbiq edildikdə ədalətli tərəfin xalqına və 
cəmiyyətinə qarşı olan ən böyük haqsızlıq və hörmətsizlik ortaya 
çıxır. “İkili standart” siyasəti məhz ədalət prinsipi əsasında 
formalaşması zəruri olan hüquq sisteminə zərbə vuran ən böyük 
vasitədir, üsuldur. Bu siyasət forması dünyanın kiçik dövlətlərinin 
beynəlxalq münasibətlər sisteminə inamını və etibarını azaldır. Bu 
siyasət üsulu beynəlxalq münasibətlər sisteminin kövrək olmasını 
üzə çıxarır və əsasən böyük dövlətlərə xidmət etməsini nümayiş 
etdirir. Siyasət həmçinin kəskin və ədalətsiz rəqabət nəticəsi 
olaraq münasibətlər strukturunun qütbləşməsini yaradır. “İkili 
standart” siyasəti beynəlxalq münasibətlərdə daha çox kiçik gücə 
malik olan elementlərin (subyektlərin) böyük elementlər arasında 
sıxılmasına səbəb oan vasitəyə çevrilir. Sistemdə böyük 
dövlətlərin çirkin niyyətini aşkarlayır. Beynəlxalq münasibətlər 
sisteminin “t ərəf saxlama”, “ayrıseçkilik etmə”  kimi zəif 
tərəflərini inkişaf etdirir. Eyni zamanda başqa dövlətlərin çirkin 
maraqları üçün stimul yaradır, təcrübə və presedent formalaşdırır.  
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Regionda maraqları olan böyük dövlətlərin Azərbaycana 
qarşı “ikili standart” siyasətinin əsasları  

 
Azərbaycana qarşı müstəqilliyin ilk ill ərindən regionda 

maraqları olan əksər böyük dövlətlər tərəfindən “ikili standart” 
(buna bəzən “ikiba şlı” siyasət də demək olar) həyata keçirilir. 
Azərbaycan torpaqlarını işğal edən Ermənistana qarşı öz 
siyasətindən əl çəkmək üçün ədalət təzyiqi göstərilmir. ATƏT-in 
Minsk Qrupunun fəaliyyəti (xüsusilə münaqişə ilə məşğul olan və 
vasitəçilik missiyasını öz üzərinə götürən həmsədr tərəflər olan 
dövlətlərin fəaliyyəti) də öz xarakterinə görə “ikili standart” 
siyasətinin tərkib hissəsidir. 1992-ci il fevral ayının 26-da Xocalı 
şəhərind ə yaşayan azərbaycanlılara qarşı ermənilər t ərəfindən 
törədilən soyqırım faktlarına böyük dövlətlər t ərəfindən göz 
yumulur v ə dövlət səviyyəsində ədalətli qiym ət verilmir. Lakin 
qondarma erməni soyqırımına görə Türkiy əyə ABŞ və Avropa 
dövlətləri t ərəfindən birm ənalı olaraq təzyiq göstərilir. Bu 
faktın özü “ikili standart” siyas ətinin t ərkib hissəsidir.  

Ümumiyyətlə, “ikili standart” siyasəti maraqların təmini üçün 
reallaşdırılır. Belə məzmunlu siyasət adətən ABŞ və Rusiya daha 
çox həyata keçirirlər, rəqabət vasitəsinə çevirirlər. Qəbul etmək 
lazımdır ki, müasir beynəlxalq hüquq normaları dövlətlərin özləri 
tərəfindən yaradılır və daxili hüquq normalarından fərqli olaraq 
tövsiyyə xarakteri daşıyır, yəni qanunvericilik xüsusiyyətinə malik 
deyil. Çox hallarda beynəlxalq hüquq normalarına əməl edilmir və 
dövlət maraqları bu hüquq normalarını heçə endirir. Məsələn, 
ABŞ İraq və Əfqanıstanı işğal edərkən beynəlxalq hüququn 
prinsiplərini pozdu. Burada ABŞ-ın dövlət maraqları əsas 
götürüldü. Eləcə də Rusiya Gürcüstanın ərazisinə qoşun yeritdi və 
beynəlxalq hüquq normaları pozuldu. ABŞ Gürcüstana qarşı da 
“ikili standart” siyasətini tətbiq etdi. Belə ki, Gürcüstanı Cənubi 
Osetiya üzərinə hücum etməyə məcbur etdi. Gürcüstan Rusiyanın 
hücumlarına məruz qaldıqda, ABŞ öz “strateji tərəfdaşı”nı 
müdafiə edə bilmədi. “İkili standart” siyasəti zamanı adətən kiçik 
dövlətlər bir siyasi vasitə kimi də iştirak edirlər. Yəni kiçik 
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dövlətlərdən istifadə olunur. “İkili standart” siyasəti böyük 
dövlətin kiçik dövləti ədalətsizliyə təhriketmə vasitəsidir. Buna 
növbəti bir misal da çəkmək olar. Məsələn, ABŞ Ukraynanı 
Rusiya əleyhinə çıxış etməyə təhrik edir, lakin Ukraynanı tam 
müdafiə etmir. Burada daha çox əzab çəkən tərəflər isə təhrikə 
məruz qalmış dövlətlər olurlar. Eləcə də Rusiya öz ərazisində 
Gürcüstan vətəndaşlarına qarşı gediş-gəlişi çətinləşdirir, viza 
rejimini tətbiq edir, pasport rejimini çətinləşdirir. Nəticədə 
Rusiyada işləyən çoxlu sayda Gürcüstan vətəndaşları Rusiyanı 
tərk etmək məcburiyyətində qalırlar. Belə olan halda, ABŞ 
Gürcüstan vətəndaşları üçün öz sərhəd qapısını açıq elan etmir. 
Bu siyasətə “ikili standart” adını vermək olar. “ İkili standart” 
siyasəti zamanı bir mövqe tamamilə digərini inkar edir.  
Nəticədə siyasətin tətbiq olunduğu dövlət çıxılmaz və aldanılmış 
vəziyyətdə qalır. Məsələn, Azərbaycan hal-hazırda super, böyük 
və orta gücə malik dövlətlər olan Rusiya, ABŞ, Fransa və İran 
tərəfindən aldanılır.  

Azərbaycan ictimaiyyətinə, eləcə də beynəlxalq ictimaiyyətə 
məlumdur ki, Azərbaycana qarşı “ikili standart”  xarakterli 
siyasəti hal-hazırda ilk növbədə ATƏT-in Minsk qrupunun 
həmsədr olan dövlətləri Rusiya, ABŞ, Fransa həyata keçririrlər. 
Bu dövlətlərin öz bölgə maraqları və maraqlar uğrunda siyasi 
çarpışmaları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllinə imkan 
vermir. Sadalanan dövlətlər bir tərəfdən bəyan edirlər ki, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qəbul edirlər, digər tərəfdən 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı çıxırlar. Məsələn, həmin 
dövlətlərin rəsmi nümayəndələri dəfələrlə bəyan ediblər ki, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qəbul edirlər. Lakin 2008-ci ildə 
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətə dair BMT 
Məclisində qərar qəbul edilərkən (real ədaləti müdafi ə vəziyyət 
zamanı) Rusiya, Fransa və ABŞ Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün əleyhinə səs veriblər. İran tərəfi də Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünü şübhə altına alır və bu baxımdan da qərar qəbul 
edilərkən anlaşılmaz siyasi hərəkət edib. Bununla yanaşı, böyük 
dövlətlərin şirkətləri beynəlxalq hüquqa zidd olaraq Dağlıq 
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Qarabağ ərazisində müəyyən işlər həyata keçirirlər. Həmin 
dövlətlərdə Dağlıq Qarabağın nümayəndəliyi də açılmışdır. ABŞ 
Dağlıq Qarabağa ilbəil maddi yardım göstərir.  

Qeyd edildiyi kimi, Azərbaycana qarşı “ikili standart” 
siyasətini İran da həyata keçirir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə 
şübhə ilə yanaşır. İran Ermənistanla hərbi, iqtisadi və siyasi 
sahədə əməkdaşlıq edir. İrandan Ermənistana qaz kəməri 
çəkilibdir. Buradan görünür ki, İranın Ermənistanda öz dövlət 
maraqları vardır. Lakin bu maraqlar Azərbaycana qarşı 
yönəlməməlidir və İran daima Azərbaycanın ədalətli mövqeyini 
dəstəkləməlidir. İran Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü ona görə 
dəstəkləmir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli İranın region 
maraqlarına ziddir. İran hesab edir ki, münaqişə Azərbaycanın 
regionda çox güclənməsinin qarşısını alır ki, bu da Azərbaycanın 
İranla ehtiyatlı davranmasına səbəb olur. İran Cənubi Azərbaycan 
amilindən ehtiyat edir. Cənubi Azərbaycanda geniş azadlıq 
hərəkatının başlanması zamanı Azərbaycanın bəzi siyasi qüvvələri 
tərəfindən güclü dəstək alacağından ehtiyatlanır. Bu məqsədlə, 
İran Azərbaycana qarşı “ikili standart” siyasətindən istifadə edir. 
Yəni bəzi hallarda bölgədə özünü Azərbaycana qarşı səmimi 
aparır, lakin özünün dövlət maraqlarına görə Azərbaycanın 
xeyrinə olaraq, ədalətli şəkildə konkret və dəyişməz mövqe 
nümayiş etdirmir.  

Azərbaycana qarşı regionda müstəqillik qazandıqdan sonra 
Türkiyə birtərəfli v ə pozitiv siyasət nümayiş etdirir. Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünü qəbul edir, beynəlxalq aləmdə dəstəkləyir, 
Ermənistanı təcavüzkar dövlət kimi tanıyır. Lakin Türkiyə də 
Ermənistanla sərhədləri açarsa və Ermənistanla dövlət 
səviyyəsində əlaqələr qurarsa, o zaman bu dövlətin də 
Azərbaycana qarşı “ikili standart” siyasətinin əsası qoyulacaqdır. 
Belə ki, Türkiyə Ermənistanda öz dövlət maraqlarını təmin 
etməyə çalışacaq, lazım olan anda Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünü dəstəkləməkdən imtina etmək məcburiyyəti il ə 
üzləşəcəkdir. Ermənistan çalışacaqdır ki, Türkiyənin Dağlıq 
Qarabağa dair mövqeyində dəyişiklik etsin.  
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Avropa ölkələrindən ilk növbədə Fransada siyasi qüvvələr 
ermənipərəst siyasət yeridirlər. Fransa türkçülük amilindən də 
ehtiyatlanır və Türkiyənin Avropa İttifaqına daxil olmasını 
əngəlləyir. Almaniya da Azərbaycana qarşı ayrıseçkilik siyasəti 
yeridir. Belə ki, Dağlıq Qarabağın nümayəndəliyinin öz ölkəsində 
açılmasına icazə verib. Lakin bu siyasətinə başqa “don” 
geyindirməyə çalışır. Bu baxımdan 2009-cu il aprel ayının 
başlanğıcında Almaniyanın xarici işlər nazirinin müavini Qernort 
Erler Azərbaycanda səfərdə olarkən bildirmişdir ki, Dağlıq 
Qarabağ separatçıları ilə əlaqələr quran qurumların Almaniya 
hökuməti il ə heç bir əlaqəsi yoxdur və bu Almaniyanın mövqeyini 
əks etdirmir. Azərbaycan ilə siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar 
sahələrdə əməkdaşlığı gələcəkdə də inkişaf etdirmək niyyətində 
olan Almaniya Azərbaycanın uğurlarını yüksək qiymətləndirir və 
gələcəkdə də Qafqaza kömək göstərməyə hazırdır.1 ABŞ-ın 
Azərbaycanın ərazisində Ermənistan işğalı nəticəsində yaradılan 
Dağlıq Qarabağ separatçılarına 2010-cu ildə də dövlət 
səviyyəsində 8 milyon dollar maddi yardım ayrıması “ikili 
standart” siyasətinin tərkib hissəsidir. ABŞ bu addımı atmasına 
düzgün hüquqi qiymət vermək istəyir və bildirir ki, yardım 
hökumətə yox, əhaliyə verilir. Burada belə bir sual ortaya çıxır: -
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşamış və zorla 
qovulmuş azərbaycanlı əhalisinə nə üçün həmin yardımdan pay 
ayrılmır?- Budur, “ikili standart” siyasətinin mahiyyəti. ABŞ 
siyasətinin tətbiqi o mənanı verir ki, bu dövlət Dağlıq Qarabağın 
qeyri-qanuni və işğalçı hakimiyyətini dolayı yolla beynəlxalq 
hüququn subyekti kimi qəbul edir. Dağlıq Qarabağın 
müstəqilliyini r əsmən tanımasa da, öz siyasəti ilə müstəqil dövlət 
kimi qəbuletmə siyasətini tətbiq edir. ABŞ qondarma qurumu 
dəstəkləməklə, beynəlxalq hüququn bütün əsas prinsiplərini 
pozur. Beynəlxalq hüquq işğal faktını pisləyir, ABŞ isə faktiki 
olaraq işğalçı hakimiyyəti dəstəkləyir. Bununla bir daha sübut 
                                                 
1 Almaniya Azərbaycan ilə bütün sahələrdə, o cümlədən parlamentlər 
səviyyəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə böyük əhəmiyyət verir. “Xalq 
qəzeti”, №68, 2 aprel 2009-cu il. 
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olunur ki, böyük dövlətlərin maraqları beynəlxalq hüququn 
ümumi ədalət mahiyyətini pozur. ABŞ Dağlıq Qarabağdan 
Azərbaycana, Rusiyaya, İrana və Türkiyəyə təzyiq vasitəsi kimi 
istifadə edir. Rusiya da öz növbəsində Azərbaycana qarşı ən 
böyük ayrıseçkilik siyasətini həyata keçirir. Rusiya işğalçı 
Ermənistanı hər zaman dəstəkləyir və münaqişə amilindən 
Azərbaycanın qərb, regional, türk dünyasına inteqrasiya olunma 
siyasətinə mane olmaq üçün təzyiq metodu kimi istifadə edir.  

 
 Yazılma tarixi 25 fevral 2010-cu il  

 
Dünyanın “dəmir” v ə “rezin” əsasında qurulan siyasi 

sistemləri-“Qandallı”, “Yaylı”, “Qarı şıq”, “D əmir tor” 
sistemləri: NATO–Var şava Müqaviləsi Təşkilatı, Avropa 
İttifaqı-SSRİ-Müstəqil Dövlətlər Birliyinin müqayis əsi 
əsasında  

 
Beynəlxalq münasibətlərin formalaşması uzun tarixi bir proses 

keçibdir və bu proses hal-hazırda da davam etməkdədir. 
Münasibətlərin tarixi inkişaf dövrləri dövlətlər arasında 
münasibətlər sistemini formalaşdırıbdır. Münasibətlərin formalaş-
masına iqtisadi, siyasi, mədəni, hərbi amillər və bu amillərin 
yaratdıqları şərait təsir göstərmişdir. Hal-hazırki beynəlxalq 
münasibətlərdə dövlətlər arasında münasibətlər sistemlə, 
mexanizmlə tənzimlənir. Sistem münasibətlərin mahiyyəti, 
məzmun və istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Sistem dedikdə, 
burada dövlətlər arasında hüquq normaları ilə tənzimlənən 
iqtisadi, siyasi, mədəni, hərbi, humanitar, elmi və digər 
sahələrdəki münasibətlərin müəyyən istiqamətlər üzrə 
qruplaşması, eləcə də münasibətlərin, əlaqələrin icra mexa-
nizmlərini əks etdirən forma (struktur) başa düşülməlidir. 
Sistemdə münasibətlər və əlaqələr strukturlaşdırılır, qruplaşdırılır 
və tərkiblərə bölünür. Subyektlərin fəaliyyət prinsipləri müəyyən 
edilir. Sistem münasibətlərin ideologiya əsasında qruplaşmasını 
təmin edir. Sistem münasibətlərin obyektini və münasibətlərin 
cəmləşmiş, ixtisaslaşmış, bu baxımdan da cəmləşmiş formasını 
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yaradır. Beynəlxalq münasibətlər sistemi strukturlaşmış tərkibdən 
ibarətdir. Beynəlxalq münasibətlərin ümumi siyasi strukturu 
(dünyanın siyasi xəritəsi, siyasi mənzərəsinə müvafiq olaraq) bir-
biriləri il ə müəyyən məsafələrlə “sıralanmış”, “cərgələnmiş” 
subyektlərdən (dövlətlərdən) formalaşır. Beynəlxalq münasibətlər 
sisteminin strukturu şaxələnmiş “sıralar”dan, “cərgələr”dən 
ibarətdir. Bu sıra və cərgələri isə dövlətlər və onların hərəkət 
(fəaliyyət) istiqamətləri formalaşdırır. Sıra və cərgələrdə 
subyektlərin “düzülüşü” onların gücündən asılı olur. Dövlətlər öz 
güclərinə görə sıralara düzülürlər və münasibətləri də həmin 
sıralardakı mövqelərinə görə formalaşır. Təbii ki, beynəlxalq 
münasibətlər sistemində hər bir böyük dövlətin öz təsir dairəsi 
mövcud olur və təsir dairəsini də orta və kiçik dövlətləri öz hərbi, 
iqtisadi və siyasi orbitinə cəlb etməklə, yaradır. Təsir dairəsinin 
formalaşmasında maraq amili xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Maraq 
isə bütün vacib sahələri əhatə edir. Dövlətlərin siyasi təsir sferaları 
və obyektləri gücün marağı, marağın gücü əsasında formalaşır. 
Dövlətlərin münasibətlər sistemində-subyektlərin düzülüşünü əks 
etdirən strukturunda müəyyən əlaqə, münasibət telləri mövcud 
olur. Bu münasibət telləri müəyyən tərzdə formalaşır. Hər bir 
münasibət telini yaradan amillər iqtisadi, hərbi, mədəni, etnik, 
siyasi və digərləridir.  Böyük dövlətlər həmin amillərdən istifadə 
edərək dövlətləri öz ətraflarında birləşdirməyə çalışırlar. Bu 
amillərdən əlaqə telləri yaradılır. Siyasi sistemin tellərinin tərzliyi 
(necəliyi-möhkəm və dayanıqlı və ya da zəif olması) tellərin 
formalaşmasını təmin edən vasitələr olan iqtisadi, hərbi, siyasi, 
mədəni amillərin tətbiqi formasından, tərzindən, xüsusiyyət-
lərindən, həcmindən, miqyasından asılıdır. Yəni sistemin tellərinin 
xüsusiyyətləri dövlətlərin arasında mövcud olan münasibətlərin 
xüsusiyyətləri il ə əsaslı surətdə əlaqəlidir. Münasibətlərin 
tellərinin formalaşması isə münasibətlərin xüsusiyyətlərini 
formalaşdırır. Qeyd edildiyi kimi, dövlətlər arasında mövcud olan 
münasibətlər sistemi şəbəkələşmiş xüsusiyyətlərə malikdir. 
Şəbəkənin telləri dövlətləri bir-biril ərindən asılı vəziyyətdə 
fəaliyyət göstərməyə məcbur edir. Dövlətlər arasında münasibətlər 
məhz tellər (vasitələrin hərəkət trayektoriyalarını) yaradır. 
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Münasibət tellərinin necəliyi, yəni forma və tərzi sistemin tərzini, 
şəbəkənin fəaliyyət tərzini üzə çıxarır. Beynəlxalq münasibətlərin 
ümumi sistemi (ümumi strukturu)  olmaqla yanaşı, ümumi 
sistemin tərkibində bir-birindən fərqli forma və məzmunlu 
şəbəkəyə malik olan konkret sistemlər  (konkret strukturlar) də 
mövcuddur. Konkret sistemləri də əsasən super gücə malik olan 
dövlətlər və böyük gücə malik olan dövlətlər yaradırlar və onların 
yaratdıqları sistem güclü fəaliyyətə malik olur. Ümumiyyətlə, bir 
məsələni unutmaq olmaz: istənilən beynəlxalq münasibətlər 
strukturu mütləq şəkildə gücə əsaslanır. Gücdən kənar əsaslı 
struktur yarana bilməz. Obyekt və dövlətlərin əhatəsi baxımından 
ümumi sistemlərin tərkibində siyasi coğrafiyaya əsasən konkret 
sistemlər yaradılır. Dövlətlərin ümumi beynəlxalq münasibətlər 
strukturunu, yəni dövlətlərin “sıralara” düzülüşünü də coğrafi-
siyasi sistem adlandırmaq olar. Bu baxımdan da güc mərkəzi olan 
dövlətlər yer kürəsinin coğrafiyasına əsasən siyasi cəhətdən bir-
biriləri il ə münasibətlər qururlar. Bir məsələni xüsusi olaraq qeyd 
etmək lazımdır ki, ümumi beynəlxalq münasibətlərdə “güc 
mərkəzləri”nin yaratdıqları konkret siyasi sistemlər (siyasi 
xəritəyə əsasən-ərazini əhatə etmək baxımından) məhz onların 
digər dövlətləri öz siyasi əhatəsində “düzmələri” il ə əlaqədar 
olaraq yaranır. Ümumiyyətlə, dövlətlərin ümumi beynəlxalq 
münasibətlər sisteminin tərkibində bu münasibətləri yaradan 
amillərin, vasitələrin xüsusiyyətlərinə görə də sistemlər yaranır. 
Bu baxımdan ümumi beynəlxalq münasibətlər sistemi beynəlxalq 
iqtisadi, beynəlxalq hərbi, beynəlxalq mədəni və s. sistemlərə 
ayrılır. Bu sistemlərdə isə dövlətin birbaşa özü (əsas subyektin 
özü) ilə yanaşı, onun ayrı-ayrı strukturları da iştirak edir. Məsələn, 
Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər bu qurumun Parlament 
Assambleyasında öz daxili qanunvericilik hakimiyyətinin 
nümayəndələri vasitəsilə (millət vəkiləri) təmsil olunurlar. Ayrı-
ayrı beynəlxalq təşkilatların ixtisaslaşdırılmış qurumlarında 
dövlətlərin öz müvafiq qurumları ilə (nazirliklər və parlament 
səviyyəsində) təmsil olunmalarını da buna misal çəkmək olar. 
Məsələn, ATƏT-in sammitində (zirvə toplantısında) dövlətlər 
dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində təmsil olunurlar. 
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Bununla yanaşı, xarici işlər nazirləri səviyyəsində də tədbirlərə 
qatılırlar. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq səhiyyə, 
mədəniyyət, təhsil, rabitə təşkilatlarında dövlətlər müvafiq 
qurumları ilə təmsil olunurlar. Təşkilatlara dövlətlər əsas subyekt 
olaraq qoşulurlar, tədbirlərdə müvafiq qurumlar iştirak edirlər. 
Burada qurumlar dövlətlərini təmsil edirlər.  

Ümumiyyətlə, II Dünya müharibəsindən hal-hazıra qədər 
fəaliyyət göstərmiş ümumi beynəlxalq münasibətlər sistemini öz 
fəaliyyət xarakterinə görə üç mühüm hissəyə ayırmaq olar. Biri 
“d əmir”(“z əncir” əsaslar) əsasında qurulan sistemdir, ikincisi, 
“rezin”  (“yaylı” əsaslar) əsasında qurulan sistemdir, üçüncüsü, 
“qarı şıq”(“z əncir”-“rezin”)  əsasda qurulan sistemdir. “Dəmir” 
əsasında qurulan sistemi də öz xarakterinə görə iki əsasa bölmək 
olar: “zəncir qandallı”  sistem, ikincisi isə “d əmir tor” sistemi. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, qarışıq sistemlərin bazasında “dəmir 
tor” sistemi formalaşır. “Zəncir” əsasında qurulan siyasi sistem 
hal-hazırda öz yerini daha çox “rezin”, “qarışıq” və “dəmir tor” 
əsasında qurulan siyasi sistemlərə veribdir. “Zəncir” əsasında 
qurulan siyasi sistemi vaxtilə Rusiya (SSRİ) yaratmışdı. Keçmiş 
SSRİ respublikalarını və Şərqi Avropanın sosialist blokuna daxil 
olmuş ölkələrini buna misal çəkmək olar. Hər iki siyasi sistem 
daha çox regional siyasi coğrafiyaya əsaslanırdı. Sistemlərin baza 
gücləri-baza elementləri regionlarda cəmləşmişdi. Məsələn, SSRİ 
öz ətrafında, sərhədlərində yerləşən ölkələri, ABŞ da öz 
sərhədlərinə yaxın ölkələri (məsələn, Yaponiya, Cənubi Koreya, 
Filippin, Okeaniya ölkələri) və Qərbi Avropa regionunda mövcud 
olan ölkələri daha çox öz sistemlərinə daxil etmişdilər. Bununla 
yanaşı, hər iki dövlət ayrı-ayrı kontinentlərdə də özlərinə tərəfdaş 
element axtarırdılar. Nəticədə dünyanın əsas siyasi mərkəzləri 
olan, bir-biri ilə qarşılıqlı rəqabət aparan iki siyasi qütbü 
formalaşmışdı.  

“Zəncirvari” qurulan siyasi sistemin mahiyyəti ondan ibarət 
idi ki, Rusiya zəncirli şəbəkənin mərkəzi elementi olaraq 
ətrafındakı elementləri zəncirvari formada özünə bərkitmişdi. 
Həmin dövlətlərin fəaliyyəti-hərəkəti daha çox mərkəzi element 
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olan Rusiyadan asılı idi. Rusiya hansı tərəfə hərəkət edirdisə, 
bərkidilmiş dövlətlər də həmin istiqamətə hərəkət edirdilər. 
Rusiya ətraf dövlətləri özünə bərk şəkildə sıxmışdı və ətraf 
respublikaları da özü ilə hərəkət etdirirdi. Keçmiş SSRİ 
respublikaları “zəncirin birinci sıra həlqələri” idi. Ətraf sosialist 
ölkələri isə “növbəti sıraların həlqələri” idil ər. Odur ki, birinci sıra 
həlqələr rolunu oynayan dövlətlər birbaşa, yaxın məsafələrlə 
mərkəzi hərəkətedici element olan Rusiya ilə birlikdə hərəkət 
edirdilər. Demək olar ki, mərkəzi element onlarla tam şəkildə 
birləşmişdi. Mərkəzi elementə çox yaxın olduğundan, onların 
“dönmə” hərəkətləri (“sağa” və “sola”) çox məhdud idi. Onların 
“dönmələri” məhdud əraziləri əhatə edirdi. “İkinci sıra həlqələr” 
rolunu oynayan dövlətlər isə (Şərqi Avropa dövlətləri) nisbətən 
sağa-sola hərəkət edə bilərdilər. Onların dönmələri, hərəkət 
sferaları birinci sıraya nisbətən çox idi. Bu da onunla əlaqəli idi ki, 
“həlqələr” rolunu oynayan dövlətlər mərkəzi elementdən nisbətən 
uzaq məsafə ilə birləşmişdi. Yəni zəncirlərin sayı qismən çox 
olduğundan “həlqələr” də hərəkət edə bilirdil ər. Mərkəzi element 
hərəkət edən zaman həmin zəncirlə birləşmiş elementləri də özü 
ilə birlikdə eyni istiqamətə hərəkət etdirirdi. “Zəncir qolları”nın 
birləşdiyi “həlqələr” bir-birinə bağlı idi. Hərəkət zamanı yan 
elementlər mərkəzdən ayrıla, nisbətən uzaqlaşa bilmirdi. Yəni 
“radius üzrə ayrıla bilmirdi”. Bu baxımdan mərkəzi element 
zəncirli şəbəkəni tam şəkildə özü ilə hərəkət etdirirdi. Ətraf 
elementlərin mərkəzdən uzaqlaşması üçün zəncirlərin qopması 
tələb olunurdu. Bu isə o mənanı verirdi ki, Rusiya ətrafındakı 
dövlətlər müstəqil deyildilər. Zəncirlər rolunda iqtisadi, siyasi, 
hərbi amillər dayanırdı. Rusiya zəncirlər şəbəkəsini hərbi və 
iqtisadi yollarla yaratmışdı. Burada həmçinin dini və etnik 
kökənlilik amili də mühüm rol oynayırdı. Zəncirlərin 
möhkəmliyini bir-birindən asılı olaraq iqtisadi bağlılıq yolu ilə 
yaratmışdı. İnzibati amirlik sisteminə uyğun olaraq respublikaların 
istehsal müəssisələrinin bir-biriləri il ə sıx bağlı olması da zəncir 
sisteminin möhkəmliyinə xidmət edirdi.  
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Бейнялхалг мцнасибятлярдя “ зянжир” (“ гандаллы)
сийаси системини якс етдирян схем

Sxem 14
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Схемдян эюрцнцр ки, Русийа “зянжир” сийаси системинин мяркязи елементи олараг ятрафдакы дювлятляри
(ятрафдакы елементляри) юзцня бирляшдирмишди. Бу бирляшмя дямир кими мющкям иди вя телляр бир-бириня
мющкям шякилдя баьлы иди. “Зянжирин” биринжи сырасындакы щялгяляр (елементляр) мяркязи елементя даща
сых шякилдя баьлы олуб. Икинжи сырадакы елементляр ися мяркязи елементдян бир гядяр аралыда
олдуьундан вя буна эюря дя “зянжирин голлары” узандыьындан, щямин елементляр нисбятян мцстягил
щярякят едя билибляр. Лакин бу елементляр шябякядя йалныз мяркязи елементдян узаглаша билмяйибляр.
Узаглашмаг цчцн ися онларын дямир шябякясиндян бирдяфялик гопмалары лазым олуб. “Зянжир” сийаси
ситеминин даьылмасы ики щалда мцмкцн олду. Биринжиси, мяркязи ясас елементин ятраф елементляри
яслиндя сахлайа билмямяси, икинжиси ися ятраф икинжи сыра елементлярин мяркязи вя биринжи сыра
елементляриндян гопмасы Йяни зянжирин икинжи сыра щял яляри гопдугдан сонра биринжи сыра да гопа
билди. Мяркязи елементин юзц зяифляди вя биринжи вя икинжи сыра елементляри сыра иля ялиндян чыхартды.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, биринжи вя икинжи сыра щялгяляр цмуми зянжир системинин (шябякясинин)
мющкямлянмяси цчцн ясас ролу ойнайыр вя ялавя бяркидижи функсийаны йериня йетирир. “Зянжир”
системиндя шябякянин ортасында олан бир елементин икинжи сыра дура-дура гопмасы мцмкцн дейилди.
Мясялян, икинжи золаг дура-дура биринжи золагда йерляшян Белорусийанын, еляжя дя Украйнанын
“зянжирляр” шябякясиндян узаглашмасы вя “йайлы” шябякяйя бирляшмяси мцмкцн дейилди.

SSRİ 
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sosialist bloku

Elementin mяrkяzdяn 
uzaqlaшmasы
mцmkцn deyil-dюvlяt 
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Moskvaya ba ьlыdыr
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“Yaylı” (“rezin” əsaslı) beynəlxalq münasibətlər sistemində 
də mərkəzi element mövcuddur. Bu siyasəti hal-hazırda ABŞ, 
Kanada, Avropa İttifaqının aparıcı dövlətləri olan Böyük 
Britaniya, Fransa və Almaniya həyata keçirir. Bu sistemdə isə bir 
mərkəz (böyük mərkəz-ABŞ), üç regional yardımçı mərkəz 
(B.Britaniya, Fransa və Almaniya) rolunu oynayan element 
mövcuddur. Kanada da həmin sistemin köməkçi-yardımçı 
elementlərindən biridir. Bu mərkəzdə İtaliya və İspaniya kimi 
dövlətlər də əlavə birləşdirici elementlər rolunu oynayırlar. Sistem 
“zəncir” sistemindən fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Belə ki, 
dövlətlər (mərkəzi elementlər) hərəkətlərini “yaylı” əsaslarla, yəni 
lazım olan məsafəyə bir qədər aralanma, sonra isə geri dönmə 
əsasında həyata keçirir. Burada əsas və yardımçı mərkəzi element 
köməkçi və digər elementlərin qismən mərkəzdən uzaqlaşması 
üçün şərait yaradır. Burada gərilmiş, dartılmış formada münasibət 
formalaşır. Hansı tərəf güclü olanda kiçik elementi özünə çəkir. 
(Digər sistemlə rəqabət mübarizəsində də bu cürə xüsusiyyətlər 
mövcuddur). Mərkəzi elementin gücü zəifl əyəndə həmin elementə 
bağlı olan digər element uzaqlaşa bilir. Lakin tam şəkildə qopma 
təhlükəsi isə az olur. Çünki bir element həm də digər ətraf 
elementlərə də bağlı olur. Tam şəkildə qopma o zaman olur ki, 
kiçik elementin gücü həddən artıq artır proses zamanı balans 
pozulur və mərkəzdən qopur. Şəbəkədə güclü elementlər artan 
zaman gərilmə də güclü ola bilir. Güclənmiş elementləri saxlamaq 
üçün telləri də gücləndirmək lazım olur. Bu zaman güclənmiş 
element şəbəkədən kənara çıxa bilər. Bu baxımdan da “yaylı” 
şəbəkə sistemində elementlər gücləndikcə, telləri də gücləndirmək 
lazımdır. Bu sistem ona görə gərilmiş və yaylı olur ki, bu 
şəbəkədə elementlər həm ümumi şəkildə, birgə olaraq eyni 
istiqamət üzrə hərəkət edirlər, həm də özləri ayrı-ayrı istiqamətlər 
üzrə hərəkət edirlər. Ətraf elementlər və mərkəzi regional 
yardımçı elementlər “yaylı” sistemdə gərilmiş formada hərəkət 
edirlər. Gərilmə o zaman baş verir ki, elementlər bir müddətdən 
sonra bir-birilərindən nisbətən uzaqlaşmaq istəyirlər. Uzaqlıq 
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məsafəsi çox olduqca tellərdə gərilmə də artır. Dartma həmin 
gərilməni gücləndirir. ABŞ-Kanada-Avropa İttifaqında vaxtaşırı 
yaranan iqtisadi gərginlik münasibətlərini buna misal çəkmək 
olar. Uzaqlaşma və tellərin gərilməsi isə elementlərin maraqları ilə 
bağlı olur. Maraq gücləndikcə uzaqlaşma prosesləri baş verir. 
Maraq yeni sahələri və obyektləri əhatə edir. 

ABŞ-Kanada-Avropa İttifaqı “yaylı” sistemində “rezin tellər” 
dörd mühüm istiqamətdə elementləri bir-biril ərinə bağlayır: 
birincisi, mərkəzi elementin (ABŞ) regional elementləri 
(B.Britaniya, Fransa, Almaniya. Bəzən, İtaliya və İspaniyanı da bu 
kateqoriyaya aid etmək olar) və ətraf elementləri (Avropa 
ittifaqının digər üzvləri) ümumi şəkildə-birləşmiş formada “rezin” 
tellərlə bağlaması, ikincisi, mərkəzi elementin regional köməkçi 
mərkəz elementlərinin hər birini “rezin tellərlə” özünə bağlaması, 
üçüncüsü, regional mərkəz elementlərin bir-birilərinə bağlanmış 
formada mərkəz elementə bağlanması, dördüncüsü isə regional 
mərkəz elementlərinin ətraf kiçik elementləri özünə bağlaması. Bu 
isə ümumilikdə o deməkdir ki, ABŞ-Kanada-Avropa İttifaqı 
“yaylı” sistemi təbəqələşmiş (qatlaşmış) münasibətlər sistemindən 
ibarətdir. Sistemin bu forması isə sistemin ümumi fəaliyyət 
mexanizmini və xüsusiyətlərini formalaşdırır.  
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“Йайлы” системи якс етдирян схем. АБШ-Канада вя
Авропа Иттифагы юлкяляринин мцнасибятляр системи

Sxem 15
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“Йайлы” мцнасибятляр сис теминдян эюрцнцр ки , дювлятляр бир-бириляри иля дартылыб- узанма имканлары олан
“резин” теллярля мцнасибят гурублар. Бурада дювлятлярин саьа-сола щярякят етмяк вя мяркязи
елементлярдян нисбятян узаглашмаг имканлары мювжуддур. Бу систем дювлятляря мцстягил щярякят
етмяк имканы верир. Бунунла йанашы, дювлят (елемент) цмуми системдян гопа билмир вя узандыгдан
сонра эерийя, яввялки мювгейиня гайыда билир. Бу да онунла изащ олунур ки, мяркязи елементлярин
эцжляри артыг олдугда вя цмуми системин эцжц артыг олдугда узанмыш елементи эери йериня гайтара
билир. Бунунла йанашы, гейд етмяк олар ки, цмуми системин сярщядляр индяки дюв лятляр гопа билмяк
имканлар ына маликдир. Йайылмыш тел чох узанарса гырыла биляр вя сярщяд-ятраф елементляр цмуми
системдян кянарлаша биляр ляр. Бу бахымдан да мяркязи елементляр теллярин чох узанараг гопмамасы
цчцн щямин телляр и мющкямляндирмяк мараьында олурлар. Цмумил кдя мяркязи вя кюмякчи мяркяз
елементлярин цмуми истигамяти иля системин бцтцн елементляри щярякят едя бил ирляр. “ Йайлы” системин
мяркязиндя йерляшян елементляр ися йалныз цмуми сийаси систем даьылдыгдан сонра даьыла билярляр. Бу
системин даьылмасы ики щалда мцмкцн ола биляр: биринжиси, мяркязи ясас елементин тел ляри гырмасы вя йа
зяифлятмяси йолу иля, икинжиси, ися кюмякчи мяркязи елементлярин юзляринин гаршыл ыглы разылыьы вя щярякятляри
сайясиндя теллярин гырылмасы иля
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“Qarışıq” sistemdə həm “dəmir”dən, həm də “rezin”dən 
istifadə olunur. Sonradan isə rezini dəmir əvəz eləyir və “dəmir 
tor” şəbəkəsi əmələ gəlir. Bu sistemə daha çox NATO təşkilatını, 
təşkilatın fəaliyyət strukturunu misal çəkmək olar. Belə ki, NATO 
hərbi-siyasi təşkilat olaraq öz möhkəmliyini iki əsasda 
formalaşdırır. ABŞ NATO-da əsas hərəkətverici elementdir. 
Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa isə mərkəzi elementlərdir. 
Kanada da yardımçı güc elementidir. Bundan əlavə, Türkiyə, 
İtaliya, Polşa kimi dövlətlər də müəyyən gücə malik olan 
elementlərdir. NATO-nun üzvü olan dövlətlər əsasən “dəmir” 
əsasında hərbi-siyasi münasibət qurublar. Rusiya ilə Türkiyə 
arasında birgə hərbi təlimlərlə bağlı hərəkət (fəaliyyət) mövcud 
deyil. Yəni bu dövlətlərin digər dövlətlərlə, xüsusilə əks blokda 
olan dövlətlərlə hərbi münasibətlər qurmaları, hərbi sahədə strateji 
əməkdaşlıq etmələri məhduddur. Yalnız mərkəzi elementlər digər 
sistemin elementləri il ə strateji münasibət qura bilirlər. Məsələn, 
ABŞ, Fransa, Böyük Britaniya, Rusiya birgə olaraq Yapon 
dənizində “FRUKUS” adlanan hərbi-dəniz təlimlərini həyata 
keçirirdilər. 1 “Yaylı” münasibətlərin elementlərinə isə NATO 
üzvü olmayan, lakin bu təşkilatla əməkdaşlıq eləyən ölkələri aid 
etmək olar. (“Sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı”nın üzvləri) 
Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Belorus, Moldova və 
Ukrayna bu kimi dövlətlər sırasındadırlar. Bu dövlətlər digər 
dövlətlərlə də hərbi əməkdaşlıq edə bilirl ər. Bu əməkdaşlıq strateji 
səviyyəyə, hətta ərazilərində hərbi bazaların yerləşdirilməsi və s. 
səviyyəsinə də yüksəlir. Ermənistandakı Rusiya hərbi bazalarını 
buna misal çəkmək olar. MDB-nin Kollektiv Təhlükəsizlik 
Təşkilatının üzvü olan dövlətlər həm də NATO ilə əməkdaşlıq 
edirlər. “Qarışıq” sistemlərin dağılması da o halda baş verir ki, 
mərkəzi elementlər bu sistemi əlində saxlaya bilmir, balans 
pozulur və elementlər sistemdən çıxmağa, sistemi parçalamağa 
məcbur olurlar. “Qarışıq” hərbi sistemin mərkəzi hissəsi də 
                                                 
1 Nəsibov E.M. Siyasət (mövqelər, baxışlar, təhlill ər, nəzəriyyələr, ideyalar, 
təklifl ər, proqnozlar) elmi və elmi-publisistik məqalələr toplusu. I CİLD, 
Bakı, “Təhsil” E İM, 2009, 496 səh., s. 349. 
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“dəmir naqillərlə” bərkidildiyindən mərkəzdə yerləşən 
elementlərin də hərəkətləri çox məhdud olur. Bu baxımdan əsas 
mərkəz element hansı tərəfə yönəlirsə, ümumilikdə elementlər də 
həmin tərəfə gedir. Yalnız “yaylı” hissəsi digər istiqamətdə 
qismən hərəkət edə bilər. “Yaylı” hissəsi əsasən kənarlarda 
mövcud olur. Məsələn, keçmiş SSRİ ölkələrindən Ukrayna, 
Belorus, Moldova, Gürcüstan və Azərbaycan “yaylı” hissəni təşkil 
edirlər. Bu hissələr mərkəzlə birlikdə hərəkət etməyə bilirl ər. 
Başqa tərəfə dartılırlar. “Zəncirli-yaylı” sistem də üç mühüm 
halda dağıla bilir: birincisi, əsas mərkəzi element tərəfindən 
sistemin ümumilikdə buraxılması, ikincisi, köməkçi mərkəz 
elementlərin gücləri zəifl ədikdə və ətraf elementləri saxlamaq 
imkanları olmadıqda (bu hal köməkçi mərkəzi elementlərin 
mənafeyinə uyğun gəlmədikdə də baş verə bilər), üçüncüsü isə 
kənarda mövcud olan başqa “zəncirvari” və ya “yaylı” sistemin 
“qarışıq” sistem ətrafında mövcud olan sərhəd elementləri güc 
tətbiq etməklə öz tərəfinə çəkdikdə. Vaxtilə NATO və Varşava 
Müqaviləsi Təşkilatları arasında mövcud olmuş mübarizələri buna 
misal çəkmək olar. NATO Varşava Müqaviləsi Təşkilatı 
üzvlərinin əksəriyyətini bu təşkilatdan aralaya bildi. Hal-hazırda 
isə Rusiya hərbi sistem yaratmaq və həmin üzvləri geri qaytarmaq 
istəyir. Eyni zamanda NATO sisteminin kənarında yerləşən və 
dəmir naqillə bu sistemə bərkidilən element olan Türkiyənin 
Rusiya tərəfindən qoparılması halı baş verə bilər. Rusiya hərbi 
cəhətdən güclənərsə və NATO-ya rəqabət apara biləcək hərbi 
sistem yaradarsa, Türkiyəni qopara bilər. Türkiyənin qopması isə 
NATO sisteminin ümumilikdə dağılmasına gətirməz. Belə ki, 
Türkiyə mərkəzi gücləndirici yox, sərhəd gücləndirici elementdir. 
Bu baxımdan da Türkiyə qopa bilər. “Zəncirvari” və “dəmir tor” 
sistemlərini adətən sərhədlərdən, kənarlardan qoparmaq daha asan 
olur. Bu rəqabət mübarizəsi zamanı daha qabarıq şəkildə büruzə 
verir. Rəqabət mübarizəsi zamanı rəqabət tərəfi olan sistemlərin 
mərkəzi elementləri ilkin addımda “yaylı” münasibətlər yaratmaq 
yolu ilə sərhəd elementlərini öz tərəflərinə darta bilirlər.  
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“Гарышыг” системи якс етдирян схем. НАТО вя ямякдашлыг едян юлкялярин
мцнасибятляр системи –“дямир тор” шябякяси системи

Sxem 
16

ABШ

Fransa

Bюyцk 
Britaniya

Almaniya 

İspa-
niya 

Иta-
liya

1

Polшa 

2

Tцrkiyя

Kanada

1-Исвечря, 2-Австрийа нейтрал юлкялярдир.
Лакин НАТО-нун “дямир тор” шябякясиндя
иштирак едирляр. “Дямир тор” шябякясинин
материалыны “дямир нагилляр” (мяфтилляр)
тяшкил едир. “Сцлщ наминя тяряфдашлыг
програмы” юлкяляринин базасында “гарышыг”
системдян “дямир тор” системиня кечид баш
верир.

Rusiya 

Mяrkяzi 
Asiya
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“Qarışıq” siyasi sistemlərin əsas xüsusiyyətlərindən biri də 
ondan ibarətdir ki, sistemin mərkəzi elementləri ətraf elementləri 
öz tərəfinə çəkmək, öz şəbəkələrində saxlamaq üçün eyni 
“uzunluqlu” “rezin” və “dəmirdən” (“naqildən”)” istifadə edirlər. 
Bu o deməkdir ki, “rezinin” tam uzanma məsafəsinə qədər “dəmir 
naqil” də uzana bilər. “Rezin” olan yerdə “naqil” bir o qədər hiss 
olunmur, “naqilə” güc düşmür. “Naqil” dartılmış vəziyyətdə 
olmur. “Rezin” uzanır və sonra element geri qayıdır. Belə olan 
halda, “zəncir”in ölçüsü bir qədər “rezin”dən çox olur ki, “rezin” 
qırıldıqdan sonra “zəncir” həmin obyekti saxlasın. Bu isə o 
mənanı verir ki, iqtisadi amillər xeyir vermədikdə, yaxud da ətraf 
elementin gücü artdıqda element “rezini” qopara bilir. Avropa 
İttifaqının sərhəd məkanları, xüsusilə, Rusiya ilə eyni siyasi və 
hərbi blokda olmuş Avropa ölkələri və keçmiş SSRİ respublikaları 
Avropa İttifaqı çərçivəsində güclərini artırdıqda mərkəzi 
elementlərdən qopa bilərlər. Həmin halın baş verməməsi üçün 
mərkəzi elementlər “rezinlər”in sayını çoxaltmalı, eləcə də 
zəncirlərin sayını artırmalıdırlar. Bu isə o deməkdir ki, mərkəzi 
elementlər kənar elementləri özlərində saxlamaq üçün daha çox 
iqtisadi amillərdən (“rezin”) və hərbi amillərdən istifadə 
etməlidirl ər, “rezin” və “naqillər”in sayını artırmalıdırlar. 
“Naqillə” “yayın-rezinin” uzanması eyni məsafədə olmalıdır. 
“Naqilin” uzunluğu “rezinin” tam dartılmasına hesablanmalıdır. 
Məsələn 100 metrlik “rezin” üçün (tam uzanmış forması) –o 
məsafədən o yana qırıla bilər.) 100-101 metr “naqil” tələb 
olunmalıdır. Bu o deməkdir ki, “yay” (“rezin”) qırılan kimi 
“dəmir naqil (“məftil”)” elementi tutsun. (Bax, sxem 17) “Naqil” 
elementin ağırlığına hesablanmalıdır. Bu isə o deməkdir ki, 
iqtisadi əlaqələr inkişaf etdikcə, dövlət güclənir. Güclənmiş dövlət 
ola bilər ki, sistem şəbəkəsində qalmaq istəməsin və özü 
hegemonluğa, güc mərkəzinə çan atsın. Bu anda ağırlaşan ətraf 
elementi saxlamaq üçün ya “dəmir məftill əri” qalınlaşdırmaq 
(“tros”a çevrimək) ya da “rezinlər”in sayını artırmaq lazımdır ki, 
ətraf element mərkəzi şəbəkədən aralanmaq gücündə olmasın. Bu 
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siyasi mənada elə başa düşülür ki, ətraf dövlət gücləndikcə 
mərkəzi şəbəkədən qopmağa çalışa bilər. Həmin dövlətin 
aralanmaması üçün iqtisadi və hərbi asılılığı artırmaq lazımdır. 
Məsələn, Türkiyə zaman- zaman gücləndikcə, bu dövlətin Avropa 
siyasi sitemindən uzaqlaşması ehtimalı və risqı də artır. Bu halın 
baş verməsinə imkan verməmək, yəni uzaqlaşmanın qarşısını 
almaq üçün isə Avropa İttifaqı Türkiyə ilə iqtisadi bağlılığı 
sürətləndirməli, eləcə də NATO burada daha da güclənməlidir. 
Türkiyə indiki zamanda ona görə ayrılmaq istəmir ki, ikinci bir 
güclü “ qarışıq” sistem yoxdur ki, gedib onunla birləşsin. Bununla 
yanaşı, Türkiyənin özünün mərkəzi element olmaqla siyasi sistem 
yaratmaq imkanları məhduddur. Türkiyənin sistem yaratmağa 
cavab verəcək “ağırlığı”, “çəkisi” yoxdur. Gələcəkdə Rusiya 
güclənən kimi, Türkiyə hər zaman bu dövlətin yanına qaçmağa 
çalışacaqdır. Türkiyə eyni zamanda iki “qarışıq” sistem arasında 
yaylı münasibətlərin yaranmasına çalışacaq. İki sistemdən istifadə 
etməkdə maraqlı olacaq ki, buna da siyasətdə balans siyasəti  
demək olar. “Dəmirdən” və “rezindən” istifadə olunma 
nəticəsində “qarışıq” sistem tədricən “dəmir tor” sisteminə keçir. 
Qeyd edildiyi kimi, NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” 
proqramında iştirak edən dövlətlərin tədricən NATO-ya qəbul 
olunmalarını buna misal çəkmək olar.  
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Mяrkяzi 
siyasi sistem Яtraf 

element-
sяrhяd 
dюvlяt

Ятраф елементин мяркязи системля нормал гаршылыглы
фяалиййяти-бурада “ резин” -“ йай” узаныр вя эери
гайыдыр. Нормал мцнасибятляр заманы узанма там
баш вермир. “Дямир нагил”ин мювжудлуьу нормал
щярякятя мане олмур.

Mяrkяzi siyasi 
sistem Яtraf 

element-
sяrhяd 
dюvlяt 

Ятраф елемет узаглшадыгжа “резин”-“йай” узаныр вя “дямир нагил”
дя узаныр. Бу заман “зянжир” ин мювжудлуг юзцнц бцрузя верир.
“Йай” гырыларса, ятраф елементи “зянжир” сахлайа билир.

“rezin”-“yay”

dяmir naqil -buna bяzяn dя “qandal” 
mяnasыnы vermяyяn, yaln ыz tutub-saxlayan 
“zяncir” kimi dя ad vermяk olar.

Игтисади, сийаси вя
мядяни амилляр

Sxem 17

Hяrbi 
amillяr

“ Дямир нагилляр” системиня щятта сийаси, игтисади,
етник вя диэяр тязйигляри дя аид етмяк олар.

 
 
SSRİ və sosialist bloku ölkələrini NATO və Avropa İttifaqı 

ölkələri il ə müqayisə edərkən bir məsələni xüsusi olaraq qeyd 
etmək olar ki, Rusiya həmin bloku işğallar (məsələn, 1920-ci ildə 
Qırmızı ordu tərəfindən Azərbaycanın işğal olunması buna əyani 
sübutlardan biridir) və faşist Almaniyasının işğalından Avropa 
ölkələrinin bir çoxunu azad etmək hesabına yaratmışdı. İqtisadi 
resursların çatışmazlığı və demokratik rejimsizliyə görə SSRİ və 
bu dövlətin sosialist bloku dağıldı. Avropa İttifaqı və NATO isə 
paralel olaraq inteqrasiya edən qurumlardır. Avropa İttifaqı 
NATO-ya, NATO da Avropa İttifaqına xidmət edir və iki paralel 
yolu keçir. Buradan belə çıxır ki, Avropa regionunun 
inteqrasiyasında, regionun ümumi siyasi birləşməsində “ikili yol”, 
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“ikili istiqamət” siyasətindən istifadə edilir. Dövlətlər öz 
təhlükəsizliklərini təmin etmək üçün qlobal təhlükəsizlik 
sisteminə can atırlar. Dövlətlər çalışırlar ki, təhlükəsizliklərinin 
kompleks olaraq təşkil edilməsini təmin etsinlər. Yəni həm 
iqtisadi, həm də hərbi-siyasi təhlükəsizliklərini təmin etsinlər. Bu 
baxımdan da paralel inteqrasiya yolunu seçirlər. NATO-nun “Sülh 
naminə tərəfdaşlıq proqramı”, Avropa İttifaqının “Şərq 
tərəfdaşlığı” proqramı və “mehriban qonşuluq” siyasəti kimi 
siyasət istiqamətləri də dövlətlərin məhz paralel inteqrasiyalara 
qoşulmalarını təmin edir. Avropa İttifaqının “Şərq tərəfdaşlığı” 
proqramı və NATO-nun “Şərqə doğru genişlənməsi” proqramı 
oxşar siyasi əhəmiyyət kəsb edir.  

NATO və Avropa İttifaqı beynəlxalq münasibətlər sistemində 
əsasən “qarışıq” metodlardan istifadə edirlər. “Qarışıq” sistemlər-
metodlar da öz növbəsində “dəmir tor” sisteminə xidmət edir. 
Dövlətlər, yəni elementlər “dəmir” və “rezin” əsaslarla digər 
dövlətlərlə əlaqələr qururlar. Bu İttifaqın “yaylı” və “zəncir” 
xüsusiyyətlərini əks etdirən başlıca cəhət ondan ibarətdir ki, 
dövlətlər ona görə qopa bilmirlər ki, qopmaq onlara sərf etmir və 
daha əlverişli başqa sistem yoxdur. Dövlətlər həm də ona görə 
qopa bilmirlər ki, qopmaq istəmirlər. Çünki bu sistemlər onlara 
sərf edir. Onların iqtisadiyyatını gücləndirir, siyasi mövqeyini 
artırır, təhlükəsizliyinə zəmanət verir. “Qarışıq” sistemlərin 
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, məsələn, bu sistemlərdə sərhədlərin 
elementləri qopa bilərlər, bir qədər uzaqlaşa bilərlər. Bu proses o 
halda baş verə bilər ki, onlara qopmaq fayda gətirsin. Digər 
tərəfdən də daha münasib olan başqa bir “yaylı”, “dəmir naqilli” 
və “qarışıq” sistem ortaya çıxsın. Bu sistemi də qeyd edildiyi 
kimi, Rusiya yaratmaq istəyir.  

XX əsrin 90-cı illərinə qədər iki “zəncirli” sistem arasında 
daima olaraq bir-birindən ətraf elementlərin qoparılması siyasəti 
həyata keçirilirdi. ABŞ və Qərbi Avropa sistemi öz mübarizəsini 
daha çox sosialist blokundan elementlərin qoparılması üzərində 
qururdu. Bu baxımdan da sosilaist blokunun, Rusiyanın “zəncir” 
şəbəkəsinin ikinci qollarını ondan qoparmağa çalışırdı. Şərqi 



 221

Avropanın sosialist blokunda baş verən və mərkəzi elementə qarşı 
yönəldilən hadisələr daima olaraq ABŞ-Kanada-Qərbi Avropa 
bloku tərəfindən dəstəklənirdi. 

  
“Z əncir” (“Qandallı”) v ə “yaylı” sistemlərin formalaşması 

(qısa əsasları)  
 
1917-1920-ci illərdə Rusiyada bolşevizmin hakimiyyətə gəlişi 

və möhkəmlənməsi ilə Sovet hökumətinin qurulması, ətraf 
respublikalar hesabına SSRİ-nin yaradılması planlı təsərrüfatın 
meydana gəlməsi və kapitalizmdən fərqli inkişaf yolları dünyada 
kapitalizm və sosializm quruluşları arasında soyuq münasibətlərin 
yaşanmasına gətirib çıxartdı. II Dünya müharibəsindən sonra isə 
Avropanın iki siyasi bloka bölünməsi başladı və bununla da 
dünyanın güclü dövlətləri tərəfindən iki fərqli siyasi sistemin 
meydana gətirilməsi prosesləri başlandı. Sistemləşmə prosesləri 
blokları əmələ gətirdi. İki super güc Avropanı iki nüfuz dairəsinə 
bölərək regionda münasibətlərin fərqli xarakterli və mahiyyətli 
siyasi strukturlarını yaratdı. SSRİ İkinci Dünya müharibəsindən 
sonra sərhəd ətraflarında yerləşən dövlətlərdən ibarət 
“təhlükəsizlik zolağı” yaratdı. ABŞ isə bu zolağın genişlənməməsi 
üçün Qərbi Avropanı bir yerə cəmləmək məqsədilə siyasi və hərbi 
birlikl ərin yaradılmasına başladı. Rusiya çar imperiyası əraziləri 
bazasında “yaylı” münasibətlər ideologiyasını ortaya atmaqla, 
amma bu ideologiyanın əksinə olaraq, hərbi işğallar hesabına 
özünün gələcək “qandallı” sistemini yaratmış oldu. Sonradan isə 
“yaylı” ideologiya mərkəz-ətraf element münasibətlərində yalnız 
rəsmi sənədlərdə öz əksini tapmış oldu. Bu baxımdan SSRİ-nin 
yaradılması haqqında 1992-ci il tarixli müqavilənin II bölməsində 
SSRİ subyektlərinə-respublikalarına suveren hüquqlar verilirdi və 
ittifaq formasında vətəndaşlıq verilirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, 
SSRİ-nin yaradılması haqqında Bəyanat və SSRİ-nin yaradılması 
haqqında Müqavilə SSRİ konstitusiyasının strukturunu təşkil 
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edirdi. Bu konstitusiya 1924-cü ildə təsdiq edildi1. SSRİ konstitu-
siyasında ətraf subyektlərə mərkəzi subyektin sistemindən çıxmaq 
hüququ verilsə də, əslində, hərbi və inzibati amirlik yolu ilə “əl” 
və “ayaqlar” “zəncirlə qandallanmışdı” və məhdud hərəkətlər 
mövcud idi. SSRİ-nin subyektlərinə başqa ölkələrlə məhdud 
səviyyədə iqtisadi-ticarət əlaqələri qurmağa icazə verilirdi. 
“Sərhəd ticarət əlaqələri” siyasəti həyata keçirilirdi və SSRİ 
subyektlərinə daxili imkanlar hesabına və subyektlərin inkişafı 
məqsədilə mərkəzlə (Moskva ilə) razılaşdırılma əsasında SSRİ 
sərhəddində yerləşən ölkələrlə iqtisadi-ticarət əlaqələri qurmağa 
icazə verilirdi. Bununla yanaşı, subyektlər digər dünya ölkələri il ə 
də iqtisadi-ticarət əlaqələri qururdu. Lakin müstəqil siyasi 
münasibətlərin qurulması qəti şəkildə qadağan edilirdi. 
“Qandallanmış əl və ayaqların” hərəkət məsafələrini mərkəzi 
element Rusiya müəyyən edirdi. Beynəlxalq münasibətlərin 
ümumi strukturunun iki fərqli xarakterli sistemə bölünməsini ətraf 
respublikaları bolşevizm-sosializm ideyaları altında birləşdirmək 
yolu ilə birinci olaraq Rusiya başlamışdı. Bu səbəbdən hələ II 
Dünya müharibəsindən əvvəl də SSRİ ilə ABŞ arasında 
diplomatik əlaqələr kəsilmişdi. 1945-ci ildə ABŞ dövlət 
departamenti tələb edirdi ki, SSRİ-yə yardım məsələsini 
dayandırmaq lazımdır. Bu siyasəti o vaxta qədər həyata keçirmək 
lazımdır ki, SSRİ ABŞ-ın beynəlxalq iqtisadi siyasətinə uyğun 
olaraq iqtisadi siyasət həyata keçirsin. Prezident Trümenin 
fikrincə, bütün imkanlar ABŞ-ın əlindədir, ruslar isə ABŞ-a tərəf 
gəlməyə məcbur olacaqlar2 . ABŞ dövlət katibi C.Marşal 
kabinetdə çıxış edərək bildirirdi ki, ABŞ-ın bundan sonrakı 
məqsədi Avropa və Asiyada balans yaratmaqdan ibarətdir. 3 Bu 
“zəncirli” sistemin başqa ölkələri də hərbi işğallar hesabına öz 
şəbəkəsinə qatılmasının qarşısını almaq üçün ABŞ da öz 
növbəsində “dəmir” əsasında qurulan sistemini yaratmağa başladı. 

                                                 
1 Конституция СССР 1924 года. http://ru. wikipedia.org. 
2 Уткин А.И. Единственная сверхдержава. М. Алгоритм, 2003, -576 с., 
səh.50. 
3 Həmin kitab, səh.100 
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Bu “dəmir” materialını isə hərbi amillər təşkil edirdi və 
təhlükəsizliyi qorumaq üçün bu çox vacib idi. ABŞ-ın yaratdığı 
sistem isə daha çox “dəmir tor” şəbəkəsini xatırladırdı.  

 NATO ittifaqını bir böyük dövlət olan ABŞ yaratmışdı. ABŞ 
bir siyasi sistemin mərkəzi elementi olmaq və digər böyük siyasi 
sistemin mərkəzi elementindən qorunmaq üçün, Kanada da daxil 
olmaqla, sosialist sisteminin sərhədlərində, bu sistemin 
güclənməsinin qarşısını almaq üçün regionun digər güc 
elementlərini öz ətrafına toplamaq məqsədilə, sistem yaratdı. 
Qeyd etmək lazımdır ki, “soyuq müharibə”nin gərgin dövrlərində 
-1947-1960-cı illərdə ABŞ 6 hərbi-kollektiv ittifaqa daxil ola bildi. 
Bunlar 1947-ci il Rio-de-Janeyro müqaviləsi, Şimali Atlantika 
Müqaviləsi (1949), ABŞ-Filippin müqaviləsi (1951), ANZYUS 
müqaviləsi (1951), ABŞ-Cənubi Koreya müqaviləsi (1953), ABŞ-
Yaponiya müqaviləsi (1960) idilər. Qeyd etmək lazımdır ki, 
Avstraliya da ABŞ-ın hərbi müttəfiqidir .1 Belə ki, Şimali Atlantika 
Müqaviləsi 4 aprel 1949-cu ildə ABŞ tərəfindən hazırlanmış və 
Belçika, Kanada, Lüksemburq, Hollandiya, Birləşmiş Krallıq və 
Fransa tərəfindən ratifikasiya edildikdən və imzalamış dövlətlər 
tərəfindən ratifikasiya etimadnamələri (qramotaları) təqdim 
edildikdən sonra 24 avqust 1949-cu ildə qüvvəyə minmişdir. 
Ratifikasiya qramotaları ABŞ hökumətinin arxivində saxlanılır.2 
Müqavilənin 5-ci maddəsində qeyd edilirdi ki, Avropada və yaxud 
da Şimali Amerikada müqavilə tərəflərindən birinə və ya bir 
neçəsinə hərbi hücum olarsa, bu addım müqavilə tərəflərinin 
hamısına ümumilikdə hücum deməkdir. Bu halda müqavilə tərəfi 
BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsi ilə qəbul edilmiş fərdi və ya 

                                                 
1 Уткин А.И. Единственная сверхдержава. М. Алгоритм, 2003, -576 с., 
səh.97. 
2 Североатлантический договор. Справочник НАТО. Юбилейное изда-
ние к пятидесятой годовщине НАТО. Отдел информации и прессы. 
Брюссель 1998. second print. Səh. 405. 
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kollektiv özünümüdafiəyə gətirib çıxara bilər.1 Bu isə o demək idi 
ki, o biri güclü elementdən qorunmaq üçün Avropadakı güc 
elementlərinin birgə gücü lazım idi. Ümumilikdə müqavilənin 
mahiyyəti ondan ibarət idi ki, Şimali Amerika və Avropanın 
təhlükəsizliyi təmin edilsin. Avropanın bir ölkəsinə hücum 
ümumilikdə Avropanın təhlükəsizliyinin pozulmasına gətirib 
çıxarırdı. Belə olan halda, kollektiv müdafiə və kollektiv yardım 
prinsipləri ortaya çıxır. Avropanın təhlükəsizliyi ümumilikdə 
Şimali Amerikanın təhlükəsizliyi il ə sıx bağlıdır. 2  NATO-nun 
yaradılması Şimali Amerika və Qərbi Avropada təhlükəsilik 
sisteminin yaradılmasını meydana gətirdi ki, bu sistemin də 
fəaliyyətinin əsas mahiyyəti və məqsədi hərbi-siyasi cəhətdən 
qorunmaq idi. NATO-nun yaradılması ilə beynəlxalq 
münasibətlərdə ikinci “dəmir” əsaslı “dəmir tor” sisteminin 
yaradılmasının əsası qoyuldu. Burada “dəmir” rolunda hərbi 
amillər –hərbi bazalar, hərbi vasitələr çıxış etdi. “Dəmir”in 
mahiyyəti isə təhlükəsizlikdə idi. Hərbi amillər, hərbi vasitələr 
“tor”un materialını təşkil edirdi.  

Qeyd etmək lazımdır ki, NATO hökumətlərararı təşkilatdır və 
onun bütün üzvləri öz suverenliyi və müstəqilliyini qoruyurlar. Bu 
o deməkdir ki, sistemdə qarışıq vasitələrdən (“dəmir” və “rezin”) 
istifadə edilir. İlk növbədə NATO BMT nizamnaməsinin 
prinsiplərinə uyğun olaraq siyasi və hərbi yollarla bütün 
üzvlərinin azadlığını və təhlükəsizliyini müdafiə edir. Alyansın 
yaranması prosesləri Brüssel sazişinin (mart 1948) imzalanması 
ilə başlamışdır. Bu sazişdə 5 Qərbi Avropa ölkəsi ümumi müdafiə 
sistemini yaratmaq və ölkələr arasında qarşılıqlı əlaqələri 
möhkəmləndirmək istədiklərini təsdiq etdilər. Hal-hazırda NATO-
nun 28 üzvü var. ABŞ, Albaniya, Almaniya, Belçika, Böyük 
Britaniya, Bolqarıstan, Çexiya, Danimarka, Estoniya, Fransa, 

                                                 
1 Североатлантический договор. Справочник НАТО. Юбилейное 
издание к пятидесятой годовщине НАТО. Отдел информации и прессы. 
Брюссель 1998. second print. Səh. 406. 
2 Справочник НАТО. Юбилейное издание к пятидесятой годовщине 
НАТО. Отдел информации и прессы. Брюссель 1998. second print. Səh.7. 
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İspaniya, İtaliya, İslandiya, Kanada, Latviya, Litva, Lüksemburq, 
Macarıstan, Niderland, Polşa, Portuqaliya, Rumıniya, Slovakiya, 
Sloveniya, Türkiyə, Xorvatiya və Yunanıstan. NATO-nu təsis edən 
dövlətlərin sayı 12 idi. ABŞ, Belçika, Böyük Britaniya, 
Danimarka, İslandiya, İspaniya, İtaliya, Kanada, Lüksemburq, 
Hollandiya, Norveç, Portuqaliya, Fransa. Bu dövlətlər 4 aprel 
1949-cu ildə Alyansın müqaviləsinə qoşuldular. 1966-cı ilin 
iyulundan Fransa Alyansın hərbi strukturunu tərk etdi, sadəcə 
olaraq müqavilə üzvü olaraq qaldı. 2009-cu ildə isə təkrar olaraq 
qayıtdı. Alyansın birinci genişlənməsi 1952-ci ildə baş verdi. 
1952-ci ildə Yunanıstan daxil oldu. 1974-1980-ci illər arasında 
Yunanıstan Türkiyə ilə gərgin münasibətlərə görə Alyansın hərbi 
strukturunda iştirak etmədi. Münasibətlərin gərginliyi Kipr 
adasındakı siyasi vəziyyətə görə idi. 1955-ci il mayın 9-da 
Almaniya Federativ Respublikası üzv oldu. 1982-ci il may ayının 
30-da İspaniya, 1999-cu ilin mart ayının 12-də Macarıstan, Polşa, 
Çexiya, 2004-cü il mart ayının 29-da Bolqarıstan, Latviya, Litva, 
Rumıniya, Slovakiya, Sloveniya, Estoniya, 2009-cu il aprel ayının 
1-də isə Albaniya və Xorvatiya NATO-ya üzv qəbul edildilər. 
Avropada Serbiya, Çernoqoriya, Bosniya-Herseqovina, 
Finlandiya, İsveç, Avstriya, İsveçrə NATO-nun üzvü deyillər.  

NATO-nun yaradılması və tədricən genişlənməsi rəqib siyasi 
sistemə malik olan SSRİ-ni narahat edirdi. NATO-nun birinci 
katibi Qastinqs İsmey bəyan edirdi ki, rusları kənarda, 
amerikalılıarı içəridə, almanları isə aşağıda saxlamaq lazımdır. 
Bu ifadə NATO-nun yaradılma məqsədinin əsaslarını təşkil 
edirdi.1 NATO ittifaqının yaradılmasını SSRİ özü üçün təhlükə 
hesab edirdi. ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa və SSRİ xarici işlər 
nazirlərinin1954-cü ildə Berlində keçirilən iclasında sovet 
nümayəndələrini inandırdılar ki, bu ittifaq ancaq müdafiə 
xarakterlidir. SSRİ də onun bu ittifaqa üzv olmasını istədikdə, 
imtina edildi. Belə olan halda, SSRİ Varşava Müqaviləsi 
Təşkilatını yaratdı. Varşava Müqaviləsi Təşkilatı 14 may 1955-ci 

                                                 
1 Цель НАТО. http://ru. wikipedia.org. 
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ildə SSRİ və Avropadakı sosialist dövlətləri tərəfindən imzalanan 
Varşava müqaviləsi əsasında yaranan hərbi ittifaq idi. Bu 
müqavilə NATO-nun yaradılmasına cavab idi. Müqavilənin 
şərtlərinə görə müqaviləyə qoşulan ölkələr beynəlxalq 
münasibətlərdə güc nümayiş etdirmək və tətbiq etməkdən 
çəkinmək və müqaviləyə qoşulan ölkələrdən hər hansı birinə hərbi 
hücum olacağı təqdirdə ona bütün mümkün vasitələrlə, o 
cümlədən hərbi qüvvə ilə dərhal yardım etmək öhdəliyini 
götürürdülər.1 Müqavilə Albaniya, Bolqarıstan, Çexoslovakiya, 
Almaniya Demokrtaik Respublikası, Polşa, Rumıniya, Macarıstan 
və SSRİ arasında imzalanmış və 5 iyun 1955-ci ildə qüvvəyə 
minmişdir. Almaniya Demokratik Respublikası paktın hərbi 
qoluna 1956-cı ildə qoşuldu. 1962-ci ildə Albaniya təşkilatdakı 
fəaliyyətini dondurdu və 1968-ci ildə SSRİ-nin Çexoslovakiyaya 
qoşun yeritməsindən sonra Albaniya bu təşkilatı tərk etdi. 1985-ci 
ilin 26 aprelində müqavilənin müddəti daha 20 illiyə uzadıldı. 
SSRİ-də və Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrində baş verən 
dəyişikliklərin baş verməsi səbəbindən təşkilatın üzvləri 1991-ci 
ilin fevralında təşkilatın hərbi strukturlarının ləğv edilməsi barədə 
qərar qəbul etdilər. 1991-ci ilin iyul protokolu ilə təşkilat 
fəaliyyətini dayandırdı.2 Mərkəzi elementlər daima nəzarət 
vasitələrini, sistemin mərkəzi hərəkətverici və istiqamətləndirici 
gücünü özlərində hesab edirlər. Məhz sistemin genişlənməsi 
maraqların genişlənməsinə xidmət edir. Maraqların böyüməsi ilə 
ətraf elementlər də maraqlarını gücləndirir. Bu baxımdan da hər 
iki sistemin mərkəzi siyasi aparatı mərkəzi elementlərin özlərində 
yerləşir. Varşava Müqaviləsi Təşkilatının mənzil-qərargahı 
Moskvada yerləşirdi.  

Sistemlərin qarşılıqlı güclənməsini, eləcə də yaradılmasını və 
subyektlərin genişləndirilməsini zəruri edən amillər içərisində 
güclü elementlərin müəyyən istiqamətlər üzrə sistemləşməsini 
göstərmək olar. Bu o deməkdir ki, bir sistemin elementlərinin 

                                                 
1 Varşava Müqaviləsi Təşkilatı. http://az.wikipedia.org. 
2 Bax, həmin mənbə. 
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artması, xüsusilə güclü elementlərin sayının artması digər sistemin 
yaradılmasına və həmin sistemdə elementlərin sayının 
çoxalmasına gətirib çıxarır. Bir güclü element ətrafına başqa güclü 
elementləri cəlb etdikdə digər cəbhədə olan güclü element də öz 
ətrafına başqa elementləri cəlb etməyə başlayır. Burada 
maraqların qorunması, genişlənməsi, obyektlərin artırılması bu 
addımın atılmasını zəruri edir. Məsələn, Varşava Müqaviləsi 
Təşkilatı həmçinin Almaniya Federativ Respublikasının NATO-ya 
daxil olmasına cavab olaraq yaradıldı.1 1958-ci ildə Moskvada 
belə bir Bəyannamə qəbul edildi ki, Varşava Müqaviləsi Təşkilatı 
üzvlərinin bir-birilərinə hücum etməmələri, eləcə də NATO üzvü 
olan ölkələrə hücum etməmələri barəsində təşkilat üzvlərinin paktı 
qəbul edilsin. Bu addımla sistem digər sistemdən qorunmaq 
məqsədini güdürdü. Buna da sabit hərəkət dinamikası ilə və 
ehtiyatla genişlənmə prosesi adını vermək olar. 1966-cı ildə 
Budapeşt şəhərində Avropada təhlükəsizliyin təmin edilməsi 
haqqında da təşkilatın bəyannaməsi qəbul edildi.2 Hər iki sistem 
ehtiyatla, bir-birilərinə birbaşa zərbələr vurmamaqla genişlənmə 
xüsusiyyətlərinə malik idilər. Buna da sistemlərin fəaliyyətini 
təkmiləşdirmək, əsaslı və təsirli etmək üçün genişlənmə taktika və 
strategiyası kimi də ad vermək olardı. Bu siyasət də güclü 
elementlər tərəfindən düyanın nüfuz dairələrinə bölüşdürülməsinə 
gətirib çıxarırdı.  

SSRİ ilə sosialist bloku ölkələri arasındakı münasibətləri daha 
çox “zəncirlər” saxlayırdı. Ətraf elementlərin “əl” v ə “ayaqları” 
mərkəzi element tərəfindən “zəncirlə” qandallanmışdı. Ətraf 
elmentlərin hərəkətləri sxematik və plana uyğun olaraq qurulurdu 
və tənzimlənirdi. Rusiya ikinci sıradakı elementlərə birinci 
sıradakı və mərkəzdə mövcud olan və tətbiq edilən xüsusiyyətləri 
tam tətbiq etmək istəyəndə, ətraf elementlər bundan imtina etmiş 
və bu anda “zəncirlərdə” gərilmə güclənmiş və “qopma” halına 
gəlmişdi. Belə olan halda, mərkəzi element “zəncirlər”in sayını və 

                                                 
1 Варшавский договор. http://ru.wikipedia.org. 
2 Bax, həmin mənbə  
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gücünü artırırdı. 1950-60-cı illərdə sosialist blokunda baş verən 
hadisələri və sonrakı mərhələlərdə (80-ci illərdə) birinci sıra 
“zəncir” qollarında baş verən hadisələri buna misal çəkmək olar. 
Qazaxıstanda, Baltikyanı ölkələrdə, Gürcüstan və Azərbaycanda 
baş verən etiraz hərəkatlarını, eləcə də SSRİ-nin dağılmasına 
gətirib çıxaran prosesləri, milli azadlıq hərəkatlarını buna nümunə 
göstərmək olar. Etiraz hərəkatlarını boğmaq üçün mərkəzi 
element tərəfindən hərbi vasitələrdən də istifadə edildi. Bakıda 
1990-cı ilin 20 yanvarında törədilən qanlı hadisələr bunun bariz 
nümunəsi idi.  

  
 “Praqa yazı” hadisəsi-1968 
 
1968-ci ilin 5 yanvarı-20 avqustu arasında olan bir hadisə idi. 

Bu dövr Çexoslovakiyada siyasi liberallaşdırma dövrü idi və 
Varşava Müqaviləsi Təşkilatı qoşunlarının (Ruminiya istisna 
olmaqla) Çexoslovakiyaya daxil olması ilə başa çatdı. 
Çexoslovakiyada Kommunist partiyasının rəhbərliyinə Aleksandr 
Dubeçkanın gəlməsi ilə, onun Çexoslavakiyanın SSRİ-dən daha 
çox siyasi asılılığının azaldılması siyasətinin nümayişinə başlandı. 
Dubeçka və onun tərəfdarlarının islahatları “sosializm insanların 
simasında” adlanırdı. Bu proqrama əsasən senzura zəiflədilir, 
tədricən azad disskusiyalar həyata keçirilir və çoxpartiyalı 
sistemin yaradılmasına başlanılırdı. Bu proqrama əsasən, 
tamamilə söz azadlığının verilməsi, yığıncaqlara və hərəkatlara 
icazə verilməsi bəyan edilirdi, təhlükəsizlik orqanların fəaliyyəti 
üzərində ciddi nəzarət yaradılırdı, şəxsi mülkiyət təşkilatlarına 
imkanlar verilirdi, istehsalat üzərində dövlətin nəzarəti aşağı 
salınırdı. Bundan savayı, dövlətin federallaşması-federasiyalaş-
ması məsələsi də planlaşdırılırdı və Çexoslovakiyanın tərkibində 
olan Çexiya və Slovakiya Federasiyalarına geniş səlahiyyət 
imkanları verilməsi planlaşdırılırdı. Lakin Çexoslovakiya 
kommunist partiyasının əksər rəhbər heyəti bu islahatlarla 
barışmır və partiyanın cəmiyyət üzərindəki nəzarətinin azalmasını 
qəbul etmirdilər. Bu baxımdan da islahatçıların uzaqlaşdırılması 
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üçün Sovet rəhbərliyinə müraciət olundu. SSRİ rəhbərlərinin 
fikrincə, Çexoslovakiya “soyuq müharibə” dövründə Varşava 
Müqaviləsi Təşkilatının əsas müdafiə xəttini təşkil edirdi və bu 
baxımdan da bu ölkənin təşkilatdan uzaqlaşmasına imkan vermək 
olmazdı. Sosialist bloku ölkələrinin suverenliyinin məhdud-
laşdırılması siyasəti Qərb ölkələrində “Brejnev doktrinası” 
adlanırdı. Bu, “Stalin doktrinası”nın davamı kimi qəbul edilirdi. 
SSRİ-nin təzyiqi ilə islahat dövrü başa çatdı və bir həftədən sonra 
SSRİ siyasi hakimiyyəti tərəfindən tənqid atəşinə tutulan 
situasiyanı ələ almaq və nəzarəti gücləndirmək üçün SSRİ-nin 
təşəbbüsü ilə “Dunay əməliyyatı” adı altında Varşava Müqaviləsi 
Təşkilatının birləşmiş ordusu (Rumıniya istisna olmaqla) 1968-ci 
ilin avqust ayının 20-21-də Çexoslavakiyaya müxtəlif 
istiqamətlərdən daxil oldu. Əməliyyatda üç yüz min hərbi şəxsi 
heyət və yeddi min ədəd tank iştirak edirdi. Əhali isə kütləvi 
etirazlara başladı.1  

 
 Macarıstan inqilabı 1956-cı il (22 oktyabr-9 noyabr)  
 
Bu hadisələrə Sovet ədəbiyyatşünaslığında “Macarıstan faşist 

qiyamı” kimi ad verilib. “Xalq demokratiyası” rejiminə qarşı 
hadisə baş verib. Bu hadisə zamanı Macarıstan kommunist 
partiyasına hücum edilib və kommunistlərin, dövlət təhlükəsizlik 
əməkdaşlarının və ictimai asayş keşikçilərinin 800 nəfər əməkdaşı 
qətlə yetirilib. Bu hadisə “soyuq müharibə”dövrünün ən mühüm 
hadisələrindən biri olub. Bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, 
Macarıstan (keçmiş faşist Almaniyasının müttəfiqi olduğu üçün) 
Müharibədən sonra SSRİ, Çexoslovakiya və Yuqoslaviyaya 
ümumdaxili məhsulun dördə biri qədər təzminat ödəməyə məcbur 
olmuşdu. Bu hal ölkəni çox narahat edirdi. Digər tərəfdən də 
1953-cü ildə Stalinin vəfatı və Sovet rəhbərliyinə Nikita Xruşovun 
gəlməsi imkan yaradırdı ki, Avropa ölkələri kommunistlərdən 
xilas olsunlar. 1956-cı ildə Polşada islahatçı Bladislav Qomulki 

                                                 
1 Пражская весна. http://ru.wikipedia.org. 
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hakimiyyətə gəlmişdi. Macarıstan da bu təsirlərdən faydalanmaq 
istəyirdi. Burada qonşu Avstriya da mühüm rol oynayırdı. Belə ki, 
Avstriya müstəqilliyini elan eləmişdi və neytral ölkə idi. Müttəfiq 
qoşunlar bu ölkəni tərk etmişdilər. Macarıstanda isə Sovet 
qoşunları hələ 1944-cü ildən dururdu. Bu dövrdə antikommunist 
hərəkatına Qərb ölkələrinin xüsusi xidmət orqanları da dəstək 
verirdilər. Belə ki, Britaniyanın Mİ-6 xüsusi xidmət qrupu özünün 
Avstriyadakı gizli bazasında çoxlu sayda “milli qiyamçıları” 
hazırlayır və Macarıstan ərazisinə göndərirdi. 1956-cı ilin 
başlanğıcından etibarən Macarıstan Əmək partiyasının daxilində 
Stalin tərəfdarları və islahatçılar arasında fikir ayrılıqları 
yaşanmağa başlamışdı. Bu etirazlar nəticədə Macarıstan Əmək 
partiyasının baş katibi Matyaşı Rakoşinin istefası ilə nəticələndi 
və onu keçmiş dövlət təhlükəsizlik naziri Ernye Qerye əvəz elədi. 
Rakoşinin kənarlaşdırılması, Macarıstan tələbələri və ziyalıları 
arasında etiraza səbəb oldu. Eləcə də 1956-cı ildə Polşada baş 
verən Poznan hadisələrinin təsiri də güclü idi. 1956-cı ilin 
oktyabrında Seqede Universitetinin tələbələri təşkilatlanmaş 
formada “Gənclərin Demokratik İttifaqı”ndan (komsomolun 
macar analoqu olan təşkilat) çıxdılar və özlərinin “Macar 
Universitetləri və Akademiyaları ittifaqı”nı yaratdılar. Etiraz 
hərəkatlarına digər ali məktəb tələbələri və sənaye 
müəssisələrinin işçiləri də qoşuldular. Onlar 16 tələb qoydular və 
tələblərdən biri Sovet qoşunlarının ölkədən çıxarılması idi. Böyük 
hadisələrdən sonra Sovet qoşunları yeridildi və minlərlə macar 
sakini öldürüldü1.  

 
Berlin inqilabı  
 
1953-cü ilin 16-17 iyun hadisələri Berlində hökumət əleyhinə 

kütləvi çıxışlar idi. Bu hadisələrin səbəbi isə ilk növbədə 1952-ci 
ildə Almaniya Demokratik Respublikasının Vahid sosialist 
partiyasının “sosializmin planlı quruluşu” kursu idi. Hansı ki, bu 

                                                 
1 Венгерское восстание 1956 года . http://ru.wikipedia.org. 
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kurs şərqi alman quruluşunun tədricən sovetləşdirilməsinə, polis 
və dövlət təhlükəsizlik orqanlarının nəzarətinin güclənməsinə, 
kiçik və şəxsi mülkiyyətin kütləvi şəkildə millil əşdirilməsinə, 
kollektivləşməyə səbəb olurdu. Sovet nümunəsinə uyğun olaraq 
ağır sənayeni inkişaf etdirmək tələb olunurdu. Bu islahatlar 
nəticəsində tələbat məhsullarında qıtlıq yarandı. Bununla yanaşı, 
ADR-in milli ordusunun yaradılması da büdcə yükünü artırdı. 
Büdcədə hərbiyə 11 faiz ayrılırdı. Bu şəraitdə ölkə əhalisinin 
kütləvi olaraq qərbə axını başladı və xüsusilə “beyin axını” 
gücləndi. Yalnız 1953-cü ilin martında ADR-i 50 min nəfər tərk 
etdi. Bununla yanaşı, dini icmalara da siyasi hücum edildi və iki 
icma bağlanıldı. 1953-cü ilin aprelində ölkədə ictimai nəqliyyat, 
geyim və ərzaq məhsularının qiyməti artırıldı. Lakin Stalinin 
ölümündən sonra Sovet rəhbərliyi Almaniya hökumətinə “Yeni 
kurs” siyasətini tətbiq etməyi tapşırdı və “sosializmin planlı 
quruluşu” siyasəti dayandırıldı. Ancaq buna baxmayaraq əmək 
haqqı normaları da artırıldı. Fəhlələrin etiraz aksiyaları başladı 
və tətill ərə başlanıldı. Hər tərəfi bürüyən etiraz aksiyaları 
nəticəsində kommunistlərin idarələrinə hücumlar edildi, 
küçələrdən bayraqlar endirilidi, plakatlar cırıldı və s.1  

Ümumiyyətlə, beynəlxalq münasibətlərin iki sistemi 
arasındakı sərhəd zolaqlarda (ətraf elementlər zolağında) daima 
gərgin münasibətlər yaşanırdı. Ən çox diqqət sərhəd 
zolaqlarındakı hadisələrə yönəlirdi. Sərhəd zolaq elementləri hər 
iki sistem üçün həssas məkan idi. Bu baxımdan da hər iki sistem 
sərhəd zolağı elementlərini gücləndirməyə və əsas gücü bura 
verməyə çalışırdı. Məsələn, keçmiş sosialist bloku sisteminin 
sərhəd zolaqlarında baş verən hadisələrə dərhal müəyyən 
vasitələrlə digər sistemin mərkəzi elementi reaksiya verir və 
özünün sərhəd elementi vasitəsilə əks təsir edirdi. Türkiyə NATO-
nun sərhəd elementi idi və NATO çalışırdı ki, bu sərhəd 
elementini digər sistemin sərhəd elementinə qarşı yönəltsin. 
Türkiyədə ABŞ öz hərbi bazalarını yerləşdirmişdi. XX əsrin 

                                                 
1 Берлинское восстание 1953 года . http://ru.wikipedia.org. 
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ortalarında baş verən Karib böhranı da məhz Türkiyə və İtaliyaya 
görə idi. ABŞ raketlərinin Türkiyədə yerləşməsinə etiraz əlaməti 
olaraq və bu siyasətə cavab qismində SSRİ ABŞ-ın sərhəddinə 
yaxın bölgələrində (Kubada) yerləşmək istəyirdi ki, lazım olan 
anda mərkəzi elementi tez zərərsizləşdirə bilsin. Mərkəzi 
elementin özünə birbaşa zərbə endirmək taktikasından istifadə 
etməyə çalışırdı.  

 

 “Qandallı” sistemin əsas xüsusiyyətlərini aşağıdakı şəkildə 
qeyd etmək olar:  

-mərkəzi element ətraf elementlərin siyasi müstəqilliyini 
məhdudlaşdırırdı və subyektlərin (xüsusilə, birinci sıra 
subyektlərin) müstəqil xarici siyasətləri mümkün olmurdu; 

-mərkəzi element birinci sıradakı elementlərin əraziləri 
hesabına kənar elementlərdən qorunmaq və ətraf elementlərin 
əhalisinin kənara çıxmaması üçün özünə təhlükəsizlik qurşağı 
yaratmışdı; 

-mərkəzi element birinci sıra ətraf elementlərə “periferiya” 
statusu gözü ilə baxırdı; 

-mərkəzi element ətraf elementlərin məcburi olaraq qarşılıqlı 
iqtisadi və siyasi asılılıq sistemini yaratmışdı; 

-mərkəzi element özündə mövcud olan siyasi rejimləri 
ətraflarda daha da möhkəmlədirdi və siyasi nəzarəti gücləndirirdi; 

-mərkəzi element ətraf elementlərdə “qandal”ın daha da 
möhkəmlənməsi üçün hərbi bazaları genişləndirir və hərbi təsirləri 
artırırdı. Məsələn, Ukrayna, Belorus, Mərkəzi Asiya və Cənubi 
Qafqaz regionunda güclü hərbiləşdirilmiş zonaları buna misal 
çəkmək olar. Ukrayna və Qazaxıstan tamamilə nüvə subyektlərinə 
çevrilmişdilər; 

-mərkəzi element ətraf elementlərin iqtisadi potensialından 
məcburi olaraq özünün və digər subyektlərin ehtiyaclarının 
ödənilməsi sistemini yaratmışdı; 

-mərkəzi element subyektlərə (birinci sıra) müstəqil olaraq öz 
təhlükəsizliklərini təmin etmək imkanı vermirdi; 

-mərkəzi element daxilində olan siyasi rejimə müvafiq olaraq, 
ətrafdakı elementlərə də yalnız birpartiyalı sistemin fəaliyyətini 
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təmin etməyi məcbur edir və bir ideologiya üzərində siyasətin 
qurulmasını tələb edirdi; 

-mərkəzi elementdə “təsərrüfatın, sənayenin, iqtisadiyyatın 
məcburi planlaşdırılması və şəxsi mülkiyyətin ləğv edilməsi” 
siyasəti məcburi olaraq ətraf elementlərə də tətbiq edilirdi; 

-mərkəzi elementin vətəndaşlarının şəxsi mülkiyyət və 
sahibkarlıq hüququ ləğv edilirdi. Ədalətsiz kollektivləşmə siyasəti 
ətraf elementlərə də şamil edilirdi və s. 

“Qandallı” sistem dedikdə, daha çox mərkəzi elementlə ətraf 
element arasında subyektlərin qarşılıqlı münasibətlərinin mahiy-
yəti başa düşülməlidir. Ətraf elementlərə siyasi müstəqilliyin 
verilməməsi, subyektlərin beynəlxalq münasibətlərdə hərəkət 
etməmələri və mərkəzi elementdən asılı olmaları bu sistemin 
“qandallı” olmasını sübut edir. Lakin bir məsələni xüsusi olaraq 
qeyd etmək lazımdır ki, bu sistemin özündə tamamilə anti-
demokratik rejimin olması fikirləri də mövcuddur. Demokra-
tiyanın ümumi fəlsəfi məzmunundan, insan hüquqları prinsipindən 
çıxış edərək, bu məsələyə birmənalı yanaşmaq da olmaz. Belə ki, 
SSRİ konstitusiyasında, eləcə də ətraf elementlərin 
konstitusiyalarında vətəndaşlara çoxlu sayda demokratik hüquqlar 
verilməsini nəzərdə tutan normalar mövcud idi. SSRİ-nin 1977-ci 
ildə qəbul edilən konstitusiyası öz məzmununa görə demokratik 
əhəmiyyət kəsb edirdi. Bununla yanaşı, sistemin ikinci sıra 
elementləri də beynəlxalq hüququn müstəqil subyektləri idil ər.  

Qeyd edildiyi kimi, mərkəzi element tərəfindən sistemin ətraf 
elementlərinin cəmiyyətlərində vətəndaşlara geniş hüquqlar 
verilirdi. Bu hüquqların əksəriyyəti də mərkəzi və ətraf 
elementlərin birbaşa özləri tərəfindən təmin edilirdi. Cəmiyyətin 
bütün üzvlərinə bərabər hüquqlar verilirdi. Hüquqlar içərisində 
aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

-dövlət hesabına ibtidai, orta, orta ixtisas və ali təhsil almaq 
hüququ: ibtidai və orta təhsil icbari idi və mərkəzi və ətraf 
elementlər bu hüquqları geniş təmin edirdi; 

-dövlət hesabına elmi-texniki və elmi-bədii yaradıcılıq 
hüququ; 
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-əmək, sosial müavinat, təqaüd hüququ; 
-ailə, nigah, uşaq, yeniyetmə, gənclər və qadın hüququ; 
-qadınlara və kişilərə bərabərlik hüququ; 
-sağlamlıq, idman, istirahət, müalicə hüququ; 
-yerli hakimiyyət orqanlarında təmsil olunma hüququ; 
-məhkəmələrdə hüquqların qorunması; 
-dövlət vəzifələrində işləmək hüququ; 
-sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ; 
-öz ana dilində danışmaq və təhsil almaq hüququ-mərkəzi 

element ətraf elementlərin (respublikaların) vətəndaşlarına 
(xalqlarına-məsələn, Azərbaycana) öz ana dillərində danışmaq və 
təhsil almaq hüququ verirdi. Bununla yanaşı, ətraf respublikalarda 
rəsmi dövlət dili öz ana dilləri sayılırdı; 

-ətraf elementlərə öz milli mədəniyyətlərini inkişaf etdirmək 
hüququ; 

-mərkəzi elementin siyasi rəhbərliyində təmsil olunmaq 
hüququ; 

-əmək şəraitini yaxşılaşdırmaq hüququ; 
-mənzillə təmin olunmaq hüququ; 
-həyətyanı torpaq sahələri əldə etmək hüququ; 
-seçki hüququ; 
- ictimai nəqliyyatdan güzəştli əsaslarla istifadə etmək hüququ 

və s. 
Vətəndaşlara sahibkarlıq, özəl mülkiyyətə sahib olmaq, özəl 

torpaq sahələri əldə etmək kimi hüquqlar verilmirdi. Bununla 
yanaşı, birpartiyalı sistem idi və söz azadlığı məhdudlaşdırılırdı, 
plüralizm (fikir müxtəlifliyi) is ə yox idi. Bu da cəmiyyətdə 
rəqabətin olmamasına və nəticəsi isə iqtisadi və siyasi inkişafın 
zəif olmasına gətirib çıxarırdı. “Qandallı” sistemin baza 
xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, vətəndaşlara, ətraf elementlərə bir 
tərəfdən çox geniş hüquqlar verilirdi, digər tərəfdən isə bir çox 
baza hüquqları məhdudlaşdırılırdı. Bu hal da sistemin 
münasibətlər xüsusiyyətinin ziddiyyətli tərəflərini ortaya çıxarırdı. 
Cəmiyyətin üzvləri il ə təsərrüfatın, ictimai həyatın, iqtisadiyyatın 
qarşılıqlı əsaslarla çoxçalarlı fikir münasibətləri formalaşmamışdı. 
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Bir məsələni də xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, mərkəzi və 
ətraf elementlər arasındakı münasibətlərin formalaşması tarixi 
proseslərdən də sıx surətdə asılı idi. Sistem yarandıqdan son 
fəaliyyət dövrünə qədər tədricən geniş hüquqlar verilirdi. Bu 
nöqteyi-nəzərdən də SSRİ-nin 1924, 1936 və 1977-ci il 
konstitusiyaları öz məzmunları baxımından bir-birilərindən 
genişlənən tərkibinə görə fərqlənirdi və hüquqlar getdikcə artırdı.1  

 
“Yaylı” sistemin əsasları  
 
“Yaylı” sistemlər dövlətlər arasında iqtisadi, mədəni, 

humanitar və siyasi münasibətləri tənzimləyir. Avropada “yaylı 
sistem”in baza inkişafının əsaslarını II Dünya müharibəsindən 
sonra, xüsusilə XX əsrin 60-70-ci illərindən başlayarq, Fransa, 
Almaniya Federativ Respublikası, İtaliya, Böyük Britaniya kimi 
müəyyən iqtisadi gücə malik olan dövlətlər qoydular. Burada əsas 
məqsəd müəyyən iqtisadi güclərin birləşdirilməsindən və 
Avropanın iqtisadi güc mərkəzi kimi qurulmasını təmin etməkdən 
ibarət idi. Bu baxımdan da yaradılmış zəruri şərait güclərin 
birləşdirilməsini tələb edirdi. Həmçinin Rusiyanın yaratmış 
olduğu “qandallı” sistemdə siyasi və iqtisadi rəqabətə tab 
gətirmək və bu sistemin elementlərinin sayının artırılmasına yol 
verməmək naminə də liberal əsaslarla, yəni “yaylı” əsaslarla 
gücün birləşdirilməsi tələb olunurdu. 1951-ci ildə Paris 
müqaviləsi ilə Avropa Kömür və Polad İttifaqı yaradıldı. Bu 
ittifaqı Belçika, Qərbi Almaniya, Lüksemburq, Fransa, Hollandiya 
və İtaliyadan ibarət 6 dövlət yaratdı. Bu ölkələrdəki kömür və 
polad sənayesi ilə əlaqədar alınan qərarlar müstəqil bir quruma 
ötürüldü. Bunun ardınca 1957-ci ildə Roma müqaviləsi ilə 
(Almaniya, Fransa, Belçika, Hollandiya, Lüksemburq, İtaliya 
arasında imzalanıb) Avropa İqtisadi Birliyi və Avropa Atom 
Enerjisi Birliyi yaradıldı. 1972-ci ildə Birləşmiş Krallıq, 
Danimarka və İrlandiya Avropa İqtisadi Birliyinə üzv qəbul 

                                                 
1 Конституция СССР. http://ru. wikipedia.org.  
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edildilər. 1981-ci ildə Yunanıstan, 1986-cı ildə İspaniya və 
Portuqaliya Birliyə daxil oldular. 1995-ci ilin yanvarında 
Avstriya, Finlandiya və İsveç Birliyə üzv oldular. 2004-cü ildə isə 
Kipr (Yunan hissəsi), Çex Respublikası, Estoniya, Macarıstan, 
Latviya, Litva, Estoniya, Polşa, Slovakiya və Sloveniya da Birliyə 
daxil oldular. 1992-ci ildə isə Maastrixt müqaviləsi imzalandı. 
Avropa İqtisadi Birliyinin son hədəfi Avropanın siyasi birliyinə 
nail olmasıdır. Avropa İttifaqının Avropa Parlamenti, Avropa 
Şurası, Avropa Komissiyası kimi əsas qurumları fəaliyyət göstərir. 
Avropa İttifaqının qərarları Birlik ölkələri üçün üstünlük prinsipi 
əsasında qəbul edilir və bu hər sahə üzrə dövlətlərarası müqavilə 
ilə tənzimlənir. Burada qərarların icrası qaydalarını dövlətlər 
özləri seçirlər və bu baxımdan da qərarlar tövsiyyə və məcburi 
xarakter daşıyır. Bu isə o deməkdir ki, dövlətlər qərarların icrası 
formalarını seçməkdə öz azadlıqlarını saxlayırlar. Milli və ümumi 
maraqlar arasında balans yaradan dövlətlərarası və dövlətüstü 
qurumlar vardır. Avropa Birliyi institutu ilə milli dövlətlər 
arasında dəqiq səlahiyyət bölgüsü mövcuddur.1  

Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya və İtaliyanı Avropadakı 
“yaylı” münasibətlər sisteminin “kvarteti”  (dördlüyü) hesab 
etmək olar. Avropa İttifaqı milli dövlətlərin istitutusionallaşmasını 
yerinə yetirir. “Yaylı” sistemin daxilində baş verən proseslər 
nəticədə bu sistemin daha da möhkəmlənməsinə və mərkəzi 
elementlər ətrafında sıx cəmlənməsinə gətirib çıxartdı. Bu 
baxımdan da 2009-cu ilin dekabr ayının 1-dən qüvvəyə minən 
Avropa İttifaqının vahid konstitusiyasının- Lissabon müqavi-
ləsinin qəbul edilməsini şərtləndirdi. Bu konstitusiyanın qəbul 
edilməsi vahid Avropanın inkişafı, təhlükəsizliyi-qorunması, 
problemlərin birgə həll edilməsi uğrunda subyektlərin güclərinin 
birləşdirilməsi və imkanların birgə olaraq səfərbər edilməsi 
zərurətindən irəli gəldi. Təxminən yarım milyarddan çox əhalisi 
olan Avropa İttifaqının əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, burada 
“bir subyektin gücü və imkanı bütün subyektlər üçün, bütün 
subyektlərin imkanı v ə gücü bir subyekt üçün-bir dövlət 
                                                 
1 Avropa İttifaqı. http://az.wikipedia.org. 
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region, bir region dövlət üçündür” prinsipi əhəmiyyət kəsb edir. 
Lissabon müqaviləsi rəsmi olaraq “Avropa İttifaqı haqqında 
Müqavil əyə və Avropa Birliyinin yaradılması haqqında 
Müqavil əyə dəyişiklikl ər edilməsi haqqında Lissabon 
müqaviləsi”  adlanır. İngilis dilində belə adlanır: “Treaty of 
Lisbon amending Treaty on European Union and the Treaty 
establishing the European Community”. Sənəd 2007-ci ilin 13 
dekabrında Avropa İttifaqının Lissabon sammitində imzalanıbdır. 
Lissabon müqaviləsinin mətni Avropa İttifaqının üç əsas sənədi-
Avropa Birliyinin yaradılması haqqında Müqavilə (1957-ci il 
Roma müqaviləsi), Atom enerjisi üzrə Avropa Birliyinin 
yaradılması haqqında Müqavilə (1957-ci il müqaviləsi) və 1992-ci 
ildə imzalanan Maastrixt müqaviləsində dəyişiklikl ər edilməsini 
nəzərdə tuturdu. “Avropa İttifaqında islahatlar Müqaviləsi” də 
adlanan bu sənəd Avropa İttifaqının idarəetmə sistemində 
islahatların (dəyişiklikl ərin) həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. 
Sənədin başlıca məqsədi 27 üzv dövlətin kəskin qlobal 
dəyişiklikl ərdə rolu və mövqeyini gücləndirməkdən ibarətdir. 1 
Avropa İttifaqında islahatlar haqqında Müqavilə üzv dövlətlərin 
maraq və məqsədləri arasında balansı möhkəmləndirdi və Avropa 
İttifaqına “nəhəng dövlət”-“super dövlət” statusunu vermiş oldu. 
Lissabon müqaviləsinin 32-ci maddəsinə əsasən Avropa İttifaqı 
hüquq subyekti olaraq qalır. Bu o mənanı verir ki, İttifaq öz 
səlahiyyətləri daxilində beynəlxalq müqavilələr imzalaya bilər.2 
Lissabon müqaviləsi onu göstərir ki, milli dövlətlər üzərində geniş 
səlahiyyətə malik olan və birləşmiş institutları olan bir üst qurum 
vardır. Bu qurum isə qəbul edilən, tərəf kimi tanınandır. Məsələn, 
sənədə əsasən üzv dövlətlər İttifaqın səlahiyyət sahələrinə aid 
olmayan sahələrdə və Avropa İttifaqı ilə imzalanamış sənədlərlə 
ziddiyyət təşkil etməyən istənilən beynəlxalq müqaviləni imzalaya 
bilərlər.3 Sənəddə bu məsələnin öz əksini tapması o deməkdir ki, 
Avropa İttifaqı da bir hüquq subyektidir və tərəf kimi bu qurumun 

                                                 
1 Лиссабонский Договор. http://ru. wikipedia.org. 
2 Bax, həmin mənbə.  
3 Bax, həmin mənbə. 
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da maraqları qorunmalıdır. Bu həm də onu göstərir ki, dövlətlər 
müstəqil subyektlərdirlər və İttifaqla münasibətləri “yaylı” 
əsaslarla formalaşır. Avropa İttifaqı vətəndaşlarının bütün 
dünyada qorunması, onların iqtisadi, sosial, ərazi birliyi, 
çoxçalarlı mədəni dəyərlərinin və hüquqlarının qorunması Avropa 
İttifaqının əsas siyasətinə aid edilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu 
prinsiplər əvvəlki sənədlərdə deklarativ xarakter daşıyırdı. 1 
İttifaqın qarşısına qoyulan digər məqsədlər isə daxili bazarın 
yaradılması, işsizliyin aradan qaldırılması, məşğulluq, sosial 
proqres, ətraf mühitin yüksək səviyyədə müdafiə edilməsi, irqi 
ayrıseçkiliyə qarşı mübarizə, sosial ədalətlilik, uşaq hüquqlarının 
müdafiəsi və s.-dən ibarət idi. İttifaqın üst siyasi idarəetmə 
qurumu olmasına misal olaraq onu da qeyd etmək olar ki, dövlət 
üçün tələb olunan əksər qurumlar məhz bu İttifaqın siyasi 
strukturuna daxildir. Məsələn, Avropa İttifaqı Avropa Şurasının 
daimi sədri, Avropa Parlamenti (qanunvericilik funksiyası və 
büdcə məsələlərinin həlli il ə bağlı, İttifaqın Şurası ilə birlikdə, 
funksiyası mövcuddur), Avropa Şurası (dövlət başçıları və 
hökumət başçılarından, eləcə də Komissiya sədrindən ibarətdir. 
Ümumi xarici siyasət və təhlükəsizliklə bağlı məsələlərlə məşğul 
olan icra qurumudur), Avropa Komissiyası (icra qurumudur), 
Xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndə, 
Avropa Məhkəməsi, birinci instansiya Məhkəməsi və 
ixtisaslaşdırılmış məhkəmələri  özündə birləşdirən bir siyasi 
qurumdur.2  İttifaqın subyektləri arasında “yaylı” münasibətlərə 
sübut olaraq onu da qeyd etmək olar ki, Müqavilə şərtlərinə 
əsasən İttifaqın və milli dövlətlərin hər birinin öz səlahiyyəti 
vardır. Belə ki, sənədə əsasən, yerli və federal səviyyədə milli 
dövlətlərin özlərinin nail ola bimədikləri məqsədə bütünlükdə 
İttifaq səviyyəsində nail ola bilərlər. 3  Bu prinsip bir tərəfdən 
İttifaq tərəfindən onların müstəqil olmasını qəbul etmək mənasını 
verirsə, digər tərəfdən də milli dövlətlərə ümumi imkanlar 

                                                 
1 Лиссабонский Договор. http://ru. wikipedia.org. 
2 Bax, həmin mənbə.   
3 Bax, həmin mənbə. 
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hesabına İttifaqın kömək etmək, yardım etmək məqsədini ortaya 
çıxarır. Bütün bu prinsiplərlə yanaşı, üzv dövlətlərin İttifaqdan 
çıxma səlahiyyətləri də sənəddə öz əksini tapıb. Bu da 
subyektlərin bir daha hüquqlarının geniş olmasını sübut edir və 
sistem daxilində “yaylı ” münasibətləri əsaslandırır. Sənəddə 
həmçinin müdafiə siyasəti, vətəndaş təşəbbüsü, Avrozona, enerji 
siyasəti, qlobal iqlim dəyişiklikl əri kimi məsələlər də öz əksini 
tapıbdır.  

Ümumiyyətlə, Avropa İttifaqının fəaliyyətinin iqtisadi və 
siyasi əhəmiyyətinin xüsusiyyətlərini aşağıdakı şəkildə 
ümumiləşdirilmiş formada əsaslandırmaq olar:  

-Avropa İttifaqı vahid Avropa məkanının iqtisadi inkişafını 
təmin edən əsas qurumdur; 

-Avropa İttifaqı milli əsaslarla dövlətlərin fərdi inkişafını 
qarşısına qoyan və inkişafa yardım edən bir qurumdur; 

-Avropa İttifaqı ümümavropanın iqtisadi və siyasi inkişafını 
birgə şəkildə təmin etmək üçün ayrı-ayrı milli dövlətlərin 
qarşılarına qoyduqları məqsədlərinə çata bilmədikdə, onlar üçün 
köməyi təmin edən bir qurumdur; 

-Ümumavropada insan hüquqlarının qorunmasında maraqların 
və güclərin, fəaliyyətin və digər siyasətin birləşməsini təmin edən 
bir qurumdur; 

-Avropa İttifaqı ümumavropa iqtisadiyyatını stimullaşdıran bir 
qurumdur; 

-Avropa İttifaqı Avropanın subyektləri arasında iqtisadi 
balansın saxlanılmasını təmin etmək baxımından əhəmiyyət kəsb 
edən bir qurumdur; 

-İttifaq ayrı-ayrı siyasi subyektlərin iqtisadi imkanlarının 
cəmləşdirilməsi hesabına ümumavropanın inkişafını stimullaş-
dırmağı qarşısına qoyan bir qurumdur; 

-İttifaq cəmləşmiş iqtisadi və siyasi institutlar hesabına 
ümumavropa məkanında iqtisadiyyatın stimullaşdırılmasını 
məqsəd kimi qarşısına qoyan bir qurumdur ; 

-İttifaq ayr-ayrı üzv subyektlərin –mili dövlətlərin 
iqtisadiyyatının inkişafına ümumi yardımın göstərilməsini təmin 
edən bir qurumdur və s.  
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Avropa İttifaqı özünün imkanlarından və səlahiyyətlərindən 
istifadə etməklə, ümümi Avropa məkanının inteqrasiyasını iqtisadi 
və siyasi bütövləşməsini, iqtisadi təhlükəsizliyini təmin edir. 
Bütün bu siyasət isə ümumavropa üçün faydalıdır. Avropa 
İttifaqının qurumlarının mövcudluğu (Avropa Parlamenti, Avropa 
İttifaqının Şurası, Avropa Komissiyası, Məhkəmə qurumları) onu 
göstərir ki, Avropa İttifaqı subyektləri cəmləşdirmiş bir ittifaq –
dövlətidir. Bu qurumu üst qurum kimi, koordinasiyaedici və 
stimullaşdırıcı qurum kimi qeyd etmək olar. Avropa İttifaqı 
həmçinin ümumi avropa problemlərinin həlli məqsədilə proqram 
qəbuledici bir qurumdur. 

Avropa İttifaqının vahid konstitusiyasının qəbul edilməsi, 
həmçinin qanunverici, icra və məhkəmə strukturlarının 
mövcudluğu və digər siyasi institutların fəaliyyəti, vahid maliyyə 
institutlarının olması və onların səlahiyyəti onu sübut edir ki, bu 
qurum dövlət hakimiyyətləri (milli dövlətlərin hakimiyyəti) 
üzərində bir hakimiyyət, dövlət üzərində bir dövlət olan siyasi 
sistemdir, yeni “dövlət” formasıdır, beynəlxalq hüququn 
səlahiyyətli subyektidir. Bu sistemin əsas xüsusiyyəti də ondan 
ibarətdir ki, sistemdə liberalizm, demokratik tələblər və ənənənlər 
sistemin baza mahiyyətini təşkil edir. Başqa sözlə, sistem “yaylı” 
əsaslarla qurulan siyasi kompleksdir. Dövlətlərin hərəkətlərini isə 
qismən məhdudlaşdırır. Avropa İttifaqı keçmiş SSRİ-yə bənzər, 
lakin, elementlər arasında “zəncir” yox, “rezin” əsasında əlaqə 
tellərinin mövcud olduğu sistemdir. Avropa İttifaqı həmçinin milli 
subyektlərin özləri arasında yaradılan qarşılıqlı və sərfedici bir 
siyası qurumdur. Sistemin hər bir subyekti beynəlxalq 
münasibətlərdə həm müstəqil, həm də Avropa İttifaqı çərçivəsində 
təmsil olunur.  

NATO-nun və Avropa İttifaqının birləşmiş və ümumi məzmun 
mahiyyətinə görə onu qeyd etmək olar ki, Avropada SSRİ-yə 
bənzər bir “dövlət” qurulub. Fərqi isə ondan ibarətdir ki, inzibati 
amirlik sistemi yoxdur, subyektlər də beynəlxalq hüququn suveren 
vahidlikləridir, mərkəzdən (Almaniya, Fransa, Böyük 
Britaniyanın Avropa İttifaqının mərkəzi elementləri hesab etmək 
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olar) idarəetmə isə “yaylı” xarakterə əsaslanır.  
“Qandallı” sistemin dağılması və “qarışıq” sistemə keçid 

prosesləri 
1985-ci ildə Sovet rəhbərliyinə Mixail Qorbaçovun gəlməsi və 

onun “yenidənqurma” siyasəti və bu siyasətin mahiyyətinin 
cəmiyyətdə düzgün qəbul edilməməsi və cəmiyyətin siyasət üçün 
hazır olmaması tədricən iqtisadi sistemin fəaliyyətinin 
zəifl əməsinə, iqtisadi strukturların dağılmasına, istehsalın 
səviyyəsinin kəskin şəkildə aşağı düşməsinə, eləcə də iqtisadi və 
siyasi böhrana gətirib çıxartdı. Həmçinin sistemin mərkəzi 
elementinin ətraf elementlər axtarmaq və bu istiqamətdə hərbi 
gücdən istifadə etməsi (1979-cu ildə SSRİ Əfqanıstana qoşun 
yeritdi və 1989-cu ildə isə məcburi olaraq, böyük itkilər verməklə 
bu ölkəni tərk etdi) də ümumilikdə iqtisadi vəziyyəti daha da 
kəskinləşdirdi. 1980-ci illərin ikinci yarısında ətraf elementlərdə 
başa verən milli azadlıq hərəkatları “qandallı” sistemin 
dağılmasını sürətləndirdi. Bu sistem həmin dövrün dünya 
tələblərinə, dünya çağırışlarına cavab vermirdi. Mərkəzi element 
ətraf elementləri saxlamaq iqtidarında deyildi. Bundan əlavə o biri 
sistemin də kəskin mübarizəsi mövcud idi. Yeni münasibətlərin 
mövcud olduğu sistemin yaradılması tələb olunurdu. 1990-cı 
ill ərin başlanğıcında yeni siyasi yanaşma metodu “qandallı” 
sistemin dağılmasını şərtləndirdi. “Qandallı” sistemin İkinci sıra 
elementləri mərkəzi elementi tərk etdilər. 1990-cı ilin oktyabr-
noyabr aylarında Almaniyanın birləşdirilməsi prosesləri həyata 
keçirildi. “Qandallı” sistemdən “yaylı” sistemə keçid prosesləri 
başladı. Keçidi zəruri edən və meydana gələcək yeni münasibətlər 
sistemini tənzimləyən mühüm beynəlxalq hadisələrdən biri də 
ATƏM-in Yeni Avropa üçün Paris xartiyasının qəbul edilməsi 
oldu.  

 Xartiya Avropada münasibətləri mahiyyət etibarilə 
formalaşdıran və qruplaşdıran yeni sistemlərin yaranmasına təkan 
verdi. Bu xartiya demək olar ki, “yaylı”, “qarışıq”, “dəmir tor” 
sistemlərin formalşmasının əsaslarını təşkil etdi. Bu xartiyada 
deyilirdi ki, Avropada qarşıdurma və bölünmə başa çatıbdır. 
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Bundan sonra bizim əlaqələrimiz qarşılıqlı hörmət və əməkdaşlığa 
əsaslanacaqdır. Avropa keçmişin qalıqlarından azad olunur.1 Bu 
sənəd Avropada birlik və demokratiya üçün yeni dövrü başladı. 
Sənəd insan hüquqları, demokratiya və qanunun aliliyi, iqtisadi 
müstəqillik v ə məsuliyyət, iştirakçı dövlətlər arasında dostluq 
münasibətləri, təhlükəsizlik, birlik, ATƏM və sülh, gələcək üçün 
orientirlər, insanlıq dəyər və ölçüsü, iqtisadi əməkdaşlıq, ətraf 
mühit, mədəniyyət, işçi-miqrantlar, Aralıq dənizi, qeyri-hökumət 
təşkilatları kimi vacib məsələləri ortaya qoydu. Məsələn, 
Xartiyada qeyd edilirdi ki, baza iqtisadiyyatına əsaslanan iqtisadi 
əməkdaşlıq Avropa münasibətərinin əsas elementidir və gələcəkdə 
vahid və çiçəklənən Avropanın qurulmasına xidmət edəcək. 2 
Sənəddə o da qeyd edilirdi ki, Avropa ölkələri bir-biril əri il ə 
yanaşı, Kanada və ABŞ-la da dostluq və əməkdaşlıq 
münasibətlərini genişləndirəcəkdir. Avropada İsveçrə və Avstriya 
sistemin tərkib elementləri deyildilər. Lakin sistemin təsir 
sferasına aid idilər. Məlumdur ki, Avropada İsveçrə və Avstriya 
neytral ölkələr statusuna malikdir. İsveçrənin neytrallığı 1815-ci 
ildən mövcuddur.3  Avstriyanın neytrallığı haqqında Federal 
Konstitusiya qanununda qeyd edilirdi ki, özünün uzunmüddətli və 
daimi müstəqiliyini v ə ərazi bütövlüyünü, toxunulmazlığını təmin 
etmək üçün Avstriya könüllü olaraq daima neytral qalmasını 
bəyan edir. Bu məqsədləri təmin etmək üçün Avstriya gələcəkdə 

                                                 
1 Парижская Хартия для новой Европы. 21 ноября. 1990 г. Париж. 
Действующее международное право. В трех томах. Составители 
проф. Ю.М. Колосов и проф. Э.С. Кривчикова. Москва. Издательство 
Московского независимого института международного права. 1996. 
səh. 42. 
2 Həmin sənəd, kitabın 49-cu səhifəsi.  
3  Акт. Относительно признания и гарантии постоянного нейтра-
литета Швейцарии и неприкосновенности ее территории. Действую-
щее международное право. В трех томах. Составители проф. Ю.М. 
Колосов и проф. Э.С. Кривчикова. Москва. Издательство Московского 
независимого института международного права. 1996. səh. 141. 
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heç bir hərbi ittifaqa daxil olmayacaq və öz ərazisində başqa 
ölkələrin hərbi dayaq istinadgahlarının yerləşdirilməsiniə icazə 
verməyəcək.1 Bu sənədin qəbul edilməsinə qədər 1955-ci il may 
ayının 15-də Avstriyanın müstəqilliyi yenidən bərpa edilmiş və bu 
dövlətə Almaniya ilə hərbi və iqtisadi, siyasi ittifaqa girmək 
qadağan edilmişdi. Eyni zamanda bu sənəddə qeyd edilirdi ki, 
Avstriya öz ərazisində hər hansısa bir dövlətin hərbi baza 
yerləşdirməsinə və hərbi fəaliyyətinə icazə verə bilməz. Həmçinin 
panalman təbliğatı qadağan edilir və bu məqsəd üçün heç bir 
təşkilatın fəaliyyətinə icazə verilmirdi. 2  ATƏM-in nümayən-
dələrinin 1980-cü il Madrid görüşündə qəbul edilmiş sənədinə 
əsasən Aralıq dənizi dövləti olan Malta da neytral dövlət idi. Bu 
sənəd 1983-cü ildə qüvvəyə minmişdir. “Qarışıq” sistemə keçid 
zərurəti Varşava Müqaviləsi Təşkilatının ləğvini sürətləndirdi. 
Belə ki, Varşava Müqaviləsi Təşkilatının ləğv olunması haqqında 
1 iyul 1992-ci il tarixli protokolda qeyd edilirdi ki, 14 may 1955-
ci ildə Varşavada imzalanmış dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı 
yardım haqqında müqavilə və müqavilənin fəaliyyətinin 
müddətinin uzadılması haqqında 1985-ci ilin 26 aprelində 
Varşavada imzalanmış prtokolun müddəti ona görə uzadılmır ki, 
artıq Avropanın bölünməsi və qarşıdurma dövrü başa çatıbdır. 
İkitərəfli v ə çoxtərəfli əməkdaşlıq üçün yeni şərait yaranıbdır. 
Eyni zamanda Avropada Adi silahların məhdudlaşdırılması 
haqqında Müqaviləyə əsasən onlar artıq düşmən deyillər və yeni 

                                                 
1  Федеральный конституционный закон о нейтралитете Австрии. 
От 26 октября 1955 г. Действующее международное право. В трех 
томах. Составители проф. Ю.М. Колосов и проф. Э.С. Кривчикова. 
Москва. Издательство Московского независимого института 
международного права. 1996. səh. 144. 
2  Государственный договор о восстановление независимой и 
демократической Австрии. 15 мая 1955 г. Действующее между-
народное право. В трех томах. Составители проф. Ю.М. Колосов и 
проф. Э.С. Кривчикова. Москва. Издательство Московского 
независимого института международного права. 1996. səh. 143. 
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əməkdaşlıq və dostluq münasibətləri quracaqlar. Həmçinin 1990-
cı ilin Paris Xartiyasını nəzərə alarq Varşava müqaviləsinin və 
protokolunun müddətinin uzadılması ləğv edilir.1  

 
 “D əmir tor” sisteminin əsasları  
 
“Qandallı” sistemin dağılması və münasibətlərin yeni 

keyfiyyətlərinin üzə çıxması keçmiş “qandallı” və “yaylı” 
sistemlərin bazasında “dəmir tor” sisteminin genişlənməsi üçün 
şərait və imkanlar yaratdı. ABŞ və Avropanın köməkçi güc 
mərkəzləri yeni elementlərdən istifadə etməyə başladılar. “Sülh 
naminə tərəfdaşlıq” proqramı 1994-cü ildə qəbul edildi. Bu 
proqram NATO və onun əməkdaş (partnyor) dövlətləri il ə 
münasibətlərdə yeni aspektlər əlavə elədi.2 Bu proqram qoşulan 
dövlətlərlə hərbi əməkdaşlığı gücləndirdi. Proqram sülhməramlı 
imkanları artırdı, birgə planlaşdırma yolu ilə gücləri artırır, 
vasitələri gücləndirirdi. Birgə operativlik nəticəsində NATO ilə 
konkret əməkdaş tərəflərin silahlı qüvvələrinin hərbi hazırlıq və 
təlimlərinin keyfiyyətini artırırdı.3  

Avroatlantik əməkdaşlıq Şurası “Sülh naminə tərəfdaşlıq” 
proqramının əhəmiyyətli nəticəsi olaraq 1997-ci ildə yaradıldı. 44 
ölkə -16 NATO üzvü olan ölkə və Avstriya, Azərbaycan, Albaniya, 
Ermənistan, Belorus, Bolqarıstan, Macarıstan, Gürcüstan, 
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Latviya, Litva, Estoniya, Moldova, Polşa, 
Rusiya, Rumıniya, Slovakiya, Sloveniya, Tacikistan, 

                                                 
1 Протокол о прекращение Договора о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи, подписанного в Варшаве 14 мая 1955 года и 
Протокола о продлении срок его действия, подписанного 26 апреля 1985 
года в Варшаве. 1 июля 1991 г. Действующее международное право. В 
трех томах. Составители проф. Ю.М. Колосов и проф. Э.С.Крив-
чикова. Москва. Издательство Московского независимого института 
международного права. 1996. səh. 731. 
2 Партнерство ради мира. Справочник НАТО. Юбилейное издание к 
пятидесятой годовщине НАТО. Отдел информации и прессы. 
Брюссель 1998. second print. Səh. 92. 
3 Bax, yenə orada.  
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Türkmənistan, Özbəkistan, Ukrayna, Finlandiya, Çexiya, İsveç, 
İsveçrə, Makedoniya Şuraya daxil oldular. 1 Çoxlu sayda 
elementlərin ilkn olaraq “yaylı” münasibətlərə cəlb edilməsi 
tədricən “dəmir tor” sisteminin əhatəsini genişləndirdi. Bu 
siyasətin nəticəsi olaraq 1994-cü ildə NATO ittifaqı ölkələrinin 
sayı 16-a çatdı. Şimali Atlantika Müqaviləsinə əsasən bu 
müqaviləyə qoşulmaq Avropa dövlətləri üçün açıq idi. Müqavilə 
şərtlərinə əsasən bir Avropa dövləti ümumi üzvlərin razılığı ilə 
digərinə bu müqaviləyə qoşulmaq təklifini verə bilərdi. (Şimali 
Atlantika Müqaviləsi maddə 10)  Bu isə o demək idi ki, 
NATO-nin köməkçi mərkəz elementləri sistemi böyüdə və 
şaxələndirə bilərdilər (aparıcı elementlərin gücləri hesabına 
“şaxəli böyümə”). Böyütmədə isə əsas mahiyyət ondan ibarət idi 
ki, təhlükəsizlik sistemini regional güc elementlərinin özlərinin də 
imkanları hesabına böyütmək (əlavə elementlər daxil etmək yolu 
ilə) lazım gəlirdi. SSRİ dağıldıqdan sonra NATO-nun bu maddəni 
geniş tətbiq etmək imkanları artırıldı və 1994-cü ilin yanvar 
ayında NATO-nin Brüssel toplantısında “Sülh naminə tərəfdaşlıq” 
proqramı qəbul edildi. 1997-ci ildə Şimali Atlantika Əməkdaşlıq 
Şurası Avroatlantika əməkdaşlıq Şurasına çevrildi. Avroatlantika 
əməkdaşlıq Şurasının Fəaliyyət Planı təsdiq olundu.  

“Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı “dəmir tor” sisteminin 
genişlənməsi üçün yeni imkanlar yaratdı. Sistemin təsir dairəsi 
genişlənməyə başladı və bu sistemi möhkəmləndirmək və əhatə 
dairəsini genişləndirmək üçün proqrama daxil olan dövlətlər üçün 
ilkin addım olaraq “yaylı” metoddan istifadə edilməyə başladı. 
Bununla da, mərkəzi “dəmir” olmaqla, ətrafları “yaylı” 
xüsusiyyətlərə malik olan sistem yaradılmağa başladı. Sonradan 
isə sistemin yaylı hissəsi sistemin ümumi “dəmir” hissəsinin 
böyüməsinə xidmət etdi. “Qarışıq” sistem öz yerini tədricən 
“dəmir tor” sistemi ilə əvəzlədi. NATO üzvlərinin sayının 
artırılmasını və üzvlərin qəbul fazalarını buna misal çəkmək olar. 
                                                 
1 Партнерство ради мира. Справочник НАТО. Юбилейное издание к 
пятидесятой годовщине НАТО. Отдел информации и прессы. 
Брюссель 1998. second print. Səh. 92.  
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Sistemin “dəmir məftilli” olması o demək deyil ki, üzvlər bu 
təşkilatdan çıxa bilməzlər. Müqavilənin 13-cü maddəsinə əsasən 
müqavilənin 20 illik müddəti başa çatdıqdan sonra istənilən üzv 
bu müqaviləyə təkrar qoşulmaya bilər. Burada əsas məsələ ondan 
ibarətdir ki, üzvlərin təşkilatdan çıxması onlara sərf edirmi və 
təhlükəsizliklərini təmin etmək üçün başqa bir sistem varmı. 
Onların təhlükəsizliklərinə xələl gətirə biləcək və bu sistemdən 
kənarda olan başqa bir güclü element (dövlət) varmı. Qəbul etmək 
lazımdır ki, beynəlxalq ümumi təhlükəsizlik hələ tam təmin 
olunmayıb. Bir də mərkəzi element ətraf elementlərin bu 
sistemdən qopmasını ona görə istəmir ki, sistem üzrə özünün təsir 
və təzyiqini artırsın və maraqlarını təmin etsin və qorusun. Bu 
baxımdan da mərkəzi element kənar təhlükəli elementin olmasını 
daima bəyan edir və təbliğat üsulu olaraq bu amildən istifadə edir 
ki, sistem dağılmasın. Eyni zamanda özü tərəfindən də sistemin 
elementlərinə kömək edəcəyini bəyan edir. Məsələn, ABŞ bəyan 
edir ki, İranın nüvə dövlətinə çevrilməsi və ballistik raket 
texnolgiyasına sahib olması onun Avropadakı müttəfiqləri üçün 
təhlükə yaradır. Mərkəzi element olaraq həm özünün, həm də 
Avropadakı köməkçi və ətraf elementlərin təhlükəsizliyini birgə 
olaraq təmin etmək lazımdır. Bu baxımdan da ətraf elementlərin 
sistemdəm çıxması onların özləri üçün də sərfedici deyil. Ətrafda 
təhlükəli başqa elementin mövcudluğunun bildirilməsi və təbliğ 
olunması sistemin saxlanılması, dağılmaması üçün ideoloji vasitə 
rolunu oynayır. 

“Qandallı” və “dəmir torlu” sistemlər daha çox “soyuq 
müharibə” dövründə ABŞ və SSRİ tərəfindən tətbiq edilirdi. Yəni 
ətraflarında (iqtisadi, siyasi və hərbi bloklarında) olan 
subyektlərin bütün hərəkətlərinin maksimal həddi vardı. “Əl” v ə 
“ayaq” hərəkətlərinin maksimal məsafəsi var idi. “Soyuq 
müharibə”dən sonra isə “qandallı” sistemləri, “qarışıq” sistemlər, 
o cümlədən “yaylı” və “dəmir torlu” sistemlər əvəz etdi. NATO-
nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı məhz “qandallı” 
sistemdən elementlərin o biri “dəmir torlu” sistemə və “qarışıq” 
sistemə keçidini əsaslandırdı və sürətləndirdi. Digər “qandallı” 
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sistem isə çökdü, “zəncirlər” qopdular. Avropa İttifaqının 
fəaliyyətinin genişlənməsi isə “yaylı” sistemlərin əsaslarını 
təkmilləşdirdi.  

Hal-hazırda Avroatlantik məkanında “yaylı”(Avropa İttifaqı), 
“qarışıq” (Avropa İttifaqı-keçmiş SSRİ respublikaları 
münasibətləri, NATO-nun NATO ittifaqı-“Sülh naminə 
tərəfdaşlıq proqramı” üzvləri münasibətləri sistemi və MDB 
sistemi) və “dəmir tor”(NATO ittifaqının genişlənməsi-üzvlərin 
sayının artması nəticəsində fəaliyyət göstərən sistem) sistemləri 
mövcuddur. ABŞ mərkəzi element olaraq “qarışıq” sistemin 
bazasında “dəmir torlu” sistemin əhatəsini genişləndirmək və 
elementlərini gücləndirmək siyasətini yeridir. Müstəqil Dövlətlər 
Birliyi ç ərçivəsində Rusiya da çalışır ki, “qarışıq” sistemi yaratsın. 
Bu baxımdan da “qandallı” sistemdən fərqli sistem yaratmağa və 
özünün tarixi maraqlarını bərpa etməyə çalışır. Bu dövlət üçün ən 
məqbul variant isə MDB-nin mövcudluğudur. Rusiya istəyir ki, 
keçmiş SSRİ subyektlərini onların milli maraqları əsasında öz 
ətrafında saxlasın ki, onlar qopmaq istəməsinlər. Təşkilatın 
nizamnaməsinə əsasən üzv dövlətlər beynəlxalq hüququn 
subyekləridir və Birlik dövlət deyil və milli dövlətlər üzərində üst 
səlahiyyətə malik deyil. Birlik beynəlxalq hüququn prinsip və 
normalarına, eləcə də BMT nizamnaməsi və ATƏM-in (indiki 
ATƏT) sənədlərinə müvafiq olaraq öz fəaliyyətini qurur.1 Rusiya 
çalışır ki, keçmiş SSRİ respublikalarından müstəqil subyektlər 
şəklində “rezin” əsasında (telləri rezin olan) münasibətlər 
qurmaqla öz “qarışıq” və “dəmir tor” siyasi sistemini 
formalaşdırsın. Bununla yanaşı, Rusiya da “qandallı” sistem 
dağıldıqdan sonra həmin sistemin keçmiş birinci sıra elementləri 
hesabına özünün “qarışıq” və “dəmir tor” sistemini yaratmaq 
siyasətini həyata keçirməyə çalışır. Bu da onunla izah olunur ki, 

                                                 
1 Устав Содружества Независимых Государств. 22 января 1993 г. 
Действующее международное право. В трех томах. Составители 
проф. Ю.М. Колосов и проф. Э.С. Кривчикова. Москва. Издательство 
Московского независимого института международного права. 1996. 
səh. 719. 
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böyük element beynəlxalq münasibətlər sistemində özünəxas 
elementlər sistemini yaratmaq siyasətindən əl çəkməyir. “Dəmir 
tor” sisteminin mərkəzi elementi olan ABŞ isə Rusiya ətrafında 
yarana biləcək sistemdən ehtiyatlanır. Bu baxımdan bu element 
üzərində nəzarəti əlində saxlamağa çalışır. 2009-cu ilin iyul 
ayında ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə 
köməkçisi Filip Qordon bəyan edirdi ki, NATO Rusiyanın 
müəyyən şərtlərlə ittifaqa üzv qəbul edilməsi məsələsinə baxa 
bilər. Lakin Rusiyanın dövlət rəhbərlərinin cavabına görə, 
Rusiyanın NATO-ya qəbul edilməsi hələlik mümkün deyil, 
Rusiya yalnız Şimali Atlantika Alyansı ilə normal münasibətlər 
istəyir və əməkdaşlığı davam etdirmək niyyətindədir.1 Bu mövqe 
Rusiyanın sistem yaratmaq məqsədini və NATO ilə ehtiyatlı 
davranmaq istəyini bir daha sübut edir. 

“D əmir tor” sisteminin xüsusiyyətlərini aşağıdakı şəkildə 
qısa olaraq əsaslandırmaq olar: 

-mərkəzi və regional mərkəzi yardımçı elementlər birgə hərbi 
güc sayəsində özlərinin birgə təhlükəsizliklərini ntəmin edirlər; 

-mərkəzi element regional yardımçı güc elementlərinin 
imkanları hesabına regionda özünün hərbi-siyasi marağını 
genişləndirir; 

-regional mərkəzi elementlər ətraf elementlərin hərbi 
imkanları və məkanları hesabına ümumi təhlükəsizlik sistemi 
yaradırlar; 

-ətraf elementlər regional yardımçı güc elementləri və mərkəz 
elementləri il ə birləşmiş əsaslarla, şəbəkə daxilində özlərinin 
təhlükəsizliklərini təmin edirlər; 

-birləşmiş güc ümumavropa məkanının təhlükəsizliyini təmin 
edir; 

-elementlərin qarşılıqlı münasibətləri “birinin t əhlükəsizliyi 
hamının, hamının təhlükəsizliyi biri üçündür”  prinsipi əsasında 
qurulur; 

-mərkəzi və regional ətraf elementlərin təhlükəsizlik 

                                                 
1 Россия-НАТО. http://ru.wikipedia.org. 
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şəbəkəsinin “telləri dəmirdən toxunur”. Bu da o mənanı verir ki, 
ətraf elementlərin gücü bir-birilərindən asılıdır, mərkəzi element 
ətrafında vahid güc yaranır və ətraf elementlər elə bərkidilir ki, bu 
elementlər “tordan qopa bilmirlər”. Qopmaq da onlara sərf etmir; 

-mərkəzi element ətraf elementləri gücləndirmək üçün əlavə 
“torlar”-“tell ər” “toxuyur”. Bu isə o mənanı verir ki, mərkəzi 
element-ABŞ getdikcə ətraf elementlərdə- Polşa, Çexiya, 
Rumıniya, Bolqarıstan və Türkiyədə güclənməyə çalışır; 

-mərkəzi elementin başlıca məqsədlərindən biri də odur ki, 
“yaylı” metoddan istifadə edərək “dəmir tor” sisteminə daxil 
olmayan elementlərlə əməkdaşlıq etsin və lazım olan anda onları 
öz “dəmir toruna” daxil etsin. Bu da mərkəzi element tərəfindən 
getdikcə “tor toxuma” prosesini gücləndirir; 

-mərkəzi element ətraf elementlərdə güclənir ki, lazım olan 
anda digər sistemin elementlərindən qorunsun.  

“Dəmir tor” sisteminin fəaliyyət prinsipinin mahiyyəti həm də 
ondan ibarətdir ki, ümumilikdə “tora” dəyən zərbələr “tor”un hər 
bir elementini və ümumilikdə “toru” “silk ələsin”. Bu isə o mənanı 
verir ki, mərkəzi element sistemin bir elementinə dəyən zərbədə 
bütün elementlərdə reaksiyanın doğurmasını təmin etsin və s.  

 
 Yazılma tarixi 10 mart 2010-cu il  

 
ABŞ tərəfindən qondarma erməni soyqırımı məsələsinin 

tez-tez gündəliyə gətirilm əsi Türkiy ə-Rusiya, Türkiyə-İran 
yaxınlaşmasının qarşısını almaq üçün Türkiyəyə edilən ən 
real təzyiq üsulu və vasitəsidir 

 
ABŞ 1949-cu ildən etibarən Avroatlantik məkanında 

beynəlxalq və regional əhəmiyyət kəsb edən təhlükəsizlik 
sistemini (NATO İttifaqı) yaradıb. Bu təhlükəsizlik sisteminin 
imkanlarından istifadə edərək, ABŞ özünün dünyanın əksər 
regionlarında, o cümlədən Avropa, Yaxın Şərq (İraqdakı koalisiya 
qüvvələri), Asiya qitəsinin digər yerlərində (Əfqanıstandakı 
koalisiya qüvvələri) hərbi-strateji maraqlarının təmin edilməsini 
həyata keçirir. Təhlükəsizlik sistemi ABŞ-ın dünyanın digər 
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məkanlarında maraqlarını təmin etmək üçün güc vasitəsidir, 
vasitədən istifadə edərək digər elementlərə təzyiq vasitəsidir, 
tranzit elementi və məkanıdır, digər hərbi-siyasi obyektləri 
əlində saxlamaq vasitəsidir.  ABŞ 1+sistem (ABŞ-NATO); 1+ 
sistem+ətraf elementlər (ABŞ-Kanada-NATO-nun Avropa 
elementləri-Şərqə doğru genişlənmə); 
1+(1+1)+(1+1)+(1+1)+(1+1)+(1+1)+başqaları)- ABŞ-
Avstraliya, ABŞ-Yaponiya, ABŞ-Cənubi Koreya, ABŞ-
Pakistan, ABŞ-İsrail, ABŞ-Misir, AB Ş-Səudiyyə Ərəbistanı, 
ABŞ-BƏƏ, ABŞ-Filippin v ə digər dövlətlər şəklində sistemlər 
şəbəkəsi qurmaqla, dünyanın təhlükəsizliyini təmin etmək və 
təhlükəsizlik məkanını bu yolla ələ almaq siyasəti yeridir. ABŞ 
təhlükəsizlik sisteminin coğrafi-siyasi bazasını regional birləşmiş 
(cəmləşmiş) dövlətlər və ayrı-ayrı regionlarda elementlər (tək-tək) 
təşkil edir. ABŞ-ın “dəmir tor”- NATO İttifaqındakı subyektlər 
arasındakı hərbi münasibətlər sistemini öz möhkəmliyinə və 
bağlılığına görə belə adlandırmaq olar-təhlükəsizlik sisteminin 
genişlənməsində sistemin ətraf güclü elementi olan Türkiyə 
yaxından iştirak edir və demək olar ki, bu sistemin aparıcı 
qüvvələrindən biridir. Türkiyə II Dünya müharibəsindən sonra, 
xüsusilə Sovetlərin təhdidi səbəbindən NATO-ya üzv olmaq 
istəmişdir.1 Bununla yanaşı, soyuq müharibə dövründə Türkiyə 
NATO-nun cənub qanadında böyük rol oynamışdır. Soyuq 
müharibədən sonra Türkiyənin strateji əhəmiyyəti azalmamış, 
əksinə, Avropa təhlükəsizliyinə xələl gətirə biləcək təhdidin 
qarşısını ala biləcək vəziyyətə gəlmişdir. NATO rəsmiləri 
tərəfindən təsdiq edilən və Avropa təhlükəsizliyinə aid olan 16 
qaynar nöqtənin 13-ü Türkiyənin əhatəsindədir.2 Bu səbəblə də bu 
qaynar nöqtələrdəki hər hansı bir qarşıdurma və bu qarşıdurmanı 
yatızdıracaq hərbi əməliyyatlar Avropa ilə yanaşı, Türkiyənin də 
milli t əhlükəsizliyinin təmin olunmasının tələblərinə aid 
olacaqdır.3 O da məlumdur ki, Türkiyə ABŞ-ın “dəmir tor” 
                                                 
1 İdris Bal 21.yüzyılda Türk dış politikası. Ankara, ocak, 2004; Nobel yayın 
dağıtım. 2 baskı. 994 s., səh. 940. 
2 Həmin kitab, səh.941. 
3 Həmin kitab, səh.942. 
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təhlükəsizlik şəbəkəsinin genişlənməsi üçün NATO-nun ”Sülh 
naminə tərəfdaşlıq” proqramına qoşulan Gürcüstan və 
Azərbaycanın bu şəbəkənin ətraf elementləri olmaları üçün böyük 
kömək göstərir. Gürcüstan və Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya 
olunmalarına yardım edir. Məsələn, Türkiyə 1990-cı illərdən 
başlayaraq Gürcüstan və Azərbaycanda mütəşəkkil ordu 
quruculuğunda, ordunun döyüş hazırlığının yüksəldilməsində, 
operativliyin artırılmasında, terrorizmə qarşı mübarizə imkan-
larının genişləndirilməsində (bu məsələlər “Sülh naminə 
tərəfdaşlıq proqramı” nın əsas mahiyyətini təşkil edən 
amillərdəndir) və bu kimi digər təlimatlandırmada yaxından 
kömək edir.1 ABŞ-ın (NATO-nun) Gürcüstan və Azərbaycanla 
hərbi münasibətləri “yaylı” sistem əsasında qurulur. O da 
məlumdur ki, ABŞ “yaylı” sıstemdən istifadə edərək Avropanın 
(xüsusilə sosialist blokundan ayrılmış) ölkələrinin əksəriyyətini 
özünün “dəmir tor” təhlükəsizlik sisteminin tərkib elementlərinə 
çeviribdir. (NATO-nin genişlənməsi). Lakin bu genişlənmə hələ 
bitməyibdir. ABŞ çalışır ki, Rusiyaya ətraf elementlərdən ibarət 
təhlükəsizlik sistemi yaratmağa imkan verməmək üçün keçmiş 
SSRİ respublikalarını da Rusiyadan ayırsın. (Baltikyanı 
respublikaların NATO-ya qəbul olunmalarını, Yuşenko 
hakimiyyəti dövründə Ukraynanın NATO-ya üzvlük məsələsinin 
gündəlikdə olmasını, Gürcüstanın NATO-ya qəbul olmaq istəyini 
buna misal çəkmək olar). Bu siyasətin davamı olaraq “yaylı” 
münasibətlər forması, “dəmir naqil (məftil)” formasına keçsin. 
ABŞ Ermənistanı hər zaman Rusiya təhlükəsizlik sistemindən 
ayırmağa can atır. Lakin Rusiyanın bu ölkədə hərbi bazalarının 
olması və eləcə də, Ermənistanın iqtisadi baxımdan Rusiyadan 
asılılığı həmin siyasəti reallaşdırmağa imkan vermir. ABŞ 
Ermənistanı öz tərəfinə çəkmək üçün yeganə yol olaraq Türkiyə 
istiqamətindən və Türkiyənin imkanlarından istifadə etmək istəyir. 
Türkiyənin coğrafi mövqeyi və hərbi potensialı müvafiq addım 
üçün şərait yaradır. Lakin ABŞ bu yoldan istifadə etmək 
                                                 
1 Nəsibov E.M. ABŞ və Türkiyənin Qafqaz geosiyasi regionunda strateji 
maraqları və Azərbaycan respublikası. Bakı, “Çıraq” nəşriyyatı-2006 310 s., 
səh.132; 151. 
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imkanlarından xaricdir və Cənubi Qafqazda Rusiya ilə hərbi 
rəqabət apara bilmir və Rusiyanın sərt reaksiyası və Rusiya 
tərəfindən hərbi müdaxilələr ABŞ-ı bu siyasətdən çəkinməyə 
vadar edir. ABŞ həm də Rusiya ilə qlobal qarşıdurmaya getmək 
istəmir. 2008-ci ilin avqust hadisələri-Gürcüstan-Rusiya 
müharibəsi bir daha bunu sübut etdi. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
imkanların məhdud olmasına baxmayaraq ABŞ Ermənistanı da 
əldən buraxmaq istəmir. Ermənistanla NATO arasındakı 
münasibətlər də “yaylı” əsaslarla qurulur. Bir məsələni də xüsusi 
olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyə tranzit və güc amili olaraq 
gələcəkdə ABŞ-Ermənistan hərbi əlaqələrinə geniş imkanlar üçün 
şərait yaratsa belə, ABŞ Ermənistanı öz “dəmir tor” sisteminə qata 
bilməyəcəkdir. Azından ona görə ki, regionda Rusiya ilə yanaşı, 
ikinci böyük dövlət olan İran da vardır. ABŞ isə narahat olur ki, 
Cənubi Qafqazı əldən verəcək və Cənubi Qafqaz bütövlükdə 
Rusiya təhlükəsizlik sisteminin tərkibinə qatılacaqdır. Rusiyanın 
Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatının siyasətini də buna sübut amili 
kimi hesab etmək olar.  

Türkiyə isə özünün son dövr siyasi kursunda islahatlar etmək 
qərarındadır. “Yaylı” iqtisadi və siyasi sistemə (Avropa İttifaqında 
dövlətlər arasındakı iqtisadi və siyasi münasibətləri formasına və 
məzmununa görə belə adlandırmaq olar) yaxın buraxılmayan və 
daima təzyiqlə üzləşən Türkiyənın son zamanlarda İran, Rusiya, 
Ərəbistan və Suriya ilə yaxınlıq siyasətinin mahiyyətindən bu 
dövlətin tədricən öz siyasi kursunda dəyişiklik etmək istəyini başa 
düşmək olar. Belə ki, Türkiyə “dəmir tor” sistemindən asılılığı 
azaltmağa çalışır. Çünki özü də iqtisadi cəhətdən güclənməyə 
doğru gedir. Türkiyənin iqtisadiyyatı 2002-ci ildən çox sürətlə 
inkişaf edir. Əgər, 2003-cü ildə Türkiyə iqtisadiyyatı dünyada 26-
cı yerdə idisə, hal-hazırda 16-cı yerdədir.1 (Qeyd: Lakin nəzərə 
almaq lazımdır ki, Türkiy ənin regional böyük güc elementi 

                                                 
1 Davutoğlu, “Soykrım Kararının Maksadı Türkiye üzerinde baskı kurmaksa 
eğer, kimse Türkiye üzerinde baskı kuramaz” dedi. 
http://www.haberler.com/turkiye-isveç-hattinda-ermeni-gerilimi 
=haberi/13.03.2010. 



 253

olması üçün kifayət qədər iqtisadi potensialı mövcud deyildir. 
Türkiy ə elmi-texnologiya sahəsində gələcəkdə daha da güclü 
olmalıdır)  Digər tərəfdən də regionda güclənən İran və Rusiyanı 
nəzərə alaraq, Türkiyə öz coğrafi mövqeyindən istifadə edərək, 
balans yaratmağa və bu yoldan faydalanaraq özünün regionda 
hərbi, siyasi və iqtisadi gücünü artırmağa çalışır. Bu baxımdan da 
Türkiyənin mövcud xarici siyasətinin üç məzmun istiqamətli 
olmasını təxmin etmək olar. Birincisi,  nəzərə almaq lazımdır ki, 
Türkiyə gücləndikcə “dəmir tor” sistemindən çıxmağa çalışır 
(Regional təhlükəsizlik sistemində aparıcı güc elementi olmaq 
üçün); ikincisi,  Türkiyə daha da güclənmək üçün Rusiya 
təhlükəsizlik və iqtisadi sisteminə meyl göstərməyə çalışır 
(Türkiyə Rusiyanın əsas ticarət partnyorlarından biridir); 
üçüncüsü isə Türkiyənın özünün mərkəzi element olmaq istəyi 
vardır və bu istəkləri reallaşdırmağa can atır. Türkiyə hələlik, 
yalnız Rusiya təhlükəsizlik sistemi ilə yaxınlaşmaq üçün müəyyən 
addımlar atır. 2008-2009-cu illərdə Türkiyə-Rusiya münasibətləri 
yüksələn xətlə inkişaf edib. Eləcə də Türkiyə-İran münasibətləri 
də inkişaf etməkdədir. Türkiyə hələ regionda mərkəzi element ola 
bilmir və bu baxımdan da özü mərkəz olmaqla sistem yaratmaq 
imkanına malik deyil. Azından ona görə ki, Türkiy ə mərk əzi 
elementə çevrilmək üçün tələb olunan güclü iqtisadiyyata, 
milli h ərbi sənaye kompleksinə, strateji təyinatlı silahlara-
kütl əvi qırğın silahlarına-xüsusilə, nüvə silahına, və yaxın, 
orta və uzun məsafə qət edəcək raket texnologiyasına malik 
deyil. Bu baxımdan da ətraf elementlər hesabına (məsələn, Suriya, 
Livan, İraq, Azərbaycan, Fələstin və s.) özünə təhlükəsizlik 
sistemi qurmaq imkanlarından məhrumdur. Türkiyənin gələcək 
yolu isə ya “dəmir tor” sistemində çox güclənmək, ya da 
Rusiyanın və İranın güclənməsini gözləyib bu dövlətlərlə 
birləşmək və bununla da “dəmir tor” sistemindən uzaqlaşmaqdan 
ibarət olmalıdır.  

ABŞ isə Türkiyənin bu məqsədini, yəni uzaqlaşmaq niyyətini 
hiss edir. Bir məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, 
Türkiyə uzaqlaşarsa, ABŞ heç zaman Cənubi Qafqaz və Mərkəzi 
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Asiyaya daxil ola bilməz. Bununla yanaşı, ABŞ-ın Ərəb 
dünyasında və islam aləmində də nüfuzu zəifl əyə bilər. Əfqanıstan 
isə ABŞ-ın Mərkəzi Asiyaya girişini təmin etmək iqtidarında 
deyil. Mühüm element rolunu oynaya bilməz. Türkiyənin ABŞ-
dan uzaqlaşması ilə regionda birl əşmiş mərk əzi elementlər 
sistemi yarana bilər. Burada Türkiyə və İran mərkəzi elementlər 
rolunu oynaya bilərlər. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Türkiyə 
və İran dünya siyasətinin qurşaq (kəmər)  elementlərindəndirlər. 
Dünya siyasətinin əsas ağırlığı da onun “belin ə”  düşür. Türkiyə 
və İran dünya siyasətinin hərəkətini təmin edən “bel sinirl əri-
onurğa sinirləri v ə əzələləri”  rolunu oynayan dövlətlərdəndirlər.  

ABŞ Türkiyənin “dəmir tor” sistemindən uzaqlaşmaq istəyinin 
qarşısını almaq və Türkiyənin Rusiya və İrana yaxınlaşmasına 
imkan verməmək üçün təzyiq amilindən istifadə edir. Təzyiq 
vasitəsi bir tərəfdən beynəlxalq münasibətlər sistemində güclü 
dövlətlərin təhlükəsizlik və iqtisadi sistemlərinin möhkəmlən-
məsinə xidmət edir. Digər tərəfdən isə, müsbət xidmətlə yanaşı, 
münasibət tellərinin də gərilməsinə səbəb olur ki, bu da onun 
mənfi tərəfidir. Həmçinin beynəlxalq hüququn prinsiplərinin 
ədalətlilik mahiyyətini heçə endirir. “Erməni soyqırımı” 
məsələsinin də ABŞ tərəfindən tez-tez siyasi gündəliyə gətirilməsi 
təzyiq siyasətinin sübutudur. ABŞ onsuz da başa düşür ki, Türkiyə 
vasitəsilə Ermənistanı öz orbitinə çəkə bilməyəcək. İndiki 
zamanda, yəni Rusiyanın forpostu olan Ermənistanda hərbi 
bazaların olması bu siyasətin ABŞ-ın və Türkiyənin region 
maraqlarına zərbə vuracağından xəbər verir. Əksinə olaraq, bu 
siyasət reallaşarsa, hesab etmək olar ki, ABŞ-ın region maraqları 
zərbə altında qalacaq və Rusiyanın Türkiyə üzərində Cənubi 
Qafqazda tamamilə üstələməsinə gətirib çıxaracaq.1 Əvəzində 
Türkiyəni də itirmək istəmir. Buna görə də Türkiyəyə qarşı təzyiq 
amili olaraq dolayı metoddan, vasitədən, yəni “erm əni 
soyqırımı”  amilindən istifadə edir ki, Türkiyə-Rusiya, Türkiyə-
                                                 
1 Nəsibov E.M. Siyasət (mövqelər, baxışlar, təhlill ər, nəzəriyyələr, təklifl ər, 
proqnozlar) elmi və elmi-publisistik məqalələr toplusu. I cild. Bakı, “Təhsil” 
EİM, 2009, 496 s., səh. 474-480. 
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İran yaxınlaşmasının qarşısını alsın. Belə ki, ABŞ Konqresinin 
Nümayəndələr Palatasının Xarici əlaqələr Komitəsi 2010-cu ilin 
mart ayının 4-də 23 səs lehinə, 22 səs əleyhinə olmaqla 252 saylı 
qətnamə qəbul edib. Qətnaməyə görə, ABŞ prezidenti 1915-ci ildə 
Osmanlı Türkiyəsində baş verənləri rəsmi olaraq erməni soyqırımı 
kimi səciyyələndirməli və hər ilin aprelində ölkənin erməni 
mənşəli vətəndaşlarına müraciətdə məhz bu termindən istifadə 
etməlidir. Komitə rəhbəri Hovard Bermanın fikrincə, ABŞ erməni 
soyqırımını tanımalı, mənəvi məsuliyyətini yerinə yetirməlidir. 
Bu, türklər üçün çətin və ağrılı proses olsa da, nəticə etibarilə 
Türkiyə demokratiyasını və ABŞ-Türkiyə münasibətlərini 
möhkəmlədəcək.1 Konqresmen Bred Şermanın fikrincə, hər dəfə 
hansısa ölkə “erməni soyqırım”ını tanıyanda Türkiyənin buna sərt 
münasibəti uzun çəkmir. Fransa ilə ticarət əlaqələrinin 
pozulacağını deyən türklər həmin ölkə ilə ticarət dövriyyəsini 
dörd dəfə artırıblar.2 Buradan bir daha sübut olunur ki, ABŞ-ın 
təzyiq etməkdə məqsədi Türkiyəni “d əmir tor” sisteminə daha da 
“bağlamaq”dan ibarətdir. Lakin bir məsələni nəzərə almaq 
lazımdır ki, yaxınlaşdırmaq üçün heç də səmərəli olmayan bu 
metodun tətbiqi Türkiyəni zorla uzaqlaşmağa məcbur edə bilər. 
Bir daha qeyd etmək lazımdır ki, Ankaranın Moskva ilə 
yaxınlaşması fikirləri də geniş səslənir. 3  Belə hesab edilir ki, 
ermənilərin soyqırımını tanıması ABŞ-ın xeyirxah əməl və 
demokratiyanı yerinə yetirmək əməlidir. 4 Konqresmen Şermanın 
fikrincə, Türkiyə öz tarixi keçmişini inkar etməkdə davam edərsə 
və erməni soyqırımını tanımazsa, Türkiyə ilə ABŞ arasında yaxşı 
münasibətlər olmayacaq.5 ABŞ təzyiq metodunun təsiri ilə 
Türkiyənin uzaqlaşa biləcəyindən ehtiyatlanır və bu addımın onun 

                                                 
1 Xaqanı Rüstəm. Berman-şou...Konqresdə erməni-amerikan komediyası. 
“Ekspress” qəzeti, № 043, 6-9 mart 2010-cu il. 
2 Həmin mənbə. 
3 Чиркнули в США, а зажгли в Турции. «Знаки» с Андреем 
Кондрашовым. http://www.vesti.ru/doc.html?id=346182. 06 marta 2010 г. 
4 Həmin məqalə. 
5 Bax, yenə orada. 



 256

xeyrinə olmayacağını düşünür. Bu baxımdan ABŞ Dövlət katibi 
Hilları Klinton Qvatamelaya səfəri zamanı bildirmişdir ki, 
“erməni soyqırımı” məsələsinə ABŞ Konqresində baxılmayacaq.1 
Türkiyənin ABŞ üçün siyasi və strateji əhəmiyyətini dərk edən və 
təzyiq metodunun mənfi tərəflərini, xüsusilə özündən itələmə 
xüsusiyyətlərini bilən ABŞ konqressmeni Berton isə hesab edir ki, 
tarixin həmin dövrü insanların əzab çəkmələri, vəhşilik v ə faciələr 
dövrüdür. Burada şübhə ola bilməz. Biz isə XXI əsrdə yaşayırıq 
və bu günün reallığından çıxış etmək lazımdır. Biz Türkiyədə 
hərbi bazalarımızı itirməyə risq edirik, hansı ki, bu bazalar Yaxın 
Şərqdə o cümlədən ABŞ və İsrailin region təhlükəsizliyi üçün 
vacibdir.2Təzyiq metodunun ətraf elementi kənara atması səbəbinə 
sübut olaraq bir daha bildirmək lazımdır ki, Türkiyə ardıcıl davam 
edən bu siyasətdən kənarlaşa bilər. Türkiyənin “Sabah” qəzetinin 
yazdığına görə, Türkiyə baş naziri Rəcəb Təyyub Ərdoğan bildirib 
ki, əgər ABŞ Konqresində erməni soyqırımı faktı qəbul edilərsə, 
Türkiyə 2010-cu ilin aprel ayında ABŞ-da keçiriləcək nüvə 
təhlükəsizliyi sammitinə qatılmayacaq. İqtisadi sahədə isə 
aviasiya ləvazimatlarını, dəzgahların, kimyəvi və yeyinti sənayesi 
məhsullarının ixracı ilə əlaqədar olaraq ABŞ-la mövcud olan 
müqavilələrə Ankara tərəfindən yenidən baxılacaqdır. Hərbi 
sahədə isə ABŞ hərbi hava qüvvələrinin Türkiyə üzərindən uçuşu 
məsələsinin məhdudlaşdırılmasına və NATO bazalarının 
məhdudlaşdırılması məsələsinə baxılacaq. Strateji məsələlərdə isə 
Türkiyə Rusiya ilə yaxınlaşmanı davam etdirəcəkdir. Türkiyə ilə 
Rusiya arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq gücləndiriləcəkdir. 3 
Bu bir daha onu sübut edir ki, Türkiyə “dəmir tor” sistemindən 
uzaqlaşmaq siyasətini gücləndirə bilər. ABŞ-Türkiyə münasi-
bətlərini şərh edən rusiyalı mütəxəssis Satanovskinin fikrincə, 
Amerika haradadırsa, Türkiyə də hələlik oradadır. ABŞ 

                                                 
1 Конгресс США не будет рассматриват резолюцию о геноциде армян. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=345728. 06 marta 2010 г. 
2 Чиркнули в США, а зажгли в Турции. «Знаки» с Андреем 
Кондрашовым. http://www.vesti.ru/doc.html?id= 346182. 06 marta 2010 г. 
3 Yenə orada. 
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Türkiyənin hərbi müttəfiqi və sərmayə mənbəyidir. Rusiya isə 
Türkiyənin əsas ticarət partnyorudur. Bu balans saxlanılacaqdır. 
Türkiyə gələcəkdə ABŞ və Rusiya qarşıdurmasını yaratmaya-
caqdır.1  Bununla da razılaşmaq olar ki, Türkiyə öz coğrafi 
mövqeyinə görə regionda ABŞ-la Rusiya qarşıdurmasının baş 
verməsinin qarşısını almaq üçün “yastıq”  rolunu da oynamaq 
imkanlarına malikdir.  

İran və Rusiyanın güclənməsi Türkiyəyə ona görə sərf edir ki, 
Türkiyə istəyir ki, həm coğrafi mövqeyindən balans kimi istifadə 
etsin, həm də lazım olan anda “dəmir tor” sistemindən çıxsın. 
Rusiyanın təhlükəsizlik sisteminə daxil olmaq isə Türkiyəyə 
strateji təyinatlı silahlara sahib olmaq imkanı verər və Türkiyə 
özünün milli texnologiyasını yarada bilər. Rusiya ilə Türkiyə 
arasında atom energetikası ilə əlaqədar yaxınlaşmanın olması da 
gündəlikdədir. ABŞ isə müxtəlif yollarla İran kimi öz keçmiş 
müttəfiqini geri qaytarmaq istəyir. Ötən əsrin 70-ci illərində İran 
regionda ABŞ-ın ən yaxın müttəfiqi olub. Belə ki, 1978-ci ilin 
başlanğıcında İranda olan və İran şahı Məhəmməd Rza Pəhləvi il ə 
görüşən ABŞ prezidenti C. Karter belə bir fikir söyləmişdir: 
“Dünyada başqa heç bir ölkə hərbi təhlükəsizliyimizin qarşılıqlı 
olaraq təşkil edilməsində, bizə sizin qədər yaxın deyil. İki ölkəni 
də birləşdirən bölgəyə aid problemlərlə bağlı, başqa heç bir ölkə 
bizimlə sizin qədər fikir mübadiləsi aparmır. Özünə münasibətdə 
(İran şahı nəzərdə tutulur) daha çox dostluq hiss elədiyim, daha 
böyük minnət duyduğum başqa heç bir dövlət başçısı yoxdu” 2 
Lakin indiki İran rejimi ABŞ-la yaxın olmağa imkan vermir. Buna 
görə də rejimin ant-ABŞ siyasəti Türkiyənin hər zaman vasitəçilik 
imkanlarını və regional güc statusunu artırır. Bir məsələni də 
xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyə İranı ABŞ-a 
yaxınlaşdıran element kimi də mühüm rol oynaya bilər və 

                                                 
1 Чиркнули в США, а зажгли в Турции. «Знаки» с Андреем 
Кондрашовым. http://www.vesti.ru/doc.html?id= 346182. 06 marta 2010 г.  
2 P43 Fərəh Pəhləvi. Xatirələr. (Yıxılan rejimin və bitməyən eşqin hekayəti). 
Çevirəni N. Əbdülrəhmanlı., Bakı, “Adiloğlu” n əşriyyatı, 2008, 420 s., s. 257. 
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Türkiyənin buna imkanları çatar. İran isə Türkiyəni ABŞ 
zərbələrinin önündə özünə bir “istehkam”  kimi görür.  

ABŞ tərəfindən “erməni soyqırımı” məsələsinin gündəliyə 
gətirilməsi Avropada da Türkiyə əleyhinə siyasətə təkan verib. Bu 
baxımdan “erməni soyqırımı” məsələsi 11 mart 2010-cu ildə İsveç 
parlamentində də qəbul edilib. İsveçə səfər edən Türkiyə 
parlamenti nümayəndə heyətinin fikrincə, bu addım İsveç-Türkiyə 
münasibətlərinə zərbə vura bilər. Türkiyə parlamentinin üzvü 
Alqan Hacaloğlu da deyib ki, “erməni soyqırımı” məsələsi ortaya 
atıldıqdan sonra dünyada Türkiyəyə qarşı siyasi oyunlar 
oynanılmağa başlanılıb. Bu oyunlardan biri də İsveç 
parlamentinin verdiyi qərardır. Türkiyə bu təzyiqlərə baxmayaraq 
regionda, Cənubi Qafqazda öz siyasətini davam etdirəcək. Onun 
fikrincə, soyqırım məsələsi ilə siyasətçilər yox, tarixçilər məşğul 
olmalıdır. Tarix məhkəməyə çəkilməz. 1 İsveç parlamentində 
“erməni soyqırımı” məsələsinin qəbul edilməsinə münasibət 
bildirən Türkiyə prezidenti Abdulla Gülün fikrincə, qərarların 
necə meydana gəlməsi məlumdur. İsveç parlamentinin qərarı 
tarixə olan hörmətsizlikdir və çox kədərvericidir. Qərarın isə heç 
bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu baxımdan da bu məsələləri böyütmək, 
şişirtmək düzgün deyil.2 İsveçin xarici işlər naziri Karl Bildt də 
qərardan təşvişə düşdüyünü bildirdi. Onun fikrincə, tarix 
siyasiləşdirilməməlidir.3 Bu qərar iki ölkə arasında münasibətlərin 
gərilməsinə səbəb oldu və Türkiyə baş nazirinin İsveçə gözlənilən 
səfəri təxirə salındı. İsveç parlamentində qəbul edilən qərara 
münasibət bildirən Türkiyənin xarici işlər naziri Əhməd 
Davudoğlunun fikrincə, bu qərarın məqsədi əgər Türkiyə üzərinə 
bir hücum qurmaqdan ibarətdirsə, heç kəs hücum qura bilməz. 

                                                 
1 İsveç parlamentinin 1915-ci ildə baş verənləri soyqrım kimi xarakterizə 
etməsini ağlın və məntiqin qəbul edə bilməyəcəyi hal kimi dəyərləndirir əm. 
TBMM üzvü: Türkiyə təzyiqlərə rəğmən öz siyasətinə davam edəcək. 
http://www. lent.az/news.php?id= 25418. 12.03.2010. 
2 http://www. haberler.com/turkiye-isveç-hattinda-ermeni-
gerilimi=haberi/14.03.2010. 
3 Bax, yenə orada. 
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Tarix haqqında məlumatları olmaya-olmaya ABŞ və İsveç 
parlamentlərinin üzvlərinin bu addımı atmaları düzgün deyil. 1 
Avropa ölkələrinin başlıca məqsədi şərqli dövlət statusunu özündə 
saxlayan Türkiyəni Avropa İttifaqına (xristian klubu)  yaxın 
buraxmamaqdan ibarətdir. Bu məqsədlə də təzyiq vasitəsi olaraq 
bu amildən istifadə edirlər. Əhməd Davudoğlu isə Avropanın 
Türkiyəyə olan ögey münasibətlərini dilə gətirir və bildirir ki, türk 
xalqı Türkiyənin Avropa İttifaqına üzv olmasını istəyir, bunun 
əksinə olaraq, avropalıların əksəriyyəti isə istəmir. Türkiyə 
Avropa İttifaqından heç bir yardım almır. Türkiyənin özünün 
iqtisadiyyatı 2002-ci ildən çox sürətlə inkişaf edir.2 Bu baxımdan 
da Türk iqtisadiyyatı Avropaya yük ola bilməz, əksinə, İttifaq 
üçün dinamizm rolunu oynaya bilər. 3  Əhməd Davudoğlu 
Türkiyənin balans saxlayan dövlət kimi əhəmiyyətini 
vurğulayaraq bildirir ki, Türkiyə İranla bağlı problemlərin sülh 
yolu ilə həll edilməsinə inanır. Problemlərin sülh yolu ilə həll 
edilməsi üçün Türkiyə müzakirələr aparır. Onun fikrincə, bölgənin 
iqtisadi, mədəni cəhətdən birliyinə ehtiyac var. Türkiyə bütün 
dünyada mövcud olan nüvə silahlarına qarşıdır. Orta Şərq nüvəsiz 
bir region olmalıdır. İstər İsrailin, istərsə də İranın nüvə silahına 
sahib olmasının əleyhinədir. Lakin dinc məqsədlərlə atom 
enerjisindən istifadə etmək hamının hüququdur4  Bu mövqeyi 
İranın gələcəkdə nüvə dövlətinə çevrilməsini Türkiyənin gizli 
niyyəti kimi başa düşmək olar. Belə ki, Türkiyə İsrail və İran 
arasında da vasitəçi kimi mühüm rol oynaya bilər. Bundan istifadə 
edərək, özünün gələcək nüvə texnologiyasını yarada bilər. İranın 
gələcəkdə nüvə dövlətinə çevrilməsi təbii ki, regionda qüvvələr 
balansının pozulmaması prinsipini ortaya gətirəcəkdir ki, bu 

                                                 
1 Davutoğlu, “Soykrım Kararının Maksadı Türkiye üzerinde baskı kurmaksa 
eğer, kimse Türkiye üzerinde baskı kuramaz” dedi. 
http://www.haberler.com/turkiye-isveç-hattinda-ermeni-
gerilimi=haberi/13.03.2010. 
2 Bax, yenə orada. 
3 Bax, yenə orada. 
4 Bax, yenə orada. 
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balansı saxlayacaq yeganə elementin Türkiyə olacağını ehtimal 
etmək olar. Bu baxımdan da İranın nüvə dövlətinə çevrilməsi 
Türkiyənin regional strateji əhəmiyyətini artıracaqdır və Türkiyə 
barışdırıcı vasitə, barışdırıcı dayaq elementi və gücü rolunu 
oynaya biləcəkdir.  

Qlobal sülhün təmin edilməsində nüvə silahlarının böyük 
rolu vardır. Nüv ə silahına sahib olmaq heç də ondan istifadə 
etmək anlamına gəlmir. Nüv ə və digər kütl əvi qırğın silahları 
müharibələrdən çəkindirici əsas faktordur. Əks təqdird ə, 
dünya müharibələri bir-birini əvəzləyər. İnsan nəfsi onun 
marağını sonsuz edir. Marağın sonsuzluğu hərəkət etməni 
məcbur edir. Marağın sonsuzluğu işğallara, müharibələrə 
gətirib çıxarır. Hüquqlar pozulur, ədalət yoxa çıxır.  

  
   Yazılma tarixi 14 mart 2010-cu il  

 
“Lal” müharib ələr  
Türkiy ə –ABŞ münasibətlərinin vaxta şırı gərginliyi 

Türkiy ənin geosiyasi mövqeyini gələcəkdə dəyişə biləcəkdir  
ABŞ Rumıniya vasitəsilə Qara dənizdə hərbi siyasətini 

genişləndir ə biləcəkdir  
 
“Lal” müharib ələr  
 
XX əsrin ikinci yarısına qədər dövlətlər arasında 

münasibətlərin əsasını, istiqamətlərini, məzmun və formalarını 
müharibələr və müharibələrin nəticələri, müharibədən əvvəlki 
vəziyyət formalaşdırırdı. Dövlətlər öz maraqlarını müharibələr 
vasitəsilə təmin etmək siyasətini həyata keçirirdilər. I Dünya və II 
Dünya müharibələri dövrü dövlətlər arasında geniş hərbi 
toqquşmalarla müşahidə edilən hərbi-siyasi vəziyyətlərlə 
xarakterizə edilirdi. Müharibələrdən sonra isə dövlətlər arasındakı 
münasibətləri “soyuq” müharibələr formalaşdırmağa başladı. 
Dövlətlər yenə də hərbi vasitələrdən istifadə edirdilər, lakin bu 
amillər qlobal toqquşmalara gətirib çıxarmırdı. II Dünya 
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müharibəsindən sonra sürətli silahlanma, dünya ölkələrinin 
təhlükəsizlik sahəsindəki münasibətlərində sürətlə sistemləşmə 
proseslərində hərbi vasitələrdən də istifadə edilirdi. XX əsrin son 
45 ilində “soyuq” müharibələr əsasən dünyanın böyük 
dövlətlərinin silahlanmasına səbəb oldu. Yer kürəsi qlobal kütləvi 
qırğın silahlarına, xüsusilə nüvə silahına sahib oldu. 1990-cı 
ill ərdən sonra isə dünyanın geosiyasi mənzərəsi tədricən 
dəyişikliy ə məruz qaldı və dövlətlər arasındakı münasibətlərdə 
“soyuq” müharibə amili öz yerini başqa bir amilə, “lal”  müharibə 
amilinə verdi. “Lal” müharib ələrin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 
böyük dövlətlər öz maraqlarını genişləndirilmiş əsaslarla həyata 
keçirmək üçün aralarında dünyanın sakitçə, çox da başa 
düşülməyən formada bölüşdürülməsi strategiyasını həyata 
keçirirlər. “Lal” müharibələrin mahiyyəti həm də ondan ibarətdir 
ki, dünyanın aparıcı subyektləri beynəlxalq aləmdə öz 
maraqlarının təminatı uğrunda hərəkət edirlər, ancaq onların 
hərəkət vəziyyətlərini danışıq nitqləri olmayan şəxlərin bir-biriləri 
ilə ünsiyyət qurmasına və bu ünsiyyətin məzmununun ətrafdakılar 
tərəfindən geniş başa düşülməməsi mənzərəsinə bənzətmək olar. 
Ətrafdakılar onların əl hərəkətlərinin  yalnız bəzi məqamlarını 
anlamaq iqtidarında olurlar. Siyasi əl hərəkətlərinə siyasi 
daktilologiya da demək olar. “Daktilologiya”-lallarda barmaq 
işarəsi ilə danışmaq üsuludur. Müvafiq siyasəti öz xarakterinə 
görə bəzən “suyun lal axması” mənzərəsinə də oxşatmaq olar. 
Bu zaman suyun axını üzdə bir o qədər də bilinmir. Lakin su öz 
axarı ilə gedir. “Lal” müharibələri mahiyyət etibarilə “soyuq” 
müharibələrdən kəskin şəkildə fərqləndirmək olmaz. 
Müharibələrin hər ikisinin kökündə böyük dövlətlərin dünyanı 
bölüşdürmək uğrunda siyasətləri dayanır. “Lal” müharibələrin 
formalaşmasında vasitələr olaraq hərbi vasitələr mühüm rola 
malikdir. Bu müharibə zamanı da hərbi vasitələrdən marağın 
təmin edilməsi üçün dayaq kimi istifadə edilir. “Lal” müharibələr 
yeni geosiyasi məna kəsb edən təhlükəsizlik sistemini yaradıbdır. 
Bu sistem daha çox Avroatlantik  məkanda özünü 
göstərməkdədir. “Qaynar” müharibələr öz yerini –məkanını, 



 262

“soyuq” müharibələrə, “soyuq” müharibələr isə davam olaraq öz 
yerini “lal” müharibələrə veribdir. “Lal” müharibələrin də əsas 
subyektləri-aktorları əvvəlki formalı və məzmunlu müharibələrin 
subyektləridirlər-aktorlarıdırlar. Burada oyunçular köklü olaraq 
dəyişməyib, sadəcə olaraq, oyun qaydalarını dəyişiblər. Belə 
hesab etmək olar ki, mövcud beynəlxalq münasibətlərin 
formalaşmasının baza istiqamətlərini təşkil edən “lal” müharibələr 
elə uzun müddət dünyanın münasibətlər sisteminin mahiyyətini 
formalaşdıran amil olaraq qalacaqdır. “Lal” müharib ələr 
mövcud münasibətlərdə rəqabətin həyata keçirilməsini 
dinməzcə, hesabat vermədən təmin edən və hərbi-siyasi 
rəqabət zamanı meydana gələn gərgin siyasi vəziyyətdir 
(vəziyyətlərdir). M əsələn, NATO-nin genişlənməsi, Rusiyanın 
MDB-də güclənməsi siyasətləri öz mahiyyətlərin ə görə 
dinməz, hesabat verməz xarakter daşıyır. ABŞ və Rusiya 
dünyanın yeni geosiyasi mənzərəsini “ şahmat oynayaraq”, 
sakitcə müəyyən edirlər. Bu müharib ələrdə mövqe 
məsələsində hərəkət daha çox “daxildə inkar-üzdə təsdiq və ya 
üzdə inkar-daxild ə təsdiq” prinsipl əri il ə edilir. 

ABŞ “lal” müharibənin əsas iştirakçılarından biri olaraq, 
Avropada təhlükəsizlik sistemini genişləndiribdir. Baltikyanı 
respublikalar, Polşa, Slovakiya, Macarıstan, Rumıniya, 
Bolqarıstan və Türkiyə ABŞ-ın Avropadakı təhlükəsizlik 
sisteminin ətraf elementləridir. ABŞ bu ətraf elementlər hesabına 
təhlükəsizlik sisteminin ətraf hissələrinin gücləndirilməsini təmin 
etmək marağındadır. Ətraf elementlər hesabına ümumilikdə 
gələcəkdə təhlükəsizlik sisteminin güclü sərhədlərini yaratmaq 
məqsədilə müvafiq siyasət həyata keçirir. Bununla yanaşı, ətraf 
elementlər vasitəsilə təhlükəsizlik sisteminin genişlənməsini təmin 
etmək marağındadır. ABŞ ətraf elementlərin güclərinin 
artırılmasını və bu elementlər hesabına təhlükə olan anda 
təhlükəsizlik sisteminin önləyici zərbəsini təşkil etməyi və eləcə 
də sistemə olan təhlükələrin, təhdidlərin qarşısını almaq üçün 
elementlərin cavabverici gücünü artırmağı qarşısına məqsəd 
qoyub. ABŞ daima çalışır ki, özünün və Avropa təhlükəsizlik 
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sisteminin köməkçi mərkəz elementlərinin imkanlarından istifadə 
edərək ətraf elementlərin gücünü artırsın. Bu elementlərin 
yerləşdikləri məkanlar da Rusiya ilə balansın saxlanılması üçün 
zolaq rolunu oynayır. Bununla yanaşı, həmin ərazilər ABŞ-Rusiya 
rəqabət mübarizəsi zolağı olaraq, həm də Qərbi Avropa ilə Rusiya 
arasında balansın saxlanılması üçün əsas məkan kimi xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir.  

Hal-hazırda Türkiyə ABŞ-ın Qara-Aralıq dəniz regionlarında 
yerləşən və hərbi cəhətdən güclü olan əsas hərbi müttəfiqidir. 
Türkiyə vasitəsilə ABŞ Yaxın Şərqdə öz siyasi təsirlərini artırır. 
Türkiyə hərbisi İraq və Əfqanıstanda koalisiya qüvvələrinin 
tərkibində iştirak edir. Türkiyə Cənubi Qafqazda Gürcüstan və 
Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya olunmalarına kömək edir və 
Türkiyənin coğrafi mövqeyi bu siyasətin reallaşmasına imkan 
verir. Lakin Türkiyə son zamanlarda öz hərbi-siyasi müstəqiliyini 
saxlamaq istəyir və demək olar ki, özünün regional güc mərkəzi 
kimi güclənmək istiqamətində siyasətini möhkəmləndirir. Nəzərə 
almaq lazımdır ki, Türkiyə vaxtilə SSRİ-dən ehtiyatlanaraq 1952-
ci ildə NATO ittifaqına üzv olubdur. Lakin hal-hazırda Türkiyə ilə 
Rusiya arasında energetika, eləcə də turizm və ticarət sahələrində 
geniş əməkdaşlıq həyata keçirilir. İki ölkə arasında siyasi 
yaxınlaşma mövcuddur. Türkiyə-Rusiya, həmçinin Türkiyə-İran 
siyasi yaxınlaşması təbii olaraq ABŞ-ı narahat edir. Türkiyə 
dövlət və hökumət başçıları bəyan edirlər ki, İranın dinc 
məqsədlərlə atom enerjisindən istifadə etmək hüququ vardır. ABŞ 
Türkiyə-Rusiya, Türkiyə-İran, Türkiyə-İslam dünyası yaxın-
laşmasından ehtiyat edir və Türkiyəni regional güc mərkəzi kimi 
güclənmək siyasətindən çəkindirmək üçün təzyiq amili olaraq 
“erməni soyqırımı” məsələsindən istifadə edir. Digər tərəfdən isə 
qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyə cəmiyyətində millətçilik amili 
vaxtaşırı büruzə verir və dövlətin siyasi həyatına, eləcə də xarici 
siyasət istiqamətlərinə təsir edir. Bu baxımdan da ABŞ Türkiyədə 
onun əleyhinə geniş hərəkat baş verəcəyindən Türkiyəni tam 
hərbi-siyasi müttəfiq kimi görə bilmir. Son zamanlarda ABŞ-
Türkiyə arasında yaşanan gərgin münasibətlərə görə ABŞ 
əleyhinə olan təşkilat da fəallaşıb. Buna görə də ABŞ Türkiyəyə 
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səfər edən ABŞ vətəndaşlarının ehtiyatlı olmaları ilə bağlı 2010-
cu il martın 19-da xəbərdarlıq edib. Xəbərdarlıqda bildirilir ki, 
Türkiyədəki ABŞ vətəndaşları xüsusilə “Amerika get, bu bizim 
ölkəmizdir” kampaniyasının aparıldığı bir vaxtda və terorrçu 
təşkilat kimi tanınan İnqilabi Xalq Qurtuluş Partiyası/Cəbhəsinin 
(Devrimçi Halk Kurtuluş Partisi/ Cebhesi yaradılmasının idönümü 
ilə bağlı keçiriləcək tədbirlərdə ayıq olmalıdırlar. “Türkiyədəki 
Amerikan və Türk-Amerikan mədəniyyəti və ticarət müəssisələrinə 
qarşı aksiyalar keçirilə bilər. Biz ABŞ vətəndaşlarına xatırladırıq 
ki, çox ayıq olsunlar və öz təhlükəsizliklərini gücləndirmək üçün 
lazımi tədbirlər görsünlər. ABŞ vətəndaşlarını nümayiş keçirilən 
ərazilərdən uzaq olmağa çağırırıq”  kimi fikirl əri xəbərdarlqda yer 
alıbdır.1 Türkiyə də ABŞ-ın “erməni soyqırımı” məsələsinin 
təzyiq amili kimi tətbiqindən qorunmaq üçün cavabverici və 
müdafiəedici addımlar atır. Bu baxımdan Türkiyə baş naziri 
Rəcəb Təyyub Ərdoğan qeyd edib: “ Türkiyədə 170 min nəfər 
erməni yaşayır. Bunlardan 70 min nəfəri mənim vətəndaşımdır. 
Amma yüz minini biz indi yola veririk. Biz sabah nə edəcəyik, 
lazım gəlsə, 100 mininə də “haydı”, öz ölkənizə gedin deyib 
deportasiya edəcəyik. Bunu edəcəyik. Niyə? Onlar bizim 
vətəndaşımız olmadığından, ölkəmdə saxlamaq məcburiyyətində 
də deyiləm. Baş verənlər indiyə kimi bizim göstərdiyimiz xoş 
mərama da mənfi təsir edir, amma deyəsən bunu edənlər 
neylədiklərinin fərqində deyillər”2 Türkiyə öz regional 
maraqlarını gücləndirmək baxımından, Rusiyaya yaxınlıq üçün 
gələcəkdə Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanın NATO-ya üzv 
qəbul olunmasını təmin etməyəcək və edə bilməyəcəkdir. Bununla 
yanaşı, İran məsələsində də ABŞ-Rusiya fikir ayrılığı davam 
etməkdədir. Nəzərə almaq lazımdır ki, İranın atom energetikası ilə 
bağlı məsələlərdə ABŞ Rusiya ilə razılaşa bilmir. 2010-cu ilin 
                                                 
1 Dövlət Departamenti ABŞ vətəndaşlarına Türkiyədəki vəziyyətlə bağlı 
xəbərdarlıq edib. http://az.apa.az/xeber Dovlet Departamenti ABSh 
vetendashlarina 181557.html 20/03/2010. 
2 Rəcəb Təyyub Ərdoğan: “Lazım gəlsə, Türkiyədə yaşayan 100 min ermənini 
deportasiya edəcəyik. APA informasiya agentliyinin məlumatı. 16 mart 2010-
cu il. 
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mart ayının 19-da Rusiyada rəsmi səfərdə olmuş ABŞ dövlət 
katibi Hillari Klintonu qəbul edən Rusiya xarici işlər naziri Sergey 
Lavrovun fikrincə, İrana qarşı sanksiyalar mümkündür, lakin bu 
sanksiyalar “ağılla” həyata keçirilməlidir. Rusiya bütün vasitələrlə 
ABŞ tərəfindən İrana qarşı qəbul ediləcək sanksiyaların qabağını 
almağa çalışır. İran məsələsində Rusiya özünün yaxından 
iştirakını təmin etmək siyasətini davam etdirməyə çalışır. Bu 
baxımdan Lavrov qeyd edirdi: “Biz inanırdıq ki, İran MAQATE 
tərəfindən vaxtilə irəli sürülmüş tələbləri yerinə yetirməyə 
borcludur. Bununla yanaşı, BMT Təhlükəsizlik Şurasının bir neçə 
qətnaməsini də müdafiə etmişik. Biz digər ölkələrlə İran məsələsi 
ilə əlaqədar olaraq işimizi davam etdiririk ki, İran tərəfindən 
konstruktiv cavab alaq”.1 İrana qarşı yeni sanksiya məsələlərində 
Rusiya tərəddüd edir və etiraz siyasətini diplomatik dillə ABŞ-a 
çatdırır. Belə ki, Rusiya prezidentinin fikrincə, sanksiyaların 
tətbiqi üçün əlverişli şərait yaranmalıdır. Rusiya tərəfi istisna 
etmir ki, İranla münasibətlərdə bu şərait yarana bilər. Sergey 
Lavrov da Rusiya prezidentinin fikrini təsdiqləyərək bildirirdi ki, 
sanksiyalar ağıllı olmalı, paralizəedici və təcavüz xüsusiyyətli və 
İran əhalisinə mənfi təsir göstərəcək səviyyədə olmamalıdır. 2 
Hilları Klinton həmçinin Rusiya prezidenti Dmitri Medvedyevlə 
də görüşərək İranının nüvə proqramını müzakirə etmişdir. Rusiya 
xarici işlər nazirinin fikrincə, Rusiya İranda MAQATE-nin 
nəzarəti altında olan Buşəhr atom elektrik stansiyasını istifadəyə 
vermək siyasətindən əl çəkməyəcək. ABŞ dövlət katibi isə bəyan 
etmişdir ki, İranın dinc məqsədlərlə nüvə enerjisindən istifadə 
etmək hüququ vardır. Lakin İran öz davranışı ilə sübut etməlidir 
ki, nüvə silahı istehsal etməyəcək. Bu silahın istehsalı İrana 
qadağan edilibdir. Buradan görünür ki, İran uğrunda Rusiya-ABŞ 
siyasi rəqabəti daha da əsaslı xüsusiyyətlərə malikdir.  

                                                 
1 Сергей Лавров: «перезагрузка» российско-американских отношений 
удалась. 19 марта 2010 г. http://www.vesti.ru/ doc.html?id=348337. 
2 Bax, yenə orada. 
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“Soyuq” müharibədən sonra Avropanın silahsızlaşdırılması 
məsələsi gündəlikdə olmuşdur. Həm ABŞ, həm də Rusiya Avropa 
məkanında kəskin hərbi qarşıdurmaya yol verməmək üçün 
regionun silahsızlaşdırılma məsələsini ortaya atmışlar. Rus 
qoşunları Şərqi Avropanı tərk etmişdir. Avropada ABŞ hərbi 
qüvvələrinin 70 min nəfərə qədər azaldılması barədə qərar 
mövcuddur. Həmçinin Almaniya ərazisindən başqa məkanlara 
köçürülməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, 1980-ci illərdə ABŞ-ın 
Avropadakı hərbi kontingentinin sayı 315 min nəfər olub və 1421 
obyektdə dislokasiya olunub. Pentaqonun öz hərbi bazalarının 40 
faizini azaltmaq planı mövcudur.1 ABŞ Qərbi Avropadan öz hərbi 
bazalarını Şərqə Avropaya dislokasiya olunmaq planını hələ 2004-
cü ilin sonlarından başlayaraq qəbul etmişdir. ABŞ Şərqi 
Avropadakı ölkələrin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün daha 
yüngül və mobil hərbi birləşmələri Şərqi Avropada yerləşdirməyə 
başlamışdır.2 Şərqi Avropa ölkələrinin NATO-ya daxil olması və 
Rusiyanın keçmiş SSRİ məkanında hərbi-siyasi cəhətdən 
güclənmək siyasəti onu göstərir ki, Avropa və keçmiş SSRİ 
məkanı yaxın gələcəkdə təkrar olaraq sürətlə silahlanacaqdır. Bu 
da onunla izah olunur ki, maraqların genişləndirilməsinə xidmət 
edən “lal” müharibələr Avropa qitəsini təkrar olaraq iki hərbi-
siyasi qütbə bölünməyə doğru aparır. Rusiya ilə ABŞ arasında 
keçmiş SSRİ-nin Şərqi Avropa ərazisində kəskin siyasi rəqabət 
mübarizəsi nəticəsində Ukraynada əldə edilən Rusiya siyasi 
üstünlüyü ABŞ-ın Qara dəniz regionunda siyasi təsirləri üçün 
əlverişli bir məkanı itirməyə səbəb olubdur. ABŞ Türkiyə 
vasitəsilə Gürcüstana tam nüfuz edə bilmirdi və ümid edirdi ki, 
Ukrayna vasitəsilə bu siyasətini gücləndirə biləcəkdir. Lakin 
Ukraynanın siyasi baxımdan itirilməsi ABŞ-ın Qara dənizdə 
gələcəkdə arta biləcək təsirlərinin qarşısını aldı. Bu baxımdan da 
ABŞ Qara dəniz regionunda öz təsirlərini artırmaq və Cənubi 

                                                 
1 Виктор Мясников, Владимир Иванов. Интервенция Американские 
базы в Румынии замкнут кольцо военного окружения. 
http://.ng.ru/politics/2005-12-08/1_intervention/html. 
2 Həmin mənbə.  
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Qafqaza müəyyən qədər təsir etmək üçün əsasən qeyri-slavyan 
ölkəsi olan Rumıniyadan istifadə edəcəkdir. Ukraynanın da 
Rusiya siyasi orbitinə yaxınlaşma məsələsi ABŞ-ı vadar edəcəkdir 
ki, gələcəkdə daha çox Rumıniya ərazisində güclənsin. ABŞ 
Almaniya- Avstriya- Macarıstan-Rumıniya istiqamətində Qara 
dənizə nəzarəti gücləndirməyə üstünlük verəcəkdir. Avstriya 
neytral ölkə olmasına baxmayaraq NATO-nun “Sülh naminə 
tərəfdaşlıq” proqramında yaxından iştirak edir. Bu istiqamət həm 
də ona görə daha etibarlıdır ki, həmin istiqamətdə slavyan kökənli 
dövlətlər mövcud deyil. ABŞ-ın bu istiqaməti həm də Slavyan 
kökənli dövlətlərin bir-birilərinə yaxınlaşmalarına imkan 
verməməkdən ibarət olacaqdır. Bu istiqamət cənub slavyanlarla 
Mərkəzi Avropa slavyanları, eləcə də cənub slavyanlarla-Şərqi 
Avropa slavyanları arasında birliyin yaranmaması üçün bir zolaq 
rolunu oynamaq imkanlarına malikdir. Rumıniyanın coğrafi 
mövqeyi və geosiyasi vəziyyəti ABŞ-ın Qara dəniz strategiyasının 
yerinə yetirilməsini təmin edə biləcəkdir. Bunu aşağıdakı əsaslarla 
izah etmək olar: 

Birincisi,  qeyd etmək lazımdır ki, Rumıniyanın özünün 
Avropa təhlükəsizlik sistemində aparıcı rollardan birini oynamaq 
istəyi mövcuddur. Hələ 2008-ci ilin sentyabr ayında Rumıniyanın 
müdafiə naziri Teodor Meleskan Yunanıstan müdafiə naziri 
Evanqelos Meymarakislə danışıqlardan sonra bildirirdi ki, Avropa 
İttifaqı ölkələrini üçüncü ölkələrdən mümkün ola biləcək 
zərbələrdən qorumaq üçün öz ərazisində NATO-nun raket 
sipərinin yerləşdirilməsini istəyir. Nazirin fikrincə, NATO 
Bolqarıstan, Yunanıstan və Rumıniya da daxil olmaqla, Avropa 
İttifaqının bütün ölkələrini müdafiə etmək üçün özünün raket 
əleyhinə müdafiə sipəri planını işləyib hazırlamalıdır. Rumıniya 
da gələcəkdə bu planda iştirak edə bilər.1 Nazir həmçinin bəyan 
edirdi ki, Avropa İttifaqının özünün raket əleyhinə müdafiə 
sistemi olmalıdır. ABŞ-ın Polşa və Çexiyada raket əleyhinə 
                                                 
1 Румыния призывает создать в Европе собственную ПРО и готова 
разместить ее у себя. http://www.newsru.com/world/12sep2008/romania. 
html 12 cентября 2008 г. 
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müdafiə elementi yerləşdirmək siyasətinə Rusiyanın etiraz 
etməsinə baxmayaraq, ABŞ-ın RƏM elementləri Rumıniya 
ərazisində yerləşdirilə bilər.1 Avropa İttifaqının RƏM elementinə 
sahib olmaq ideyası hələ 2000-ci illərin başlanğıcından mövcud 
olmuşdur. 2006-cı ildə isə ilk addımlar atılmağa başladı.2 Rusiya 
isə bu siyasətin əleyhinə çıxırdı. Belə ki, Rusiyanın xarici işlər 
naziri Sergey Lavrov həmin dövrdə bildirirdi ki, Avropada ABŞ-
ın RƏM elementləri sistemi yalnız Rusiyanın strateji hərbi 
obyektlərinə yönəlib. Bu obyektlərin yaxın gələcək üçün Şərqi 
Avropada Rusiya strateji obyektlərindən başqa hədəfinin olması 
mümkün deyil.3 O, həmçinin qeyd edirdi ki, bu və ya digər ölkəni 
NATO-ya sürükləmək Avropa təhlükəsizliyini pozur. Başqa 
ölkələrin NATO-ya daxil olması üçün heç bir real səbəb yoxdur.4 
İkincisi, nəzərə almaq lazımdır ki, ABŞ üçün Rumıniyanın 

əlverişli hərbi-siyasi vəziyyəti və hərbi-coğrafi mövqeyi 
mövcuddur. Rumıniyanın aviasiya imkanlarını genişləndirmək 
üçün kifayət qədər ərazisi vardır. Bununla yanaşı, hərbi potensialı 
və hərbi şəxsi heyət üçün kifayət qədər əhalisi vardır. 
Rumıniyanın ərazisi 237500 kv. km-dir. Əhalisi isə təqribən 22 
milyon nəfərdir 5. Rumıniyanın neft ehtiyatları vardır və turizm 
üçün əlverişlidir. Ümumdaxili məhsul istehsalına görə dünyada 
təqribən 40-cı yerdədir.6 2005-ci il dekabr ayının 6-da Buxarestdə 
ABŞ dövlət katibi Kondaliza Rays tərəfindən Rumıniya ərazisində 
yerləşən hərbi bazaların ABŞ tərəfindən istifadəsinə icazə 
verilməsi haqqında saziş də imzalanıb. Bu sazişə əsasən Qara 
dəniz sahilində yerləşən və “Mixail Koqalniçean” adlanan 
                                                 
1 Румыния призывает создать в Европе собственную ПРО и готова 
разместить ее у себя. http://www.newsru.com/world/12sep2008/romania. 
html 12 cентября 2008 г.  
2 Bax, yenə orada. 
3  Лавров: в ближайшие годы ПРО США в Европе будет нацелена 
только на Россию. http://www. newsru.com/world/12sep2008/romania.html 
11 cентября 2008 г. 
4 Həmin mənbə. 
5 Румыния. http://ru.wikipedia.org. 
6 Румыния. Экономика. http://ru.wikipedia.org. 
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mərkəzi hərbi bazada 1500 nəfər ABŞ hərbçisi yerləşdirilə bilirdi. 
Bununla yanaşı, Kanstans Qara dəniz limanı yaxınlığındakı hərbi 
aerodrom, Babadaqdakı hərbi bazalar, Dunay çayının deltasında 
yerləşən Çinku və Smardan poliqonları da ABŞ hərbçilərinin 
istifadəsinə verilirdi.1  

Üçüncüsü, rumınlar slavyan kökənli deyillər. Rumın dili Latın 
dilinə daha çox yaxındır. Belə bir nəzəriyyə də vardır ki, rumınlar 
qədim romalıların əcdadlarıdırlar. Bu baxımdan da ölkədə ABŞ və 
Qərb Avropa əleyhinə hər hansısa bir milli hərəkatın yaranacağı 
ehtimalı yoxdur. Olsa da belə, bu hərəkat radikal formaya keçə və 
genişlənə bilməz. Düzdür, dini inanclı əhalinin çox hissəsi 
pravoslavdır. Lakin bu amil bir o qədər də təhlükə yarada bilməz. 
Rumıniyada əhalinin 86, 8 faizi pravoslav dininə etiqad edir.2 
ABŞ Polşa və Çexiyada RƏM elementi yerləşdirə bilmir və 
Rusiyanın kəskin etirazı ilə qarşılanır. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
həm də Polşa Rusiya ilə sərhəddə yerləşir. Rusiya da adekvat 
olaraq Kalininqrad əyalətində raket kompleksi yerləşdirmək 
siyasəti il ə ABŞ-ın Polşa və Çexiyada RƏM elementi 
yerləşdirmək siyasətinə mane oldu. Bununla yanaşı, qeyd etmək 
lazımdır ki, Rusiya tərəfindən ehtimal edilə bilər ki, Polşa və 
Çexiyada milliyyətçilərdən ibarət etiraz qrupları da təşkil edilsin. 
Lakin Rumıniyada bu siyasətin reallaşması bir qədər mümkün 
deyil.  

Dördüncüsü, Rumıniya Rusiya ilə tarixi düşmənçilik 
münasibətlərinə malikdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Rumıniya ilə 
Rusiya arasında tarixi ərazi problemləri mövcud olub. Belə ki, 
Rumıniya II Dünya müharibəsindən sonra SSRİ tərəfindən ələ 
keçirildikdən sonra Rumıniyanın əraziləri hesabına Sovet 
ərazisində iki əyalət quruldu. Bunlardan biri Bessarabiya idi. Bu 
qurumun tərkibinə Moldoviya SSR-nin sağ çay sahili (Dunay 
çayı), Ukrayna SSR-nin tərkibində olan Odessa və Çernoviçski 

                                                 
1  Виктор Мясников, Владимир Иванов. Интервенция Американские 
базы в Румынии замкнут кольцо военного окружения. 
http://.ng.ru/politics/2005-12-08/1_intervention/html.  
2 Румыния. Религия. http://ru.wikipedia.org. 
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vilayətinin bəzi hissələri daxil idi. Digər bir qurum isə 
Transnistriya adlanırdı. Bura Moldoviya SSR-nin sol çay sahili və 
Ukraynanın Odessa, Nikolayevski və Vinis vilayətinin hissələri 
daxil oldu.1 İkinci Dünya müharibəsindən sonra Rumıniya SSR-
nin yaratdığı sosialist blokunun tərkibinə daxil oldu. 1990-cı ildə 
ayrıldı və 2007-ci il yanvar ayının 1-dən Avropa İttifaqına üzv 
oldu. (Qeyd: Rumıniya 9 may 1877-ci ildə, Rusiya-Türkiyə 
müharibəsi zamanı müstəqillik qazanıb. 1916-cı ildə I Dünya 
müharibəsinə qoşulub. Rus ordusunun qalib gəlməsi təsiri ilə 
Antanta tərəfində döyüşüb və Avstriya-Macarıstana müharibə elan 
edib. Lakin ordusu dağıdılıb. 2  Birinci Dünya müharibəsindən 
sonra parlament respublikası elan edilib, 1938-ci ildə isə kral 
diktaturası yaradılıb. II Dünya müharibəsi zamanı Rumıniya 
Hitler Almaniyasının müttəfiqi olub. 1965-ci ilin martından 
sosialist bloku dağılana qədər Rumıniyanı idarə edən Nikolay 
Çauşesku Moskvadan bir qədər müstəqil siyasət yeridirdi. 
Varşava Müqaviləsi Təşkilatı qoşunlarının Çexoslavakiyaya 
girməsinə etiraz etmiş və ölkəsi bu əməliyyatlarda iştirak 
etməmişdi. Çauşesku daha çox qərbdən kredit alırdı və 
iqtisadiyyatı inkişaf etdirməyə çalışırdı. Rumıniya həmçinin 1984-
cü ildə Los-Anceles olimpiadasını baykot etməyən dövlət idi. 
1980-ci ildən başlayaraq, 1989-cu ilə qədər Rumıniya sürətlə 
inkişaf edərək kredit borclarını geri qaytardı.3  

Beşincisi, Rumıniya keçmiş SSRİ-yə təsir və təzyiq etmək 
imkanlarına malikdir. Belə ki, Rumıniya Moldova ilə qarşılıqlı 
əlaqələrdə gərgin münasibətlər yaşayır. Hər iki tərəfin sərhədlər 
haqqında heç bir rəsmi müqavilələri yoxdur. 2009-cu ilin mayında 
Rumıniya prezidenti Trayan Basesku bəyan etdi ki, O, Moldova 
ilə sərhədləri tanımır.4 Bu da ona gətirib çıxarır ki, Paris sülhünü, 
1975-ci il Helsinki Yekun Aktını, Yalta və Potsdam 

                                                 
1 Румыния. История. http://ru.wikipedia.org. 
2 Həmin mənbə.  
3 Həmin mənbə. 
4 Румыния. Политическая ситуация. http://ru.wikipedia.org. 



 271

konfranslarının qərarlarını de-jure olaraq tanımır.1  Rumıniyada 
Moldova və Rumıniyanı birləşdirən hərəkat olan tarixi Unionizm 
(ittifaq) hərəkatı mövcuddur. SSRİ dağıldıqdan sonra bu hərəkat 
daha da fəallaşdı. Hərəkatın fəaliyyətinin nəticəsi olaraq 
Moldovada latın əlifbasına keçildi və Moldova (Rumın) dili rəsmi 
dil élan edildi. Lakin Moldova milliyyətçilik hərəkatı Moldovada 
yaşayan qaqauzların, rusdillilərin və Dnestryanı slavyanların 
etirazına səbəb oldu və Dnestryanı münaqişənin başlamasına 
gətirib çıxartdı.2  

Altıncısı, Rumıniya Cənub-Şərqi Avropada yerləşir. Cənubi 
və Mərkəzi Avropada yerləşən Slavyan ölkələrinə öz coğrafi 
mövqeyinə görə təsir edə bilər. 

Yeddincisi, Rumıniyanın Qara dənizdə hərbi-siyasi təsirlər 
əldə edə biləcək hərbi-dəniz qüvvələri vardır. Hərbi -dəniz 
qüvvələri Rumıniyanın Qara dəniz şəhəri olan Konstansada 
yerləşir. Bundan əlavə raket gəmiləri diviziyası, artileriya gəmiləri 
diviziyası, hərbi-dəniz bazası və digər hərbi birləşmələri də 
vardır.3 Rumıniya 2004-cü ilin mart ayının 29-da NATO-ya üzv 
qəbul edilibdir. 

Səkkizincisi,  Rumıniyanın Macarıstan və Avstriyadan 
keçməklə (qeyri-slavyan ölkələri) Avropa təhlükəsizlik sisteminin 
köməkçi mərkəzi olan Almaniya ilə əlaqələri yarana bilər. (Qeyd: 
Macarıstan 1918-ci ilin 17 oktyabrında Avstriya-Macarıstandan 
müstəqilliyini qazanıb. Ərazisi 93.030 kvadrat kilometrdir. 
Ümumdaxili məhsul istehsalına görə Macarıstan dünyada 44-cü 
yerdədir. Ölkə 1999-cu ildən NATO-nun, 2004-cü ildən Avropa 
İttifaqının üzvüdür.4 1938-сi ildə Macarıstan Faşist Almaniyası ilə 
ittifaqa girdi. Bu ittifaqdan istifadə edərək Çexoslavakiyanın və 
Zakarpatiyanın müəyyən hissələrini özünə qatdı.5 Macarıstanda 
inanclı əhalinin 64 faizi katoliklərdir. Macarıstan NATO-nun 

                                                 
1 Румыния. Политическая ситуация. http://ru.wikipedia.org.  
2 Румыния. Распад СССР. http://ru.wikipedia.org. 
3 Военно-морские силы Румынии. http://ru.wikipedia.org. 
4 Венгрия. http://ru.wikipedia.org. 
5 Венгрия. История. http://ru. wikipedia.org. 
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Bosniya və Kosovoda sülhməramlı əməliyyatlarında iştirak etdi. 
İraqdakı hərbi əməliyyatlarda da iştirak edir3. Macar ordusunun 
sayı 30 mindən 22 minə qədər azaldılıb. Macarıstan müdafiə 
naziri Ferenç Dyuxaçın sözlərinə görə, Macarıstan sərhədlərini 
qorumaq üçün çoxlu sayda hərbi kontingentə ehtiyac yoxdur. 
Ordunun başlıca funksiyası ölkə daxilində münaqişələr və 
terrorizmin qarşısını almaq üçündür. Ancaq 1989-cu ildə 
Macarıstan ordusunun sayı 130 min nəfər təşkil edib. 1 
Almaniyadan Qara dənizə qeyri-slavyan məkanı üzrə birbaşa 
zolaq mövcuddur ki, bu da Almaniyanın gələcəkdə Qara dənizdə 
güclənməsini təmin edə bilən amil ola bilər.  

Doqquzuncusu, Rumıniya Qara dəniz vasitəsilə Cənubi 
Qafqaza çıxış imkanlarına malikdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
Rumıniya da Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya daxil olmasını 
istəyirdi. Rumıniya tərəfi hesab edirdi ki, regionun bu ölkələrinin 
təhlükəsizliyi Rumıniya üçün çox vacibir. NATO-nun 
təhlükəsizliyini genişləndirdiyi Balkanlar və Qara dəniz regionları 
Rumıniya üçün fövqəladə dərəcədə vacibdir.2  

Ümumiyyətlə, bir məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır 
ki, ABŞ slavyan ölkələrində, Türk dünyasında və İranda, 
Pakistanda, Mərkəzi Asiyada, Əfqanıstanda və Ərəb dünyasının 
bir çox ölkələrində etibarlı şəkildə güclənmək imkanlarından 
xaricdir. Slavyan kökənli ölkələrdə Rusiya hər zaman təsirə malik 
olacaq və Qərbə qarşı təzyiq vasitələri yaradacaqdır. Slavyan 
millətçilərindən Qərbə qarşı hərəkatlar yaradacaq və dəstək-
ləyəcək. Türkiyə isə Türk dünyasının coğrafi və dini baxımından 
islam dünyası və slavyan dünyası ilə yaxınlığı səbəbindən ABŞ-la 
sıx müttəfiqlikdən imtina edəcəkdir. Bu amilə görə ABŞ 
türkkökənli ölkələrdə hərbi-siyasi cəhətdən güclənə bilmə-
yəcəkdir. Türkkökənli ölkələrdə və islam aləmində ABŞ-a qarşı 

                                                 
1 Венгерская армия. http://ru.wikipedia.org. 
2 Комплектование Вооруженных сил Венгрии. http://ru.wikipedia.org. 
3 Румыния о недостатках размещения ПРО в Европе: станции 
должны защищать все страны –члены НАТО 2 апреля 2008 г. 
http://newsr.com/world/02apr2008/romania.html. 
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hər zaman milli hərəkatlar və dini cərəyanlar fəaliyyət 
göstərəcəkdir. Bu hərəkatlar isə maliyyə və siyasi baxımdan 
Rusiya və Çin tərəfindən dəstəklənəcəkdir.  

 
 Yazılma tarixi 22 mart 2010-cu il  

  
 Beynəlxalq münasibətlərdə “Siyasi heliosentrizm”.  
 Dünyanın “siyasi günəşlər sistemi” (“siyasi qalaktika” –

“siyasi süd yolu”)  
  
Beynəlxalq münasibətlərdə “ siyasi heliosentrizm”  
Astronomiya elminə görə, göy cismləri (Günəş və onun 

planetləri və digər ulduz sistemləri) qarşılıqlı olaraq və bir-
birilərindən müəyyən və çox uzaq məsafələrdə müvafiq 
trayektoriyalar üzrə hərəkət edirlər. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
siyasətin subyektləri də öz maraqlarını təmin etmək üçün müvafiq 
hərəkətlər edirlər, fəaliyyət göstərirlər. Beynəlxalq münasibətlərin 
əsas aktorları olan və münasibətlər istiqamətlərini formalaşdıran 
dövlətlər də (dövlət hakimiyyətinin müvafiq qurumları və 
qurumları təmsil edən şəxslər) beynəlxalq aləmdə öz maraqlarını 
təmin etmək üçün hərəkət edirlər. (Qeyd: hərəkət forması 
məqalənin içərisində qeyd edilir). Hər bir hərəkət enerji ilə 
tənzimlənir. Göy cismlərini hərəkət etdirən enerji olduğu üçün 
beynəlxalq münasibətlərdə canlı siyasi vasitələr olan dövlətləri 
(hakimiyyət qurumlarını və təmsil edən canlı şəxsləri) də 
hərəkətdə saxlayan və hərəkət sürətləndirən enerji mövcuddur ki, 
bu enerji də dövlətlərin əhalisinin daxili tələbatlarını ödəmək üçün 
etdikləri hərəkətlər sayəsində formalaşır. Beynəlxalq 
münasibətlərdə dövlətləri müəyyən hərəkət trayektoriyalarına 
cəmləyən, hərəkətlər trayektoriyası sisteminə toplayan və bununla 
da qarşılıqlı hərəkət şəbəkəsinin yaradılmasını zəruri edən enerji 
qüvvələri  vardır. Dövlətlər ayrı-ayrı enerji vasitələri olaraq əsasən 
mərkəzi enerji qüvvəsi ətrafında toplaşırlar. Dünya siyasətində isə 
ayrı-ayrı regionlar üzrə bir neçə mərkəzi enerji obyekti vardır. 
Burada mərkəzi enerji obyektləri dedikdə, daha çox böyük 
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dövlətlər və dövlətlər ittifaqı nəzərdə tutulur. Bu mərkəzi enerji 
mənbəyinin t əsir qüvvəsi əsasında da dövlətlər müəyyən 
trayektoriyalar üzrə hərəkət edirlər. Beynəlxalq münasibətlər 
strukturu öz formasına görə qismən olaraq səma cismlərinin 
qarşılıqlı hərəkət düzülüşünə bənzəyir, xüsusən də planetlərin 
Günəş ətrafında fırlanması, eləcə də planetlərin öz oxları ətrafında 
fırlanmaları proseslərinə bənzəyir. Bu baxımdan da beynəlxalq 
münasibətlərdə aktorları hərəkətə gətirən və aktorun özündə 
mövcud olan enerjinin, mərkəzi və təkanverci enerji amilinin 
mövcudluğuna görə və mərkəzi enerji obyektinin ətraf subyektləri 
(enerji obyektləri) öz ətrafında hərəkət etdirməsi və tarazlı 
müvazinatın yaradılması vəziyyətinə görə dövlətlərin qarşılıqlı 
münasibətlərinin daha çox heliosentrizm təliminə uyğun gəldiyini 
hesab etmək olar. Günəş sistemində ətraf elementləri-planetləri 
mərkəzi nüvə elementi olan Günəş öz ətrafında saxlayır.  

Astronomiya elminə görə, Günəş sistemi-Bizim Qalaktikanın 
qollarından birində yerləşən, Günəş və ətrafında dönən böyük 
planetlər və onların peykləri, kiçik planetlər(asteroidlər, 
kometalar, meteorlar), xırda hissəciklər (meteoritlər, kosmik toz) 
kimi fəza cismlərindən ibarət ulduz sistemidir.1 Dünyanın ayrı-
ayrı siyasi regionlarında yerləşən böyük dövlətləri və böyük 
dövlətlərin təsir dairələrinə daxil olan kiçik dövlətlərin qarşılıqlı 
hərəkət və münasibətlər sistemini də buna bənzətmək olar. Günəş 
sistemi 200 km/s sürətlə qalaktikanın mərkəzi ətrafında dövr edir. 
Bu isə siyasi mənada o deməkdir ki, dünyanın “siyasi günəşlər”i 
öz siyasi “planetlər”i il ə birlikdə digər “siyasi günəş”l ərlə 
münasibət qururlar. Beynəlxalq münasibətlər sistemi “Siyasi Süd 
yolu” nda-“Bizim Qalaktika” da mövcud olan “siyasi günəşlər”in 
və onların “siyasi planetləri”nin qarşılıqlı mövcudluq sistemidir. 
Astronomiya elminin araşdırmalarına əsasən, Günəş sistemindəki 
qüsursuz nizama görə günəş şüaları insanların, canlıların üzünə 
vurur. Günəş əslində qıpqırmızı qaz buludlarından ibarət dərin 
bir quyu kimidir. Qaynayan səthindən milyonlarla kilometr 

                                                 
1 Günəş sistemi. http://az. wikipedia.org/wiki/G%C3%BCn%9%C5%9F_sistemi. 
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kənara fışqıran nəhəng alov girdablarından və dibindən səthə 
doğru yüksələn nəhəng burulğanlardan ibarətdir. Bunlar canlılar 
üçün öldürücüdür. Ancaq günəşin bütün zərərli, ölüdrücü şüaları 
bizə çatmazdan əvvəl atmosfer və yerin maqnetik sahəsi tərəfindən 
udulur.1  Ümumiyyətlə, “siyasi planetlər” hesab edilən orta və 
kiçik gücə malik olan dövlətlərin özlərinin iqtisadi, hərbi gücləri, 
möhkəm siyasi sistemləri həmin dövlətlərin “siyasi ozon” 
təbəqəsini yaradır. “Siyasi Günəş”l ər ətrafında olan dövlətlərin 
möhkəm siyasi sistemləri, iqtisadi, siyasi və hərbi gücləri “siyasi 
planetlər”i, “siyasi günəşlər”in təsir və təzyiq “şüaları”ndan 
qoruyur. Astronomiya elminə görə, Yerin həyat üçün əlverişli 
olmasını təmin edən məhz Günəş sistemindəki qüsursuz nizamdır.2 
Günəş sisteminin quruluşunda tarazılıq var. Günəşin “cazibə 
qüvvəsi” il ə planetin “mərkəzdənqaçma qüvvəsi” arasındakı 
tarazılıq Günəş sistemindəki planetləri sistemdən çıxaraq 
dondurucu soyuqluqdakı “xarici kosmosa” sovrulmaqdan 
qoruyur. Günəş malik olduğu böyük cazibə gücü səbəbindən bütün 
planetləri cəzb edir, planetlər də firlanmalarından əmələ gələn 
mərkəzdənqaçma qüvvəsi sayəsində bu cazibədən qurtulurlar.3 
Siyasi mənada qeyd etmək lazımdır ki, böyük dövlətlər ətrafında 
yerləşən kiçik dövlətlərin özlərinin gücləri (enerji nüvələri) bu 
dövlətlərlə böyük dövlətlər arasında tarazlı münasibət yaradır. 
“Siyasi planetlər” in öz “oxları” ətrafında fırlanmalarını təmin 
edir. Dövlət böyük dövlətdən aralanmaq imkanına malik olmur. 
Məsələn, Avropa İttifaqının ətraf dövlətlərini buna misal çəkmək 
olar. Eləcə də Ermənistan Rusiyadan aralanmaq imkanlarına 
malik deyil. Ermənistanla Rusiya arasında cazibə qüvvəsi çox 
böyükdür, Rusiyanın “siyasi kütləsi” özündən çox-çox kiçik olan 
bu “siyasi səma cismini” sıx şəkildə öz ətrafında saxlayır. Nəzərə 
almaq lazımdır ki, Ermənistanın “siyasi immuniteti” nin həddən 
artıq zəifliyin ə görə bu dövlət Rusiya kimi “siyasi günəşin” tez-tez 
                                                 
1 Günəş sistemi. http://az. wikipedia.org/wiki/G%C3%BCn%9%C5%9F_sistemi.  
2 Günəş sistemindəki qüsursuz nizam. http://az. 
wikipedia.org/wiki/G%C3%BCn%9%C5%9F_sistemi. 
3 Həmin mənbə. 
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“yandırıcı şüaları”na rast gəlir. Dövlətlərin də öz enerjiləri 
hesabına mərkəzi dövlətlərlə qarşılıqlı tarazılıq münasibətləri 
yaranır. Enerji qüvvəsi bu münasibətləri saxlayır. Ətraf dövlətlərin 
də öz təbii sərvətləri, maddi sərvətləri, elmi, iqtisadi, hərbi 
potensialları nəticəsində yaranan enerji mərkəzi elementin 
(“Siyasi günəşin”)  enerjisi ilə tarazılıq yaradır. Ancaq planetlərin 
fırlanma sürətləri bir az yavaş olsaydı, onda astronomiya elminin 
araşdırmalarına görə, bu planetlər sürətlə Günəşə doğru cəzb 
olunar və nəhayət günəş tərəfindən böyük partlayışla 
udulardılar.1  

Ümumiyyətlə, onu nəzərə almaq lazımdır ki, iqtisadi, siyasi və 
hərbi baxımdan zəif olan kiçik dövlətlər böyük dövlətlərin birbaşa 
təsir dairələrinə daxil olurlar. Son illərdə Avropa regionunun kiçik 
dövlətləri Avropa İttifaqı və NATO tərəfindən cəzb edildilər və 
“uduldular”. ABŞ-Avropa İttifaqı siyasi günəşi öz enerji qüvvəsi 
hesabına, “şüalandırma” yolu ilə, siyasi şüaların köməyi il ə ətraf 
kiçik dövlətləri öz tərəflərinə çəkdilər. “Siyasi şüalar” ı isə 
iqtisadi, hərbi, mədəni, siyasi amillər hesab etmək olar. Maliyyə 
vəsaitləri “siyasi şüa”lar ola bilər. Maliyyə cəhətdən kömək isə 
“siyasi şüalandırma”  vasitələrindən biridir. Astronomiya elminə 
görə, əgər planetlər daha sürətlə fırlansalar bu dəfə də Günəşin 
gücü onları saxlamağa çatmaz və planetlər “xarici kosmosa” 
sovrularlar.2 “Siyasi Günəş” ətrafında olan dövlətlərlə mərkəzi 
siyasi günəşin münasibətlərində tarazılıq pozulan zaman ətraf 
dövlətlər çox uzaqlaşırlar (iqtisadi, siyasi və hərbi baxımdan). 
Günəş sistemində tarazılıq hər bir planet üçün ayrı-ayrı qurulur3. 
Çünki planetlərin Günəşdən məsafələri çox fərqlidir. Habelə, 
kütlələri çox müxtəlifdir. Bu səbəbdən hamısı üçün fərqli fırlanma 
sürətləri müəyyən edilməlidir ki, Günəşə yapışmaqdan və ya 
Günəşdən uzaqlaşıb “xarici” kosmosa sovrulmaqdan 

                                                 
1 Günəş sistemindəki qüsursuz nizam. http://az. 
wikipedia.org/wiki/G%C3%BCn%9%C5%9F_sistemi. 
2 Bax, yenə orada. 
3 Bax, yenə orada. 
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qurtulsunlar.1 Siyasi mənada bu o deməkdir ki, “Siyasi Günəş”l ə 
ətraf bütün “siyasi planetlər” arasında münasibətlər eyni 
səviyyədə və keyfiyyətdə olmur. Bəzi dövlətlər öz 
münasibətlərinə görə daha yaxın, digərləri isə nisbətən uzaq 
münasibətlərə malik olurlar. Məsələn, Rusiya ilə Belorus arasında 
münasibətlər Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı münasibətlərə 
nisbətən daha yaxındır. Baxmayaraq ki, Gürcüstan da Rusiyanın 
qonşusudur. Astronomiya elminə görə Günəş sistemində günəşdən 
ən uzaq planet Neptundur. Neptunda temperatur-218 C-ə 
yaxındır. Uzaqlığına görə ikinci planet Urandır (-214 C), sonra 
isə Saturndur (-178C.-Saturn sistemin ikinci böyük planetidir), 
sonra Yupiterdir (-143Cdir.-Günəş sisteminin ən böyük 
planetidir), sonra Mars gəlir (-53C-dir). Venera isə yaxın 
planetdir. Temperatur 450C-dir. Sistemin lap kənarında (Günəşə 
ən yaxın) isə Merkuri planeti yerləşir-səthində temperatur 1000 
C-dir 2 . “Siyasi Günəş”l ər ətrafında yerləşən dövlətlər də öz 
əraziləri, əhalisi, iqtisadi, hərbi və digər güclərinə görə “Siyasi 
Günəş”l ərdən eyni məsafədə olmurlar. “Siyasi Günəşlər” lərlə 
“siyasi planetlər” arasındakı münasibətlərin t ərzinə təbii 
olaraq coğrafi amil, etnik amil, iqtisadi bağlılıq, tarixi amil v ə 
s. təsir göstərir. Digər formada qeyd etmək lazımdır ki, güc 
mərkəzləri hesab edilən dövlətlərlə, ətraf dövlətlərin (kiçik və orta 
gücə malik) münasibətləri eyni səviyyədə olmur. “Siyasi Günəş”l ə 
ətraf “siyasi planetlər”in hər birinin münasibəti eyni 
olmadığından, hər bir ətraf “siyasi planet” mərkəzi enerji 
mənbəyindən - “siyasi Günəş”dən eyni dərəcədə “istilik”  ala 
bilmir. Böyük dövlətlər öz siyasi orbitlərində yerləşən hər bir 
kiçik dövlətə eyni dərəcədə kömək etmir, iqtisadi və digər sahədə 
əlaqələr qurmur. Bu baxımdan da qarşılıqlı münasibətlərdə 
məsafədən asılı olaraq “istilik, mülayim, soyuq” vəziyyətləri 
büruzə verir.  

                                                 
1Günəş sistemindəki qüsursuz nizam. http://az. 
wikipedia.org/wiki/G%C3%BCn%9%C5%9F_sistemi.  
2 Günəş sistemində səyahət. http://az. wikipedia.org/wiki/ 
G%C3%BCn%9%C5%9F_sistemi. 
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Dünyanın böyük dövlətləri, əsasən ABŞ-Kanada, Rusiya, 
Avropa İttifaqı ətrafında yerləşən dövlətlərlə həmin dövlətlərin-
güc mərkəzlərinin-siyasi günəşlərin düzülüşü, münasibətlər 
strukturu “Siyasi geosentrizm” sisteminə yox, “Siyasi 
heliosentrizm” sisteminə əsaslanır. Qeyd edildiyi kimi, “siyasi 
heliosentrizm” dedikdə, burada ətraf dövlətlərin güc mərkəzləri 
ətrafında birləşmələri, münasibətlər qurmaları, əlaqələr 
yaratmaları başa düşülməlidir. Ətraf kiçik dövlətlər əsasən 
mərkəzi böyük dövlətlər ətrafında birləşirlər. Hər bir dövlətin 
mərkəzi dövlətlə-güc mərkəzi ilə öz münasibəti olur, eyni 
zamanda, ətraf dövlətlər arasında da müəyyən münasibətlər enerji 
qüvvələri əsasında yaranır. “Siyasi Günəş”l ə ətraf “siyasi 
planetlər” arasında münasibətlərdə, eləcə də “siyasi planetlər”in 
özlərinin arasındakı münasibətlərdə qarşılıqlı tarazılıq hökm sürür. 
Qeyd edildiyi kimi, astronomiya elminin araşdırmalarına görə, 
Heliosentrik sistem-dünyanın Günəşmərkəzlilik sistemidir. Yer və 
digər planetlərin öz oxları ətrafında fırlanması və həmçinin Günəş 
ətrafında orbit üzrə hərəkət etməsi təlimidir. Təbiət elmlərinin 
inkişafında geniş rol oynamışdır. O dünyanın geosentrik sistemi 
təlimini ləğv etmişdir. Banisi polyak alimi N.Kopernikdir. O, 
“Göy sferalarının fırlanması” (1453-cü il) əsərində Yerin 
hərəkətini riyazi əsaslandırdı və göstərdi ki, yer və digər 5 planet 
(XVI əsrdə 6 planet məlum idi) Günəş ətrafında eyni zamanda 
fırlanır. Bu təlimi C.Bruno və Q.Qaliley inkişaf etdirmişlər 1 
“ Siyasi planetlər” öz “oxları” ətrafında fırlanırlar. Bu o deməkdir 
ki, ətraf dövlətlərin öz iqtisadi və siyasi inkişafları mövcuddur və 
“siyasi nüvə enerjisi”nin müəyyən elementlərinə sahibdirlər. 
“ Siyasi günəş”l ər ətraf subyektlərlə (siyasi “planetlərlə”) 
astronomiya elminin heliosentrik təliminə müvafiq olaraq 
qarşılıqlı münasibətlərdə tarazılıq yaradırlar. Siyasi münasibətlər 
vəziyyətində böyük dövlətlərlə ətraf dövlətlər arasındakı 
münasibətlər isə “siyasi geosentrizm” ilə tənzimlənmir. Yəni 

                                                 
1 Heliosentrik sistem. http://az. wikipedia.org/wiki/ 
D%C3%BcnyanC4%BLn_heliosentrik_sistem. 
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ayrı-ayrılıqda kiçik dövlətlər (“siyasi planetlər”) ətrafında böyük 
dövlətlər və ya dövlətlər ittifaqı cəmlənmir, mərkəzləşmir. 
Beynəlxalq münasibətlərin “siyasi günəşlər”i sistemin əsasən 
“siyasi planetlər”in topla şmasından, məsələn, Avropa İttifaqı 
və siyasi enerji komponentlərinin c əmləşməsindən yaranır. 
Ətraf kiçik dövlətlərin ayrı-ayrılıqda elə bir qüvvələri olmur ki, 
böyük dövlətləri və dövlətlər ittifaqını öz ətrafında saxlasın. 
Geosentrik sistem astronomiya elminin predmetidir, dünyanın 
quruluşu haqqında ilk təlimlərdən biridir. Bu təlimə görə, Yer 
dünyanın mərkəzində tərpənməz durur və bütün göy cismləri onun 
ətrafında fırlanır. Bu sistemi Ptolomey “Almagets” əsərində 
müntəzəm olaraq şərh etmişdir. Təlim XVI əsrə qədər hökm 
sürmüşdür. Dinin müqavimətinə baxmayraq, bu təlim dünyanın 
heliosentrik sistemi təlimi il ə əvəz edilmişdir1.  

 
Beynəlxalq münasibətlərdə “siyasi heliosentrizmi”n  

formalaşmasını əsasları - “siyasi heliosentrizm”i formalaşdıran 
amillər-vasitələr (“maddələr”) 

 
Beynəlxalq münasibətlərdə dövlətlər (münasibətlərin əsas 

tərəfləri, münasibətlərin əsas subyektləri, münasibətlər 
strukturunun baza elementləri, beynəlxalq münasibətlərin əsas 
aktorları) öz aralarında münasibətləri formalaşdırmaq, əlaqələri 
qurmaq üçün müəyyən istiqamətlər üzrə “hərəkət etmək” 
məcburiyyətində olurlar. Beynəlxalq münasibətlərdə dövlətlərin 
hərəkəti dedikdə, dövləti təmsil edən dövlət rəhbəri və hakimiyyət 
nümayəndələrinin, dövlətin siyasi qurumlarının digər dövlətin 
alternativ subyektləri il ə danışıqlar aparması, rəsmi şəxslərin 
rəsmi səfərlər etmələri, yığıncaqlar keçirmələri, subyektlər 
aralarında sənədlərin qəbul edilməsi və icrasının həyata 
keçirilməsi, müharibələrin həyata keçirilməsi və bu kimi aktları 
yerinə yetirmək fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Həmçinin beynəlxalq 

                                                 
1 Geosentrik sistem. http://az. wikipedia.org/wiki/ 
D%C3%BcnyanC4%BLn_geosentrik_sistem.  
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münasibətlərin ixtisaslaşmış sahələr və regional coğrafi amillər 
üzrə sistemləşməsi prosesləri də dövlətlərin hərəkəti il ə 
tənzimlənir. Məlumdur ki, yer kürəsində təbii ehtiyatlar, maddi 
sərvətlər, əmək resursları, istehsal sahələri, elmi və iqtisadi 
potensial, hərbi güc vasitələri, əhali və ərazi, fauna, flora mühiti 
və bioloji amillər, hidro mühiti və digər zəruri vasitələr qeyri-
bərabər paylandığından, beynəlxalq münasibətlərdə bütün 
dövlətlər eyni əraziyə, əhaliyə, iqtisadiyyata və digər bu kimi 
zəruri vasitələrə sahib olmadığından, hər bir dövlət eyni siyasi 
çəkiyə və siyasi mövqeyə malik deyil. Dövlətlərin beynəlxalq 
münasibətlərdə siyasi çəkilərinə onların iqtisadi, hərbi gücləri, 
coğrafi mövqeləri (okean və dəniz suları ilə əhatə olunmaları, 
dünya okeanına çıxış imkanları, siyasi baxımdan fəal regionda 
yerləşmələri, güc mərkəzləri hesab olunan dövlətlər aralarında və 
onların maraq dairələrinin əhatə olunduğu regionlarda 
yerləşmələri, tranzit (transməkan) mövqeləri və s.) yerləşmələri, 
əhalinin çoxluğu amili, ərazinin böyüklüyü, ərazinin daxili 
sularının bolluğu, torpaqların münbitliyi, ərazinin yer səthinin 
hərbi və iqtisadi strategiya üçün əlverişli olması məsələlərini aid 
etmək olar. İqtisadi baxımdan onu da qeyd etmək olar ki, 
dövlətlərin siyasi mövqelərinə həmçinin beynəlxalq iqtisadi 
münasibətlərdəki idxalat və ixracat siyasətindəki çəkiləri də 
mühüm təsir göstərir. Hətta əlverişli iqlim şəraiti də dövlətin 
gücünün artmasına təsir edir. Beynəlxalq münasibətlərdə 
dövlətlərin gücünə eyni zamanda əhalinin monoetnik tərkibi də 
mühüm təsir göstərir. Böyük dövlətlərdə monoetnik tərkib dövlətin 
siyasi sistemini gücləndirir. Bu siyasətin əksinə olaraq, böyük bir 
ölkədə çoxlu sayda xalqların yaşaması və bu xalqların siyasi 
təşkilatlanmaları (muxtar quruma sahib olmaları) həmin ölkənin 
gücünün zəifləməsinə, mərkəzi siyasi hakimiyyətə təzyiqlərin 
artmasına səbəb olur, eləcə də ümumi siyasi sistemin təkmil 
formada mərkəzləşməsinə mənfi təsir göstərir. Çoxtərkibli siyasi 
subyektlərə malik olan böyük ölkələrdə (məsələn, federativ 
respublika quruluşuna malik olan böyük ölkələrdə) siyasi 
subyektlərin aktiv fəaliyyəti mərkəzdənqaçma meyllərini üzə 
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çıxarır. Məsələn, Rusiya ərazisində siyasi, mədəni və iqtisadi 
baxımdan təşkilatlanmış etniklərin (muxtar respublikalar) siyasi 
fəaliyyəti Rusiyanın mərkəzi hakimiyyəti üçün təzyiqedici faktora 
çevrilir. Ətraf siyasi subyektlərin mərkəzi hakimiyyətlə 
münasibətlərində hər zaman mərkəzdənqaçma meylləri müşahidə 
oluna bilər. Yuxarıda sadalananları nəzərə alaraq, qeyd etmək olar 
ki, hər bir dövlətin beynəlxalq münasibətlərin müəyyən 
edilməsində, münasibət istiqamətlərinin formala şmasında eyni 
çəkisi, eyni səviyyədə iştirakı mövcud deyil. Dövlətlər arasında 
münasibətlər dövlətlərin iştirakları ilə formalaşır. Dövlətlər 
arasında münasibətlər sahələri əhatə etmək baxımından 
fərqlənməklə yanaşı, münasibətlərdə iştirak edən subyektlərin 
gücü və iştirak imkanları baxımından da fərqlənir. Buna görə də 
hər bir dövlətin beynəlxalq münasibətlərin qurulması və 
formalaşmasında, eləcə də inkişaf etməsində öz payı, yeri və 
çəkisi vardır. Beynəlxalq münasibətlər həm iki dövlət, həm bütün 
dövlətlər, eyni zamanda dövlətlərlə beynəlxalq təşkilatlar, 
beynəlxalq təşkilatlararası münasibətləri əhatə edir. Beynəlxalq 
münasibətlər sahələri və obyektləri (coğrafi əhatə amili də daxil 
olmaqla) əhatə etmək baxımından regional və region da daxil 
olmaqla regiondan kənar (geniş, qlobal ərazilər, məkanlar, 
obyektlər) sahələri əhatə edir. Buna görə də beynəlxalq 
münasibətlərin qruplaşması prosesləri baş verir. Qruplaşma 
dedikdə, münasibətlərin aid olduğu obyekt və sahələrin 
qruplaşması, iştirak edən subyektlərin iştirak səviyyəsinə görə, 
eləcə də güclərinə görə qruplaşması proseslərini başa düşmək olar. 
Məsələn, BMT Təhlükəsizlik Şurasının ABŞ, Fransa, Çin, Rusiya, 
Böyük Britaniya kimi beş daimi üzvü var və Şuranın qərarları 
veto tətbiqetmə hüququna əsaslanan səsvermə prosesi ilə qəbul 
edilir. Qərarların qəbul edilməsində veto tətbiqi hüququ 
beynəlxalq münasibətlərdə güc mərkəzləri arasında tarazlı 
münasibətlərin formalaşmasına müsbət təsir edir və qlobal və baza 
əsaslı dünya siyasətində güc mərkəzlərinin tarazlı iştirakına imkan 
yaradır. Güc mərkəzləri də öz maraqlarına müvafiq olaraq həmin 
veto hüququndan istifadə edərək beynəlxalq qlobal 
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münasibətlərdə mövqelərini möhkəmləndirirlər. Təhlükəsizlik 
Şurasının daimi üzvləri formatı məhz beş dövlətin münasibətlərini 
tarazlayaraq, ümumi beynəlxalq münasibətlərdə qruplaşma 
əmələ gətirir. Beynəlxalq münasibətlərin qruplaşması eyni 
zamanda dövlətlərin güclərini artırır. Dövlətlərin münasibət 
sahələrində iştirak etmələri onların ixtisaslaşmış münasi-
bətlərini,  yəni ayrı-ayrı sahələrdəki münasibətlərini formalaşdırır. 
Ayrı-ayrı sahələr üzrə münasibətlərin ixtisaslaşması isə 
münasibətlər strukturunu (münasibətlərin qatlarını, subyektlərin 
qarşılıqlı hərəkət nizamını, subyektlərin “sıralanmasını”) əmələ 
gətirir. Ümumi münasibətlər strukturunu isə ayrı-ayrı konkret 
sahələrə, komponentlərə bölmək olar. Beynəlxalq münasibətlərin 
qruplaşmasını həmçinin beynəlxalq münasibətlərdə əsas 
subyektlərin ayrı-ayrı sahələrdə (ixtisaslaşmış) və ayrı-ayrı 
regionlarda təşkilatlanmaları kimi də xarakterizə etmək olar. 
Məsələn, BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatları –Beynəlxalq Əmək 
Təşkilatı, Atom Enerjisi Üzrə Beynəlxalq Agentlik, UNESCO 
(BMT-nin təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Təşkilatı), 
Ümumdünya Ticarət Təşkilatı, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, 
Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, Beynəlxalq Mülki Aviasiya 
Təşkilatı, Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı, Ümumdünya Poçt İttifaqı, 
Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı və s. ixtisaslaşmış 
qurumları münasibətlərin sahələr üzrə ixtisaslaşmasını, 
qruplaşmasını təmin edir. Beynəlxalq münasibətlərin əsas 
subyektlərinin münasibətlərinin regional səviyyədə qruplaşmasını, 
cəmləşməsini isə regional və regionlararası təşkilatlar-  regional 
təşkilatlar-Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, Amerika Dövlətləri 
Birliyi, Cənubi-Şərqi Asiya dövlətləri Birliyi (ASEAN), Müstəqil 
Dövlətlər Birliyi (MDB)-keçmiş SSRİ məkanında yaradılıb, Qara 
dəniz iqtisadi əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası, ATƏT 
(Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı); regionlararası 
təşkilat-NATO (Şimali Amerika və Avropada yerləşən dövlətlər 
üzvdürlər), İslam Konfransı Təşkilatı (müxtəlif regionlarda 



 283

yerləşən müsəlman ölkələr üzvdür) və s.1 Hökumətlərarası 
təşkilatlar beynəlxalq hüququn törəmə subyektləridir. 
Ümumiyyətlə, bəzi təşkilatları həm regional, həm də 
regionlararası təşkilat kimi qeyd etmək olar. Məsələn, MDB 
Təşkilatına üzv olan ölkələr həm Avropa, həm də Asiya 
məkanında yerləşirlər, Xəzər və Qara dəniz, Avropa və Asiya 
siyasi regionlarını əhatə edirlər. Bu baxımdan da MDB regional 
təşkilat olmaqla yanaşı, həm də regionlararası təşkilatdır. NATO 
da öz növbəsində Avroatlantik məkanda yerləşən dövlətlərin 
hərbi-siyasi birliyidir. Bu baxımdan regional (avroatlantik- son 
dövr siyasi fikirlərdə bu region məfhumu geniş yayılıb. Şimali 
Amerika regionu ilə Avropa siyasi regionu daha sıx birləşərək 
ümumi beynəlxalq münasibətlərin güc mərk əzini, ağırlıq 
mərk əzini, cəlbedici, cəzbedici və itələyici mərk əzini-enerji 
mənbəyini yaradıbdır.) təşkilat olmaqla yanaşı, Şimali Amerika 
və Avropa regionunu əhatə ediyinə görə, bu qurumu regionlararası 
təşkilat kimi də qeyd etmək olar. Regionlararası təşkilatlar ayrı-
ayrı coğrafi regionlar arasında siyasi münasibətləri tənzimləməklə, 
münasibətlər sahəsində regionların qarşılıqlı şəbəkələşmiş siyasi 
mühitini yaradır. Ümumi beynəlxalq təşkilat (BMT), regional və 
regionlararası, eləcə də ixtisaslaşmış təşkilatlar beynəlxalq 
münasibətlər sisteminin əsas strukturunu yaradırlar.  

Beynəlxalq münasibətlərin qruplaşmasının bəzi xüsusiy-
yətlərini və istiqamətlərini aşağıdakı şəkildə qeyd etmək olar: 

-ümumi sahələr (obyektlər) və məsələlər üzrə beynəlxalq 
münasibətlər qruplaşırlar;  

-beynəlxalq münasibətlər ayrı-ayrı sahələrə və obyektlərə görə 
qruplaşır. Məsələn, iqtisadi, hərbi, mədəni, elmi, hüquqi və s. 
sahələr üzrə qruplaşırlar; 

-beynəlxalq münasibətlər qarışıq sahələr üzrə qruplaşırlar; 
-beynəlxalq münasibətlər regionlar üzrə qruplaşırlar; 
-beynəlxalq münasibətlər qlobal problemlər üzrə qruplaşırlar. 

                                                 
1 “Beynəlxalq hüquq” Azərb.dilində, Bakı, “Qanun” nəşriyyatı, 2002, 752 s. 
Məsul redaktor və tərcüməçi-hüquq elmləri namizədi, dosent. 
R.F.Məmmədov., səh. 301-337. 
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Kütləvi qırğın silahları üzrə münasibətlərin qruplaşması, eləcə də 
qlobal iqtisadi, ekoloji problemlər üzrə münasibətlərin 
qruplaşmasını buna misal çəkmək olar; 

-beynəlxalq münasibətlər qlobal transmilli cinayətkarlıqla 
mübarizə üzrə qruplaşırlar; 

-beynəlxalq münasibətlər kütləvi aclıq, xəstəlik problemlərinin 
həlli üzrə qruplaşırlar; 

-beynəlxalq münasibətlər kosmik sahələr, qlobal astonomik 
tədqiqatlar üzrə qruplaşırlar; 

-beynəlxalq münasibətlər bütün qlobal obyektlər və sahələr 
üzrə qruplaşır və s. Beynəlxalq münasibətlərdə təşkilatlanma 
proseslərini də həmin amillər zəruri edir. Münasibətlərin 
qruplaşması başlıca olaraq təşkilatlar yaratmaq yolu ilə həyata 
keçirilir.  

Beynəlxalq münasibətlərin qruplaşmasında hər bir dövlət öz 
gücünə görə, münasibətin aid olduğu sahələr və obyektlərə sahib 
olmaq baxımından və regional, eləcə də qlobal problemi həll etmə 
gücünə görə iştirak edir. Məsələn, ABŞ, Rusiya kimi dövlətlər yer 
kürəsinin əsas kütləvi qırğın silahlarının çox hissəsinə sahib 
olduqları üçün, həmin sahələrdəki problemi tənzimləmək 
məqsədilə əsasən bu dövlətlər münasibətlər formalaşdırırlar.  

Bütün münasibətlər strukturu isə dövlətlərin (canlı siyasi 
vasitələrinin) qarşılıqlı münasibətləri və münasibətlər sahəsində 
qəbul etdikləri sənədlər-normalar və ya normalar toplusu-
vasitəsilə formalaşır. Sənədlər həm münasibət yaratma həm də 
münasibət şaxələndirm ə, genişləndirm ə imkanlarına malik olan 
vasitələrdir. Münasibətlərin şaxələnməsi ilə yanaşı, sənədlər 
şaxələnir (əlavə sənədlər törəyir), artır, baza və üst (əsas və 
köməkçi) sənədlərin sayı çoxalır. Beynəlxalq sənədlər 
münasibətlərin məzmununu, əhatə sahələrini və obyektlərini, 
münasibətlərin istiqamətlərini tənzimləyən əsas cansız siyasi 
vasitələrdir. Beynəlxalq sənədlər münasibətlərin istiqamətlərini və 
məzmununu əks etdirən formulalardır.  

Beynəlxalq münasibətlərin qruplaşması həmçinin dövlətlərin 
güclərini də artırır. Beynəlxalq münasibətlərdə subyektlərin 
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hərəkəti olduğundan mütləq şəkildə subyektləri münasibətlərə 
cəlb edən və enerji qüvvəsi rolunda çıxış edən elementlər də 
vardır. Bu elementlər subyektləri cəlb edir, onların maraqlarını 
birləşdirir və yaxud da subyektləri itələyir, maraqları ayırır və s. 
Beynəlxalq münasibətlər enerji üzərində yaranır. Enerji qüvvəsi 
münasibət subyektlərini hərəkətə gətirir və əlavə enerji üçün 
mənbə yaradır. Beynəlxalq münasibətlərin enerjisi həm 
subyektləri hərəkətə gətirir, həm də subyektlərin hərəkəti enerji 
yaradır. Enerji yaradan amillər məhz dövlətlərin daxili 
tələbatlarını ödəyən amillərdir. Dövlətlərin daxili tələbatları onları 
hərəkətə gətirir. Hərəkət sayəsində subyektlər öz daxili 
tələbatlarını ödəyirlər.  

Qeyd edildiyi kimi, dövlətlər beynəlxalq münasibətlərdə eyni 
çəkiyə malik olmadıqları üçün qarşılıqlı münasibətlərdə də həmin 
amillər, vasitələr öz təsirini göstərir. Yəni güclü dövlətlə gücü zəif 
olan dövlətin qarşılıqlı münasibətlərində güclü tərəfin mövqeyi 
daha üstün ola bilir. Hal-hazırda münasibətlərin uzun tarixi 
formalaşma prosesləri nəticəsində özündə böyük iqtisadi, siyasi, 
hərbi, mədəni, elmi və digər potensialı birləşdirən dövlətlər və ya 
dövlətlər birliyi yaranıbdır. Hər bir güclü dövlət öz coğrafi 
regionunda baza siyasəti istiqamətləndirmə funksiyasını, eləcə də 
baza siyasətindən yeni-yeni qolların ayrılması funksiyasını yerinə 
yetirir. Güc mərkəzi olan siyasi qurumlar-dövlətlər və ya dövlətlər 
birliyi (ittifaqlar) özlərində münasibət enerjisini əmələ gətirən 
nüvə obyektinə çevrilirlər. Güc mərkəzi olan dövlətlər mütləq 
şəkildə ətraf dövlətləri özlərinə cəlb edirlər, cəzb edirlər, 
özlərindən itələyirlər və ya tamamilə öz tərkiblərinə, öz mərkəzi 
enerji sahələrinə, obyektlərinə aid edirlər. Məsələn, Avropa 
İttifaqının aparıcı dövlətləri olan Böyük Britaniya, Fransa, 
Almaniya, İtaliya və İspaniya kimi dövlətləri ötən əsrdə 
birləşərək siyasi enerji nüvəsini (obyektini) yaratdılar. Tədricən 
bu enerji nüvəsi ətraf elementlərin hesabına öz tərkibini 
genişləndirdi və nüvə enerjisinin miqdarı da artdı. Beləlikl ə, ayrı-
ayrı subyektlərin birləşmiş enerjisi Avropa regionunda mərkəzi 
nüvə enerjisi elementini və mənbəyini meydana gətirdi. Bu nüvə 
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enerjisinin əsas təkanverici komponentləri olaraq iqtisadiyyat, 
ticarət, hərbi, sosial və digər sahələrdə inteqrasiya, o 
cümlədən, regionçuluq, mədəni amill ər, tarixi v ə incənət 
amilləri çıxış etdilər. Nüvə enerjisinin yaranması zərurəti isə 
iqtisadi və maddi sərvətlərdən birgə dəyərlənmə, birgə istifadə, 
xarici təhlükələrdən birgə müdafiə, problemlərin birgə həlli üçün 
gücün birləşdirilməsi, insan hüquqlarının birgə qorunması, 
cəmiyyətlərdə sabitliyə və sosial bərabərliyə birgə nail olmaq, 
regionun inkişafı naminə birləşmiş infrastruktur sahələrini 
yaratmaq ilə əlaqəli oldu. “M ərk əzi siyasi nüvə obyekti”nin 
formalaşması özündə məhz həmin siyasi, iqtisadi, mədəni, sosial 
və elmi prosesləri birləşdirdi. Avropa “siyasi nüvə” si regionun 
ayrı-ayrı subyektlərinin nüvələrinin, nüvə vasitələrinin, enerji 
yaratma vasitələrinin birləşməsi sayəsində özündən böyük enerji 
potensialını cəmləşdirən bir mənbəyə çevrildi. Avropa “siyasi 
nüvəsi” əvvəlcə bir neçə “nüvə”nin birləşməsindən əmələ gəldi və 
genişləndi. Hal-hazırda regionda Avropa İttifaqı adlanan və öz 
nüvə enerjisi potensialına görə ətraf elementlərə böyük məbləğdə 
enerji verən və eləcə də ətraf elementlərin nüvələri hesabına öz 
enerji potensialını gücləndirən bir “Siyasi Günəş”  yaranıbdır. Bu 
“birl əşmiş nüvə-enerji obyekti” ətrafa həm “işıq saçır”, həm də 
“enerji verir”. Ümumiyyətlə, dünyada ABŞ-Kanada, Avropa 
İttifaqı, Rusiya, Çin, Yaponiya, Hindistan, Avstraliya, Braziliya, 
İndoneziya, Türkiyə, İran kimi ətrafa “enerji verən” “siyasi 
günəşlər” vardır.  

Qeyd edildiyi kimi, dünya dövlətləri arasında münasibətlərin 
səviyyəsi və xüsusiyyətləri hər bir dövlətin gücünə görə 
formalaşır. Dünyanın güc mərkəzləri hesab edilən dövlətləri 
dünya siyasətinin əsas istiqamətlərini formalaşdırırlar. Dünyanın 
iqtisadi, hərbi və mədəni mərkəzləri dünya siyasətində başlıca 
olaraq enerji mərkəzləri kimi fəaliyyət göstərirlər. Dünyanın 
enerji mərkəzləri beynəlxalq münasibətlərin subyektlərinin 
(aktorlarının) hərəkət istiqamətlərini müəyyən edirlər. Enerji 
mərkəzləri əsasən ərazisi böyük, əhalisi çox, iqtisadi potensialı 
çox olan, o cümlədən bütün sahələri əhatə edən güclü müasir 
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sənayeyə malik olan, hərbi qüdrətli dövlətlər və dövlətlərin ittifaqı 
hesab edilə bilərlər. Dünyanın enerji mərkəzləri əsasən idxalat və 
ixracatın böyüklüyü (iqtisadi, hərbi sahələrdə), ölkəyə gələnlərin 
və ölkədən gedənlərin sayının çoxluğu ilə xarakterizə olunur. 
Bununla yanaşı, dünya ölkələrinin əsas münasibətlərini 
tənzimləyən strukturların-siyasi qurumların –təşkilatların çoxluğu 
da enerji mərkəzləri yaradırlar. Enerji mərkəzləri münasibətlərdə 
daima subyektləri cəzbetmə, cəlbetmə, təkanvermə qüvvələrini 
yaradırlar. Enerji mərkəzlərində bütün güclər toplandığından bu 
mərkəzlər daima təkanverən və cəzbedən qüvvə rolunda çıxış edir. 
Enerji mərkəzləri özlərindən iqtisadi, siyasi, hərbi, elmi, mədəni 
və digər sahələri əhatə edən elementlərin ixracı və idxalını təmin 
edir. Yəni mərkəzlər özlərində sadalanan elementləri birləşdirir, 
bununla da öz güclərini artırır və eyni zamanda ətraf subyektlərə 
həmin elementlər vasitəsilə təsir göstərir. Burada “enerji şüaları” 
rolunda həmin elementlər çıxış edir. “Şüa” enerji verməklə yanaşı, 
enerji də cəlb edir. Bu isə o deməkdir ki, enerji mərkəzləri olan 
dövlətlər həm enerji elementlərini özlərindən ixrac edirlər və həm 
də idxal edirlər. Beləcə qarşılıqlı proseslər baş verir ki, nəticədə 
dövlətlərin bir-birilərindən asılılığı yaranır. “Siyasi 
heliosentrizm”in əsas xüsusiyyətlərind ən biri d ə ondan 
ibarətdir ki, bu cür münasib ətlər sistemində bir-birind ən 
fərqli olan ağırlıq mərk əzləri özləri il ə tarazlı münasibət 
yaradırlar.  “Siyasi günəş”in şüası həmçinin ətraf nüvə 
obyektlərində qıcıq yaradır, nüvə obyektini canlandırır. 
Dövlətlərin özləri enerjidən faydalanmaq üçün enerji mərkəzlərinə 
doğru can atırlar. Bu baxımdan Avropa regionunun sərhəd 
dövlətləri Avropa İttifaqının, eləcə də NATO-nun enerjisindən 
istıfadə etmək üçün bu enerji mərkəzlərinə daxil olmaq və enerji 
mərkəzləri il ə yaxınlıq etmək istəyirlər. Məsələn, Avropanın 
sərhəd subyektləri olan Cənubi Qafqaz dövlətləri Avropa İttifaqı 
ilə siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrdə sıx əməkdaşlığa can atırlar. 
İttifaqın sərhəd subyektləri olan Ukrayna, Moldova da İttifaqla 
yaxınlaşmaq istəyir. Avropa İttifaqı da ətraf enerji elementlərini 
özünə tərəf çəkmək siyasəti yeridir. “Şərq tərəfdaşlığı” proqramını 
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buna misal çəkmək olar. Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında 
“Yaxın qonşuluq” siyasəti həyata keçirilir. Avropa İttifaqı enerji 
mərkəzi də öz enerjisini artırmaq üçün enerji verən subyektlərin, 
elementlərin sayını artırmağa can atır. Öz ətraf elementləri il ə sıx 
əlaqəni gücləndirmək və cəlbetmə qüvvəsini artırmaq üçün öz 
dəyərlərini ətraf elementlərə ixrac etmək siyasətini həyata keçirir 
və beləlikl ə, enerji “şüaları” ilə həmin subyektlərə enerji verir. 
Belə hesab etmək olar ki, bu enerji vasitəsilə ətraf elementləri öz 
ətrafında (ətraf ərazilərə enerji təsir göstərmə sferası da demək 
olar) saxlamağa çalışır. Enerji mənbəyini də siyasi “günəş”  
adlandırmaq olar. Bu baxımdan dünyanın siyasi xəritəsində bir 
neçə ədəd siyasi “günəş” mövcuddur. Məsələn, ABŞ-Kanada, 
Avropa İttifaqı, Rusiya, Çin, Hindistan, Yaponiya, Avstraliya, 
Braziliya, Türkiy ə, Səudiyyə Ərəbistanı, Misir, İran və s. kimi 
ətrafa enerji verən, enerji şüaları buraxan “siyasi günəş”l əri buna 
misal çəkmək olar. Bu dövlətlər və dövlətlər birliyi və 
ümumilikdə “siyasi günəş” sisteminə-“Bizim siyasi 
Qalaktika”ya -“Siyasi Süd Yolu”na daxildir və onları “siyasi 
səma cismləri”  adlandırmaq olar. Bununla yanaşı, hər bir enerji 
mərkəzini öz “şüa” buraxmaq xüsusiyyətlərinə və “şüanın” 
tərkibinə görə fərqləndimək, təsnif etmək olar. Elə bir enerji 
mənbəyi mövcuddur ki, onun şüaları daha çox yandırıcı təsirə 
malikdir və ətraf elementlərə, subyektlərə verdiyi enerji də 
yandırıcı tərzdə olur. Elə siyasi “günəş”l ər də vardır ki, bu enerji 
mərkəzlərinin verdikləri enerji, buraxdıqları “şüalar” isidici, 
qıcıqverici, oyadıcı təsir bağışlayır. Məsələn, Avropa İttifaqı 
siyasi “günəş”i daha çox özündən “isidici dal ğalar buraxır”  və 
cəzb edir. Bu baxımdan da Avropa İttifaqı “siyasi günəşi”nə öz 
müsbət enerjivermə xüsusiyyətinə görə dostluq “günəşi”  kimi ad 
vermək olar. Siyasi “günəş şüaları” iqtisadi, siyasi, hərbi, mədəni, 
elmi və digər xüsusiyyətlərə bölünür. Siyasi “günəş”l ər ətraflarına 
“i şıq saçarkən”, “şüa buraxarkən”, hər bir proses öz normasında 
olmalıdır. Əks təqdirdə, “şüaları” artırmaqla ətraf subyektləri 
“yandırmaq” olar. Buna bəzən siyasi mərkəzlərin təzyiqləri kimi 
də ad vermək olar. “Siyasi günəş”l ər öz şüalarını artırırlar, 
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nəticədə ətraf subyektləri “yandırırlar”. Subyektlər (subyektlərə 
“günəş şüaları”nın təsir göstərmə obyektləri kimi də ad vermək 
olar) isə qorunmaq naminə ya uzaqlaşmaq məcburiyyətində 
qalırlar, ya da şüadan qorunmaq üçün siyasi “ozon təbəqəsini”  
gücləndirmək məcburiyyətində olurlar. Dünya siyasətinin digər 
aktorları “siyasi “günəşlər”in “ şüalarından” faydalanaraq özlərinin 
enerji mənbələrinə çevrilmələrini təmin edirlər. Hər bir “siyasi 
günəş” enerji obyektini gücləndirmək və əhatəsini genişləndirmək 
siyasəti həyata keçirir.  

“Siyasi Günəşlər” olan dövlətlər  

Beynəlxalq münasibətlər müəyyən amillər üzərində qurulur ki, 
həmin amillər də dövlətləri bir-biril ərinə cəzb edir. Müvafiq 
amillər, vasitələr isə həm ayrı-ayrı sahələr  üzrə, həm də qarışıq 
istiqamətlər  üzrə qarşılıqlı istifadəyə gətirilir. Enerji vasitələrinin 
istifadəsi isə qüvvə əmələ gətirir. Enerji vasitələri istifadəyə 
gətiril ərkən birləşmiş enerji yaranır. Böyük enerji mənbələri 
formalaşır ki, bu enerji mənbələri münasibətləri yaradan vasitələri 
müəyyən sahələr üzrə hərəkətə gətirir. Qeyd edildiyi kimi, təbii 
səvətlər, maddi sərvətlər, iqtisadi amillər, o cümlədən istehsalat, 
ticarət və xidmət amilləri, hərbi amillər, ərazi, əhali və digər 
münasibətyaradıcı amillər birləşərək enerji mənbəyini əmələ 
gətirir. Bu amillərin üstünlük təşkil etdiyi mənbələri isə “Siyasi 
Günəş” lər adlandırmaq olar. Bu baxımdan da dünyada iqtisadi 
cəhətdən inkişaf etmiş və güclü sənayeyə (mülki və hərbi), 
orduya, böyük həcmdə idxalat və ixracata malik olan və regional 
səviyyədə ətrafa təsir göstərmək imkanlarına malik olan ölkələr-
güc mərkəzlərini dünyanın “Siyasi Günəşləri”  hesab etmək olar. 
Dünyanın “Siyasi Günəşləri”ni o dövlətlər hesab etmək olar ki, 
onlar öz ölkələrinə həm də daha çox miqrant (əmək miqrasiyası) 
və turist qəbul edirlər və ölkələrindən turist göndərirlər. Məsələn, 
Kanada, Avstraliya və ABŞ çoxlu sayda turist qəbul edən 
ölkələrdirlər. Bir m əsələni xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır 
ki, münasibətyaradıcı vasitələrin kütl əvi hərəkət axınını-
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idxalat və ixracat, siyasi münasibətyaratma vasitələrinin 
qarşılıqlı axınını özündə birl əşdir ən mənbələri “siyasi 
günəşlər” hesab etmək olar. “Siyasi günəşlər” dedikd ə, 
mənbədən daha çox vasitələrin getməsi və mənbəyə daha çox 
vasitələrin daxil olması proseslərini c əmləşdir ən vəziyyətləri 
özündə əks etdirən mənbələri n əzərə almaq lazımdır. Bir sözlə, 
dünyanın inkişaf etmiş və iqtisadi, siyasi, hərbi mərkəzlərə malik 
olan dövlətləri “siyasi günəşlər” hesab etmək olar. “Siyasi 
Günəşlər”i yaradan bəzi statistik amilləri (“enerji madd ələri” ni) 
qeyd etmək məqsədəuyğun olar. Məsələn, Beynəlxalq Maliyyə 
Fondunun hesablamalarına əsasən, 2008-ci ilin yekununa əsasən 
ümumdaxili məhsul istehsalına görə ölkələr belə sıralanırdı: 
Avropa İttifaqı birinci, AB Ş ikinci yerdə, Çin 3-cü yerdə. 
Sonrakı yerləri Yaponiya (4), Hindistan (5), Almaniya (6), 
Rusiya (7), Böyük Britaniya (8), Braziliya (9), İtaliya (10), 
Meksika (11), İspaniya (12), Cənubi Koreya (13), Kanada (14), 
Türkiy ə (15), İndoneziya (16), İran (17), Avstraliya (18). 
Dünya Bankının hesablamalarına görə isə ABŞ Avropa İttifaqını 
keçmişdi. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin (CIA World Factbook) 
hesablamalarına görə isə 2009-cu ilin məlumatlarına əsasən, 
Avropa İttifaqı birinci yerdə, ABŞ ikinci yerdə yer alıb. Çin, 
Yaponiya, Hindistan Almaniya, Böyük Britaniya, Rusiya, Fransa, 
Braziliya, İtaliya, Meksika, İspaniya, Cənubi Koreya, Kanada, 
İndoneziya, İran Türkiyə, Avstraliya sonrakı yerləri tutublar.1 
Lakin bəzi informasiya mənbələrinin yazdığına görə, Yaponiya 
2009-cu ildə dünyada ikinci yerdə mövqe tutub.2 Türkiyə 1985-ci 
ildə ümumdaxili məhsul istehsalına görə 17-ci yeri tutmuşdur. 
2010-cu ildə isə 16-cı yerdə yer tutması gözlənilir. 3Mətbuatın 

                                                 
1 Countries by GDP (PPP), GDP-Gross Domestic Product-
www://.bing.com/reference/semhtml/List_of_countries_by_GDP_(PPP). 
2 Yaponiya dünyanın ikinci iqtisadiyyatı statusunu saxladı. 15.02.2010. 
http://www.lent.az/news.php?id=23373. 
3 Türkiye’nin dünya ekonomisinden aldığı pay yıllar etibarıyla yükselmeye 
devam edecek. http://www.haber3.com/turkiye-ekonomisi-buyuyor-
550827h.htm. 
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yazdığına görə, Çin iqtisadiyyatı isə gözlənilənlərin əleyhinə 
olaraq, 2009-cu ildə 8.7 faiz inkişaf edib. Bu baxımdan Çin 
Yaponiyanı ötə bilər.1 İnkişaf etmiş dövlətlərin “siyasi günəşlər” 
olaraq dünya siyasətinin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdimələri 
baxımından onu qeyd etmək olar ki, dünya iqtisadiyyatının 
inkişafının vacib məsələləri qeyri formal forum olan “Böyük 
səkkizl ər” (“Bizim siyasi Qalaktikanın əsas siyasi ulduzları 
sistemi”) tərəfindən müzakirə olunur. Bu foruma ABŞ, Almaniya, 
Fransa, Böyük Britaniya, İtaliya, Kanada, Yaponiya və Rusiya 
daxildir.2 “Siyasi Günəşlər” əsasən münasibətləri qruplaşdıraraq 
və sxemləşdirərək, sistemləşdirərək dünya siyasətinin əsas 
mərkəzlərinə çevrilirlər. Məsələn, nəhəng regional iqtisadi 
inteqrasiya birliklərindən Avropa İttifaqını, Azad Ticarət üzrə 
Şimali Amerika Assosiasiyasını (NAFTA), Cənub-Şərqi Asiya 
ölkələri Assosiasiyasını (ASEAN), Latın Amerikasında 
subregional ticarət-iqtisadiyyat ittifaqını (MERKOSUR), Neft 
ixrac edən ölkələr birliyi (OPEC)-i göstərmək olar.3  

SSRİ-nin süqutundan sonra dünyada “siyasi günəşlər”in sayı 
artdı. İttifaqın dağılması ilə “üçüncü dünya” vətəndaşlığı anlayışı 
ləğv olundu və dünya təsərrüfatında milli dövlətlər subyektlərinin 
yeni təsnifatı meydana gəldi. Bu təsnifata əsasən inkişaf 
səviyyəsinə görə dünya ölkələri inki şaf etmiş və inki şaf etməkdə 
olan tərəflərə bölünürlər. 2002-ci ildə Beynəlxalq Valyuta 
Fondunun təsnifatına əsasən dünyanın 182 ölkəsindən 28-i inkişaf 
etmiş, 125 ölkəsi inkişaf etməkdə olan ölkə, 28-i isə keçid 
iqtisadiyyatı olan ölkələr kimi təsnif olundular.4  İnkişaf etmiş 
dövlətlər (qabaqcıl sənaye ölkələri) iqtisadi inkişafın yüksək 
səviyyəsinə görə fərqlənirlər. Bu ölkələrdə çoxsahəli 
iqtisadiyyatda əsasən yüksək elmli  (elmi bazası olan) istehsalat 

                                                 
1 http://www.bbc.co.uk/azeri/news/story/ 2010/01/1000121_chin a.shtml. 
2 Мировая экономика и международный бизнес: учебник/кол.авторов; 
под.общ.ред.д-ра экон.наук, проф. В.В.Полякова и д-ра экон. наук, проф. 
Р.К.Щенина.-5-е изд.,стер.-М.:КНОРУС, 2008.-688с. səh. 22. 
3 Yenə orada. 
4 Həmin kitab, səh.23. 
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mühüm rol oynayır və inkişaf etmiş xidmət sahələri əsas yer tutur. 
Bu ölkələr əsasən yüksək keyfiyyətli texnologiya, istehsal 
məhsulları və yüksək həyat tərzli əhaliyə və inkişaf etmiş 
cəmiyyətə görə fərqlənirlər. Bu baxımdan da həmin ölkələr dünya 
bazarında “oyunun qaydaları”nı müəyyən edirlər.1 1950-ci ildə 
dünya sənaye istehsalında inkişaf etmiş ölkələrin payı 62.7 faiz 
idi. 2004-cü ilin məlumatına əsasən dünya sənaye istehsalında 
inkişaf etmiş ölkələrin payı 56 faiz olmuşdur. Rusiyanın payı isə 
1950-ci ildə (SSRİ) 10.7 faiz idisə, 2004-cü ildə 4.8 faiz 
olmuşdur. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin payı 1950-ci ildə 15,5 
faiz idisə, 2004-cü ildə 35 faiz olmuşdur. 2 Ümumdünya məhsul 
istehsalında inkişaf etmiş ölkələrin (ABŞ, Qərbi Avropa 
Yaponiya) payı 1950-ci ildə 60,7 faiz idisə, 2006-cı ildə 53,2 faiz 
olmuşdur. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin payı 22,2 faiz idisə, 
2006-cı ildə 40,4 faiz olmuşdur. SSRİ-nin payı 1950-ci ildə 7 faiz 
olmuş, 2006-cı ildə Rusiyanın payı 2.6 faiz olmuşdur. 3 Dünya 
məhsul istehsalında ABŞ-ın payı 1950-ci ildə 28,8 faiz idi. 2006-
cı ildə isə 20,7 faiz olmuşdur.4 Dünya ticarətində inkişaf etmiş 
ölkələr liderliyi qoruyub saxlayırlar. 2005-ci ilin məlumatına 
əsasən dünyada məhsul ixracatının 61 faizi, idxalatın isə təqribən 
60 faizi bu dövlətlərin payına düşüb.5 Həmçinin Çinin də xarici 
ticarəti artmaqda davam edir. 2004-cü ildə dünya ixracatında Çin 
3-cü yerə çıxmışdır.6 Həmin dövrdə ABŞ başda olmaqla yüksək 
inkişaf etmiş ölkələr demək olar ki, dünyada istehsal olunan elm 
tutumlu məhsul ixracının əsas hissəsini öz üzərlərinə götürmüşlər. 
ABŞ elm tutumlu istehsal məhsullarının ixracına görə dünyada 
birinci yerdə olmuşdur. Dünyada elmtutumlu məhsul ixracının 40 
faizi onun payına düşmüşdür. Kapital ixracına və idxalına görə də 

                                                 
1Мировая 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. 24. 
2 Həmin kitab səh. 26. 
3 Kitabda həmin səhifə. 
4 Kitabda həmin səhifə. 
5 Həmin kitab. səh.36. 
6 Bax, yenə orada. 
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inkişaf etmiş ölkələr birinci yeri tuturlar. Dünya iqtisadiyyatında 
transmilliləşdirmə prosesləri sürətlə həyata keçirilir. Transmilli 
korporasiyalar və banklar bu siyasətdə mühüm rol oynayırlar. 
Transmilli korporasiyalar beynəlxalq biznesin generatorları 
rolunda çıxış edirlər. Əsas transmilli korporasiyalar inkişaf etmiş 
ölkələrdə yerləşir, onların çoxlu sayda filiallları isə inkişaf 
etməkdə olan ölkələrdədir. 2005-ci ilin məlumatına əsasən 
dünyanın nəhəng şirkətləri ABŞ (Wal-Mart Stores, Exxon Mobile, 
Ford Motor, General Electric, Chevron Texasco, ConocoPhilips, 
Citigroup və s.), Avropa İttifaqı (BP, Aviva, HSBC Holdings və.s-
Böyük Britaniya; Royal Dutch, Fortis, Royal Ahold, İNG Group 
və s.-Hollandiya; Total, AXA, Carrefour, BNP Paribas, Peugeot 
və s.-Fransa; DaimlerCrysler, Allianz, Volkswagen, Metro, 
Siemens və s.-Almaniya; Assicurzioni, ENİ və s.-İtaliya; Nestle-
İsveçrə), Yaponiya (Toyota Motor, Matsushita Electric İndustrial, 
Honda Motor, Sony, Nissan Motor və s.), Çin (Sinopec, State 
Grid, China National Patroleum) və Cənubi Koreyada (Samsung 
Electronics) olmuşdur. Dünyanın nəhəng bankları da ABŞ, 
Avropa İttifaqı, Çin və Yaponiyada yerləşir. Braziliya Cənubi 
Amerikanın əsas “Siyasi Günəşi”dir. Braziliyanın əhalisi 2004-cü 
ilin məlumatına əsasən 176, 5 miyon nəfər olmuşdur və 
iqtisadiyyatına görə Cənubi Amerikada ən inkişaf etmiş 
dövlətdir.1 Dünyada neft ehtiyatlarına və neft istehsalına görə 
Yaxın Şərq ölkələri birinci yerdədir.2 Dünyada ən çox neft ixrac 
edən ölkə Səudiyyə Ərəbistanı, sonra isə Rusiyadır. İran OPEC 
ölkələri içərisində neft ixracına görə ikinci yeri tutur. Avropa 
İttifaqı (Norveç və Böyük Britaniya)da neft ixracında xüsusi yer 
tuturlar. Ən çox neft idxal edən ölkə ABŞ, Avropa İttifaqı ölkələri 
və Yaponiyadır. Ən çox qaz istifadə edən ölkə ABŞ-dır. Sonrakı 
yerdə Kanada gəlir. Rusiya qaz tələbatına görə 3-cü yerdədir. 
Dünyada ən böyük qaz ixrac edən ölkə Rusiyadır. Qaz idxal edən 
ölkələr içərisində Türkiyə də qabaqcıl yerlərdən birini tutur. 2004-
cü ilin məlumatına əsasən dünyada ən çox kömür ixrac edən ölkə 
                                                 
1 Qeyd: yuxarıda göstərilən statistik məlumatlar “Мировая экономика и 
международный бизнес:” kitabının 30-70-ci səhifələrindən götürülmüşdür.  
2 Həmin kitab, səh.355.  
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Avstraliya olmuşdur. Sonrakı yerləri İndoneziya, Çin, CAR, 
Rusiya, Kolumbiya, ABŞ, Kanada tutublar, idxal edən ölkələr 
içərisində isə birinci yeri Yaponiya tutub. Elektrik enerjisi 
istehsalına görə ABŞ birinci yerdə, Çin ikinci yerdə, Yaponiya 
üçüncü yerdə, Rusiya dördüncü yerdə olmuşdur. 2004-cü ilin 
məlumatına əsasən dünyada ən çox elektrik enerjisi ixrac edən 
ölkə Fransa və Almaniyadır. Kanada, ABŞ və Rusiya ilk on yerlik 
siyahıda olmuşlar. İdxal edən ölkələr içərisində isə birinci yeri 
İtaliya, ikinci yeri Almaniya, üçüncü yeri Braziliya, dördüncü yeri 
isə ABŞ tutmuşdur. Kimya sənayesi də əsasən inkişaf etmiş 
ölkələrdə daha yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir. Çində də həmin 
sənaye sahələri inkişaf etmişdir. Bu baxımdan ixracat və idxalat 
da əsasən həmin ölkələrin payına düşmüşdür. Metallurgiya 
sənayesində ABŞ, Almaniya, Yaponiya, Çin, Rusiya kimi ölkələr 
xüsusi yer tuturlar. Hal-hazırda dünya metal məhsulları sahəsində 
qara metalın demək olar ki, yarısını Rusiya ixrac edir. Nəhəng 
maşınqayırma sənayesi əsasən ABŞ, Avropa İttifaqı və 
Yaponiyanın payına düşür . Elektrotexnka məhsullarının istehsalı 
və ixracı da əsasən bu dövlətlərin əlindədir. Dünyanın dəniz 
nəqliyyatının inkişafı da başlıca olaraq Avropa ölkələrinin, ABŞ, 
Yaponiya, Çin, Rusiya, Cənubi Koreya kimi dövlətlərdədir. Hava 
daşımalarında da ABŞ, Cənubi Koreya, Çin və Avropa İttifaqı 
ölkələri qabaqcıl yer tuturlar. Bazara daha çox kapital qoyan 
nəhəng telekommunikasiya şirkətləri də Avropa İttifaqı 
(Vodafone-Böyük Britaniya, Telefonica-İspaniya, Deutsche 
Telekom-Almaniya, Telecom İtalia-İtaliya, France Telekom-
Fransa və s.), ABŞ (Verizon Communications, SBC 
Communications) və Yaponiyada (NTT DoCoMo və s.) yerləşir. 
Beynəlxalq turistlərin əksəriyyəti Avropa regionuna gəlir. 
Statistik məlumatlardan belə bir nəticəyə gəlinir ki, dünyanın 
inki şaf etmiş dövlətləri yan dövlətləri öz əhatə dairələrind ə 
saxlayırlar və ətraf dövl ətlərin enerji m ənbələrini özl ərinin 
mərk əzi enerji mənbələri vasitəsilə cəzb edirlər və ya 
itələyərək özlərind ən uzaqlaşdırırlar.  

 
 Yazılma tarixi 17 aprel 2010-cu il  
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“Siyasi Günəşlər”in əsas “enerji (“enerjiyaratma”) 
maddələri” v ə enerjiyaratma prosesləri  

 
Qeyd edildiyi kimi, “Siyasi Günəşlər”in əsas enerji maddələri 

sənaye məhsulları, təbii ehtiyatlar (təbii enerji məhsulları-neft, 
qaz; faydalı qazıntılar-qara və əlvan metal, daş kömür (enerji 
məhsulu) , qiymətli metallar, nadir metallar və s.), maddi sərvətlər 
(elektrik enerjisi məhsulları, kənd təsərrüfatı məhsulları və s.), 
ağır sənaye məhsulları, o cümlədən yüksək elmi-texniki tələblərə 
cavab verən istehsal məhsulları-aviasiya, gəmiçilik, vaqon-
qayırma, inşaat sənayesinin məhsulları, emal və kimya 
sənayesinin məhsulları, yüngül sənaye məhsulları; avadanlıqlar 
istehsalı; səhiyyə texnikası, idman texnikası; istehsal obyektləri, 
müəssisələri, aqrar sənaye məhsulları, geyim və ərzaq məhsulları; 
yüksək xidmət sahələri; turizm təbiəti; tarixi abidələr; həyat 
şəraitinin yüksək səviyyədə olması amili; böyük ərazilər; yüksək 
infrastruktur sahələri və obyektləri; tranzit mövqe, hərbi-sənaye 
kompleksi, o cümlədən yüksək səviyyəli hərbi-texnika məhsulları, 
həmçinin nüvə texnologiyası, raketqayırma sənayesi məhsulları, 
kosmik avadanlıqlar sənayesi məhsulları; informasıya 
texnologiyaları, həmçinin elektrotexnika məhsulları, digər böyük 
iqtisadiyyat obyektləri və çoxlu iş yerləri; yüksək səviyyəli elm 
müəssisələri, keyfiyyətli mütəxəssislər, elmi-tədqiqatçılar ( zəngin 
elm fondu); əlverişli iqlim şəraiti olan ərazilər, strateji təyinatlı 
ərazilər, okeanlarla əhatə olunma, daxili su ehtiyatları, əlverişli 
və əkinə yararlı torpaq sahələri və s.-dirlər. Ümumiyyətlə, enerji 
maddələrinin (vasitələrinin) sayı daha çoxdur. Bu maddələrin 
kompleks şəkildə istifadəsi, qarışıq formada istifadə mexanizmləri 
və istifadə sistemləri “Siyasi Günəşlər”in əsas “enerji”lərini 
yaradır. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın əhatə olunduğu bütün 
sahələr, obyektlər və istifadə vasitələri (üzərlərində istifadəçilər 
tərəfindən qərarlar qəbul edilən bütün vasitələr) “Siyasi 
Günəşlər”in və “siyasi planetlər”in enerji vasitələridirlər və enerji 
mənbəyini formalaşdırır. “Siyasi Günəşlər”in mərkəzi enerji 
mənbəyi kimi formalaşması maddələri məhz insanların daxili 
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tələbatını ödəyən, istehsal və təsərrüfat münasibətlərini 
tənzimləyən və yüksək həyat səviyyəsi üçün tələb edilən 
vasitələrdir. “Siyasi Günəşlər”in və “siyasi planetlər”in gücləri 
əsasən həmin maddələrin sistemli və kompleks şəkildə 
istifadəsindən və mərk əzləşməsi proseslərindən yaranır. Enerji 
maddələrinin ayrı-ayrı sahələr üzrə kompleks istifadəsi məhz 
mərkəzi enerji mənbəyinin gücünü artırır. Mərkəzi enerji 
mənbəyinin əsas (fundamental) gücü, bu mənbənin əsas tərkibi 
enerji vasitələrinin qarışıq formada və təyinatlı istifadəsindən 
yaranır. Bu isə o deməkdir ki, “Siyasi Günəş”l ər hesab edilən 
böyük dövlətlərdə əksəriyyət istehsal sahələrini birləşdirən və 
ətraf regionlara və dövlətlərə təsir edən sistemləşmiş güclü 
iqtisadiyyat sahələri  mövcuddur. Məsələn, ABŞ dünyanın 
iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ən güclü dövləti olduğundan bu 
dövlətdə (mərkəzi enerji mənbəyində) demək olar ki, əksər enerji 
maddələri toplanmışdır. Bu baxımdan ABŞ dünyanın əsas və ən 
güclü “Siyasi Günəş”idir.  

 
“Siyasi Günəşlər”in əsas enerji mənbələrinin yaranma 

prosesləri  
 
Nəzərə almaq lazımdır ki, bu proseslər olduqca çoxlu sayda 

sahələri əhatə edir və demək olar ki, şaxələnmiş qaydada 
kompleksləşmiş prosesləri  özündə cəmləşdirir. Dövlətin 
cəmiyyətində baş verən bütün iqtisadi, siyasi, elmi, mədəni, sosial 
və digər proseslərin hər biri, o cümlədən ayrı-ayrı sahələr üzrə 
prosesləşmə, kompleksləşmə enerjinin yaranmasını, artmasını 
və vahid mənbə olaraq enerji qüvvəsinin formalaşmasını təmin 
edir. Enerji mənbələri öz tərkibinə görə mərk əzi və köməkçi 
hissələrə ayrılır. Baza enerji maddələri üzərinə əlavə enerji 
maddələrinin toplanması yolu ilə enerji mənbələri formalaşır. 
Beynəlxalq münasibətləri ayrı-ayrı enerji mənbələrindən 
(obyektlərindən, vahidlərindən) ibarət olan bir quruma bənzətsək, 
onda qeyd etmək olar ki, enerji mənbələri (enerji qurumları) 
münasibətlər strukturunu formalaşdırmaq baxımından mərkəzi-
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“Siyasi Günəşlər” və ətraf-“siyasi planetlər” ə bölünür. Hər iki 
növ enerji mənbəyinin (enerji obyektinin) tərkib maddələri əsasən 
ayrı-ayrı sahələri əhatə edən enerji maddələrindən və ümumi 
(ayrı-ayrı sahələrin enerji maddələrinin birləşməsi, qarışması 
prosesindən əmələ gələn) maddələrdən formalaşır. Beynəlxalq 
münasibətləri obyekt və sahələrin kompleksləşdirilməsi 
baxımından beynəlxalq iqtisadi, beynəlxalq hərbi, beynəlxalq 
mədəni, beynəlxalq səhiyyə, beynəlxalq elm və təhsil, 
beynəlxalq idman, beynəlxalq nəqliyyat və s. sahələrə ayırmaq 
olar. Hər bir ümumi sahənin özünün də tərkibi ayrı-ayrı sahələrə 
bölündüyündən, həmin sahələr üzrə də münasibətlər yaranır. 
Məsələn, beynəlxalq iqtisadiyyat münasibətləri çərçivəsində 
beynəlxalq ticarət, beynəlxalq maliyyə münasibətləri yaradılır. 
Bütün sahələr üzr ə münasibətlər isə hüquq normaları il ə 
tənzimləndiyindən, ümumi beynəlxalq münasibətlər ümumi 
beynəlxalq hüquqla tənzimlənir.  Nəzərə almaq lazımdır ki, 
beynəlxalq iqtisadi münasibətlər digər sahələrdə mövcud olan 
münasibətlər üçün baza rolunu oynayır. Enerji mənbələrinin əsas 
təkanverici maddələri iqtisadi vasitələrdir. İqtisadi vasitələr də 
digər maddələri özlərinə tərəf çəkir. Bu baxımdan da 
münasibətləri öz xüsusiyyətlərinə görə baza və üst qat 
münasibətlərinə bölmək olar. Mərkəzi və ətraf enerji mənbələrinin 
baza maddələri də əsasən iqtisadi vasitələrdən formalaşır və bu 
vasitələr baza qatı təşkil edir. Baza iqtisadi münasibətlər də 
özlüyündə baza siyasi münasibətlərin formalaşmasında əsas rol 
oynayır, eləcə də qarşılıqlı enerji maddələri mübadiləsi (əvəzləmə 
yolu ilə) həyata keçirilir və nəticədə ümumi münasibətlərin  
tərkib hissələri formalaşır. Ümumiyyətlə, “Siyasi Günəşlər” 
arasındakı münasibətlərdə maddələr aşağıdakı qaydada qarşılıqlı 
olaraq mübadilə edir, yerdəyişmə edir və təsir obyektinə məruz 
qalırlar: 

1. Hər iki tərəf enerji mənbələrinin (“Siyasi Günəşlər” və 
“siyasi planetlər”) baza maddələrinin qarşılıqlı hərəkəti (iqtisadi 
vasitələr üzərində münasibətlər). 
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2. Hər iki növ enerji mənbəyinin (“Siyasi Günəşlər” və “siyasi 
planetlər”) üst qat vasitələrinin  (ayrı-ayrı sahələr üzrə mövcud 
olan vasitələr) qarşılıqlı istiqamətlərdə hərəkəti (beynəlxalq siyasi, 
hərbi və s. münasibətlər). 

3. Hər iki növ enerji mənbəyinin qarışıq (baza və üst qat 
maddələrinin qarışması) vasitələrinin (maddələrinin) qarşılıqlı 
hərəkəti. (Dövlətlərarası bütün sahələri əhatə edən ümumi 
münasibətlər)  

 Baza maddələr olan iqtisadi vasitələr əsasən üst qat münasibət 
vasitələrinə təsir göstərir. Lakin elə də olur ki, üstq qat münasibət 
nəticəsində, məsələn, dövlətlərin siyasi münasibətlərinin 
yaranmasından sonra, dövlətlər arasında münasibətləri 
tənzimləyən baza münasibətləri yaranır. Yəni “Siyasi Günəşlər”l ə 
“siyasi planetlər” arasında yaranan siyasi əlaqələrdən, diplomatik 
münasibətlərdən sonra iqtisadi əlaqələr formalaşır.  

Enerji mənbələri əsasən ətraf elementlərə təkanvermə, 
cəzbetmə, itələmə, cəlb etmə, tarazlı formada saxlama 
funksiyasını yerinə yetirir.  

 “Siyasi Günəşlər”in enerji mənbələri (ilkin olaraq iqtisadi, 
siyasi və hərbi sahədə) hər bir sahəyə aid olan və baza olaraq üç 
istiqamətdə vasitələri istifadə etməklə, hərəkətə gətirməklə artır: 
iqtisadi sahədə birincisi, daxildə iqtisadiyyat sahələrinin 
artırılması yolu ilə, ikincisi, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər yolu 
ilə; siyasi sahədə birincisi, daxildə siyasi təsisatları (siyasi 
qurumları, siyasi institutları) gücləndirmək, ikincisi isə beynəlxalq 
siyasi münasibətləri inkişaf etdirmək yolu ilə; hərbi sahədə-
birincisi, daxildə müdafiəni gücləndirmək yolu ilə (hərbi-texniki 
vasitələr və canlı qüvvə hesabına), ikincisi, beynəlxalq hərbi 
əlaqələr yaratmaq yolu ilə. Böyük və kiçik dövlətlərin iqtisadi, 
hərbi və siyasi əlaqələri, eləcə də bu istiqamətdə həyata keçirilən 
sistemləşmə-iqtisadi, siyasi və hərbi subyektlərin sistemləşmiş 
formada qarşılıqlı əlaqələr prosesləri “Siyasi Günəşlər”in 
güclərini artırır. “Siyasi Günəşlər” özlərinin imkanlarından (daxili 
və xarici) istifadə etməklə bütün sahələr üzrə beynəlxalq 
münasibətlərin sistemləşmiş şəbəkələrinin əsas ağırlıq 
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mərk əzlərin ə çevrilirlər və ağırlıq mərkəzləri olaraq bütün 
vasitələrin sistemli hərəkətini təmin edirlər. “Siyasi Günəşlər” 
münasibətlər sisteminin, strukturunun ağırlıq mərkəzləri olaraq 
daima, ətraf “siyasi planetlər” üçün “m ərk əzəqaçma” 
proseslərini yaradırlar. Təbii şəkildə hər üç istiqamətdə bütün 
proseslər qarşılıqlı olaraq həyata keçirilir və vasitələr qarşılıqlı 
şəkildə istifadə edilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, müasir 
beynəlxalq münasibətlərdə əsasən dövlətlərin iqtisadi gücləri 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir və iqtisadi güc amili digər 
istiqamətlərə-hərbi və siyasi-təsir göstərir və bu istiqamətlərin 
qarşılıqlı əlaqəli mexanizmini yaradır. “Siyasi Günəşlər” in 
gücləri daxili maddələr (daxili iqtisadi, hərbi, siyasi və digər 
vasitələr), xarici maddələr (“siyasi planetlər”in) gücləri il ə artır. 
İqtisadi inkişaf səviyyəsini şərtləndirən iqtisadi vasitələr “Siyasi 
Günəşlər”in güclərinin artmasında baza istiqamətini təşkil edir və 
digər istiqamətləri möhkəmləndirir. Siyasi və hərbi sistemləşmə 
isə əsasən iqtisadi sistemləşmənin qorunmasını təmin edir. Bu 
baxımdan da qeyd etmək olar ki, “Siyasi Günəşlər” əsasən iqtisadi 
münasibətlər yolu ilə ətraf “siyasi planetləri” öz tərəflərinə 
çəkirlər, bu “planetlər”in enerjisindən istifadə edirlər.  

Elmi araşdırmalarda beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin əsas 
istiqamətləri aşağıdakı şəkildə ümumiləşdirilir:  

1. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin əsasını təşkil edən 
beynəlxalq əmək bölgüsü. 

2.Beynəlxalq istehsalat kooperasiyası və beynəlxalq istehsalat. 
3. Məhsulların, xidmətlərin, valyuta-maliyyə resursları 

(vasitələri) il ə beynəlxalq ticarətin həyata keçirilməsi. 
4. Kapitalın və xarici investisiyaların beynəlxalq yer-

dəyişməsi. 
5. İşçi qüvvəsinin beynəlxalq hərəkəti. 
6. Beynəlxalq elmi-texniki mübadilə. 
7. Beynəlxalq valyuta, maliyyə və kredit münasibətləri. 
8. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya.  
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər hər şeydən öncə beynəlxalq 

əmək bölgüsündə müxtəlif subyektlərin iştirakı yolu ilə həyata 
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keçirilir. 1 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin realizə edilməsinə 
siyasi, sosial-iqtisadi, hüquqi və digər faktorlar təsir göstərir. 2 
İqtisadi baxımdan qeyd etmək lazımdır ki, “Siyasi Günəş”l ərin 
güclərini əsasən beynəlxalq təsərrüfat həyatının beynəlmiləl-
ləşdirilməsi və qloballaşdırılması prosesləri gücləndirir. Bu pro-
seslər zamanı regional, regionlararası və geniş səviyyədə 
dövlətlərin istehsal proseslərinin beynəlxalq kooperasiyası pro-
sesləri həyata keçirilir. Qloballaşdırma proseslərində isə beynəl-
xalq təsərrüfatda əlaqə çərçivələri çox genişlənir, sistemləşmə 
prosesləri böyüyür.3 Qloballaşdırma prosesləri makro və mikro 
iqtisadi səviyyədə həyata keçirilir. Mikroiqtisadi səviyyədə 
qloballaşdırma dövlətlərin müəssisələrinin sərhədlər çərçivəsindən 
kənara çıxaraq qarşılıqlı səviyyədə əlaqələr qurması və əlaqələri 
genişləndirməsdir, makrioqtisadi səviyyədə qloballaşdırma isə o 
deməkdir ki, ümumi dövlətlər və regional iqtisadi qruplaşmalar öz 
sərhədlərindən kənara doğru ümumi iqtisadi fəallığa cəhd 
göstərirlər.4  

“Siyasi Günəşlər” və “siyasi planetlər”in güclərini artıran və 
üst qat enerji vasitələrinin hərəkətə gətirilməsi istiqamətlərinin 
bəzi tərkibini aşağıdakılar hesab etmək olar:  

1. Əsas subyektlər olan dövlətlər arasında mövcud olan 
ümumi siyasi münasibətlər. Dövlətlər arasında əməkdaşlığın 
yaradılması. 

2. Dövlətlər arasında iqtisadi münasibətlərin yaradılması. 
3. Dövlətlər arasında mövcud olan münaqişələrin həll 

edilməsi. 
4. Dövlətlər arasında mövcud sərhədlərin müəyyən edilməsi, 

sərhədlərin toxunulmazlığı. 
5. Dövlətlər arasında sülhün saxlanılması. 

                                                 
1  Авдокушин Е.Ф. Международное экономические отношения: 
Учебник. М.:Юрист,2002.-366 с. səh. 20. 
2 Həmin kitab, səh.21. 
3 Həmin kitab, səh.26. 
4 Bax, yenə orada. 
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6. Dövlətlər arasında baş verən müharibələrin, münaqişələrin, 
silahlı qarşıdurmaların dayandırılması. 

7. Beynəlxalq sülhün qorunması. 
8. Xalqlar arasında elmi, mədəni, humanitar və digər sahələrdə 

əməkdaşlığın həyata keçirilməsi. 
9. Beynəlxalq təhlükəsizliyin qorunması.  
10. Beynəlxalq səviyyədə insan hüquqlarının qorunması. 
11. Dövlətlər arasında inteqrasiyanın gücləndirilməsi. 
12. Beynəlxalq terrorizmlə birgə mübarizə.  
13. Qlobal ekoloji təhlükəsizliyin qorunması. 
14. Ərazi mübahisələrinin dinc yolla həll edilməsi. 
15. Qlobal və regional səviyyədə siyasi təşkilatlanmanın 

həyata keçirilməsi. 
16. Transmilli cinayətkarlığın, terrorizm təhlükəsinin 

qarşısının alınması üçün hərbi-siyasi əməkdaşlıq. 
17. Qlobal müharibələrin baş verməsinin qarşısının alınması. 
18. Dövlətlər arasında diplomatik əlaqələrin qurulması. 
19. Qlobal humanitar fəlakətin aradan qaldırılması və. s 
Ümumiyyətlə, beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərini elə məhz 

siyasi münasibətlərin baza istiqamətləri kimi qeyd etmək olar.  
“Siyasi Günəşlər”in enerji mənbələri “siyasi planetlər”in 

qarşılıqlı əlaqələri zamanı həm ikitərəfli, həm də təşkilatlanmış 
(məsələn, ittifaq) qaydada yaranır. “Siyasi Günəşlər” öz 
enerjilərini də məhz həmin istiqamətlərdə hərəkət etməklə 
artırırlar. Məsələn, ABŞ və Avropa dövlətləri öz güclərini ətraf 
dövlətlərlə həm ikitərəfi əlaqələr qurmaq, həm də NATO, Avropa 
İttifaqı kimi birləşmiş güclər sistemindən istifadə etmək yolu ilə 
artırırlar. Beynəlxalq münasibətlərin əsas subyektləri, bu 
subyektlərin fəaliyyət istiqamətləri, münasibətləri həyata keçirmə 
yolları (diplomatik əlaqələrin qurulması, danışıqların həyata 
keçirilməsi, beynəlxalq yığıncaqların təşkil edilməsi, rəsmi 
səfərlərin həyata keçirilməsi, beynəlxalq sənədlərin imzalanması) 
və vasitələri (subyektlər, cansız siyasi vasitələr-sənədlər, 
subyektlərin (dövlətlərin) istifadə etdikləri subyektlər-diplomatik 
nümayəndəlikl ər; yığıncaqlar və s.), məqsəd (məsələn, sülhə nail 
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olmaq) amilləri ümumilikdə beynəlxalq münasibətlərin əsas 
məzmununu təşkil edir. Bir məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək 
olar ki, beynəlxalq münasibətlərdə iştirak edən tərəflər, vasitələr 
(canlı və cansız) hərəkət edərkən, hərəkətə gətiril ərkən, hərəkət 
istiqamətləri elə münasibətlərin yolları kimi formalaşır.  

Hər bir “Siyasi Günəş”in enerji mənbəyi, həmin siyasi 
vasitənin digər siyasi vasitələri (canlı və cansız) mərkəzdən 
ətraflara və ətraflardan mərkəzə doğru hərəkətə gətirmə prosesləri 
nəticəsində yaranır. Bu zaman hərəkətdə olan və artan siyasi 
vasitələri (iqtisadi, hərbi, mədəni, elmi, humanitar və digər 
vasitələri) də beynəlxalq münasibətlərdə siyasi vasitələr hesab 
etmək olar. Çünki bu vasitələr üzərində siyasət icra olunur və 
vasitələrdən siyasi alətlər kimi istifadə edilir.  

“Siyasi Günəşlər”in enerjiləri vasitələrin müəyyən qaydada 
(istiqamətdə) hərəkətə gətirilməsi yolu ilə artır. Həmin 
istiqamətlərin bəzilərinin aşağıdakılar olduğunu qeyd etmək olar:  

Birincisi, nəzərə almaq lazımdır ki, “Siyasi Günəşlər” üçün 
vacib olan və əhalisinin daxili tələbatlarını ödəyən məhsulların 
ölkə daxilində istehsalı nəticəsində istehsal məhsullarının (enerji 
vasitələrinin) sayı artır. 

İkincisi, istehsal məhsulları sahələrinin genişləndirilməsi və 
qarşılıqlı sistemlərin yaradılması yolu ilə böyük dövlətin iqtisadi 
gücü böyüyür. .  

Üçüncüsü, istehsal məhsullarının ixracı sayəsində dövlətin 
maliyyə vasitələri artır. Bu maliyyə vasitələri də yeni istehsal 
sahələrinin təşkil edilməsini təmin edir.  

Dördüncüsü, sistemləşmiş fəaliyyət münasibətləri yaranır. 
İstehsal məhsullarının idarəedilməsi prinsipləri ortaya çıxır.  

Dövlətin iqtisadi gücü artdıqca beynəlxalq iqtisadi əlaqələri 
güclənir. Nəhəng şirkətlər tərəfindən (transmilli korporasiyalar) 
kapitalın yerdəyişməsi prosesləri həyata keçirilir və xaricə 
investisiyanın ixracı həcmi artır. Bu yolla böyük dövlətlər kiçik 
dövlətlərin iqtisadiyyatına təsir edirlər.  

Böyük dövlət əsasən iqtisadi sahədə idxalat və ixracat 
həcmini öz əlində saxlamaqla gücünü artırır və ətraf dövlətləri 
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özündən asılı edir. İdxalat və ixracat prosesləri mərkəzi və ətraf 
dövlətlər üçün daxili tələbatlarını ödəmək funksiyasını yerinə 
yetirir. ABŞ və Avropa İttifaqı dünyanın ən böyük idxalatçısı və 
ixracatçısı rolunda çıxış edirlər. “Siyasi Günəşlər” bu yolla bütün 
iqtisadi vasitələri ətraf “siyasi planetlər”ə istiqamətləndirirlər və 
ətraf “siyasi planetlər” də enerjilərini eyni zamanda həmin 
mənbələrdən alırlar və bu yolla da özlərinin enerjilərini artırırlar. 
İqtisadi sahədə idxalat və ixracat əməliyyatları, mərkəzi enerji 
mənbəyindən vasitələrin ətraf enerji mənbələrinə və əksinə olaraq 
ötürülmələrini təmin edir. Bu qarşılıqlı proses nəticəsində “Siyasi 
Günəşlər”l ə ətraf “siyasi planetlər” arasındakı münasibətlərdə 
asılılıq yaranır. Asılılığın səviyyəsi tərəflərin gücündən asılı olur. 
“Siyasi Günəşlər”də ağırlıq mərkəzləri əsasən vasitələrin bütün 
hərəkətlərinin bazasını öz əlində saxlayır. “Siyasi Günəş” 
cəzbetmə, itələmə, cəlbetmə qüvvəsini tətbiq etmək funksiyasını 
yerinə yetirir. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə “məhsulların 
satış bazarı” amili “Siyasi Günəşlər”l ə “siyasi planetlər” 
arasındakı münasibətləri tənzimləyir. “Siyasi planetlər” öz ticarət 
məhsulları üçün “Siyasi Günəşlər”i əsas məkan kimi görə bilirl ər. 
Bununla yanaşı, “Siyasi Günəşlər”in köməkliyi sayəsində də digər 
“siyasi planetlər”də və “Siyasi Günəşlər”də bazar əldə edə bilirl ər. 
İqtisadi bazar məkanı amili də “Siyasi Günəşlər” ətrafında “siyasi 
planetlər”i cəmləşdirən əsas amilə çevrilir. Məsələn, dünyanın 
neft və qaz ilə zəngin olan “siyasi planetlər”i öz enerji 
məhsullarını realizə etmək üçün “Siyasi Günəşlər”i əsas bazar 
məkanı hesab edirlər. Bu amil də “siyasi planetlər”i “Siyasi 
Günəşlər” ətrafında cəmləşdirir.  

“Siyasi Günəşlər” hərbi vasitələrlə də öz ətraflarında olan 
“siyasi planetlər”i cəzb edirlər. “Siyasi planetlər” digər “Siyasi 
Günəşlər”dən və “siyasi planetlər”dən qorunmaq üçün “Siyasi 
Günəşlər” ətrafında toplaşırlar. “Siyasi planetlər” bu zaman öz 
hərbi güclərini “Siyasi Günəş”l ərin hərbi gücləri il ə birləşdirmək 
siyasəti həyata keçirirlər. Bu məqsəd üçün əməkdaşlığı 
gücləndirmək naminə hərbi inteqrasiya siyasətinə üstünlük 
verirlər. Hərbi əməkdaşlıq, hərbi güclərin birləşməsindən istifadə 
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edən “Siyasi Günəşlər” öz güclərini artırırlar. NATO İttifaqını və 
bu İttifaqla strateji səviyyədə əməkdaşlıq edən ölkələrin qarşılıqlı 
münasibətlər sistemini buna misal çəkmək olar. “Siyasi Günəş”l ər 
hesab edilən böyük dövlətlər və ya İttifaqlar öz hərbi imkanları 
hesabına “ətraf siyasi planetlər”in -dövlətlərin hərbi güclərinə, 
hərbi vasitələrinə təsir mexanizmlərini yaradırlar. Bu təsir 
mexanizmisi isə enerji vermə və qəbuletmə mexanizmisidir. Qeyd 
edildiyi kimi, dövlətlərin enerji mənbələrinin maddələri qarışıq 
formada olur və qarşılıqlı “siyasi kimyəvi, biloji v ə fiziki”  
prosesləri özündə əks etdirir. Hər bir “Siyasi Günəş”l ə ətraf 
“siyasi planetlər”, eləcə də “Siyasi Günəşlər” sistemi arasında 
enerji ötürmə prosesləri həyata keçirilir. “Siyasi Günəşlər sistemi” 
bir-birilərini cəzb edir, cəlb edir və itələyirlər. “Siyasi Günəşlər” 
sistemi arasında mövcud olan enerji maddələri müvafiq 
trayektoriyalar, xətlər üzrə ötürülür və qarşılıqlı ötürmə 
mexanizmi formalaşır, sistem yaranır. “Siyasi Günəşlər  sistemi” 
arasında qarşılıqlı enerji ötürmə prosesləri nəticəsində “Bizim 
Siyasi Qalaktika”nın  fəaliyyəti təmin edilir.  

  
 Yazılma tarixi 21 aprel 2010-cu il  

 

Dünyanın “siyasi günəşlər sistemi” (“siyasi qalaktika” –
“siyasi süd yolu”)  

  
“Siyasi Günəşlər”  tərəfindən “siyasi planetlər” in öz 

ətraflarında saxlanması yolları  
Dünyanın ayrı-ayrı regionlarında yerləşən böyük dövlətlər 

həmin regionda yerləşən orta və kiçik dövlətləri özlərinə tərəf 
çəkmək və bu amildən istifadə edərək öz güclərini artırmaq üçün 
bir çox üsulları tətbiq edirlər. Super, böyük və orta gücə sahib 
olan və ətraf kiçik dövlətlərə təsir imkanlarına, təsir potensialına 
malik olan “Siyasi Günəşlər” ətraf (sərhədlərində yerləşən və 
kənar regionlarda olan) “siyasi planetlər” i öz ətraflarında tarazlı 
vəziyyətdə saxlamaq üçün bəzi iqtisadi, hərbi, siyasi, elmi, 
mədəni və digər vasitələrin istifadə edilməsi, vasitələrin hərəkətə 
gətirilməsi üsullarından yararlanırlar. “Siyasi Günəşlər” öz 
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ətraflarında “siyasi planetlər”dən ibarət sistem yaradırlar. “Siyasi 
Günəşlər” “siyasi planetlər”i öz ətraflarına cəlb etmək üçün 
əsasən münasibət formasından və enerji maddələrind ən 
(münasibət qurmaq vasitələrindən-alətlərdən) istifadə edirlər. 
Burada vasitələr münasibətlərə təsir edir, münasibətlərin 
formalarının və məzmununun müəyyən edilməsində istifadə edilir. 
Eləcə də münasibətlərin forması və məzmunu vasitələrin hərəkətə 
gətirilməsinin əsaslarını müəyyənləşdirir. Bu qarşılıqlı proseslər 
eyni zamanda enerji yaratma prosesləri hesab olunur. Enerji 
yaratma prosesləri nəticəsində ətraf “siyasi planetlər” “Siyasi 
Günəşlər” ətrafına (dairəsinə) cəlb edilirlər. Zəif enerji mənbələri 
güclü enerji mənbələri tərəfindən cəlb edilir. Bu enerjiyaratma 
prosesləri əsasən iqtisadiyyat, hərbi, siyasi, mədəni, elmi və digər 
sahələri əhatə edir. Bütün istiqamətlər üzrə enerji vasitələrinin 
kompleks şəkildə hərəkətə gətirilməsi isə ümumi enerji 
proseslərini  formalaşdırır. Mənbələrarası qarşılıqlı enerji axınları 
yaranır. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, “siyasi 
heliosentrizm”ə müvafiq olaraq “Siyasi Günəşlər” “siyasi 
planetlər”ə enerji vermək üçün “siyasi şüalar” buraxırlar. Bu 
enerji ötürmə, əlavə enerjiyaratma proseslərininin bəzi 
istiqamətllərinin aşağıdakılar olduğunu qeyd etmək olar:  

İqtisadi sahədə: 
Nəzərə almaq lazımdır ki, “Siyasi Günəşlər” öz güclü iqtisadi 

potensiallarından istifadə edərək, “siyasi planetlər”in enerjilərinin 
artmasına kömək edir, digər tərəfdən də “siyasi planetləri” öz 
ətraflarına cəlb edirlər. “Siyasi Günəşlər” enerji vasitəsilə, 
enerjinin yaratdığı təsir qüvvəsinin gücü ilə “siyasi planetlər”ə 
təsir edirlər. İqtisadi vasitələr baza enerjiyaratma vasitələri  
hesab edilirlər. İqtisadi vasitələrin h ərəkətə gətirilm əsi əsasən 
enerjiyaratma yolları hesab edilir. Həmin yolların aşağıdakılar 
olduğunu qeyd etmək olar: 

-“Siyasi Günəşlər” tərəfindən “siyasi planetlərin təsərrüfat 
həyatına investisiyaların yatırılması və bu yolla dövlətin iqtisadi 
siyasətinə, cəmiyyətə, siyasi həyata təsir göstərilməsi. Böyük 
dövlətlər iqtisadi cəhətdən zəif olan kiçik dövlətlərin 
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iqtisadiyyatına, sosial, elm, infrastruktur sahələrinə, hərbi-sənaye 
və digər sahələrinə sərmayə yatırmaq yolu ilə kiçik dövlətləri 
özlərinə tərəf çəkirlər və müəyyən dərəcədə asılı edirlər. “Siyasi 
planet”in gücü zəif olanda bu dartma qüvvəsi daha yüksək olur. 
Rusiya-Ermənistan münasibətlərində bu forma və məzmun daha 
qabarıq büruzə verir. Rusiya Ermənistana ən çox investisiya 
yatıran dövlətdir. Ermənistanın əksər strateji obyektləri Rusiya 
şirkətlərinin sərmayəsi ilə fəaliyyət göstərir. Məsələn, 1991-2006-
cı illərdə Ermənistan iqtisadiyyatının real sektoruna yatırılan 
investisiyaların ümumi həcminə görə Rusiya birinci yerdə 
olmuşdur. Həmin müddətdə Rusiya bu ölkəyə 813,6 milyon dollar 
investisiya yatırıb ki, bunun da 558,3 milyonu birbaşa 
investisiyalardır.1  

-“Siyasi Günəşlər” tərəfindən “siyasi planetlər”in 
iqtisadiyyatının və sosial həyatının inkişafı üçün kreditl ərin 
(güzəştli) verilm əsi. Məsələn, Avropa İttifaqı Gürcüstana 
kreditlər ayırır. Dövlət maliyyə sistemində islahatlar aparılması 
üçün Aİ-nin Gürcüstana ayırdığı 15 mln. avroluq kreditin 4,57 
mln. avro həcmində olan üçüncü tranşı 2009-cu il dekabrın 
sonunda ayrılıb. Kreditin 5 mln. avroluq birinci tranşı 2008-ci ilin 
fevralında, 4 mln. avroluq ikinci tranşı 2008-ci ilin dekabrında 
ayrılıb. İki ölkə arasında kredit sazişi mövcuddur.2 

-“Siyasi Günəşlər” tərəfindən “siyasi planetlər”in inki şafı 
üçün ayrılan maliyyə yardımlarının  köməyi il ə. Nəzərə almaq 
lazımdır ki, dünyanın əsas “Siyasi Günəş”i hesab edilən ABŞ 
xüsusilə II Dünya Müharibəsindən sonra bu siyasətdən geniş 
faydalanır. ABŞ dövlət katibi olmuş Corc Marşalın planına 
müvafiq olaraq (“Avropanı xilasetmə Planı”) ABŞ Avropa 
iqtisadiyyatına külli miqdarda yardım ayırdı və bu yolla Avropa 
iqtisadiyyatına nüfuz əldə etdi. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu 

                                                 
1 Rusiya Ermənistana hamıdan çox pul qoyur 
http://www.azadliq.org/content/article/386810.html 07.04.2007.  
2 Avropa İttifaqı Gürcüstana kredit ayırıb. 
http://www.azadinform.az/index.php?dn=news&to=art&id=22805. 
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Plana müvafiq olaraq Avropanın 16 ölkəsi Amerika yardımını 
qəbul etdilər. 1  “Marşal planı”na əsasən 1948-1952-ci illər 
arasında Qərbi Avropa ölkələrinə 57 milyard dollar əvəzsiz 
yardım edilirdi.2 Sonradan isə iqtisadi yardımların çox hissəsini 
hərbi yardımlar əvəzlədi. 1952-ci ildə ABŞ yardımlarının 50 
faizi hərbi xarakter kəsb edirdi.3  

Avropada ABŞ investisiyası mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
ABŞ-ın Qərbi Avropada güclənməsi (1947-1952-“Trümen 
doktrinası”) ABŞ-ın regionda siyasi nüfuzu ilə yanaşı iqtisadi 
çəkisini də artırdı. Eləcə də ABŞ-ın iqtisadi yardım təşkilatı olan 
USAİD ABŞ xarici siyasətinin icrasında əsas cəzbedici, 
cəlbedici funksiyanı yerinə yetirir. Enerjiyaratma vasitələrinin 
meydana gəlməsini və hərəkətini təmin edir.4  ABŞ Federal 
Hökumətinin yurisdiksiyasındadır. 1961-ci il noyabr ayında 
yaradılıb. Agentlik əsasən xarici sivil yardımları həyata keçirir. 
USAİD iqtisadi inkişaf, mədəniyyət və ticarət, səhiyyə, 
demokratiya, münaqişələrin həlli və humanitar yardım kimi 
məsələlərə maliyyə vəsaiti ayırır. Coğrafi büroları Afrika, Asiya, 
Latın Amerikası və Karib hövzəsi, Asiya, Avropa və Avrasiya, 
Yaxın Şərqdədir. Əsas məqsədləri-fəlakətlərə yardım, 
kasıbçılığın aradan qaldırılmasına yardım, texniki əməkdaşlıq və 
qlobal problemlər, ABŞ-ın çoxtərəfli maraqları (geosiyasi 
maraqları), sosial-iqtisadi inkişafa yardım (“İqtisadi Yardım 
Fondları” vasitəsilə) göstərməkdən ibarətdir. İraq, İsrail, Misir, 
Əfqanıstan, Kolumbiya, İordaniya, Pakistan, Liberiya, Peru, 
Efiopiya, Boliviya, Uqanda, Sudan, İndoneziya, Keniya kimi 
ölkələrə böyük yardımlar göstərilir 5.  

                                                 
1  Уткин А.И. Единственная сверхдержава. (Серия: Национальный 
интерес.)-М.:Алгоритм, 2003.-576 с. səh. 110. 
2 Bax, yenə orada,  səh. 111. 
3 Bax, yenə orada. 
4 Beynəlxalq İnkişaf üçün ABŞ Agentliyi. (United States Agency for 
International Development- USAİD.) 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Agency_for_International_ 
Development. 
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ABŞ-da 1992-ci ildən etibarən yenicə müstəqillik qazanmış 
Sovet Respublikalarına yardım göstərmək barədə dövlət qanunu 
olan “Azadlığa Dəstək Aktı” (“Freedom Support Act”) qəbul 
edilibdir. Bu qanun keçmiş SSRİ-nin 12 ölkəsinə müstəqil dövlət 
quruculuğu, demokratiya və bazar iqtisadiyyatına keçidlə bağlı 
maliyyə yardımı göstərilməsini nəzərdə tuturdu. Dövlət 
müstəqiliyi AB Ş tərəfindən dərhal tanınmış Latviya, Litva, 
Estoniya isə ABŞ-dan 1991-ci ildən yardım alırdılar. Azərbaycan 
isə bu Akta edilmiş “907-ci düzəliş”l ə əlaqədar olaraq 2000-ci 
ill ərin əvvəllərinə qədər ABŞ yardımından məhrum edilmişdi. 
Mövcud qanun çərçivəsində 1992-2005-ci illərdə Ermənistan 
ABŞ-dan 1.6 milyard dollar məbləğində yardım alıb. Əhalinin 
sayına görə alınan yardımlar baxımından Ermənistan birincidir.1 
1999-cu ildən başlayaraq isə Konqresdə qəbul olunan xarici 
yardımlar paketinə müvafiq olaraq Ermənistan işğalı altında olan 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilərə də 
yardım ayrılır.2 1999-2005-ci illərdə Qarabağ ermənilərinə ayrılan 
yardım 2-3 milyon dollar həcmində idi. 2006-cı ildə Dağlıq 
Qarabağa ayrılan yardımın məbləği artaraq 5 milyon, 2007-2008-
ci ill ərdə 6 milyon, 2009-cu ildə isə 8 milyon dollar təşkil edib.3 
ABŞ Gürcüstanı öz siyasi sisteminə daxil etmək və bu məqsədlə 
Gürcüstan dövlətinə və cəmiyyətinə nüfuz etmək üçün bu dövlətin 
iqtisadiyyat, hərbi, sosial və digər sahələrinə maliyyə yardımı 
həyata keçirir. ABŞ-ın Gürcüstana maliyyə yardımı əsasən beş 
əsas sahəni əhatə edir: sülh və təhlükəsizlik, əhaliyə sərmayə 
qoyuluşu, hakimiyyətin ədalətliyi v ə demokratikləşməsi, iqtisadi 
inkişaf və humanitar yardım. Bütün bu sahələr üçün bir milyard 
ABŞ dolları məbləğində yardım edilmişdir.4  

                                                 
1 Agasef Memmedov. Dağlıq Qarabağa göstərilmi ş birbaşa yardımlarla ərazi 
bütövlüyümüz sual altına alınır. 13.04.2010. 
http://www.paritet.az/siyaset/1441.txt 
2 Həmin mənbə. 
3 Bax, yenə orada.  
4  U.S.Assistance to Georgia-$242 Million-FY2009 Supplement Funding. 
http://georgia.usaid.gov/index.php?m=28&  newsid=487  
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-“Siyasi Günəşlər” tərəfindən “siyasi planetlər”ə güzəştli 
əsaslarla strateji t əyinatlı məhsullar satmaq yolu ilə.-Məsələn, 
Rusiya Ukraynanı öz tərəfinə çəkmək üçün, Rusiya prezidenti 
Dmitri Medvedyevin 2010-cu ilin aprel ayının 21-də Ukraynaya 
rəsmi səfəri zamanı Rusiya tərəfi Ukraynaya satdığı qazın mövcud 
qiymətlərini 30 faiz azaltmaq barədə razılıq verdi və ikitərəfli 
müqavilə imzalandı. Rusiyanın Ukraynaya satdığı qazın qiyməti 
hər min kubmetr üçün 330 dollar müəyyən edilmişdi. Lakin 
razılaşmadan sonra qiymətlər 100 dollar aşağı endirildi və 
Müqavilə hər iki ölkənin qanunverici orqanında ratifikasiya 
edidikdən sonra Ukrayna Rusiyadan qazı 230 dollardan almağa 
başlayacaq.1 Müqaviləyə əsasən Rusiyanın Qara dəniz donanması 
2017-ci ildən sonra Ukraynada (Sevastopolda) ən azı 25 il 
qalacaq.2  

-“Siyasi Günəşlər” tərəfindən “siyasi planetlər”in  strateji 
təyinatlı və digər ticar ət məhsulları üçün bazar imkanları 
yaratması, strateji təyinatlı məhsulları alması.- Məsələn, 
Azərbaycan qazı Türkiyə və Avropa tərəfindən alınır. Türkiyə və 
Avropa öz daxili tələbatlarını ödəməklə yanaşı, Azərbaycanı da öz 
siyasi sistemlərinə qatmaq siyasəti həyata keçirirlər. Digər bir 
“Siyasi Günəş” də Azərbaycanı öz tərəfinə çəkmək üçün 
Azərbaycan qazını almaq siyasəti həyata keçirir. Məsələn, Rusiya 
Azərbaycanı öz sisteminə daxil etmək və özünün Avropaya olan 
enerji təzyiqlərini azaltmamaq üçün Azərbaycan qazını dünya 
bazar qiymətlərinə almaq siyasəti həyata keçirmiş və 2010-cu ilin 
başlanğıcından etibarən Azərbaycan qazı Rusiyaya ixrac 
olunmağa başlamışdır.  

Hərbi sahədə: 
- “Siyasi Günəşlər” tərəfindən “siyasi planetlər”in hərbisinə 

maliyyə yardımı göstərilməsi, silah-sursat verilməsi, hərbi 
təlimatlandırma və ərazilərində hərbi bazalar yerləşdirmək, hava 
məkanlarından və hərbi imkanlarından istifadə etmək yolu ilə 
                                                 
1  Россия и Украина подписали исторические соглашения. http:// 
vesti.ru/doc.html?id=354623&tid=79713. 21 aпреля. 2010 г. 
2 Həmin məqalə. 
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cəlbetmə həyata keçirilir. Hələ İkinci Dünya müharibəsindən 
sonra- ABŞ NATO İttifaqını yaratdıqdan sonra əsasən Qərbi 
Avropada öz hərbi bazalarını yerləşdirdi. 1950-ci ildə ABŞ ordu 
hissələrini Qərbi Avropaya göndərdi. 1950-ci ildə Avropada 
NATO qüvvələrinin birləşmiş komandanı ABŞ generalı 
Eyzenhauer oldu.1 ABŞ NATO-dan istifadə etməklə özünün bir 
çox dünya ölkəsində hərbi-siyasi nüfuzunu gücləndirdi. 1951-ci 
ildə ABŞ, Avstraliya və Yeni Zelandiya ANZYUS hərbi blokunu 
yaratdılar. Hal-hazırda da həm NATO, həm də Rusiya öz hərbi 
nüfuzlarını bazalar yerləşdirmək yolu ilə gücləndirirlər. Məsələn, 
Rusiya Azərbaycan torpaqlarının işğalında Ermənistana yaxından 
kömək etmişdir. Rusiyanın Ermənistanda hərbi bazaları mövcuddur 
və Rusiya bu dövlətə mütəmadi olaraq silah-sursat yardımı edir. 
1990-cı illərdə külli miqdarda silah yardımı göstərmişdir. 2009-cu 
ildə də 800 milyon dollar məbləğındə silah yardımı edilib.2  

-“Siyasi Günəşlər” həmçinin “siyasi planetləri” öz 
sistemlərinə daxil etmək üçün onlara təzyiq vasitələri olaraq 
münaqişəli ərazilərdə hərbi bazalar yerləşdirirlər. Məsələn, 
Rusiya və tanınmamış “Abxaziya Respublikası” arasında 
Abxaziya ərazisində Rusiyanın birləşmiş hərbi bazasının 
yaradılması barədə razılaşma imzalanıb. Bu sənəd bazanın istifadə 
edilməsi və fəaliyyət göstərməsi qaydalarını müəyyən edir. Sənəd 
49 il müddətinə imzalanıb və bu vaxt bitdikdən sonra daha 15 il 
müddətinə uzadıla bilər.3  

 Yazılma tarixi 17 fevral 2010  

                                                 
1 Уткин А.И. Единственная сверхдержава. (Серия: Национальный 
интерес.)-М.:Алгоритм, 2003.-576 с. səh. 122. 
2 Русийа йенидян Ермянистана кцлли мигдарда силащ-сурсат вериб. Бунунла 
баьлы Азярбайжан Йазычылар Бирлийи бяйанат йайыб. 11 йанвар 2009 
http://www.yeniazerbaycan.com/news/7657.html. 
3 Rusiya Abxaziyada birləşmiş hərbi baza yaradır. http://deyerler.org/49494-
rusiya-abxaziyada-birljemie-hjrbi-baza-yaraddr.html. 
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Siyasi sahədə:  
 
-“Siyasi Günəşlər” tərəfindən “siyasi planetlər”in siyasi 

hakimiyyətinin gücləndirilm əsi yolu ilə.-Məsələn, ABŞ 
Gürcüstanda Mixail Saakaşvili hakimiyyətini gücləndirmək üçün 
bu hakimiyyətə hərtərəfli dəstək verir və Gürcüstanın ümumi 
iqtisadiyyatına, hakimiyyət qurumlarının işinin gücləndirilməsinə, 
siyasi təsisatların və vətəndaş birlikl ərinin işinin təkmilləş-
dirilməsinə külli miqdarda maliyyə yardımı ayırır. Eləcə də 
Rusiya Ermənistanda hakimiyyəti tam ələ alıb və özünə sərf edən 
siyasi qrupu və siyasi şəxsləri hakimiyyətə gətirir, əvəzləyir və 
dəstəklədiyi hakimiyyətə çox sahələrdə kömək edir.  

-“Siyasi Günəşlər” tərəfindən “siyasi planetlər”in müxalifətdə 
olan siyasi qruplarının hakimiyyətə gətirilm əsi yolu ilə və 
hakimiyyətə gəlmələrinə dəstək yolu ilə. -Məsələn, Rusiya 
Qırğızıstanda Kurmanbek Bakıyev hakimiyyətinə müxalifət olan 
siyasi qrupa dəstək verdi və nəticədə 2010-cu ilin aprel ayının 
əvvəllərində prezident Kurmanbek Bakıyevi müxalifət devirdi və 
Gırğızıstanda Roza Atunbayevanın başçılığı ilə “Müvəqqəti 
hökumət” quruldu. Kurmanbek Bakıyev isə Belorusda siyasi 
sığınacaq tapdı.  

-“Siyasi Günəşlər” tərəfindən “siyasi planetlər”in əhalisinə 
tətbiq etdikləri miqrasiya siyasəti yolu ilə.-Məsələn, ABŞ, 
Kanada, Avstraliya miqrasiya siyasətinə üstünlük verirlər və ətraf 
və kənar “siyasi planetlər”in əhalisini öz tərəflərinə çəkirlər 

-Siyasi Günəşlər” tərəfindən “siyasi planetlər”ə tranzit 
imkanlarını  vermək yolu ilə.-Məsələn, ərazilərindən məhsulların 
və sərnişinlərin daşınması üçün imkanların verilməsi və s.  

-”Siyasi Günəşlər” tərəfindən etnik siyasət amilinin təbliği 
yolu ilə-məsələn, Türkiyə Azərbaycanı öz tərəfinə çəkmək üçün 
Türk dünyası, etnik yaxınlılıq amilindən istifadə edir. Belorus, 
Ukrayna və Rusiya münasibətlərində bu amil qabarıq büruzə verir. 

-“Siyasi Günəşlər” tərəfindən “siyasi planetlər”in vətən-
daşlarına öz ərazilərində (imtiyazlı əsaslar da buna aid edilə bilər) 
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yaşamaq hüququ vermək yolu ilə.-Məsələn, Türkiyə və Rusiya 
bu siyasəti tətbiq edən dövlətlərdəndirlər.  

-“Siyasi Günəşlər” tərəfindən “siyasi planetlər”in əhalisinə 
güzəştli əsaslarla öz ərazilərində iş imkanları vermək yolu ilə.-
Məsələn, Rusiya keçmiş SSRİ vətəndaşlarına öz ölkəsində bu 
şəraiti yaradıbdır. Türkiyə də həmin siyasəti tətbiq edir.  

-“Siyasi Günəşlər” tərəfindən “siyasi planetlər”in əhalisinə 
güzəştli əsaslarla, sadələşdirilmi ş viza rejiminin tətbiqi yolu ilə-
məsələn, İran Azərbaycanı öz tərəfinə çəkmək üçün birtərəfli 
qaydada Azərbaycan vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv edib. 
Eləcə də Rusiya keçmiş SSRİ-nin əksər resbublikalarının 
vətəndaşları üçün sadələşdirilmiş viza rejimini tətbiq edir.  

-“Siyasi Günəşlər” tərəfindən “siyasi planetlərin” vətən-
daşlarına öz ölkələrində güzəştli əsaslarala təhsil imkanları 
vermək yolu ilə-məsələn, Türkiyə 1990-cı illərin əvvəllərindən 
etibarən Azərbaycan vətəndaşları üçün öz dövləti hesabına ali 
məktəblərdə təhsil almaq imkanı verir.  

-Siyasi Günəşlər” tərəfindən iqtisadi, hərbi və digər sahələrdə 
beynəlxalq təşkilatlanma (münasibətlərin qrupla şması və 
sistemləşməsi) da “siyasi planetlər”i cəlb edən əsas yoldur. 
Burada gücün və imkanların birləşdirilməsi, böyük imkanlı tərəfin 
az imkanlı tərəfə kömək etməsi amili və s.- Məsələn, Avropa 
İttifaqının və NATO-nun mövcudluğu ətraf “siyasi planetlər”i bu 
sistemə cəlb edən əsas vasitələrdəndir. “Siyasi Günəşlər” əllərində 
olan siyasi münasibətlər sistemləri vasitəsilə ilə də ətraf və kənar 
“siyasi planetlər”ə təsir etmək imkanlarına malik olurlar. Məsələn, 
Avropa İttifaqının “Yaxın qonşuluq” siyasəti, “Şərq tərəfdaşlığı” 
proqramı, NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı” və s. 
Təşkilatlanmış “Siyasi Günəşlər”in “siyasi planetlər”ə təsir 
mexanizmini formalaşdıran amillərdəndir.)  

Yuxarıda qeyd edilən siyasət yolları vasitəsilə və digər siyasət 
vasitələri il ə (digər siyasət vasitələrinə və siyasət yollarına 
humanitar yardımların göstərilməsi, insan hüquqlarının təbliği, 
vətəndaş cəmiyyəti və demokratiyanın təbliği, efir məkanları, dil 
və mədəniyyət vasitələrinin istifadə edilməsi və s. aid etmək olar) 
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“Siyasi Günəşlər” “siyasi planetlər”i öz tərəflərinə çəkirlər və öz 
sistemlərinə qatırlar. “Siyasi planet”in ağırlıq mərkəzində hansı 
“Siyasi Günəş”in “ç əkisi” çoxdursa, həmin “siyasi planet” həmin 
“Siyasi Günəş” sisteminə daxil olur.  

 “Siyasi Günəşlər” tərəfindən “siyasi planetlər”i öz tərəfinə 
çəkmək üçün yuxarıda qeyd edilənlərlə yanaşı, təzyiq 
üsullarından istifadə edilir. Məsələn, münaqişələrin dəstək-
lənməsi, iqtisadi embarqonun qoyulması, diplomatik əlaqələrin 
kəsilməsi, viza rejiminin çətinləşdirilməsi, müharibələr, işğal 
faktları, tranzit imkanlarının məhdudlaşdırılması, ərazi 
bütövlüyünün dəstəklənməməsi və s. də “siyasi planetlər”i 
məcburi olaraq siyasi “Siyasi Günəşlər” ətrafına cəlb edir. 
Yuxarıda sadalanan üsullar beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri 
ilə ziddiyyət əmələ gətirir və “Siyasi Günəşlər”in “siyasi 
planetlər”ə qarşı qeyri-səmimi,  qeyri-etik  davranışını formalaş-
dırır. Təzyiq metodu əsasən “Siyasi Günəşlər”in maraqlarından 
irəli gəlir və çox zaman beynəlxalq hüquq normalarını 
(normaların ədalətli prinsipini) pozur. Cəzbetmə əsasən iki 
qruplaşmış baza istiqamətində həyata keçirilir: birincisi,  iqtisadi, 
siyasi, hərbi, mədəni amillərin qarşılıqlı tərəflərin faydalanmaları 
əsasında, ikincisi isə, məcburetmə və təzyiq yolu ilə. Təzyiq 
üsullarına əsasən “Siyasi Günəşlər” tərəfindən həyata keçirilən 
“siyasi planetlər”in beynəlxalq hərəkətlərinin m əhdud-
laşdırılması (qabağının alınması) siyasəti  adını vermək olar. 
Təzyiq üsulları həm də ona görə tətbiq edilir ki, “siyasi 
planetlər”in siyasi hərəkət gücü zəifl əsin və “Siyasi Günəşlər”in 
tam “orbitinə” daxil olsun. Məsələn, ABŞ Ermənistanı öz tərəfinə 
çəkmək üçün Azərbaycanın işğal altında olan separatçı Dağlıq 
Qarabağ rejiminə maliyyə yardımı göstərir. Bu fakt əslində Dağlıq 
Qarabağın hakimiyyətinin müstəqil tərəf kimi tanınmasını ortaya 
çıxarır. ABŞ Konqresinin Dağlıq Qarabağa 8 milyon dollar 
yardım ayırması Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasına, 
separatçılığa dəstək, haqsızlıq və ədalətsizlikdir.  

“Siyasi planetlər” də “Siyasi Günəşlər” in enerjilərindən 
faydalanırlar və öz daxili enerjilərinə əlavə enerji qatırlar. 
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Məsələn, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedyevin 2010-cu ilin 
aprel ayında Ukraynaya rəsmi səfəri zamanı Ukrayna prezidenti 
Yanukoviç belə bir fikir bildirmi şdir ki, Rusiyanın Ukraynada 
(Sevastopolda) yerləşən Qara dəniz donanması Qara dəniz 
regionunda təhlükəsizliyə zəmanət verən əsas elementlərdən biri 
olacaqdır.1  Rusiya prezidentinin fikrincə, Qara dəniz hərbi 
donanması Sevastopolun sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol 
oynayacaqdır.2 Eləcə də Azərbaycan öz enerji sektoruna daha çox 
investisiyaların qoyulmasında, enerji hasilatının artırılmasında 
maraqlıdır. Bu siyasət Azərbaycana fayda gətirir. Bu baxımdan da 
“Cənub dəhlizi” layihəsinin genişləndirilməsi Azərbaycanın əsas 
marağıdır. “Cənub dəhlizi” deyəndə, bütün Qərb istiqamətində 
gedəcək layihələr nəzərdə tutulur. Bu layihə deyəndə, 
NABUCCO, Türkiyə-Yunanıstan-İtaliya, Transadriatik layihələri 
də nəzərdə tutulur.3 “ Cənub dəhlizi” layihəsinin baş tutmasının 
Azərbaycan üçün iqtisadi səmərəsinin Azərbaycan prezidenti 
İlham Əliyev belə açıqlamışdır: “ Biz çox istəyirik ki, “C ənub 
dəhlizi” layihəsi baş tutsun. Nəyə görə? Çünki, ilk növbədə bu, 
bizim qazımızdır. Bizim qazımız üçün etibarlı, uzunmüddətli və 
qanunlarla tənzimlənən bazarlar lazımdır. İkincisi, əgər “Cənub 
dəhlizi” layihəsi baş tutarsa, o zaman biz, daha doğrusu, xarici 
tərəfdaşlarımız “Şahdəniz” yatağının ikinci fazasına 
investisiyaların qoyuluşuna başlayacaqlar. Çünki investisiyaların 
mütləq əksəriyyəti xarici tərəfdaşlar tərəfindən qoyulacaqdır. 
Onlar da hesablayırlar ki, bu, təxminən 20 milyard dollara yaxın 
olan investisiyalardır. Əlbəttə ki, Azərbaycan bundan fayda 
götürəcəkdir. Əgər bu layihələr baş tutarsa, Azərbaycanda qazın 

                                                 
1  Медведев и Янукович договорились по газу и флоту. 
http://.vesti.ru/doc.html?id=79713. 21 aпреля. 2010. 
2 Yenə orada.  
3  2010-cu ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı uğurlu inki şafını davam etdirir. 
Prezident İlham Əliyevin sədrliyi il ə Nazirlər Kabinetinin 2010-cu ilin birinci 
rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş iclası 
keçirilmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yekun nitqi. 
“Azərbaycan” qəzeti, №79, 15 aprel 2010-cu il. 
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hasilatı indikindən ən azı 16 milyard kubmetr çox olacaq və 
ümumi hasilatımız 40 milyardı keçəcəkdir.”1 Buradan görünür ki, 
Azərbaycan tərəfi “Siyasi Günəşlər”in imkanları hesabına (tranzit 
imkanları, investisiya vəsaitləri və bazarın əldə edilməsi 
baxımından) öz enerjisini hər zaman artırmağa çalışır.  

“Siyasi Günəşlər”l ə “siyasi planetlər” aralarında olan enerji 
ötürmə proseslərinin əhəmiyyətinə iki aspektdən yanaşmaq 
lazımdır: birincisi,  “Siyasi Günələr” üçün fayda vermə, ikincisi, 
“siyasi planetlər” üçün fayda vermə aspekti. Onu da nəzərə almaq 
lazımdır ki, təzyiq metodu artdıqca, “siyasi planetlər” ya “Siyasi 
Günəş”ə tamamilə yaxınlaşırlar, ya da uzaqlaşaraq digər “Siyasi 
Günəş” sisteminə daxil olurlar.  

Bütün enerji vasitələrinin hərəkətə gətirilməsi, hərəkətinin 
dayandırılması və hərəkətə gətirmək maraqları “Siyasi Günəşlər” 
ətrafında “siyasi planetlər”in cəlb olunması və itələnməsi 
(uzaqlaşdırılması) proseslərinə xarakterik cəhətdir.  

 
 Yazılma tarixi 24 aprel 2010-cu il  

  
“Siyasi planetlər”in “öz oxları ətraflarında fırlanmaları” 
   
“Siyasi planetlər” “Siyasi Gün əşlər”  ətrafında “fırlanmaqla”, 

“dövr etməklə” yanaşı, öz “oxları” ətrafında da “fırlanırlar”. Bu o 
deməkdir ki, “siyasi planetlər”in özlərinin iqtisadi, hərbi və siyasi 
gücləri vardır, müəyyən əraziyə, əhaliyə, təbii ehtiyatlara, maddi 
sərvətlərə, əmək resurslarına, istehsal sahələrinə, siyasi 
qurumlara, hakimiyyətə və hakimiyyət təsisatlarına, strateji 
mövqelərə, coğrafi mövqelərə-enerji əmələ gətirmə vasitələrinə 
malikdirlər. Dövlətlərin bu vasitələrinin qarşılıqlı istifadəsi əsasən 
dövlətlərin özlərinin enerji mənbələri kimi yaranmasını təmin edir. 

                                                 
1  2010-cu ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı uğurlu inki şafını davam etdirir. 
Prezident İlham Əliyevin sədrliyi il ə Nazirlər Kabinetinin 2010-cu ilin birinci 
rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş iclası 
keçirilmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yekun nitqi. 
“Azərbaycan” qəzeti, №79, 15 aprel 2010-cu il. 
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“Siyasi planetlər” öz enerjilərini iki istiqamətdən alırlar: birincisi,  
öz daxili imkanları hesabına, ikincisi isə ətraf “siyasi planetlər” və 
“Siyasi Günəşlər” hesabına (əlaqələr qurmaq yolu ilə-enerji 
vasitələrini hərəkətə gətirməklə vasitələrin sayını artırırlar) əldə 
edirlər. Beynəlxalq münasibətlərdə hər bir “siyasi planet” “öz 
oxu” ətrafında bu və ya digər zamana bağlı olaraq “fırlanma” 
hərəkəti edir. “Öz oxu ətrafında fırlanma”- dövlətin özünün 
iqtisadi və siyasi imkanlarından istifadə edərək güc yaratması və 
beynəlxalq əlaqələri sayəsində güclərinin artması və nəticədə 
müstəqil fəaliyyətləri kimi başa düşülməlidir. “Siyasi planetlər” 
“Siyasi Günəşlər” və digər “siyasi planetlər”l ə qarşılıqlı 
münasibətlər şəraitində hərəkət edirlər, hərəkət edərkən öz 
marqlarını genişləndirirlər, gücləri artır və nəticədə öz güclərinə 
(gücə bəzən “kütlə” də adını vermək olar) və “Siyasi Günəşlər”l ə 
qarşılıqlı münasibətlər forması və məzmununa görə “öz oxları” 
ətrafında “fırlanırlar”. “Siyasi planetlər” öz “oxları ətraflarında 
fırlanarkən digər “siyasi planetlər” və “Siyasi Günəşlər”l ə 
qarşılıqlı tarazlı münasibətlər zamanı tarazlı hərəkətlər 
mexanizmlərini yaradırlar.  

Hər bir “siyasi planet”in özünün “kütləsi” və kütləsinə 
müvafiq olaraq “maqnit”sahəsi vardır. “Siyasi planet”in “kütləsi” 
dedikdə, ilk növbədə beynəlxalq münasibətlərdə kiçik və orta 
gücə malik olan dövlətlərin iqtisadi, hərbi və siyasi çəkisini 
nəzərdə tutmaq olar. “Maqnit sahəsi” isə həmin “siyasi planet”in 
“kütləsi”nin yaratdığı enerji sahəsidir. “Siyasi planet”in 
“kütləsi”nin lazımi qədərdə olması onu “Siyasi Günəş” ətrafında 
tarazlı şəkildə və öz “oxu ətrafında fırlanmağa” vadar edir. “Siyasi 
planetlər”in “öz oxları” ətraflarında firlanmaları və “Siyasi 
Günəşlər”l ə tarazlı əlaqədə olmaları o zaman səmərəli şəkildə 
yaranır ki, kiçik və nisbətən orta gücə malik olan dövlətlərin 
özlərinin dayanıqlı iqtisadiyyat sahələri, güclü, fundamental və 
dərin f əlsəfi-siyasi mexanizmlərə malik olan dövlət hakimiyyəti 
və hakimiyyətin siyasət qurumları, vətəndaş cəmiyyətləri, 
təkmilləşmiş və geniş xarici siyasəti-beynəlxalq münasibətləri, 
regional geosiyasi mövqeləri, müəyyən ölçüdə ərazisi, kifayət 
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sayda əhalisi, təbii sərvətləri və.s mövcud olur. Kiçik və nisbətən 
orta gücə malik olan dövlət həmin kriteriyalara malikdirsə, böyük 
dövlətlərlə tarazlı münasibət qurmaq imkanı əldə edir və özünü 
qoruyur. Məsələn, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən inkişaf 
proseslərini yaşayan ölkədir. Azərbaycanın iqtisadi gücünün 
artması bu dövlətin beynəlxalq münasibətlərdə siyasi çəkisini 
artırır və böyük dövlətlərlə tarazlı münasibətlərini yaradır. 
Azərbaycanın iqtisadi inkişafını və beynəlxalq çəkisinin artmasını 
dövlət rəhbəri İlham Əliyev də öz çıxışlarında vurğulayır. O, qeyd 
edir: “....2010-cu ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı uğurlu inki şafını 
davam etdirmişdir. Bütün sosial-iqtisadi göstəricil ərimiz yüksək 
səviyyədədir. Nəzərə almalıyıq ki, 2009-cu il dünya tarixində 
böhran ili kimi qalmışdır və 2009-cu ildə iqtisadiyyatımız 
təxminən 10 faiz artmışdır. Bu artım üzərində əlavə artıma nail 
olmaq əlbəttə ki, böyük uğur hesab oluna bilər. Bəzi ölkələr var 
ki, 2010-cu ildə müsbət dinamika nümayiş etdirir. Ancaq nəzərə 
almalıyıq ki, o ölkələrdə 2009-cu ildə iqtisadiyyat 7,10,15 faiz 
tənəzzülə uğramışdır. Əlbəttə ki, bu tənəzzüldən sonra inkişaf 
dinamikası da mümkündür. Azərbaycanın uğuru ondan 
ibarətdir ki, 2004-2009-cu illərdə iqtisadiyyatımız 2.8 dəfə 
artmışdır. Bunun üzərində əlavə iqtisadi artıma nail olmaq bir 
daha göstərir ki, apardığımız siyasi, iqtisadi və sosial islahatlar 
öz nəticələrini verməkdədir. İlin birinci rübündə iqtisadiyyat 5.4 
faiz artmışdır. Sənaye istehsalı 5.6 faiz, sevindirici haldır ki, 
qeyri-neft sektoru 2.8 faiz, kənd təsərrüfatı 1.5 faiz artmışdır. 
İnflyasiya cəmi 3.8 faiz təşkil etmişdir ki, bu da öz növbəsində, 
sosial məsələlərin həlli üçün bizə əlavə imkanlar yaradır. Demək 
olar ki, qiymət artımı çox az səviyyədədir. Nəzərə alsaq ki, 
əhalinin pul gəlirl əri artır,-bunun ən gözəl göstəricisi banklara 
qoyulan əmanətlərin 30 faizdən çox artmasıdır,-görərik ki, 
inflyasiyanın bu aşağı səviyyədə saxlanması insanların rifah 
halına mənfi təsir göstərmir. Bir sözlə, bütün makroiqtisadi 
göstəricil ərimiz bir daha sübut edir ki, Azərbaycanın seçdiyi yol 
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düzgün yoldur. Azərbaycan öz müsbət inkişafını gücləndirir və 
davam etdirir..”1 “Siyasi planetlər” həm özlərinin enerji 
nüvələrinin olduğuna, həm də “Siyasi Günəş”dən əldə etdikləri 
enerji sayəsində öz müstəqil fəaliyyətlərini təmin edirlər. “Siyasi 
Günəşlər” tərəfindən edilən təzyiqlərin (vasitələr-enerjil ər 
axınının güclənməsi və ya qabağının kəsilməsi) qarşısında 
müəyyən qədər tab gətirə bilirl ər. “Siyasi planetlər” “Siyasi 
Günəş”dən enerji almaqla yanaşı (beynəlxalq əlaqələr zamanı), öz 
daxili enerjiləri (daxili iqtisadi, hərbi, siyasi, elmi, mədəni və s. 
potensialı) hesabına da beynəlxalq aləmdə müstəqil fəaliyyətlərini 
tənzim edirlər. Astronomiya və coğrafiya elmində Yer kürəsinin 
kütləsinə və maqnit sahəsinə belə yanaşılır: Yer kürəsinin 
Günəşdən məsafəsi, fırlanma sürəti və ya yer üzü formaları ilə 
yanaşı, böyüklüyü də əhəmiyyət daşıyır. Yer kürəsinin kütləsinin 
sadəcə 8%-nə bərabər olan Merkuri və ya Yer kürəsindən 318 
dəfə artıq kütləyə malik olan Yupiterlə Yer kürəsini müqayisə 
etdikdə planetlərin çox müxtəlif ölçülərə malik olduğunu görürük. 
Amerikalı geoloqlar Press və Siver Yer kürəsinin bu cəhətdən 
“uyğunluğu” haqqında belə deyirlər: “Yer kürəsinin ölçüsü 
lazımi qədərdir. Daha kiçik olsaydı, Yer kürəsinin cazibə qüvvəsi 
çox zəifləyəcək və atmosferini ətrafında saxlaya bilməyəcəkdi, 
daha böyük olsaydı, bu dəfə də Yer kürəsinin cazibə qüvvəsi çox 
artar və bəzi zəhərli qazları da saxlayaraq atmosferi öldürücü 
hala salardı…” (F. Press, R. Siever, Earth, New York: W. H. 
Freeman, 1986, s. 4.). Yer kürəsinin kütləsi ilə yanaşı, daxili 
quruluşu da həyat üçün xüsusi nizamlanmışdır. Bu daxili 
quruluşdakı təbəqələr sayəsində Yer kürəsi maqnetik sahəyə 
malikdir və bu maqnetik sahə həyatın qorunması üçün çox 
vacibdir. Press və Siver bu mövzunu belə açıqlayırlar: “Yer 
kürəsinin nüvəsi isə çox böyük həssaslıqla tarazlanmışdır və bu 
nüvə radioaktivliklə qidalanan temperatur motorudur… Əgər bu 

                                                 
1 2010-cu ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı uğurlu inki şafını davam etdirir. 
Prezident İlham Əliyevin sədrliyi il ə Nazirlər Kabinetinin 2010-cu ilin birinci 
rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş iclası 
keçirilmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yekun nitqi. 
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motor daha yavaş işləsəydi, qitələr indiki formalarda ola 
bilməzdilər… Dəmir heç vaxt əriməz və mərkəzdəki maye nüvəyə 
enməzdi və beləliklə, Yer kürəsinin maqnetik sahəsi heç vaxt 
əmələ gəlməzdi… Əgər Yer kürəsinin daha çox radioaktiv 
yanacağı olsaydı və buna görə də daha sürətli temperatur motoru 
olsaydı, vulkanik buludlar Günəşi örtəcək qədər qalın olar, 
atmosfer həddən artıq qatı olar və Yer kürəsinin səthi də demək 
olar ki hər gün vulkanik partlayışlar və zəlzələlərlə sarsılardı.”1  

 Nəzərə almaq lazımdır ki, dövlətə enerji verən nüvənin - 
iqtisadiyyatın nizamsız, xaotik və qanunlara uyğun olmayan və 
ümumi maraqlara cavab verməyəcək şəkildə böyüməsi iqtisadi 
münasibətlərin gərilməsinə, iqtisadi sistemin nəzarətsizliyinə, 
dövlət siyasətinin zəifl əməsinə və nəticədə dövlətin gücünün 
zəifl əməsinə gətirib çıxra bilər. Cəmiyyətə özbaşınalıqlar yaranar. 
Bu zaman “siyasi planetlər”in beynəlxalq münasibətləri də zərbə 
altında qalar. Məsələn, iqtisadiyyat sahələrinə elmi yanaşmada 
belə bir mövqe var: “Bəşəri təcrübə göstərir ki, bazar 
münasibətləri iqtisadiyyatın azad və s. səmərəli inki şafına daha 
çox təsir edir. Bazar özündə məqsədyönlü və kortəbii elementləri 
cəmləşdirir, onun inkişafı sosial mənafeləri pozmağa qadirdir. 
Burada biz ictimai inkişafın fundamental ziddiyyətlərinin biri ilə, 
yəni istehsal və sosial cəhətlərinin uyğunsuzluğu ilə qarşılaşırıq. 
Belə ki, istehsal marağı, maddi stimullar bazarda əhalinin sosial 
müdafiəsini zəifl ədə bilər. Çünki, bazarın təbiətində insanların 
sosial müdafiəsi sadəcə olaraq yoxdur. Həmin müdafiə dövlətin 
qayğısı sayəsində təmin olunmalıdır. Cəmiyyətin sabitliyinin 
saxlanması vasitəsi kimi dövlətin fəaliyyətinin ən mühüm 
istiqaməti məhz bundan ibarətdir...” 2  Press və Siverin bəhs 
etdikləri maqnetik sahə həyatımız üçün böyük əhəmiyyətə 
malikdir. Bu maqnetik sahə, yuxarıda bildirildiyi kimi, Yer 
                                                 
1 F. Press, R. Siever, Earth, New York: W. H. Freeman, 1986, s. 4) (Yer 
Kürəsinin Kütləsi və Maqnit Sahəsi http://planetimiz.org/2010/01/01/yer-
kuresinin-kutlesi-ve-maqnit-sahesi/. 
2 H.B. Allahverdiyev, K.S. Qafarov, Ə.M. Əhmədov. İqtisadiyyatın dövlət 
tənzimlənməsi. Ali məktəblər üçün dərslik. “Nasir” n əşriyyatı, Bakı-2002. 
səh.5. 
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kürəsinin nüvəsinin quruluşundan qaynaqlanır. Nüvə dəmir və 
nikel kimi maqnetik xüsusiyyəti olan ağır elementlərdən təşkil 
olunmuşdur. Siyasi mənada fundamental (baza) istehsalat 
sahələrini buna misal çəkmək olar. Daxili nüvə bərk, xarici 
nüvə isə maye halındadır. Sənaye iqtisadiyyatın bərk hissəsini 
təşkil edir.  Nüvənin bu iki təbəqəsi bir-birinin ətrafında hərəkət 
edir. İqtisadiyyatın baza qatı üzərind ə üst qat yaranır və 
qarşılıqlı t əsir təbəqələri əmələ gəlir . Bu hərəkət ağır metallar 
üzərində maqnitləşmə təsiri yaradaraq maqnetik sahə əmələ 
gətirir. Atmosferdən kənara çıxan bu sahə sayəsində Yer kürəsi 
kosmosdan gələn təhlükələrə qarşı qorunmuş olur. İqtisadiyyat 
dövlətin gücünü artırır v ə dövlət böyük dövlətdən qorunmaq 
imkanına malik olur.  Günəşdən başqa digər ulduzlardan gələn 
öldürücü kosmik şüalar Yer kürəsinin ətrafındakı bu qoruyucu 
qalxandan keçə bilmirlər. Xüsusilə də Yer kürəsinin on minlərlə 
kilometr uzağında maqnetik halqalar çəkən Van Allen Qurşaqları 
(siyasi mənada- iqtisadiyyatdan formalaşan güclü sahələri)  
dünyanı bu öldürücü enerjidən qoruyur. Sözügedən plazma 
buludlarının bəzilərinin Xirosimaya atılan atom bombasının 100 
milyard mislinə bərabər olduğu hesablanmışdır. Eyni şəkildə Yer 
kürəsinin maqnetik sahəsi çox şiddətli kosmik şüaların da sadəcə 
0.1%-ni keçirir və qalan mində bir faiz şüalar da atmosfer 
tərəfindən udulur. Bu maqnetik sahəni əmələ gətirmək üçün 
istifadə edilən elektrik enerjisi bir milyard amperlik axındır və bu 
bəşəriyyətin bütün tarix boyu istehsal etdiyi elektrik enerjisinin 
cəminə bərabərdir. Əgər Yer kürəsinin bu maqnetik qalxanı 
olmasa yer üzündəki həyat tez-tez öldürücü şüalarla məhv 
ediləcək, bəlkə də heç mövcud olmayacaqdı. Amma Press və 
Siverin bildirdiyi kimi, Yer Kürəsinin nüvəsi lazımi formada 
olduğu üçün Yer kürəsi bu təhlükələrdən qorunur. Başqa sözlə 
desək, göy üzündə bizim üçün yaradılmış xüsusi qoruyucu qalxan 
var.1 Siyasi maqnetik sahəyə həm də “siyasi immunitet”in tərkib 
hissəsi kimi də baxmaq olar. Kiçik və orta gücə malik olan 

                                                 
1  Yer Kürəsinin Kütləsi və Maqnit Sahəsi. Van Allen Qurşaqları. 
http://planetimiz.org/2010/01/01/yer-kuresinin-kutlesi-ve-maqnit-sahesi/. 
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dövlətlərin özlərinin gücləri “siyasi immuniteti” əmələ gətirir. 
Siyasi nüvə isə əsasən digər sahələri möhkəm edən, inkişaf 
etdirən, enerji verən iqtisadiyyat sahələridir.  

Yer nüvəsi-Yer kürəsinin mərkəzi hissəsini təşkil edir. 
Radiusu-3450 km-dir. Sıxlığı nüvənin üst hissəsində 9,4 qr/sm3, 
daxilində isə 12-13 qr/sm3-dir. Temperaturu 4000-5000 C-yə, 
sıxlığı isə 1,4 mln. kq/sm 2-dir. Yerin nüvəsi yüksək elektrik 
keçirmə qabiliyyətinə malikdir. Seysmik dalğalardan isə yalnız 
uzununa dalğaları keçirir. Eninə dalğalar yerin nüvəsində 
yayılmır.1  Yerin həyat üçün ən lazımlı şərtlərinin ən vacibləri 
temperaturu və atmosferidir. Mavi planetimiz canlıların, xüsusilə 
də bizim kimi son dərəcə mürəkkəb canlı varlıqların yaşaya 
biləcəyi temperatura və nəfəs ala biləcəyi atmosferə malikdir. 
Ancaq bu iki amil də bir-birindən son dərəcə fərqli faktorların hər 
birinin ideal ölçüdə müəyyən edilməsilə əmələ gəlmişdir. 
Bunlardan biri Yerin Günəşdən məsafəsidir. Əlbəttə, Yer Günəşə 
Venera qədər yaxın və ya Yupiter qədər uzaq olsaydı, həyata 
imkan verən temperatur ölçüsünə malik ola bilməzdi. Karbon 
əsaslı üzvi molekullar, 120°C ilə -20°C arasında dəyişən 
temperaturda əmələ gəlirl ər. Günəş sistemində bu temperatura 
malik olan yeganə planet isə Yerdir.Bütün kainatı düşündükdə 
həyat üçün lazımlı bu temperatur intervalının əldə edilməsinin çox 
çətin olduğunu görərik. Çünki kainatdakı temperaturlar ən qızmar 
ulduzların milyardlarla dərəcə qorxunc temperaturlarından 
“mütləq sıfır” nöqtəsi olan -273.15°C-yə qədər dəyişir. Bu 
nəhəng temperatur intervalı içində karbon əsaslı həyata imkan 
yaradan temperatur çox azdır. Amma Yer kürəsi məhz bu 
temperatura malikdir. Amerikalı geoloqlar Frank Press və 
Reymond Siver də Yer səthinin temperaturuna diqqət çəkirlər. 
Bildirdiklərinə görə, “həyat sadəcə çox məhdud temperatur 
intervalında mümkündür… və bu temperatur Günəşin temperaturu 
ilə mütləq sıfır arasındakı mümkün temperaturların təxminən 1%-
lik hissəsini təşkil edir. Yer kürəsinin istiliyi məhz bu 

                                                 
1 Yer nüvəsi. http://az.wikipedia. org/wiki/ Yer_n%C3%BCv%C9%99si. 
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intervaldadır.” (F. Press, R. Siever, Earth, New York: W. H. 
Freeman, 1986, s. 4) Yerin ideal temperaturunun planetdə 
bərabər paylanması (siyasi mənada –ölkənin tarazlı 
iqtisadiyyatı) da son dərəcə vacibdir. Belə ki, bu tarazlığın təmin 
edilməsi üçün bəzi xüsusi tədbirlər görülmüşdür. Məsələn, Yer 
kürəsinin oxunun 23°27-lik mailliyi qütblərlə ekvator arasındakı 
atmosferin həddindən artıq istiləşməsinin qarşısını alır. Əgər bu 
maillik olmasaydı, qütb bölgələri il ə ekvator arasındakı istilik 
fərqi daha çox artacaq və həyat üçün lazım olan atmosferin 
mövcud olması mümkünsüz olacaqdı. (Birt ərəfli iqtisadi inki şafı 
(regionlar və sahələr üzr ə) buna misal çəkmək olar)  

Yerin öz ətrafındakı yüksək fırlanma sürəti də temperaturun 
bərabər paylanmasına kömək edir. (İqtisadiyyat inki şaf etdikcə 
tarazlı-yayılma prosesləri başlayır). Yer kürəsi sadəcə 24 saata 
öz oxu ətrafında fırlanır və bunun sayəsində gecələr və gündüzlər 
qısa davam edir. Qısa davam etdikləri üçün də gecə ilə gündüz 
arasındakı temperatur fərqi çox azdır. Bu tarazlığın əhəmiyyətini 
bir günü bir ilindən daha uzun olan və buna görə gecə-gündüz 
arasındakı temperatur fərqi 1000°C-yə çatan Merkuri ilə 
müqayisə edildikdə görmək olar. Yer üzünün formaları da 
temperaturun bərabər paylanmasına kömək edir. Yerin ekvatoru 
ilə qütbləri arasında təxminən 100°C-lik temperatur fərqi var. 
Əgər belə bir temperatur fərqi kələ-kötürlüyü çox olmayan səthdə 
baş versəydi, sürəti saatda 1000 km-ə çatan fırtınalar Yerin altını 
üstünə çevirərdi. Lakin yer üzü temperatur fərqinə görə ortaya 
çıxacaq qüvvətli hava axınlarının qarşısını almaq üçün kələ-kötür 
formadadır. Bu formalar, yəni sıra dağlar Çində Himalaydan 
başlayır, Anadoluda Taurus dağları il ə davam edir və Avropada 
Alp dağlarına qədər sıra dağlar şəklində uzanaraq qərbdə 
Atlantik okeanı, şərqdə Sakit okeanla birləşir. Okeanlarda isə 
ekvatorda əmələ gələn artıq temperatur mayelərin temperatur 
fərqini dərəcəli şəkildə tarazlaması sayəsində şimala və cənuba 
ötürülür. 

Habelə Yerin atmosferində temperaturu davamlı şəkildə 
tarazlayan bir sıra sistemlər də var. Məsələn, bir bölgə daha çox 
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isindikdə suyun buxarlanması artır və buludlar çoxalır. Bu 
buludlar isə Günəşdən gələn şüaların bir qismini geri qaytararaq 
aşağıdakı havanın və səthin daha çox isinməsinin qarşısını alır. 

Bütün bunlar Yer planetinin həyat üçün xüsusi şəkildə 
yaradıldığını və bütün xüsusiyyətləriin bu məqsədə görə 
nizamlandığını göstərir. 1  

Yuxarıda qeyd edilən astronomiya və coğrafiya elmlərinin 
araşdırmalarından irəli gələn təlimlərlə siyasi təlimləri 
eyniləşdirərək bildirmək olar ki, “siyasi planetlər”in hakimiyyəti 
cəmiyyətin tarazlı inkişafını təmin etməli və “enerji”nin bərabər 
paylanmasını yaratmalıdır. Məsələn, Azərbaycan iqtisadiyyatı 
onun bütün əraziləri və sahələri üzrə tarazlı şəkildə inkişaf edir. 
Regional iqtisadi və infrastruktur layihələrinin rellaşmasını, eləcə 
də tarazlı sosial siyasəti buna misal çəkmək olar. Tarazlı inkişaf 
isə maraqların bərabər paylanmasını təmin etdiyinə görə dövlətin 
tam sabitliyini möhkəmləndirir ki, bu amil də dövlətin beynəlxalq 
münasibətlərdə maneəsiz (daxili güclü təzyiq qruplarının 
olmaması) fəaliyyətinə, hərəkətinə müəyyən qədər kömək edir.  

 
 Yazılma tarixi 26 aprel 2010-cu il 

 
“Siyasi planetlər”in “t əbəqələri”  
“Siyasi planetlər”in daxili (enerjiverici) və xarici 

(“atmosfer”-qoruyucu - “ozon”) təbəqələri  
 
“Siyasi planetlər”i dünya siyasətində, beynəlxalq aləmdə 

hərəkətə gətirən enerji vardır və kənar təsirlərdən qoruyan 
“təbəqə” mövcuddur. “Siyasi planetlər” dünya siyasətinin 
“cismləri” olaraq “Siyasi Günəş sistemi”ndə əsasən iki qatın  
yaratdığı “təbəqələr” hesabına hərəkət edirlər, öz mövcudluqlarını 
saxlayırlar. Bu baxımdan da bütün “siyasi planetlər” əsasən daxili 
güclərə və xarici güclərə sahib olurlar. “Siyasi planetlər”in bir 
qurum kimi mövcudluğu bu “planetlər”in həm daxili, həm də 
                                                 
1 Yer kürəsinin temperaturu. 
"http://az.wikipedia.org/wiki/Yer_n%C3%BCv%C9%99si. 
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xarici güclərindən asılıdır. “Siyasi planetlər”in daxili gücləri 
əsasən onun xarici gücünə (xarici siyasətinə, beynəlxalq 
münasibətlərdə çəkisinə) təsir göstərir. “Siyasi planetlər”in daxili 
gücləri onun xarici gücünü-“siyasi planetin” qoruyucu gücünü 
artırır, xarici fəaliyyət gücünün artması da öz növbəsində daxili 
gücü artırır. Nəzərə almaq lazımdır ki, daxili güc əsas əhəmiyyət 
kəsb edir və baza gücü hesab olunur. Xarci güc isə baza gücün 
üzərində yaranır. “Siyasi planetlər”in xarici gücü (beynəlxalq 
münasibətlərdə hərəkətedici və müdafiəedici gücü) əsasən onun 
“siyasi atmosfer təbəqəsi”nin gücündən asılıdır. “Siyasi atmosfer 
təbəqəsi” isə başlıca olaraq dövlətin (“siyasi planet”in) “coğrafi 
təbəqəsi”nin gücündən və “Siyasi Günəşlər”l ə olan 
münasibətindən, əlaqə gücündən, əlaqə formasından və 
məzmunundan asılıdır. “Siyasi planetlər”in gücünü əsasən onların 
iki qatları –daxili qatları (“coğrafi t əbəqələri”)  və xarici qatları 
(“atmosfer təbəqələr”i)  təşkil edir. “Siyasi planetlər”in daxili 
təbəqələrinin enerjiləri əsasən xarici təbəqələrinin enerjilərini 
artırır, nəticədə “siyasi planetlər” həm də “Siyasi Günəşlər”dən 
aldıqları enerji hesabına “Siyasi Günəşlər” və digər “Siyasi 
Günəş” sisteminin planetləri il ə birlikdə tarazlı formada “Siyasi 
Süd Yolu”nda- “Bizim Siyasi Qalaktika”da qarşılıqlı nizam 
əsasında hərəkət edirlər. “Siyasi planetlər” “Siyasi Günəşlər”l ə 
münasibətlərdə tarazlı formanı yaratmaq üçün əsasən həm də 
özlərinin enerjisindən istifadə edirlər. “Siyasi planetlər”l ə “Siyasi 
Günəşlər” aralarında olan münasibətlərə başlıca olaraq “siyasi 
planetlər”in gücü təsir edir. “Siyasi planetin daxili təbəqəsi” 
(coğrafiya elmində-yerin coğrafi təbəqəsi) əgər “siyasi planet”in 
daxili gücünü müəyyən edirsə, “siyasi planet”in “ozon təbəqəsi” 
isə, “siyasi planet”in “Siyasi Günəş”dən qorunmasını təmin edir. 
“Siyasi planetlər” enerjilərini həm daxili qatdan-xüsusilə 
nüvədən, həm də “Siyasi Günəş Sistemi”ndən əldə edirlər. 
“Siyasi planetlər”in əsas enerjisi isə “siyasi planetlər”in nüvələri 
tərəfindən verilir. “Siyasi planetlər”in nüvələrini isə təbii 
sərvətlər, təbii sərvətlərdən əmələ gələn maddi sərvətlər, istehsal 
sahələri, əmək resursları təşkil edir. Yer kürəsinin daxili 
quruluşunu və atmosfer təbəqəsini dövlət adlanan siyasi quruma 
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bənzətsək, qeyd etmək olar ki, Yer kürəsinin ölçüsü elə dövlətin 
ərazisinin ölçüsüdür, Yerin daxili komponentləri  onun daxili 
həyatı, atmosferi isə xarici həyatı -beynəlxalq münasibətləridir. 
Yerin daxili komponentləri əsasən onun atmosferini gücləndirir. 
Yer kürəsinin Günəş ətrafında fırlanması proseslərini siyasi 
proseslərə bənzətmə etsək qeyd etmək olar ki, kiçik dövlət böyük 
dövlətin beynəlxalq maraq əhatəsinə, beynəlxalq münasibətlər 
sisteminə daxildir. Yer kürəsinin öz oxu ətrafında müəyyən zaman 
çərçivəsində fırlanması isə o deməkdir ki, kiçik dövlətlər böyük 
dövlətlərin siyasi sistemlərində, əhatələrində olmaqla yanaşı, öz 
regionlarında, öz əhatələrində də münasibətlər qururlar, kiçik və 
nisbətən orta gücə malik olan dövlətlər beynəlxalq münasibətlərin 
subyektləri olaraq “siyasi səma”da öz mövcudluqlarını təmin 
edirlər.  

 
“Siyasi planetlər”in “daxili qatı” 
Bir məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Yer kürəsi 

Günəş sisteminin yeganə həyat mövcudluğu olan planeti olduğu 
üçün “siyasi planet” və “siyasi planetlər”in daxili və xarici qatı 
anlayışlarını başa düşmək üçün daha çox kiçik və orta gücə malik 
olan dövlətləri Yer kürəsi ilə müqayisə edərək, prosesləri 
bənzətmə əsasında beynəlxalq münasibətləri araşdırmaq 
məqsədəuyğun olar. Kiçik və orta gücə malik olan dövlətləri 
“siyasi planetlər” hesab edərək onların “Siyasi Günəşlər”l ə 
münasibətlərini araşdırmaq mümkündür. Coğrafiya elminin 
araşdırmalarına əsasən, Planetimizin dərinlikl ərində, ölçüləri 
Aydan böyük və temperaturu eynilə Günəşin səthindəki kimi olan 
dəmirdən və nikeldən ibarət ərinti halında olan metallik kütlə 
yerləşir. Planetimizin nüvəsinin üst qatı maye halında olan 
metaldan təşkil olunub, alt qatı isə mövcud olan yüksək təzyiqə 
görə bərk haldadır. 4.6 mlrd il bundan öncə Yer kürəsinin 
yaranması zamanı planetimiz qızarmış kül şəklində idi və ərinmiş 
metallar tədricən Yerin mərkəzinə doğru hərəkət edirdilər, həmin 
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vaxtda isə daha yüngül suxurlar üst qata qalxdılar. 1  
Nüvə mantiya adlanan közərmiş qalın süxur qatı ilə əhatə 

olunub. Bu, mövcud temperaturu planetdə qoruyub saxlayan isti 
adyal rolu oynayır,Yerin üst qatı yer qabığı adlanır. Yer qabığı 
bizim üzərində yaşadığımız bərk örtüyü təşkil edir. Bəzi yerlərdə 
yer qabığının qalınlığı 60 km-ə çatır. Bununla belə, əgər 
planetimizi alma ilə müqayisə etsək, Yer qabığının ölçüləri 
almanın qabığının ölçüləri il ə nisbi əlaqələrinin olmasını öyrənir. 
Yerin Litosfer t əbəqəsi (Yer Qabığı və mantiya)nəhəng, yavaş- 
yavaş hərəkət edən lava adlanan hissəllərə ayrılır. Litosfer 
lavalarının bir-biri ilə toqquşduğu yerlərdə dağ silsilələri yaranır. 
Onlar aralandıqda isə çatlardan ərinmiş lava qalxır və soyuyaraq 
yeni Yer qabığı yaradır.2  Nəzərə almaq lazımdır ki, dövlətin 
iqtisadiyyatı (təbii və maddi sərvətləri, sənaye məhsulları 
istehsalı sahələri, əmək resursları, istehsalat obyektləri, iqtisadi 
münasibətlərin tənzimlənməsi, o cümlədən iqtisadiyyatın 
idarəedilməsi vasitələri-obyektlər, subyektlər, icra vasitələri, 
məhsuldar qüvvələr, infrastruktur sahələri, təsərrüfat 
mexanizmləri və s.) məhz dövlətin əsas nüvəsini-daxili 
enerjivermə mənbəyini təşkil edir. Dövlətin “Litosfer t əbəqəsi”ni 
isə dövlətin ümumi mövcudluğunu və dövlətçiliyi t əmin edən 
dövlət hakimiyyəti, dövlət atributları, dövlətin tərkib elementləri 
(ərazi, əhali və hakimiyyət), idarəetmə strukturları təşkil edir. 
Dövlətin “nüvəsi” onun iqtisadi sistemi, dövlətin “litosfer”i isə 
onun siyasi sistemidir. Dövlətin iqtisadi sistemi maddi və qeyri-
maddi nemətlərin istehsalçıları və istehlakçıları arasında 
əlaqələrin xüsusi qaydada normalarla nizamlanması sistemidir. 
İqtisadi sistem eyni zamanda iqtisadiyyatın başlıca problemlərinin 
həllinin təşkili v ə idarə olunmasına, mövcud resurslardan istifadə 
olunması səviyyəsinə, həmçinin cəmiyyət və onun üzvlərinin 
tələbatlarının ödənilməsinə görə bir-birindən fərqlənən iqtisadi 

                                                 
1 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HqoCMwdWWysJ:w
ww.socar.az/ed/mar01.php+atmosfer+t%C9%99b%C9%99q%C9%99si+qatlar
%C4%B1&cd=1&hl=az&ct=clnk&gl=az. 
2 Yenə orada.  
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şərtlərin və amillərin məcmusudur. İqtisadi sistem mövcud 
cəmiyyətin məhsuldar qüvvələri, istehsal (iqtisadi) münasibətləri 
və təsərrüfat mexanizmlərini özündə birləşdirən vahid bir 
sistemdir.1 Qeyd edildiyi kimi, dövlətin “litosferi” dedikdə, onun 
siyasi sistemi başa düşülür. Nəzərə almaq lazımdır ki, dövlət özü 
əsas siyasi sistem olaraq tərkibində müxtəlif sahələr və 
münasibətlər üzrə siyasi sistemləri-siyasi qruplar olan təşkilatları 
və s. birləşdirir. Dövlətin “biosferi”ni isə ümumilikdə dövlətin 
ictimai və siyasi həyatı təşkil edir. Dövlətin “litosfer” və 
“biosfer”i əsasən öz enerjilərinin əksər hissəsini daxildən- 
dövlətin “nüvəsi”ndən əldə edir. Dövlətin litosferi ilk növbədə 
dövlətin daxili enerjisini (iqtisadiyyat sistemini) qoruyur, daxili 
ictimai-siyasi sabitliyi təmin edir, ictimai və siyasi münasibətləri 
tənzimləyir və sərhədlərin möhkəmlənməsini və qorunmasını 
təşkil edir. Dövlətin daxili siyasi “təbəqələr”i əsasən dövlətin 
daxili həyatını təmin edir və “biosfer”in mövcudluğunu yaradır. 
Dövlətin daxili təbəqələri il ə onun xarici təbəqələri arasında 
əlaqələri yaranır, nəticədə biosferin –ictimai-siyasi həyatın, 
ümumilikdə cəmiyyətin, əhalinin yaşamasını və inkişafını təmin 
edir. Dövlətin siyasi “nüvəsi”, siyasi “hidrosferi”, siyasi 
“atmosferi” və siyasi “litosferi” əsasən ümumilikdə başlıca olaraq 
dövlətin “biosferi”nin mövcudluğunu təmin edir. Dövlətin tərkib 
elementlərinin iqtisadi və siyasi sistemləri dövlətin “nüvə” və 
“litosferi”ni t əşkil edirsə, dövlətin “atmosferi” onun “litosferi”nin 
fəaliyyəti və “Siyasi Günəşlər”l ə əlaqəsi zamanı yaranır. Dövlətin 
“atmosferi” “siyasi planet”lə “Siyasi Günəş” arasında aralıq 
mövqeyə malik olur. Siyasi “atmosfer”i “litosfer”in üst qatı hesab 
etmək olar. Üst qat əsasən baza qata bağlı olur. Buradan belə bir 
nəticəyə gəlmək olar ki, dövlətin daxili və xarici siyasəti əsasən 
iki qat vasitəsilə həyata keçirilir. Hər iki qat “biosfer” in 
mövcudluğuna xidmət edir. Qeyd edildiyi kimi, “siyasi planet”in 
“Siyasi Günəş”l ə əlaqəsi əsasən “siyasi planet”in daxili və xarici 
                                                 
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. 96-97. 
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təbəqələri il ə yaradılır. “Siyasi planet”in daxili təbəqələri arasında 
qarşılıqlı proseslər baş verir. Dövlətin daxili təbəqəsində başlıca 
olaraq ictimai və siyasi proseslər həyata keçirilir. Dövlətin “siyasi 
litosfer”i onun “siyasi nüvəsi”nə təsir edir və mərkəzi mənbə olan 
nüvədən enerji alaraq, “litosferi və biosfer”i gücləndirir. Burada 
dövlətin gücü onun iqtisadiyyatındadır prinsipi öz əksini tapır. 
Dövlətin siyasi nüvəsini və litosferini baza qat hesab etmək olar. 
Biosferi də nüvə və litosfer üzərində qurulan üst qat (əsas 
təsiretmə obyekti) adlandırmaq olar. Dövlətin fəaliyyəti zamanı 
baza qat onun üst qatına təsir edir. Yəni iqtisadiyyatın inkişafı 
insanların həyatına təsir edir. Dövlətin siyasi “biosferi” həmçinin 
onun siyasi “hidrosferi”ndən təşkil edilibdir. Siyasi “torpaq ” və 
siyasi “hidrosfer”  dedikdə, istehsal proseslərini və əldə edilən 
məhsul vasitələrini nəzərdə tutmaq olar.  

Coğrafiya -geologiya elminin təlimlərinə əsasən Hidrosfer - 
bütün su hövzələri, onların ekosistemləri arasında qarşılıqlı 
əlaqəni həyata keçirir və maddələr mübadiləsi prosesində əsas rol 
oynayır. İnsanın həyat fəaliyyəti nəticəsində çayların, dənizlərin 
ekoloji vəziyyəti pisləşir, “istixana effekti” yaranır. Sənaye 
tullantılarının çaylara, dəniz və okeanlara axıtma normativlərinə 
riayət edilməsi, təmizləyici qurğuların inşası, kənd təsərrüfatı 
işlərinin təbiəti qorumaqla aparılması hidrosfer ekologiyasının 
başlıca məsələlərindən biri hesab olunur.  

Litosferin (yerin üst qatı) bütün təbəqələri bir-biri il ə sıx 
qarşılıqlı əlaqədədir. Litosferin qalınlığı qeyri-müəyyəndir, 
ehtimal olunur ki, bu 50-200 km arasında dəyişir. Faydalı 
qazıntıların hasilatı, sənaye istehsalının artımı, sənaye və 
radioaktiv tullantıların zərərsizləşdirilməsi, kənd təsərrüfatında 
torpaqlardan düzgün istifadə edilməməsi litosferin çirklənməsinə 
səbəb olur. Texnologiyalara riayət etmək, tullantıların 
zərərsizləşdirilməsinə nəzarət etmək litosfer ekologiyasının əsas 
məsələlərindəndir.  

Torpaq - Yer kürəsinin quru hissəsində bitkilərin 
məhsuldarlığını təmin etmək qabiliyyətinə malik olan kövrək 
münbit qatıdır. Rus alimi V.V.Dokuçayev (1846-1903) torpağı 
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fiziki-coğrafi mühitin və orqanizmlərin dağ süxurlarına birgə 
təsiri nəticəsində formalaşaraq yer qabığının üst yumşaq qatını 
əmələ gətirən xüsusi təbii cism kimi təyin edir. Geniş mənada 
torpağa - ana (dağ) süxurun üst horizontlarının orqanizmlərin, 
atmosferin və hidrosferin uzunmüddətli dərin təsirinə məruz 
qalaraq əmələ gələn təbii cism kimi baxmaq lazımdır. Torpağı 
dağ süxurlarından fərqləndirən başlıca cəhət onun münbitliyidir.  

Torpaq və onun formalaşması hidrosfer, atmosfer və litosferdə 
baş verən bioloji proseslərlə sıx qarşılıqlı surətdə bağlıdır. Onun 
bütün ekosistemləri vahid biogeokimyəvi dövriyyədə iştirak edir. 
İnsanın (antropogen) səmərəsiz istehsalat fəaliyyəti nəticəsində 
torpaqların eroziyası, şorlaşması, şorakətləşməsi, bataqlaşması və 
çirklənməsi baş verir. Torpaqların ətraf mühitlə təbii qanunauy-
ğunluğunun pozulmamasına, torpaqların aqrokimyəvi xassələrinə 
nəzarət torpaq ekologiyasının əsas vəzifəsi hesab edilir.  

Bir sıra tədqiqatçılara görə, biosfer - yer kürəsində canlı 
həyatın yayıldığı sahə adlandırılır. Biosferə ozon səthinə kimi 
atmosferin bir hissəsi (20-25 km), biosferin üst hissəsi, əsasən 
aşınma gedən qabığı (orta hesabla 2-3 km) və bütün hidrosfer 
(dünya okeanının dibindən 1-2 km aşağı) daxildir. Biosferin 
ümumi qalınlığı 40 km-ə çata bilər. Biosfer digər geosferlərdən ən 
yüksək kimyəvi çevrilmələr getməsilə fərqlənir. Biosfer haqqında 
təlimin banisi akademik V.İ.Vernadskinin (1863-1943) fikrincə, 
biosferin maddəsi müxtəlif, lakin geoloji cəhətdən qarşılıqlı 
əlaqədə olan 7 hissədən ibarətdir. Müasir biosfer planetimizdə 
həyat yaranandan sonra uzunmüddətli evolyusiyanın nəticəsidir. 
Biosfer - hidrosfer, atmosfer və litosferdə baş verən bütün ekoloji 
sistemlərlə və bioloji proseslərlə sıx qarşılıqlı təmasdadır. 
Onların bütün ekosistemləri vahid biokimyəvi dövriyyədə iştirak 
edir. Ekoloji təhlükəsizlik konsepsiyasını həyata keçirməkdən ötrü 
bütöv bir biosfer yanaşması mövcuddur, yəni insanın ətraf mühitə 
etdiyi hər bir təsiri elmi əsaslarla məhdudlaşdırmaq lazımdır. 
Biosferin çirklənməsi - bütün canlı aləmin fəlakətlə dolu həyat 
sürməsi deməkdir. Təbiəti mühafizə - biosfer ekologiyasının 
əsasını təşkil edir.  
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Birtipli geoloji quruluş, relyef, hidroiqlim rejimi, uyğun 
torpaq və biosenozları, həmçinin morfoloji strukturu ilə seçilən və 
genetik cəhətdən yekcins olan təbii-ərazi kompleksinə coğrafi 
landşaft deyilir. Coğrafi landşaftın digər mənası landşaftın maddi 
komponentləri arasındakı qarşılıqlı təsir və əlaqənin 
xüsusiyyətləri və onun yaranma səbəbləri, morfoloji vahidlərinin 
məkanca uyğunluğu, onların dinamikliyi və zamanca inkişafı ilə 
müəyyən olunur. Süxur, su, buz, qar, torpaq, hava kütlələri, bitki 
və heyvanlar coğrafi landşaftın komponentləridir. Coğrafi 
landşaftların tədqiqinin və onların xəritələşdirilməsinin təbiəti 
mühafizə və ondan səmərəli istifadə məsələlərinin öyrənilməsi və 
həllində mühüm elmi və təcrübəvi əhəmiyyəti vardır. Landşaftlar 
daim insan fəaliyyətinin təsiri altında olur, bunun nəticəsində bəzi 
zonal landşaft tipləri yoxa çıxır, digərləri isə dəyişilərək özünə-
məxsus modifikasiya yaradır. Landşaft ekosistemlərini saxlamaq 
üçün təbiəti mühafizə tədbirlərinə riayət etmək, təbii ehtiyatların 
istifadəsinə nəzarət etmək, təbii hadisələri vaxtında 
proqnozlaşdırmaq lazımdır.  

Yer kürəsində, yaxud onun müəyyən hissəsində (qitədə, ölkədə, 
rayonda və s.) yayılmış bitki qruplaşmalarının (fitosenozların) 
məcmusu bitki örtüyü adlanır. Bitki növlərinin yayılmasını tədqiq 
edən floradan fərqli olaraq bitki örtüyü bitkilərin müəyyən sahədə 
örtük yaratması ilə səciyyələnir. Yer kürəsində zonallıq qanuna 
uyğun olaraq, ekvatordan qütblərə doğru iqlim, torpaq və s. 
amillərin dəyişilməsinə müvafiq olaraq bitki örtüyü də dəyişir 
(tundra, tayqa, meşə-çöl, səhra). Dağlıq zonada bitki örtüyünün 
tiplərinin yayılması şaquli zonallıq qanuna tabedir. Müxtəlif 
təsnifatlarda su, mezofill, kserofil, qalofit bitki örtüyü, ağac, ot, 
kol bitki örtüyü ayrılır.Bitki aləmi - biosferin ən əsas tərkib 
hissəsidir. Bitki torpaq örtüyünü dağılmaqdan qorumaqla yanaşı, 
heyvanlar aləminin əsas sığınacaq məskəni və qida mənbəyidir. 
Bitki örtüyünün məhv edilməsi atmosferin kimyəvi tərkibinin 
dəyişilməsinə təkan verir, təbiətdə bioloji dövranı pozur. Meşələr 
olmazsa, Yer kürəsində həyat da ola bilməz. Bitki ekosistemlərini 
qorumaq üçün təbiəti mühafizə tədbirlərinə riayət edilməli, meşə 



 331

ehtiyatlarının istifadəsinə nəzarətin gücləndirilməsi, dəyişikliklər 
vaxtında proqnozlaşdırılmalı və bitki örtüyünün vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş düzəlişlər vaxtında edilməlidir. 
Canlı varlıqlar aləminin iki əsas qrupundan birini heyvanlar 
aləmi təşkil edir. Bütün heyvanlar heterotrof orqanizmlərdir. Yer 
kürəsində 1,5 milyonadək heyvan mövcuddur. Heyvanlar aləmi - 
biosferin mühüm tərkib hissəsidir. Fauna fasiləsiz olaraq insan 
tərəfindən təzyiqlərə məruz qalır. Bu da populyasiya və növün 
dəyişilməsinə və azalmasına, məskunlaşma artma sahələrinin 
pozulmasına gətirib çıxardır. Heyvanlar aləmini qoruyub 
saxlamaq üçün təbiəti mühafizə tədbirlərinə riayət etməli, heyvan 
və balıq ovuna nəzarət olunmalı, heyvanlar aləminin 
vəziyyətindəki dəyişikliklər vaxtında proqnozlaşdırılmalıdır. 
Məskunlaşma mühitinin dəyişilməsinə çox zaman yeni yaşayış 
məntəqələrinin salınması, texnikanın inkişafı, bəndlərin və su 
anbarlarının tikilməsi səbəb olur.1  

 

 Yazılma tarixi 27 aprel 2010-cu il  
 
“Siyasi planetlər”in xarici t əbəqəsi- “Atmosfer” təbəqəsi 
 
“Siyasi planet”in “biosfer”ini-cəmiyyətini təmin edən, 

“biosferin”mövcudluğunu qoruyan iki mühüm təbəqəsi vardır: 
birincisi, “nüvə” və “litosfer”dən ibarət daxili  təbəqə, ikincisi 
atmosferdən ibarət xarici  təbəqə. Hər iki təbəqənin qarşılıqlı 
fəaliyyəti dövlətin ümumi mövcudluğunu təmin edir. Qeyd 
edildiyi kimi, “siyasi planetlər”  “Siyasi Günəşlər sistemi”ndə 
özlərinin iki mühüm təbəqələrinin mövcudluğu əsasında hərəkət 
edirlər. Siyasi planetlər”in daxili təbəqələri il ə yanaşı, “Siyasi 
Günəşlər”l ə “siyasi planetlər” arasında əlaqəni və “siyasi 
                                                 
1 Mahmud Abdullayev. MDB dövlətləri arasında analoqu olmayan “Ekoloji 
Atlas” həyata vəsiqə alıb. Atlasın çapdan çıxması Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 2010-cu ili 
“Ekologiya ili” elan olunması ilə həmahənglik təşkil edir. “Yeni Azərbaycan” 
qəzeti, 9 fevral 2010-cu il. (http://www.science.gov.az/az/index.php?id=2760/ 
10.02.2010. 
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planetlər”in “biosferi” nin mövcudluğunu təmin edən və “Siyasi 
Günəşlər”in öldürücü, məhvedici şüalarından qoruyan bir 
“atmosfer” təbəqəsi mövcuddur. “Atmosfer” təbəqəsi əsasən 
dövlətlərin beynəlxalq münasibətlərini  əhatə edən bir təbəqədir, 
sahədir. Əgər dövlətin daxili iqtisadiyyatı, siyasi hakimiyyəti və 
digər dövlət komponentləri dövlətin daxili siyasətinin əsaslarını, 
baza vasitələrini təşkil edirsə və dövlətin mövcudluğunu zəruri 
edirsə, onun beynəlxalq münasibətləri də dövlətin mövcudluğuna, 
əhalinin, vətəndaşların tələbatının ödənilməsinə xidmət edir. 
Dövlətin beynəlxalq münasibətləri bir tərəfdən dövlətin daxili 
tələbatının ödənilməsinə xidmət edirsə, digər tərəfdən də dövlətin 
beynəlxalq aləmdə, dünya siyasət müstəvisində digər 
subyektlərdən qorunmasına xidmət edir. Dövlətin beynəlxalq 
münasibətləri (dövlət hakimiyy ətinin f əaliyyətinin üst qatı) 
dövlətin daxili güclənməsinə (dövlət hakimiyy ətinin 
fəaliyyətinin baza qatı) xidmət edir. Başqa sözlə, dövlət ona görə 
xarici siyasət həyata keçirərək beynəlxalq münasibətlər qurur ki, 
özü güclənsin, cəmiyyətin tələbatını yüksək səviyyədə həyata 
keçirsin. Dövlətin beynəlxalq münasibətləri iki mühüm məqsədlə 
həyata keçirilir: birincisi, dövlətin inkişaf sayəsində güclənməsi, 
ikincisi, dövlətin beynəlxalq aləmdə qorunması. Bunlar baza 
məqsədlərdir. Bununla yanaşı, ümumi bəşəri məqsədlər də vardır: 
dünya problemlərinin birgə həlli, ümumdünya maddi və mənəvi 
nemətlərindən birgə istifadə, ümumsülhün qorunması, dünya 
müharibələrinin qarşısının alınması, dünya siyasətinin cəmləş-
məsi, sistemləşməsi, dünya siyasətinə ümumnəzarətin həyata 
keçirilməsi, dünya ekoloji mühitinin qorunması, xalqlararası 
dostluğun təmin edilməsi, ümumdünya mədəniyyətinin 
öyrənilməsi və s. bu kimi məqsədlər də vardır. Məqsədlərə çatmaq 
üçün vəzifələr də müəyyən edilir. Sadalanan məqsədlər üst 
məqsədlər  hesab edilə bilər və əsasən alt məqsədlərin  yerinə 
yetirilməsinə xidmət etməlidir. Bu baxımdan da qeyd etmək olar 
ki, dövlətin daxili münasibətlər qatı (hakimiyyətin və cəmiyyətin 
daxili f əaliyyətinin sahələrinin sistemləşməsini əks etdirən qat) 
və xarici qatı (dövlətin beynəlxalq münasibətlərdə fəaliyyət 
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sahələrinin sistemləşməsini əks etdirən qat) dövlətin 
güclənməsinə xidmət edir. Bu prinsipdən çıxış edərək qeyd etmək 
olar ki, “siyasi planet”in “atmosfer” təbəqəsi də əsasən daxili 
təbəqənin, xüsusilə “biosfer” təbəqəsinin mövcudluğuna xidmət 
edir. Digər ifadə ilə qeyd etmək olar ki, dövlətin daxili və xarici 
siyasəti əsasən cəmiyyətin (“siyasi biosfer”in) yaşamasını təmin 
edir. “Siyasi atmosfer” daxili təbəqəyə, xüsusilə cəmiyyətə xidmət 
etməklə, həyat təminedici (siyasi “biosfer”də) funksiya ilə 
yanaşı, qoruyucu funksiya da yerinə yetirir. Bu baxımdan da 
qeyd etmək olar ki, istər daxili qat, istərsə də xarici qatların 
qoruyucu funksiyaları “siyasi planetlər”in “immunitetl əri” ni 
təşkil etməkdən ibarətdir. Dövlətin daxili qatı daima onun 
atmosferində mövcud olan immunitetini gücləndirir. Bu o 
deməkdir ki, kiçik və orta gücə malik olan dövlətin iqtisadi, hərbi, 
siyasi gücü əsasən dövləti böyük dövlətlərdən qoruyur. Qeyd 
edildiyi kimi, “siyasi atmosfer” dövlətlərin xarici “siyasi 
immunitetl əri” ni təşkil edir. Dövlətlərin xarici “siyasi 
immunitetləri” də öz növbəsində bir neçə qatdan (təbəqədən) 
ibarətdir.  

Beynəlxalq münasibətlərdə “siyasi Atmosfer”in qoruyucu 
funksiyası dedikdə, beynəlxalq münasibətlərin əsas subyektləri 
olan dövlətlərin (kiçik və orta gücə malik) mərkəzi siyasi nüvə 
olan “Siyasi Günəşlər”in məhvedici şüalarından “siyasi 
planetlər”in qorunması fəaliyyəti kimi başa düşülə bilər. “Siyasi 
planetlərin atmosferi”ni əsasən həmin siyasi planetlərin özlərinin 
enerjisini –nüvəsini yaradan komponentlər olan iqtisadi, siyasi, 
mədəni, milli hərbi və digər amillərin-vasitələrin beynəlxalq 
münasibətlərdə qarşılıqlı hərəkət sahələri və obyektləri təşkil edir. 
Əgər bir dövlətin özünün daxili siyasi enerjisi (daxili nüvəsi) 
güclü olarsa və “Siyasi Günəşlə” tarazlı münasibət yaradarsa, 
onda “Siyasi Günəşin” şüalarından qorunmaq üçün həmin 
dövlətin “siyasi atmosfer” (“siyasi atmosfer”də mövcud olan 
“ozon təbəqəsi”) təbəqəsi güclü olar və “şüalar” bu “siyasi 
planet”dəki həyatı məhv etməz. Bir dövlət daima iqtisadi cəhətdən 
inkişaf edirsə, hərbi və digər sahələrdə güclənirsə, cəmiyyətin 
üzvlərinin tələbatı yüksək səviyyədə təmin olunursa, onda həmin 
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dövlətin “siyasi atmosferi” də güclənir. Yəni beynəlxaq 
münasibətləri güclənir. Bir daha qeyd etmək lazımdır ki, “Siyasi 
Atmosfer” əsasən dövlətlərin aralarında olan münasibətlər 
sahəsidir, dövlətlərin xarici siyasət fəaliyyətləri sahələridir və 
kiçik dövlətlər ilə böyük dövlətlər arasındakı əlaqələr əsasən 
“siyasi planet”in “siyasi atmosfer” qatında həyata keçirilir. Siyasi 
“atmosfer” ayrı-ayrı sahələr üzrə dövlətlərarası və beynəlxalq 
təşkilatlararası əlaqələri özündə əks etdirən sistemləşmiş 
beynəlxalq münasibətlər sahəsidir. Bu beynəlxalq münasibətlər 
sisteminin tərkib sahələri (obyektləri-cansız vasitələri) 
iqtisadiyyat, hərbi, siyasət, mədəniyyət, elm, humanitar, səhiyyə, 
idman, turizm və digər sahələrdir. Tərkib subyektləri (canlı 
siyasi vasitələr) isə dövlətlər və regionlar və sahələr üzrə 
münasibətlərin ixtisaslaşmasını, qruplaşmasını təmin edən 
təşkilatlardır.  

 “Siyasi Günəş”in yandırıcı “şüaları” da öz məzmununa görə 
iqtisadi, hərbi, mədəni, sosial amillər olur. Məsələn, “siyasi 
planet”in iqtisadiyyatı, siyasi sistemi, hərbisi zəif olarsa, onda 
həmin siyasi planetdə “yandırıcı şüaların” təsiri ilə “Siyasi 
Günəşlər” hərbi və siyasi çevrilişlər edər və iqtisadi asılılıq yarada 
bilərlər. Hər bir kiçik və böyük gücə malik olan dövlətin əsas-
xarici baza “immunitetini” və fəaliyyət təminedici funksiyasını 
onun siyasi “troposferi” təşkil edir. “Siyasi troposfer” dedikdə, 
dövlətin güclü beynəlxalq iqtisadi əlaqələr sistemini başa 
düşmək olar. “Siyasi stratosfer” dedikdə isə, güclü hərbi əlaqələri 
sistemini nəzərdən keçirmək olar. “Siyasi stratosfer”də dövlətin 
xarici “immuniteti”nin əsas hissəsi yerləşir.  

Siyasi “atmosfer”in qatları-siyasi “Stratosfer”  ilk növbədə 
siyasi “troposfer”ə söykənir və hərbi əlaqələri təmin edir. Lakin 
nəzərə almaq lazımdır ki, güclü beynəlxalq iqtisadi əlaqələr 
üzərində beynəlxalq hərbi əlaqələr qurulur. Məsələn, NATO –nu 
gücləndirən əsas qurum, baza amil iqtisadi birlik üzərində qurulan 
ABŞ-Kanada-Avropa İttifaqıdır. “Siyasi planet” in xarici 
immunitet təbəqəsinin özünü elə siyasi “stratosfer” –dövlətin 
hərbi əlaqələri təşkil edir. Siyasi stratosfer isə baza qat olan 
“troposfer” üzərində möhkəmlənir. Yəni “troposfer” güclü 
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olmadan “stratosfer” təbəqəsi güclü ola bilməz. Siyasi 
“stratosfer” t əbəqəsi (“siyasi ozon qatı”) də öz maddi 
mənbəyini daxili qatın “nüv əsi”ndən (iqtisadi bazadan) və 
“biosfer”d ən (cəmiyyətin məqsədyönlü fəaliyyətindən) 
götürür.  

Siyasi “mezosfer”-dövlətin milli vahidliyini qoruyur və 
burada siyasət və hərbi sahələr  üzrə birləşmiş beynəlxalq 
münasibətlər sistemləri siyasi “troposfer” üzərində formalaşaraq, 
əsasən dövlətin ümumi xarici gücünün, ümumi xarici 
“immuniteti”nin artmasını gücləndirir.  

Siyasi “termosfer”- dövlətin ümumi xarici siyasətinin 
möhkəmliyini təmin edir.  

Siyasi “ekzosfer”  isə əsasən “siyasi planetlərin” beynəlxalq 
münasibətlərdə bir “siyasi səma cismi” kimi ümumi iştirakını 
təmin edir.  

Siyasi “atmosfer”-“ troposfer”, “stratosfer”, “mezosfer”, 
“termosfer”, “ekzosfer” adlanan və qarşılıqlı olaraq fəaliyyət 
göstərən təbəqəli (qatlı) sistemdir. Sistem ümumilikdə “siyasi 
planet”in daxili qatı ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərir. Siyasi 
“biosfer”in fəaliyyəti əsasən siyasi “atmosfer”lə daxili təbəqənin 
qarşılıqlı fəaliyyəti, siyasi “atmosfer”in “Siyasi Günəş”l ə əlaqəsi, 
eləcə də daxili qatın (siyasi “nüvə”, siyasi “litosfer”, siyasi 
“hidrosfer”) “Siyasi Günəş”l ə qarşılıqlı əlaqəsindən asılıdr. 
Qarşılıqlı əlaqələr sistemi ümumi “biosfer”in mövcudluğunu 
təmin edir.  

Astronomiya elmi və coğrafiya elminin araşdırmaları:  

Atmosferin quruluşu  
Yeri əhatə edən hava təbəqəsi atmosfer (yunanca «atmos»-

buxar, «sfera-təbəqə deməkdir) adlanır. Atmosferin qalınlığı 3000 
km olub, Yer kürəsi ilə birlikdə fırlanır. Atmosfer 78% azot, 21% 
oksigen, 0.03% karbon və s. qazlardan ibarətdir. Arxey və 
Proterezoy eralarında bitki örtüyü seyrək olduğundan havada 
oksigen çox az olmuşdur.  
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Atmosfer 5 qatdan ibarətdir: 
1. Troposfer- atmosferin alt qatı olub, orta qalınlığı 11 km, 

ekvatorda 17-18 km, mülayim enliklərdə 10-11 km, qütblərdə 7-8 
km-dir. «Hava fabriki» adlandırılan troposferdə hündürlük 
artdıqca temperatur və təzyiq azalır. Yerin cazibə qüvvəsinin təsiri 
nəticəsində atmosfer kütləsinin 80%-i troposferdə cəmləşib. 
Troposferdə külək əsir, bulud yaranır, yağıntı düşür. Günəş 
şüalarının yer səthini qeyri-bərabər qızdırması, gecə və gündüzün 
növbələşməsi, Günəş istiliyi və işığının udulma və əks olunma 
dərəcəsi troposferdə havanın temperaturunun dəyişməsinə təsir 
edən əsas amillərdir. 

2. Stratosfer — troposferin üzərində yerləşib, qalınlığı 55 km-
ə qədərdir. Stratosferdə su buxarı olmadığından burada bulud da 
yaranmır. Stratosferdə 15-35 km arasında qalınlığı 20 km olan 
Ozon qatı yerləşir. Ozon qatı Yerdəki canlıları məhvedici cod 
kosmik süalardan və Günəşin ultrabənövşəyi süalarından 
qoruyur. 1986-cı ildə Antarktida üzərində, 2-3 il sonra subtropik 
qurşaqda, 1992-cı ildə mülayim qurşaq üzərində ozon qatının 
deşilməsi müşahidə edilib. Ozon qatının nazilməsinə səbəb hərbi 
təyyarələrin çox yüksəkdən uçması, atmosferdə kükürd qazının 
artması, soyuducu və aerozollarda freon qazından istifadədir. Bu 
səbəbdən ozon qatı ildə 5-7% azalır. 

3. Mezosfer — stratosferin üstündə 55-80 km arasında 
yerləşir. Mezosferdə qütb parıltısı olur. 

4. Termosfer — mezosferin üzərində 80 km-dən 800-1000 km 
arasında yerləşir. Bu qat Günəşin zərərli rentgen süalarını 
udaraq,onların yerə düşməsinin qarşısını alır. Bu qat bəzən 
ionosfer adlandırılır. 

5. Ekzosfer -ən üst təbəqə olub, 3000 km-ə qədər davam edir. 
Atmosferin əhəmiyyəti. Atmosfer gündüz Yer səthinin həddən 

artıq qızmasının, gecə isə tez soyumasının qarşısını alır. Əgər 
atmosfer olmasaydı Yerin orta temperaturu indikindən 38°C aşağı 
olardı. Insan atmosfersiz 4 dəqiqədən artıq yaşaya bilməz. 
Atmosfer Yerdə – enerji, maddələr və qaz dövranının həyata 
keçməsində mühüm rol oynayır. Yerdə suyun olmasına səbəb 
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olur. Məhz atmosferdə bulud yaranır və yağıntı düşür. Atmosfer 
olmasaydı Günəş şüaları səpələnməz, səs yayılmazdı. Kosmosdan 
gələn meteoritlər atmosferə daxil olduqda hava ilə sürtülərək 
alışıb yanır və əksəriyyəti Yerə çatmır. 

Atmosferin çirklənməsi 2 yolla — təbii (vulkan püskürməsi, 
meşə yanğınları) və insanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində baş 
verir. Ozon qatının deşilməsi, «istixana effekti» (havada karbon 
qazının çoxalması hesabına temperaturun artması), turşulu 
yağışlar (havada kükürd qazının çoxalması nəticəsində) 
atmosferin qlobal çirklənməsi nəticəsində yaranan problemlərdir. 
Bu problemləri aradan qaldırmaq üçün — sənaye müəssisələrində 
təmizləyici qurğularından istifadə etmək, tullantısız texnologiyaya 
keçmək, atmosferə karbon və s. zərərli qazların atılmasının 
qarşısını almaq lazımdır.1  

 
Yazılma tarixi 28 aprel 2010-cu il 

  
“Siyasi planetin immuniteti”  
“Siyasi planet” öz “immunitet”ini əsasən daxili  qatdan (daxili 

iqtisadi və siyasi sistemlər) və xarici  qatdan (beynəlxalq iqtisadi 
və siyasi sistemlər) əmələ gətirir. Daxili qatda mövcud olan 
iqtisadi və siyasi sistemləri və xarici qatı əhatə edən dövlətin 
beynəlxalq münasibətləri onun “immuniteti” ni formalaşdırır. 
“Siyasi planet”in ümumi “immunitet sistemi”  qarşılıqlı fəaliyyət 
göstərən iki “immunitet” sistemindən-daxili və xarici ibarətdir. 
“Ümumi immunitet” dövləti “biosfer”in fəaliyyəti zamanı 
meydana gələn zəhərli qazlardan və “Siyasi Günəşlər”in öldürücü 
“şüalarından” qoruyur. “Biosfer”in fəaliyəti həm daxili, həm də 
xarici “immunitet təbəqəsi”ni korlayır. Dövlətin immuniteti 
əsasən iki sahədə (iki t ərəfdə) mövcud olur. Əsas immuniteti 
yaradır-dövlətin daxili gücü, xarici immuniteti yaradır-dövlətin 
daxili gücündən irəli gələn beynəlxalq əlaqələri. 

Dövlətin “immuniteti” onu “xəstələnmə”dən qoruyur. Dövlət 

                                                 
1 http://kayzen.az/blog/atmosfer/510/atmosferin-qurulu%C5%9Fu.html.  
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iki istiqamətdən “xəstələnir”: birincisi, daxili “xəstəlikl ər”dən, 
ikincisi, yad cismlərdən. Dövlətin daxili və xarici “immuniteti” 
güclü olduqda hər iki “x əstələnmə” variantına qalıb gələ bilir. Hər 
iki tərəfin yaratdığı “xəstəliyi” “müalic ə edir”. İnsanların 
sağlamlığı daha çox onların fəaliyyətlərindən(yaşayış tərzindən), o 
cümlədən ətraf mühitlə təmaslarından asılıdırsa, dövlətin 
“sağlamlığı” da cəmiyyətin f əaliyyətindən, hakimiyyətin daxili 
və xarici siyasətinin m əzmunundan asılıdır. İnsan orqanizmi 
zəifl əyəndə xəstəlikl ər üzə çıxdığına görə, dövlət də zəifl əyəndən 
onun “immuniteti”ni korlayan elementlər daha gücü fəaliyyət 
göstərirlər. Siyasi “immunitet”in qorunması “biosfer”in fəaliyyət 
prinsiplərindən, fəaliyyət məzmunundan asılıdır. Dövlətin daxili 
və xarici siyasətinin güclənməsi, eləcə də zəifl əməsi cəmiyyətlə 
sıx bağlıdır. Dövlətin immuniteti iki yolla korlanır:  birincisi, 
daxili cəmiyyətdə baş verən problemlər, ikincisi, böyük dövlətlər 
və digər dövlətlər tərəfindən edilən hücumlar (təzyiqlər). Dövlətin 
daxili və xarici siyasət sisteminin zəifl əməsi dövlətin atmosferini-
xarici immunitet təbəqəsini zəifl ədir. Bir məsələni bir daha qeyd 
etmək lazımdır ki, xarici immunitet təbəqəsinin gücü ilk növbədə 
daxili təbəqənin gücünə bağlıdır.  

Böyük dövlətlərin hücumları-siyasi, iqtisadi hücümlar, 
iqtisadi blokadalar, beynəlxalq iqtisadi və siyasi böhranlar, 
müharibələri onların “infraqırmızı v ə ultrab ənövşəyi 
şüaları”nı  təşkil edir. Dövlətin əsas gücü onun daxili gücüdür ki, 
bu da subyektin beynəlxalq münasibətlərinə təsir edir 

“Daxili immuniteti”-daxili t əbəqənin yaratdığı immunitet 
“Siyasi planet”in daxili “immuniteti” ilk növbədə dövlətin 

daxili iqtisadiyyatının (enerji nüvəsinin) gücündən yaranır. Baza 
gücləndikcə üst qat güclənir və daha çox vasitələrin hərəkətə 
gətirilməsi sayəsində müdafiə enerjisi və qüvvəsi artır. Bununla 
yanaşı, siyasi sistemin və iqtisadi-siyasi münasibətlərin 
tənzimlənməsi üçün mövcud olan qarışıq sistemlərin də güclü 
fəaliyyəti də dövlətin daxili gücünü artırır və “immunitet”ini 
gücləndirir. Siyasi “biosfer”in fəaliyyəti (qeyri-normal, 
məqsədəuyğun olmayan və qanunauyğunluqdan kənara çıxan 
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fəaliyyəti) bir tərəfdən daxili immunitetə təsir edir, digər tərəfdən 
isə xarici immuniteti korlayır.  

Daxili qatın korlanması (daxili immunitetin zəifl əməsi).  
Qeyd edildiyi kimi, “biosfer”in ümumi fəaliyyəti həm daxili 

“immuniteti”, həm də xarici “immuniteti” korlayır. Nəzərə almaq 
lazımdır ki, iqtisadi və siyasi sistemin qeyri-mükəmməlliyi m əhz 
dövlətin daxili “immuniteti”ni zəifl ədir. İqtisadi resursların 
çatışmazlığı, iqtisadi idarəetmənin olmaması, bazar iqtisa-
diyyatının yoxluğu, təbii ehtiyatların qıtlığı, idxal-ixrac 
əməliyyatlarının zəifliyi, t əsərrüfat mexanizmlərinin çatış-
mazlığı, istehsal münasibətlərinin qeyri- mükəmməlliyi, sənaye 
və infrastruktur sahələrinin qıtlığı, bazarda tələb və təklif 
arasında tarazlığın pozulması, maliyyə resurslarının 
çatışmazlığı, investisiya siyasətinin həyata keçirilməməsi, 
inhisarçılığın böyüklüyü, maliyyə resurslarının qeyri-düzgün 
dövriyyəsi və bu kimi digər bir-biril əri il ə əlaqəli və ardıcıl 
proseslərin və vəziyyətin olmaması, eləcə də digər müvafiq 
tələblərə cavab verən hüquq normalarının çatışmazlığı, 
cəmiyyətdə baş verən ədalətsizlik, tələbatların qeyri-düzgünlüyü, 
cəmiyyətin bütün üzvlərinin maraqlarının ədalətsiz və qeyri-
bərabər paylanması və digər proseslər, bir sözlə, iqtisadi və siyasi 
sistemin düzgün işləməməsi dövlətin daxili immunitetinin 
zəifl əməsinə səbəb olur. Dövlətin daxili immunitetinin zəifl əməsi 
onun xarici immunitetini də zəifl ədir. Xarici immunitet də öz 
növbəsində daxili immunitetə təsir edir. Dövlətin daxili 
immunitetinin zəifl əməsinə həmçinin hakimiyyətə təzyiq 
qrupları, iqtisadi monopolistlər, qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən 
və şəxsi maraq üzərində fəaliyyət göstərən siyasi qruplar da öz 
fəaliyyətləri il ə kömək edirlər.  

Dövlətin hakimiyyətsizliyinin və bu vəziyyətdən istifadə edən 
hakimiyyətə təzyiq qruplarının fəaliyyətinin dövlətin daxili 
gücünə və xarici fəaliyyətinə (dövlətin siyasi “immuniteti”nə) 
mənfi təsirləri barədə Azərbaycan xalqının Ümummili Lideri 
Heydər Əliyev belə fikir bildirirdi: “ .....1995-ci ilin mart ayında 
Azərbaycan dövlətçiliyi, Azərbaycan Respublikası böyük təhlükə 
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qarşısında idi. Bu hadisələr ondan öncəki dövrdə Azərbaycanda 
mövcud olan cinayətkar dəstələrin, qrupların, hakimiyyət uğrunda 
silahlı dəstələr vasitəsilə mübarizə aparan qüvvələrin 
Azərbaycanda gördüyü işlərin bir hissəsi idi.... Məlumdur ki, 
1990-cı ildən başlayaraq Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi 
vəziyyət pozulmuşdu. Azərbaycan Ermənistanın təcavüzünün 
qarşısını almağa çalışırdı. Ancaq yaranmış şəraitdən istifadə edən 
cinayətkar qruplar, dəstələr, bəzi siyasi partiyalar və qüvvələr 
Vətənin Ermənistan təcavüzkarlarından qorunması əvəzinə, 
ölkənin içində hakimiyyət mübarizəsinə başlamışdılar. Onların bu 
cinayətkar əməlləri Azərbaycanın özünü müdafiə etmək 
qüdrətini sarsıtmış, zəifl ətmiş və bunlar hamısı da Ermənistan 
silahlı qüvvələrinə Azərbaycan torpaqlarını işğal etmək üçün 
şərait yaratmışdı. Bütün bu proseslər, müxtəlif siyasi qüvvələr, 
cinayətkar dəstələr tərəfindən aparılan çəkişmələr, toqquşmalar, 
hakimiyyət mübarizəsi nəhayət, 1993-cü ildə Azərbaycanın 
parçalanması təhlükəsinə gətirib çıxardı, Azərbaycanda vətəndaş 
müharibəsi başladı, qardaş qanı töküldü.  

Sizə məlumdur ki, böyük çətinliklərlə həyata keçirilən ardıcıl 
və dövlət mənafeyinə xidmət edən siyasət nəticəsində, tədbirlər 
nəticəsində Azərbaycan 1993-cü ilin iyun ayında və ondan sonrakı 
aylarda vətəndaş müharibəsindən xilas oldu, onun parçalan-
masının qarşısı alındı və Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyətin 
sabitləşməsi uğrunda ardıcıl tədbirlər həyata keçirilməyə başladı. 
Ancaq daxildə çox cinayətlər etmiş və cinayətlər yolu ilə öz 
istədiklərinə nail olmuş insanlar, dəstələr və müxtəlif qruplar, 
hətta özlərini siyasi partiya adlandıran qruplar yenə də öz 
cinayətkar əməllərindən əl çəkməmişdilər. Məhz bunların nəticəsi 
idi ki, 1994-cü ilin oktyabr ayında Azərbaycanda bir qrup silahlı 
dəstələr tərəfindən dövlət çevrilişinə cəhd göstərildi...1  

                                                 
1 Bir qrup hərbi qulluqçuya və onların ailə üzvlərinə yüksək dövlət 
mükafatlarının təqdim edilməsi mərasimində Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş 
Komandan Heydər Əliyevin nitqi - 17 mart 1999-cu il http://library.aliyev-
heritage.org/print.php?lang=az&page=271489. 
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Elmi araşdırmalara əsasən, Yerin daxili qatına  zərərlərin 
vurulması prosesləri ondan ibarətdir ki, faydalı qazıntıların 
hasilatı, sənaye istehsalının artımı, sənaye və radioaktiv 
tullantıların zərərsizləşdirilməməsi, kənd təsərrüfatında 
torpaqlardan düzgün istifadə edilməməsi litosferin çirklənməsinə 
səbəb olur. Texnologiyalara riayət etmək, tullantıların 
zərərsizləşdirilməsinə nəzarət etmək litosfer ekologiyasının əsas 
məsələlərindəndir. Sənayenin inkişafı ilə əlaqədar və faydalı 
qazıntıların dağ-mədən hasilatı nəticəsində ekoloji sistemlərin 
pozulması və mineral ehtiyatların hasilatı - enerji yanacaq (neft, 
qaz, kömür, torf, radioaktiv maddələr), metallar (qara, əlvan), 
qeyri-metallar (fosforitlər, kalium duzları), texniki materiallar 
(azbest, qrafit, talk) və tikinti materialları (qum, gil, çınqıl, daş) 
istehsalı zamanı ekoloji sistemlərin pozulması baş verir. İnsanın 
(antropogen) səmərəsiz istehsalat fəaliyyəti nəticəsində 
torpaqların eroziyası, şorlaşması, şorakətləşməsi, bataqlaşması və 
çirklənməsi baş verir. Torpaqların ətraf mühitlə təbii 
qanunauyğunluğunun pozulmamasına, torpaqların aqrokimyəvi 
xassələrinə nəzarət torpaq ekologiyasının əsas vəzifəsi hesab 
edilir. Bitki örtüyünün məhv edilməsi atmosferin kimyəvi 
tərkibinin dəyişilməsinə təkan verir, təbiətdə bioloji dövranı 
pozur. Meşələr olmazsa, Yer kürəsində həyat da ola bilməz.1  

  
“Siyasi ozon qatı”-xarici siyasi “immunitet” qatı  
“Siyasi ozon təbəqəsi”  ətraf dövlətlər olan “siyasi 

planet”lərin “siyasi günəş”l ərin yandırıcı “şüalarından” qorunması 
üçün istifadə edilir. “Siyasi ozon təbəqəsi”nin əsas “maddələri” 
ətraf “siyasi planetlər”in iqtisadi, hərbi və siyasi sahədə 

                                                 
1 Mahmud Abdullayev, AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun 
“Radioekologiya” laboratoriyasının rəhbəri, AMEA-nın müxbir üzvü, kənd 
təsərrüfatı elmləri doktoru, AMEA-nın “Ekologiya” komissiyasının üzvü. 
MDB dövlətləri arasında analoqu olmayan “Ekoloji Atlas” həyata vəsiqə alıb 
(10.02.2010). Atlasın çapdan çıxması Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyev tərəfindən 2010-cu ili “Ekologiya ili” elan olunması ilə 
həmahənglik təşkil edir. “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 9 fevral 2010-cu il. 
http://www.science.gov.az/az/index.php?id=2760. 
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beynəlxalq münasibətlərdə mövcud olan gücləridir. Bu amillər 
həm “siyasi ozon təbəqəsi”ni formalaşdırır, həm də “siyasi 
planetlər”l ə “Siyasi Günəşlər” arasında qarşılıqlı tarazlı 
münasibətin yaranmasını təmin edir, eləcə də “siyasi planetlərlə” 
“Siyasi Günəşlər” arasında “siyasi enerji maddələri mübadiləsi”ni 
həyata keçirməyə kömək edir. Bu o deməkdir ki, böyük 
dövlətlərlə kiçik dövlətlər arasında münasibətlərdə kiçik dövlətin 
iqtisadi, hərbi və siyasi gücü həmin kiçik dövləti böyük dövlətdən 
tam şəkildə asılı etmir. Astronomiya-fizika elmindən məlumdur ki, 
yer kürəsinin atmosferinin ozon təbəqəsi qoruyucu funksiyanı 
yerinə yetirir. İnsanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində atmosferdə 
ozondağıdıcı maddələrin (ODM) miqdarı artır. Ozon qatı 
Günəşdən gələn ultrabənövşəyi şüaları udur. Atmosferin yuxarı 
qatında Günəşin yüksək radiasiyası oksigen molekullarını sərbəst 
atomlara parçalayır və sonradan onlar digər oksigen molekulları 
ilə birləşərək ozon əmələ gətirir. Havanın qütblərə doğru 
aktiv axını ilə əlaqədar ozonun tərkibinin ən böyük qiyməti 
Kanada, Şimali Avropa və Rusiyanın Arktikaya yaxın hissəsində 
qeyd olunur. Ulduzlu yaya qədər orta en dairələri üzərində 
ozonun konsentrasiyası yüksək səviyyədə qalır. Belə meteoroloji 
şəraitin və böyuk miqdarda kimyəvi aktiv xlorun olması 
Antarktida qitəsi üzərindəki ozon qatının dağılmasına səbəb olur.1 
Ozon qatının dağılması ekvator zonasında planktonların, flora və 
faunanın məhvinə, okeanın biogenezinin dağılmasına, insanlarda 
göz və xərçəng xəstəliklərinin artmasına, eləcə də insan və 
heyvanların immun sisteminin zəifləməsi nəticəsində müxtəlif 
xəstəliklərin meydana gəlməsinə səbəb olur. Stratosferdə ozonun 
ümumi miqdarının çox olması həyat üçün nə qədər effektli hesab 
olunursa, troposferdə ozonun miqdarının artması canlı orqanizm 
üçün bir o qədər zərərlidir. Ozonun ümumi miqdarının azalması 
buzlaqların əriməsinə səbəb olur, digər tərəfdən, son yüz ildə Yer 
kürəsində orta illik temperaturun 0,60 C-yə qədər artması 
                                                 
1 Məhərrəm Mehdiyev. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin İqlim 
Dəyişmələri və Ozon Mərkəzinin direktoru. Ozon qatının dağılması təhlükəsi 
bütün cəmiyyəti narahat etməlidir.  
http://www.xalqqazeti.com/public/print.php?lngs=aze&ids=4828. 
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“Qlobal istil əşmə” problemi yaratmışdır. Yer kürəsinə düşən 
ultrabənövşəyi şüalanmanın artması nəticəsində buzlaqların 
ərimə tempi də artır. Son yüz ildə okean sularının səviyyəsi 10-15 
sm artmışdır.1  

Digər bir araşdırma-Dünya üzrə kimya sənayesinin inkişafı, 
enerji sistemlərinin yüksələn gücü və digər sənaye sahələrinin 
geniş şəbəkəsi müasir dövrdə üc mühüm ekoloji problem 
yaratmışdır: yer kürəsinin ozon qatının zəifləməsi, qlobal 
istiləşmə və tərkibində turşu olan yağışlar. Ozon qatının zəifləməsi 
üzrə məsələnin kəskinliyi ozon qatına mənfi təsir göstərən 
xlorftorkarbon tullantılarına malik istehsal sahələrinin 
dayandırılmasına qərar verən Vyana konvensiyası və Monreal 
protokolunda göstərilir ki, bu halda atmosferin ozon qatı 50-60 il 
ərzində bərpa oluna bilər. Çoxsaylı tədqiqatların n əticələrind ən 
məlum olmuşdur ki, keçən əsrin son 20 ili ərzində ozon təbə-
qəsinin zəifl əməsi məhz xlorftorkarbon (freonlar) antropogen 
tullantıların çoxalması səbəbindən ir əli gəlmişdir. Qeyd etmək 
lazımdır ki, yer kürəsi ətrafının müxtəlif qatlarında (troposfer və 
s.) O2, O3, N2OH, CO, CO2, CH4, NOx, SOx, H2O2, CH2O, 
HClFC3, HFC və digər qazların mövcud olduğu və bu qazlara 
ultrabənovşəyi, infraqırmızı şüaların təsiri nəticəsində əmələ 
gələn ionlaşma şəraitində ətraf mühitdə bir sıra fiziki-kimyəvi 
proseslər: - molekulların dissosiasiyası, həyacanlanma, rekom-
binasiya,kimyəvi reaksiyaların baş verməsi və sairə proseslərin 
yer alması mümkün olur. Bu səbəbdən bəzi atom və molekulların 
yox olması və yaxud yeni qaz tərkibinə malik mühitin yaranması 
müşahidə olunur. Atmosferdə bu və yaxud digər qazın O3 moleku-
luna təsiri müəyyən şəraitdən asılı olmalıdır. Odur ki, O3 qazına 
təsir edən amillərə ayrılıqda baxmaq məqbil üsul hesab olunur2.  
                                                 
1 Məhərrəm Mehdiyev. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin İqlim 
Dəyişmələri və Ozon Mərkəzinin direktoru. Ozon qatının dağılması təhlükəsi 
bütün cəmiyyəti narahat etməlidir.  
http://www.xalqqazeti.com/public/print.php?lngs=aze&ids=4828. 
2 H.C. HÜSEYNOV. ATMOSFERDƏ OZON QAZININ 
TƏNZİMLƏNMƏSİNƏ TƏSİR EDƏN FAKTORLARIN TƏCRÜBİ 
TƏDQİQİ. FİZİКА 2009 cild XV №1, 
http://www.elm.az/physics/Dom/2009/v1article/art13.pdf. 
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Daha bir elmi araşdırma-Alimlər müəyyən etmişlər ki, XXI 
əsrdə Yerin ozon qatının dağılmasına səbəb atmosferə atılan 
zərərli qazlardır. Ozon qatı yerin səthini Günəşin ultrabənövşəyi 
şüalarının öldürücü təsirindən qoruyur. Keçən əsrin 80-ci 
ill ərində məlum olmuşdur ki, sənayedə istifadə olunan 
xlorftorkarbon  (CFC) bu qatı dağıdır. 1987-ci ildə qəbul 
olunmuş Monreal protokoluna əsasən, dünya dövlətlərinin 
əksəriyyəti bu birləşmədən istifadəni məhdudlaşdırıb. O vaxtdan 
bəri qat tədricən bərpa olunur. Tədqiqat zamanı alimlər planetin 
ozon qatına təsir göstərən müxtəlif kimyəvi sənaye maddələrinin 
modelini hazırlamışlar. Nəticədə məlum olmuşdur ki, hal-hazırda 
ozon qatına təsir göstərən ən təhlükəli maddə, azot tərkibli 
gübrələr olan nəşələndirici  qazdır. Onun qatılığı il ərzində 
təqribən 0,25 faiz olur. Öldürücü nəşələndirici qaz atmosferdə 
təxminən 100 ilə parçalanır. Alimlər həmçinin müəyyən etmişlər 
ki, xlorftorkarbon, N2O-nun ozon qatını dağıtmasına mane olur. 
Buna nəzərən bildirmək olar ki, atmosferdə olan bu birləşmələrin 
təqribən azalması nəşələndirici qazın təcavüzkarlığının artmasına 
gətirib çıxaracaq. Alimlərin hesablamalarına görə, N2O hazırki 
dövrə nisbətən ozon üçün 50 faiz daha öldürücü təsirə malikdir.  
Ozon qatı üçün təhlükəli olan N2O həm də güclü istixana qazıdır. 
İstixana effektinə görə o, karbon qazından təqribən 300 dəfə 
güclüdür.1  

“Siyasi ozon qatı”na (“siyasi planet”in “Siyasi Günəş”dən 
qorunması qatı) təsirlər əsasən iki istiqamətdə həyata keçirilir: 
birincisi, “biosfer”dən gələn mənfi təsirlər, ikincisi isə “Siyasi 
Günəşlər”dən gələn təsirlərdir. Daxili iqtisadi və siyasi fəaliyyət 
zamanı meydana çıxan bir çox problemlər dövlətin beynəlxalq 
münasibətlərinə təsir edir. Eləcə də qeyd etmək lazımdır ki, 
dövlətin beynəlxaq münasibətlərinə dövlətin daxili ictimai-siyasi 
sabitliyinin pozulması, iqtisadi sistemlərin zəifl əməsi, iqtisadi 
böhranlar, dövlətdaxili vətəndaş müharibələri, dövlətə təzyiq 

                                                 
1 http://www.azecology.az/news/intheworld/769-ozon-qat305n305n-
de351ilm601sin601.html. 
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qrupları, dini cərəyanlar dövlətin beynəlxalq münasibətlərinə təsir 
edir. Məsələn, Şimali Koreya hakimiyyətinin anti-ABŞ siyasəti və 
nüvə silahı əldə etmək siyasəti bu dövlətin ABŞ-la 
münasibətlərini soyuqlaşdırmışdır. Sadalanan korlayıcı vasitələri 
əsasən siyasi “xlorftorkarbon tur şuları”  kimi qeyd etmək olar. 
Siyasi “xlorftorkarbon turşuları” əsasən dövlətin beynəlxalq 
münasibətlərinə təsir edir və çox hallarda dövlət böyük dövlət 
tərəfindən təzyiqlə qarşılanır. “Siyasi Günəş”in əsas təzyiqlərini 
isə siyasi “ultrab ənövşəyi şüalar”  kimi adlandırmaq olar. “Siyasi 
Günəşlər”in “siyasi planetlər”ə qarşı tətbiq etdikləri iqtisadi 
blokadalar, siyasi təzyiqlər, iqtisadi və siyasi-diplomatik 
əlaqələrin kəsilməsi, sanksiyalar tətbiq etməsi, digər beynəlxalq 
təcridetmə siyasəti, beynəlxalq yığncaqlarda və digər beynəlxalq 
tədbirlərdə iştirakdan məhrum, etnik münaqişələrin dəstəklənməsi, 
ərazi bütövlyünün şübhə altına alınması və eləcə də hərbi 
təzyiqləri, hərbi müdaxilələri əsasən “ ultrabənövşəyi şüalar” 
hesab edilə bilər.  

Eyni zamanda dövlətin “siyasi atmosferi” “siyasi planeti” 
digər səma cismləri olan “siyasi asteroidlər” dən, “siyasi 
kometlər” dən qoruyur. Bu “siyasi səma cismləri” “siyasi 
atmosfer”ə daxil olarkən sürtünərək alovlanır və yerə çatana qədər 
zərərsizləşdirilir. Belə təzyiq vasitələri içərisində digər kiçik 
dövlətlərin təzyiqlərini qeyd etmək olar.  

 
 Yazılma tarixi 29 aprel 2010-cu il  

 
“Bizim siyasi Qalaktika”-“Siyasi Süd Yolu”  
 
Mövcud beynəlxalq münasibətlər səhnəsini, müstəvisini bir 

səmaya bənzətsək, onda bu müstəvinin, səmanın elementləri-
“cismlər”i kimi böyük, orta və kiçik gücə malik olan dövlətləri 
görmək olar. “Siyasi Süd Yolu”nda-beynəlxalq münasibətlər 
səhnəsində bir neçə ədəd böyük gücə və qarşılıqlı münasibətlər 
sisteminə və mexanizminə malik olan dövlətlər-“Siyasi Günəşlər” 
vardır. “Siyasi Qalaktika”da mövcud olan “Siyasi Günəşlər” 
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arasında münasibətlər də tənzimlənir və hər bir “Siyasi Günəş”in 
öz gücü olur və öz “siyasi planetlər”i mövcud olur. Nəzərə almaq 
lazımdır ki, “Siyasi Süd Yolu”nda mövcud olan “Siyasi Günəşlər” 
in də gücləri eyni deyildir və bir-birindən ərazi və tərkib 
elementləri-tərkib “enerji maddələri” baxımından fərqlənirlər. Hər 
bir “Siyasi Günəş Sistemi”nin özünün enerji çəkisinə görə 
hərəkət dair əsi, hərəkət sürəti və hərəkət xətti  mövcuddur. 
“Siyasi Qalaktika”da mövcud olan “Siyasi Günəşlər” öz 
hərəkətlərini elə şəkildə tənzimləyirlər ki, qarşılıqlı kəskin silahlı 
toqquşmalar, yəni böyük müharibələr baş vermir. “Siyasi 
Günəşlər” aralarında qlobal müharibələrin qarşısını alan vasitələr 
qismində ilk növbədə “Siyasi Günəşlər” in kütləvi qırğın silahına, 
əsasən nüvə başlıqlarına- strateji və taktiki nüvə silahlarına və 
raket (yaxın, orta və uzaq mənzilli-ballistik) texnoloji vasitələri 
iştirak edirlər. “Siyasi Günəşlər” Yer kürəsini məhv edə biləcək 
bu silahların olması səbəbindən bir-birilərindən ehtiyat edirlər və 
ümumiyyətlə, Yer planeti üzrə əks təsirə malik ola biləcək 
“Böyük Partlayış”ın (Yer kürəsinin özündə) (Böyük Partlayış- 
Big Bang-kainatın yaradılması nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyəyə 
əsasən 15 milyard il qabaq baş verən Böyük Partlayış 
nəticəsində kainat əmələ gəlmişdir) baş verəcəyindən qorxurlar. 
Beynəlxalq münasibətlər sahəsi-müstəvisi böyük dövlətlərin 
yaratdıqları (həm özləri, həm də ətraf orta və kiçik dövlətlər 
hesabına) enerji mənbələri il ə zənginləşmişdir. Beynəlxalq 
münasibətlərdə mövcud olan ümumi enerji mənbəyi hesabına 
qarşılıqlı hərəkət tənzimlənir. Dövlətlər həm də ona görə hərəkət 
edirlər ki, öz güclərini, enerji mənbələrinin tərkibini 
genişləndirsinlər. Bu baxımdan da “Siyasi Günəşlər Sistem”ləri 
arasında enerji artırma uğrunda rəqabət həyata keçməkdədir. 
Qarşılıqlı hərəkət əsnasında enerji mənbəyindən faydalanma, 
enerji vermə, enerji ötürmə kimi proseslər baş verir. “Siyasi Süd 
Yolu”nda “Siyasi Günəşlər Sistemi” aralarında qarşılıqlı hərəkət 
zamanı, rəqabət mübarizəsi zamanı əsasən təsirlər də yaranır. 
“Siyasi Günəşlər” öz sistemləri il ə bir-birilərinə təsir edirlər. 
“Siyasi Günəşlər” çalışırlar ki, öz ətraflarına daha çox “siyasi 
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planetlər” cəlb etsinlər və bu elementlər hesabına enerji 
tərkiblərini zənginləşdirsinlər. Bu baxımdan da “Siyasi Günəşlər” 
arasında “siyasi planetlər”i ələ keçirmək uğrunda rəqabət həyata 
keçirilir. Bir “Siyasi Günəş” digər “Siyasi Günəş”in təsir 
dairəsinə, maraq dairəsinə, hərəkət zonasına kəskin müdaxilə 
etdikdə, o zaman “Siyasi Günəşlər” arasında mübarizə hərəkətləri 
güclənir. Böyük dövlətlərin hər biri öz maraq sferasını qorumağa 
çalışır. “Siyasi Günəşlər” arasında qarşılıqlı cazibə qüvvəsi 
mövcud olur. Məsələn, Avropa İttifaqı  həm Rusiyanı, həm də 
ABŞ-ı özünə cəzb edir. Rusiya və ABŞ daima çalışırlar ki, bu 
regionda nüfuz sahibi olsunlar. ABŞ və Rusiya üçün Avropa 
böyük bir iqtisadi bazar rolunu oynayır. Bununla yanaşı, Avropa 
“Siyasi Günəş”i AB Ş və Rusiya arasında qarşıdurma yaranacağı 
təqdirdə, bir barışdırıcı, vasitəçi rolunu oynamaq funksiyasını öz 
üzərinə götürməyi bacaran bir dövlətdir. Avropa İttifaqı əsasən iki 
böyük dövlətdən zərbə alan, həmçinin iki tərəfə təsir 
mexanizmlərinə malik olan siyasi kompleksdir. Avropa İttifaqı 
hal-hazırda “Bizim Siyasi Qalaktika”nın ümumi hərəkət edən 
sahəsində mərk əzi enerjiverici qüvvə rolunda çıxış edir. Hərəkət 
dövriyyəsinin mərkəzi hissəsidir. Demək olar ki, hərəkət 
mexanizminin əsas hissəsi olaraq, “Siyasi Günəşlər”in ümumi 
hərəkət trayektoriyalarının müəyyən olunmasına təsir edir. Avropa 
İttifaqı həm cəlbedici, həm cəzbedici, həm də itələyici elementdir, 
tarazlaşdırmanı təmin edir. Bu baxımdan da nəzərə almaq lazımdır 
ki, “Siyasi Qalaktika”da “Siyasi Günəşlər” tarazlaşdırılmı ş 
nizamla hərəkət edirlər. Trazlaşdırmada iqtisadi, hərbi, mədəni 
vasitələr  çıxış edirlər. “Siyasi Günəşlər” özlərindən enerji 
verirlər, “işıq saçırlar”. Məsələn, Avropa İttifaqı, ABŞ kimi güc 
mərkəzləri əsasən dünyanın əksər regionları ilə iqtisadi, siyasi 
əlaqələr yaradırlar və bu yolla təsir edirlər.  

“Siyasi Qalaktika”da “Siyasi Günəşlər” aralarında vahid 
maraqları birləşdirmək üçün qruplaşmalar baş verir. 
Qruplaşmalar həmçinin təsir dairələrini genişləndirmək, hərəkət 
və təsir çərçivələrini böyütmək və geniş məkanlar əldə etmək 
üçün də baş verir. Böyük dövlətlər öz aralarında münasibətləri 
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vahid mərk əzli və ümumi istiqamətli  etmək üçün də 
qruplaşırlar. Buna görə də böyük dövlətlər münasibətlərin sistemli 
strukturunu formalaşdırmaq məqsədilə təşkilatlar yaradırlar. 
Məsələn, ABŞ, Kanada, Avstraliya, Yaponiya, Cənubi Koreya və 
Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin formalaşmasında vahid 
mərkəzlilik v ə vahid istiqamətlilik müşahidə edilir. NATO və 
Avropa İttifaqı böyük dövlətlərin maraqlarını təmin etmək üçün 
gücün birləşdirilməsi, vahid istiqamətli hərəkətlərin meydana 
gəlməsi üçün yaradılmış bir qurumdur. Rusiya ilə Çin və 
Hindistan arasında, eləcə də Rusiya ilə İran arasında yaxınlıq 
müşahidə edilir. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində 
fəaliyyətləri buna misal çəkmək olar. Bununla yanaşı, Rusiya –
Çin-Hindistan-Braziliyadan (BRİK-rus dilində ölkələrin baş 
hərfləridir) ibarət bir qruplaşma (format) da yaranıbdır və 2006-cı 
ildən etibarən format güclənməyə başlayıb. Rusiya prezidenti 
Dmitri Mevedyev bu formatla bağlı belə bir fikir bildirirdi: “ 
Rusiya, Braziliya, Hindistan və Çin-bu dövlətlər yer kürəsi 
əhalisinin praktiki olaraq yarısını birləşdirən nəhəng 
dövlətlərdirlər. Bu dövlətlərdə qəbul edilən qərarlardan həmçinin 
dünya problemlərinin həlli də asılıdır. Eyni zamanda dünya 
maliyyə böhranının həlli bizim qlobal cavabımızdan da asılıdır..... 
ötən əsrin 30-40-cı ilərində bizlərdən heç birimiz, ölkələrimizdən 
heç biri dünyanın maliyyə arxitekturasının qurulmasında iştirak 
etməyib. Hər şey bizim arxamızda həll edilib. Bu şəraitdə biz ona 
yol verə bilmərik, biz elə etməliyik ki, milyardlarla əhali yaşayan 
ölkələrimiz yeni oyun qaydalarının formalaşmasında iştirak 
etsinlər. Əks təqdirdə biz bunu özümüzə heç zaman bağışlaya 
bilmərik” 1 Dmitri Medvedyevin sözlərinə görə, yeni meydan çox 
maraqlı və aktualdır. Bu format bu və ya digər məsələ ilə bağlı 
koordinasiya edilmiş siyasət həyata keçirməyə imkan verir.2 Bu 
yanaşma onu göstərir ki, dünyada böyük dövlətlər aralarında 
yaxınlaşma və qruplaşma mövcuddur. Bu yaxınlaşma həm gücün 
                                                 
1 Медведев: саммит БРИК-это новый формат решения мировых 
проблем. http:// vesti.ru.doc.html?id =294882. 19 июня 2009 г.. 
2 Bax, həmin mənbə.  
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artması, həm də müdafiə olunmaq məqsədilə həyata keçirilir. 
Rusiya, Çin, Hindistan, Braziliya kimi böyük potensiala sahib 
olan dövlətlər öz hərəkət trayektoriyalarını genişləndirmək və 
digər böyük dövlətlərdən, siyasi-hərbi ittifaqlardan qorunmaq 
üçün birləşmək məcburiyyətində qalırlar. “Siyasi Günəşlər” 
aralarında yaxınlaşma, qruplaşma əsasən daha çox təsir dairələri 
əldə etmək, nüfuz məkanları qazanmaq, iqtisadi gəlirl ər əldə 
etmək üçün gücün birləşdirilməsi naminə həyata keçirilir. 
Birləşmiş güc birləşmiş iqtisadi maraqları yaradır. Böyük 
dövlətlər öz güclərini ona görə birləşdirirlər ki, vahid mərkəzlilik 
yaransın, siyasi və iqtisadi, hərbi fəaliyyət eyni istiqamət alsın. 
Vasitələr birləşdikdə hərəkət daha da güclü olur və digər güc 
mərkəzlərindən qorunmaq, müdafiə olunmaq gücü (məsələn, 
NATO-nun gücü) daha da artır. Eyni zamanda konkret sahələr 
üzrə vasitələrin hərəkəti də güclənir və enerji mənbəyi artır. 
“Siyasi Günəşlər” aralarında hərəkət əsasən iqtisadi, hərbi, mədəni 
amillər üzərində həyata keçirilir. Bu amillər “Siyasi Günəşlər”i 
hərəkətə gətirir. (hərəkətə gətirmə- maraqların təmin edilməsi 
naminə münasibət və əlaqələr qurmaq üçün beynəlxalq siyasətin 
tərkib elementlərinin fəaliyyət göstərmələridir)  

“Siyasi Qalaktika”da mövcud olan “Siyasi Günəşlər” arasında 
da münasibətlər hər bir “Siyasi Günəş” sisteminin gücünə 
əsaslanır. Qeyd edildiyi kimi, “Siyasi Günəşlər” arasında bir-
birilərini cəzbetmə və cəlb etmə, eləcə də itələmə qüvvələri 
mövcud olur. Məsələn, ABŞ “Siyasi Günəşi” il ə Avropa İttifaqı 
“Siyasi Günəşi” öz siyasi, hərbi, iqtisadi və mədəni 
münasibətlərinə görə daha yaxındırlar. Ayrı-ayrı “Siyasi 
Günəşlər”in “planetlər”i aralarında da münasibətlər mövcud olur 
və bu “siyasi planetlər” “səma” cismləri olaraq həm mərkəzi 
enerji ətrafında, həm öz “oxları” ətrafında, həm də “Siyasi 
Günəşlər” ətrafında hərəkət edirlər.  

Astronomiya elminə görə Qalaktika - vahid cazibə mərkəzi 
ətrafında dövr edən nəhəng ulduz sistemi. Tipik qalaktikada on 
milyondan bir trilyona qədər ulduz olur. Günəş sisteminin daxil 
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olduğu qalaktika Bizim Qalaktika və ya Süd Yolu adlanır.1 Günəş 
sisteminin də daxil olduğu qalaktika. Buludsuz gecələrdə görünür. 
Süd Yolun müxtəlif hissələrində onun forması, eni və parlaqlığı 
müxtəlifdir. Onu teleskopla ilk dəfə Qalileo Qaliley müşahidə 
etmişdir. Süd Yolu Qu bürcündə iki qola ayrılır və Cənub Xaçı 
bürcündə birləşir. Şimal qütbü Veronikanın Saçları bürcündədir.1 
Südyolu Qalaktikası (Milky Way, Samanyolu), kainatdakı 
təxminən 350 milyard qalaktikadan yalnız biridir. 350 milyard 
qalaktika… Bir nəfəsdə deyilən bu rəqəm haqqında düşünməyə 
çalışın… Əgər hər saniyə bir qalaktika sayacaq olsanız hamısını 
saymanız təxminən 10.000 il davam edəcək. Bundan başqa, 
10.000 illik dövrün içində bir saniyədə sayacağınız qalaktikamızın 
içindəki ulduz sayı təxminən 250 milyarddır. Günəş isə bu 
ulduzlardan sadəcə biridir. Günəşin bütün xüsusiyyətləri 
dünyadakı həyat üçün nizamlanmışdır: orta böyüklükdə ulduz 
olması; dünyadan lazım olan uzaqlıqda yerləşməsi; yaydığı 
şüaların xüsusiyyətləri; ehtiva etdiyi element nisbətinin bizim 
üçün uyğun olması kimi. İstilik və işıq qaynağımız olan Günəşin 
bütün xüsusiyyətləri bizlər üçün nizamlanmışdır. Qalaktikadakı 
bütün ulduzlar -Dünyanın Günəş ətrafında döndüyü kimi- 
qalaktikanın mərkəzi ətrafında dönür. Bu mərkəz ətrafında 
dönən təxminən 250 milyard ulduzun hər birinin orbiti f ərqlidir. 
Günəş və əlbəttə onunla birlikdə biz də, bu mərkəz ətrafında 
daimi dönürük. Günəş bu mərkəz ətrafındakı bir tam dövrünü 
təxminən 230 milyon il ərzində bitirir. 

Dünyamız öz oxu ətrafında tapançadan çıxan mərmi sürətiylə, 
saatda 1760 km sürətlə hərəkət edir. Əgər sürəti bir az daha çox 
olsaydı küləklər şiddətlənərək tufanlara çevrilərdi və yaşam 
imkansız olardı. Dünyamız öz oxu ətrafında dövr edərkən Günəş 
ətrafında da saatda 108.000 km sürətlə bir tam dövr edir.İçində 
olduğumuz Südyolu qalaktikası ilə birlikdə isə kosmosda saatda 

                                                 
1Süd Yolu (Ağ Yol, Bizim Qalaktika, Kəhkəşan) 
http://az.wikipedia.org/wiki/Qalaktika. 
1 Südyolu Qalaktikası və Həssas Tarazlıqlar. 
http://az.wikipedia.org/wiki/Bizim_Qalaktika. 
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950 000 km sürətlə müəyyən bir yerə doğru hərəkət edirik. Bu 
ağılasığmaz sürətlə hərəkət edərkən mükəmməl, çox həssas 
tarazlıqlarla qorunuruq. Belə incə nizam və həssas tarazlıqlar 
yaradılışın dəlill ərindəndir.1  

Ulduz özündə gedən istilik-nüvə reaksiyaları hesabına daxili 
şüalanma mənbələri olan göy cismi. Adi gözlə 6 minədək, 
teleskopla milyonlarla ulduzlar müşahidə olunur. Göydə ulduzlar 
bürclərdə qruplaşır. Ulduzların parlaqlıq vahidi ulduz ölçüsüdür. 
1835-39 illərdə yaxın ulduzlara qədər məsafə təyin edildi. 1945 
ildən ulduzların radioşüalanma, sonra kosmik aparatlardakı 
cihazlar vasitəsilə infraqırmızı, ultrabənövşəyi, rentgen və qamma 
şüalanmaları diapazonlarında müşahidəsinin çox mühüm rolu 
oldu. Güclü radio, bəzən optik və rentgen şüalanma verən 
ulduzlar pulsarlar adlanır. Yerin Günəş ətrafına hərəkəti 
nəticəsində ulduzlar göy sferasında il ərzində yerini dəyişir (buna 
illik parallaks deyilir). Ulduzlara qədərki məsafə (parseklə) 
parallaksın tərs qiymətinə (bucaq saniyələri il ə) bərabərdir. Lakin 
0,01 saniyədən kiçik bucaqları ölçmək mümkün olmadığından bu 
üsul 50 parsekədək məsafə üçün doğrudur. Əksər ulduzlar çox 
uzaqdır. Ulduzların həqiqi parlaqlığı onların bir sıra fiziki 
xarakteristikalarından asılıdır. Bu parlaqlıqları tutuşdurmaqla 
ulduzlara qədərki məsafə tapılır (buna spektral parallaks üsulu 
deyilir). Məsafənin təyini üçün digər üsullar da var. Ulduzların 
daxilinə getdikcə temperatur artır və mərkəzində bir neçə 
milyonlar dərəcəyə çatır. Bu şəraitdə istilik nüvə sintez 
reaksiyaları gedir. Ulduzların əksəriyyətində hidrogen 
atomlarının nüvələri bir neçə ardıcıl reaksiya nəticəsində helium 
atomu nüvəsinə çevrilir. İsti ulduzlarda hidrogen 10-100 mln. ildə 
heliuma çevrilir, ulduzların mərkəzində hidrogen tükəndikdən 
sonra onlar genişlənir və qırmızı nəhəngə çevrilir. Lakin bu 
mərhələ də uzun çəkmir. Ulduzların xarici qatları spektral 
üsullarla bilavasitə müşahidə edilir. Ulduzların spektrləri 
kəsilməz şüalanma fonunda, əsasən, udulma xətlərindən ibarətdir. 

                                                 
1 "http://az.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCd_Yolu" 
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Bəzi ulduzların spektrində şüalanma xətləri var. Kəsilməz 
şüalanmanın yarandığı qat fotosfer, udulma xətlərinin yarandığı 
üst qat isə atmosfer adlanır. Əksər ulduzlarda fotosferin qalınlığı 
300 km tərkibində olur. Ulduzların fotosferində sıxlıq və 
temperatur kəsilməz spektrdə enerjinin paylanması və spektral 
xətlərin intensivliyinə əsasən öyrənilir (ulduzların spektral 
təsnifi). Ulduzların parametrləri (kütlə, radius və işıqlıq) adətən 
Günəş vahidlərində verilir. İfrat nəhənglərin radiusu 
Günəşinkindən 100 dəfələrlə böyükdür, neytron ulduzların 
radiusu isə bir neçə kilometrdir. Ulduzlar arasında işıqlığı 
Günəşinkindən yüz min dəfə çox və o qədər dəfə az olanı var. 
Kütlə artıqca ulduz daxilində temperatur artır. Volf-Raye tipli 
ulduzların temperaturu çox yüksəkdir, bəzən 100 000 K). Kütlə 
çox böyük olduqda qaz və şüalanma təzyiqi cazibə qüvvəsinə 
üstün gəlir və ulduz dayanıqsız olur. Çox kiçik olduqda daxili 
temperatur aşağı olur və ulduz işıq saçmır, planet kimi soyuq 
cismə çevrilir. Yalnız qoşa ulduzların kütləsi bilavasitə təyin 
edilir. Dəyişən ulduzların parlaqlığı müəyyən dövr ilə (bir neçə 
saatdan bir ilədək) artıb azalır. Bunların bəziləri soyuq 
nəhənglərdir. Qeyri-stasionar ulduzların parlaqlığı vaxtaşırı 
kəskin artır, qısa müddətdə böyük miqdarda enerji ayrılır. Yeni və 
ifrat yeni ulduzlarda bu hadisə xüsusilə güclüdür. T Buğa və UV 
Balina tipli qeyri-stasionar ulduzlar soyuq cırtdan ulduzlardır. 
Əksər ulduzların maqnit sahəsi zəifdir. Maqnit ulduzlar adlanan 
dəyişən ulduzlarda sahənin intensivliyi 10 minlərlə qauss, bəzi 
elementlərin miqdarı adi ulduzlardakına nisbətən bir neçə dəfə 
çox və ya az olur. 

SİRİUS ULDUZU. Elm adamları ən parlaq ulduz olan Sirius 
ulduzunun bir cüt ulduz olduğunu kəşf ediblər. Bu səbəbdən Sirius 
ulduzu Sirius A və Sirius B olaraq ifadə edilən iki ulduzdan ibarət 
ulduz toplusudur. Sirius ulduz toplusu bir-birlərinə doğru sanki 
yay şəklində ox çəkər və hər 49,9 ildən bir yaxınlaşarlar. Bu elmi 
məlumat hal-hazırda da Harvard, Ottawa və Leicester 
Universitetlərinin astronomiya bölmələrinin qəbul etdikləri elmi 
gerçəkdir. Ən parlaq ulduz olan Sirius əslində bir cüt ulduzdur... 
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Dönmə periodu 49.9 ildir. Burada, diqqət yetirilməsi lazım olan 
nöqtə, iki ulduzun bir-birləri ətrafında fırlanarkən yay şəklində iki 
ədəd orbit çəkdikləridir. 1  

 
“Daxili siyasi planetlər” v ə “Xarci siyasi planetlər”  
 
Astronomiya elminin araşdırmalarına görə Günəş sisteminin 

planetləri Günəşdən yaxın və uzaq məsafələrdə yerləşdiklərinə 
görə daxili və xarici planetlərə bölünürlər. Daxili planetlər 
Merkuri, Venera, Yer və Marsdır. Bu planetlərin tərkibi bərk 
kütlələrdən ibarətdir. Bütün daxili planetləri tərkibinə görə tam 
müxtəlif olan nazik atmosfer təbəqəsi əhatə edir.2 Uran, Neptun, 
Pluton isə Şünəş sisteminin xarici planeti adlanırlar.3  

Siyasi yanaşma etdikdə qeyd etmək olar ki, böyük dövlətlər 
üçün kiçik və orta gücə malik olan dövlətlərdən ibarət sistem 
yarandıqda, kiçik və orta gücə malik olan dövlətlər böyük 
dövlətlərin hərəkət dairəsinə daxil olurlar. Böyük dövlətlər 
ətrafında toplaşmış kiçik və orta gücə malik olan dövlətlər əsasən 
böyük dövlətlərlə münasibətlər qurarkən yaranmış münasibətlər 
dərəcələrinə görə fərqlənirlər. Bu baxımdan da “Siyasi Günəş 
Sistemi”ndə daxili və xarici “siyasi planetlər”  mövcuddur. 
Məsələn, Gürcüstan Rusiyanın siyasi əhatə dairəsində olmasına 
baxmayaraq, bu dövlətin Rusiya ilə münasibətləri çox soyuqdur. 
Gürcüstan Rusiya üçün hal-hazırda “xarici siyasi planet”dir. 
Ermənistan və Belorus isə “daxili siyasi planetlər”dir. Kiçik v ə 
orta gücə malik olan hər bir dövlətin böyük dövlətlərlə münasibəti 
və əlaqəsi eyni səviyyədə ola bilməz. Bu baxımdan da sistemin 
daxilində mərkəzi elementlə yaxından-uzağa doğru münasibətlər 
dəyişir. Beynəlxalq münasibətlər “səması”nda “siyasi planetlər”in 
bir “Günəş sistemi”ndən digərlərinə keçmələri prosesləri baş 

                                                 
1 http://www.astrosurf.com/eratosthene/HTML/exposetheoastro.htm 
"http://az.wikipedia.org/wiki/Ulduz" 
2 M 49 Mən dünyanı öyrənirəm. (Uşaq ensiklopedik toplusu). Azərb.dilində. 
B.:”T əfkkür” NPM, 2005, 208 səh. səh. 10. 
3 Həmin mənbə. səh. 14. 
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verir. Məsələn, keçmiş SSRİ-dən qopan Şərqi Avropa ölkələrini 
Avropa İttifaqı “Siyasi Günəş”i öz sisteminə daxil etmişdir. 
“Siyasi Günəş”l ə onun “siyasi planetlər”i aralarında 
münasibətlərin istiləşməsi və soyuqlaşması nəticəsində “siyasi 
planetlər” zaman və şəraitə müvafiq olaraq daxili və xarici olurlar. 
Bununla yanaşı, “Siyasi Günəşlər”də enerjinin artması, buraxılan 
enerji “şüaları”nın xüsusiyyətlərindən, “şüalar”ın həcmindən, 
“siyasi planetlər”in “atmosfer təbəqəsi”ndən asılı olaraq “siyasi 
planetlər” “Siyasi Günəş Sistemləri”ndə yerdəyişmə edirlər, 
birindən digərinə keçirlər.  

Siyasi səmada “Cüt ulduzlar”  vardır. Məsələn, ABŞ və 
Avropa İttifaqı cütləşmiş “Siyasi Günəşlər”dirl ər. Rusiya, Çin, 
Hindistan isə tək “ulduzlar”dırlar. Bəzi siyasi ulduzlar birləşmək 
istəyirlər. Astronomiya elminə görə bizim Günəş Kainatda təkdir. 
Ancaq bir çox ulduzlar cütdülər, yaxud iri sistemlər təşkil edirlər. 
Belə ulduzlara ikiqat və yaxud da cüt uldzular deyirlər1.  

 
Yazılma tarixi 03 may 2010-cu il  

 
Siyasi “heliosentrizm”in və “Bizim Siyasi Qalaktika” 

proseslərinin müsbət və mənfi xüsusiyyətləri 
 
Müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlərin əsas aktorları olan 

dövlətlər aralarında bütün sahələri əhatə edən münasibətlər 
toplusu yaranır. Dövlətlər bu münasibətlər toplusunu öz aralarında 
əsasən normalar toplusu olan rəsmi sənədlər  imzalamaqla 
formalaşdırırlar. Mütəxəssislərin fikirl ərinə əsasən, hal-hazırda 
təbii və maddi sərvətlərin qeyri-bərabər paylandığı dünyada heç 
bir dövlət təkbaşına, öz imkanları hesabına yaşaya bilməz. Buna 
görə də dövlətlər arasında qarşılıqlı tələbatı ödəyən əlaqələr 
sistemi formalaşıbdır və münasibətlərin iştirakçıları bu əlaqələr 
sxemi ilə hərəkət edirlər və hərəkət əsnasında yeni maraqları əks 

                                                 
1M 49 Mən dünyanı öyrənirəm. (Uşaq ensiklopedik toplusu). Azərb.dilində. 
B.:”T əfəkkür” NPM, 2005, 208 səh. səh. 18.  
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etdirən əlavə sxemlər-hərəkət zolaqları, yaranır. Onu qəbul etmək 
lazımdır ki, dünyanın bütün dövlətləri eyni böyüklükdə və gücdə 
deyil, dövlət üçün lazım olan komponentlərə bərabər həcmdə, 
sayda sahib deyillər. Beynəlxaq münasibətlərin belə düzülüşü, 
strukturun bu qaydada formalaşması ümumi dünya düzənini 
çoxçalarlı və mənalı etmişdir. Beynəlxalq münasibətlərdə 
dövlətlər eyni gücə malik olmadıqlarından, enerji mənbələri kimi 
də onlar öz güclərinə görə eyni şəkildə təsnif edilə, qruplaşdırıla 
bilməz. Bu baxımdan da beynəlxaq münasibətlərdə hərəkəti 
nizamlayan enerji mənbələri və bu mənbələrin yaratdıqları təsir 
qüvvələri də eyni ola bilməz. Enerji mənbələri mərkəzi və 
köməkçi-ətraf elementlərə ayrılırlar. Dünya siyasi mənzərəsində 
bir neçə ədəd mərkəzi enerji mənbəyi və yüzdən çox ətraf enerji 
mənbələri-vasitələri vardır. Mərkəzi enerji mənbələri isə həm ətraf 
elementlərlə, həm də özləri arasında əlaqələr yaradırlar. 
Beynəlxalq münasibətlər mənzərəsi əsasən bir-birindən fərqli 
gücə malik olan mərkəzi enerji mənbələrindən və hər bir mərkəzi 
enerji mənbəyi ətrafında toplanan və bir-biriləri il ə əlaqədə olan 
ətraf enerji mənbələrinin birləşmiş ümumi enerji şəbəkəsindən 
ibarətdir. Mərkəzi enerji mənbələrinin yaratdıqları enerji 
sistemləri birləşərək ümumdünya enerji şəbəkəsini əmələ 
gətirmişdir.  

Hal-hazırda beynəlxalq münasibətlərdə siyasi “heliosentrizm” 
prosesləri davam etməkdədir və ətraf (kənar) elementlər mərkəzi 
elementlər ətrafına cəmləşirlər. Belə proseslərin baş verməsi isə 
daxili tələbatın üzə çıxardığı zərurətdən irəli gəlir. Siyasi 
“heliosentrizm”də bütün proseslərdə hərəkətverici amil rolunda 
tələbat kökənli maraq amili  mühüm rol oynayır. Hər bir kiçik 
dövlət çalışır ki, böyük dövlət ətrafında olsun, həmçinin hər bir 
böyük dövlət çalışır ki, öz ətrafına kiçik və orta gücə malik olan 
dövlətləri toplasın, sistem əmələ gətirsin və tələbatını böyük 
potensial hesabına yüksək səviyyədə ödəsin. Beynəlxalq 
münasibətlərdə yaranmış şərait bunu tələb edir, eyni zamanda 
mərkəzi enerji mənbələrinin birləşməsi-cütləşməsi, yaxud geniş 
tərkibdə birləşməsi proseslərini də tələbatın yaratdığı şərait tələb 
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edir. Yuxarıda sadalananlardan irəli gələrək, beynəlxalq müna-
sibətlərdə proseslərin baş verməsi yollarını ümumi olaraq 
aşağıdakı şəkildə qeyd etmək olar: 

- Kiçik və orta gücə malik olan dövlətlər böyük dövlətlər 
ətrafında birləşərək siyasi “heliosentrizm” proseslərini 
formalaşdırırlar. Bunun üçün bir ümumi formalaşma mexanizmi 
fəaliyyət göstərir. 

-Siyasi “heliosentrik” sistemlər öz aralarında münasibətlər 
yaradırlar və qarşılıqlı nizam əsasında sistemlər hərəkət edirlər. 
Bunun nəticəsində “Bizim Siyasi Qalaktika” formalaşır.  

Siyasi “heliosentrizm”  və “Bizim Siyasi Qalaktika”  
prosesləri əsasən zərurətdən irəli gəlir. Bir daha qeyd edilməlidir 
ki, bütün bu proseslərin əmələ gəlməsi ona görə baş verir ki, bütün 
dövlətlərdə təbii və maddi sarvətlər qeyri-bərabər paylanılmışdır. 
Tələbat ümumidir, lakin tələbatın ödənilməsi mənbələri və 
vasitələri isə qeyri-bərabər məkanlar üzrədir. Bu proseslər həm də 
ona görə baş verir ki, enerji elementlərinin bir-birilərinə qarşılıqlı 
nəzarət mexanizmləri formalaşsın, nəzarətsizlik olmasın. Siyasi 
“heliosentrizm” və “Bizim Siyasi Qalaktika” proseslərinin 
mərkəzi və ətraf elementlər üçün müsbət və mənfi tərəfləri vardır. 
Həmin amillərin, iqtisadi, siyasi, təhlükəsizlik, mədəni əsaslarla, 
tələbat, zərur ət və marağa bağlı olaraq, bir neçəsinin 
aşağıdakılar olduğunu qeyd etmək olar. 

  
Müsbət tərəfləri (kiçik və orta gücə malik olan dövlətlər 

üçün):  
Bir daha qeyd etmək lazımdır ki, heç bir dövlət öz resursları 

hesabına təkbaşına daxili tələbatını ödəmək iqtidarında deyildir. 
İqtisadi məhsulların mübadiləsi prosesləri zəruridir və bu yolla 
ümumdünya tələbatı ödənilə bilir. 

Kiçik və orta gücə malik olan dövlətlərdə təbii ehtiyatları 
yüksək səviyyədə istismar etmək və maddi sərvətlər əldə etmək 
üçün yüksək texnologiya məhdud səviyyədədir. Məlumdur ki, 
yüksək elm əsasında yaradılmış texnoloji məhsullar əsasən yüksək 
inkişaf etmiş böyük dövlətlərin əllərindədir. Buna görə də kiçik və 
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orta gücə malik olan dövlətlər zərurətdən irəli gələrək böyük 
dövlətlər ətraflarına cəmləşirlər.  

Qeyd etmək lazımdır ki, transmilli korporasiyalara- bir çox 
ölkələrdə ixtisaslaşmış müəyyən sahələr üzrə iqtisadi sahələr 
yaradan və həmin sahələri vahid idarəetmə əsasında cəmləşdirən 
və iqtisadi sistemi formalşdıran qurumlara- (böyük investisiya-
maliyyə və maddi-yatıran ixtisaslaşmış və böyük maliyyə 
dövriyyəsinə, istehsal və ticarət, idarəetmə sisteminə malik olan 
böyük şirkətlər-sənaye, infrastruktur və s., banklar) əsasən 
dünyanın böyük gücə malik olan dövlətləri sahibdirlər. Kiçik və 
orta gücə malik olan dövlətlər daxili təbii ehtiyatların səmərəli 
şəkildə və yüksək ixtisasla istismar edilməsi naminə, eləcə də 
təkmil istehsal və ticarət sistemini təşkil etmək üçün öz iqtisadi 
sahələrində əsasən həmin transmilli korporasiyaların fəaliyyət 
göstərməsini istəyirlər. Məsələn, dünyanın nəhəng neft şirkətləri 
ilə imzalanan müqavilələri buna misal çəkmək olar. Eləcə də 
maşınqayırma, dəzgahqayırma, gəmiqayırma, informasiya texno-
logiyaları istehsalı, sərnişin və yükdaşıma, rabitə və hərbi-sənaye 
sahələri üzrə ixtisaslaşan nəhəng şirkətləri öz ölkələrinə cəlb 
etmək üçün kiçik dövlətlər böyük dövlətlərə yaxınlaşmaq 
məcburiyyətində qalırlar. 

Dünyanın maliyyə resursları da əsasən böyük dövlətlərin 
əllərindədir. Məsələn, ABŞ valyutası dünya maliyyə sisteminin 
əsas hərəkətverici vasitəsi kimi hesab edilə bilər. Eləcə də Avropa 
İttifaqının valyutası (Avro) beynəlxalq maliyyə institutlarının 
formalaşmasında və ehtiyatlarının artırılmasında, maliyyə 
vasitələrinin dövriyyəsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Böyük 
dövlətlər beynəlxalq maliyyə hərəkətinə-pul kütləsinin dövriy-
yəsinə tam nəzarət edirlər və böyük təsir mexanizmlərinə 
sahibdirlər. Kiçik və orta gücə malik olan dövlətlər bu amilə görə 
də böyük dövlətlər ətrafında cəmləşirlər. Maliyyə amili əsasən 
cəzbetmə amilinə çevrilir.  

Dünya məhsullarının əsas hissəsi böyük dövlətlərdə istehsal 
olunur. Kiçik dövlətlər də öz daxili tələbatlarını ödəmək üçün 
böyük dövlətlər ətrafına toplaşmaq məcburiyyətinə qalırlar.  
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Dünya iqtisadi institutlarının əsas hissəsi böyük dövlətlərdə 
yerləşir, böyük dövlətlər bu institutlara maliyyə vəsaitlərini daha 
çox öhdəlikl ərindən, institutlara təsir mexanizmlərinə malikdirlər. 
Bu institutlar isə kiçik və orta gücə malik olan dövlətlərə iqtisadi 
yardımlar (güzəştli kreditlər, əvəzsiz maliyyə yardımları və s.) 
edirlər. Bu baxımdan da böyük dövlətlərlə münasibətlər kiçik 
dövlətlər üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Böyük dövlətlər və Avropa İttifaqı iqtisadiyyatı zəif, kiçik və 
orta gücə malik olan dövlətlərə iqtisadi və hüquqi islahatlar 
aparmaq üçün yardımlar edirlər. Məsələn, Yaponiya “donor ölkə” 
statusuna malikdir, ABŞ təşkilatı olan USAİD maliyyə yardımı 
edən təşkilatdır. Yardımlardan məhrum olmamaq və yardımlar 
almaq üçün kiçik və orta gücə malik olan dövlətlər bu böyük 
dövlətlər ətrafında cəmləşmək və bu dövlətlərlə yaxınlaşmaq 
məcburiyyətində olurlar. 

Böyük dövlətlər güclü hərbi-sənaye komplekslərinə malik-
dirlər. Kiçik və orta gücə malik olan dövlətlər öz təhlükəsiz-
likl ərini təmin etmək üçün böyük dövlətlərdən müdafiə vasitələri 
almaq məcburiyyətindədirlər. Bu baxımdan da siyasi 
“heliosentrizm” prosesləri baş verir və kiçik və orta gücə malik 
olan dövlətlər bu amildən faydalanırlar.  

Beynəlxalq iqtisadi, siyasi və hərbi münasibətlər sistemi 
əsasən böyük dövlətlərin əllərindədir. Böyük dövlətlər bu 
vasitələrdən istifadə edərək dünya siyasətinin əsas istiqamətlərini 
formalaşdırırlar. Kiçik və orta gücə malik olan dövlətlər bu 
sistemlərə daxil olmaq və sitemlərin enerjilərindən faydalanmaq, 
inkişaf etmək və müdafiə olunmaq üçün də böyük dövlətlər 
ətraflarına cəmləşirlər.  

“Siyasi Günəş” (Avropa İttifaqı, Rusiya, ABŞ-Kanada, Çin, 
Hindistan, Braziliya, Türkiyə və s.) ətrafında dövr edən “siyasi 
planetlər” (böyük dövlətlər ətrafında yerləşən kiçik dövlətlər) 
“Siyasi Günəş”in enerjisindən faydalanır və öz enerjilərini 
artırırlar. Burada enerji vasitələri (maddələri) dedikdə, əsasən 
iqtisadi, siyasi, mədəni və digər amillər nəzərdə tutulur. Məsələn, 
ətraf dövlətlər Avropa İttifaqı ilə iqtisadi əlaqələr qururlar, Avropa 
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texnologiyasını öz ölkələrinə gətirirl ər, Avropa qanunve-
riciliyndən, Avropa siyasi strukturlaşmasından, Avropa siyasi 
sistemindən və inkişafın Avropa təcrübəsindən istifadə edirlər.  

“Siyasi Günəş” ətrafında dövr edən “siyasi planetlər” digər 
“Siyasi Günəş” sisteminin “planetləri”ndən və “Siyasi Günəş”in 
özündən qorunmaq üçün bir “Siyasi Günəş” ətrafında birləşirlər. 
Məsələn, NATO ittifaqını enerji verən bir “Hərbi-siyasi Günəşə” 
bənzətmək olar. Eləcə də Rusiya da bir “Siyasi Günəş” olaraq, 
onunla hərbi ittifaqda olan dövlətlərə hərbi-siyasi yardım göstərir. 
Məsələn Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı 
çərçivəsində hərbi yardımlar edilir, təlimlər həyata keçirilir, birgə 
müdafiə tədbirləri yerinə yetirilir. 

“Siyasi planetlər” ayrı-ayrılıqda qlobal və regional səviyyədə, 
o cümlədən dövlət daxilində baş verən ekoloji problemlər, 
səhiyyə, ərzaq çatışmazlığı problemləri və təbii fəlakətlərlə 
mübarizə aparmaq, təbii fəlakətlərin nəticələrini aradan qaldırmaq 
iqtidarında deyillər. Bu baxımdan da siyasi “heliosentrim” 
prosesləri baş verir və bu kiçik dövlətlər üçün faydalıdır.  

“Siyasi planetlər” təkbaşına transmilli cinayətkarlıqla (terro-
rizm, narkotika qaçaqmalçılığı, qeyri-qanuni silah alveri və s.) 
mübarizə aparmaq iqtidarında deyillər. Bu baxımdan da əlavə güc 
əldə etmək üçün böyük dövlətlər ətrafına cəmləşmək 
məcburiyyətində olurlar. 

“Siyasi planetlər” iqtisadiyyat, hərbi, mədəni və siyasi 
sahələrdə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması üçün də böyük 
dövlətlərin elmi-tədqiqat və ali təhsil müəssisələri il ə əməkdaşlıq 
etmək məcburiyyətində olurlar. Bu amil də kiçik dövlətlərə fayda 
verir.  

Kçik dövlətlər humanitar fəlakətləri, böyük münaqişələri həll 
etmək üçün böyük dövlətlər ətrafına cəmləşirlər. Siyasi 
“heliosentrizm” prosesləri kiçik və orta güclü dövlətlərə bu 
istiqamətdə də fayda gətirir.  

Ümumiyyətlə, siyasi “heliosentrizm”in müsbət xüsusiy-
yətlərini çox sadalamaq olar. Bu prosesin müsbət xassələri il ə 
yanaşı, kiçik və orta gücə malik olan dövlətlər üçün mənfi 
xassələri də vardır: 
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Mənfi tərəfləri (kiçik və orta gücə malik olan dövlətlər 
üçün): 

İstənilən prosesin müsbət və mənfi xüsusiyyətləri vardır. Bir 
proses elə olur ki, hər iştirakçı tərəfə mənfi təsir edir, elə də olur 
ki, subyektlərdən bir-birinə mənfi, digərlərinə isə müsbət təsir 
göstərir, fayda gətirir. Bu baxımdan da beynəlxalq münasibətlərdə 
siyasi “heliosentrizm” prosesləri tərəflər üçün müsbət və mənfi 
təsirlərə malik olur. Prosesin kçik və böyük dövlətlər üçün mənfi 
tərəflərinin bir neçəsinin aşağıdakılar olduğunu qeyd etmək olar: 

 Böyük dövlətlərin transmilli korporasiyaları kiçik və orta 
gücə malik olan dövlətlərin iqtisadiyyatında nüfuz əldə edir və 
siyasi strukturuna da təsir göstərir. İqtisadi və siyasi asılılıq 
yaradır. 

 Böyük dövlətlər kiçik və orta gücə malik olan dövlətlərə 
yardım edirlər ki, bu amil də yenə də siyasi təsir və təzyiq 
mexanizmlərini formalaşdırır. Məsələn, ABŞ-ın Gürcüstana 
maliyyə yardımı bu dövlətin siyasi hakimiyyətinə təsir mexanizmi 
vasitəsidir. 

Böyük dövlətlərin kiçik və orta gücə malik olan dövlətlərdə 
iqtisadi nüfuzları “siyasi planetlər”də milli sahibkarlığın 
inkişafına olan bəzi maneçilikləri üzə çıxarır və bu amil milli və 
xarici sahibkarlar arasında bəzi ögey münasibətlərin yaranmasına 
gətirib çıxarır. Məsələn, bəzi dövlətlər siyasi “heliosentrizm” 
proseslərinin böyük zərbələr vuracağından ehtiyatlanaraq tədricən 
millil əşdirmə proseslərini həyata keçirirlər. Daxili iqtisadiyyatda 
milli ünsürlərin maraqlarını müdafiə etməyi genişləndirmək 
məcburiyyətində qalırlar.  

Ayrı-ayrı sistemlərə sahib olan böyük dövlətlər kiçik və orta 
gücə malik olan dövlətləri öz tərəflərinə çəkmək üçün siyasi 
qruplara əl atırlar, siyasi qrupları hakimiyyətə gətirirl ər. Bu amil 
də kiçik və orta güclü dövlətlərdə ictimai-siyasi sabitliyin tez-tez 
pozulmasını üzə çıxarır, cəmiyyətlər tez-tez dəyişkən siyasi 
sistemlərlə üzləşirlər və demək olar ki, bir çox hallarda 
transformasiya proseslərində əzab çəkirlər. Postsovet ölkələrində 
2000-ci illərin əvvəlləri və ortalarında baş verən “rəngli” 
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inqilabları, eləcə də 2000-ci illərin sonlarında baş verən əks-
inqilabları buna misal çəkmək olar.  

Böyük dövlətlər kiçik və orta gücə malik olan dövlətləri öz 
hərbi sistemlərinə daxil edirlər ki, bu amil də kiçik və orta gücə 
malik olan dövlətlərin ərazilərinin platsdarm kimi istifadə 
edilməsi, eləcə də hərbi istinadgah, hərbi sipər rolu oynaması 
risqlərini artırır. Bu amil də “siyasi planetlər”in digər “Siyasi 
Günəş Sistemi”nin ünsürləri tərəfindən təzyiqlərə məruz qalması 
imkanlarını genişləndirir. 2008-ci ilin avqust ayında baş verən 
Gürcüstan-Rusiya müharibəsini buna misal çəkmək olar. 

Böyük dövlətlər “siyasi planetlər”i siyasi “heliosentrizm”ə 
məcburən cəlb etmək üçün münaqişələr törətmək və baş vermiş 
münaqişələri dəstəkləmək proseslərini yerinə yetirirlər. Məsələn, 
Azərbaycanı öz tərəflərinə çəkmək uğrunda Rusiya və ABŞ 
arasında rəqabət mövcuddur və hər iki tərəf çox zaman 
Ermənistanı dəstəkləyir və münaqişə amilindən təzyiq vasitəsi 
olaraq Azərbaycana qarşı istifadə edirlər. 

Eyni zamanda qeyd etmək olar ki, böyük dövlətlər kiçik və 
orta gücə malik olan dövlətləri öz enerjilərindən məhv etmək 
üçün, enerjinin qabağını kəsmək, “günəş şüaları” nın qarşısını 
almaq naminə bu dövlətlərin “siyasi atmosferləri”ndə böyük 
həcmdə “siyasi buludlar” yaradırlar, “siyasi atmosfer”ə “siyasi 
vulkanların toz kütlələri”ni atırlar. Bu proseslərdən də “siyasi 
planetlər” əziyyət çəkirlər, fəlakətlərlə üzləşirlər.  

  
 Yazılma tarixi 04 may 2010-cu il 

 
Müsbət tərəfləri (böyük gücə malik olan dövlətlər üçün): 
 
Müasir beynəlxalq münasibətlərin baza (qlobal) istiqamətlərini 

əsasən böyük dövlətlər  müəyyən edirlər. Təbii ki, beynəlxalq 
münasibətlər anlayışına özünün çoxlu sayda müxtəlif ölçüləri olan 
elementlərin (subyektlərin) münasibətlərini müəyyən edən 
hərəkətlərdən ibarət olan strukturlaşmış şəbəkəni özündə əks 
etdirən vahid bir anlayış kimi baxsaq, onda böyük dövlətlərin 
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strukturların mərkəzi-hərəkətverici, hərəkət istiqamətlərini 
müəyyənedici, ağırlıq elementləri kimi rol oynamasını görmək 
olar. Bununla yanaşı, kiçik və orta gücə malik olan dövlətlər də 
hərəkət subyektləridir və ümumilikdə beynəlxalq münasibətlərdə 
ümumi və konkret sahələr üzrə mövcud olan cərəyanların 
formalaşmasında iştirak edirlər. Kiçik və orta gücə malik olan 
dövlətlər daha çox öz regionlarında beynəlxalq münasibətlər 
cərəyanlarının ağırlıq mərkəzlərinə, istiqamətə təsiredici 
mərkəzlərinə çevrilirlər. Əlverişli coğrafi mövqeyi və müəyyən 
qədər iqtisadi potensialı olan kiçik dövlətlər (xüsusilə “Siyasi 
Günəşlər Sistemləri”nin sərhəd elementləri) beynəlxalq mərkəzi 
siyasi cərəyanların toqquşduğu və qarşılaşdığı, sintez olunduğu 
mərkəzlərə-məkanlara çevrilirlər. Məsələn, Azərbaycan Rusiya, 
Türkiyə, İran və Avropa İttifaqı kimi böyük güc mərkəzlərindən 
gələn, ərazisindən keçən (tranzit məkan olaraq) beynəlxalq 
münasibətlər cərəyanlarının qarşılaşdığı və bu baxımdan da 
qovuşduğu bir məkandır. Azərbaycanın tarixi inkişafı, milli 
mədəniyyəti imkan verir ki, beynəlxalq münasibətlərin cərəyanları 
burada toqquşmasınlar, bir-birinə sintez olunaraq keçib getsinlər. 
Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər cərəyanlarının ötürülmə-
sində “siyasi yol ötürücüsü”, “siyasi nəqliyat qovşağı”  rolunu 
oynayır. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərdə siyasi cərə-
yanların öz ərazisindən tranzit olaraq sürətlə keçməsini təmin 
edən və hərəkətverən, təkan verən bir ölkədir.  

Siyasi “heliosentrizm” böyük dövlətlər üçün beynəlxalq 
münasibətlərdə siyasi çəkilərinin artması baxımından əlverişli 
olan bir prosesdir və demək olar ki, həmin böyük dövlətlərin 
özləri tərəfindən məhz bu proseslərin həyata keçirilməsi baş verir. 
Siyasi “heliosentrizm”in yaranmasında təbii amillərlə yanaşı, süni 
amillər də çıxış edir. Siyasi “heliosentrizm” böyük dövlətlər üçün 
həm faydalı, həm də müəyyən qədər faydasız olan bir siyasətdir. 
Bu baxımdan da müsbət tərəflərinin bəzi aspektlərini aşağıdakı 
şəkildə qeyd etmək olar: 

-siyasi “heliosentrizm” əsasən böyük dövlətlərin-mərkəzi 
enerji elementlərinin enerji maddələrinin gücünü artırır. 
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Beynəlxalq siyasi cərəyanların müəyyən edilməsində ağırlıq 
mərkəzi kimi gücünü çoxaldır; 

-siyasi “heliosentrizm” böyük dövlətlər ətrafına kiçik və orta 
gücə malik olan dövlətləri cəmləyir. Hər bir mərkəzi element 
(mərkəzi subyekt) beynəlxalq münasibətlərin ümumi sistemində, 
ümumi strukturunda özünün təsirlərinin böyük olduğu siyasi 
sistem yaradır; 

-siyasi “heliosentrizm” zamanı böyük dövlətlər kiçik 
dövlətlərin əraziləri hesabına özlərinin geosiyasi mövqelərini 
genişləndirirlər. Yəni daha geniş və böyük siyasət həyata 
keçirmək üçün böyük coğrafi məkanlar və siyasət sahələri, 
obyektləri əldə edirlər; 

-siyasi “heliosentrizm” zamanı böyük dövlətlər beynəlxalq 
münasibətlər cərəyanlarının ardıcıl olaraq davamlı şəkildə 
yayılması üçün böyük məkanlar əldə edirlər; 

-siyasi “heliosentrizm” zamanı böyük dövlətlər münasibətləri 
sistemləşdirirlər və sistemli şəkildə idarəetmə mərkəzi və 
mexanizmi yaradırlar. Münasibətlər sistemini həyata keçirən 
qurumlar (beynəlxalq təşkilatlar) isə böyük dövlətlərin və 
ittifaqların (Avropa İttifaqı) ərazilərində yerləşir. Bu amil də 
böyük dövlətlərin münasibətlərə, münasibətlər cərəyanlarına 
idarəetmə və nəzarət təsirlərini artırır. Məsələn, beynəlxalq 
siyasətin istiqamətlərinə təsir göstərən əsas təşkilatların böyük 
qismi ABŞ və Avropa İttifaqında yerləşir. Bu amil ətraf dövlətləri 
öz tərəfinə çəkməyə imkan verir; 

-siyasi “heliosentrizm” prosesləri zamanı böyük dövlətlər öz 
iqtisadi, hərbi imkanları hesabına kiçik dövlətlərə təsir edirlər və 
onların imkanları hesabına öz güclərini artırırlar;  

-siyasi “heliosentrizm” zamanı kiçik və orta gücə malik olan 
böyük dövlətlərin bazarları hesabına böyük dövlətlərin ticarət 
dövriyyəsi artır. Bu amil də mərkəzi enerji sistemlərini 
gücləndirir; 

-siyasi “heliosentrizm” proseslərində böyük dövlətlər kiçik və 
orta gücə malik olan dövlətlərdə özlərinin sərmayələri, maliyyə 
sistemləri, pul vahidləri vasitəsilə təsir mexanizmi əldə edirlər. 
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Maliyyə vasitələri əsasən münasibətlər cərəyanların ardıcıl və 
zəncirvarı axmasını təmin edən əsas vasitələrdən birinə çevrilir;  

-siyasi “heliosentrizm” zamanı böyük dövlətlər kiçik və orta 
gücə malik olan dövlətlərin siyasi hakimiyyətlərinə təsir imkanları 
və vasitələri əldə edirlər; 

-siyasi “heliosentrizm” zamanı böyük dövlətlər kiçik və orta 
gücə malik olan dövlətlər hesabına özləri ətrafında siyasi sistemlər 
yaratmaqla, digər böyük dövlətlərdən qorunmaq səddi çəkirlər. 
Məsələn, NATO, Avropa İttifaqı, MDB, Kollektiv Təhlükəsizlik 
Müqaviləsi Təşkilatı kimi qurumların yaranmasını və fəaliyyətini 
buna misal çəkmək olar; 

-siyasi “heliosentrizm” “Siyasi Günəşlər”in yaranmasına 
gətirib çıxarır. Məsələn, Avropa İttifaqı siyasi “heliosentrizm” 
proseslərinin nəticəsi olaraq yaradılmış bir enerji mənbəyidir. 
Avropa İttifaqında demək olar ki, ABŞ-a bərabər iqtisadi və siyasi 
güc mərkəzi yaranıbdr.1  

Ümumiyyətlə, müsbət amilləri daha çox sadalamaq olar. 
Bununla yanaşı, siyasi “heliosentrizm” prosesləri mənfi t əsirlər 
də göstərir. Həmin mənfi amillərin bir neçəsinin aşağıdakılardan 
ibarət olmasını qeyd etmək olar: 

-siyasi “heliosentrizm” proseslərində böyük dövlət kiçik və 
orta gücə malik olan dövlətlərə inkişaf etmək, siyasi cəhətdən 
güclü sistemləşmək məqsədilə və digər bu kimi maraqların yerinə 
yetirilməsi üçün maliyyə yardımı ayırır. Bu maliyyə yardımı da 
böyük dövlətin iqtisadi sistemində müəyyən boşluqlar əmələ 
gətirir və iqtisadi cəhətdən zəifl əmə ola bilir. Məsələn, 1979-89-
cu illərdə SSRİ qoşunlarının Əfqanıstanda dislokasiya olunması, 
hərbi əməliyyatlar, Əfqanıstanda həyata keçirilən iqtisadi layihələr 
Sovet hökumətinin iqtisadi cəhətdən zəifl əməsinə təsir edən 
amillərdən idi. Eləcə də imperiyanın siyasi rejimi ətraf postsovet 
ölkələrinin əldə saxlanılması üçün pullar xərcləyirdi. Təbii ki, bu 
amillər iqtisadi vasitələrin dönərliyinin  (eyni və müxtəlif 

                                                 
1 Countries by GDP (PPP), GDP-Gross DomesticProduct-
www://.bing.com/reference/semhtml/List_of_ countries_by_GDP_(PPP). 
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məzmunlu istiqamətlər üzrə vasitələrin təkrarlanan hərəkətləri) 
ardıcıl olaraq baş verməsinin qarşısını aldı. ABŞ Əfqanıstan və 
İraqda hərbi əməliyyatlara və digər layihələrə külli miqdarda 
vəsait ayırır; 

-siyasi “heliosentrizm” prosesləri zamanı ətraf kiçik və orta 
gücə malik olan dövlətlər mərkəzi enerji elementlərinin (böyük 
dövlətlərin) təzyiqlərinə məruz qalırlar. Belə olan halda, mərkəzi 
element ətraf elementi qorumaq məsuliyyətinə sahibdir və 
borcludur. Məsələn, NATO İttifaqının strateji sənədlərinə əsasən 
ittifaqın bir üzvünə hücüm zamanı digər üzvlər kömək etməyi 
üzərlərinə öhdəlik kimi götürürlər;1  

-siyasi “heliosentrizm” zamanı ətraf kiçik və orta gücə malik 
olan dövlətlərdən böyük dövlətlərə işçi miqrasiyasının həcmi artır 
və böyük dövlətlərdə işsizlik əmələ gətirir;  

-siyasi “heliosentrizm” prosesləri zamanı qeyri-iqtisadi inkişaf 
səviyyələrinin mövcudluğu böyük dövlətlər üçün problemlər 
yaradır və iqtisadi inteqrasiya proseslərində uyğunsuzluq amilləri 
rəvan qovuşmaların qarşısını alır. Toqquşmalar baş verir. Bu da 
mənfi hal kimi qiymətləndirilməlidir; 

-siyasi “heliosentrizm” prosesləri zamanı dünya iqtisadiy-
yatının lokomotivi hesab edilən enerji məhsullarının qiymətlərinin 
artıb-azalması müşahidə edilir ki, bu amil də iqtisadi sistemin 
stabil fəaliyyətinə mane olur. Məsələn, bir çoxlarına məlumdur ki, 
ABŞ-SSRİ münasibətlərində neft amili (neftin qiyməti) mühüm 
rol oynayıb. Rusiya enerji amilindən hal-hazırda Avropaya təzyiq 
vasitəsi kimi istifadə edir. Bəzi analitiklərin fikrincə, Gürcüstan-
Rusiya müharibəsi də 2008-2009-cu illərdə dünyada neftin 
qiymətlərinin aşağı düşməsinə təsir edib və s.; 

-siyasi “heliosentrizm” zamanı xalqların mədəni inteqra-
siyalarında da kəskin problemlər ortaya çıxa bilir. Xüsusilə, dini 
məsələlərdə bu daha qabarıq büruzə verir;  

-siyasi “heliosentrizm” və “Bizim Siyasi Qalaktika” prosesləri 
                                                 
1 Стратегическая концепция Североатлантического Союза. Справочник 
НАТО. Юбилейное издание к пятидесятой годовщине НАТО. Отдел 
информации и прессы. Брюссель 1998. second print. Səh. 73. 
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zamanı beynəlxalaq münasibətlərdə gərginlik artır. Şimali Koreya, 
İran və Türkiyə ətrafında baş verən gərginlikləri, eləcə də Rusiya 
ilə ABŞ arasında yaşanan gərginlikləri buna misal çəkmək olar. 
Böyük dövlətlər bir-birilərindən ehtiyatlanaraq tez-tez hərbi 
təlimlər həyata keçirirlər ki, bu da ümumi regional və qlobal 
səviyyədə gərginliyin artmasına səbəb olur.  

Ümumiyyətlə, siyasi “heliosentrizm” prosesləri əsasən iki 
başlıca (baza) istiqamətdə mənfi təsir edir: birincisi, “siyasi 
planetlər”in özlərinə, ikincisi, “Siyasi Günəşlər”ə. Bu da 
ümumilikdə beynəlxalq münasibətlərə təsir edir. Lakin yuxarıda 
sadalanan mənfi amillərə baxmayaraq, siyasi “heliosentrizm” 
prosesləri böyük dövlətlərin geosiyasi maraqlarını təmin edir.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, siyasi “heliosentrizm” prosesləri 
əsasən “Bizim Siyasi Qalaktika” proseslərinin formalaşmasına 
təsir edir və baza mərhələsi hesab edilir. “Bizim Siyasi 
Qalaktika”  proseslərinin əsas subyektləri böyük dövlətlərin 
sistemləridir. Bu subyektlər “Bizim Siyasi Qalaktika” sitemini 
formalaşdırır. Bu proseslərin də müsbət xüsusiyyətləri vardır. 
Onlar aşağıdakılardan ibarətdir: 

 “Bizim Siyasi Qalaktika” prosesləri əsasən beynəlxalq 
səviyyədə qlobal sülhün qorunmasını təmin edir. Beynəlxalq 
münasibətlər strukturunun bütün elementləri əsasən qarşılıqlı 
nizam əsasında fəaliyyət göstərirlər.  

“Bizim Siyasi Qalaktika” prosesləri beynəlxalq münasibətlərin 
tarazlı-paylanmış maraqlar üzərində qurulmasını şərtləndirir ki, bu 
amil də birtərəfli nəzarətin qarşısını alır, belə demək mümkünsə, 
bir sistemin siyasi özbaşınalığının genişlənməsinin qarşısını alır.  

Proseslər ümumdünya problemləri il ə bütün elementlərin 
məşğul olması prinsipini ortaya çıxarır. 

Müvafiq proseslər dünyanın birtərəfli inki şafının qarşısını alır. 
Dünyada kəskin kontrastları azaldır.  

Bu proseslər təbii ehtiyatların, maddi sərvətlərin dünya üzrə 
bərabər paylanmasını təmin edir. 

Proseslər hamının bir-birinə nəzarəti prinsipini daima aktual 
edir. 
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Bu proseslər qlobal təbii fəlakətlər zamanı bütün elementlərin 
diqqətini bir yerə toplayır və qüvvələri birləşdirir.  

“Bizim Siyasi Qalaktika” prosesləri beynəlxalq müna-
sibətlərdə bütün siyasi cərəyanların dövriyyəli baş verməsini və 
ritmini təmin edir. Bu cərəyanlar da bütün regionlardan keçir və 
tarazlı qaydada maraqlar təmin olunur.  

Bu proseslər qlobal dünya rəqabətini üzə çıxarır və 
elementlərin daima hərəkət vəziyyətində olmasını təmin edir. 
Nəticədə ümumi inkişaf təmin edilir. 

Bu proseslər ümumdünya həmrəyliyi yaradır və qlobal sülhün 
saxlanılmasında bütün ideyaların birləşdirilməsində mühüm rol 
oynayır.  

Beynəlxalq münasibətlərdə sənədlər əsasən “siyasi şüaları” 
ötürmə vasitələri hesab edilirlər. Beynəlxalq münasibətlərin 
subyektləri də enerji qəbul etmə və enerji ötürmə rolunda çıxış 
edirlər. Bütün elementlər, enerji mənbələri həm qəbuledici, həm 
də ötürücü vasitə rolunda çıxış edirlər.  

  
 Yazılma tarixi 05 may 2010-cu il  

 
Xarici siyasət və beynəlxalq münasibətlər anlayışlarının  
ümumi məzmunu  
 
Dövlət və siyasət. Xarici siyasət və beynəlxalq (dövlətlərarası, 

xalqlararası) münasibətlər anlayışları dövlətə aid olan 
anlayışlardır. Xarici siyasət fəaliyyətinin meydana gəlməsi məhz 
dövlətlərin yaranması və fəaliyyət göstərmələri il ə əlaqəli 
olmuşdur. Xarici siyasət daima dövlətlərin daxili siyasətləri il ə 
əlaqəli olmuş, bu iki fəaliyyət istiqaməti qarşılıqlı şəkildə bir-
birilərinə xidmət etmişdir və hal-hazırda da xidmət etməkdədir. 
Dövlətlərin yaranması tarixi b.e. IV-III minilliklərə təsadüf edir. 
Qədim İkiçayarası (Mesopotamiya), Qədim Şumer şəhər 
dövlətləri, Akkad dövləti, Misir, Assuriya, Babilistan, Suriya, 
Finikiya və Fələstin, Het çarlığı, Urartu, Qədim Azərbaycan, 
Hindistan, Çin və İran kimi dövlətləri buna misal çəkmək olar. 
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Bütün tədqiqatlar təsdiq edir ki, ilk dövlət quruluşları Qədim 
Şərqdə meydana gəlmişdir. Dövlətlər yarandıqları zamandan hal-
hazıra qədər hakim təbəqə (tarixin ilk dövrlərində güclülərin 
ayrılmış qrupu, güclülərin zora əsaslanan hakimiyyəti; sonradan 
seçilmiş qrup-nümayəndələr vasitəsilə hakimiyyətin formalaşması 
nəticəsində yaranmış qrup) tərəfindən idarə olunur. Qədim və orta 
əsrlərdə hakim rəhbər şəxslərin (çarların, şahların, kralların, 
imperatorların və s.) şəxsi mütləqliyi ( şəxsi iradəyə əsaslanma) 
əsas götürülürdü və ənənə uzun tarixi boyu davam etmişdir. Bu 
idarəçilik dövründə hakimiyyət əsasən bir şəxsin iradəsinə uyğun 
təşkil edilirdi. Müasir liberal  dövlətlərdə isə (xüsusən Avropada 
kilsə hakimiyyətindən sonrakı dövrdə yaranan dünyəvi dövlətlər-
milli burjua dövlətləri) əsasən normanın mütləqliyi, normanın 
hakimliyi əsas götürülür və bu ideya öz elmi-fəlsəfi qaynağını 
məhz qədim yunan filosoflarından götürür. (Platon və Aristotelin 
qanunlara dair fəlsəfi fikirl əri-demokratiya anlayışı) Demək olar 
ki, müasir liberal dövlətlərdə idarəetmə rejimləri əsasən demokra-
tiyanın tələbləri əsasında qurulur. İstər konstitusiyalı monarxiya, 
istərsə də respublika adlanan dövlət quruluşlarında vətəndaşlar 
aralarında münasibətlər, eləcə də vətəndaşlarla hakimiyyət 
aralarında olan münasibətlər hüquq normaları ilə tənzimlənir. 
Burada hər tərəf normaya tabe olur. Normanın tələbləri, 
mütləqliyi əsas götürülür. Hakimiyy ətin bölgüsü (renessans 
dövründən bu siyasi- fəlsəfi fikir daha da sistemləşmiş şəkildə 
inkişaf etmişdir) prinsipinin mövcudluğunu nəzərə alaraq, onu 
qeyd etmək olar ki, müasir zamanın konstitusiyalı monarxiya 
quruluşlarında bir şəxsin-monarxın-kralın (məsələn, Böyük 
Britaniya) və imperatorun (məsələn, Yaponiya) şəxsi hakimiyyəti 
anlayışları öz keçmiş tarixi əhəmiyyətini itirmi ş (qədim dövrlərdə 
olan şəxsi mütləqiyyətə əsaslanan hakimiyyət, rəhbərlik) və 
parlamentin mövcudluğu amili və bu siyasi qurumda xalqın təmsil 
olunması məsələsi (həm də parlament yolu ilə icra hakimiyyətində 
təmsil olunma) konstitusiyalı monarxiya olan dövlətlərdə 
demokratiya rejimini, demokratik əsaslarla idarəetməni zəruri 
etmişdir. Konstitusiyalı monarxiyalarda da respublika 
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quruluşlarında olduğu kimi xalqın hakimiyyəti  prinsipi öz əksini 
tapmışıdır. Çünki hesab edilə bilər ki, konstitusiyalı monarxiya 
quruluşları olan dövlətlərdə dövlət rəhbərləri hakimiyyətə birbaşa 
müdaxilə etmirlər, ümumi nəzarət həyata keçirirlər, onlar (kral, 
imperator) beynəlxalq münasibətlərdə dövləti təmsil edirlər. 
Dövlət rəhbəri siyasi sistemlərin formalaşmasının avanqard 
vasitəsi hesab olunmur. Cəmiyyətdə siyasiləşmə proseslərini 
yaratmaq funksiyasını siyasi təşkilatlar həyata keçirirlər. 
Parlamentin (əsasən hakimiyyətin-icraedici və məhkəmə- 
mənbələri parlamentd ən formalaşır) siyasi sistemdə böyük 
əhəmiyyəti olur. Məsələn, Böyük Britaniyada parlamentin aliliyi 
prinsipi belə qeyd edilir: “ Parlament ingilis dövlət quruluşunda 
bütün mümkün qanunları qəbul edə və ləğv edə bilər. Heç bir 
şəxsə və heç bir təşkilata ingilis qanunları ilə icazə verilmir ki, 
parlamentin qanunvericilik aktlarına qarşı çıxsın və ya yerinə 
yetirməsin” 1  Konstitusiyalı monarxiya quruluşlarında dövlət 
başçısı dövlətin və xalqın vahidliyinin simvolu hesab edilir. Onun 
statusu xalqın iradəsi ilə müəyyən edilir. Suveren hakimiyyət də 
xalqa mənsubdur.2Respublika quruluşlarında da bu prinsipə uyğun 
fəlsəfi fikirl ər vardır. Məsələn, Fransa konstitusiyasına əsasən, 
Fransa prezidenti milli müstəqilliyin v ə ərazi bütövlüyünün 
zəmanətçisidir.3 Eləcə də Azərbaycan Konstitusiyasında da qeyd 
edilir ki, Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətinin 

                                                 
1  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.-608 с. 
Конституционные акты Великобритании.-вступительная статья. 
kitabda səh. 5. 
2  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.-608 с. Конституция 
Японии. Статья 1. bax. kitabın 395-ci səhifəsi. 
3 Fransa konstitusiyası. Maddə 5. II Bölmə Respublika Prezidenti. Həmin 
kitabda səh. 54. 
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yeganə mənbəyi Azərbaycan xalqıdır. 1 Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti Azərbaycan xalqının vahidliyini 
təcəssüm etdirir və Azərbaycan dövlətçiliyinin varisliyini təmin 
edir. (Azərbaycan Konstitusiyası. Maddə 8.) Demokratiyanın 
tələblərinə uyğun olaraq müasir liberal siyasi sistemlərin bazasını 
seçkili qurumlar formalaşdırırlar və burada siyasi mübarizə əsasən 
hakimiyyət uğrunda həyata keçirilir ki, bu da cəmiyyətin siyasi 
mühitini daha da rəngarəng edir. Konstitusiyalı monarxiyalarda 
dövlətin idarəolunmasında əsas güc dövlət rəhbərinin yox, 
hakimiyyətinin üzərinə düşür və hakimiyyətin cəmiyyətdə birbaşa 
geniş məsuliyyəti, cavabdehliyi yaranır. Qeyd etmək olar ki, 
istənilən liberal quruluşlarda cəmiyyətlə dövlət, dövlətlə vətəndaş 
aralarında olan münasibətləri tənzimləyən hərəkət prosesləri 
siyasət adlanır.  

Ümumiyyətlə, siyasət anlayışı, siyasət sözü dövlət və onun 
hakimiyyətinə, dövlət quruluşunun mahiyyətinə, dövlətin 
vətəndaşları ilə münasibətlərinə aiddir. Siyasətin (siyasət 
anlayışının) baza mahiyyəti bundan ibarətdir. Dövlət və onun 
vətəndaşları arasında münasibət yaratma, münasibətləri 
tənzimləmə aktıdır (aktlar cəmidir). Dövlət-polis, dövlət 
qurulu şu-politeia, vətəndaş-polites anlayışları2 bəzi antik dövrün 
filosofları ilə yanaşı, məsələn, Aristotelin müəllimi Platon, qədim 
yunan filosofu Aristotelin tədqiqatının başlıca prinsipini təşkil 
edib. İstər dövlət quruluşu, istərsə də dövləti idarəetmə formaları, 
eləcə də dövlət hakimiyyətinin nümayəndələri il ə vətəndaşlar 
aralarında münasibətlər və hər tərəfin vəzifə və öhdəliyini, 
məsuliyyətini müəyyən hədlər çərçivəsində normalarla 
tənzimləmək fəaliyyəti elə məhz siyasi fəaliyyət hesab edilirdi. 
Hakimiyyət və vətəndaşların münasibətlərini tənzimləyən siyasi 
və fəlsəfi təlimlər qədim dövr filosoflarının əsərlərində geniş yer 
almışdır. Qədim yunan filosofu Platon (b.e.428-b.e.ə 347.) 

                                                 
1  Azərbaycan Konstitusiyası. I Fəsil. Xalqın hakimiyyəti. Maddə 1. 
Hakimiyyətin mənbəyi. 
2 Aristotel. “Siyasət. Böyük etika”. Bakı, XXI-Yeni Nəşrlər Evi, 2006, 432 səh. 
s. 83. 



 371

“Qanunlar” əsərində aristokratik idarəetmədə iki növ dövlət 
quruluşunu göstərirdi: 1. hər kəs üzərində hakimiyyət var. 2. hər 
kəs qanunlara tabedir. Qanunların keşiyində ədalətli məhkəmə 
dayanır. Həqiqi ədalətli məhkəmə olmadan dövlət dövlət olaraq 
mövcudluğunu dayandırır.1 Platon dörd qeyri-mükəmməl dövlət 
formasını göstərirdi: 1. Timokratiya-hərbi rütbəlil ərin (hərbi 
çinlilərin) hakimiyyəti. 2. Oliqarxiya-azlıq təşkil edən varlıların 
hakimiyyəti. 3. Demokratiya-çoxluğun hakimiyyəti. 4. Tiraniya-
bir şəxsin nəzarətsiz, məhdudiyyətsiz hakimiyyəti 2 Hələ qədim 
zamanlarda bir çox dövlət rəhbərləri (çarlar) tərəfindən əhali ilə 
münasibətlərə dair qanunlar qəbul edilirdi. Şərqin ən qüdrətli 
dövlətlərindən biri olmuş Assuriya hökmdarı çar Hammurapi 
eramızdan əvvəl 18-ci əsrdə 282 madədən ibarət qanunlar toplusu 
yazdırıb. Bu qanunlarda ağa-qul münasibətləri, mülkiyyət hüququ 
kimi məsələlər öz əksini tapırdı. Qanunları pozan şəxsləri 
qanunlar çərçivəsində cəzalar gözləyirdi. Tutduğu vəzifədən asılı 
olmayarq hər kəs bu qanunlara riayət etməli idi.3  

Bununla yanaşı, Qədim Roma 12 cədvəl qanunları, Eşnun 
qanunları və s. onu göstərir ki, dövlətin idarə olunması və şəxlər 
arasında münasibətləri tənzimləmək üçün müəyyən hüquqi 
normalar mövcud olub. Məsələn, Qədim Roma 12 cədvəl 
qanunlarında deyilirdi: “Əgər kimisə məhkəməyə çağırırlarsa, qoy 
çağırılan gəlsin. Əgər gəlmirsə, qoy çağırılan şahidlər yanında 
təsdiq etsin ki, çağırıb, sonra isə zor gücünə aparsın”. Eşnun 
qanunlarında deyilirdi: “Azad adam seçilməmiş adama və qula 

                                                 
1 Политические идеи в «Законах». 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
%D0%DD Платон 
2 Политические идеи в «Государстве». http://ru.wikipedia. 
org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%DD 
Платон 
3 Ramazanov C. Şərqdə demokratiya olubmu?. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yRVWf2BW-
zkJ:demschool.clan.su/publ/3-1-0-
3+%C3%A7ar+hammurapinin+qanunlar%C4%Bl&cd=1&hl=az&ct=clnk&=
az 



 372

borc verə bilməz”. Digər bir maddədə deyilirdi: “Əgər azad adam 
oğurlanmış qul qadın və ya kişi il ə tutularsa, həmin adam qul kişi 
əvəzinə qul kişi, qul qadın əvəzinə qul qadın ödəməlidir”. Qəbul 
etmək lazımdır ki, müasir sivil dövlətlərdə dövlət quruluşları 
əsasən klassik yunan və orta əsrlər Avropa filosoflarının siyasi 
fikirl əri əsasında sistemli şəkildə müəyyən proseslərdən keçərək 
təşəkkül tapmışdır. Siyasi ideyalara müvafiq olaraq müasir 
dövlətlər öz indiki siyasi sistemlərini formalaşdırmışlar.  

Dövlət siyasət qurumu və beynəlxalq münasibətlər subyektidir. 
Dövlətin həm daxili, həm də xarici siyasət fəaliyyəti dövlətin 
ümumi siyasətini təşkil edir. Bu baxımdan da dövlətin xarici və 
daxili siyasət fəaliyyətini araşdıran əsas elm fənni politologiya 
adlanır. Beynəlxalq siyasi münasibətlərin, münasibətlər sisteminin 
elmi cəhətdən öyrənilməsi politologiya fənninin predmetinə aiddir. 
Dövlətin həm daxili, həm də xarici siyasət fəaliyyəti nəticəsində 
siyasi sistemlər yaranır. Dövlətin daxili fəaliyyətinin 
sistemləşməsini dövlətin rəhbəri və daxili hakimiyyət strukturları 
təmin edir, xarici fəaliyyətinin (beynəlxalq münasibətlərinin) 
sistemləşməsini isə dövlətləri təmsil edən nümayəndələr (dövlət 
rəhbəri, hökumət rəhbəri, xarici siyasətlə məşğul olan idarələrin 
rəhbərləri) və xarici siyasət fəaliyyəti il ə məşğul olan qurumlar 
(orqanlar) təmin edir. Bu orqanlar da daxili (xarici siyasət 
fəaliyyəti il ə məşğul olan dövlət rəhbəri, hökumət rəhbəri, 
hökumət qurumları-xarici işlər nazirlikləri, hökumət qurumlarında 
mövcud olan və xarici siyasətlə məşğul olan qurumlar) və xarici 
(başqa dövlətlərdə) orqanlara (diplomatik nümayəndəlikl ər) 
bölünür. Xarici orqanlar da daimi və müvəqqəti orqanlara bölünür. 
Diplomatik nümayəndəlikl ər, beynəlxalq təşkilatlar nəzdində 
daimi nümayəndəlikl ər, konsul idarələri daimi fəaliyyət göstərən 
orqanlar; beynəlxalq konfranslarda, beynəlxalq orqanlarda 
nümayəndə heyətləri müvəqqəti orqanlardır. Eyni zamanda 
dövlətlər öz aralarındakı münasibətlərin universal, regionlar və 
konkret sahələr üzrə sistemləşməsini təmin etmək üçün əlaqəli 
qurumlar təşkilatlar da yaradırlar. Dövlətlərin niyyət və istəklərinə 
uyğun olaraq təşkilatların hüquq qabiliyyətlərinin həcmi müəyyən 
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olunur.1 Dövlətlərin daxili və xarici siyasət fəaliyyətləri əsasən 
hüquq normaları ilə tənzimlənir. Hüquq normaları cəmiyyətin 
üzvləri, təbəqələri, dövlət və vətəndaş aralarında olan 
münasibətləri tənzimləmək üçün həyata keçirilir. Hüquq dövlət 
siyasətini həyata keçirmək üçündür, həyata keçirmə vasitəsidir. 
Buradan belə bir qənaətə gəlmək olar ki, hüquq (daxili və xarici 
münasibətləri tənzimləyən) normaları məhz siyasəti həyata 
keçirmə vasitələri, normaların qəbulu, icrası yolları, istiqamətləri 
və vasitələri isə siyasəti həyata keçirmə yolları və vasitələridir. 
Eyni zamanda qeyd etmək olar ki, hüquq elmi məhz 
siyasətşünaslıq (politologiya) elminin tərkib hissəsidir və bazasını 
təşkil edir. “Politologiya” siyasi sistemlərin quruluşunu və 
fəaliyyətini öyrənən ictimai elmi fənndir.2  

Xarici siyasət nədir.  Hələ qədim zamanlardan dövlətlər 
arasında münasibətlər yaradılırdı və xarici siyasət həyata 
keçirilirdi. Qədim Şərq dövlətləri aralarında müharibələr həyata 
keçirilir, sülh sazişləri imzalanır və razılıqlar əldə edilirdi. Qədim 
Yunan polisləri (şəhər dövlətləri) aralarında müəyyən ticarət 
əlaqələri yaradılırdı. B.e.ə IV-III minillikl ərdə Şumer, Misir, Elam, 
Aratta artıq dövlət kimi mövcud idilər. 3  Dövlətlərarası 
münasibətlərin tarixi də dövlətlərin fəaliyyət və mövcud olduqları 
tarixdən başlayır. Qədim zamanlarda dövlətlər aralarında 
münasibətlər qurulur və əlaqələr yaradılırdı. Ölkə başçıları 
aralarında rəsmi yazışmalar həyata keçirlirdi. Məsələn, Kassi 
hökmdarları (b.e.ə 1595-ci ildə Babilistanda Kassi sülaləsi 
hakimiyyət başına gəlmişdi və b.e.ə 1155-ci ilə kimi hakimiyyət 
başında olmuşdur.) Misir fironları ilə diplomatik əlaqələr 
saxlayırdılar, eyni zamanda məktublaşırdılar. I Kadaşman-Enlil 
(b.e.ə. 1374-1360-cı illər) Misir fironu III Amenxotep ilə yazışırdı. 
                                                 
1 “Beynəlxalq hüquq” Azərb.dilində, Bakı, “Qanun” nəşriyyatı, 2002, 752 s. 
Məsul redaktor və tərcüməçi-hüquq elmləri namizədi, dosent. 
R.F.Məmmədov., səh.94. 
2 L.S.Sanisteban. “Siyasət elminin əsasları” (ixtisarla). Bakı, “Azərbaycan” 
nəşriyyatı-1994. Tərcümə edəni Həmid Baratlı. 63 səh. s. 63. 
3  Yusifov Y.B.-Y-88 Qədim Şərq tarixi: Dərslik.-Bakı: Bakı Universiteti 
Nəşriyyatı, 1992, 496 səh., s. 8. 
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Məktublarında o, Misir fironlarından qızıl göndərilməsini tələb 
edir, əvəzində qızını ona ərə verəcəyini vəd edirdi. Hökmdarlar 
səfirl ər də göndərirdilər. 1  Qədim Babilistan və Misir dövləti 
arasında dostluq, qardaşlıq və ittifaq münasibətlərinin əsasında ilk 
növbədə qiymətli daşlar dayanırdı. İki ölkənin münasibətləri 
zamanı hökmdarların ləyaqətini qiymətli daşların çəkiləri 
müəyyən edirdi. Eyni zamanda müxtəlif ticarət məhsulları da 
əlaqələrin predmetinə çevrilirdi. 2  Qədim dövrlərdə dövlətlərin 
xarici siyasətinin əsas fəaliyyətlərini torpaqlar ələ keçirmək, digər 
dövlətlərlə, sülalələrlə müharibələr etmək, qənimətlər ələ 
keçirmək kimi məsələlər təşkil edirdi. Böyük imperiyalara sahib 
olmaq dövlətlərin qədim və orta əsrlər dövrünün əsas xarici 
siyasət fəaliyyətlərinin məzmunu idi. Orta əsrlərdə genişlənən 
ticarət əlaqələri sayəsində dövlətlər aralarında münasibətlər daha 
da inkişaf edirdi. Ticarət yolları, əlverişli tranzit məkanlar 
anlayışları əhəmiyyət kəsb edirdi. Orta əsrlərdə iqtisadiyyatın 
inkişafı hərbinin inkişafına gətirib çıxarırdı. Bu dövrlərdə strateji 
əhəmiyyət kəsb edən ərazilər anlayışları da xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edirdi. XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanın da qərb ölkələri il ə ticarət 
əlaqələri genişlənməkdə idi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın Avropa 
dövlətləri il ə əlaqələrinin dərin iqtisadi kökləri var idi. 
Azərbaycanın qərb dövlətləri il ə münasibətləri qarşılıqlı faydası 
olan ticarət əlaqələri zəminində meydana gəlmişdi. Bir çox başqa 
şərq ölkələri kimi Azərbaycan da tarixin ən qədim dövrlərindən 
başlayaraq Qərbi Avropanın müxtəlif şərq malları ilə, xüsusən 
hazır məhsullarla təmin olunmasında mühüm rol oynayırdı. 
Avropa ölkələrində feodallaşmanın başa çatması, sənətkarlığın 
kənd təsərrüfatından ayrılması, şəhərlərin meydana gəlməsi və 
əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafı ilə bu əlaqələr daha da 
genişləndi, həm də artıq qarşılıq xarakter almağa başladı. Qara və 
Aralıq dənizi sahilləri boyunca ticarət yolları var idi və bu ərazilər 
şərq və qərb arasında ticarət üçün tranzit rolu oynayırdı. İtalyan 

                                                 
1  Yusifov Y.B.-Y-88 Qədim Şərq tarixi: Dərslik.-Bakı: Bakı Universiteti 
Nəşriyyatı, 1992, 496 səh.,  səh. 105. 
2 Yenə orada,  səh.107. 
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tacirləri Azərbaycana daha çox maraq göstərirdilər. 1  XV 
əsrlərdən etibarən Azərbaycanın Avropa ölkələri il ə qarşılıqlı 
əlaqələri həm də siyasi xarakter almağa başladı. Ağqoyunlu 
hökmdarı Uzun Həsənin hakimiyyəti ill ərində qərb ölkələri il ə, 
xüsusilə Venesiya respublikası ilə geniş diplomatik əlaqələr 
yarandı. Azərbaycanın Avropa ölkələri il ə qarşılıqlı əlaqələrinin, 
daha doğrusu, bu əlaqələrin getdikcə daha çox siyasi xarakter 
almasının başlıca səbəblərindən biri XV əsrin ortalarından 
etibarən Osmanlı imperiyasının öz ərazilərini genişləndirmək 
siyasəti idi.2 Orta əsrlər əsasən imperiyaların tarixi kimi mövcud 
olmuşdur. Dövlətlərin, cəmiyyətlərin inkişafı dövlətlərin xarici 
siyasət fəaliyyətlərini daha da təkmil etmək zərurəti il ə üzləşdirdi. 
Regionlarda dövlətlərin sayının çoxaldılması beynəlxalq müna-
sibətlərdə hərəkət sferasının, hərəkət obyektlərinin genişlənməsini 
zəruri etdi və nəticədə xarici siyasəti daha mənalı və sistemli 
şəkildə, normalara müvafiq olaraq həyata keçirməyə vadar etdi. 
Orta əsrlərdə, yeni və ən yeni tarixi dövrlərdə xarici siyasət 
fəaliyyətinin şaxələnməsi bu fəaliyyət istiqamətinin sistemli 
olaraq həyata keçirilməsini daha da zəruri etdi. Beynəlxalq hüquq 
sahələri inkişaf etməyə başladı.  

 
 Yazılma tarixi 13 may 2010 cu il  

 
Xarici siyasət dövlətin xarici əlaqəsidir.  Dövlətin beynəlxalq 

əlaqələrdə ümumi kursudur. Xarici siyasət müxtəlif vasitə və 
metodlardan istifadə etməklə bir dövlətin çatdığı məqsədlərə və 
prinsiplərə müvafiq olaraq müəyyən digər dövlət və xalqlarla 
münasibətlərini tənzimləyir. Xarici siyasətin ən vacib vasitəsi 
diplomatiya hesab edilir.3  

                                                 
1  Yaqub Mahmudlu (Mahmudov). Azərbaycan diplomatiyası. Bakı.1996,  
289 s. “Azərbaycan diplomatiyası” jurnalının nəşri. s.40. 
2 Yenə orada, səh.55. 
3 Вне́шняя поли́тика. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD
%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0
%B8%D0%BA%D0%B0. 
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Belə bir fikir qeyd edilir: ABŞ-ın xarici siyasəti ondan 
ibarətdir ki, bu dövlət digər dövlətlərlə qarşılıqlı əlaqəni təmin 
edən siyasət həyata keçirir.1  Hal-hazırda dünya dövlətləri 
qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərirlər. Dünya dövlətlərinin xarici 
siyasəti ayrı-ayrı coğrafi məkanları özündə birləşdirən ümumi bir 
struktura malikdir və dünya siyasətinin mahiyyətini təşkil edir. 
Dünya siyasəti  ayrı-ayrı subyektlərin xarici siyasət 
fəaliyyətlərinin cəmini özündə birləşdirən vahid bir anlayışdır. 
İstənilən dövlət bir çox məsələlərdə birbaşa, bəzi məsələlərdə isə 
dolayısı yolla beynəlxalq münasibətlərdə, əlaqələrin 
yaranmasında iştirak edir. Bu cürə istiqamətlər dövlət marağı, 
dövlət gücü, region amili, siyasətin obyekti ilə əlaqəlidir. 
Dövlətlərin birbaşa əlaqəsi, münasibəti o zaman yaranır ki, iki 
dövlət bir-birini tanıyır və aralarında rəsmi əlaqələr qurulur. 
Əlaqələri tənzimləmək məqsədilə hüquq normalarının toplusu 
olan sənədlər qəbul edilir və sənədlərə müvafiq olaraq hərəkət 
istiqamətləri müəyyənləşdirilir. Eləcə də dövlət başqa (regionda 
və regiondan kənar) dövlətlərlə ikitərəfli v ə çoxtərəfli formatda, 
eynilə təşkilatlar çərçivəsində əlaqələr qurur. Dövlət beynəlxalq 
sazişlərə qoşulur, beynəlxalq müqavilə öhdəliyini qəbul edir, 
beynəlxalq sənədləri tanıyır, öz daxili qanunvericiliyində tətbiq 
edir. Beynəlxalq hüququn prinsiplərini qəbul edir və normalara 
əməl edir. Məsələn, BMT-yə üzv olan dövlətlər BMT 
nizamnəməsini qəbul ediblər. Eləcə də NATO İttifaqının üzvləri 
NATO müqaviləsini imzalayaraq və təsdiqləyərək (ratifikasiya 
edərək) İttifaqa üzv olublar. Bununla yanaşı, dövlət beynəlxalq 
hüququn bəzi norma və prinsiplərini qəbul etməkdən imtina edir. 
İmtina özü də münasibət formasıdır. Dövlətin mövqeyini əks 
etdirir. İmtina halları dövlətin imzaladığı sənəddən(aktdan) sonra 
da meydana gəlir. Məsələn, Pakistan və Hindistan Nüvə silahının 
yayılmaması haqqında Müqaviləyə imza atmayıblar. İsrail isə 
müqaviləni təsdiq etməyibdir. Hindistan və Pakistan rəsmi olaraq 
nüvə silahına sahib olan dövlətlərdirlər, qeyri-rəsmi format olan 

                                                 
1 Foreign policy of the United States. 
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Foreign _Policy_of_the_United_States. 
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“Nüvə Klubu”nun üzvüdürlər. (Qeyd: 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. Eyni zamanda başlıca məqsəd silahlı münaqişə 
yaranma imkanları zamanı bu silahdan istifadə edilməsinə, 
Müqavilə ilə götürülmüş öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə 
beynəlxalq nəzarətin təmin edilməsinin vacibliyi idi. Bununla 
yanaşı, atom enerjisindən sülh məqsədlərlə istifadə edilməsi 
imkanlarını genişləndirmək də əsas məqsəd idi.1 Sənəd BMT Baş 
Məclisi tərəfindən 12 iyun 1968-ci ildə qəbul edilibdir və 1968-ci 
ilin iyul ayının 1-dən Moskva, Vaşinqton və Londonda imzalanma 
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 sonra və ratifikasiya etimadnamələrini 
saxlanmağa təqdim etdikdən sonra, 5 mart 1970-ci ildə Müqavilə 
qüvvəyə minmişdir. Fransa və Çin 1992-ci ildə imzalamışlar. 
1995-ci il may ayının 11-də isə Müqaviləyə qoşulan 170-dən çox 
ölkə Müqavilənin, hər hansısa bir əlavə şərt qoymadan, 
fəaliyyətinin qeyri-müəyyən müddətə uzadılması haqqında razılığa 
gəlib.2 Şimali Koreya Müqaviləni ratifikasiya edib lakin MAQATE 
ilə münaqişədən sonra Müqavilədən çıxıb. İran da Müqaviləyə 
qoşulub, lakin 2004-cü ildən sonra Müqaviləni pozmaqda və nüvə 
silahı istehsal etməkdə şübhəli bilinir.  Dövlət beynəlxalq hüququ 
pozaraq müharibə edir, digər dövlətin sərhədlərini pozur, hərbi 
təzyiq göstərir. Dövlətlər həm hüquq yaradaraq, həm də mövcud 
hüquqları pozaraq beynəlxalq münasibətlərdə iştirak edir. Döv-
lətlər bir çox məsələlərdə dolayı yolla beynəlxalq münasibətlərdə 
iştirak edir. Məsələn, beynəlxalq təşkilatlarda müşahidəçi kimi 
iştirak etmək dövlətin bu təşkilatın müzakirə etdiyi və qəbul etdiyi 
qərarlara dolayı yolla münasibətini, həmçinin məsələ ilə əlaqəsini 
əks etdirir.  

                                                 
1 Договор о нераспространение ядерного оружия. 
http://www.ru.wikipedia.org. 
2 Yenə orada. 
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Dövlətlər çoxtərəfli v ə ikitərəfli aktlar imzalamaqla 
münasibətlər formalaşdırırlar, əlaqələr qururlar. Dövlətlərin bütün 
münasibətləri, əlaqələri onların münasibətlərini əmələ gətirir.  

Xarci siyasət dövlətin öz sərhədlərindən kənarda siyasi 
fəaliyyətini və münasibətlərini tənzimləyən aktdır. (Xarici siya-
sətdə mütləq iki və ya çoxlu sayda subyektlərin iştirakı olmalıdır. 
Əks təqdirdə, xarici siyasətin obyekti müəyyən edilə bilməz). 
Qeyd: akt sözü hərəkət və fəaliyyət kimi qəbul edilir. Akt həm də 
sənəd deməkdir.  

Xarici siyasət dövlətin daxili tələbatlarını ödəmək, əhalinin 
sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün dövlətin digər dövlətlərlə, 
dövlətlər ittifaqları ilə münasibətlərini, əlaqələrini tənzimləyən 
aktdır (fəaliyyətdir).  

Xarici siyasət beynəlxalq münasibətlərdə (burada münasibətlər 
ümumi məzmun kəsb edir) dövlətin iştirakını təmin etmək üçün 
dövlət hakimiyyəti tərəfindən həyata keçirilən aktdır.  

Xarici siyasət beynəlxalq münasibətlər məzmununu, 
istiqamətlərini müəyyən edən xarici fəaliyyətdir. 

Xarici siyasət beynəlxalq siyasi cərəyanlara qoşulmaq, siyasi 
cərəyanları özünə cəlb etmək və özünü bu cərəyanların 
iştirakçısına çevrimək məqsədilə dövlət tərəfindən həyata 
keçirilən fəaliyyətdir və s.  

Xarici siyasət dövlət marağını dövlətin öz sərhədlərindən 
kənar məkanlar üzrə şaxələndirən fəaliyyətdir. Subyektlərin 
hərəkətidir.  

Xarici siyasət dövlətin maraqlarının coğrafiyasını genişlən-
dirmə aktıdır.  

Xarici siyasət dövlətin maraqlarını beynəlxalq münasibətlərdə 
təmin edən, qoruyan və genişləndirən fəaliyyətdir. 

Xarici siyasət beynəlxalq münasibətlərin çərçivəsini müəyyən 
etmək üçün siyasi hakimiyyətin fəaliyyətidir.  

 
Xarici siyasətin məqsədi  
Qeyd edildiyi kimi, dünya siyasəti şaxəli siyasi hərəkətlər 

şəbəkəsinə bənzəyir. Bu baxımdan dünya siyasəti struktur 
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etibarilə tam bir vahiddir və subyektlər də bu tamın tərkibidir. 
İstənilən dövlət dünya siyasətindən tam şəkildə təcrid olunmaq 
imkanlarından məhrumdur. Münasibətləri tənzimləyən canlı 
(subyektlər) və cansız vasitələr (icra vasitələri, siyasi alətlər) 
qarşılıqlı şəkildə fəaliyyət mexanizmini əks etdirən tamın, 
bütövlüyün tərkib hissələridir. İstənilən dövlət xarici siyasət 
həyata keçirməkdə maraqlıdır və tamın-vahidin tərkibində öz 
bütövlüyünü qoruyur. Bu baxımdan da dövlətlərin xarici siyasət 
həyata keçirməkdə məqsədləri vardır. Dövlətlər öz məqsədlərinə 
çatmaq üçün siyasi vasitələrdən istifadə edirlər. Məqsəd yolunda 
beynəlxalq arenada hərəkət edirlər (sənədlərin hazırlanması, 
imzalanması, icrası və bu proseslərin həyata keçirilməsi üçün 
rəsmi səfərlərin edilməsi, şəraitin öyrənilməsi, yığıncaqların 
keçirilməsi, danışıqların aparılması, razılıq əldə olunması və s.), 
siyasi vasitələri (sənədləri, xarici siyasət qurumlarını və s.) 
hərəkətə gətirirl ər. Vasitələrin hərəkət istiqamətləri məqsədəçatma 
yolları hesab edilir. Məqsədlərin aşağıdakılar olduğunu müəyyən 
etmək olar:  

-dövlət xarici siyasəti ona görə həyata keçirir ki, 
vətəndaşlarının məhsullara olan tələbatlarını ödəsin. Xarici ticarət 
fəaliyyətini buna misal çəkmək olar;  

-dövlət özünü digər dövlətlərdən qorumaq üçün xarici siyasət 
həyata keçirir; 

-dövlət özünün daxili hakimiyyətini gücləndirmək məqsədilə 
xarici siyasət həyata keçirir; 

-dövlət ona görə xarici siyasət həyata keçirir ki, digər 
dövlətlərdə yaşayan vətəndaşlarının hüquqlarını qorusun və 
onların öz ölkələri il ə əlaqələrini təmin etsin;  

-dövlət xarici siyasəti ona görə həyata keçirir ki, digər 
dövlətlərlə və xalqlarla əlaqəni təmin etsin; 

-dövlət digər dövlətlərdə mövcud olan elmi-texniki 
nailiyyətləri öz ölkəsinə gətirmək məqsədilə xarici siyasət 
reallaşdırır; 

-dövlət xarici siyasət ona görə həyata keçirir ki, beynəlxalq 
münasibətlərdə öz mövqeyini gücləndirsin; 
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-dövlət xarici siyasəti ona görə həyata keçirir ki, beynəlxalq 
təhlükələrdən qorunsun, beynəlxalq təhlükələrlə əlaqədar olaraq 
beynəlxalq birliklə əlaqə yaratsın; 

-dövlət xarci siyasəti ona görə həyata keçirir ki, qlobal 
fəlakətlərlə mübarizədə digər dövlətlərlə birlikdə iştirak etsin və 
onların köməyindən faydalansın; 

-dövlət xarici siyasəti ona görə həyata keçirir ki, beynəlxalq 
birliyin i ştirakçısına çevrilsin; 

-dövlət xarici siyasəti ona görə həyata keçirir ki, müxtəlif 
sivilizasiyaların inkişaf xüsusiyyətlərindən faydalansın.  

Dövlətin xarici siyasəti, xarici fəaliyyəti öz xüsusiyyətlərinə 
görə müharibə və sülh istiqamətlərinə ayrılır. Hər iki fəaliyyət 
xüsusiyyətinin bazasında dövlət maraqları  dayanır. Müharibə və 
sülh şəraitini dövlət adlanan siyasi qurumun hakimiyyətinin 
fəaliyyəti yaradır. Müharibə və sülh maraq üzərində qurulan 
zərurətdən irəli gəlir. Məlumdur ki, dövlətin fəaliyyəti əsasən iki 
istiqamətdə həyata keçirilir: birincisi, daxildə həyata keçirilən 
siyasət, ikincisi, dövlətlərin xarici siyasətləri. Dövlətin hər iki 
siyasi fəaliyyəti başlıca olaraq dövlətin güclənməsinə, maraq-
larının qorunmasına və genişlənməsinə xidmət edir. Dövlətlərin 
daxili siyasəti sayəsində onlarla cəmiyyətlərin üzvləri arasında 
münasibətlər tənzimlənir, eləcə də dövlətlə xalq, dövlətlə vətəndaş, 
vətəndaşla vətəndaş, siyasi qurumlarla vətəndaş, siyasi qurumlarla 
siyasi qurumlar aralarında olan münasibətlər tənzimlənir və bu 
məqsədlə hüquq normaları yaradılır. Dövlətlərin daxildə həyata 
keçirdikləri siyasət əsasən vətəndaşların tələbatlarının ödənildiyi 
bütün sahələr üzrə həyata keçirilir. Münasibətlərin tənzimlənməsi 
prosesləri də hər bir sahə üzrə həyata keçirilir. Dövlətlərin xarici 
siyasətləri, dövlət qurumlarının xarici siyasət fəaliyyətləri, dövlət 
qurumlarının xarici siyasət aktları da öz növbəsində vətəndaşların, 
əhalinin tələbatının ödənilməsinə və hüquqlarının qorunmasına 
yönəldilir. Dövlətin daxili siyasəti cəmiyyət daxilində 
münasibətləri tənzimləyirsə, xarici siyasəti əsasən vətəndaşların 
digər cəmiyyətlərlə olan münasibətlərini tənzimləyir. Bu da 
onunla izah olunur ki, bir dövlətin vətəndaşları, əhalisi öz daxili 
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tələbatını, həyatda yaşamaq tələbatını yalnız daxili cəmiyyətlərlə 
tənzimləyə bilməz. Bu da onunla izah olunur ki, dövlətin 
vətəndaşının tələbatının ödənilməsi üçün bütün maddi və təbii 
resurslar dünya üzrə qeyri-bərabər paylanılmışdır. Dövlətlərin 
daxili subyektləri əsasən aidiyyatı daxili sahələrdə siyasəti həyata 
keçirirlər. Siyasətin həyata keçirilməsinin baza prosesi isə 
normayaratma və icrasını təmin etməkdən ibarətdir. Beynəlxalq 
aləmdə dövlətlər daima qarşılıqlı münasibətlərdə olurlar. 
Qarşılıqlı münasibətlər nəticəsində hər bir dövlətin xarici siyasəti 
formalaşır. Bütün dövlətlərin xarici siyasətləri onların xarici 
fəaliyyətləri nəticəsində formalaşır. Dövlətlərin müvafiq 
qurumları xarici siyasət aktı həyata keçirirlər, digər subyektlərlə 
vasitələrin qarşılıqlı hərəkətlərini təmin edirlər. Nəticədə 
dövlətlərin xarici siyasətləri formalaşır. Xarici siyasət bütün 
istiqamətlər (sahələr) üzrə həyata keçirilir, məsələn, iqtisadiyyat, 
hərbi, mədəni və digər sahələr üzrə münasibətləri tənzimləyir. 
Sərhəddindən kənar hər bir sahə üzrə həyata keçirilən dövlət 
siyasəti xarici siyasət hesab edilir. Dövlətin daxili və xarici siyasət 
fəaliyyəti birləşərək dövlətin daxilində və beynəlxalq müna-
sibətlərdə qarışıq, rəngarəng siyasi mühit yaradır. Dövlətin daxili 
və xarici siyasəti sintez olunur, harmoniya təşkil edir və 
birləşdikdə dövlətin gücünə xidmət edir. Nəticədə dövlət hərəkət 
edən, siyasi hərəkətlərə təkan verən bir enerji mənbəyinə çevrilir.  

 
Xarici siyasətin obyekti 
 
Xarici siyasətin obyekt və subyektləri siyasət vasitələri hesab 

edilirlər. Siyasətdə iştirak edən bütün elementləri, ünsürləri, 
istifadə edən tərəfləri, istifadə olunan ləvazimatlar-alətləri 
vasitələr hesab etmək olar. Siyasət vasitələri də canlı və cansız 
vasitələrə ayrılır. Dövlətin xarici siyasəti əsasən iqtisadiyyat, hərbi, 
mədəniyyət və digər sahələr üzrə həyata keçirildiyindən, xarici 
siyasətin obyekti də məhz həmin sahələrdir. Ümumiyyətlə, 
dövlətin xarici fəaliyyəti zamanı üzərində təsir edilən, təsirə 
məruz qalan və diqqətin yönəldiyi sahələr (bunlara vasitələr də 
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demək olar) dövlətin xarici siyasətinin əsas obyekti hesab edilir. 
Xarici siyasətin obyekti təsirə məruz qalır və bu zaman obyektin 
forma və məzmununda dəyişiklikl ər meydana gəlir, yeni obyektlər 
də yaranır. Qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi sahədə dövlətin xarici 
siyasətinin obyekti onun xarici iqtisadi fəaliyyət sahəsidir. 
Dövlətlər arasında alqı-satqı predmeti olan vasitələr obyekt kimi 
qəbul edilməlidir. Beynəlxalq əmtəə dövriyyəsi, kapitalın hərəkəti, 
transmilli korporasiyaların və iqtisadi qurumların fəaliyyəti və 
maraq sahələri də dövlətin xarici siyasətinin əsas obyektidir. 
Obyektlərin bəzilərinin aşağıdakılar olduğunu qeyd etmək olar:  

-iqtisadi sahələrdə-ticarət münasibətləri, iqtisadi razılaşmalar, 
əmək resurslarının dövriyyəsi, beynəlxalq maliyyə dövriyyəsi, 
iqtisadi layihələr; 

-hərbi sahələrdə-hərbi-texniki əməkdaşlıq, hərbi təlimlər, 
beynəlxalq terrorizmə qarşı birgə hərbi koalisiyalar, dəniz 
quldurluğuna (piratçılılğa) qarşı birgə hərbi mübarizələr, birgə 
hərbi əməkdaşlıqlar, hərbi ittifaqlar, müharibə strategiyaları və s.; 

-siyasi sahədə-dövlət hakimiyyəti aralarında əlaqələrin qurul-
ması, diplomatik əlaqələr, dövlətlərin tanınması, müharibə və sülh 
məsələləri, münaqişələr, beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri və s.; 

-mədəniyyət sahəsində-xalqlararası mədəni əməkdaşlıq, milli 
adət-ənənələr, turizm və s.;  

-Ekologiya, səhiyyə, təbii fəlakətlər də xarici siyasətin 
obyektinə aid edilir. Eləcə də hüquq mühafizə sahəsində də 
əməkdaşlıq, qeyd edilən sahələr də xarici siyasətin obyektinə 
aiddir.  

Ümumiyyətlə, belə bir prinsipdən çıxış etmək olar ki, dövlətin 
daxili siyasətinin əksər obyektləri, xarici münasibətlər üzrə xarici 
siyasətin obyektinə çevrilir.  

 
Obyektə təsir etmə vasitələri və yolları 
Obyektə təsir etmə vasitələri əsasən canlı siyasi vasitələr –

subyektlər tərəfindən istifadə edilir. Buna bəzən məqsədəçatma 
vasitələri də demək olar. İstiqamətləri aşağıdakılar hesab etmək 
olar:  
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-rəsmi sənədlər (müqavilələr, sazişlər, memorandumlar, 
bəyannamələr, protokollar, notalar, rəsmi məktublar və s.) və 
sənədlərin qəbulu və icrası; 

-sənədlərin qəbulunu, icrasını və ümumilikdə xarici siyasət 
fəaliyyətinin istiqamətlərini təmin edən yığıncaqlar- sammitlər, 
konfranslar, brifinqlər, hökumətlərarası iclaslar, diplomatik 
qəbullar, iki və çoxtərəfli formatlar əsasında görüşlər, rəsmi və 
işgüzar səfərlər və s.; 

-ölkələrarası miqrasiya siyasəti; 
-diplomatik nümayəndəlikl ər, səfirlikl ər, konsulluqlar; ticarət 

nümayəndəlikl əri; 
-təşkilatlar- birliklər, ittifaqlar, maliyyə korporasiyaları, 

konqreslər -bu qurumlar subyektlər tərəfindən onların maraqlarını 
yerinə yetirmək üçün əlaqələrin və münasibətlərin sistemləşməsini, 
münasibətlər cərəyanının istiqamətlərini, xassələrini müəyyən 
edən vasitələr kimi də qəbul edilməlidir. Xarici siyasət fəaliyyəti 
zamanı bütün subyektlərin maraqlarının cəlb olunduğu sahələr 
üzrə istifadə edilən vasitələr obyektə təsiretmə vasitələri hesab 
edilirlər. Obyektə təsiretmə vasitələrinin tətbiqi sayəsində xarici 
siyasətin istiqamətləri yaranır. Xarici siyasətin istiqamətləri də öz 
növbəsində subyektlərin maraqlarına bağlı olaraq müəyyən edilir.  

 
Yazılma tarixi 14 may 2010-cu il  

 
Xarici siyasətin subyekti. Xarici siyasət fəaliyyəti dövlətə 

məxsusdur və dövlət öz xarici siyasəti il ə beynəlxalq aləmdə 
münasibətlər şəbəkəsinə, münasibətlər sisteminə qoşulur. Dövlətin 
xarici siyasəti, qeyd edildiyi kimi, dövlətin öz daxili siyasəti il ə 
bağlıdır və dövlətin daxili gücünün artmasına, suverenliyinin, 
ərazi bötövlüyünün qorunmasına və cəmiyyətin inkişafına xidmət 
edən fəaliyyət sahəsidir, fəaliyyət istiqamətidir. Daxili siyasət və 
xarici siyasət ümumilikdə bir-biriləri il ə qarşılıqlı olaraq həyata 
keçirilir və daxili siyasət xarici siyasətin, xarici siyasət daxili 
siyasətin istiqamətlərinə təsir edir. Xarici siyasət canlı vasitələrin 
tələbatlara köklənən maraqları uğrunda dövlət sərhədlərindən 
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kənar hərəkət fəaliyyətləridir. Hərəkət fəaliyyəti də öz növbəsində 
elə bir vəziyyətdir ki, bu vəziyyət mütləq şəkildə hərəkət edən 
vasitələrə məxsusdur. Bu baxımdan da xarici siyasətin subyektləri 
dövlətin sərhədlərindən kənarda hərəkət fəaliyyətində olan 
vasitələr-şəxslər və xarici siyasət fəaliyyəti il ə məşğul olan 
şəxslərin toplaşdığı qurumlardır. Bu qurumlarda şəxslərin 
hərəkətləri müəyyən ideoloji istiqamətlər üzrə cəmləşir və 
hərəkətlərin cəmi nəticəsində xarici siyasət istiqamətləri üzrə 
siyasət cərəyanları axınları yaranır. Xarici siyasət fəaliyyəti il ə 
məşğul olan şəxslər və şəxslərin toplaşdığı siyasət qurumları 
xarici siyasətin subyektləri hesab edilə bilərlər.  

Dövlət özü siyasi təsisat olaraq əsas xarici siyasət subyekti 
hesab edilməlidir. Çünki dövlət rəhbəri, hökumət rəhbəri, xarici 
siyasəti həyata keçirən nazirliklər (bəzi ölkələrdə idarələr-ofis və 
departamentlər-məsələn, Böyük Britaniyada Foreign and 
Commonwealth Office, ABŞ-da State Department və s.) və digər 
dövlət-rəsmi- səlahiyyətli şəxslərin (diplomatik nümayəndələr-
səfirl ər, elçilər, nunsilər, müvəqqəti işlər müvəkkill əri; təmsilçilik 
səlahiyyəti verilmiş rəsmi şəxsi (şəxsi heyət) və s.) hərəkətləri, 
fəaliyyətləri əsasən dövlət adından həyata keçirilir. Dövlət 
beynəlxalq münasibətlərdə həmin şəxslərlə təmsil olunur. Dövlət 
özü xarici siyasətin vahid qurumu kimi təmsil olunur. Dövlət 
xarici siyasətdə əsas, mərkəzi subyekt rolunu oynayır. Nəzərə 
almaq lazımdır ki, dövlət birləşmiş komponentlərin cəmindən 
ibarət olan bir vahid qurumdur. Komponentlərin, elementlərin, 
canlı və cansız vasitələrin birgə fəaliyyəti dövlətin ümumi 
fəaliyyət məzmununu formalaşdırır. Xarici siyasətin əsas tərəfi 
kimi dövlət çıxış edir. Dövlət həm daxili, həm də xarici 
fəaliyyətini hüquq normaları ilə tənzimləyir ki, bu normalar da 
vasitələrin hərəkət istiqamətlərini formalaşdırır. Dövlət öz 
təsisatları vasitəsilə-dövlət rəhbəri və hakimiyyət qurumları 
vasitəsilə- özünün daxili və xarici siyasət fəaliyyətini təmin edir. 
Məsələn, bu məzmuna aydınlıq gətirmək üçün belə bir hüquq 
norması mövcuddur: -Azərbaycan Respublikası öz təhlükəsizliyini 
və müdafiəsini təmin etmək məqsədilə Silahlı Qüvvələr və başqa 
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silahlı birləşmələr yaradır;-Azərbaycan Respublikası başqa 
dövlətlərin müstəqilliyin ə qəsd vasitəsi kimi və beynəlxalq 
münaqişələrin həlli üsulu kimi müharibəni rədd edir.1 Azərbaycan 
Respublikası başqa dövlətlərlə münasibətlərini hamılıqla qəbul 
edilmiş beynəlxalq hüquq normalarında nəzərdə tutulan prinsiplər 
əsasında qurur.2  Eləcə də ABŞ Konstitusiyasında qeyd edilir:- 
Birləşmiş Ştatların vətəndaşlarının səsvermə hüququ nə Birləşmiş 
Ştatlar tərəfindən, nə də hər hansı bir ştat tərəfindən cinsi 
mənsubiyyətə görə nə inkar edilə bilər, nə də məhdud edilə bilər.3 
Fransa konstitusiyasında qeyd edilir: -Respublika mənşəyindən, 
dinindən, irqindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşların qanun 
qarşısında bərabərliyini t əmin edir. Respublika bütün dini 
inanclara hörmət edir.4  Rusiya konstitusiyasında qeyd edilir:-
Rusiya Federasiyası öz ərazisinin bütövlüyünü və 
toxunulmazlığını təmin edir. 5  Yuxarıda qeyd edilən hüquq 
normaları əsas hərəkət istiqamətləridir və normaların cəmi və 
qarşılıqlı əlaqəli tətbiqi istiqamətləri dövlətin ümumi fəaliyyət 
sxemini formalaşdırır.  

Bütün beynəlxalq dövlətlərarası müqavilələrdə əsas tərəflər 
dövlətlər hesab edilirlər. Məsələn, Yaponiya ilə imzalanmış sülh 
Müqaviləsində (8 sentyabr 1951-ci ildə San-Fransiskoda 
imzalanıb) qeyd edilir:-Yaponiya Koreyanın müstəqilliyini 
tanıyaraq, Kvelpart, Hamilton limanı və Daqelet də daxil olmaqla, 

                                                 
1 Azərbaycan Konstitusiyası. Maddə 9. 
2 Azərbaycan Konstitusiyası. Maddə 10. 
3 ABŞ Konstitusiyası. Düzəliş 19.1920-ci il. 
4  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.-608 с. Конституция 
Французской Республики. Статья 1. kitabda səh. 53. 
5  Конституция Российской Федерации. (Извлечение). Статья 4. 
Действующее международное право. В трех томах. Составители 
проф. Ю.М. Колосов и проф. Э.С. Кривчикова. Москва. Издательство 
Московского независимого института международного права. 1996. 
səh.. 121. 
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Koreyaya qarşı iddiada olduğu bütün hüquqlardan imtina edir;-
Yaponiya Formoz və Peskador adalarına qarşı iddiada olduğu 
bütün hüquqlardan imtina edir.1 Bu ifadələr onu göstərir ki, daxili 
və xarici siyasətdə dövlət özü əsas tərəf-subyekt kimi iştirak edir. 
Dövlət rəhbəri və hakimiyyət nümayəndələri və qurumları 
vasitəsilə özünün daxili və xarici münasibətlərdə maraqlarını 
təmin edir. Məsələn, Uzaq Şərq məsələsinə görə üç Böyük 
Dövlətin Krım Sazişində qeyd edilir:-Üç Böyük Dövlətin 
rəhbərləri-Sovet İttifaqı, Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük 
Britaniya-razılığa gəldilər ki, Almaniyanın təslim olmasından və 
Avropada müharibənin başa çatmasından iki-üç ay sonra Sovet 
İttifaqı Müttəfiqlərin tərəfində Yaponiyaya qarşı müharibədə 
aşağıdakı şərtlər əsasında iştirak edəcək....2. 1904-cü ildə 
Yaponiyanın xaincəsinə hücumu ilə pozulmuş Rusiyaya məxsus 
olan hüquqların bərpa olunması., məhz həmin hüquqlar 
aşağıdakılardır: a) Saxalin adasının cənub hissəsini və bura daxil 
olan bütün adaları qaytarmaq; b) Dayren ticarət limanının, Sovet 
İttifaqının bu limanda əlahiddə maraqlarının təmi olunması şərtilə, 
beynəlmiləlləşdirilməsi və Port- Artur limanında SSRİ-nin hərbi-
dəniz bazalarının əsasında icarənin bərpa olunması şərtilə;... 

3. Sovet İttifaqına Kuril adalarını vermək.2  
Yuxarıda qeyd olunan beynəlxalq hüquq normalarından 

görünür ki, bütün normalar dövlət adından, dövləti təmsil edən 
vasitələr tərəfindən yaradılır.  

Dövləti beynəlxalq münasibətlərdə təmsil edən əsas subyekt 

                                                 
1 Мирный Договор С Японией-подписан в Сан-Франциско. 8 сентября 
1951 г. (Извлечение). Глава II. Статья 2. Действующее международное 
право. В трех томах. Составители проф. Ю.М. Колосов и проф. 
Э.С.Кривчикова. Москва. Издательство Московского независимого 
института международного права. 1996. səh. 208. 
2 Крымское Соглашение трех Великих Держав по вопросам Дальнего 
Востока 11 февраля 1945 г. (Извлечение). Действующее 
международное право. В трех томах. Составители проф. Ю.М. 
Колосов и проф. Э.С. Кривчикова. Москва. Издательство Московского 
независимого института международного права. 1996. səh. 208. 
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(siyasi şəxs) xalqı beynəlxalq münasibətlərdə təmsil edən dövlət 
rəhbəridir. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının Konstitu-
siyasında yazılır ki, dövlət rəhbəri ölkənin daxilində və xarici 
münasibətlərində dövləti təmsil edir.1 Dövlət rəhbərinə beynəlxalq 
münasibətlərdə fəaliyyət üçün xalq tərəfindən (referendum yolu 
ilə - birbaşa demokratiya və ya qanunverici orqanda-vasitəli 
demokratiya - nümayəndəli demokratiya - qəbul edilmiş konstitu-
siyada və digər qanunlarda səlahiyyətlər əks olunur) geniş səla-
hiyyət verilir. Məsələn, Azərbaycan Konstitusiyasında qeyd edilir: 

-Azərbaycan Respublikasınmın xarici ölkələrdə və beynəlxalq 
təşkilatlarda diplomatik nümayəndəlikl ərinin təsis edilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə təqdimat verir, 
Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə və beynəlxalq 
təşkilatlarda diplomatk nümayəndələrini təyin edir və geri çağırır;  

-xarici dövlətlərin diplomatik nümayəndələrinin etimadnamə 
və övdatnamələrini qəbul edir; 

-dövlətlərarası və hökumətlərarası beynəlxalq müqavilələr 
bağlayır, dövlətlərarası beynəlxalq müqavilələri təsdiq və ləğv  
olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə 
təqdim edir, təsdiqnamələri imzalayır;  

-Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin razılığı ilə 
müharibə elan edir və sülh bağlayır.2 ABŞ Konstitusiyasında qeyd 
edilir ki, prezidentin ixtiyarı var ki, senatın məsləhəti və razılığı 
ilə iştirak edən senatorların üçdə ikisinin bəyəndiyi təqdirdə 
beynəlxalq müqavilələr bağlasın; senatın məsləhəti və razılığı ilə 
səfirl əri, başqa rəsmi nümayəndələri və konsulları.....təyin etsin. 
Üçüncü bənddə qeyd edilir ki, Prezident səfirl əri və başqa rəsmi 
nümayəndələri qəbul edir.3  

Dövlət rəhbərinin müvafiq səlahiyyətləri onların xarici siyasət 
aktlarının mahiyyət və məzmununu əks etdirir və dövlətin 
maraqlarını və məqsədlərini təmin etməyin əsas istiqamətlərini 

                                                 
1 Azərbaycan Konstitusiyası. Maddə 8. 
2 Azərbaycan Konstitusiyası. İcra Hakimiyyəti Fəsli. 
3 ABŞ Konstitusiyası. Maddə II, B ənd 2., Bənd 3. 
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göstərir. Dövlət rəhbəri xarici siyasət fəaliyyətinin əsas subyekti 
(burada subyekt şəxs kimi nəzərdə tutulur) hesab edilir. Dövlət 
rəhbəri dövlətin xarici siyasətinin həyata keçirilməsində ümumi 
istiqamətverici, istiqamət müəyyənedici rol oynayır. Dövlətin 
xarici siyasətinin mahiyyət və məzmununa, xarakterinə (müharibə 
və ya sülh məqsədli) dövlət rəhbərinin fəaliyyəti, bu baxımdan 
şəxsi keyfiyyətləri və təcrübəsi təsir göstərir. Bir məsələni 
unutmaq olmaz: müharibənin elan olunması dövlətin 
müdafiəsinə əsaslanırsa, bu, işğalçılığa qarşı olan bir müsbət 
aktdır v ə beynəlxalq münasibətlərdə dövlətin xoş rəftarını 
əsaslandırmalıdır. Çünki işğalçılığın qarşısının alınması, 
işğalçının cəzalandırılması və zərərsizləşdirilm əsi özü bir sülh 
istiqamətli, xoşməramlı siyasət aktıdır. M əsələn, Ermənistanın 
işğalçı dövlət kimi cəzalandırılması üçün Azərbaycan tərə-
findən torpaqların azad olunması uğrunda müharib ənin elan 
olunması və işğalçının yerinə otuzdurulması və cəzalandırıl-
ması aktı beynəlxalq münasibətlərdə xoşməramlı və sülhə 
əsaslanan akt kimi qiymətləndirilm əlidir. Əks təqdird ə, nəzərə 
almaq lazımdır ki, dövlətin öz sərhədlərini genişləndirm ə ma-
rağının həddi yoxdur. Bu istək də işğalçılığın genişlən-
dirilm əsinə yol açır. Tarazlı vəziyyət dəyişikliy ə məruz qalır.  

Dövlət rəhbəri (həm də icra hakimiyyətinin birbaşa rəhbəri 
olan zaman) daxili siyasətdə olduğu kimi xarici siyasət 
fəaliyyətini də qanunverici orqanla razılaşdırılmış şəkildə həyata 
keçirir. Dövlət r əhbəri v ə hakimiyyət anlayışlarının  bu 
məqamda birləşmiş məzmunu özünü əks etdirir. Dövlət rəhbərinin 
(birbaşa xalq tərəfindən seçilmiş və ya qanunverici orqanda-xalqın 
nümayəndələri tərəfindən seçilmiş rəsmi şəxs) öz xarici siyasət 
fəaliyyətini qanunverici qurumla əlaqəli və razılaşdırılmış şəkildə 
həyata keçirməsi o deməkdir ki, dövlət rəhbəri həm birbaşa, həm 
də nümayəndəli qurum olan qanunverici qurumla birgə fəaliyyət 
göstərir ki, hər iki hal da, istiqamət də xalqın xarici siyasətdə 
iştirakı  mənasını verir. Xalq xarici siyasətdə təmsil olunur, 
həmçinin xarici siyasətdə öz nümayəndələri vasitəsilə iştirak edir, 
xarici siyasət fəaliyyətinə nəzarət edir.  
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Qeyd edildiyi kimi, dövlət əsas xarici siyasət subyektidir. Əsas 
xarici siyasət subyekti də struktur baxımından bir neçə tərkib 
subyektlərə bölünür. Tərkib subyektlərə bəzən törəmə subyektlər də 
demək olar. Bu törəmə subyektlər əslində əsas subyektin fəaliyyətini 
yerinə yetirmək üçündür və əsas subyektin tərkib hissələridir. Nəzərə 
almaq lazımdır ki, dövlət özü struktur baxımından ayrı-ayrı siyasət 
qurumlarından təşkil olunubdur. Onun strukturları da iki başlıca 
istiqamətdə fəaliyyət göstərən siyasət qurumlarıdır. Bu siyasət 
qurumlarının da fəaliyyəti qarşılıqlı şəkildə asılı olaraq əsasən iki 
istiqamətdə-daxili və xarici- mövcud olur. Dövlətin xarici siyasət 
fəaliyyəti üzrə törəmə subyektlərini aşağıdakılar hesab etmək olar: 
Xarici işlər nazirlikləri (bəzi ölkələrdə idarələr), xarici ölkələrdə olan 
nümayəndəlikl ər-diplomatik nümayəndəlikl ər, o cümlədən, 
səfirlikl ər, konsulluqlar, beynəlxalq təşkilatlar yanında nümayən-
dəlikl ər. Dövlətin təşkilatlarda daimi təmsilçiliklərini təşkilatlar 
yanındakı nümayəndəlikl ər həyata keçirir. (Məsələn, dövlətlərin 
BMT yanında daimi nümayəndəlikl əri). Bununla yanaşı, beynəlxalq 
forumlarda dövlət tərəfindən səlahiyyət verilmiş şəxslər vasitəsilə də 
dövlət təmsil olunur. Dövlətin xarici siyasət fəaliyyətini, dövlət 
rəhbərinin xarici siyasətini əsasən dövlətin xarici işlər nazirliyi 
(xarici siyasət idarəsi) həyata keçirir. Xarici işlər nazirliyi dövlətin 
icra hakimiyyətinin tərkib strukturu olaraq dövlətin xarici siyasətinin 
mərkəzləşməsində, əlaqələndirilməsində mühüm rol oynayır. 
Dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərir və xarici 
siyasət sahəsində mövcud olan aktların icrasını təmin edir. Məsələn, 
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Əsasnaməsində 
qeyd edilir: 1. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi 
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətini həyata keçirən mərkəzi 
icra hakimiyyəti orqanıdır. 2. Nazirlik öz fəaliyyətində Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının 
qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və 
sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar 
və sərəncamlarını, habelə bu Əsasnaməni rəhbər tutur. 1 Xarici işlər 

                                                 
1 Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə. 
Əsasnamə 29 yanvar 2004-cü il tarixli Prezident Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. 
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nazirliyi icra qurumu olmaqla yanaşı, xarici siyasət sahəsində öz 
səlahiyyəti daxilində xarici ölkələrdəki nümayəndəlikl ərə rəhbərlik 
edən, onların fəaliyyətini mərkəzləşdirən, koordinasiyaedici rəhbər 
bir qurumdur. Məsələn, Əsasnamədə qeyd edilir: 8.2. Azərbaycan 
Respublikasının diplomatik xidmət orqanlarının vahid sisteminə 
rəhbərlik edir. Nazirlik mərkəzi icra qurumu olaraq dövlətin xarici 
siyasəti zamanı xarici siyasət cərəyanlarının yayılmasını, siyasi 
aktların dövriyyəli mövcudluğunu, dövriyyəli qaydada baş verməsini 
təmin edir. Bu baxımdan Əsasnamədə yazılır: 8.3. Azərbaycan 
Respublikasının daxili və xarici siyasəti, ölkənin iqtisadi, sosial və 
mədəni həyatı haqqında informasiyanın Azərbaycan respublikasının 
diplomatik nümayəndəlikl əri vasitəsilə xaricdə yayılmasını təmin 
edir. Nazirlik digər dövlət qurumlarının xarici siyasətinin həyata 
keçirilməsində kömək edir. Məsələn, Əsasnamədə göstərilir: 8.18. 
Azərbaycan Respublikası Mili Məclisinin parlamentlərarası və digər 
xarici əlaqələrinin həyata keçirilməsinə kömək edir. 8.20. dövlət 
orqanlarının xarici dövlətlərin dövlət orqanları və vəzifəli şəxsləri ilə, 
beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrinə yardım edir. Xarici işlər nazirliyi 
dövləti beynəlxalq münasibətlərdə təmsil edir. (Həmin sənəd. Bənd 
8. 1) Xarici işlər nazirliyi xarici siyasəti həyata keçirən əsas icra 
vasitəsi hesab edilir. Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin 
əsasnaməsində də qeyd edilir ki, bu ölkənin xarici işlər nazirliyi icra 
hakimiyyətinin federal orqanı olaraq, Rusiya Federasiyasının xarici 
dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri sahəsində dövlət 
idarəçiliyini həyata keçirir. Bu ölkənin xarici işlər nazirliyinin əsas 
funksiyası ondan ibarətdir ki, qurum Rusiya Federasiyasının xarici 
siyasətinin ümumi strategiyasını hazırlayır və Rusiya Federasiyasının 
Prezidentinə müvafiq təklifl ər hazırlayır;  

-Rusiya Federasiyasının xarici siyasət kursunu realizə edir; 
Rusiya Federasiyası subyektlərinin beynəlxalq əlaqələrini 
koordinasiya edir;  

-beynəlxalq arenada Rusiyanın ərazi bütövlüyünün, 
suverenliyinin və digər maraqlarının müdafiəsinin diplomatik 
vasitələrlə təminatını yerinə yetirir;  
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-Rusiya Federasiyasının xarici dövlətlərlə diplomatik və 
konsul əlaqələrini və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrini yerinə 
yetirir və s. 1  

 
 Yazılma tarixi 17 may 2010-cu il  

 
Diplomatk qurumlar  
Diplomatiya. Müasir liberal dövlətlər yarandıqdan sonra bu 

dövlətlər aralarında münasibətlər daha da məzmunlu xarakter 
almağa başladı. Cəmiyyətlərin sistemləşməsi, yeni-yeni münasibət 
sahələrinin və vasitələrinin meydana gəlməsi dövlətlər və xalqlar 
arasında münasibətləri daha da məzmunlu etdi. Dövlətlər arasında 
maraqlar uğrunda genişlənən müharibələrin qarşısının alınması, 
problemli məsələlərə görə kəskinləşən siyasi mübarizələrin, 
ixtilafların qarşısının alınması zərurətləri diplomatiyanı bir 
fəaliyyət vasitəsi kimi daha da əhəmiyyətli və məzmunlu etdi. 
XVIII-XIX əsrlərdə diplomatiya bir vasitə olaraq daha da 
gücləndi və sistemləşdi. İmperiyalar diplomatik vasitələrlə bir çox 
dövlətlərdə nüfuz qazandılar, yeni təsir dairələrinə sahib oldular. 
Bununla yanaşı, diplomatik fəndgirliyin tətbiqi imperiyaların bir 
çoxlarının da dağılmasında təkanverici rol oynadı. Diplomatiya 
sahəsi öz fəaliyyət istiqamətlərinə görə çoxçalarlıdır və məzmun 
baxımından eyni, sinonim tərifl əri əks etdirir. Diplomatiya 
anlayışı, ifadəsi köklü tərifə malikdir. Bununla yanaşı, bu 
fəaliyyət sahəsi geniş tərkibə malik olduğundan, diplomatiya 
anlayışına dair də bir çox tərifl ər vermək olar. Ancaq bu tərifl ər 
heç də bir-biri ilə zidiyyət təşkil etmir.  

Diplomatiya nədir?-bu suala diplomatiyanın vəzifə və 
funksiyalarını müəyyən etməklə aşağıdakı şəkild ə cavab 
vermək olar: 

                                                 
1 Положение о Министерстве иностранных дел Российской 
Федерации. 14 марта 1995 г., Действующее международное право.  
В трех томах. Составители проф. Ю.М. Колосов и проф. 
Э.С.Кривчикова. Москва. Издательство Московского независимого 
института международного права. 1996. səh. 504-505.  
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-diplomatiya dövlətin ümumi xarici siyasətini həyata keçirmək 
üçün ən mühüm vasitədir; 

-diplomatiya dövlətlər arasında münasibətlər strategiyasının 
tərkib elementidir və strategiyanı icra edən vasitələrdəndir; 

-diplomatiya bir vasitə olaraq həmçinin xarici siyasət 
strategiyasının və taktikasının hazırlanmasında mühüm rol 
oynayır; 

-diplomatiya xarici siyasət üzrə bir fəaliyyət sahəsi olaraq, 
siyasi danışıqların aparılması, münaqişələrin həll edilməsi, 
beynəlxalq gərginliyin aradan qaldırılması, kompromisə gəlinməsi, 
eyni zamanda müharibələrin qabağının kəsilməsi, sülh 
danışıqlarının aparılması üçün ən real vasitə hesab edilə bilər; 

-diplomatiya bir siyasi fəaliyyət sahəsi olaraq, məqsədlərə 
çatılmaq üçün təşkil edilir. Diplomatiyanın ən mühüm vəzifə-
lərindən biri məqsədlərə çatılmaq üçün müəyyən funksiyaların 
yerinə yetirilməsini təmin etməkdən ibarətdir. Diplomatiya siyasi 
şəraitin, siyasi vəziyyətin araşdırılması funksiyasını yerinə yetirir 
və siyasi gedişatın izlənilməsini həyata keçirir. Diplomatiya siyasi 
hərəkətlər üçün zaman amilinin müəyyən edilməsini təmin edən 
vasitədir; 

-diplomatiya bir dövlətin başqa dövlət ərazisində siyasətini 
yayan əsas vasitədir;  

-diplomatiya dövlətin xarici siyasətinin yayılmasını təmin 
edən fəaliyyət sahəsidir. Diplomatiya eyni zamanda xarici 
siyasətin yayılması zamanı məqsədyönlü yolların axtarılmasını və 
tapılmasını təmin edən fəaliyyət sahəsidir; 

-diplomatiya dövlətin xarici siyasətinin dönərliyini, dövriyyəli 
şəkildə icrasını təmin edən fəaliyyət sahəsidir.  

-diplomatiya bir dövləti başqa bir dövlətdə və beynəlxalq 
təşkilatda təmsil etmək üçün təşkil edilən fəaliyyət növüdür, 
fəaliyyət sahəsidir.  

-diplomatiyanın başlıca vəzifəsi beynəlxalq gərginliyin aradan 
qaldırılmasını təmin etməkdən ibarətdir. Diplomatiya xarici 
siyasət cərəyanlarının-xarici siyasət sahəsində törədilən hadisə-
lərin, aktların ardıcıl olaraq törədilməsi nəticəsində yaradılan 
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siyasi hadisələrin ardıcıl düzülüşü, axını və formalaşmasında 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir və bu cərəyanların hərəkətində 
təkanverici funksiyanı yerinə yetirir;  

-diplomatiya dövləti müdafiə edən vasitədir. Diplomatiya 
dövlətin həm də xarici siyasətini müdafiə edir. Diplomatiya 
dövlətin sərhədlərdən kənar maraqlarını qoruyur;  

-diplomatiya dövlətin xarici siyasətinin taktikasını müəyyən 
etmə vasitəsidir;  

-diplomatiya xarici siyasət strategiyasının yerinə yetirilməsi 
üçün istifadə edilir. Diplomatiya iki və ya daha çox dövlətin xarici 
siyasətini eyni istiqamətlər üzrə birləşdirən, qovuşduran, 
sintezləşdirən bir vasitədir, fəaliyyətdir. Diplomatiya həmçinin 
dövlətlərin xarici siyasətinin birləşməsi zamanı onların vahid 
maraqlarını təmin edən vasitədir;  

-diplomatiya regional, qlobal və ixtisaslaşmış sahələr üzrə 
maraqlarını genişləndirmək üçün fəaliyyət növüdür. Diplomatiya 
dövlətlərin fərqli maraqlar üzrə fəaliyyət istiqamətlərini birləş-
dirmə vasitəsidir. Diplomatiya xarici siyasət həyata keçirərkən 
fikirl əri razılaşdırma, ideyaları, maraq və məqsədləri birləşdirmə 
vasitəsidir; 

-diplomatiya dövlətin regional xarici siyasətinin həyata 
keçirilməsi zamanı xarici siyasət istiqaməti üzrə hərəkətdə olan 
vasitələrin hərəkətini qoruyan bir vasitədir; 

-diplomatiya dövlətin xarici maraqlarının genişlənməsi, 
yayılması üçün məkan və obyektlər əldə edən fəaliyyət sahəsidir. 
və s.; 

-diplomatiya xarici siyasəti icraedici, qoruyucu, genişləndirici, 
xarici siyasətə təkanverici bir vasitədir.  

Diplomatiyanın məzmununa dair ümumiləşdirilmiş tərifl ər 
mövcuddur.  

Diplomatiya dövlət başçılarının, hökumətlərin və xarici 
əlaqələr üzrə xüsusi orqanların prinsipial fəaliyyəti olub, dövlətin 
xarici siyasətinin məqsəd və vəzifələrini həyata keçirməkdən və 
dövlətin hüquq və maraqlarını müdafiə etməkdən ibarətdir. 
Diplomatiya dedikdə, əsasən beynəlxalq münasibətlərin iştirakçısı 
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olan dövlət və qrupların səlahiyyətli nümayəndələri arasında 
danışıqların aparılması sənəti və təcrübəsi nəzərdə tutulur. 1  

Diplomatiya həll olunan məsələnin xarakterini və konkret 
şərtləri nəzərə almaqla tətbiq olunan üsul və vasitələrin, qeyri-
hərbi praktiki mərasimlərin məcmusundan ibarət olan dövlətin 
xarici siyasətini həyata keçirmək üsuludur. İkinci tərifə əsasən 
diplomatiya-dövlətin xarici siyasətinin məqsəd və vəzifələrinin 
həyata keçirilməsi, dövlətin, onun xaricdəki müəssisə və 
vətəndaşlarının hüquqlarının və maraqlarının qorunması üzrə 
dövlət və hökumət başçılarının, xarici işlər nazirinin, xaricdəki 
diplomatik nümayəndəlikl ərin, beynəlxalq konfransdakı nüma-
yəndə heyətlərinin rəsmi fəaliyyətidir.2 Belə bir fikir mövcuddur 
ki, diplomatiyadan başqa dövlətin xarici siyasətinin həyata 
keçirilməsinin fərqli üsul və vasitələri də mövcuddur, iqtisadi 
əməkdaşlıq, hərbi güc, kəşfiyyat, xarici siyasi təbliğat və s. Lakin 
diplomatiyadan fərqli olaraq onların bir çoxu xarici siyasətə 
münasibətdə müstəqil məqsəd və vəzifələrə sahib olurlar.3 
Diplomatiya xarici siyasətə münasibətdə daha dar anlayışdır, 
çünki onun realizəsinin sadəcə olaraq vasitələrindən biridir.  

 Diplomatiya sövdələşmə və danışıqlar kimi prosesləri və 
vasitələri özündə cəmləşdirir. .Bu proseslər diplomatiyanın 
fəaliyyət məzmununu əks etdirir. Diplomatiya bir hərəkət 
fəaliyyətidir. Beynəlxalq sövdələşmə və danışıqlar beynəlxalq 
əlaqələr tədqiqatlarının geniş və rəngarəng ədəbiyyata və orta 
diapazonlu nəzəri mülahizələrin nüfuzlu miqdarına malik, 
nisbətən daha yaxşı müəyyən edilmiş alt sahəsini təşkil edir. 
Diplomatiya diplomatk danışıqların böyük əksəriyyətinin baş 

                                                 
1 http://az.wikipedia.org/wiki/Diplomatiya. 
2 H.A.Qasımova. “Xarici Əlaqələr Hüququ”, Dərslik, Bakı Dövlət Universiteti 
nəşriyyatı-2008. Diplomatiyanın anlayışı və xarici siyasət ilə onun qarşılıqlı 
əlaqəsi. http://www.diplomatiya.az/index. php?option=com_content&view-
article&id=176:diplomatiyann-anlay-v-xarici-siyast-il-onun-qarlql-laqsi-
&catid=53:diplomatiya&Itemid=99. 
3 Yenə orada. 
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verdiyi institusional strukturdur.1  Diplomatiya beynəlxalq 
əlaqələrin “baş təsisatı” (Wight, 1978:113) və daha prozaik desək 
“mühərrik bölməsidir”(Cohen,1998). Bu və ya digər yarlıqlar 
diplomatiyanı biz bildiyimiz qaydada dövlətlərarası əlaqələri 
həyata keçirməyin mühüm təsisatı kimi müəyyən edir. 
Diplomatiya siyasi qurumlar, onların rəhbərləri və səlahiyyətli 
agentləri arasında təmasların sülhpərvər aparılmasıdır. (Hamilton 
və Langhome,1995:1). Diplomatiya müxtəlif dövlətlərin 
hökumətləri arasında, uyğun tərəflərin qarşılıqlı tanıdığı (qəbul 
etdiyi) vasitəçilərdən istifadə etməklə sülhpərvər əlaqələrin 
yaradılması və inkişaf etdirilməsi üçün xarici siyasət alətidir. 
(Magalhaes,1988:59) Diplomatiya təmsilçilik və rabitə sistemidir. 
Rabitə beynəlxalq əlaqələrin mövcud olması üçün məntiqi zəruri 
şərtlərdən biridir. Diplomatiya nizamlanmış təmas (rabitə) prosesi 
(Constantinou, 1996:25) və ya “beynəlxalq cəmiyyətin təmas 
sistemi” kimi başa düşülə bilər. (James, 1980:942) 2  

Diplomatiya xarici siyasəti həyata keçirən fəaliyyət sahəsidir, 
vasitədir. Bu fəaliyyət sahəsi ilə məşğul olan vasitələr-diplomatik 
şəxslər, diplomatik qurumlar da vardır. Diplomatk qurumlar həm 
xarici siyasəti, həm də bu siyasətin tərkibi olan diplomatiyanı 
həyata keçirən vasitələrdirlər. Diplomatik qurumları təmsil edən 
şəxslər-icraçılardırlar. Diplomatik sənədlər də diplomatiyada 
məqsədə çatmaq üçün yolları və hərəkət (fəaliyyət) istiqamətlərini 
müəyyən edən vasitələrdirlər. Diplomatik şəxslər mövcud 
sənədlər əsasında öz fəaliyyətlərini tənzimləyirlər. Diplomatiya 
dövlətlərarası fəaliyyət sahəsi olduğundan, bu sahənin fəaliy-
yətinin normalar əsasında tənzimlənməsi məsələsi də mövcuddur. 
Bu baxımdan da diplomatik fəaliyyətin tənzimlənməsinə dair də 
beynəlxalq hüquq normaları mövcuddur və bu normalar əsasında 
dövlətlərarası diplomatik əlaqələrin qayda və prinsipləri müəyyən 
edilir. Sənədlərə əsasən diplomatik agentlərin statusu müəyyən-

                                                 
1 Christer Junson. Diplomatiya, Sövdələşmə və Danışıqlar. 
http://www.diplomatiya.az/index. php?option=com_content&view-
article&id=175:diplomatiya-soevdlm-v-danqlar-
&catid=53:diplomatiya&Itemid=99. 
2 Yenə orada..  
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ləşdirilir. Eyni zamanda diplomatik nümayəndəlikl ərlə bağlı 
dövlətlərarası münasibətlər də sənədlərdə öz əksini tapır. 
Diplomatk əlaqələr haqqında Vyana Konvensiyasına əsasən (18 
aprel 1961-ci il) nümayəndəlikl ərin rəhbərləri üç sinfə bölünür: a) 
dövlət rəhbərləri yanında akkreditə olunan səfirl ər və internunsilər 
sinfi və ekvivalent dərəcəyə uyğun olan nümayəndəlikl ərin 
rəhbərləri; b) dövlət rəhbərləri yanında akkreditə olunan elçilər və 
internunsilər sinfi; c) xarici işlər nazirləri yanında akkreditə 
olunan işlər vəkill əri.1  

Qeyd etmək lazımdır ki, başqa dövlət ərazisində mülki işlərin 
həyata keçirilməsi, vətəndaş (fiziki və hüquqi şəxslərinin) 
məsələlərinin həll edilməsi üçün dövlətlər arasında konsul 
xidmətləri də həyata keçirilir. Təmsil etdiyi ölkə ilə yerləşdiyi 
ölkə arasında ticarət, iqtisadi, mədəni və elmi əlaqələrin, dostluq 
münasibətlərinin inkişafında mühüm rol oynayır. Diplomatik 
nümayəndəlikl ər də konsul xidmətlərini həyata keçirmək 
səlahiyyətlərinə malikdirlər. Beynəlxalq sənədə əsasən, konsulun 
fəaliyyət dairəsi (konsul dairəsi) mövcuddur. Konsul idarələrinin 
rəhbərləri əsasən dörd sinfə bölünür:  

a) general konsullar, b) konsullar, c) vitse-konsullar, d) konsul 
agentləri. 2  Ümumiyyətlə, konsul xidmətləri də dövlətlərarası 
münasibətləri həyata keçirən fəaliyyət sahəsidir. Dövlətlərarası 
siyasi münasibətlərin tərkib fəaliyyətidir. Ümumi siyasi 
münasibətlərin tərkibini əhatə edən mülki, iqtisadi, mədəni, elmi 
və s. münasibətlərin həyata keçirilməsini təmin edir. Konsul 
xidməti siyasi fəaliyyətin tərkib hissəsidir. Məsələn, Azərbaycan 

                                                 
1 Венская Конвенция о дипломатических сношениях. 18 апреля 1961 
года. Статья 14. Действующее международное право. В трех томах. 
Составители проф. Ю.М. Колосов и проф. Э.С. Кривчикова. Москва. 
Издательство Московского независимого института международного 
права. 1996. səh. 514. 
2 Венская Конвенция о консульских сношения и факультативные 
протоколы. 24 апреля 1963 года. Действующее международное право. 
В трех томах. Составители проф. Ю.М. Колосов и проф. Э.С. 
Кривчикова. Москва. Издательство Московского независимого 
института международного права. 1996. səh. 528. 
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Respublikasının Konsulluğu haqqında Əsasnamədə qeyd edilir: -
4. Konsulluqlar Azərbaycan Respublikasının qəbul edən 
dövlətdəki diplomatik nümayəndəliyinin (olduğu halda) başçısının 
ümumi siyasi rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərir.1 Konsul xidməti 
diplomatik xidmətin bir növüdür. Məsələn, diplomatik xidmət 
haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda qeyd edilir:-
1.2. Konsul xidməti Azərbaycan Respublikasının Konsul 
nizamnaməsi əsasında həyata keçirilən diplomatik xidmətin bir 
növüdür. 2 Diplomatiya dövlətlərarası münasibətlərdə 
subyektlərin hərəkət istiqamətlərinin müəyyən olunmasında rol 
oynayan vasitə olaraq hərəkətlər trayektoriyalarında təkanverici, 
qovuşdurucu, qarşıdurmanı zərərsizləşdirici, toqquşmaya yol 
verməmək üçün qarşı-qarşıya hərəkətdə olan vasitələri 
“sürüşdürücü” rolu oynayan bir fəaliyyət sahəsidir, vasitəsidir.  

 
 Yazılma tarixi 19 may 2010-cu il  

 
Beynəlxalq təşkilatlar 
 
Beynəlxalq təşkilatlar beynəlxalq arenada dövlətlər tərəfindən 

onların qarşılıqlı maraqlarını təmin etmək üçün münasibətlərini 
tənzimləmək məqsədilə birgə yaradılan qurumlardır. Beynəlxalq 
təşkilatlar dövlətlərin xarici siyasət fəaliyyətlərini 
istiqamətləndirmək üçün də təşkil edilir. Dövlətlərin beynəlxalq 
münasibətləri müasir cəmiyyətin qurulduğu əsaslardan biridir. Bu 
gün məhz dövlətlərarası qarşılıqlı əlaqələrdən sivilizasiyanın 
özünün mövcudluğu asılı olur. Müasir beynəlxalq münasibətlər 
özlüyündə iqtisadi, siyasi, mədəni və digər əlaqələri birləşdirən 
çətin bir sistemdir. Hal-hazırda beynəlxalq münasibətlər 
inkişafının bir neçə ümumdünya tendensiyası mövcuddur. Bir 

                                                 
1 Azərbaycan Respublikasının Konsulluğu haqqında Əsasnamə. 
http://www.mfa.gov.az/index.php?option=com_content&task=view&id=28&it
em id=40. 
2 Diplomatik xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 
http://www.rusum.az/laws/law_953106246_7974.pdf. 
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tərəfdən bu yeni beynəlxalq təşkilatların və ittifaqların əmələ 
gəlməsi ilə xarakterizə olunan inteqrasiya prosesləridir, digər 
tərəfdən isə dövlətlər aralarında qəsdən dezinteqrasiya prosesləri 
gedir və dünya daha çox qütbləşmə ilə üz-üzə gəlir. 1  

Orta əsrlərdə, yeni və ən yeni tarixi dövrlərdə, xüsusilə, İkinci 
Dünya müharibəsindən sonra beynəlxalq arenada dövlətlərin 
sayının artması bu dövlətlər arasında münasibətlərin, əlaqələrin 
genişlənməsinə səbəb oldu. Yer kürəsində əhali artımı yeni-yeni 
tələbatları üzə çıxardı. Bununla yanaşı, yeni inkişaf etmiş 
cəmiyyətlər, yeni dünya görüşü, fərqli mədəniyyətə malik olan 
cəmiyyətlərin artması dövlətlər arasında, xalqlar arasında yeni 
əlaqələrin meydana gəlməsini zəruri etdi. Ayrı-ayrı regionlarda 
dövlətlərin fəaliyyəti, yeni-yeni güclü dövlətlərin meydana 
gəlməsi də dövlətlərin münasibətlərinin genişlənməsinə təsir etdi. 
Dövlətlərin münasibətləri regionlar üzrə, regionlararası və 
ixtisaslaşmış, konkret sahələr üzrə inkişaf etməyə başladı. Dünya 
problemlərinin birgə həllində maraqların birləşdirilməsi, dünyanın 
ayrı-ayrı dövlətləri üzərində ümumi nəzarət mexanizminin 
formalaşdırılması zərurətləri üzə çıxdı. Dünya problemləri üzrə 
münasibətlərin, əlaqələrin sistemləşməsi məsələləri də zəruri oldu.  

Dövlətlər inkişaf etdikcə öz aralarında əlaqələri də inkişaf 
etdirməyə başladılar. Əlaqələrin inkişafı da öz növbəsində 
maraqlar uğrunda siyasi hərəkətlərin sistemli şəkildə həyata 
keçirilməsini zəruri etdi. Dövlətlər coğrafi baxımdan qlobal və 
regional səviyyədə münasibətləri sistemləşdirmək məcburiyyəti 
ilə üzləşdilər. Dövlətlər aralarında olan əlaqələr o səviyyəyə gəlib 
çatdı ki, münasibətlərin, əlaqələrin idarə olunması prinsipləri və 
zərurəti meydana gəldi. Məhz təşkilatlar ayrı-ayrı sahələr və 
regionlar üzrə münasibətlərin idar ə edilməsinə xidmət etdi. 
Təşkilatlar münasibətlərin idarə edilməsi üçün sistemli 
mexanizmin yaradılmasını təmin etdi. Münasibətlərin böyüməsi, 
əlaqələrin qloballaşması münasibətlər üzərində sistemli idarəetmə 
zərurətini ortaya çıxartdı. Bu baxımdan təşkilatların yaradılması 

                                                 
1 Международные отношения.http://www.unitednations.ru/article_27.html. 
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zərurətlərini qısa şəkildə ümumiləşdirilmiş fikirl ərlə aşağıdakılar 
olduğunu qeyd etmək olar: 

 1. Dövlətlərin daxili tələbatlarını ödəmək üçün münasibətlərin, 
əlaqələrin sistemli şəkildə idarə edilməsi zərurəti. 

2. Regional və qlobal səviyyədə problemlərin həllinə birgə 
yanaşma zərurəti.  

3. Problemlərin həlli istiqamətində gücün birləşdirilməsi üçün 
münasibətlərin birləşdirilməsi, sistemli şəkildə müəyyən edilməsi 
zərurəti. 

4. Problemlərin həlli istiqamətində diqqət və maraqların vahid 
mərkəzdə birləşdirilməsi zərurəti.  

5. Yeni münasibət istiqamətlərinin yaradılması zərurəti. 
6. Birləşmiş münasibətləri, diqqəti problemlərin həllinə 

yönəltmək zərurəti.  
7. Qarşılıqlı münasibətlərin prinsiplərinin müəyyən edilməsi 

zərurəti. 
8. Münasibət qaydalarının müəyyən edilməsi zərurəti. 
9.Münasibət dairələrinin və obyektlərinin müəyyən edilməsi 

və sistemləşdirilməsi zərurəti. 
10. Beynəlxalq aləmdə dövlətlərin hərəkətlərinə birgə nəzarət 

üçün münasibətlərin sistemləşdirilməsi zərurəti.  
11. Beynəlxalq münasibətlərdə ədalətin qorunması naminə 

maraqların birləşdirilməsi zərurəti. 
12. Beynəlxalq aləmdə siyasi cərəyanların istiqamətlərinin 

müəyyən edilməsi zərurəti.  
13. Beynəlxalq aləmdə siyasi qarşıdurmaların qabağının 

kəsilməsi zərurəti. 
14. Beynəlxalq aləmdə siyasi və hərbi qarşıdurmaların 

qarşısının alınması zərurəti və s.  
Ümumiyyətlə, səbəbləri daha çox göstərmək olar. Təşkilatlar 

məqsədlər üçün yaradılır və buna görə də məqsədlərə çatmaq üçün 
bütün fəaliyyət prinsipləri və istiqamətləri təşkilat sənədlərində, 
təşkilat yığıncaqlarında əks olunur. Hər bir təşkilatın yaradılması 
məqsədləri, vəzifə və funksiyaları, fəaliyyət strategiyası həmin 
təşkilatın nizamnaməsində və digər təsis və fəaliyyət sənədlərində 
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qeyd edilir. Məsələn, Birləşmiş Mill ətlər Təşkilatının nizamna-
məsində qeyd edilir: Məqsəd və prinsiplər:  1. Beynəlxalq sülh və 
təhlükəsizliyi müdafiə etmək və bu məqsədlə təcavüz aktlarının, 
təzyiqlərin, eləcə də digər sülhü pozmaların kənarlaşdırılması və 
ləğv edilməsi və sülh yolları ilə həyata keçirilməsi üçün kollektiv 
şəkildə effektiv ölçülər götürmək və ədalət prinsiplərinə və 
beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq sülhün pozulmasına səbəb ola 
biləcək situasiyaların və beynəlxalq mübahisələrin həlli v ə yerinə 
qoyulması. 

2. Xalqların öz müqəddaratını təyin etmə və bərabər-
hüquqluluq prinsipinə hörmət əsasında dövlətlərarası dostluq 
əlaqələrini inkişaf etdirmək, həmçinin ümumsülhün möhkəm-
lənməsi üçün digər müvafiq ölçüləri götürmək.  

3. Humanitar, mədəni, sosial, iqtisadi problemlərin həllində və 
eləcə də dilindən, dinindən, cinsindən, irqindən asılı olmayaraq 
hər kəs üçün əsas azadlıq və insan hüquqlarına hörmətin 
genişləndirilməsi və inkişafı sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığı 
həyata keçirmək. 

4. Bu ümumi məqsədlərə çatmaq üçün dövlətlərin 
fəaliyyətlərinin razılaşdırılması mərkəzinə çevrilmək. 1  Qeyd 
etmək lazımdır ki, hər bir beynəlxalq təşkilat nizamnaməyə malik 
olmur. Məsələn, BMT-nin nizamnaməsi var, lakin ATƏT-in isə 
qüvvədə olan və təşkilatın fəaliyyət spesifikasını əks etdirən 
nizamnaməsi yoxdur.2  Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq 
üzrə Təşkilat olan ATƏT hazırda formalaşmaqda olan beynəlxalq 
regional təşkilatdır. 1975-ci ildə Helsinkidə qəbul edilmiş Yekun 
                                                 
1 Устав Организации Объединенных Нации. Целы и принципы Статья 
1. Действующее международное право. В трех томах. Составители 
проф. Ю.М. Колосов и проф. Э.С. Кривчикова. Москва. Издательство 
Московского независимого института международного права. 1996. 
səh. 8. 
2 Международное организации. 
http://ru.wikipedia.org/wiki%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%
B5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1
%86%D0%B8%D0%B8. 
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aktı, 1990-cı ildə Parisdə qəbul edilmiş Yeni Avropa üçün Xartiya 
və ona əlavə sənəd, 1992-ci ildə Helsinkidə qəbul edilmiş 
“Dəyişiklikl ər dövrünün çağırışı” bəyannaməsi ATƏT-in quruluşu 
və fəaliyyətinin əsas istiqamətləri üzrə qərarlar paketi, habelə 
1994-cü il Budapeşt Müşavirəsi ATƏT-in təsis sənədləri sayılır. 
Bu qərarlara uyğun olaraq ATƏM ATƏT-ə çevrilmişdir. 1 
Beynəlxalq təşkilatlar beynəlxalq hökumətlərarası (dövlətlərarası) 
təşkilatlara və beynəlxalq qeyri-hökumət (qeyri-dövlət, ictimai) 
təşkilatlara bölünür. Beynəlxalq hökumət təşkilatları dövlətlər və 
ya dövlətlərin institutları tərəfindən dövlətlər arasında və ya 
dövlətlərin səlahiyyətli institutları arasında imzalanan 
müqavilələrlə yaradılan birliklərdir. (BMT, Avropa İttifaqı, 
NATO, İslam Konfransı Təşkilatı, Afrika Birliyi T əşkilatı, 
Amerika Dövlətləri Təşkilatı, MDB və s.) Beynəlxalq qeyri-
hökumətlərarası, ictimai təşkilatlar isə müxtəlif ölk ələrdən olan və 
qanunvericiliyi xarici fiziki və hüquqi şəxslərə ictimai təşkilatlar 
yaratmaq imkanı verən və belə təşkilatlarda rəhbər qurumlara 
seçilmək imkanı verən dövlətlərdə qeydiyyata alınan subyekt-
lərdən ibarət olan birliklərdir. (Beynəlxalq Hüquq Assosiasiyası, 
Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara Cəmiyyətlərinin Beynəlxalq 
Federasiyası, Elmi İşçilərin Ümumdünya Federasiyası və s.) 
Burada üzvlərin birgə fəaliyyətinin əsasında iqtisadi, sosial, 
mədəni, siyasi və vətəndaş sahələrində məramlı məqsədlərə nail 
olmaq və ümumi maraqları qorumaq dayanır. Bu təşkilatların 
fəaliyyət dairələri, coğrafiyası təşkilatın Nizamnaməsi ilə 
müəyyən edilir. Dövlətlərarası təşkilatlar həmçinin ümumi 
səlahiyyətli (BMT, ABT, ADT) və xüsusi səlahiyyətli 
(Ümumdünya Poçt İttifaqı, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı) 
təşkilatlara, eləcə də üzv olma qaydası nöqteyi-nəzərdən açıq 
(istənilən dövlət onun üzvü ola bilər) və qapalı (məsələn, NATO) 
təşkilatlara bölünür.  

                                                 
1 “Beynəlxalq hüquq” Azərb.dilində, Bakı, “Qanun” nəşriyyatı, 2002, 752 s. 
Məsul redaktor və tərcüməçi-hüquq elmləri namizədi, dosent. 
R.F.Məmmədov., səh.328. 
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Dövlətəbənzər qurumlar da beynəlxalq arenada xarici 
siyasət həyata keçirən subyektlərdir. Bu qurumlara ilk növbədə 
“azad şəhərlər” aiddir. Dövlətəbənzər qurum ümumiləşdirilmiş 
anlayışıdır. Bu termin yalnız şəhərlərə deyil, həm də müəyyən 
rayonlara aid tətbiq edilir. Bəzi hallarda bu qurumu azad şəhər, 
bəzi hallarda isə azad ərazi və azad zona adlandırmışlar (məsələn 
azad şəhər-Dantsik, azad ərazi-Triyest). Azad şəhərlər beynəlxalq 
müqavilənin əsasında, yaxud beynəlxalq təşkilatın qərarı ilə 
yaradılır və məhdud hüquq qabiliyyətinə malik özünəməxsus 
dövləti təmsil edir. Beynəlxalq meydanda azad şəhərlərin 
mənafelərini ya marağı olan dövlətlər, ya da beynəlxalq təşkilatlar 
təmsil edir. Vatikan (Müqəddəs taxt-tac) zahirən dövlətin demək 
olar ki, bütün atributlarına-müəyyən əraziyə, hakimiyyət 
orqanlarına və s. malikdir. Lakin Vatikanın əhalisi haqqında 
yalnız şərti danışmaq olar: belə ki, “əhali” katolik kilsəsinin işləri 
ilə məşğul olan müvafiq vəzifəli şəxslərdən ibarətdir. Vatikan bu 
qurumu tanıyan dövlətlərlə diplomatik əlaqələrə malikdir.1 
Beynəlxalq təşkilatlar aşağıdakı şəkildə klassifikasiya edilir: 

İştirakçıların dairələrinə görə  
-Universal təşkilatlar (bütün dövlətlər üçün-məsələn, BMT); 
-regional (bu təşkilata yalnız bir regionun dövlətləri üzv ola 

bilərlər (Məsələn, Afrika Dövlətləri Təşkilatı, Amerika Dövlətləri 
Təşkilatı); 

-regionlararası təşkilatlar. 
Səlahiyyətlərin xüsusiyyətlərinə görə  
-dövlətlərarası-dövlətlərin suverenliyini məhdudlaşdırmayan; 
-dövlətüstü-burada dövlətlərin suverenliyinin müəyyən bir 

hissəsi məhdudlaşır: belə təşkilata daxil olmaqla üzv dövlətlər öz 
səlahiyyətlərinin bir qismini könüllü olaraq orqanları qismində 
beynəlxalq təşkilatlara verirlər. 

Funksiyaları yerinə yetirməyə görə təsnif olunma 
-normayaradıcı; 
-konsultativ; 

                                                 
1 “Beynəlxalq hüquq” Azərb.dilində, Bakı, “Qanun” nəşriyyatı, 2002, 752 s. 
Məsul redaktor və tərcüməçi-hüquq elmləri namizədi, dosent. 
R.F.Məmmədov., səh.100-101.  
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-vasitəçi; 
-əməliyyatçı; 
-informasiya ötürmə və qəbul etmə.  
Yeni üzvlərin qəbul olunması qaydalarına görə təsnif olunma 
-açıq (istənilən dövlətin qəbul olunması həmin dövlətin özünə 

aiddir); 
-qapalı (təşkilata qəbul olunmaq üçün ilkin təsisatların, 

idarələrin razılığı tələb olunur). 
Səlahiyyət (fəaliyyət dairəsi) baxımından təsnif olunma 
-ümumi səlahiyyətli (məsələn, BMT); 
-xüsusi səlahiyyətli (iqtisadi, siyasi, kredit-maliyyə, ticarət 

məsələləri üzrə, sağlamlıq üzrə və s. Ümumdünya Poçt İttifaqı, 
Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatı və s.) ; 

-Beynəlxalq yarımtəşkilatlar (klublar)-məsələn, “Böyük 
Səkkizlik”. 

Beynəlxalq yarımtəşkilatlar (yaxud klublar) beynəlxalq 
əlaqələrdə tez-tez mühüm rol oynayırlar, beynəlxalq institutlar 
kimi təsnif oluna bilməzlər, belə ki, rəsmi statusları yoxdur, 
nizamnamələri, mənzil-qərərgahları və s. yoxdur.1  

Təşkilatlar aşağıdakı kimi adlanırlar. Təşkilatlar və orqanları  
Təşkilat -Birləşmiş Mill ətlər Təşkilatı, ATƏT, Beynəlxalq 

Cinayət Polisi Təşkilatı-İnterpol, İslam Konfransı Təşkilatı, Qara 
Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Şərqi Karib Dövlətləri 
Təşkilatı, Amerika Dövlətləri Təşkilatı, Kollektiv Təhlükəsizlik 
Müqaviləsi Təşkilatı, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, Demokratiya 
və İqtisadi İnkişaf Təşkilatı (GUAM), Ümumdünya 
Meteorologiya Təşkilatı, Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı, 
Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı, Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, 
Sənaye İnkişafı üzrə Birləşmiş Mill ətlər Təşkilatı (YUNİDO), 
BMT-nin təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə Təşkilatı 

                                                 
1Классификация международных организации. 
http://ru.wikipedia.org/wiki%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%
B5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1
%86%D0%B8%D0%B8.  
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(YUNESKO), Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, Ümumdünya Əqli 
Mülkiyyət Təşkilatı, Neft İxrac Edən ölkələr Təşkilatı (OPEC) və s.; 
İttifaq -NATO İttifaqı, Avropa İttifaqı, Afrika İttifaqı, 

Ümumdünya Elektrik Rabitəsi İttifaqı, Ümumdünya Poçt İttifaqı;  
Birlik -Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Ölk ələr Birliyi (Britaniya 

Birliyi); 
Assambleya-Asiya Parlament Assambleyası, Baltika 

Assambleyası; 
Forum-Asiya-Sakit Okean Parlament Forumu, Asiya-Sakit 

Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Forumu; 
Şura-Avropa Şurası, Arktika Şurası, Baltik Dənizi Ölkələri 

Şurası, İran Körfəzi Ərəb Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurası; 
Assosiasiya-Cənubi Asiya regional əməkdaşlıq Assosiasiyası, 

Cənub-Şərqi Asiya ölkələri Assosiasiyası (ASEAN), Atom 
Elektrik Stansiyaları Əməliyyatçılarının Assosiasiyası; 

Qrup -Rio Qrupu, “77-lər qrupu”-bu qurum BMT tərkibində 
fəaliyyət göstərən və inkişaf etməkdə olan ölkələr tərəfindən 
yaradılmış təşkilatdır. Asiya, Afrika və Latın Amerikası 
ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin BMT-nin təşəbbüsü ilə 
keçirilən Ticarət və İnkişaf Konfransında (Cenevrə) 77 dövlət 
tərəfindən yaradılmışdır. 1967-ci ildə “77-lər qrupu”nun Xartiyası 
qəbul edilir. Həmin sənəddə göstərilir ki, Qrupun üzvləri inkişaf 
etməkdə olan ölkələrin birliyini və həmrəyliyini möhkəmlən-
dirməklə yanaşı, bir-birilə daimi əlaqələr saxlayacaq, 
məsələhətləşmələr aparacaq. 1976-cı ildə “77-lər qrupu”nun 
keçirdiyi müşavirədə “İnkişaf etməkdə olan ölkələrin inkişaf 
proqramı” adlı sənəd qəbul edilmişdir.1  

Zona-Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası (NAFTA), Avropa 
Ali T əhsil Zonası (Boloniya qrupu, Boloniya Prosesi iştirakçıları); 

Agentlik -Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik 
(MAQATE); 

                                                 
1 Axundov N.A., Məmmədov C.A., Dünya dövlətlərinin əsas coğrafi, siyasi və 
iqtisadi göstəricil əri. I kitab Avrasiya dövlətləri; Bakı 2000-240 səh. s. 238. 
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Proqram-Ətraf Mühit Üzrə BMT Proqramı (YUNEP), BMT-
nin İnkişaf Proqramı; 

Fond-Kənd Təsərrüfatı İnkişafının Beynəlxalq Fondu, 
Beynəlxalq Valyuta Fondu; 

Konfrans-Ticarət və İnkişaf üzrə BMT Konfransı 
(YUNKTAD); 

Liqa -Ərəb dövlətləri Liqası 
və. s. kimi adlanırlar.  

  
Yazılma tarixi 24 may 2010-cu il  

 
Beynəlxalq münasibətlər anlayışı  
 
Məlumdur ki, sosial və siyasi elmlərin hər bir qolu ictimai –

siyasi həyatın bu və ya digər sferasını öyrənir. Sferalar həmin elmi 
qolların obyektlərinə çevrilir. İlk baxışdan “beynəlxalq 
münasibətlər” anlayışını müəyyən etmək bir o qədər də xüsusi 
çətinlik yaratmır. Bu –“dövlətlər və dövlətlər sistemləri, əsas 
siniflər arasında, sosial, iqtisadi və siyasi qüvvələr arasında, 
beynəlxalq arenada fəaliyyət göstərən təşkilatlar və ictimai 
hərəkatlar arasında, daha da geniş götürsək, xalqlar arasında 
iqtisadi, siyasi, ideoloji, hüquqi, diplomatik və digər əlaqələrin 
cəmidir.” 1 Beynəlxalq münasibətlər dövlətin daxili siyasət 
sahələri və istiqamətləri üzrə həyata keçirdiyi xarici siyasətinin 
“məhsuludur”. Dövlətin daxili siyasətində daxili münasibətlər 
tənzimlənirsə, xarici siyasətində xalqlararası, dövlətlərarası, 
cəmiyyətlərarası münasibətlər tənzimlənir. Beynəlxalq 
münasibətlər iki və ya daha çox dövlət arasında, dövlətlə 
beynəlxalq təşkilat arasında, beynəlxalq təşkilatlar arasında, 
dövlətlərin hüquqi şəxsləri arasında olan münasibətlərdir. Bu 
baxımdan dövlətlər (əsas) və təşkilatlar (törəmə) beynəlxalq 

                                                 
1 П.А.Цыганков. Политическая социология международных 
отношений. Международные отношения как особый род 
общественных отношений. Понятие и критерии международных 
отношений. http://www.society.polbu. ru/tsygankov_sociology/ch07_i.html. 
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hüququn əsas subyektləridirlər. Beynəlxalq təşkilatlar məhz ayrı-
ayrı sahələr və regionlar üzrə dövlətlərin xarici siyasətini 
qruplaşdıran, münasibətləri qruplaşdıran əsas qurumdur. 
Təşkilatların fəaliyyəti başlıca olaraq münasibətlərin (xarici 
siyasətin yaratdığı) qruplaşmasını-ümumdünya, regionlar, 
regionlararası, sahələr üzrə (ixtisaslaşmış) təmin edir və 
münasibətlərin istiqamətlənməsini yaradır. Dövlətlərin xarici 
siyasət fəaliyyətləri nəticəsində onların qarşılıqlı münasibətləri 
formalaşır. Beləlikl ə, beynəlxalq münasibətlər formalaşır. 
Beynəlxalq münasibətlərin və xarici siyasətin obyektləri arasında 
(münasibət obyektlərinə yanaşma forması) oxşar xüsusiyyətlər 
vardır və demək olar ki, münasibət siyasət üzərində qurulur və 
genişlənir. Siyasət ayrı-ayrı təbəqələr (dövlət və vətəndaş), sosial 
qruplar, ictimai qurumlar, fərdlər aralarında münasibət yaratma, 
münasibət genişləndirmə vasitəsidir. Geniş fəlsəfi nöqteyi-
nəzərdən yanaşdıqda, xarici siyasətin obyekti ilə beynəlxalq 
münasibətlərin obyektləri arasında bəzi, çox da nəzərə çarpmayan 
fərqləri qeyd etmək olar. Əgər beynəlxalq münasibətlərin əsas 
predmeti dövlətlər (subyektlər) və dövlətlər aralarında olan 
qarşılıqlı hərəkətlər vasitələri, hərəkət istiqamətləri və 
sahələridirsə, münasibətlərdirsə, xarici siyasətin predmeti daha 
çox münasibət yaratmaq uğrunda xarici siyasət fəaliyyətinin əhatə 
olunduğu sahələrdir. Əsas fərq ondadır ki, beynəlxalq 
münasibətlər “m əhsuldur”, xarici siyasətin həyata keçirilməsi 
isə “istehsal prosesidir”. Hüquq normaları isə “istehsal 
prosesləri” v ə “məhsulu” tənzimləyir. Xarici siyasət və beynəlxalq 
münasibətlər bir-birilə sıx bağlı olan iki tərkib hissədən ibarətdir. 
Həm “məhsul”, həm də “istehsal prosesi” tələbata xidmət edir, 
maraqların yerinə yetirilməsi üçündür. Qeyd edildiyi kimi, 
beynəlxalq münasibətlər xarici siyasətdən yaranır, xarici 
fəaliyyətdən, hərəkətlərdən meydana gəlir. Beynəlxalq 
münasibətlərin məzmunu və formalaşması da öz növbəsində xarici 
siyasətə təsir edir. Xarici siyasətin genişlənməsinə və əhatə 
dairəsinin daralmasına, obyekt və vasitələrinin istifadə olunmasına 
beynəlxalq münasibətlərin təsiri böyükdür. “Beynəlxalq 
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münasibətlər” anlayışı ilə “dövlətlərin xarici siyasətləri” 
anlayışları arasında eyni məzmunluq vardır. Belə ki, beynəlxalq 
münasibətlər xarici siyasətdən formalaşmaqla daha geniş məna 
kəsb edir. Beynəlxalq münasibətlərin predmetinin obyektinə 
konkret məsələlər daxil olmaqla yanaşı, geniş məsələlər, ümumi 
məsələlər də daxildir. Beynəlxalq münasibətlərin predmetinə həm 
də qlobal məsələlər aid edilir. Beynəlxalq münasibətlər anlayışına 
geniş prizmadan yanaşmaq olar. Xarici siyasət beynəlxalq 
münasibətlərdə dövlətlərin iştiraklarının dairə və sferalarını 
genişləndirir, yaxud da daraldır. Beynəlxalq münasibətlər xarici 
siyasət üzərində olan bir anlayışdır və bu anlayışın baza 
predmetini məhz sistemləşmiş beynəlxalq münasibətlər təşkil edir. 
Beynəlxalq münasibətlərin əsas obyekti (maraq vasitəsi olduqda) 
və subyektləri dövlətlər hesab edilirlər və beynəlxalq 
münasibətlərdə maraq amili mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xarici 
siyasət də maraq üzərində qurulur. Bu qarşılıqlı bağlılıq 
anlayışların oxşar xüsusiyyətlərini ortaya çıxarır. Beynəlxalq 
münasibətlərin bazalarında da maraq anlayışı dayanır. Beynəlxalq 
münasibətlərlə xarici siyasət anlayışlarını bu baxımdan eyniləş-
dirmək olar. Xarici siyasət reallaşdıqca dövlətlər arasında 
münasibətlər qurulur, əlaqələr yaradılır. Xarici siyasət aktı 
münasibətləri əmələ gətirir. Məhz tələbata əsaslanan münasibətlər 
və əlaqələr qurmaq üçün xarici siyasət həyata keçirilir. Dövlətlərin 
xarici siyasətləri həyata keçirdikləri sahələr beynəlxalq 
münasibətlərin sahələridir. Beynəlxalq münasibətlərdə hər bir 
dövlətin eyni çəkisi mövcud deyil və iştirak gücü əsasən dövlətin 
gücünə əsaslanır. Bu baxımdan dövlətlərin regionda, regiondan 
kənarda iştirakları, qlobal və lokal problemlərin həllində iştirak 
formaları meydana gəlir. Güclü dövlətlər öz xarici siyasətlərində 
və beynəlxalq münasibətlərdə iştiraklarında əsasən maraq bazası 
(mənbəsi) rolunda çıxış edirlər. Bu o deməkdir ki, dövlətlərin 
gücü onların maraqlarının çəkisini artırır və digər maraqları (orta 
və zəif gücə malik olan dövlətlərin maraqlarını) öz tərəfinə çəkir. 
Bu baxımdan da beynəlxalq münasibətlərdə hər bir maraq öz 
yerini tutur. Dövlətlər də maraqlarına görə öz yerlərinə malik 
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olurlar. Kiçik və orta maraqlar böyük maraq mərkəzlərindən enerji 
alır, maraq nümayiş etdrən tərərflər faydalanırlar, maraq bazaları 
yaranır. Xarici siyasət baza fəaliyyətidirsə, beynəlxalq 
münasibətlər fəaliyyətin məhsuludur, üst qatdır. Üst qat baza qata 
təsir edir və istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Xarici siyasətdə 
hərəkət başlayan kimi fəaliyyət də yaranır, beynəlxalq 
münasibətlər əmələ gəlir. Beynəlxalq münasibətlər bir qədər geniş 
anlama malikdir və əsasən dövlətlərin hərəkətlərinə əsaslanırlar. 
Dövlətlərin hərəkətlərinin səhnələrini yaradırlar. Beynəlxalq 
münasibətləri məhz dünya siyasəti anlayışı ilə eyniləşdirmək olar. 
Beynəlxalq münasibətlər bütün sahələri-ümumi və konkret sahələr 
üzrə dövlətlərin hərəkət müstəvisini formalaşdırır və dövlətlər 
hərəkət trayektoriyasına malik olurlar. Beynəlxalq münasibətlərdə 
dövlətlər öz xarici siyasət fəaliyyətləri il ə hərəkətdə olurlar. 
Qarşılıqlı hərəkətlər zamanı subyektlərin maraqlara uyğun olaraq 
qruplaşması, sistemləşməsi baş verir. Hər bir subyektin 
özünəməxsus maraq dairəsi mövcud olur. Kiçik subyektlər öz 
maraqlarını böyük subyektlərlə qarşılqlı hərəkətlər zamanı 
böyüdürlər. Elə də olur ki, hərəkətlər zamanı maraq dairələri 
qısalır, obyektlərin sayı azalır. Beynəlxalq  münasibətlər özündə 
müxtəlif forma və məzmuna, müxtəlif gücə və maraqlara malik 
olan qarşılıqlı münasibətlər yaradan subyektlərin hərəkət 
sahələridir. Beynəlxalq münasibətlərdə hər bir “siyasi planet” “öz 
oxu” ətrafında bu və ya digər zamana bağlı olaraq “fırlanma” 
hərəkəti edir. “Siyasi planetlər” “Siyasi Günəşlər” və digər “siyasi 
planetlər”l ə qarşılıqlı münasibətlər zamanı hərəkət edirlər, hərəkət 
edərkən öz maraqlarını genişləndirirlər, gücləri artır və nəticədə 
öz güclərinə və “Siyasi Günəşlər”l ə qarşılıqlı münasibətlər 
forması və məzmununa görə “öz oxları” ətrafında “fırlanırlar”. 
“Siyasi planetlər”in öz “oxları ətraflarında fırlanmaları” onların 
“Siyasi planetlər” və “Siyasi Günəşlər”l ə qarşılıqlı tarazlı 
münasibərlər zamanı “siyasi planetlər” tarazlı hərəkətlər 
mexanizmlərini yaradırlar.  

Qeyd edildiyi kimi, beynəlxalq münasibətlər dövlət və digər 
subyektlərin hərəkətləri nəticəsində əldə olunan “siyasi 
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məhsuldur”. Məsələn, əmtəə-istehlak məhsulları istehsal 
vasitələrinin qarşılıqlı münasibətləri nəticəsində əmələ gəlirsə, 
beynəlxalq münasibətlər də xarici siyasət fəaliyyəti nəticəsində 
əmələ gələn “məhsuldur”.  

Xarici siyasətin sistemləşməsi və beynəlxalq münasibətlərin 
sistemləşməsi birinci və ikinci sıralanmış proseslər olaraq, 
məzmun baxımından oxşardır və əlaqəlidir. Buna görə də biri var 
istehsal proseslərinin sistemləşməsi, biri də var ki, məhsulların 
sistemləşməsi. Hər iki proses bir-birilə əlaqəlidir.  

Dövlətin beynəlxalq münasibətlərdə iştirakı həmin dövlətin 
daxili siyasətinin gücündən, daxili siyasətində iştirak edən 
vasitələrin gücündən, imkanlarından asılıdır. Bu baxımdan qeyd 
etmək olar ki, ABŞ kimi qüdrətli dövlətin beynəlxalq 
münasibətlərdə iştirak gücü, iştirak imkanları dünyanın ayrı-ayrı 
orta və kiçik dövlətlərinin iştirak imkanları ilə eyni deyildir. ABŞ 
həm ümumi münasibətlərdə, həm də xüsusi münasibətlərdə daha 
çox təsir imkanlarına malikdir. Dövlətin beynəlxalq müna-
sibətlərinin ümumi gücü, dövlətin daxili siyasi gücü üzərində 
qurulan xarici siyasətinin gücündən asılıdır. Bu baxımdan da qeyd 
etmək olar ki, dövlətin beynəlxalq münasibətlərinə onun daxili 
gücü təsir edir.  

Xarici siyasət bir subyektin digər subyektlə münasibət 
yaratmaq və əlaqə qurmaq üçün həyata keçirdiyi fəaliyyətdir. 
Münasibət isə fəaliyyətin məhsuludur. Xarici siyasət dedikdə, 
əsasən dövlətin aktı nəzərdə tutulur, beynəlxalq münasibət 
dedikdə isə, aktın məhsulu (aktın nəticəsi, aktın meydana gətirdiyi 
məfhum-varlıq nəzərdə tutulmalıdır. Münasibət və fəaliyyət bir-
birinə təsir göstərən və bir-birinə təkan verən vasitələrdir). Hər 
ikisinin obyekti əsasən insanların maraq kəsb etdiyi sahələrdir. 
Hər iki anlayışın subyekti dövlətlər və təşkilatlardır. Xarici siyasət 
zamanı ayrı-ayrı sahələr üzrə dövləti təmsil edən siyasət qurumları 
aralarında münasibətlər formalaşır, əlaqələr qurulur.  

Beynəlxalq münasibətlər (iki və ya daha çox dövlət arasında 
və yaxud təşkilatlar, şəhər dövlətlər aralarında olan münasibətlər, 
bəzən buna xalqlararası münasibətlər də deyilir) coğrafi və tərkib 
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məzmunu, əhəmiyyəti və miqyası, təsir dairəsi və obyekti 
baxımından regional və qlobal xassələrə malikdir. Xarici siyasət 
anlayışına nisbətən “beynəlxalq münasibətlər” anlayışına daha 
geniş aspektdən yanaşmaq lazımdır. Təbii ki, beynəlxalq 
münasibətlər dövlətlərin və təşkilatların (törəmə subyektlərin) 
fəaliyyətinin məhsulu olaraq üst qat mənasını verir. 
Münasibətlərin məzmunu subyektlərin hərəkət istiqamətlərinə də 
təsir edir. Xarici siyasət fəaliyyəti münasibətlərin məzmununu 
yaradırsa, eləcə də münasibətlər hərəkətin müəyyən olunmasına 
təsir edir, münasibətlər hərəkəti müəyyənləşdirir. Məsələn, 
Azərbaycanla Ermənistan arasında baş vermiş münaqişə iki 
subyekt arasında münasibətin məzmununu təşkil edir və 
subyektlərin hərəkət fəaliyyətlərinin məzmun və istiqamətlərinə 
təsir edir. Eləcə də ABŞ-la İran arasında düşmənçilik münasi-
bətləri iki subyektin beynəlxalq aləmdə (ikitərəfli v ə çoxtərəfli 
formatda) qarşılıqlı hərəkətlərinin məzmununu müəyyən edir. Bir 
məsələni unutmaq olmaz: münasibətlərin mahiyyət və 
məzmununa subyektlərin hərəkətinin məqsədi və tərzi, məzmunu 
təsir göstərir. Düzdür, hərəkət münasibəti yaradır, münasibətin 
davamlılığı, tərzinin ardıcıllığı hərəkətlərin sonrakı məzmunna 
təsir edir. İstər xarici siyasət, istərsə də xarici siyasətin “məhsulu” 
olan beynəlxalq münasibətlər hüquq normaları ilə tənzimlənir. 
Hüquq normaları xarici siyasət və beynəlxalq münasibətlər 
subyektlərinin hərəkət istiqamətlərini müəyyən edir. Hüquq 
normaları hərəkətlərin çərçivələrini, hədlərini, məzmun və 
mahiyyətini müəyyənləşdirir.  

Ümumi hüquq nəzəriyyəsindən bizə məlumdur ki, hər bir 
cəmiyyətin normal fəaliyyəti üçün hüququn, hüquqi 
nizamasalmanın mövcudluğu obyektiv, zəruri bir haldır, başqa 
sözlə desək, cəmiyyət olan yerdə hüquq da olmalıdır. Əgər 
dünyada olan dövlətləri bir cəmiyyət kimi, əgər belə demək 
mümükünsə, dünya dövlətlərinin ailəsi kimi təsəvvür etsək, onda 
belə bir məntiqi nəticəyə gələ bilərik ki, bu cəmiyyətin özündə də 
hüquqa obyektiv ehtiyac vardır. Bu hüquq beynəlxalq hüquq 
adlanır. Beynəlxalq hüquq ayrı-ayrı dövlətlərin milli hüquq 
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sistemlərindən fərqli olan və onlardan asılı olmayaraq mövcud 
olan hüquqi normalar sistemidir. O, məhz dövlətlər arasındakı 
müxtəlif xarakterli münasibətləri hüquqi çərçivəyə salmaq üçün 
yaranmışdır. Beynəlxalq hüquq normaları dövlətlərarası münasi-
bətlər sisteminin, demək olar ki, hər bir aspektini əhatə edir.1 
Əslində beynəlxalq hüquq anlayışı xalqlararası yox, dövlətlərarası 
hüquq kimi başa düşülməlidir, çünki beynəlxalq hüquq bilavasitə 
xalqlar tərəfindən yaradılmır və xalqlar üçün deyil, mahiyyət 
etibarilə dövlətlər üçün, dövlətlərarası əlaqələrin tənzimlənməsi 
üçündür. Beynəlxalq hüquq beynəlxalq ümumi hüquq (public 
intrenational law) və beynəlxalq xüsusi hüquqa (private 
international law) ayrılır. Beynəlxalq ümumi hüquq dövlətlər, 
dövlətəbənzər qurumlar və beynəlxalq təşkilat aralarında olan 
münasibətləri tənzimləyir. Beynəlxalq xüsusi hüquq isə qeyri-
dövlət xarakterli beynəlxalq münasibətləri, yəni hər şeydən əvvəl 
əcnəbi fiziki və hüquqi şəxsin iştirak etdiyi mülki-hüquqi və ona 
yaxın olan münasibətləri tənzimləyir.2 Beynəlxalq xüsusi hüquq 
beynəlxalq ümumi hüququn tərkib hissəsidir. Beynəlxalq ümumi 
hüququn subyekti olan qurumlar məhz öz aralarında mövcud olan 
bütün sahələr üzrə münasibətləri tənzimləmək üçün normalar 
yaradırlar. Beynəlxalq münasibətlərdə əsas norma yaradan tərəf 
dövlətdir və dövlətəbənzər qurumdur. Təşkilatlarda da dövlətlər 
təmsil olunaraq normalar yaradırlar. Təşkilatlar öz mövcudluq-
larına görə dövlətlərsiz mümkün olmayan qurumlardır. Normalar 
da öz-özlüyündə dövlətlərə aid olduğundan, bu normaların icrası, 
normalara əməl edilməsi də dövlətlərin iradələrinə, istək və 
maraqlarına bağlıdır. Dövlətlər aralarında münasibətlər tərkib 
etibarilə ümumi və xüsusi xarakterə malik olsalar da, əsasən 
dövlətlərarası münasibətlər siyasi əhəmiyyət kəsb edir. Dövlətin 
siyasətinə onun iqtisadiyyat-ticarət, (ticarətin tərkibində gömrük), 
sərmayə qoyuluşu, xarici ölkəyə məxsus olan şirkətlərlə iqtisadi 

                                                 
1  Lətif Hüseynov. Beynəlxalq hüququn anlayışı və təbiəti. 
http://www.diplomatiya.az/index.php?option=com_content&view=article&id=
155:beynlxalq-hueququn-anlay-v-tbiti&catid=49:nezeriyye&itemid=95. 
2 Yenə orada.  
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münasibətlər, mədəniyyət, hərbi, ekologiya, səhiyyə, idman, insan 
hüquqları, ictimai-təhlükəsizlik, vətəndaş hüquqları, humanitar 
yardım, dəniz, sərhədlər, kosmik fəza və s. aid olduğundan, 
dövlətlər aralarında bu sahələr üzrə yaradılan bütün münasibətlər 
dövlətlərarası ümumi münasibətlərə aid edilir. Bu baxımdan da 
beynəlxalq hüquq dedikdə, subyektlərin xüsusi hüquqi 
münasibətlərini də özündə əks etdirən və münasibətlərin 
tənzimlənmə sistemini yaradan ümumi beynəlxalq hüquq 
normaları başa düşülə bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, mülki 
münasibətlər də dövlətin siyasətinin tərkib hissəsidir və dövlətin 
iradəsindən kənar mülki münasibətlərin tənzimlənməsi qeyri-
reallığı əks etdirir. Beynəlxalq ümumi hüquq ayrı-ayrı mülki 
sahələr üzrə münasibətləri tənzimləyən beynəlxalq xüsusi hüququ 
özündə cəmləşdirir. Başqa sözlə desək, beynəlxalq ümumi hüquq 
bütün münasibət sahələrini özündə birləşdirən hüquq normalarının 
cəmidir.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, beynəlxalq münasibətlərin əsas 
subyektləri dövlətlərdirlər. Dövlətlər də öz növbəsində xalqları 
təmsil edən siyasi qurumlardırlar. Ayrı-ayrı dövlətlər ərazilərində 
yaşayan xalqlar (dövlət ərazisində yaşayan bütün vətəndaşlar-öz 
dövlətləri olmayan etnik qrupları da buraya aid etmək olar) 
təşkilatlanmış formada münasibət qururlar. Onların təşkilat 
formaları da əsasən dövlətlər hesab edilirlər. Dövlətlər də 
beynəlxalq münasibətlərin digər subyektlərini (törəmə subyekt-
ləri) yaradırlar. Cəmiyyətlər, xalqlar aralarında münasibətləri 
yaratmaq və normalarla tənzimləmək üçün bu xalqları, 
cəmiyyətləri, dini hakimiyyəti (Vatikan) təmsil edən qurumlar-
dövlətlər, dövlətəbənzər qurumlar, xalqı təmsil edən təşkilatlar 
(məsələn, Fələstin Azadlıq Təşkilatı) yaradılır və fəaliyyət 
göstərirlər. Nəzərə almaq lazımdır ki, müasir dövrün inkişaf 
tələbləri dövlətlərin bütün sahələri aralarında münasibətlərin 
yaranmasını zəruri etmişdir. Bu baxımdan da bütün sahələr üzrə 
münasibətlərin tənzimlənməsinə ehtiyac duyulduğundan, 
beynəlxalq hüquq normaları da bütün sahələrdə yaradılır və 
demək olar ki, zəruri amilə çevrilir. Həmin prinsipdən çıxış edərək, 
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beynəlxalq hüquqa “beynəlxalq münasibətlər hüququ”, “dünya 
hüququ”, “dövlətlərarası münasibətlər hüququ” kimi də ad 
vermək olar.  

 
 Yazılma tarixi 25 may 2010-cu il  

  
ABŞ-ın Cənubi Qafqazda strategiyasının real və münasib 

istiqamətlərinin əsasları.  
ABŞ-ın Cənubi Qafqaz strategiyasının yerinə 

yetirilm əsində yardımçı olan ən böyük element.- Ermənistan, 
yoxsa, Azərbaycan? 

 
Əsas siyasi parametrlər-beynəlxalq münasibətlər sistemində  
 
Müasir ümumbeynəlxalq münasibətlər sistemi sistemin tərkib 

elementləri olan subyektlərin maraqları üzərində qurulan və öz 
rəngarəngliyi il ə seçilən münasibətlər tellərindən yaranan bir 
vahid mexanizmdir. Bu mexanizmdə müxtəlif gücə malik olan 
elementlər qarşılıqlı olaraq itələmə, cəlbetmə və cəzbetmə 
qüvvələri il ə bir-biriləri il ə təmas qururlar. Dünyanın ən mühüm 
iqtisadi və siyasi mərkəzi rolunu oynamaq mövqeyini əlində 
saxlayan ABŞ-ın bütün dünya regionlarında, onun super dövlət, 
bu baxımdan məsuliyyətli olan, maraqlarını əks etdirən iqtisadi, 
siyasi və hərbi strategiyası formalaşmaqdadır. ABŞ-ın iqtisadi və 
hərbi qüdrəti bu dövlət tərəfindən əksər regionların dövlətlərinin 
özünə tərəf cəlb edilməsinə şərait yaradır. Beynəlxalq münasi-
bətlər sisteminin qruplaşmasının regional, universal və 
ixtisaslaşmış aspektlərini nəzərə alaraq onu qeyd etmək olar ki, 
ABŞ beynəlxalq münasibətlərin müvafiq istiqamətlər üzrə 
qruplaşmasında əsas element rolunu oynayır. Dünya siyasət 
sisteminin mərk əzi cəlbedici, cəzbedici elementi rolunda ABŞ 
iştirak edir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, beynəlxalq 
münasibətlər sisteminin ümumdünya coğrafiyasında, ümumi 
struktur quruluşunda ABŞ-la yanaşı, Rusiya, Avropa İttifaqı, Çin 
kimi aparıcı elementləri də mövcuddur. Həmçinin beynəlxalq 
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münasibətlər sisteminin genişlənmiş-şaxələnmiş strukturlarında 
Hindistan, Kanada, Avstraliya, Meksika, Braziliya, Türkiyə, İran 
kimi regional səviyyədə beynəlxalq münasibətlər sisteminə təsir 
edən və sistemin tellərini və elementlərini təşkil edən, eləcə də 
beynəlxalq münasibətlərdə hərəkət trayektoriyasının istiqamət-
lərini müəyyən edən fərqli gücə malik olan subyektləri də vardır. 
Bir məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək olar ki, qlobal və regional 
səviyədə formalaşan beynəlxalq münasibətlər sistemində 
subyektlərin hərəkətlər trayektoriyasını öz xüsusiyyətlərinə görə 
dəmir və rezin əsasında qurulan münasibətlərə bölmək olar. 
Vaxtilə soyuq müharibə dövründə dünyanın ikiqütblü siyasi 
sisteminin yaranmasının bazasında məhz bu elementlər-siyasi 
maddələr əsas rol oynayıb və iki müxtəlif sistem arasında kəskin 
qarşıdurma, siyasi rəqabət həyata keçirilibdir. XX əsrin 90-cı 
ill ərinə qədər beynəlxalq münasibətlər sisteminin vahid 
mexanizmisində hər bir super mərkəzin öz təsir dairəsi mövcud 
olubdur. İkiqütblü dünya düzəni dağıldıqdan sonra Avroatlantik 
sistem öz məkanını genişləndirib və Şərqi Avropanın demək olar 
ki, bəzi ölkələrini çıxmaq şərtilə, öz təsir dairəsinə daxil edibdir. 
Artıq Avroatlantik məkanda mərkəzi(ABŞ) və köməkedici, 
birləşdirici (Kanada, Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, İtaliya 
və müəyyən məsələlərdə Türkiyə) mərkəzlər yaranıbdır. İkiqütblü 
dünya düzəninin dağılmasından sonra dəmir (zəncir) əsasında 
qurulan beynəlxalq münasibətlər sistemi rezin (yaylı) qurulan 
beynəlxalq münasibətlər sisteminə uduzdu və dəmir (zəncir) əsaslı 
beynəlxalq münasibətlər sisteminin mərkəzi elementi öz 
ətrafındakı subyektləri buraxmaq məcburiyyətində qaldı. SSRİ 
(Rusiya) kimi qüdrətli dövlətin iqtisadi gücünün zəifl əməsi, ayrı-
ayrı cəmiyyətlərdə yaşanan sosial çətinlikl ər, etnik-mili 
problemlər, qeyri-tarazlıqların mövcudluğu, həmçinin sistemə 
kənardan mövcud olan zərbələr sistemin dağılmasına səbəb oldu. 
Mərkəzi elementin ətraf elementləri “yaylı” sistemə doğru üz 
tutmağa başladılar. Bu proses XX əsrin sonlarında və XXI əsrin 
ilk əvvəllərində sürətlə həyata keçirildi.  
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Avroatlantik məkanına uduzması ilə barışmayan və sosialist 
siteminin mərkəzi elementi olmuş Rusiya son bir neçə ildə iqtisadi 
cəhətdən gücləndikcə, ətraflara doğru genişlənmə strategiyasının 
yükək səviyyədə həyata keçirilməsinə başlayıb. Tarixdən 
məlumdur ki, Rusiyanın geostrateji maraqları ondan ibarət olub 
ki, bu dövlət daima öz maraqlarını ətraf coğrafi məkan üzrə 
“ radiuslu”, “çevr əli” dal ğalar üzrə (birinci, dalğa, ikinci dalğa 
və s.) həyata keçirib. Siyasətin reallaşması nəticəsində Rusiya 
ətrafında birinci, ikinci, hətta üçüncü “çəpər zolaqları”  yaranıb. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, istənilən böyük dövlətin marağının 
ətraflara doğru genişlənməsində həmin dövlətin iqtisadi inkişafı 
baza rolunu oynayır. Rusiya iqtisadi cəhətdən inkişaf etdikcə, 
keçmiş SSRİ məkanında tarixi xüsusiyyətli siyasətini təkrar tətbiq 
etməyə başlayıb və bu gün də bu siyasəti yüksələn xətlə icra 
etməkdədir. Rusiya özünün enerji imkanları vasitəsilə (“Şimal 
axın” və “Cənub axın” adlanan enerji layihələrini reallaşdırma 
siyasəti) özünün Qərbə təzyiqlərini artırmaq siyasəti yeridir və 
Qərbin keçmiş SSRİ məkanına girişinə əlavə sədlər çəkmək 
istəyir. Rusiya öz geoiqtisadi genişlənməsində “radiuslu dalğalar 
üzrə yayılma” strategiyasına üstünlük verir. XXI əsr Rusiyasının 
başlıca marağı Qara dəniz-Xəzər regionunda, slavyan məkanında, 
eləcə də islam dünyasında güclənməkdən ibarətdir. SSRİ-nin 
dağılmasının ardınca və Rusiyanın zəifl əməsindən istifadə edən 
ABŞ ilk növbədə iqtisadi və siyasi imkanlarından (maliyyə 
yardımı, transmilli korporasiyaları vasitəsilə sərmayə qoyuluşunu 
həyata keçirmək) istifadə edərək SSRİ-dən qopmuş zəif 
elementləri öz tərəfinə çəkə bildi. Xəzər regionu kimi enerji 
baxımından zəngin, sivilizasiyaların toqquşduğu və qovuşduğu, 
dünyanın “bel qur şağına” aid olan məkanı ələ keçirmək uğrunda 
siyasət reallaşdırdı. Xəzər regionuna ən əlverişli keçid qapısı isə 
Azərbaycan oldu və Azərbaycan ABŞ-dan, eləcə də Avropadan 
Mərkəzi Asiyaya keçən siyasi dalğalar üçün həm transmərk əz 
rolunu oynadı, həm də transötürücü funksiyanı yerinə yetirdi və 
bu gün də həmin siyasət olduğu şəkildə davam etməkdədir. Bir 
məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək olar ki, beynəlxalq 
münasibətlər sistemi ayrı-ayrı coğrafi məkanlarda yerləşən 
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elementlərin qarşılıqlı fəaliyyətindən təşkil edilibdir və bu 
baxımdan da münasibətləri, əlaqələri təmin edən tellər də 
elementlərdən keçir. Hər bir coğrafi elementin (subyektin) 
regional və qolabal səviyyədə özünəməxsus transötürücü gücü 
vardır. Məsələn, Türkiyə bu baxımdan ABŞ üçün xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir və ABŞ-ın Xəzər və Ön Asiyada 
maraqlarının təmin edilməsi üçün siyasi hərəkətlərinin edil-
məsində xüsusi rol oynayır. Türkiyə ABŞ üçün transbirləşdirici və 
transötürücü element rolunu oynayır. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
dünyada mövcud olan siyasi cərəyanlar ayrı-ayrı elementlərdən 
(obyektlərdən-subyektlərdən) keçir və bu zaman müəyyən 
maneçiliklərlə qarşılaşır. Hər bir elementin öz marağı buna mane 
ola bilir və hər bir element beynəlxalq siyasi cərəyanlara öz payını 
verir. Beynəlxalq siyasi cərəyanlar hər bir coğrafi məkanda eyni 
səviyyəli həcmə-miqyasa malik olmur. Belə ki, güc mərkəzləri 
aralarındakı aralıq coğrafi məkanlar digər məkanlara nisbətən 
xüsusi rol oynayır və bu baxımdan aralıq elementlər təsir 
imkanlarına malikdir. Sivilizasiyaların qarşılaşdığı məkanlar, 
məsələn, Latın Amerikası ilə ABŞ sərhədləri, Qərbi və Şərqi 
Avropanın aralıq coğrafi məkanları, Aralıq-Qara dəniz-Xəzər 
dənizi regionları, Qırmızı dəniz-Fars körfəzi regionları, Hindistan, 
Çin, Pakistan sivilizasiyaların qarşılaşdığı məkanlar olduğundan 
bu aralıq coğrafi məkanlar və məkanlardakı elementlər beynəlxalq 
siyasi cərəyanların ən çox keçdiyi sahələr və obyektlər rolunu 
oynayırlar. Beynəlxalq münasibətlər sisteminin aparıcı elementləri 
olan və güc mərkəzləri hesab edilən dövlətləri, dövlətər birlikl əri 
aralarında rəqabət də əsasən bu aralıq məkanlarda həyata keçirilir. 
Bu baxımdan da Rusiya ilə ABŞ arasında, eləcə də Çin ilə ABŞ, 
Çin ilə Rusiya arasında rəqabət mübarizələri əsasən bu aralıq 
coğrafi regionlarda mövcud olur. Nəzərə almaq lazımdır ki. Bu 
aralıq məkanlar öz ümumi iqtisadi potensiallarına, əhalinin 
çoxluğuna, dini mərkəzlərin yerləşməsinə görə dünya siyasi 
sistemini həm parçalamaq, həm də birləşdirmək gücünə 
malikdir və bu məkanlardan keçən siyasi cərəyanlar özləri il ə 
birləşdirici və dağıdıcı ünsürləri daşıyırlar.  
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Dünyanın “siyasi bel qurşağı”  kimi adlandırıla biləcək 
regionları beynəlxalq münasibətlər sisteminin kövrək hissələridir 
və bu regionlara ehtiyatlı regionlar kimi baxmaq lazımdır. Çünki 
bu regionlardan dünya sivilizasiyası başlayıb (məsələn, Qədim 
Şumer-Akkad sivilizasiyası- Qədim İkiçayarası sivilizasiya, Misir 
sivilizasiyası, Ön Asiya mədəniyyəti, Qədim Yunanıstan, Roma, 
Çin, Hindistan kimi mədəniyyət mərkəzləri bizlərə məlumdur). 
Dünyanın qlobal mahiyyət kəsb edən dinlərinin mərkəzləri də bu 
ərazilərdədir. Məlumdur ki, dini amillər də beynəlxalq münasibət-
lər sisteminin formalaşmasında, beynəlxalq münasibətlər cərə-
yanının xüsusiyyətlərinin formalaşmasında mühüm rol oynayır. 
Eyni zamanda müxtəlif dil ail ələrinə və dil qruplarına aid çoxlu 
sayda xalqların yaşaması, strateji əhəmiyyət kəsb edən təbii 
sərvətlərin bolluğu və sərvətlər uğrunda mübarizə əksər 
cəmiyyətlərdə yaşanan kəskin sosial ziddiyyətlər, yer kürəsinin bu 
qurşağına aşağıdan və yuxarıdan (coğrafi cəhətlərdən) edilən 
təzyiqlər, dövlətlərin iqtisadi, siyasi inkişaf fərqləri, fərqli 
mədəniyyətin mövcudluğu və s. baxımından da qurşaq kövrək 
xüsusiyyətlərə malikdir.  

Azərbaycan və Ermənistan Cənubi Qafqazın subyektləri 
olaraq, regional beynəlxalq münasibətlər sisteminin element-
ləridirlər. Azərbaycan Avro-Asiya siyasi cərəyanları üçün keçid 
məkan rolunu oynayır. Ermənistan isə fərqli və kiçik imkanlara 
malik olan dövlətdir. ABŞ-ın hər iki dövlətdə strateji maraqları 
vardır. Lakin beynəlxalq münasibətlər sisteminin xüsusiyyətlərini 
nəzərə almaq baxımından hesab etmək olar ki, bu maraqların 
səviyyəsi tərəflərdə eyni ola bilməz. Maraqların təmin edilmə-
sində coğrafi amil, dövlətin böyüklüyü, o cümlədən iqtisadi 
vəziyyəti, xarici siyasətinin xüsusiyyətləri, dövlətin daxili 
sabitliyi və s. kimi amillər böyük rol oynayır ki, bu amillər də 
tərəflərdə tamamilə fərqli dərəcədə mövcuddur. Azərbaycan 
regionun aparıcı subyekti olaraq ABŞ-a daha yaxın və faydalı 
dövlətdir. Belə elmi-siyasi mövqenin bildirilməsi heç də 
beynəlxalq münasibətlərin elementlərinə qarşı fərqli münasibəti 
(ayrıseçkilik) bildirməkdən ibarət deyil, tamamilə reallıqdan irəli 
gəlir.  
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Azərbaycan Ermənistana nisbətən ABŞ-ın region 
maraqlarının təmin edilməsində daha çox əhəmiyyət kəsb edən 
bir dövlətdir. Bunu aşağıdakı şəkildə qısa olaraq əsaslandırmaq 
olar: 

Birincisi,  hər bir element beynəlxalq münasibətlərdə 
özünəməxsus qaydada davranış nümayiş etdirir. Beynəlxalq 
elementin davranışı onun maraqlarının təmin edilməsinin 
yollarını, istiqamətlərini, üsül və qaydalarını əks etdirir. Hər bir 
elementin sistemdə davranışı həmin elementin təmsil olunduğu 
xalqın milli xüsusiyyətlərinə əsaslanır. Beynəlxalq münasibətlərdə 
humanist davranış nümayiş etdirən Azərbaycan dövləti öz 
xalqının milli xüsusiyyətlərinə cavab verən hərəkətlər edir. 
Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq münasibətlər sistemində xarici 
siyasətinin başlıca prinsipi, baza xətti beynəlxalq hüququn 
hamılıqla tanınmış ümumi prinsiplərinə yüksək səviyyədə əməl 
etməkdən ibarətdir.  
İkincisi, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən inkişaf edir və regionun 

aparıcı elementidir, kifayət qədər təsir imkanlarına malikdir. 
Üçüncüsü, Azərbaycan heç bir zaman başqa dövlətin 

ərazisinə göz dikmək niyyətində deyil və Azərbaycanın dinc 
xarakterli xarici siyasəti bölgədə sülhün təmin olunması üçün ən 
gözəl şəraitin yaradılmasını zəruri edir. 

Dördüncüsü, Azərbaycanın daxili iqtisadi imkanları bu 
dövlətin siyasi hakimiyyəti il ə vətəndaşları arasında 
münasibətlərin normal səviyyədə və məzmunda tənzimlənməsinə 
şərait yaradır, sabitlik təmin edilir, cəmiyyətdə humanizmin 
yaranmasına imkan verir. Bu amil də Azərbaycanda ABŞ-ın 
strateji maraqlarının maneəsiz olaraq təmin olunması üçün şərait 
yaradır. 

Beşincisi, Azərbaycanla Türkiyə arasında mövcud olan strateji 
tərəfdaşlıq və qardaşlıq münasibətləri ABŞ-ın Türkiyə vasitəsilə 
regionda iştirak etməsi üçün yüksək səviyyədə şərait yaradır.  

Altıncısı, Azərbaycanın beynəlxalq balanslaşdırma siyasəti  
Azərbaycanda böyük dövlətlərin kəskin rəqabətinin qarşısını alır.  

Yeddincisi, Azərbaycan bir müasir islam ölkəsidir və hər 
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zaman xristian dünyası ilə islam dünyası arasında regionda 
yaşanacaq əbədi barışığın (dinlərarası dialoq vasitəsilə) 
təminatçısı kimi mühüm rol oynayır.  

Səkkizincisi, Azərbaycanda digər dövlətlərinn hərbi bazaları 
(Rusiyanın Qəbələdəki RLS-i istisna olmaqla) mövcud deyildir. 
Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə qlobal silahlanmanın 
əleyhinədir və müharibələri bir qayda olaraq rədd edir.  

Doqquzuncusu, Azərbaycanın özünün təhlükəsizliyini təmin 
etmək üçün kifayət qədər gücü vardır və bu fakt da burada böyük 
dövlətlərin strateji maraqlarının “ şişməsinə”  imkan verə bilməz. 
Bu amil də ABŞ üçün sərfəlidir.  

Onuncusu, Azərbaycan ABŞ və Qərb üçün Rusiyadan yan 
keçməklə Xəzərə əlverişli və təhlükəsiz çıxışı olan yeganə 
dövlətdir. ABŞ Azərbaycandan dayaq, siyasi xətləri ötürücü, 
yayıcı element kimi səmərəli şəkildə istifadə edə bilər.  

Onbirincisi,  Azərbaycan Rusiya və İran sərhədlərində yerləşir 
və Şimaldan və Cənubdan gələn təhlükələrin zərərsizləşdirilməsi 
üçün siyasi “yastıq”  rolunu oynayır. 

Ermənistan isə ABŞ üçün Azərbaycan qədər müsbət rol 
oynaya bilməz. Bunu aşağıdakı şəkildə izah etmək olar:  

 
Birincisi,  Ermənistan iqtisadi cəhətdən zəif və əhalisi az olan 

ölkə olaraq ABŞ-ın Cənubi Qafqazda, eləcə də Xəzər regionunda 
strateji maraqlarının təmini naminə mövcud olan beynəlxalq siyasi 
cərəyanı təminedici -qəbuledici və ötürücü elementi rolunu 
oynaya bilməz və bu siyasətə gücü çatmaz.  
İkincisi, Ermənistan regionun əsaslı iqtisadi və siyasi 

layihələrindən təcrid vəziyyətində qalıb. Ölkənin daxili iqtisadi 
resurslarının çatışmazlığı ucbatından bu dövlətin siyasi 
hakimiyyətinin öz vətəndaşları ilə münasibətləri tənzimləmək 
iqtidarında olmadığına görə, daima qeyri-sabitliyin hökm sürəcəyi 
bir subyektə çevrilibdir. Bu baxımdan Ermənistan ABŞ-ın region 
maraqlarını təmi etmək iqtidarında ola bilməz. 

Üçüncüsü, ABŞ Ermənistana dayaq elementi kimi baxarsa, 
Ermənistan beynəlxalq hüquqa hörmət qoymayan və öz qeyri-
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normal davranışı ilə beynəlxalq hüquq normalarının əksinə siyasət 
yeridən bir dövlət olaraq daima ABŞ-dan işğalı dəstəkləmək 
siyasətini tələb edəcək ki, bu amil də ABŞ-ın dünyada insan 
hüquqlarının müdafiəçisi və demokratiyanın mövcud olduğu və 
təbliğatçısı kimi nümunəvi ölkə statusuna zərbə endirər ki, bu 
vəziyyət də ABŞ-ın imicinə xələl gətirə bilər.  

Dördüncüsü, ABŞ Ermənistanın işğal siyasətini dəstək-
ləməklə bu dövlətdə yaşayan erməni lobbisinin həmişəlik 
təzyiqləri il ə üzləşmək zərurəti il ə qarşılaşır ki, bu siyasət də 
ABŞ-Türkiyə münasibətlərinin zəifl əməsinə səbəb ola bilər.  

Beşincisi, Rusiyanın hərbi bazalarını özündə saxlayan və 
Rusiyanın regionda hərbi-coğrafi istinadgahı rolunu oynayan 
Ermənistan ABŞ-ın maraqlarına cavab verəcək səviyydə siyasət 
həyata keçirə bilməz və gələcəkdə də bu addımı ata bilmək 
iqtidarında deyil.  

Altıncısı, ABŞ tərəfindən heç bir təzyiqlə üzləşməyən 
Ermənistan Azərbaycan tərəfindən torpaqların işğladan azad 
olunması uğrunda hərbi əməliyyatlar zamanı zərbələrə məruz qala 
bilər və regionda pozula biləcək sabitlik ABŞ-ın Xəzər 
regionunda strateji maraqlarını təhlükə altında qoya bilər.  

Yeddincisi, Ermənistan daima Rusiyanın Cənubi Qafqazda 
güclənməsinə xidmət edəcəkdir ki, bu amil də ABŞ-ın regionda 
əksər hallarda Rusiyaya uduzmasına səbəb olacaqdır. Regionda 
birtərəfli siyasət yalnız Rusiyaya xidmət edir. 2008-ci ilin avqust 
hadisələri göstərdi ki, Rusiya Grücüstandakı siyasi rəqabətdə 
ABŞ-a qalib gəldi. Rusiyanın regionda geosiyasi dayaqlarının sayı 
artdı.  

Səkkizincisi,  Rusiya ilə Ermənistan arasında münasibətlər 
dəmir əsasında qurulub və ABŞ bu münasibətləri yaylı əsaslara 
keçirə bilməz və Ermənistan Rusiyadan zəncir kimi sallanacaqdır. 

Doqquzuncusu, Ermənistan daima ABŞ-ın region maraqları 
zamanı siyasi dalğalara mənfi ünsürl ər , mane törədən ünsürlər  
buraxır və buraxmaqda davam edəcəkdir ki, bu da ABŞ-ın Xəzər 
regionunda dövriyyəli siyasət cərəyanına mənfi təsirlərini 
göstərəcəkdir. 
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Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq onu bildirmək olar ki, 
ABŞ Azərbaycanın əleyhinə olaraq Türkiyə vasitəsilə 
Ermənistanla hər hansı bir sahə üzrə rəsmi əlaqələr yaradarsa, 
Azərbaycanı Rusiya beynəlxalq sisteminə “it ələmiş” olacaqdır ki, 
nəticəsi də Rusiyanın xeyrinə həll oluna biləcəkdir. Regionda 
balans Rusiyanın xeyrinə olaraq dəyişəcəkdir.  

  
ABŞ beynəlxalq siyasi şəraiti və gedişatı düzgün 

qiymətləndirərək özünün Azərbaycana qarşı siyasətini birmənalı 
və real əsaslar üzərində qurmalıdır və Azərbaycanı regionda ən 
birinci strateji müttəfiqi hesab etməlidir.  

 
 Yazılma tarixi 15 avqust 2010-cu il  
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III H İSSƏ: 
 

BEYNƏLXALQ MÜNAS İBƏTLƏRDƏ SÜLH AM İLİ 
 
Dünyada qlobal sülhü necə təmin etmək olar 
  
Silah istehsalının dünya sülhünə mənfi t əsirləri  
 
Dünyada qlobal sülhün təmin edilməsi bütün tarix boyu 

insanları düşündürüb. Hal-hazırda da insan varlığına yüksək dəyər 
verən, bu baxımdan ümumi mənafe naminə çalışan, bəşəriyyəti 
yaşatmaq istəyən insanlar sülhün qorunub saxlanılması və bütün 
dünya ölkələrində sülhə nail olmağın faydalı və səmərəli yollarını 
axtarmaqda davam edirlər. Onlar öz məqsədlərinə çatmaq üçün 
müxtəlif -ideoloji, ictimai, mədəni, elmi, siyasi, maddi və digər 
vasitələrdən istifadə edirlər. Dünyada qlobal sülhün qorunması 
üçün fərdi və ya təşkilatlanmış qaydada siyasi və ictimai mübarizə 
aparırlar. Həmin mübarizə bir çox hallarda öz səmərəsini verir. 
Müasir zamanda müəyyən elmi təfəkkürün inkişafı, humanizm 
dəyərlərinin, insanlığın cəmiyyətlərdə geniş təbliği, yeni həyat 
baxışlarının meydana gəlməsi insanlar arasında həyata məhəbbət 
duyğularını artırmaqdadır. Lakin bununla yanaşı, öz mənafeyi 
naminə insanlıq əleyhinə fəaliyyət göstərən fərdlər və müəyyən 
qruplaşmalar da mövcuddur. İki müxtəlif qrup ayrı-ayrılıqda 
mübarizə aparır. Bir qrup dünyada sülhün təminatına çalışır, 
digəri isə öz fəaliyyəti il ə insanlığa bəşəriyyətə zərbələr vurur.  

İnsanların yaşadıqları istər qəbilə, icma və tayfa dövründə, 
istərsə də dövlətlər yarandığı andan hal-hazıra qədər bəşəriyyət 
bəlkə də minlərlə müharibələr, silahlı toqquşmalarla üzləşibdir. 
Qlobal və lokal səviyyəli müharibələr nəticəsində milyonlarla 
günahsız insanların həyatına son qoyulubdur. İnsanlar həm silahlı 
toqquşmalarda, həm də müharibələrin əmələ gətirdiyi acınacaqlı 
şəraitlərdə, aclıqdan, susuzluqdan, epidemik xəstəlikl ərdən, 
psixoloji vəziyyətlərdən kütləvi olaraq həlak olublar.  
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XX əsrdə baş verən dünya müharibələri nəticəsində nəinki 
milyonlarla insanların həyatına son qoyulmuş, eyni zamanda 
dünyaya böyük miqdarda həm ekoloji, həm iqtisadi, həm də elmi-
texniki zərbələr dəymişdir. Dünyada dövlətlərarası və vətəndaş 
müharibələri, daxili silahlı qarşıdurmalar əsasən dövlət maraqları 
uğrunda həyata keçirilən işğalçılıq siyasəti, etnik amillər, 
cəmiyyətdə sosial tarazılığın pozulması, iqtisadi maraqlar və digər 
səbəblərə görə baş verir.  

Dövlət maraqlarının genişlənməsi, əhalinin artması, dünyanın 
müxtəlif nüfuz dairələrinə bölünməsi uğrunda baş verən proseslər, 
böyük dövlətlərin rəqabət siyasəti XX əsrdə dünyada silah 
istehsalının sayını həddən artıq artırmışdır. Təəssüf hissi ilə 
bildirmək lazımdır ki, XX əsrin elmi- texniki yenilikləri eyni 
zamanda böyük qırğınlar və fəlakətlər törədə biləcək kütləvi silah 
istehsalında tətbiq edildi. Xüsusilə, II Dünya müharibəsindən 
sonra dünyanın iki qütbə bölünməsi, siyasi rejimlər arasında 
kəskin qarşıdurma, soyuq müharibə dövrünün yaşanması kütləvi 
qırğın silahlarının (əsasən nüvə silahının) istehsalına gətirib 
çıxartdı. Silahların kütləvi istehsalı öz növbəsində silah biznesini 
genişləndirdi. Çox acınacaqlıdır ki, dövlətlər bir-birilərindən 
ehtiyat edərək, həmçinin öz strateji maraqlarını təmin etmək üçün 
artıq neçə onillikl ərdir ki, çox güclü şəkildə silahlanırlar. 
Özlərinin hərbi qüdrətinə arxalanaraq, özlərindən zəif olan 
xalqlara və dövlətlərə qarşı təzyiq edirlər. Təzyiqlərin bir çoxu da 
müharibələrə gətirib çıxarır. Dünyada silah istehsalı bir çox 
ölkələrdə aclığın yaranmasına səbəb olur. Belə ki, güclü 
silahlanmış dövlətlərdən ehtiyat edən kasıb ölkələr öz büdcələrini 
daha çox silah almağa yönəldirlər, digər tələbat sahələri isə 
inkişafdan geri qalır ki, nəticəsi həmin cəmiyyətlərdə əhalinin 
həddən artıq kasıblaşmasına gətirib çıxarır. İqtisadi cəhətdən kasıb 
dövlət öz müdafiə xərclərini artırır. Silahların alınmasına çoxlu 
pul xərcləyən kasıb dövlətlər iqtisadiyyatın digər sahələrinə 
sərmayə qoyuluşu həyata keçirə bilmirlər. Nəticədə iqtisadi 
böhranla üzləşirlər. Kasıb cəmiyyətlərdə sosial təbəqələşmə baş 
verir, qeyri-sabitlik hökm sürür, korrupsiya və rüşvətxorluq halları 
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genişlənir, nəticədə kütləvi aclıq halları baş verir. Eyni zamanda 
dövlətçiliyin, demokratik hakimiyyətin zəif olduğu dövlətlərdə 
qarşıdurma, vətəndaş müharibələri baş verir, silahlı qrupların sayı 
artır. Siyasi qrup, elita öz hakimiyyətini silah gücünə saxlayır. 
Nəticəsi cəmiyyətlərdə diktatura və avtoritar rejimlərin 
yaranmasına gətirib çıxarır, rejimin siyasi fəaliyyəti nəticəsində 
insan hüquqları kobud şəkildə pozulur. Silah istehsalı ilə məşğul 
olan və dünya ölkələrinə satan dövlətlər öz bizneslərinin 
genişlənməsi və silah istehsalından külli miqdrada qazanc əldə 
etmək məqsədilə həmin dövlətlərdə, cəmiyyətlərdə qeyri sabitliyin 
yaranmasına çalışırlar. Eyni zamanda regionlarda yerləşən 
dövlətlər arasında düşmənçilk siyasətinin yaranması siyasətini 
həyata keçirirlər. Digər tərəfdən də terror qruplaşmaları yaradırlar 
və həmin terror qruplaşmaları tərəfindən çoxlu sayda silahların 
alınması siyasəti yeridirlər. Nəticədə ayrı-ayrı regionlarda sabitlik 
pozulur. İnsan hüquqlarının qorunması amili arxa plana keçir. 
Belə bir prinsipdən çıxış etmək olar: cəmiyyətin ayrı-ayrı qeyri-
qanuni qruplaşmalarının silahlanması, qarşıdurmalar, 
müharibələr insan hüquqlarını pozur, insan hüquqlarının 
pozulması da öz növbəsində qeyri-qanuni fəaliyyətin geniş-
lənməsinə zəmin yaradır.  

Böyük dövlətlər öz istehsal etdikləri silahları başqa dövlətlərə 
satmaq məqsədilə aşağıdakı qeyri-qanuni və gizli siyasəti həyata 
keçirirlər: 

-orta və kiçik gücə malik olan dövlətlər arasında etnik 
zəmində və ərazi mübahisələrinə görə silahlı münaqişələr 
yaradırlar və münaqişənin həll olunmasını uzatmaq yolu ilə 
tərəflərə silah satışını həyata keçirirlər; 

-böyük dövlətlər digər dövlətlərlə siyasi rəqabəti həyata 
keçirmək və öz təhlükəsizliklərini təmin etmək üçün ətraflarına 
orta və kiçik gücə malik olan dövlətləri cəmləşdirirlər, hərbi-siyasi 
ittifaqlar yaradırlar. Böyük dövlətlər özlərinin yaratdıqları hərbi-
siyasi bloklarda cəmləşən dövlətlərə silah satışını həyata 
keçirirlər. Güclü silahlanma hər an qarşılıqlı gərginliyin əmələ 
gəlməsinə səbəb olur;  
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- böyük dövlətlər kiçik dövlətlərdə siyasi sabitliyin pozulması 
üçün bir çox hallarda terror qruplaşması yaradırlar və terror 
qruplaşmasına qeyri-qanuni yollarla silah satışını həyata 
keçirirlər; 

-böyük dövlətlər də kiçik dövlətlərin hakimiyyətlərinə terror 
qruplaşması ilə mübarizə aparmaq üçün silah satışını həyata 
keçirirlər; 

-kütləvi qırğın silahlarına, böyük hərbi potensiala malik olan 
dövlətlər daima beynəlxalq siyasi mühiti, şəraiti gərginlikdə 
saxlayırlar. Siyasi gərginliyin nəticəsi olaraq dövlətlər 
silahlanmaq məcburiyyətində qalırlar.  

Güclü silahlanma isə sülh siyasətinə böyük zərbələr vurur və 
dünyanı ümumilikdə müharibə təhlükəsi ilə üzləşdirir.  

Silah istehsalı və satışı ilə məşğul olan böyük dövlətlərin 
siyasətinin reallaşması sayəsində bir çox ölkələrdə qeyri-sabitlik 
yaranır, cəmiyyətlər müharibələrlə üzləşirlər. Kütləvi qırğın 
halları baş verir. Dünyada silah istehsalı hər an qlobal sülhün 
pozulması risqini artırır. 

  
 Yazılma tarixi 21 sentyabr 2009-cu il  

 
İnsan müharibə və sülh şəraitind ə 
 
Kütləvi qırğınlar törətmək, müharibələr etmək yer üzünün ən 

ali canlıları olan insanlara məxsusdur. İnsanların çoxu öz maddi 
tələbatlarını ödəmək, gözəl təbiətə malik olan ərazilərdə yaşamaq 
üçün, eyni zamanda təbii və maddi sərvətlər axtarışı uğrunda 
tarixin bütün dövrlərində mübarizə aparmışlar. Sərvətlər toplamaq 
və ərazilər ələ keçirmək üstündə bir-biriləri il ə qanlı toqquşmalar 
həyata keçirmişlər. Müharibələr törətmək həm insanların bir-
birilərinə, həm də digər canlı və cansız varlıqlara, təbiətə və 
cəmiyyətə qarşı ən pis rəftarıdır. İnsanlar müəyyən ərazilərdə, 
məkanlarda qəbilə, icma halında yaşadıqları anlarda və daha 
sonralar inkişaf etmiş cəmiyyətlərə və dövlətlərə sahib olduqları 
zaman yaşayış məskənləri, torpaqlar, ərazilər ələ keçirmək 
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uğrunda müharibələr törətmişlər. Törədilən müharibələr tək insan 
tələfatı ilə nəticələnməmiş, eynilə təbiətin bütövlükdə flora və 
fauna mühitinə böyük zərbələr vurmuşdur.  

İnsanların bir-birilərini vəhşicəsinə qətlə yetirmələri insanın 
daxili aləminin ən pis əlaməti hesab olunur. Müharibə şəraitində 
insan bəzən vəhşi heyvanlara xas olan yırtıcı cəhətlərini üzə 
çıxarır. Bəzən elə insanlara rast gəlmək olur ki, müharibələr, 
qanların tökülməsi onların ruhunu sakitləşdirir. Digərləri üçün 
müharibələrin törədilməsi şəraiti çoxlu qazancların əldə edilməsi 
üçün bir sui-istifadə halıdır. Mövcud şəraitdən yararlanaraq, 
digərlərinin həyatını fikirləşməyərək öz şəxsi maraqlarının təmin 
edilməsinə çalışırlar. Bu bir həqiqətdir ki, müharibələr bir çox 
mənfur insanlara əlavə qazanc da gətirir. Tarixən dahi maarifçilər, 
filosoflar, tarixçilər, sosioloqlar, politoloqlar, psixoloqlar, 
ədəbiyyatçılar və digər elm və ictimaiyyət nümayəndələri, 
ümumilikdə əksər insanlar müharibələrin baş vermə səbəblərini 
araşdırmaqla məşğul olmuşlar və hal-hazırda da bütün bəşəriyyəti 
sülh şəraitində yaşamaq məsələsi dərin düşündürür.  

 
İnsanların müharibələrə, silahlı toqquşmalara qoşulmasında 

səbəb olaraq aşağıdakıları göstərmək olar: 
 
İnsanların öz daxili tələbatını ödəmək üçün düzgün yoldan, 

real zəhmət çəkməkdən imtina etmək istəyi olduqda-qəbul etmək 
lazımdır ki, insanların əksəriyyəti zəhmətsiz, qeyri-düzgün 
yollarla qazanclar əldə etməyə can atırlar. Bunun üçün 
müharibələrin törədilməsində, səbəblər üçün şərait yaradılmasında 
birbaşa və ya dolayı yollarla iştirak edirlər. 

Insanların daxili istəkləri il ə mövcud imkanları arasında 
tarazılıq pozulduqda-qəbul etmək lazımdır ki, insanların 
əksəriyyəti cah-calal içərisində yaşamağı yüksək 
qiymətləndirirlər. Lakin onların real imkanları buna cavab 
vermədikdə müharibələr yolu ilə müvafiq istəklərini təmin etməyə 
çalışırlar.  
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Maddi sərvətlərin mövcud miqdarı ilə kifayətlənməyərək daha 
çox sərvətləri əldə etmək istədikdə-bu da yuxarıda qeyd edilən 
prinsiplə oxşarlıq təşkil edir. İnsan nəfsə bağlı olan, dünya malına 
həris yanaşan bir varlıqdır. Daima çalışır ki, bolluca sərvətlər əldə 
etsin. Bu məqsədlə bütün variantlara əl atır. Müharibə də bir çox 
insanlar üçün sərvət toplamaq vasitəsidir. 

Bir və ya bir neçə şəxsin digərlərinin maddi sərvətlərinin 
çoxluğunu qəbul etmədikdə-bu o deməkdir ki, insanlar onlarla 
eyni və ya qonşu məkanlarda, cəmiyyətlərdə yaşayan və nisbətən 
böyük imkanlara malik olan digər insanların həyat tərzini qəbul 
etmək istəmirlər. Sərvətləri ələ keçirmək üçün silaha sarılırlar; 

Bir şəxsin böyük ərazilərdə, daha çox insanlar üzərində 
hökmranlıq etmək istəyi olduqda-tarixdə müharibə yolu ilə 
işğalların, ərazi fəthlərinin hesabına böyük imperiyaların 
yaradılmasını buna misal çəkmək olar.  

Lakin müharibələrlə yanaşı, insanlar daima mehribançılıq və 
sülh şəraitində də yaşamağa can atmışlar. Tökülən qanlar, axıdılan 
göz yaşları, fəryadlar, iniltilər, sızlamalar, iztirablar və dağıdılan 
yaşayış məskənlərindən əzab-əziyyət çəkmək, dağıdılan 
məskənlərin bərpa edilməsi üçün böyük əziyyətlər, zəhmət tələbi 
insanları bir çox hallarda bu pis hərəkətlərdən, vəhşilikl ərdən 
çəkindirmişdir. Onlar müharibələrin acı nəticələrini görərək, buna 
yol verməmək üçün qarşılıqlı güzəştli razılığa gəlmək 
məcburiyyətində qalmışlar. Dərk etmişlər ki, bəşəriyyətdə bütün 
nailiyyətləri yalnız sülh şəraitində qazanmaq mümkündür. Müasir 
zamanda ayrı-ayrı regionlarda müharibələrin baş verməsinə 
baxmayaraq, çox yaxşı haldır ki, böyük dövlətlər arasında sülh 
qorunur. Müasir elmin inkişafı o səviyyəyə gəlib çatmışdır ki, 
artıq hal-hazırki təfəkkür müharibə amilini rədd edir. İnsanlar 
fikirl əşirlər ki, maddi tələbatlarını müasir elmi- texniki tərəqqinin 
köməyi il ə ödəyə bilərlər. Buna baxmayaraq, inkişaf etməmiş 
cəmiyyətlərdə silahlı toqquşmalar, müharibələr hələ də mövcud 
olur. Bir məsələyə xüsusi fikir vermək lazımdır: - Yer kürəsinin 
bütün insanları eyni varlıqlardır, eyni hüquqlara malikdir. Bu gün 
elə etmək lazımdır ki, inkişaf etməmiş cəmiyyətlərdə yaşayan 
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insanlar da müharibələrlə rastlaşmasınlar. Bəşəriyyətə onun bütün 
nöqtələrində sülh (ümumilikdə isə şəbəkələşmiş sülh) lazımdır. 
Bəşəriyyətin bütün nöqtələrindəki sülhü təmin etmək məsuliyyəti 
isə hər bir bəşər övladının üzərinə düşür. Məsələn, bir şəxsin 
önündəki başqa bir şəxslə və yaxud da cəm halda şəxslərlə 
müharibə etmək istəyi digər şəxsləri də müharibələrə sürükləyə 
bilər. Tarixdə bir şəxs üstündə xalqlar və dövlətlər arasında uzun 
müddətli müharibələrin baş verməsi halları çox olubdur. Ona görə 
də sülhü hər bir şəxs öz daxilində axtarmalıdır. Sülhün 
qorunmasına hər bir şəxs cavabdehdir, məsuliyyət daşıyır. Bu gün 
yer kürəsinin bütün dövlətlərində, cəmiyyətlərində yaşayış tərzi, 
yaşayış forması həm iqtisadi, həm siyasi, həm ekoloji baxımdan 
elə bir zəncirvari formada qurulub ki, insanlar həmin zəncirlərin 
həlqələri rolunda çıxış edirlər. Zəncirin bir hissəsində sınma halı 
baş verirsə, həmin hal digər hissələrə də öz mənfi təsirini göstərir. 
Dünyada qlobal sülhü də həmin zəncirlər şəbəkəsinə bənzətmək 
olar. Zəncirin bir və ya bir neçə hissəsində qopma halı baş verərsə, 
onda digər hissəsinə də öz təsirlərini göstərə bilər. Hamılıqla 
sülhün qorunması üçün belə bir prinsipi tətbiq etmək olar: mən 
müharibə istəmirəm, sən müharibə istəmirsən, o müharibə 
istəmir, biz mühairbə istəmirik, siz müharibə istəmirsiniz, onlar 
müharibə istəmirlər. Əgər bütün insanlar bu prinsiplə yaşasalar 
yer üzərində bütünlükdə sülhü təmin etmək olar. 

 
 Yazılma tarixi 24 sentyabr 2009-cu il  

  
Müharib ə, sülh və dövlət hakimiyy əti 
  
İnsanlar tarixin məlum dövrlərində özlərinin yaşayış tərzini 

dəyişmək, təbiətin maddi sərvətlərindən düzgün və birgə şəkildə, 
səmərəli qaydada istifadə etmək, müəyyən məkanlarda, sərhədləri 
bəlli olan ərazilərdə öz hüquq və səlahiyyətlərini müəyyən etmək, 
cəmiyyətlərdə vəzifə və öhdəlikl ərini müəyyənləşdirmək, 
yaşamaq uğrunda birgə mübarizə aparmaq, eyni zamanda birgə 
müdafiə olunmaq, təşkilatlanmış formada yaşamaq məqsədilə 



 429

dövlət adlanan siyasi qurumlarını yaratmışlar. Dövlət müəyyən 
sərhədlər çərçivəsində əraziyə, həmin ərazidə yaşayan əhaliyə 
malik olmaqla yanaşı, ərazinin, əhalinin müdafiəsini təşkil etmək, 
bununla yanaşı, cəmiyyətdə əhalinin sistemli yaşamasını təmin 
etmək məqsədilə müəyyən gücə malik olan hakimiyyət adlanan 
qurumunu da formalaşdırmışdır.  

Hakimiyyət özünün yarandığı, formalaşmağa başladığı andan 
ümumilikdə cəmiyyətlərdə və digər dövlətlərlə müharibə 
törətmək, eyni zamanda sülhü təmin etmək funksiyasını yerinə 
yetirmişdir və hal-hazırda da həmin funksiyaları yerinə 
yetirməkdə davam edir. Hakimiyyət ona rəhbərlik edən şəxslərin 
şəxsi xarakter keyfiyyətlərindən, mənafe amilindən, eyni zamanda 
cəmiyyətin inkişaf istiqamətlərindən, xalqların tarixi inkişaf 
xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, cəmiyyəti idarə etmək üçün 
avtoritar, totalitar və demokratik xassələrə malik olan siyasi 
rejimlər formalaşdırmışdır. Siyasi rejimlər öz fəaliyyət 
xüsusiyyətlərinə və mahiyyətinə müvafiq olaraq müharibələrin, 
silahlı toqquşmaların törədilməsinə və eləcə də əksinə olaraq 
sülhün təmin edilməsinə səbəb olan şəraitlər yaradıblar. Bu gün də 
həmin proseslər davam etməkdədir.  

Hər bir siyasi rejim sülhü təmin etmək və müharibələr 
törətmək funksiyasını yerinə yetirmək baxımından bir-birilə 
fərqlənir. Fəaliyyət funksiyası hər bir siyasi rejimin 
özünəməxsusluğunun göstəricisidir.  

Demokratik rejiml ər  insanların hüquqlarını lazımi səviyyədə 
təmin edərək ölkə daxilində sülhü təşkil edirlər, həmçinin başqa 
dövlətlərlə mehriban qonşuluq, yüksək siyasi əməkdaşlıq, ərazi 
bütövlüyünə hörmət, eləcə də beynəlxalq hüququn tələb etdiyi 
digər əsaslarla, münasibətlər yaradaraq sül şəraitində yaşamağı 
təmin edirlər. Bu o deməkdir ki, cəmiyyətdə sülh hakimiyyətin 
həm düzgün daxili siyasəti, həm də xarici siyasəti nəticəsində 
təmin olunur və qorunur.  

Qeyd edildiyi kimi, müasir zamanda cəmiyyətlərdə sülhün 
qorunub saxlanılması həmin cəmiyyətlərdə mövcud olan siyasi 
rejimlərin fəaliyyət xarakterindən asılıdır. Totalitar v ə avtoritar  



 430

rejimlər cəmiyyətlərdə insanların təzyiq altında yaşamasını 
məcbur edir. Burada dövlət hakimiyyəti öz idarəçiliyini daha çox 
“ şəxsə tabeçilik”  əsasında formalaşdırır. Hakim siyasi qrup zor 
tətbiq etmək yolu ilə cəmiyyəti idarə edir. Belə olan halda, 
cəmiyyətdə insanlar arasında yuxarıdan aşağıya, eləcə də 
aşağıdan yuxarıya doğru qeyri-səmimi münasibətlər formalaşır, 
yaranmış şərait hətta cəmiyyətin özünün total olaraq köklü şəkildə 
saxtalaşmasına gətirib çıxarır. Daima təzyiqlər altında yaşayan 
sadə vətəndaşlar mövcud şəraitlə barışmayarq, nəhayət, bir 
müddətdən sonra öz hüquqlarının təmin olunması uğrunda 
mövcud hakim qrupa qarşı mübarizəyə qoşulur. Mübarizələr hətta 
silahlı qarşıdurmaya, eləcə də vətəndaş müharibələrinə də gətirib 
çıxarır. Tarixdə inqilablar yolu ilə siyasi rejimlərin dəyişdirilməsi 
hallarına çox rast gəlinibdir. İnqilablar dövlətin quruluşuna, 
idarəetmə formasına öz təsirlərini göstərir. İnqilablar hətta siyasi 
rejimləri dəyişirlər. Totalitar və avtoritar rejimlər daima öz 
hakimyyət sferalarını genişləndirməyə can atırlar və bu baxımdan 
başqa dövlətlərin ərazisinə qarşı işğalçılıq siyasəti təşkil edirlər. 
Nəticədə ölkə əhalisi müharibələrə sürüklənir. Həmin müharibələr 
də bir çox hallarda ümumilkdə regionun sabitliyinə mənfi 
təsirlərini göstərir. Demokratik rejimlər isə fərqli olaraq, sülhün 
qorunmasında maraqlıdırlar. Bu rejimlərdə cəmiyyətin subyektləri 
arasında münasibətlərin tənzimlənməsi hüquq normaları ilə həyata 
keçirilir. Burada “hamı hüquq normalarına tabedir” prinsipi əsas 
götürülür. Demokratik rejimlərdə insan hüquqlarının təmin 
olunmasını hakim siyasi qrup öz üzərinə götürür və məsuliyyət 
daşıyır. Demokratik cəmiyyətlərin əhalisi yalnız onların 
ərazilərinin başqa dövlətlər tərəfindən hücuma məruz qaldığı 
zaman müharibələrə qoşulur. (Müdafiə olunmaq zərurəti il ə 
əlaqədar olaraq)  

İnsanlar dövlət quruluşuna sahib olduqları, dövlət adlanan 
qurumda yaşadıqları andan hal-hazıra qədər sayı-hesabı olmayan 
daxili və dövlətlərarası, xalqlararası müharibələrlə, silahlı 
toqquşmalarla rastlaşmışlar. Dövlət adlanan məfhumun və 
qurumun mövcudluğu bir qrup insanlarda hakimiyyət, nüfuz, 
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idarəetmə, geniş ərazilər və bolluca sərvətlərə maraq və diqqəti 
artırmış, insanlar həmin sərvətlərə sahib olmaq üçün müharibələrə 
cəlb edilmişlər. İnsanlar onlara məxsus olan dövlət hakimiyyəti, 
dövlət hakimiyyətinə rəhbərlik edən şəxslər tərəfindən 
müharibələrə sürüklənmişlər. Tarixdə dövlət rəhbərinin şəxsi 
ambisiyaları ucbatından, onun işğalçılıq niyyətini yerinə yetirmək 
siyasətindən bütövlükdə ölkə əhalisinin müharibələrə sövq 
edilməsi hallarına çox rast gəlinmişdir. Belə bir fikir də bildirmək 
olar ki, müəyyən ambisiyalara malik olan dövlət rəhbərinin 
işğalçılıq siyasəti ucbatından tək bir dövlətin yox, ümumilikdə 
əksər dövlətlərin əhalisi müharibələrə sövq edilirlər. Xüsusilə, XX 
əsrdə baş verən dünya müharibələrini buna misal çəkmək olar. 

 
Dövlət hakimiyyətinin öz əhalisini müharibələrə sövq etməsi 

və cəlb etməsi səbəblərini aşağıdakı şəkildə qısa olaraq qeyd 
etmək olar: 

 

-dövlət rəhbərinin və bir qrup siyasi elitanın öz hakimiyyət 
dairəsini genişləndirmək və daha çox ərazilərdə hökmranlğa can 
atmaq istədikləri zaman başqa dövlətlərə və xalqlara qarşı silahlı 
hücumlar təşkil etmək istəyi olduqda və siyasəti reallaşdırdıqda; 

-bir qrup şəxsin ölkə daxilində silah gücünə, zor tətbiq 
etməklə hakimiyyəti ələ keçirmək istəyi zamanı baş verən silahlı 
toqquşmalar anında; 

-ölkə ərazisinin başqa dövlətin qoşunları tərəfindən işğal 
zamanı ölkəni müdafiə etmək zərurəti yarandıqda; 

-dövlət hakimiyyəti əhalinin təbii hüquqlarını kütləvi olaraq 
pozduqda; 

-dövlət hakimiyyəti öz səhv iqtisadi siyasəti nəticəsində 
cəmiyyəti kasıb yaşatdıqda; 

-normaların təmin edilməsi zamanı tarazılıq pozulduqda- bu o 
deməkdir ki, insan həyatının meyarları müəyyən ölçülər, miqdar 
və kəmiyyətlə müəyyən olunduğundan, cəmiyyət özü də həmin 
dəyərləri, mövcudluğu əks etdirən normalarla tənzimlənir. Başqa 
sözlə, cəmiyyətdə hər bir şəxsin müəyyən hədlər çərçivəsində 
hüquq, vəzifə və öhdəlikl əri vardır. Mənim hüququm sənin 
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hüququnla, bizim hüququmuz sizin hüququnuzla, onların 
hüquqları digərlərinin hüquqları il ə sərhədlənir. Sərhədlərin 
pozulması hüquqların pozulması mənasını verir. Bu həmçinin o 
deməkdir ki, hər birimizin müəyyən hədd daxilində hüququmuz 
vardır. Müharibələr, silahlı toqquşmalar o halda baş verir ki, 
hüquq sərhədləri arasında keçmələr, sərhəd pozuntuları kütləvi 
xarakter alır və tarazılıq pozulur.  

 Müasir dövlətlər sülhün davamlı olaraq qorunub saxlanılması 
marağını güdürlər və sülhün qorunması üçün müvafiq öhdəlikl ər 
də götürürlər. Dövlət hakimiyyəti bir növ sülhün qorunması üçün 
əsas zəmanəti öz üzərinə götürür. Hal-hazırda dövlətlər adlanan 
qurumların fəaliyyəti, leqal- qanuni hakimiyyətin mövcudluğu 
insanlar arasında münasibətlərin tənzimlənməsi üçün hüquq 
normaları yaradılmasını və lazımi səviyyədə icrasını təmin 
etdiyindən, eləcə də bu hüquq normalarının tətbiqi sayəsində 
insanların bir-biriləri il ə çox zaman silahlı qarşıdurmaya getmələri 
baş vermir. Dövlət öz güc strukturları vasitəsiə ərazisində yaşayan 
əhalinin hüquqlarını təmin etməyə çalışır. Cəmiyyətdə ictimai-
siyasi sabitliyin, ictimai asayişin qorunmasını təmin edirlər. 
Dövlət hakimiyyətinin mövcudluğu ona gətirib çıxarıb ki, dövlət 
öz vətəndaşlarına özbaşına olaraq başqa bir dövlətin ərazisində 
yaşayan insanlarla müharibələrə girməsinə icazə vermir. Bu 
baxımdan dövlət hakimiyyətinin fəaliyyətinin cəmiyyətlərdə 
ictimai-siyasi sabitliyin və ictimai asayişin qorunub saxlan-
masında mühüm əhəmiyyəti vardır. Lakin bununla yanaşı, elə 
hallar da olur ki, dövlət hakimiyyəti öz fəaliyyəti nəticəsində 
cəmiyyətdə insan hüquqlarını pozur, insanlara öz tələbatını 
ödəmək üçün lazımi imkanlar yaratmır. Nəticədə insanlar istər 
dövlət hakimiyyətinə, istərsə də bir-biriləri il ə müxtəlif səbəblər 
ucbatından silahlı toqquşmalara başlayırlar. Bir çox dövlətlərin 
hakimiyyəti bəzən öz işğalçı siyasətini yerinə yetirmək üçün öz 
vətəndaşlarının hüquqlarını (müharibəsiz, təhlükəsiz və sabit 
cəmiyyətlərdə yaşamaq hüququ) pozaraq, onları digər ölkənin 
vətəndaşları üzərinə müharibələrə sürükləyirlər. Nəticədə digər 
dövlətdə yaşayan vətəndaşların hüquqları da pozulur. Müharibələr 
hər iki cəmiyyətə külli miqdarda zərər vurur.  
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Müharibələr insanların həyatına son qoyur. Müharibədə 
uşaqlar həlak olurlar. Müharibə elə bir xoşəgəlməz, insanlıq 
əleyhinə vəhşi aktdır ki, bu vəhşi akt nəticəsində elə dəyərli 
insanlar həyatlarını itirirlər ki, bəzən də fikirl əşirsən ki, həmin 
insanın həyatı davam edərsə, bəşəriyyətdə sülhün saxlanılması 
üçün elə bir iş görə bilər ki, qlobal sülhün pozulmasına nadir 
hallarda rast gəlmək olar.  

 
 Yazılma tarixi 26 sentyabr 2009-cu il  

 
Xalqların qohumlaşması və onun dünya sülhünə müsbət  
təsirləri  
 
Tarixən xalqlar qonşu ərazilərdə, eyni və yaxın coğrafi 

məkanlarda yaşamışlar. Xalqlar arasında qədim zamanlardan 
ticarət, mədəniyyət əlaqələri, siyasi əlaqələr mövcud olmuşdur. 
Müasir dövrdə xalqlar arasında əlaqələr yüksək texnologiyanın 
köməyi sayəsində daha sürətlə inkişaf edir. İndiki texniki imkanlar 
hesabına demək olar ki, dünyanın bütün xalqlarının mədəni irsi, 
adət-ənənələri, tarixi öyrənilir, onların yaşayış tərzləri, inkişaf 
səviyyələri araşdırılır. Hal-hazırda elektron yazışmaların 
mövcudluğu, digər poçt xidmətləri, nəqliyyat əlaqələri vasitələri 
dünyanın əksər insanları arasında münasibətlərin yaranmasına 
böyük xidmət göstərir. Tarixən xalqlar arasında yaxınlıq 
münasibətləri yaratmaq siyasəti həyata keçirilmişdir. Bu proseslər 
daha çox müharibə təhlükələrindən birlikdə qorunmaq, yaxud da 
birgə olaraq ərazilər işğal etmək, torpaqlar zəbt etmək, həmçinin 
bir-birilərinə qarşı müharibələr etməmək üçün izdivaclar yolu ilə 
həyata keçirilmişdir. İzdivaclar əsasən dövlət rəhbərlərinin (çar- 
kral, monarx, imperator, knyaz, şah, xan, əmir, sultan, əmir, bəy 
və s.) övladları arasında həyata keçirilmişdir.  

Eyni və yaxın coğrafi məkanlarda yaşayan xalqlar çox zaman 
eynikökənli mənsubiyyətə malikdirlər, həmçinin eyni dil ailəsi və 
dil qrupuna da mənsub olmuşlar. Məsələn, Mərkəzi Asiyanın 
türkdilli xalqları eyni kökənə malikdirlər və eyni dil ailəsinə 
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mənsubdurlar. Slavyan xalqlarını da buna misal çəkmək olar. 
Avropa xalqları oxşar coğrafi məkanlarda yaşayırlar və eyni dil 
ailəsinə mənsubdurlar. (Hind-Avropa dil ailəsi). Eyni və yaxın, 
qonşu coğrafi məkanlarda yaşayan xalqlar arasında ərazi və 
sərvətlər uğrunda uzun sürən, orta və qısa müddətıi müharibələr 
aparılmışdır. Bu müharibələr tarixin müəyyən dövrlərində hətta 
böyük imperiyaların yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Qonşu 
məkanlarda yaşayan xalqlar arasında baş verən müharibələr 
əsasən maddi sərvətlər, coğrafi çıxışlar, tranzit yollar (ticarət 
yoları), strateji mövqelər (hərbi taktikaların yüksək səviyyədə 
yerinə yetirilməsi üçün) ələ keçirmək uğrunda həyata 
keçirilmişdir. Müharibələri zəruri edən amillər içərisində eyni və 
ya oxşar maraqlar uğrunda aparılan mübarizələr də səbəb 
olmuşdur. Bununla yanaşı, qonşu məkanlarda, qonşu dövlətlərdə 
torpaqların münbitliyi, əlverişli iqlim şəraiti, coğrafi relyefin 
əlverişliliyi qonşu dövlətlər və xalqlar arasında müəyyən 
müharibələrə səbəb olmuşdur. Müharibələrə səbəb olan başqa bir 
amil də qonşu xalqların yaşadıqları cəmiyyətlər və dövlətlər 
arasında fərqli inkişaf vəziyyətlərinin olması amili olubdur. 
Nisbətən inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə yaşayan xalqlar daha çox 
maddi sərvət əldə etmək üçün və ucuz işçi əməyindən istifadə 
etmək, yararlanmaq məqsədilə kasıb cəmiyyətlərə, dövlətlərə 
hücumlar edərək, onların maddi sərvətlərini talamışlar. Bununla 
yanaşı, bir inkişaf etmiş dövlət digər inkişaf etmiş dövlətdən 
ehtiyat edərək, bu dövləti zəifl ətmək üçün müharibələr etmişdir. 
Həmçinin kasıb cəmiyyətlərdə, münbit torpaq şəraiti olmayan 
ərazilərdə yaşayan xalqlar çətin vəziyyətlərdən qurtarmaq və 
sərvətlər əldə etmək üçün tarixin müxtəlif dövrlərində qonşu 
ərazilərə soxularaq, bu ərazilərdə özlərinə yaşayış məskənləri 
seçmişlər. Əsasən qonşu, sərhəd ərazilərində yaşayan xalqlar 
arasında qaynıyıb-qarışma mövcud olmuşdur. Bu siyasət həm 
adət-ənənələrin bir-birinə keçməsinə, həm də dil və mədəniyyətə, 
eləcə də insanların zövqünə, baxışlarına, etika və estetikalarına 
təsir edərək onları bir-birilərinə yaxınlaşdırmışdır. Bu baxımdan 
sərhəd mədəniyyətlərinin  inkişafı meydana gəlmişdir.  
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İki qonşu xalqın sərhəddində yaşayan insanlarda demək olar 
ki, oxşar həyat tərzi müşahidə edilir. Bu oxşarlığa alış-verişin 
həyata keçirilməsi, ticarət əlaqələri və mədəni əlaqələr səbəb 
olmuşdur. Həmçinin nigah əlaqələri də öz təsirini göstərmişdir. 
Bu proseslər hal-hazırda davam edir. İki qonşu xalqın 
inteqrasiyasından meydana gələn sərhəd mədəniyyəti təbii şəkildə 
ölkələrin içərisində yaşayan əhalinin də adət-ənənələrinə təsir 
edir. Mədəniyyətlərin inteqrasiyası, qarışığı əsasən sərhədlərdən 
başlayır. Sərhədlər iki qonşu xalqın hətta mətbəxlərinə də təsir 
göstərir. Sərhəd bölgələrində keçici-qarışıq mədəniyyətlər 
mövcud olur. Bir xalqı qonşu xalqla sərhəd mədəniyyəti bağlayır. 
Sərhəd mədəniyyəti danışıq dillərinə, o cümlədən tələffüz və səs 
qaydalarına (fonetika) da öz təsirlərini göstərir. Hətta ləhçələrin və 
şivələrin formalaşmasına da təsir edir. Bu baxımdan qarışıq 
ədəbiyyat, incəsənət də əmələ gəlir.  

Müharibələrə təkan verən əsas amillərdən biri də sənayenin 
sürətli inki şafı və sənaye dövlətlərinin meydana gəlməsi olubdur. 
Sənayeyə malik olan dövlətlər öz maddi sərvətlərini artırmaq 
naminə qonşu xalqların ərazilərini istila etmiş və insanları istismar 
etmişlər. Xüsusilə orta əsrlərdə və tarixin yeni və ən yeni 
dövrlərində qonşu ərazilər hesabına böyük imperiyaların 
yaranmasını buna misal çəkmək olar. Silah istehsalının meydana 
gəlməsi və silah ticarətinin yaranması yeni-yeni müharibələrin baş 
verməsini şərtləndirmişdir.  

Bununla yanaşı, müharibələrdə qalib gəlmək üçün gücün 
artırılması, gücün hesabına daha çox ərazilərin işğal edilməsi, 
tutulması, zəbt edilməsi üçün cəmiyyətlər sürətli inki şaf etmək 
məcburiyyəti il ə üzləşmişlər. Sürətli inki şafı həmçinin müdafiə 
zərurətləri də üzə çıxarmışdır.  

Lakin müasir dövrdə, xüsusilə II Dünya müharibəsindən sonra 
beynəlxalq siyasi sistemlərin fəaliyyəti, təşkilatların meydana 
gəlməsi, maarifçilik hərəkatlarının geniş vüsət alması, maarifçilik 
fəlsəfəsinin geniş yayılması insanların şüurunda müəyyən pozitiv 
dəyişiklikl ərin edilməsi, sülh siyasətinin geniş təbliğ edilməsi, 
insan hüquqlarının geniş təbliğ edilməsi, iqtisadiyyatın dinc 
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yollarla inkişafı, dünyanın maddi və mənəvi sərvətlərindən birgə 
şəkildə, ümumi maraqlar naminə dinc yollarla istifadə edilməsi, 
böyük dövlətlərin dünyanın siyasi mənzərəsinə nəzarətlərinin 
gücləndirilməsi, qlobal böhranların və problemlərin birgə həll 
edilməsi, ətraf mühitin birgə qorunması, təbii fəlakətlərdən birgə 
qorunmaq və bu kimi siyasətin meydana gəlməsi insanları 
müharibələrdən çəkindirən əsas amillər oldu. Xüsusilə, II Dünya 
müharibəsinin qlobal fəlakətləri, kütləvi insan qırğını insanların 
bir növ həyata yeni baxışlarının əsasını qoydu. XX əsrin 
ortalarından etibarən əksər xalqlar əsarətdən qurtararaq 
müstəqillik əldə etdilər. XX əsrin ortalarından sonra dünyada 
elmi-texniki nailiyyətlərin əldə olunmasının sürətlənməsi, 
dünyanın maddi sərvələrindən istifadənin səmərəlil əşdirilməsi və 
asanlaşdırılması müasir sülhün əldə olunmasına gətirib çıxartdı. 
Müharibələrə nifrət, zülmə nifrət, həyat gözəllikl ərindən 
yararlanmaq kimi baxışları meydana gətirdi. XX əsrin soyuq 
müharibəsi bir çox xalqları əsarətdə saxlasa da, böyük dövlətlərin 
kiçik dövlətlər üzrərində nəzarətini artırdı və bəzi müharibələr 
istisna olmaqla, qlobal müharibələrin qarşısı alındı.  

Bu gün insanları düşündürən başlıca amil qlobal müharibələrin 
qarşısının alınması yollarının, münasib variantlarının 
axtarılmasıdır. Qəbul etmək lazımdır ki, işğalçılıq siyasəti əsasən 
iki və ya bir neçə xalqın arasında baş verən aktdır. İşğalçılıq 
siyasətinin bazasında başlıca olaraq etnik amillər dayanır. Bu 
baxımdan da qlobal və lokal müharibələrin qarşısının alınması 
üçün bu amil üzərində dayanmaq olar. Bu amilin mövcud 
əhəmiyyətində bir keçicilik (radikallıqdan liberallığa, loyallığa 
doğru) etmək olar. Etnik amilin transformasiyaya uğraması, yəni 
mövcud vəziyyətinin dəyişdirilməsinə bəşəri sülh naminə ehtiyac 
duyulur. Ümumiyyətlə, eyni və yanaşı coğrafi məkanlarda 
yaşayan xalqlar arasında qohumluq münasibətlərinə rast gəlinir. 
Düzdür, bu siyasət hələlik f ərdlər arasında (nigah yolu ilə) az-az 
hallarda olur. Məsələn, keçmiş SSRİ məkanında yaşayan xalqlar 
bir-biriləri il ə nigah yolları ilə qohumluq münasibətləri 
yaradırdılar. Xüsusilə, Cənubi Qafqazda və Mərkəzi Asiyada, 
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Rusiyanın özündə yaşayan xalqlar arasında bu münasibətlər 
mövcud idi. Ruslar ümumiyyətlə, digər xalqlarla, beloruslar, 
ukraynalılar, tatarlar, başqırdlar, Qafqaz xalqları, qazaxlar, 
Mərkəzi Asiyanın digər xalqları ilə nigaha daxil olmaq yolu ilə 
qarışmışlar. Digər tərəfdən, azərbaycanlılar farslarla, türklərlə, 
ruslarla, beloruslarla, türkmənlərlə və digər xalqlarla qohumluq 
münasibətləri yaratmışlar. İndiki Avropa İttifaqını qarışmış 
mədəniyyətlər məkanı kimi qəbul etmək olar. Çox yaxşı haldır 
ki, Avropa İttifaqında insan həyatında mövcud olan amillər 
içərisində insanlıq-bəşəri  amillər digər amilləri üstələyir və bütün 
elmi-fəlsəfi və sosioloji baxışlar həmin amillərin inkişafı üzərində 
öz mövcudluğunu təmin edir. İnsan və onun yaxşı həyatı prinsipi 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu gün xalqların inteqrasiyasında, 
eləcə də miqrasiyasında nigaha daxil olmaq başlıca metoddur.  

Xalqların nigah yolu ilə qohumluq münasibətləri 
ümumiyyətlə, iki xalq arasında iqtisadi və siyasi yaxınlığı üzə 
çıxarır. Bu daha çox eyni coğrafi məkanda yaşayan xalqlar 
arasında özünü büruzə verir. Məsələn, tatarlar, başqırdlar və ruslar 
arasındakı qohumluq münasibətləri üç xalqı bu və ya digər 
səviyyədə bir-birinə assimilyasiya etmişdir. Daha doğrusu, 
qohumluq münasibətləri nəticəsində həmişə böyük saya malik və 
mədəni baxımdan yüksək səviyyəyə məxsus olan xalqlar özündən 
kiçik və zəif inki şaf etmiş xalqları özlərinə assımilyasiya edirlər. 
Bu siyasətin müsbət və mənfi nəticələri olur. Belə ki, zəif inki şaf 
etmiş xalqlar böyük xalqlar içərisində inkişaf etməklə yanaşı, 
məcburi assimilyasiya nəticəsində öz dillərini, milli-mədəni 
dəyərlərini itirmək təhlükəsi ilə üzləşirlər. Məsələn, Rusiya 
ərazisində yaşayan xalqların əksəriyyəti demək olar ki, ruslar 
tərəfindən assimilyasiya olunublar. Bu günki dövrdə xalqların 
qohumlaşmasında məcburi assimilyasiyanı rədd etmək lazımdır. 
Farslar öz hakimiyyət qüvvələrindən istifadə edərək və məcburi 
siyasəti tətbiq edərək və məcburi şəraiti yaradaraq Cənubi 
azərbaycanlıları assımilyasiya edirlər ki, bu da azərbaycanlıların 
(azəri türklərinin) hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarır.  
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Ümumiyyətlə, xalqların qohumlaşmasının (sərbəst yolla, 
istəklərə müvafiq olaraq) müsbət tərəfləri daha çoxdur. Bu, 
xüsusilə iki böyük xalq arasındakı qohumluğa aid edilə bilər. 
Məsələn, xalqların qohumlaşması ilə qlobal qarşıdurmaların 
qabağı kəsilə bilər. Qohumluq münasibətləri iki xalqı daha çox 
bir-birinə bağlaya bilər. Bu anda iki xalqın iqtisadiyyatı, siyasəti, 
mədəni-sosial həyatı sürətlə inkişaf edər. İki xalq arasında milli 
ədavətin baş qaldırmasına səbəb olmaz və ərazi işğallarına son 
qoyular. Xalqların qohumlaşmasını ilk növbədə böyük xalqlar 
arasında həyata keçirmək olar. Siyasətin dünya sülhü üçün müsbət 
tərəflərini həmçinin aşağıdakı qaydada qeyd etmək olar:  

-xalqların qohumlaşması nəticəsində yaranan yeni qarışıq 
nəslin iki dövl əti, iki xalqı  prinsipi ortaya çıxa bilər ki, nəticədə 
iki dövlətin birləşməsinə bu siyasət metodu böyük kömək edə 
bilər; 

-xalqların qohumlaşması yeni qruplu cəmiyyətlərin meydana 
gəlməsinə səbəb ola bilər. Yəni, yeni baxışlı qrupların mövcud 
olduğu cəmiyyətlərin meydana gəlməsini zəruri edir. Baza 
cəmiyyətlərinə (nigaha daxil olmuş iki tərəfin cəmiyyətlərinə) 
təsir edən üst qat cəmiyyətin  yaranmasına səbəb olar. Yeni nəslin 
mövcud olduğu üst qat cəmiyyəti baza cəmiyyətlərinə təsir 
edərək, həmin baza cəmiyyətlərin (ata və analarının mənsub 
olduqları cəmiyyətlər) arasında yaşanan düşmənçilik hisslərinin, 
kin və küdurətin azalmasına səbəb olar. Məsələn, farslarla 
israillilərin (yəhudilərin) qohumluq münasibətləri (kütləvi 
nigahlar yolu ilə yaradılmış münasibətlər) iki ölkənin və xalqın 
barışmasına gətirib çıxara bilər. Təbii ki, üst qat cəmiyyətləri iki 
baza cəmiyyətinin bir-birinə sıx şəkildə bağlanmasının əsasını 
təşkil edər;  

-xalqların qohumlaşması qarışıq xalqların, qarışıq nəsillərin 
meydana gəlməsinə səbəb ola bilər ki, nəticədə irsin ümumilkdə 
təzələnməsinə kömək edər, yeni nəslin, yeni irsin ortaya 
çıxmasına səbəb ola bilər; 

-xalqların qohumlaşması qohum olmuş iki xalq arasında 
düşmənçiliyin aradan qalxmasına səbəb ola bilər; 
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-xalqların qohumlaşması əhalinin coğrafi məkanlar üzrə qeyri-
bərabər bölüşməsinin qarşısını kəsə bilər;  

-məlumdur ki, hər bir məkanda insanların cinsi tərkibinin sayı 
eyni deyildir. Bəzi ölkələrdə qadınlar çoxluq təşkil edir ki, bu amil 
də cəmiyyətlərdə ailə qurulması üçün ümumi tarazılığın 
pozulmasına səbəb ola bilən amilə çevrilir. Hər bir fərd ailə qura 
bilmir. Xalqların qohumlaşması ilə bu tarazlığın pozulmasının 
qarşısını almaq olar;  

-xalqların qohumlaşması nəticəsində yaranan yeni nəsil 
millətçilik (etnik amillərin qabardılması) hisslərinin azalmasına 
vasitə ola bilər; 

-xalqların qohumlaşması nəticəsində daha çox insanlıq amili 
millətçilik amilini üstələyə bilər; 

-qarışmış xalqlar üçün bəşəri düşüncələr lokal (dar-məhdud) 
düşüncələri üstələyər və dünya, bəşəri fikir cərəyanlarının 
yaranmasına gətirib çıxarar; 

-qarışımış xalqlar üçün “sərhədsiz dünya”, “sərhədsiz məkan” 
anlayışları daha da üstünlük təşkil edər; 

 -qarışımış xalqlar siyasəti kəskin, mühafizəkar, müharibələrə 
meylli-radikal təbiətli xalqın xarakterinin dəyişməsinə gətirib 
çıxara bilər ki, nəticəsi də dünya sülhünün qorunmasına xidmət 
edər. Məsələn, Avropa inteqrasiyası xalqlarda demək olar ki, 
həmin mənfi hissləri transformasiya etmiş və yeniləmişdir; 

-qarışmış xalqlar siyasəti bir xalqın nümayəndələrinin 
(fərdlərinin) qəlblərində digər xalqın nümayəndələrinə (qohum 
olan) qarşı kin və küdurətin aradan qalxmasına gətirib çıxara bilər; 

-qarışmış xalqlar siyasəti əmək qüvvələrinin qeyri-bərabər 
paylanmasının və birtərəfli inki şafın qarşısını ala bilər, sərhədlər 
nisbi olaraq və şərti olaraq müəyyən edilə bilər;  

-qarışmış xalqlar siyasəti nəticəsində “simli m əftill ər 
sərhəddi”  anlayışları aradan qaldırıla bilər;  

qarışmış xalqlar siyasəti nəticəsində dini etiqadların, 
inancların arasında mülayim münasibətlərin yaranması baş verər 
və radikal dini cərəyanların qarşısı alınar; 
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-qarışmış xalqlar siyasəti dini radikallığın, dini ekstremizmin, 
dini ayrıseçkiliyin qarşısını ala bilər;  

-qarışmış xalqlar siyasəti dünyanın sürətlə silahlanmasının 
qarşısını ala bilər; 

-xalqların qohumlaşması insanların bir dövlətdən başqa bir 
dövlətə sərbəst və asan şəkildə yerdəyişməsini təmin edə bilər; 

-xalqların qohumlaşması maddi sərvətlərin bərabər 
paylanmasını və bərabər istifadəni təmin edə bilər; 

-xalqların qohumlaşması nəticəsində ümumi inkişafa nail olunar; 
-yeni-yeni dəyişiklikl ərin meydana gəlməsinə səbəb ola bilər; 
-yeni təfəkkürün, yeni humanist düşüncənin ortaya çıxmasına 

səbəb ola bilər; 
-xalqların qohumlaşması nəticəsində oxşar mədəni 

elementlərin, bənzər və eyni duyğuların meydana gəlməsi 
prosesləri baş verər.  

  
Xalqların qohumlaşmasını necə təşkil etmək olar (dövlət 

siyasəti səviyyəsində)  
  
Xalqların qohumlaşmasını ilk növbədə dövlət səviyyəsində 

şəraitin yaradılması ilə nigahlar yoluyla təşkil etmək olar. Bununla 
yanaşı, xalqların qohumlaşması siyasətini dövlətlərin öz 
ərazilərində başqa xalqlara yaşayış yerini verməklə həyata 
keçirmək olar. Məsələn, Kanadanın və Rusiyanın əraziləri çox 
böyükdür və əhaliləri isə tamamilə azdır. Kanadanın əhalisi 34 
milyon nəfərə yaxındır. Əhalinin sıxlığı isə azdır, hər kvadrat 
kilometrə 3.29 nəfər düşür. Əhalinin böyük əksəriyyəti ABŞ-ın 
şimal sərhədləri boyunca sərhədlərdən 160 km.-lik uzaq məsafəni 
əhatə edən bir zolaqda yaşayır.1 Əhali ərazi üzrə qeyri-bərabər 
paylanılmışdır. Rusiya da ərazi baxımından dünyanın ən böyük 
dövlətidir. Ölkədə 141 milyon nəfər əhali yaşayır. Əhalinin sıxlığı 
baxımından hər kvadrat kilometrə 8.3 nəfər adam düşür.2 

                                                 
1 Kaнада. http://www.ru.wikipedia.org.  
2 Россия. http://www.ru.wikipedia.org.  
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Rusiyanın əhalisinin çox hissəsi Avropa hissəsində yaşayır. Hər 
iki ölkəyə sıx yaşayan ölkələrdən əhali köçürmək olar. Köçürməni 
isə yalnız sivil yolla, imtiyazlar verməklə və nigah məsələlərini 
dövlətin prioritet siyasəti etməklə həyata keçirmək olar. Rusiya 
keçmiş SSRİ məkanındakı əhalinin hesabına öz ərazisini əhali ilə 
müəyyən qədər təmin edə bilər. Xalqların qohumlaşmasında ilk 
növbədə yaxın və eyni coğrafi məkanda, qonşu ölkələrdə yaşayan 
əhalinin bir-birinə kütləvi şəkildə qarışması (ölkələrarası 
miqrasiya) ilə həyata keçirmək olar. Xalqların qohumlaşmasında 
tarixi amillər, o cümlədən yaxınlıq amili də mühüm rol oynaya 
bilər. Belə ki, yaponlar və ruslar oxşar coğrafi məkanlarda 
yaşayırlar. Yaponiyada əhali çox sıxdır və kiçik bir ərazidə yüz 
milyondan çox əhali yaşayır. Yaponlarla ruslar arasında qohumluq 
münasibətlərini təşkil etmək olar. Yaponların kütləvi olaraq 
Rusiya ərazisinə köçürülməsini təşkil etmək olar. Eləcə də 
yaponların Kanada ərazisinə köçürülməsini təşkil etmək olar. 
Ümumiyyətlə, köçürülmələr zamanı sərhəd problemlərinin 
yaşanmaması üçün ilk növbədə iki qonşu dövlət arasında 
qohumluq münasibətləri həyata keçirilərsə və əhali köçürülməsi 
başlayarsa, onda əhalini sərhədlərdən uzaq məkanlara köçürmək 
olar. Məsələn, 130 milyon nəfərdən çox say tərkibinə malik olan 
yaponların bir qismini Rusiyanın Ural (Qərbi Sibir) və Avropa 
hissəsinə, eləcə də Baykal-Amur bölgəsinə köçürmək olar. Təbii 
ki, köçürülmələr zamanı iqlim şəraiti də nəzərə alınmalıdır. 
İnsanları yalnız eyni və ya oxşar iqlim şəraiti olan məskənlərə 
köçürmək olar. Çinliləri isə Avstraliya adasına köçürmək olar. 
Əhali azlığı baxımından əziyyət çəkən Avstraliyaya çinlilərin 
köçürülməsi Avstraliyada əhalinin sürətlə artmasına səbəb olar. 
İkiyüz milyonluq İndoneziya əhalisinin bir qismini də 
Avstraliyaya köçürmək olar. Türklərin isə Rusiyaya və Kanadaya, 
Avstraliyaya köçürülməsini təşkil etmək olar. Təbii ki, 
köçürülmələr də könüllük prinsipi əsasında, miqrasiya siyasətinin 
sadələşdirilməsi yolu ilə həyata keçirilə bilər. Burada iqtisadi və 
sosial amillər əsas rol oynaya bilər. Türkləri və çinliləri Şimali 
Avropaya da köçürmək olar. Azərbaycanlılar əsasən Rusiya 
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ərazisinə-Avropa hissəsinə və Şərq hissəsinə köçürülə bilərlər. 
Hal-hazırda ABŞ daha çox ayır-ayrı ölkələrdən miqrasiya 
siyasətinə böyük əhəmiyyət verir. ABŞ-ı “çox dili bir vətəni olan 
ölkə” adlandırırlar.  

Dünyada qlobal sülhə nail olmaq üçün ilk növbədə böyük 
xalqlar arasında qohumluq münasibətlərini təşkil etmək olar. 
Məsələn, ruslarla ingilislərin qohumluqlarını təşkil etmək və bu 
baxımdan Rusiya ərazisinə ingilislərin də köçürülməsini təşkil 
etmək olar. Şimali Avropanın əhalisi az olan ölkələrinə İsveç, 
Norveç, Finlandiyaya Qafqaz xalqlarından da gənc ailələrin köçü-
rülməsini təşkil etmək olar. Yaponlardan həmçinin ərəb ölkələri-
nin içərisinə də köçürmək olar. Hindistanlılar və pakistanlıları 
Kanada, Avstraliya, Rusiya ərazisinə, rusları Cənubi Avropaya və 
digər məkanlara köçürmək olar. Cənubi və Mərkəzi Amerikada 
yaşayan xalqlardan da Avrasiya materikinə köçürmək olar. Ümu-
miyyətlə, bütün materiklərin əhalilərini bir-biril ərinə qarışdıraraq 
qohumlaşdırmaq olar. Qohumlaşma siyasətini əsasən dünyanın 
gəncləri, gənc ailələri il ə həyata keçirmək olar. Məsələn, rus gənc-
ləri il ə türk gənclərini, eləcə də hindistanlı gənclərlə rus gənc-
lərini, çinli gənclərlə türk gənclərini, Avropada yaşayan digər 
xalqların gəncləri il ə iranlı gəncləri, qafqazlı gənclərlə rusiyalı 
gəncləri, avropalı və cənubi amerikalı gənclərlə ail qurdurmaq 
siyasətini həyata keçirməklə bu siyasətin icrasını təmin etmək 
olar.  

Bu siyasət zamanı müəyyən problemlər də ortaya çıxa bilər. 
Məsələn, dil problemi, mədəniyyət fərqləri problemi və s. Lakin 
bir çox istiqamətli siyasət həyata keçirməklə bu problemi həll 
etmək olar. Məsələn, dünya vətəndaşlığı ideyasını ortaya atmaqla 
bu siyasəti təşkil etmək olar.  

Bu siyasətin əhəmiyyəti həm də ondan ibarət ola bilər ki, 
kəskin etnik və milli məsələlər dünya vətəndaşlığı və insanlıq, 
humanizm, bəşəri məsələlər ilə əvəz edilər. Dünyada yeni-yeni 
qarışıq mədəniyyətə malik olan insanların meydana gəlməsinə 
səbəb olar. İnsanların ümumilikdə təfəkküründə, həyata 
baxışlarında dəyişiklik əmələ gələr. Belə hesab etmək olar ki, 
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dünyanın intellektual baxımından inkişf etmiş xalqları ilə nisbətən 
inkişaf etməmiş xalqları arasında qohumluq münasibətləri, 
geriləmənin qarşısını almaqda böyük kömək edər. Dünyanın 
ümumi maddi və mənəvi dəyərlərindən birgə istifadə olunar. Bu 
siyasətin tədricən həyata keçirilməsi ilə terrorizmin, qlobal və 
bəşəri cinayətkarlığın qarşısı müəyyən qədər alınar. Bu günki 
terrorizm daha çox kəskin milli və etnik şüurdan doğur. 
Qohumlaşmış xalqlar siyasəti xalqlar və dövlətlər arasında lokal 
və qlobal münaribələrin qarşısını ala bilər.  

Dünyada yeni baxışlı insanların doğulmasına səbəb olar. 
Dinlər arasındakı kəskin baxış fərqləri də aradan qalxar. Hal-
hazırda sivil ölkələrin qanunvericiliklərində nigahların qurulması 
zamanı xalq və milli f ərq amilinə fikir verilmir və bu baxımdan 
sərbəstlik və azadlıq var.  

Qeyd etmək lazımdır ki, bu fikirlər mövcud zaman baxı-
mından daha çox ehtimallara söykənir. Onu da unutmaq olmaz ki, 
bugünki ehtimallar gələcək reallıqların təzahürü ola bilər.  

İnsan genetikasını öyrənən alimlər, psixoanalitiklər, 
sosioloqlar, politoloqlar, tarixçilər, coğrafiyaşünaslar və bu kimi 
ixtisas sahibi olan mütəxəssislər, eləcə də ictimaiyyət 
nümayəndələri, dövlətlər arasındakı əlaqələri tədqiq edən ictimai 
təşkilatların mütəxəssisləri nəzəriyyəyə dair daha geniş və 
çoçalarlı, həmçinin ziddiyyətli fikirl ər bildirə bilərlər.  

  
 Yazılma tarixi 18 fevral 2010-cu il  

 
Avropa İttifaqı dünyanın dostluq “günəşi”dir 
 
Məlumdur ki, enerji mənbəyi hərəkətə gətiril ən müəyyən 

vasitələrin, elementlərin, hissəciklərin sayəsində yaranan 
mənbələrdir. Hər bir enerji mənbəyində hərəkətə gələn və 
hərəkətə təkan verən vasitələr, elementlər toplaşır. Siyasət, 
iqtisadiyyat sahələri, qurumları, mərkəzləri və obyekrləri də 
müəyyən vasitələrin hərəkətləri nəticəsində yaranır və vasitələrin 
hərəkətləri il ə sahələrin və obyektlərin həcmi böyüyür, genişlənir, 
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subyektlərin sayı artır, miqyası genişlənir və s. Bütün bu 
məqsədyönlü və müəyyən istiqamətli proseslər sayəsində siyasət 
və iqtisadiyyat sahələrində enerji yaranır. Enerji vasitələrin 
hərəkətlərindən yaranır və vasitələrin özlərini də hərəkətə gətirir. 
Hal-hazırda Avropa regionu bir siyasi, iqtisadi, mədəni, ictimai, 
humanitar, sosial və digər sahələri özündə birləşdirən bir enerji 
mənbəyidir. Regionun siyasi enerji mənbəyi kimi yaranması uzun 
tarixi bir proses keçibdir və xüsusilə XX əsrin ikinci yarısından 
etibarən Avropanın vahid siyasi və iqtisadi enerji mənbəyinə 
çevrilməsi prosesləri sürətlənibdir. Təbii ki, bu proseslər çox da 
asan olmayıb və enerji mənbələri və vasitələrinin yaranması və 
formalaşması öz başlanğıcını bizim eradan əvvəlki dövrlərdən 
götürüb. Enerji mənbələrinin formalaşmasında humanist baxışlı 
Avropa filosofları, mütəxəssisləri, dövlət rəhbərləri və digər dərin 
düşüncə sahibləri böyük xidmətlər göstəriblər, əmək sərf ediblər. 
Hər bir inkişaf mərhələsi öz-özlüyündə çətin şəraitlərdən keçib, 
çoxlu sayda müharibələrlə, silahlı qarşıdurmalarla üzləşib. Bu 
kimi gərgin vəziyyətlər həm inkişaf dalğalarının qarşısını alıb, 
həm də yeni inkişaf dalğalarının yaranması üçün mühüm şərait və 
vasitələrin meydana gəlməsini zəruri edibdir.  

Avropalıların müasir dünyanın indiki inki şaf səviyyəsinə 
gəlib çatması uğrunda tarixi f əaliyyətlərin ə (Avropa əməyinə) 
qısa nəzər:- Avropa məskəni dünyanın mövcud inkişaf 
səviyyəsinə gəlib çatmasında öz dahi mütəfəkkirləri il ə mühüm 
rol oynayıb. Qədim yunan filosoflarının elmi-fəlsəfi ideyaları, orta 
əsrlər və intibah dövrünün elmi-nəzəri baxışları və təcrübi bilikləri 
müasir dünyada baş verən elmi-texniki nailiyyətlər üçün mühüm 
bazalar yaratdı. Müasir dünyanın siyasi inkişaf prosesləri məhz 
daha çox əvvəlki dövrlərdə yaşamış Avropa mütəfəkkirlərinin 
elmi biliklərinin bazasında həyata keçməkdədir. Avropa məkanı 
müasir dünyaya demokratik ənənələrə uyğun dövlət idarəçiliyinin 
mühüm əsaslarını bəxş edibdir. Dahi yunan filosofları Platon və 
Aristotelin siyasi təlimləri il ə cəmiyyətin qanunlarla idarəedilməsi 
prinsipləri və dövləti idarəetmə formaları olan monarxiya və 
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demokratiya anlayışları 1  müasir dünyada dövlətlərin siyasi 
idarəetmə prinsiplərinin əsaslarını təşkil edir. Avropa 
mütəfəkkirləri dünyəvi elmlərin geniş şəkildə tədris olunması 
ənənələrini yaratdılar. Hələ yunan alimi Platon b.e.ə. 388-ci ildə 
Afinada öz məktəbinin-Akademiyanın əsasını qoymuşdu. 2 
Beləlikl ə, müasir universitetlərə və “müəllim və alim olan 
akademiklərə” qədər davam edən fasiləsiz ənənə öz başlanğıcını 
Platonun Akademiyasından götürür. Orta əsr Avropasında müasir 
universitetlərin (Boloniya, Paris) əsasları qoyulmuşdu. Bununla 
yanaşı, Roma hüququ (Mark Avreli, Seneka və Siseronun 
təlimləri) Avropa hüququ üçün oriyentir oldu.3Respublika adlanan 
dövləti idarəetmə forması “Afina demokratiyası” və “Roma 
respublikası” idi. İlk parlament də orta əsrlərdə İngiltərədə 
yarandı.4  Təbii hüquqlar və qanunlar anlayışını da Avropa 
filosofları müəyyən edərək, inkişaf etdirdilər. Avropada renessans 
dövründə (XV əsrdən başlayaraq) təbiət elmləri geniş inkişaf 
etməyə başladı. XVII əsrdə eksperimental elmlər inkişaf etdi. 
Qalileo Qaliley, İsaak Nyuton kimi böyük alimlər riyazi-
eksperimental elmin inkişafında böyük rol oynadılar. Yeni bir 
fizika meydana gəldi. 5  XVII-XVIII əsrlərdə fəlsəfi fikirl ər və 
cərəyanlar R.Dekart, C. Lokkdan İ.Kanta qədər inkişaf etdi. 
Tomas Hobbs və Con Lokk liberalizm (azadlıq) fəlsəfəsini və 
maarifçiliyi inkişaf etdirənlər idilər. Orta əsrlərdə Holland 
hüquqşünası Hüqo Qrotsi təbii hüquqlar ideyası üzərində böyük 
işlər həyata keçirdi. Rasionalistlər içərisində Rene Dekart, Qotfrid 

                                                 
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” n əşriyyatı, 2007, 
səh. 139. 
2 Həmin kitab, səh.81. 
3 Həmin kitab, səh.162. 
4 History of Parliament/ http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Parliament. 
5 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” n əşriyyatı, 2007., 
səh. 253. 
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Vilhelm Leybnits, Baruk Spinoza mühüm rol oynadılar. Blez 
Paskal həndəsəyə dair əsərlər yazdı. XVIII əsrdə maarifçi Con 
Lok hakimiyyətin bölgüsü-üç qola (qanunverici, icraedici və 
məhkəmə) ayrılması- prinsipini irəli sürdü və digər fransız 
maarifçisi Mönteskyö isə hakimiyyətin bölgüsü terminini ortaya 
atdı.1 Fransız maarifçisi Jan Jak Russo da maarifçilik sahəsində 
böyük rol oynadı. XVIII-XIX əsrlərdə Adam Smit, David 
Rikardo, Tomas Maltus iqtisadi liberalizmə dair əsərlər yazdılar. 
XIX əsrdə Con Styuart Mill sosial liberalizmin inkişafı üçün 
əsərlər yazdı. Bununla yanaşı, liberalizmin inkişafı naminə Tomas 
Nill, iqtisadiyyat sahəsində Con Keyns əsərlər yazdılar. XIX əsrdə 
alman filosofu Georg Hegel maarifçilik və romantizmi sahəsində 
əsərlər yazdı. Onun hüquq və məntiqə aid əsərləri məşhur idi. 
Kapitalizm və mülkiyyət onun tədqiqatının əsas predmetlərindən 
idi. Eyni zamanda sosial münasibətlərə və ailə münasibətlərinə aid 
də əsərlər yazmışdı. XIX əsrin ən məşhur filosoflarından biri də 
Karl Marks idi. Karl Marks iqtisadiyyat və fəlsəfəyə dair dəyərli 
elmi əsərlər yazmışdır. Daha bir alman filosofu Fridrix Engels də 
marksizmin klassiki hesab edilirdi. Engels ailə mülkiyyəti və 
dövlətin mənşəyinə dair mühüm baxışlar irəli sürmüşdür. XIX 
əsrin ən böyük alimlərindən biri də məşhur ingilis alimi Çarlz 
Darvin idi. Onun əsərləri təbabətin və təbiətşünaslığın inkişafına 
əhəmiyyətli dərəcədə töhfə vermişdir. XIX-XX əsrlərdə yaşamış 
məşhur Çexiyalı alim Ziqmund Freyd psixoanalizə dair dəyərli 
əsərlərin müəllifi idi. Maks Veber sosiologiyanın problemlərinə, 
modellərinə, əsas anlayşlarına və strukturuna ən çox təsir göstərən 
klassiklərdən biri idi. Elmi ictimaiyyətdə XX əsr ərzində geniş 
dəyişiklikl ər baş verdi. Aktiv tədqiqatçıların sayı əhəmiyyətli 
dərəcədə artmış və istənilən mövzuların və istiqamətlərin 
spektrləri (dalğaları) genişlənmişdir. XX əsrin ən böyük 
alimlərindən biri olan Albert Eynşteyn ümumi nisbilik  və xüsusi 
nisbilik  nəzəriyyələrini yaratmışdır. XX əsrə qədər Avropada 
inkişaf edən fəlsəfi bilikl ər XX əsrdə elmi-texniki inqilab üçün 
əsas baza rolunu oynadı. XX əsrin ortalarından sonra isə elm 

                                                 
1 Разделение властей. http://ru.wikipedia.org/wiki. 
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sahələri sürətlə inkişaf etməyə başladı. Elmi tədqiqat 
istiqamətlərinin sayı da artırıldı. XX əsrin ortlarında riyaziyyt və 
fizika elmlərinin və astronomik biliklərin inkişafı sayəsində 
insanlar kosmosu da fəth etdilər.  

Bir məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, məhz 
Avropa dünyanın elmi-texniki tərəqqisi üçün baza rolunu oynadı. 
Avropada təqribən 2500 ildir ki, yazılmış əsərlər, yaradılmış ali 
məktəblər, elmi tədqiqatçılar dünyanın elmi-texniki inkişafınının 
təminatında başlıca rol oynayır. Burada elmi baza üzərinə baza 
əlavə olunmaq yolu ilə inkişaf dalğalarının meydana gəlməsi 
prosesləri formalaşıbdır. Əsrlər boyu elmi baza artdıqca vasitələr 
üzərinə vasitələr əlavə olunub və inkişaf dalğaları bir-birilərini 
əvəzləyib. Qədim Avropa elmi üzərində yaradılmış baza orta 
əsrlərdə və sonrakı dövrlərdə gücləndi və nəticədə XX və XXI 
əsrlərdə bütün dünyanın ictimai, texniki, sosial, humanitar və 
mədəni tərəqqisinə nail olmağa kömək etdi. Avropada meydana 
gələn və bir-birini əvəzləyən inkişaf dalğaları nəticəsində XX 
əsrin sonları, XXI əsrin əvvəllərində Avropanı enerji mənbəyinə 
çevirdi. Bu enerji mənbəyində həm cəzbedici, həm cəlbedici, həm 
də təkanverici qüvvələr yarandı. Həmin qüvvələr dünyanın başqa 
regionlarına da təsir etməyə başladı. Avropa dəyərləri dünyanın 
başqa regionlarına ixrac olundu. Əksər dövlətlər də Avropa 
enerjisindən istifadə etməyə çalışdılar. Avropa enerjisinin əsasını 
iqtisadi, texniki, ictimai, siyasi, sosial və humanitar amillər təşkil 
etdi. Bu amillərin kompleks mövcudluğu və kompleks olaraq 
artımı nəticədə Avropanın günəş kimi işıq saçan və enerji verən 
bir məkana çevirdi. Enerji məkanının yaranmasında isə əsas 
təkanverici vasitə və qüvvə rolunda Avropada özünə geniş inkişaf 
tapmış dünyəvi elm sahələri çıxış etdi. Regionda mövcud olan 
enerji təbii olaraq xalqların münasibətlərinə də öz pozitiv təsirini 
göstərdi və bu enerji bir növ münasibətləri cəmləyən, münasibət 
subyektlərini bir araya toplayan əsas güc rolunda çıxış etdi. 
Avropa enerjisi Avropanın siyasi və iqtisadi həyatını da birləşdirdi 
və avropalılarda yaxınlaşmaq tendensiyalarını və bu yolla öz 
enerji yaratma vasitələrini birləşdirmək meyllərini ortaya çıxarmış 
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oldu. İqtisadiyyat, sənaye, texnika, elm, təhsil, səhiyyə, maliyyə, 
kənd təsərrüfatı, mədəniyyət, incəsənt, siyasət, ictimaiyyət və 
bütün sahələrdə birləşmiş enerji nəticədə dostluq enerjisini 
yaratdı. Dostluq enerjisi həm üst qat enerjisi, həm də baza enerjini 
yaratmaq vasitəsinə çevrildi. Dövlətlər, xalqlar öz sərvətlərini, 
maddi və mənəvi varlıqlarını birləşdirdilər və bu birləşmə 
sayəsində dostluq məfhumu inkişaf etdi. Eləcə də dostluq enerjisi 
digər varlıqların, baza varlıqlarının, vasitələrinin birləşməsinə 
gətirib çıxartdı.  

 Avropa regionu öz elmi, texniki, mədəni potensialına görə 
dünyanın əsas mərkəzlərindən biridir. Region tarixən çoxlu sayda 
müharibələr görmüşdür. Dünya elmi öz intibah səviyyəsinə məhz 
Avropada çatmışdır. Avropada realizm ədəbiyyatı, incəsənət, 
musiqi və digər mədəniyyət sahələri inkişaf etmişdir. Qeyd 
edildiyi kimi, siyasi münasibətləri tənzimləyən sistemin nəzəri 
əsaslarını təşkil edən dünyanın müasir elmi- siyasi fəlsəfəsinin 
cərəyanlarının əksəriyyəti də məhz Avropada yaranmışdır. 
Məsələn, siyasi sistemlər haqqında mükəmməl təlimlər Qədim 
Yunanıstan və Romada meydana gəlmişdir. Cəmiyyətin hüquq 
normaları ilə idarə olunması prinsipləri də əsasən bu məkanda 
təşəkkül tapmışdır. Avropa öz tarixi keçmişinə və müasir 
vəziyyətinə görə mühafizəkarlıqdan liberalizmə keçidlə üz-üzə 
gələn ən böyük bir məkandır. Sadalandığı kimi, dünyanın müasir 
idarəetmə quruluşları, dövlətçilik hüququ da məhz Avropada 
yaranmışdır. Demokratiya məfhumu da məhz Avropa 
düşüncəsidir. Region öz zəngin mədəniyyətinə, tarixinə, maddi və 
mənəvi nemətlərinə görə dünyanın avanqardı olmuşdur. Dünyanın 
kəşfi də məhz avropalılar hesabına həyata keçirilmişdir. (Amerika 
və Avstraliyanın, Okeaniyanın kəşfi) Avropa bu gün dünya 
siyasətinə təsir göstərmək üçün özündə böyük bir enerji 
toplamışdır. İnsan hüquqları anlayışları da öz əsas mənbəyini 
Avropadan götürür. Region özünün zəngin mühiti ilə bütün 
xalqların diqqətini cəlb etmiş, eyni zamanda bu regionda hegemon 
olmaq uğrunda qədim zamanlarda və orta əsrlərdə, tarixin yeni və 
ən yeni dövrlərində hökmranlıq uğrunda xalqlar və dövlətlər 
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arasında müharibələr həyata keçirilmişdir. Qədim Yunan və Roma 
fəlsəfə məktəbinin nümayəndələri öz fəlsəfi fikirl əri il ə Avropada 
elmi, mədəni və siyasi cərəyanların yaranmasına xidmət etmişlər. 
Siyasi cərəyanlar isə tarixin müxtəlif vaxtlarında bir-birilərini 
əvəzləmişlər. Siyasi cərəyanlar bugünki ümüumavropa cəmiy-
yətinin yüksək səviyyəyə gəlib çatmasına xidmət etmişdir. Uzun 
sürən qarşıdurmalardan imtina halları nəhayət münasibətlərdə 
yeni bir məzmunun ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur.  

Avropanın inkişafı təbii olaraq xalqlarının nümayəndələrinin 
geniş iştirakları nəticəsində mümkün olmuşdur. Bu gün Avropa 
xalqları öz yaşadıqları regionda əsl dostluq münasibətləıri 
formalaşdırmışlar. Avropa xalqları uzun müddət tarixi 
çarpışmadan sonra nəhayət bir araya gələrək öz vahid 
cəmiyyətlərini və vahid siyasi qurumlarını yaratmışlar. Bu gün 
Avropa dövlətlərinin hər birini ümumavropa məkanı və bu 
məkanda birgə yaşamaq və dəyərləri birləşdirmək, bütün maddi və 
mənəvi nemətlərdən birgə istifadə etmək məsələsi düşündürür. 
Avropa xalqları birgə şəkildə mehribancasına yaşamaq 
ənənələrinə sahib olmaq, problemləri birgə şəkildə həll etmək 
üçün birləşiblər. Bu gün Avropada problemlərin həllində 
konfrontasiya erası başa çatıbdır və münasibətlərdə yeni yanaşma 
mövcuddur. Region birləşmiş formada inkişaf etməkdədir. Avropa 
cəmiyyətinin inkişafı artıq hər bir avropalını düşündürür. 
Bölgənin insanları öz azadlıqlarını birgə qoruyub inkişaf etdirmək 
üçün iqtisadi, mədəni və siyasi baxımdan təşkilatlanıblar. Avropa 
xaqlarının siyasi və iqtisadi təşkilatı olan Avropa İttifaqı  artıq 
dünya sisteminin əsas subyektlərindən birinə çevrilib.  

Avropa xalqlarının dostluq birliyi bir növ dünya xalqlarına 
təsir göstərmək imkanına malik olan enerji qüvvəsi, enerji 
məkanı yaradıbdır. Bu gün Avropa İttifaqı sanki bir enerji 
mənbəyi olan “dostluq günəşi” ni xatırladır. Avropa xalqları 
birləşərək öz enerjilərini bir yerə toplayıblar və bütün dünyaya 
təsir göstərmək, bütün dünyaya enerji vermək imkanına malik 
olan bir enerji mənbəyi yaradıblar. Dünyanın dostluq “günəşi” 
olan Avropa bütün dünya üçün işıq saçmaqdadır. Bu günəş 
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enerjisindən dünyanın əksər regionları və xalqları da istifadə 
etməyə can atırlar. Avropa xalqlarının dostluq günəşinə Türkiyə 
də daxil olmaq istəyir. Bu enerjidən həm özü faydalanmaq, həm 
də ətraflara paylayan şüa rolunu oynamaq məqsədindədir. 
Dostluq “günəşi”nin enerjisindən bütün dünya xalqları istifadə 
etməyə can atırlar. Belə ki, dünyanın ayrı-ayrı regionları bu 
dostluq “günəşi”nin enerjisindən faydalanmaq siyasətinə üstünlük 
verirlər və Avropa xalqlarına yaxınlaşmaq istəyirlər. Təbii olaraq 
dostluq “günəşi”nin enerjisi ətrafa işıq saçır.  

Dünyanın ayrı-ayrı regionlarının xalqları da dostluq “günəşi” 
olan Avropa nümunələrindən, təcrübəsindən, dəyərlərindən 
istifadə etməyə can atırlar və yaşadıqları regionlarda dostlaşmaq 
istəyirlər. Məsələn, Rusiya hələ vaxtilə Sovetlər dövründə dostluq 
“günəşi” siyasətini həyata keçirməyə çalışırdı və bütün dünya 
xalqlarına öz ölkəsini humanist bir ölkə kimi tanıtdırmaq 
siyasətini həyata keçirirdi. Hal-hazırda Rusiya da istəyir ki, 
Avropa İttifaqı ilə yanaşı, özü də dostluq “günəşi”nə çevrilsin. Bu 
baxımdan keçmiş SSRİ məkanında yaşayan xalqlardan istifadə 
etməyə çalışır və həm öz enerjisi, həm də ətraf subyektlər 
hesabına “işıq saçmağı” qarşısına məqsəd qoyub. Avropa dostluq 
“günəşi” olaraq dünya xalqlarını özünə cəlb edir. Bununla yanaşı, 
günəş enerjisinin qarşısını kəsən “buludlar” da yaranır ki, Avropa 
“günəşi”nin enerejisindən digər xalqlar daima faydalanmasınlar. 
Avropa “günəşi”nin qarşısını alan və atmosferə külli miqdrada toz 
qaldıran “vulkanlar” da vardır.  

Dostluq “şüası” xüsusilə Avropa İttifaqının sərhəd zonalarına 
daha tez çatır. Bu şüadan əmələ gələn enerji hesabına, enerjinin 
təsiri ilə ətraf xalqlar da Avropa xalqları ilə dost olmaq istəyirlər.  

Ümümi ərazisi 4.324.782 kv.kilometr, ümumi əhalisi 2010-cu 
ilin statistikasına əsasən 501 milyon nəfərdən çox olan Avropa 
İttifaqı “dostluq günəşi”i bu gün alternativi olmayan bir enerji 
mənbəyidir. 1  Paris (23 iyul 1952), Roma (1 yanvar 1958), 
Maastrixt (1 noyabr 1993), Lissabon (1 dekabr 2009) müqavilələri 

                                                 
1 European Union. http://en.wikipedia. org/wiki/European_Union.  
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ilə yaradılan və struktur baxımından formalaşdırılan Avropa 
İttifaqı 27 üzv dövlətin regionda iqtisadi və siyasi birliyidir. 
Avropa İttifaqı Avropa xalqlarının hərtərəfli regional 
münasibətlərini qoruyur, formalaşdırır və inkişaf etdirir. Üzv 
dövlətlərin əhalisi arasında dostluq münasibətləri məhz Avropa 
İttifaqının iqtisadi, mədəni və siyasi institututları, siyasi qurumları 
tərəfindən həyata keçirirlir. Hər bir siyasi qurum ümüumavropa 
“günəşi”nin enerjisinin artmasında böyük xidmətlər göstərir. 
Avropa İttifaqı Avropa xalqlarının birgə mədəni, iqtisadi, siyasi 
dəyərlərini özündə əks etdirən qurum olaraq, regional 
münasibətlərin cəmləşdiyi və çoxçalarlı münasibətlərdən 
formalaşmış enerji ixrac edən bir struktura, quruma çevrilmişdir. 
İttifaq regional təşkilat olaraq supranasionalizm və 
interqovernmentalizm qarışıq (rənagarəng) sistemləri vasitəsilə 
idarə olunan regional bir təşkilatdır.1  

Avropa xalqlarında daha çox Avropa vətəndaşlığı ideyaları 
geniş yer alır və enerji mənbəyinin yaranmasında baza ideoloji 
xətti təşkil edir. İkinci Dünya müharibəsindən sonra Avropaya 
zərbə vurmuş millətçiliyin radikal forması qarşılıqlı inteqrasiya və 
münasibətlərdən sonra dəyişikliy ə məruz qaldı. Avropa İttifaqı 
dostluq “günəşi” yaradılmasının əsas təşəbbüskarları Jon Monet, 
Robert Şuman, Paul Henri Spak və Alside de Kasperi oldular. 
Belçika, Fransa, İtaliya, Lüksemburq, Hollandiya və Qərbi 
Almaniya (AFR) 1952-ci ildə bu dostluq qurumunu yaratdılar. 
1952-ci ildən başlayan dostluq “günəşi”i 2000-cu illərdə növbəti 
hüquqi-siyasi prosesual və struktur dəyişikliyin ə məruz qaldı və 
dostluq “günəşi”nın həcmi böyüdü, enerjisi artdı. 

Dövlətlərarası münasibətlər sistemi olan və dünyanın ən 
böyük məhsul idxalatçısı və ixracatçısı olan Avropa İttifaqı2 
həmçinin dünyanın işıq saçan və “istilik enerji”si verən “dostluq 
günəşi”nə çevrilib. Yaxın gələcəkdə isə günəşin sönməsi 
hadisəsinin baş verməsi gözlənilmir.  

 

 Yazılma tarixi 05 aprel 2010-cu il  

                                                 
1 European Union. http://en.wikipedia. org/wiki/European_Union.   
2 European Union. Economy. http://en.wikipedia.org/ wiki/European_Union. 
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Azərbaycan-Ermənistan sülhü  
 
Azərbaycanla Ermənistana sülh lazımdır  
  
 Dövlətlərarası müharibə əsasən dövlət və onun 

hakimiyyətinin, xalqının maraqlarına xidmət edən və iradəsini 
təmin edən, lakin insanlığa qarşı yönələn bir aktdır. (fəaliyyətdir) 
Ölkələrarası müharibə dövlətlərin xarici siyasət fəaliyyətinin 
tərkib hissəsidir. Dövlətlər öz sərhədlərindən kənarda olan 
maraqlarını həm müharibələr  yolu ilə, həm də dinc siyasət 
həyata keçirməklə təmin edirlər. Dövlətlərin dinc yolla 
maraqlarını genişləndirmək vasitələri qismində iqtisadi və mədəni 
amillər çıxış edir. Çox hallarda müharibə və dinc siyasət tətbiq 
etmək yolları paralel olaraq bir-birilə birləşir. Yəni dövlətlər 
özlərinin iqtisadi imkanlarından istifadə edirlər, iqtisadi 
ekspansiyaya əl atırlar, maraq siyasətini daha da 
möhkəmləndirmək və genişləndirmək üçün əlavə olaraq hərbi 
metodlardan istifadə edirlər. Nəzərə almaq lazımdır ki, tarixin 
əvvəlki dövrlərində dövlətlərin maraqlarının genişlənməsində 
müharibə siyasəti öndə olmuşdur və tarixi imperiyalar yaranmış, 
həmçinin məkan və xalq amili baxımından imperiyalar bir-
birilərini əvəzləmişlər. Müharibələr müasir dövrdə bütün dünyanı 
əhatə edən silahlanma şəbəkəsinin yaranmasına gətirib 
çıxarmışdır. Özünü müdafiə məqsədilə və maraqlarının əhatə 
dairəsini genişləndirmək istəyindən irəli gələrək, dövlətlər çox 
sürətlə silahlanırlar. Güclü silahlar dövlətlərin iqtisadi və mədəni 
maraqlarının genişlənməsi və müdafiəsi üçün əsas vasitələrdən 
biri rolunu oynayır. Hərbi-sənaye kömpleksi dünya iqtisadiy-
yatının qabaqcıl sahələrindən birinə çevrilmişdir. Müharibə amili, 
müharibə qorxusu dövlətlərin güclü silahlanmalarına səbəb 
olmuşdur. Bu proses hal-hazırda da davam etməkdədir. Güclü 
hərbi-sənaye kompleksinə malik olan və bu sahədən külli 
miqdarda qazanc əldə edən böyük dövlətlər silah satışı məqsədilə 
böyük bazarlar əldə etmək üçün beynəlxalq gərginlik yaratmaqda 
davam edirlər. Təzyiqlər, gərginliklər və silahlı münaqişələr 
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yaratmaq yolu ilə alıcıların sayını artırmaqda davam edirlər. 
Silahların istehsalı bu silahları almağa təhrik edir. Bir dövlət 
başqa bir dövlətin güclü silahından ehtiyatlanır və həmin silahdan 
o da əldə etməyə çalışır. Vasitə təzyiq yaradır, təzyiq əks tərəfdə 
yeni vasitəni (qoruyucu) əmələ gətirir. Bir məsələni xüsusi olaraq 
qeyd etmək olar ki, dünya tarixinin formalaşmasında, onun 
istiqamətlərinin müəyyən olunmasında silahlar amili mühüm rol 
oynayıb. Məsələn, ABŞ və Rusiya kimi böyük dövlətlərin hərbi 
gücləri bu dövlətlər tərəfindən dünya siyasətinin istiqamətlərinin 
formalaşdırılmasına zəmin yaradıb. Onların silahları, hərbi-sənaye 
kompleksləri sözügedən dövlətlərin digər dövlətlərlə 
münasibətlərinin formalaşmasına böyük təsir edir. Deməli, 
silahlar dünya tarixinin əsas istiqamətlərini müəyyən edən 
vasitələrdəndirlər. Nəzərə almaq lazımdır ki, dövlətin gücü ilk 
növbədə onun iqtisadiyyatına və hərbisinə bağlıdır. Təbii ki, əhali, 
ərazi və digər amillər də dövlətin gücünü müəyyən edən 
vasitələrdəndirlər. Müharibələr tarixin dövrləşməsinə, yeni-yeni 
baxışlara, yeni-yeni cərəyanların yaranmasına səbəb olsalar da, 
tarixin dinc axarına zərbələr endirərək onu dəyişsələr də, müəyyən 
proseslərə təkanverici qüvvə rolunda çıxış etsələr də, öz-
özlüyündə vəhşilik v ə insanlıq əleyhinə olan ən böyük fəlakətdir. 
Müharibələrdə cəmiyyətlər çoxlu sayda dəyərli insanları, külli 
miqdarda yaradıcı və qoruyucu vasitələri, varlıqları itirirlər. 
Dünyanın dinc xarakterli axarına təsir göstərir, bu təsirlər 
nəticəsində cərəyanların sistemli formalaşması prosesləri dəyişir. 
Nəticədə baza dəyişiklikl ərı meydana gəlir, inkişaf cərəyanlarının 
dinc məqsədli axın layihəsi korlanır və məqsədlərə çatmaq 
mümkün olmur. Müharibələr itkil ərlə xarakterizə edilən akta 
çevrilir.  

Tarixən düşünən beyinlərin əksəriyyəti, humanizm dəyərlərinə 
yüksək qiymət verənlər müharibələrin əksinə çıxış etmişlər. 
Bəşəriyyətin bütün cərəyanlarının öz axarı ilə getməsini yüksək 
qiymətləndirmişlər və çağırışlar etmişlər. Müharibələr əleyhinə 
elmi və bədii əsərlər yazmışlar. Həmin şəxslərin ideyaları 
hesabına sülh və müharibə anlayışları arasında daima mübarizə 
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getmiş və çox zaman sülh müharibəyə (xeyir şərə) qalib gəlmişdir. 
Bu gün dünyada qlobal sülhü qorumaq imkanları artıbdır. 
İnsanların əksəriyyəti müharibə fəalkətlərini dərk edərək bu vəhşi 
xüsusiyyətli aktdan əl çəkirlər. Bəzi lokal qarşıdurmaları istisna 
etməklə, ümumilikdə qlobal sülhün saxlanmasına nail olunur. 
İnsanların sülh şəraitində yaşamaq istəkləri və bu istiqamətdə 
həyata keçirdikləri siyasət artıq beynəlxalq şəbəkə yaratmışdır. Bu 
sülh istəkləri şəbəkəsi qlobal müharibələrin qarşısını alır və bir 
növ cilalaya bilir. Beynəlxalq sülh şəbəkəsi demək olar ki, tarixdə 
daha geniş mövcud olmuş beynəlxalq müharibələr şəbəkəsini 
məhv etmişdir və müharibələri pərakəndə vəziyyətinə gətirib 
çıxarmışdır. Məkanlar üzrə bir-birini əvəzləyən, tez-tez ardıcıl baş 
verən müharibələrə rast gəlinmir. İndi müharibələr arasıra 
püskürən vulkanlara bənzəyir. Böyük dövlətlər çalışırlar ki, sülh 
şəbəkəsini əldə saxlamaqla öz maraqlarını iqtisadi və mədəni 
yollarla dünyanın ayrı-ayrı regionlarında təmin etsinlər. 
Beynəlxalq sülh şəbəkəsi pərakəndə formada olan və sayı azalan 
müharibələr üçün “dondurucu”,  “buzlaşdırıcı”  funksiyanı 
yerinə yetirir. Beynəlxalq sülh şəbəkəsinin əsas və mərkəzi, 
həmçinin formalaşdırıcı baza elementləri rolunda böyük dövlətlər 
çıxış edirlər. Böyük dövlətlər öz imkanlarından istifadə edərək 
sülh şəbəkəsini gücləndirirlər. İkinci Dünya müharibəsindən sonra 
beynəlxalq sülh şəbəkəsi güclənməyə başlayıb. SSRİ-nin 
dağılmasından sonra, XX əsrə nisbətən, xüsusilə 2000-ci illərdən 
bəri, müharibələrin sayı azalmaqda davam edir. Bu gün Avropada 
beynəlxalq sülh şəbəkəsi daha güclüdür və demək olar ki, bütün 
müharibə alovlarını söndürübdür. Dinc və mehriban şəraitdə 
yaşamaq, problemlərin, mübahisələrin dialoq və kompromis yolu 
ilə həll edilməsi sülh şəbəkəsinin baza xəttini təşkil edir. Sülh 
şəbəkəsi sayəsində Avropada ilk növbədə insanlıq dəyəri 
yüksəlməkdə davam edir. Sülh şəbəkəsi həm də Avropa 
dəyərlərindən bütün avropalıların yararlanmasını əsas götürür. 
Beynəlxalq sülh şəbəkəsinin yaranması prosesləri insanların mədə 
və şüurundan keçir. Bu baxımdan da Avropada siyasi islahatlar 
ilk növbədə insanların maddi və sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırıl-
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masına yönəldilir. Onu da qəbul etmək lazımdır ki, müharibələr 
ədalətin pozulması və ədalətin bərpa edilməsi üçün aparılır. Bu 
baxımdan da haqlı (müdafiə olunmaq üçün) və haqsız (işğal 
məqsədilə) müharibələr anlayışları və vəziyyətləri meydana gəlir. 
Beynəlxalq sülh şəbəkəsi də müharibələrə nəzarət üçün yaradılıb. 
Bu gün dünyada ədalətsiz müharibələrin qarşısı tamamilə alınmalı 
və ədalətli müharibə tam şəkildə ədalətli sülh siyasəti il ə əvəz 
olunmalıdır. Çünki bütün müharibələrdə itkil ər mövcuddur, insan 
hüquqları zərbə altında qalır. Belə bir fikir də bildirmək olar ki, 
ədalətsiz müharibələrin tam qalibi olmur, qalibiyyət anlayışı nisbi 
olur və müəyyən zamandan sonra dəyişikliy ə uğrayır. Ədalətsizlik 
qəlblərdə yaşayır və bir müddətdən sonra ədalətin bərpa olunması 
prosesləri başlayır. İmperiyaların dağılmasını, ərazilərin işğaldan 
təmizlənməsini buna misal çəkmək olar. XX əsrin ikinci 
yarısından sonra bir çox xalqların müstəqillik qazanmalarını da 
buna misal çəkmək olar.  

 
 Yazılma tarixi 07 iyun 2010-cu il  

 
Azərbaycanla Ermənistana sülh lazımdır (davamı)  
  
Müharibələr öz fəlakətləri il ə yanaşı, tarixi yaddaşlarda dərin 

izlər buraxır. Buna görə də dövlətlərarası istənilən mübahisənin, 
problemin həll edilməsi məqsədilə qarşılıqlı kompromis 
variantından istifadə edilməlidir, dialoqlar qurulmalıdır. Müasir 
beynəlxalq münasibətlər sistemi (beynəlxalq hüquq normalarının 
qəbulu və icrası mexanizmini və proseslərini əks etdirən sistem) 
də məhz müharibələrin qarşısını almaq üçündür. Bir məsələni 
unutmaq olmaz ki, müharibələr dövlət maraqlarının kəskin və 
gizli məqamlarını üzə çıxarır və ardıcıl baş vermə proseslərinə 
malik olur. Böyük təsirə malik olan bir müharibə digər 
müharibələr üçün də zəmin yarada bilir. Müharibə müharibə 
alovlandıra bilir. Bu ona görədir ki, dünya dövlətlərinin maraqları 
öz sərhədlərindən kənara çıxır və sıx şəkildə bir-biriləri il ə 
bağlıdır. Bir regionda baş verən müharibə zamanı regionda marağı 
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olan bir dövlətin maraqlarının zərbə altında qalması həmin dövləti 
də birbaşa və ya dolayı yolla müharibələrə sövq edir. Birinci 
Dünya, İkinci Dünya müharibələrini, eləcə də Birinci və İkinci 
Körfəz savaşlarını buna misal çəkmək olar. Müharibə tərəfləri 
artdıqca müharibələr şəbəkəsi yarana bilir. Bu baxımdan da 
müharibələr şəbəkəsinin yaranmasının qarşısını almaq üçün 
beynəlxalq sülh şəbəkəsinin yaranması, güclənməsi zəruri amilə 
çevrilir. Azərbaycan dövləti və xalqı daima müharibələr faktını 
pisləyir və humanizm dəyərlərinə sadiq qalır. Sülh anlayışının 
ideya-fəlsəfi məzmununa böyük dəyər verən Azərbaycan xalqının 
Ümummilli Lideri Heyd ər Əliyev YUNESKO-nun insanların 
sülh hüququ haqqında Bəyannamə layihəsinə münasibət 
bildirərkən qeyd edirdi: “...Sona çatmaqda olan XX əsr bəşər 
tarixində çox ziddiyyətli bir səhifədir. Bir tərəfdən elmin və 
texnikanın inkişafı insanların yaşayış səviyyəsini yüksəltməyə 
imkan yaratdı, digər tərəfdən isə həmin nailiyyətlər insanın özünə 
qarşı yönəldi. İnsanları kütləvi şəkildə məhv edə bilən silahların 
kəşf edilməsi bütün bəşəriyyəti böyük bir təhlükə altında qoydu. 
Bu gün insan hüquqlarının beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən 
ümumbəşəri bir dəyər kimi qəbul edilməsinə baxmayaraq, onlar 
bir çox yerlərdə kobudcasına pozulur və bu da yalnız ayrı-ayrı 
dövlətlərdə bərqərar olunmuş totalitar rejimlərlə əlaqədar deyil. 
İnsan hüquqlarını kütləvi şəkildə pozan başlıca amil müharibədir. 
Müharibələr nəticəsində insanların ən əsas hüququ - yaşamaq 
hüququ pozulur, onların yaşadıqları yerlər dağıdılır, mədəni 
sərvətlər məhv olunur, ailə üzvləri arasında əlaqələr kəsilir, 
insanlar öz yurdlarından didərgin düşür və böyük faciələrə düçar 
olur. Bütün bunlara bəraət qazandıra bilən heç bir səbəb yoxdur 
və ola da bilməz.  

Yaxşı məlumdur ki, sülh olmadan insan hüquqlarına tam 
riayət olunması mümkün deyil. Sülh isə yalnız müharibənin 
olmaması demək deyil. Sülh həmçinin elə bir şəraitdir ki, bütün 
insanlar zorakılıqdan və qorxudan azad yaşayırlar. Hesab edirik 
ki, Bəyannamə layihəsində çox düzgün olaraq sülhün iki - 
beynəlxalq və daxili aspekti əks edilir.  
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Beynəlxalq aspektdə sülh bir tərəfdən dövlətlər arasında 
müharibələrin olmaması, digər tərəfdən isə xalqlar arasında 
qarşılıqlı hörmətə, etibara əsaslanan münasibətlərin mövcudluğu 
deməkdir.  

Daxili aspektdə isə sülh məfhumu "vətəndaş sülhü" mənasını 
daşıyır ki, bu da vətəndaşların öz aralarında və vətəndaşlarla 
dövlət hakimiyyəti arasında münasibətləri ehtiva edir. Buna görə 
hər bir insanın sülh hüququ həm təhlükəsiz yaşamaq hüququ, həm 
də dövlətin idarə edilməsində fəal iştirak etmək və dövlətin daxili 
və xarici siyasəti haqqında dolğun və obyektiv məlumat almaq 
hüququ deməkdir. Öz xalqının mənafeyinə qarşı yönəlmiş və ya bu 
mənafelərin digər xalqlara qarşı qoyulması siyasəti 
yolverilməzdir. Biz inanırıq ki, insan hüquqlarını təmin edən 
demokratik dövlət müharibəni birinci başlamaz. Burada xüsusi 
qeyd etmək istəyirəm ki, 1988-ci ildən bəri davam edən 
Ermənistanın Azərbaycana silahlı təcavüzü nəticəsində ərazimizin 
20 faizi işğal edilmiş, 1 milyondan artıq vətəndaşımız öz yurdla-
rından didərgin düşmüş, on minlərlə insanlar həlak olmuş, mədəni 
sərvətlərimiz dağıdılmışdır. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, 
Azərbaycan Respublikası sülhsevər siyasət apararaq, 1994-cü ilin 
may ayından atəşkəsin əldə olunmasına, ölkədə siyasi sabitliyə, 
vətəndaş həmrəyliyinə nail olmuş və münaqişəni yalnız sülh yolu 
ilə həll etmək niyyətindədir. Hesab edirəm ki, bütün bunlar 
Azərbaycanın insan hüquqlarına nə qədər hörmət etməsinə əyani 
sübutdur.  

Biz sülhü insan həyatında ən ülvi məqsəd hesab edirik və bu 
baxımdan onun layihədə yalnız insan hüququ kimi deyil, həm də 
hər kəsin vəzifəsi kimi müəyyən edilməsini dəstəkləyirik.  

Hər bir insan dərk etməlidir ki, o, sülhün qorunmasına görə 
məsuliyyət daşıyır. Əgər bir kəs müharibənin mümkünlüyünü 
qəbul edirsə, deməli, onun başlanmasına rəvac verir. Digər 
tərəfdən isə sülhün öz-özünə bərqərar olacağını hesab etmək 
sadəlövhlük olardı, hər şey insanların özündən asılıdır. Əlbəttə, 
demək olar ki, hələ heç vaxt dünyada ümumi sülh olmayıb. Amma 
bunu deməklə biz belə bir sülhün mümkünsüzlüyünü sübut etmiş 
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olmuruq. Əgər ideya gerçəkliyə uyğun gəlmirsə, bu hələ o demək 
deyil ki, ideya düzgün deyil. Odur ki, bütün dövlətlər, təşkilatlar 
və insanlar hərəsi öz səviyyəsində sülhün bərqərar olmasına və 
onun qorunub saxlanmasına çalışmalıdırlar.  

Sülh dövlətlərin siyasəti il ə sıx əlaqədə olmaqla yanaşı, 
həmçinin və bəlkə də hər şeydən əvvəl elm, təhsil və mədəniyyət 
məsələsidir. Yaxşı məlumdur ki, müharibənin əsas səbəblərindən 
biri insanlar və xalqlar arasında dözümsüzlük şəraitidir. 
Dözümsüzlük isə insanı zorakılığa vadar edə bilər. Buna görə də 
başlıca məqsəd insanlar arasında sülh, ədalət, azadlıq, qarşılıqlı 
hörmət, humanizm və bərabərlik ideyalarının yayılması, müharibə 
təbliğatı, dini, milli, irqi və sairə zəminlərdə düşmənçilik və ya 
ədavət salmaq məqsədi güdən hərəkətlərin qadağan olun-
masındadır....”1  

İstənilən bölgədə sülhün yaranması məqsədilə mane olan 
problemlərin həlli üçün mütləq şəkildə müharibələr üsulundan 
imtina edilməlidir. Müharibə və başqa dövlətin ərazisini işğal 
yolları və vasitələri sülhün mövcudluğuna ən böyük zərbə vurur. 
Əgər bir dövlət digər dövlətin ərazisinə qarşı silah tətbiq edərək 
hücüm təşkil edrisə, orada yaşayan dinc sakinlərə qarşı amansızlıq 
və qəddarlıq nümayiş etdirirsə, soyqırımlar törədirsə, sakinləri 
məcburi olaraq köçməyə vadar edrisə, bu zaman beynəlxalq 
hüququn bütün prinsipləri pozulmuş olur. Bir məsələni xüsusi 
olaraq qeyd etmək olar ki, dünya siyasətinin ağırlıq (yük dü şən) 
və bu baxımdan müxtəlif cərəyanların keçicilik mərkəzləri vardır. 
Qlobal siyasi cərəyanlar böyük mənbələrdən (güc mərkəzi olan 
dövlətlərdən) başlayır, davam etdikcə əlavə qoşulan cərəyanlar 
hesabına böyüyür və müxtəlif güc mərkəzlərindən başlayan bu 
siyasi cərəyanlar öz istiqamətləri üzrə bir çox coğrafi-siyasi 
məkanlarda qarşılaşır. Qarşılaşmanın mövcud olduğu məkanlar 
keçici, ötürücü funksiyanı yerinə yetirirlər. Bu ağırlıq mərkəzləri 
daha çox böyük gücə malik olan dövlətlərin strateji maraqlarının 
rastlaşdığı, qarşılaşdığı və bu baxımdan da kəsişdiyi və 
                                                 
1 "Azərbaycan" qəzeti, 4 sentyabr 1997-ci il. http://library.aliyev-
heritage.org/az/7264345.html.  
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toqquşduğu məkanlar hesab edilirlər. Ağırlıq mərkəzləri olan 
coğrafi bölgələrdə sabitlik pozulanda siyasi cərəyanlar toqquşur, 
və müəyyən fəsadlar törədir. Böyük dövlətlər öz siyasi 
cərəyanlarının axın istiqamətinin davamını təmin etmək üçün 
mütləq şəkildə siyasi və ictimai sabitsizlikdən istifadə etməyə can 
atırlar. Böyük dövlətlərin əlində alətə və vasitəyə çevrilməmək 
üçün bölgədə yaşayan xalqlardan və dövlətlərdən, siyasi 
hakimiyyətdən böyük iradə tələb olunur ki, sabitlik bərpa olunsun. 
Bölgədə sıx birlik yaransın ki, boşluqdan böyük dövlətlər istifadə 
edə bilməsinlər. Bu baxımdan da qeyd etmək olar ki, Cənubi 
Qafqazda olan boşluqdan böyük dövlətlər istifadə edirlər, 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti bölgədə sülh 
şəbəkəsinin yaranmasına əngəl törədir.  

 
Ermənistanın işğalçılıq siyasəti və sülhə maneçiliklər 
 
Ermənilər Cənubi Qafqazda sülh pozucu ünsürlər kimi  
Ermənistan dövləti və xalqı Cənubi Qafqazın sülh şəbəkəsi 

sistemində boşluğu yaratmışdır və buna görə də böyük dövlətin 
“forpostuna” çevrilmişdir. Ermənistan xalqının və siyasi 
hakimiyyətinin iradəsinin çatışmazalığı bu dövləti regionda təcrid 
vəziyyətində qoymuşdur. Sovetlər Birliyinin dağılmasından sonra 
Cənubi Qafqaz bölgəsində təkrar olaraq ictimai-siyasi sabitlik 
pozuldu. Bölgə yeni müharibələr ocağına çevrildi. Onu qeyd 
etmək olar ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı müharibəsi öz 
xüsusiyyətlərinə görə ədalətsizdir  və ərazi işğalına əsaslanır. 
Sovet hökumətinin dağılması ərəfəsində Cənubi Qafqazda ictimai-
siyasi sabitlik pozuldu. Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal 
etmək planlarını hazırladı. Ermənistan özünün sərhəddən kənar 
maraqlarını təmin etmək məqsədilə torpaqlar ələ keçirmək üçün 
Azərbaycanla müharibə etmək variantına əl atdı. Ermənistan 
sərhədlərdən kənarda öz maraqlarını təmin etmək üçün 
sərhədlərini təcavüz yolu ilə, hərbi üsullarla genişləndirmək 
istiqamətinə üstünlük verdi. XX əsrin 90-cı illərindən başlayaraq 
Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal etmək üçün hərbi 
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əməliyyatlara başladı. Azərbaycan isə öz torpaqlarını müdafiə 
etmək üçün məcburi olaraq müharibəyə getməli oldu. Ermənistan 
Azərbaycanın tarixi torpağı olan Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan 
müharibə yolu ilə qoparmaq üçün ilk növbədə Dağlıq Qarabağda 
etnik qarşıdurma yaratdı. Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılara 
qarşı növbəti dəfə etnik təmizləmə siyasəti tətbiq olunmağa 
başladı. Ermənistanda yaşayan 250 min nəfər azərbaycanlı öz 
tarixi torpaqlarından qovuldu və Ermənistan mono (tək tərkibli, 
vahid) etnik dövlətə çevrildi. Ermənistan Rusiyanın hərbi 
hissələrinin köməyi il ə Azərbaycanın 20 faiz torpağını işğal etdi 
və bir milyon nəfər azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünə 
çevrildi.  

Məlumdur ki, Cənubi Qafqaz bögəsində ermənilər daima 
Azərbaycan torpaqları hesabına özlərinə dövlət qurmağa 
çalışıblar. İstər Rus imperiyası dövründə, istərsə də Sovetlər 
zamanı öz tarixi iddialarına müəyyən qədər nail olublar. Tarixi 
araşdırmalardan bəlli olur ki, ermənilər hər zaman Cənubi 
Qafqazda sülhü pozan ünsürlər rolunu oynamışlar. Onların 
bölgədə sülh proseslərini tıxaclayıcı rolu oynamalarına və öz 
məqsədlərinə çatmaq üçün çirkin siyasətə əl atmalarına dair tarixi 
faktları “Tarixin acı səhifələri” başlıqlı araşdırma məqaləsindən 
aydın şəkildə görmək olur.  

Tarixin acı səhifələri  
Rusiya və İran arasında aparılmış birinci və ikinci 

müharibələrin (1804-1813, 1826-1828-ci illər) sonunda 
bağlanmış Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri (12 oktyabr 
1813, 10 fevral 1828) Azərbaycan xalqının tarixində faciələrə və 
Azərbaycanın parçalanmasına səbəb oldu. Nəticədə Azərbaycanın 
şimal hissəsi Rusiyanın, cənub hissəsi isə İranın tərkibinə qatıldı. 

Türkmənçay müqaviləsindən dərhal sonra Rusiya imperatoru I 
Nikolay 21 mart 1828-ci il tarixli fərmanı ilə İrəvan və Naxçıvan 
xanlıqları ərazisində "Erməni vilayətinin" yaradılmasını elan etdi. 
Vilayətin tərkibinə həmin dövrdə 7331 azərbaycanlı və 2369 
erməni ailəsi yaşayan İrəvan şəhəri də daxil edildi. 
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Bundan sonra Türkmənçay müqaviləsinin XV bəndinə müvafiq 
olaraq İrandan İrəvana, Qarabağa və Naxçıvana ermənilərin 
köçürülməsi həyata keçirildi. Məqsəd azərbaycanlıların 
məskunlaşdığı ərazilərdən çıxarılması idi. Tarixi mənbələrə 
istinadən 1829-1830-cu illərdə Qafqaza İrandan 40000, 
Türkiyədən 84600 erməni köçürülmüş və onlar əsasən Naxçıvan, 
Qarabağ və İrəvanda yerləşdirilmişdir. Bununla yanaşı, uzun 
sürən müharibə ill ərində azərbaycanlıların yaşadıqları yüzlərlə 
yaşayış məntəqəsi viran qoyulmuş, minlərlə insan öldürülmüşdür, 
insanlar doğma yurdlarını tərk etməli olmuşlar. 

XIX əsrin ikinci yarısında ermənilər Türkiyə, Gürcüstan və 
Azərbaycanın ərazilərinin zəbt edilməsi yolu ilə özlərinin şovinist 
"Böyük Ermənistan" xülyasının reallaşdırılması məqsədilə 
təşkilatlanmağa başladılar. Həmin dövrdə Qnçaq (1887, Cenevrə) 
və Daşnaksütun (1890, Tiflis) partiyaları və "Erməni 
vətənpərvərləri ittifaqı" təşkilatı (1895, Nyu-York) yaradıldı. 

Bütün bu səylərə baxmayaraq XIX əsrin ikinci yarısında 
Qafqazda məskunlaşmış azərbaycanlıların sayına görə İrəvan 
quberniyası Bakı və Yelizavetpol (Gəncə) quberniyalarından 
sonra üçüncü yeri tuturdu. Rusiya imperiyasında keçirilmiş 
birinci siyahıyaalmanın nəticələrinə görə 1897-ci ildə İrəvan 
quberniyasında 313178 azərbaycanlı yaşayırdı. XX əsrin sonrakı 
hadisələri göstərdi ki, belə bir vəziyyət Azərbaycan xalqının 
gələcək faciələrinə səbəb oldu. 

1905-1907-ci illər 
1905-1907-ci illərdə Rusiyadakı inqilabi proseslərdən və 

mərkəzin əyalətlərə nəzarətinin zəifləməsindən istifadə edən 
ermənilər Bakı, Zəngəzur, İrəvan, Naxçıvan, Ordubad, Eçmiədzin, 
Cavanşir və Qazaxda azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğınlar, 
talanlar törətdilər, onları yurdlarından didərgin saldılar. 1905-
1906-cı illərdə ermənilər Gəncə və Qazax quberniyalarında 200 
kənd, Şuşa, Cəbrayıl və Zəngəzur quberniyalarında isə 75 kənd 
viran qoymuşlar. 

Təəssüflər olsun ki, tarixi mənbələrdə həmin hadisələrə dair 
az sənəd qalmışdır, ancaq bu hadisələr sənədli şəkildə, həmin 
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dövrün mətbuat materiallarına, ziyan çəkmiş şəxslərin və 
şahidlərin hekayətləri əsasında yazılmış M.S.Ordubadinin "Qanlı 
ill ər", M.M.Nəvvabın "1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman 
davası" kitablarında öz əksini tapmışdır. 

1918-1920-ci illər 
1905-1907-ci illərin hadisələrindən sonra da azərbaycanlılara 

qarşı ermənilərin məkrli planları dayandırılmamış və gizli şəkildə 
davam etdirilmişdir.  

1916-ci ilin statistik məlumatlarına əsasən İrəvan 
quberniyasının 5 uyezdində 1831-ci ilə müqayisədə əhalinin sayı 
40 dəfə artmış, yəni 14300-dən 570000-ə çatmışdır. Ancaq həmin 
dövrdə azərbaycanlıların sayı cəmi 4.6 dəfə artmış və 246600 
nəfər təşkil etmişdir. 1886-1897-ci illərdə əhalinin mütləq artımı 
40000 nəfər olduğu halda, 1905-1916-cı illərdə 17000 nəfər 
olmuşdur, halbuki, 1905-ci ildə əhalinin sayı 1886-cı illə 
müqayisədə 61000 nəfər çox olmuşdur.  

Bu rəqəmlər çar Rusiyası dövründə erməni millətçiləri 
tərəfindən aparılan şovinizm siyasətindən, azərbaycanlıların 
yurdlarından qovulması planlarının icrasından və ermənilərin 
"türk" adlandırdıqları "azərbaycanlılarsız Ermənistan" yaradıl-
ması səylərindən xəbər verir. 

Ermənilər Birinci Dünya müharibəsindən, fevral və oktyabr 
inqilablarından sonra Rusiyadakı siyasi vəziyyətdən öz mənafeləri 
üçün istifadə edərək bolşevizm bayrağından bəhrələnməyə 
çalışdılar. Bakı Kommunası əksinqilabçılara qarşı mübarizə şüarı 
altında 1918-ci ilin martında Bakı quberniyasında azərbaycan-
lıların tamamilə məhv edilməsi kimi cinayətkar planın icrasına 
başladı. Həmin günlərdə ermənilərin törətdikləri cinayətlər 
Azərbaycan xalqının yaddaşına həkk olundu.  

Milli mənsubiyyətinə görə minlərlə azərbaycanlı qətlə 
yetirildi, evlər yandırıldı, insanlara diri-diri od vuruldu. Milli 
arxitektura abidələri, məktəblər, xəstəxanalar, məscidlər və digər 
tikilil ər dağıdıldı, Bakının çox hissəsi xarabalığa çevrildi.  

Azərbaycanlıların soyqırımı Şamaxıda, Qubada, Qarabağda, 
Zəngəzurda, Naxçıvanda, Lənkəranda və digər yerlərdə də xüsusi 
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qəddarlıqla həyata keçirilmişdir. Bu ərazilərdə dinc əhali kütləvi 
şəkildə məhv edilmiş, kəndlər yandırılmış, tikilil ər və milli 
abidələr dağıdılmışdır. 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Bakıda, 
Şamaxıda, Qubada, Muğanda və Lənkəranda ermənilər 50000 
azərbaycanlını qətlə yetirmiş, evlər qarət edilmiş, on minlərlə şəxs 
evlərindən qovulmuşdur.  

Təkcə Bakıda 30000 nəfər xüsusi qəddarlıqla qətlə yetiril-
mişdir. Şamaxıda 58 kənd dağıdılmış, 7000 nəfər öldürülmüşdür. 
Onlardan 1653-ü qadın, 965-i uşaq olmuşdur. Qubada 122, 
Qaradağda 150, Zəngəzurda 115 kənd yerlə-yeksan edilmişdir, 
cinsindən və yaşından asılı olmayaraq əhaliyə divan tutulmuşdur.  
İrəvan quberniyasında 211, Qarsda isə 92 azərbaycanlı kəndi 

dağıdılmışdır. İrəvan azərbaycanlılarının çoxsaylı müraciət-
lərindən birində göstərilmişdir ki, qısa bir zamanda bu 
azərbaycanlı şəhərində və onun ətrafında 88 kənd dağıdılmış, 
1920 ev yandırılmış, 131970 nəfər öldürülmüşdür ("Aşxadavor" 
(Əməkçi) qəzeti, 2 noyabr 1919-cu il). 

1918-ci ilin mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
yaradılması da qurbansız ötüşməmiş və ərazi itkisi ilə bağlı 
olmuşdur. Bu barədə Nazirlər Şurasının sədri F.X.Xoyskinin 
xarici işlər naziri M.Q.Hacınskiyə məktubunda qeyd edilir: 
"Ermənilərlə mübahisələrə son qoyduq, onlar ultimatumu qəbul 
edəcək və müharibəni dayandıracaqlar. Biz İrəvanı onlara 
verməli olduq".  

Zaqafqaziyada 3 müstəqil dövlət yarandıqdan sonra müttəfiq-
lərin səyləri nəticəsində Ermənistanın ərazisi 17500 ingilis 
kv.mili, əhalisi isə 1510000 nəfər (795000 - erməni, 575000 - 
azərbaycanlı, 140000 - digər millətlər) təşkil edirdi.  

Bununla kifayətlənməyən daşnaklar, beynəlxalq təşkilatlarda 
mübahisəli ərazilər barədə aparılan danışıqlara məhəl qoymadan, 
Azərbaycan və Gürcüstan əraziləri hesabına öz milliyətçi 
ideyalarını həyata keçirmək məqsədilə Gürcüstanın tərkibində 
olan Axalkalaki və Borçalıya, Azərbaycan ərazisində isə Qarabağ, 
Naxçıvan və Yelizavetpol quberniyasının cənub hissəsinə 
iddialarını irəli sürdülər. 
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Bu əraziləri silah gücünə ələ keçirmək Gürcüstanla (dekabr 
1918) və Azərbaycanla müharibəyə səbəb oldu. Nəticədə 
mübahisəli ərazilərin əhalisi 10-30% azaldı, bəzi yaşayış 
məntəqələri isə tamamilə məhv edildi. İndiki Ermənistan 
ərazisində 1918-1920-ci illərdə yaşamış 575000 azərbaycanlının 
565000-ı öldürülmüş və qovulmuşdur.  

Bu rəqəmlər erməni mənbələrində də təsdiq edilir: 
"Daşnaklardan sonra sovet Ermənistanı ərazisində türk 
(azərbaycanlı) əhalinin sayı 10000 nəfərdən bir qədər artıq idi. 
1922-ci ildə 60000 azərbaycanlı geri qayıtdıqdan sonra onların 
sayı 72596 olmuşdur" (Z.Korkodyan. "Sovet Ermənistanının 
əhalisi. 1831-1931-ci illər). 

1920-ci ildə Zaqafqaziya respublikaları Tiflis konfransı 
zamanı sovetləşmə təhlükəsinə qarşı birgə müdafiə tədbirlərini 
müzakirə edərkən ermənilər bəyan etmişlər ki, onlar heç vaxt 
İrəvan quberniyasının ərazisi ilə kifayətlənməyəcəklər və bu 
səbəbdən əməkdaşlıqdan imtina edirlər.  

Bu bəyanatdan sonra ermənilərin 1920-ci ilin yazında 
Qarabağda, Zəngəzurda və Qazaxda törətdikləri hərəkətləri, 
martın 22-də azərbaycanlıların Novruz bayramını qeyd etdikləri 
vaxtda Şuşaya, sonra Əsgəran və Xankəndinə hücumunu, 
Zəngəzurdakı fəallıqlarını Yerevan və Moskvanın Azərbaycana 
qarşı birgə qəsdinin - Azərbaycanda milli hakimiyyətin devrilməsi 
və sovet hakimiyyəti qurulması planının tərkib hissəsi saymaq 
olar. 

Ermənilərin bolşeviklərə köməkliyi tezliklə mərkəzi hakimiyyət 
tərəfindən qiymətləndirildi. Moskvanın təzyiqinə tab gətirə 
bilməyən N.Nərimanov 1920-ci il dekabrın 1-də Deklarasiya ilə 
çıxış etdi. Ona əsasən ümumi sahəsi 9800 kv.km olan "Zəngəzur 
və Naxçıvan uyezdləri Sovet Ermənistanının hissəsi elan olunur". 

Bu faktlardan aydın görünür ki, ermənilər şovinist 
məqsədlərinə nail olmaq üçün hər bir üsul və vasitələrdən istifadə 
etmiş, hətta beynəlxalq hüquq normalarının pozulmasından belə 
çəkinməmişlər. 
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1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların deportasiyası 
 

Sovet hakimiyyəti ill ərində ermənilər artıq ənənə halını almış 
qayda və üsullarla azərbaycanlıları Ermənistan SSR-nin ərazi-
sindən sıxışdırmağı, qonşular hesabına ərazilərini gerişlərdirməyi 
davam etdirmişlər. Bu fəaliyyətdə Ermənistanda və xaricdə 
yaşayan ermənilər həmrəylik göstərirdil ər və bu da "Böyük 
Ermənistan" xülyasının həyata keçirilməsi üçün ümumi 
strategiyanın olduğundan xəbər verirdi. 

Tehran konfransı keçirilən zaman (1943) erməni diasporu 
SSRİ-nin xarici işlər naziri V.Molotova müraciət edərək İranda 
yaşayan ermənilərin SSRİ-yə köçürülməsini xahiş etmişlər. Bu 
təklifə İosif Stalinin razılığı 1948-1953-cü illərdə azərbaycan-
lıların Ermənistandan deportasiyasının əsasını qoymuş oldu. 

1945-ci ildə Ermənistan rəhbərliyi Qarabağın birləşdirilməsi 
məsələsini qaldırdı və bunu Ermənistanla iqtisadi əlaqələrin 
mövcudluğu ilə əsaslandırmağa çalışdı. Bu təklif rədd edildi və 
belə olan halda digər bir taktika işə salındı. 

1941-1945-ci illər müharibəsi başa çatdıqdan dərhal sonra 
Ermənistana xaricdən ermənilərin köçürülməsinə başlanıldı. 
1946-cı ildə Suriya, Yunanıstan, Livan, İran, Bolqarıstan və 
Rumıniyadan 509000 nəfər, 1947-ci ildə isə Fələstin, Suriya, 
Fransa, ABŞ, Yunanıstan, Misir, İraq və Livandan 35400 nəfər 
erməni Ermənistana köçürüldü. 

1947-ci ildə Ermənistan SSR Kommunist Partiyası Mərkəzi 
Komitəsinın katibi Q.Arutyunov Moskvaya müraciət edərək, 
köçürülən ermənilərin yerləşdirilməsindəki çətinliklərdən şikayət 
etmiş və güya məhsuldarlığın artırılması məqsədilə Ermənistanda 
yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycanın pambıqçılıqla məşğul 
olan rayonlarına köçürülməsi təklifini vermişdir. 

Bu fikir İ.Stalinin imzaladığı SSRİ Nazirlər Sovetinin iki 
qərarında öz əksini tapdı. "Ermənistan SSR-dən kolxozçuların və 
digər azərbaycanlıların Azərbaycan SSR-nin Kür-Araz ovalığına 
köçürülməsi barədə" birinci qərar 1947-ci il dekabrın 23-də 
imzalanmışdır. Bu sənəddə köçürülmənin səbəbi, mexanizmləri və 
real şəraiti göstərilmədən 1948-1950-ci illər ərzində 
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Azərbaycanın düzənlik rayonlarına 100000 azərbaycanlının 
köçürülməsinə qərar verilmişdir.  

Qərara əsasən 1948-ci ildə Azərbaycana 10000 nəfər, 1949-
cu ildə 40000 nəfər, 1950-ci ildə isə 50000 nəfər köçürülməli idi. 
Birinci qərara əlavə kimi meydana çıxmış "Ermənistan SSR-dən 
kolxozçuların və digər azərbaycanlıların Azərbaycan SSR-nin 
Kür-Araz ovalığına köçürülməsi tədbirləri barədə" ikinci qərar 
1948-ci il martın 10-da imzalanmışdır və onda texniki-təşkilati 
məsələlər öz əksini tapmışdır. 

Məlumatlara əsasən 1948-ci ildə Azərbaycana 2357 ailə 
(11046 nəfər), 1949-cu ildə 2368 ailə (10595 nəfər), 1950-ci ildə 
14361 nəfər Azərbaycana köçürülmüşdür. 1948-1950-ci illərdə 
köçürülmüş 8110 ailədən yalnız 4878-i mənzillə təmin 
olunmuşdur. Ümumiyyətlə, 1948-1952-ci illərdə cəmi 100000 
nəfər köçürülmüşdür.  
Əsasən dağ rayonlarından köçürülmüş və mənzillə təmin 

edilməmiş əhali Aran zonasının isti hava şəraitinə dözə bilmirdi 
və çoxsaylı tələfatlar baş verirdi. Hətta belə bir vəziyyətdə onların 
dağlıq ərazilərə, o cümlədən Qarabağa köçürülməsi barədə 
azərbaycanlıların və Azərbaycan rəhbərliyininin müraciətləri 
Mərkəz tərəfindən rədd edilmişdir. 

Bununla yanaşı, 1948-ci ildə Suriya, Livan, Fransa, ABŞ, 
Misir, Bolqarıstan və Rumıniyadan Ermənistana cəmi 10000 
erməni köçürülmüşdür. Bu fakt onu göstərir ki, azərbaycanlıların 
köçürülməsinə nail olmuş ermənilər heç də xaricdən ermənilərin 
gəlməsinə maraqlı olmamışlar. Ermənistan KP MK-nın 1975-ci il 
yanvar plenumunda qeyd olunmuşdur ki, 476 kənd istifadəsiz 
qalmışdır ("Kommunist" qəzeti (Yerevan), 20 yanvar 1975-ci il).  

Erməni millətçiləri 1990-cı ildə etiraf etmişlər ki, 
"Azərbaycanlıların köçürülməsi nəticəsində boşaldılmış torpaqlar 
və mənzil fondu xaricdən gəlmiş ermənilərin yerləşdirilməsi üçün 
istifadə edilməmişdir" ("Ermənistanın səsi" qəzeti, 11 noyabr 
1990-cı il). 

Yuxarıda qeyd olunanlardan yalnız bir nəticəyə gəlmək olar 
ki, azərbaycanlıların Ermənistandan köçürülməsi nə xaricdən 
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gələn ermənilərin yerləşdirilməsi, nə də Azərbaycanda 
pambıqçılığın artırılması məqsədi güdürmüş, əsas məqsəd 
daşnakların çoxdankı arzusu olan təkmillətli dövlətin yaradılması 
siyasətinin reallaşdırılması olmuşdur. 

Stalinin ölümü köçürülmə prosesini dayandırdı və 
məskunlaşmamış azərbaycanlılar ağır yaşayış şəraitinə 
dözməyərək, ermənilərin onlara qarşı göstərdiyi ayrıseçkilik və 
təzyiqlərə baxmayaraq döğma yurdlarına qayıtdılar. Bu 
azərbaycanlılara qarşı erməni şovinizminin yeni dalğasının - 
azərbaycanlılara qarşı mənəvi terrorun təzahürünə səbəb oldu.  

Tədris müəssisələrinin bağlanması, Azərbaycan dilində 
tədrisin ləğv edilməsi, azərbaycanlı rəhbər işçilərin ermənilərlə 
əvəz edilməsi, azərbaycanlı kəndlərin məişət və təsərrüfat 
tələbatlarının nəzərə alınmaması, azərbaycanlılara qarşı 
kampaniyaların başlanması, xüsusən də 1965-ci ildə "ermənilərin 
genosidinin" 50-ci ildönümünün təmtəraqla keçirilməsi daşnak 
siyasətinin açıq-aşkar reallaşdırılması tədbirləri olmuşdur. 

 
 XX əsrin 90-cı illəri 
SSRİ-dəki yenidənqurma və aşkarlıq prosesləri əks-

azərbaycanlı əhval-ruhiyyə və ərazi iddialarının yeni dalğasına 
səbəb oldu. 1945-ci ildə istifadə edilmiş taktika yenə də işə salındı 
və guya Qarabağın Ermənistanla iqtisadi əlaqələrinin olması 
pərdəsi altında erməni millətçiləri azərbaycanlıların 
Ermənistandan qovulmasına və Qarabağın Azərbaycan 
ərazisindən ilhaqına başladılar. 

1988-ci ildən kütləvi xarakter alan hədələr, fiziki və mənəvi 
təzyiqlər, qətllər, kəndlərin dağıdılması, 70 nəfər insanın, o 
cümlədən 21 qadın və 6 uşağın öldürülməsi ilə nəticələnmiş 
Quqark faciəsi, Vardenisdə 40 nəfərin öldürülməsi və digər 11 
rayonda - Yerevanda, Masisdə, Kalinində, Kacaranda, Qafan, 
Kirovakan, Gorus, Sisian, Amasiya, Alaverdidə törədilmiş qanlı 
hadisələr və bu hadisələrə hakimiyyət orqanları tərəfindən rəvac 
verilməsi 250000 azərbaycanlını doğma yurdlarını tərk etməyə 
vadar etdi. 
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1905-1920-ci illərin hadisələri yenə də təkrar olundu: 
qadınlar və uşaqlar, qocalar qarlı dağ aşırımlarından keçərək, 
itkilər verərək Azərbaycana pənah gətirdil ər. Yenə də 1948-1953-
cü illərin hadisələri təkrar olundu: Sovetlər İttifaqının mərkəzi 
hakimiyyətinin göstərişi il ə qaçqınların Qarabağda 
yerləşdirilməsinə icazə verilmədi, onlar çadır düşərgələrində 
məskunlaşmaq zərurətində qaldılar. 

Zaqfederasiyanın qərarı il ə 18 fevral 1929-cu ildə 
Ermənistana verilmiş Nüvədi kəndindən azərbaycanlı əhalinin 
1991-ci ilin avqustun 8-də qovulmasından sonra Ermənistan 
təkmillətli respublikaya çevrildi və "azərbaycanlılarsız 
Ermənistan" daşnak ideyası həyata keçirilmiş oldu. 

1988-ci ildən sonra Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi 
təcavüzü Azərbaycanın ərazisinin 20 faizinin işğalına, zəbt 
olunmuş rayonların xarabalıqlara çevrilməsinə, bir milyonadək 
əhalinin doğma yurdlarından qaçqın və didərgin düşməsinə səbəb 
oldu. 10000-dən artıq azərbaycanlı həlak oldu, on minlərlə insan 
yaralandı. 

1992-ci ilin fevralında törədilmiş Xocalı soyqırımı erməni 
millətçilərinin azğınlaşmış və qəddar siyasətinin təzahürü kimi 
uzun illər yaddaşlarda qalacaqdır. 1990-cu ilin qanlı yanvarında, 
Bakıda dinc əhaliyə qarşı Sovet Ordusunun hissələri tərəfindən 
törədilmiş amansız qırğınlarda, şahid ifadələrinə əsasən, 
ehtiyatdan çağırılmış ermənilərin də iştirakı olmuşdur. 

Bütün bunlar XIX-XX əsrlərdə erməni daşnaklarının həyata 
keçirdikləri şovinist siyasətinin nəticələridir. Qeyd etmək lazımdır 
ki, separatçılıq hərəkətləri hələ də davam etməkdədir və bu gün 
artıq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycandan ilhaq 
edilməsi fikirləri səsləndirilir. Bununla yanaşı, ermənilər dünya 
dövlətləri tərəfindən "erməni genosidi" faktının qəbul edilməsinə 
çalışırlar, ancaq yaddan çıxarırlar ki, həqiqətən də soyqırımın nə 
olduğunu bilən xalq başqalarına qarşı belə hərəkətlərə yol 
verməz. Yaxud da onların xəstə təxəyyülü beynəlxalq normaları 
özünəməxsus yozaraq həm zavallı, həm də zülümkar sifətində çıxış 
etməyi münasib bilir. 
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Bütün bunlar XXI əsrdə, yüksək mədəni, iqtisadi inkişaf 
səviyyəsinə nail olmuş dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında baş 
verir. Nə qədər ki, hər bir vandalizm, separatçılıq, milliyyətçilik, 
terrorizm aktlarına hüquqi-siyasi qiymət verilməyəcəkdir, bəşəri 
cəmiyyət təhlükə qarşısındadır. 

Hüquqi-siyasi qiymət 
1918-ci ilin mart hadisələrinə ilk dəfə olaraq Azərbaycan 

Demokratik Respublikası tərəfindən qiymət verməyə cəhd 
göstərilmişdir. Nazirlər Şurası baş vermiş soyqırımın təhqiqi 
məqsədilə 1918-ci il iyulun 15-də Fövqəladə İstintaq 
Komissiyasının yaradılması barədə qərar qəbul etdi.  

Komissiya mart hadisələrini, ilk növbədə Şamaxıda və İrəvan 
quberniyasında törədilmiş vəhşilikl əri və cinayətləri 
araşdırmışdır. Baş vermiş hadisələr barədə dünya ictimaiyyətinin 
ətraflı və düzgün məlumatlandırılması məqsədilə Xarici İşlər 
Nazirliyində xüsusi qurum yaradılmışdır.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Respublikası 1919 və 1920-ci 
ill ərdə martın 31-ni milli hüzn günü kimi qeyd etmişdir. Bu əslində 
əsrdən artıq müddətdə azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırım 
hadisəsinə və torpaqların zəbt ediməsi hallarına siyasi qiymət 
vermək cəhdi idi. Ancaq Azərbaycan Demokratik Respublikasının 
süqutu bu işləri başa çatdırmağa imkan vermədi. 

Sovetlər İttifaqının dağılması nəticəsində müstəqillik əldə 
etmiş Azərbaycan Respublikası soyqırımına siyasi qiymət verməyi 
və öz sələfinin başladığı işi başa çatdırmağı tarixin ona verdiyi 
fürsət kimi qiymətləndirdi. 

Azərbaycan Republikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1998-
ci il martın 26-da, 1918-ci ilin mart hadisələrinin 80-cı ildönümü 
ərəfəsində, imzaladığı fərmanda erməni millətçiləri tərəfindən 
törədilmiş hadisələrə siyasi qiymət verildi. Bu fərman XX əsrdə 
azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımı barədə müasir və 
gələcək nəsillərdə möhkəm milli yaddaşın formalaşdırılması, 
dünyada bu hadisələrə düzgün siyasi və hüquqi qiymət verilməsi, 
belə halların qarşısının alınması və bir daha təkrarlanmaması 
üçün proqram mahiyyətli sənəd oldu. 
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1998-ci ildə Azərbaycanın Milli Məclisi Birləşmiş Mill ətlər 
Təşkilatına, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına, 
Avropa Şurasına, MDB ölkələrinə və digər beynəlxalq 
təşkilatlara, ölkələrin parlament və hökumətlərinə müraciət 
edərək azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımı kimi hallarla 
dünyanın hər bir yerində amansız mübarizə aparmaq üçün 
səylərin birl əşdirilməsinə çağırmışdır. 

Azərbaycan xalqının hər il qeyd etdiyi "Azərbaycanlıların 
soyqırımı günü" həmin məqsədlərə və dünya ictimaiyyətinin 
diqqətinin bu gün də davam edən şovinizm, separatçılıq hallarına 
cəlb edilməsinə xidmət edir. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, biz 
hamımız - dünyanın bütün xalqları bəşəriyyətin gələcək əmin-
amanlığına məsuliyyət daşıyır.1  

 
Yazılma tarixi 08 iyun 2010-cu il 

 
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və beynəlxalq mövqe 
  
Sovet imperiyası dağıldıqdan sonra Rusiyanın regional siyasi 

cərəyanının zəifl əməsinə paralel olaraq, ABŞ, Avropanın aparıcı 
dövlətlərinin, Türkiyə, İran, Ərəb ölkələri və digər ölkələrin 
Cənubi Qafqazda maraqlarını əks etdirən siyasi cərəyanları 
formalaşmağa başlayıb. Həmin dövrlərdə Rusiya siyasi 
cərəyanları bu bölgədən tam çəkilməyib və 1993-cı illərdən 
etibarən təkrar olaraq yeni əsaslarla (formasını dəyişmiş, lakin 
əslində tarixi məzmununu saxlamış) bölgəyə qayıtmağa və 
möhkəmlənməyə başlayıb. Rusiya siyasi cərəryanının yeni 
əsaslarla bölgəyə qayıtması prosesləri il ə yanaşı, başqa böyük 
dövlətlərin də bölgəyə axan siyasi cərəyanları meydana gəlib. 
Nəticədə Rusiya siyasi cərəyanları ilə regional və Qərb 
dövlətlərinin siyasi cərəyanları qarşı-qarşıya gəlib. Bu baxımdan 
beynəlxalq aləmdə regional və qlobal miqyasda rəqabət aparan 
dövlətlər üçün Cənubi Qafqaz da rəqabət mübarizəsi 

                                                 
1 Tarixin acı səhifələri http://www.azerbaycanli.org/az/page162.html. 
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məkanlarından birinə çevrilib. İstənilən rəqabət məkanında obyekt 
rolunu oynayan elementləri öz tərəflərinə çəkmək üçün rəqabət 
vasitələri mövcud olur. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi də 
tərəflərə təzyiq üçün həmin vasitələr rolunda çıxış edirlər. 
Ermənistan- Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 1990-cı 
ill ərdən beynəlxalq əhəmiyyət kəsb etməyə başlayıb, beynəlxalq 
maraq obyektinə çevrilib. Cənubi Qafqaz bölgəsi Qərb-Şərq, 
Şimal-Cənub arasında trans-siyasi məkan (Güc mərkəzləri və 
dünyalararası-sivilizasiyalararası siyasi cərəyanların keçid 
məkanı) olduğundan və dünyanın qlobal rəqabətinin mövcud 
olduğu məkanlardan biri olduğundan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
qlobal rəqabətdə kənar tərəflər üçün maraq təminedici vasitə 
rolunda çıxış edir. Əziyyət çəkən isə bölgədə yaşayan 
azərbaycanlı və erməni əhalisidir. Bu münaqişə özünün baş 
verməsi anından hal-hazıra qədər regionda yerləşən və regiondan 
kənarda olan böyük dövlətlərin maraqlarının təmin olunmasında 
zaman və şəraitdən, siyasətin reallaşma dərəcəsindən, siyasətin 
mahiyyət və məzmunundan asılı olaraq, həm mənfi, həm də 
müsbət rol  oynayıb. Böyük dövlətlər 18 ildir ki, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsindən təzyiq amili kimi istifadə edərək, özlərinin 
maraqlarının bölgədən keçməsini təmin etməyə çalışırlar. 
Məsələn, Rusiya bu münaqişəni dolayısı yolla dəstəkləməklə 
Azərbaycan və Ermənistanı öz əlindən verməmək məqsədi güdür. 
Rusiya hesab edir ki, Cənubi Qafqaz bölgəsi tarixdə olduğu kimi, 
indiki zamanda da bu dövlətin cənub istiqamətli siyasətində başqa 
siyasi regionlara “siyasət axınlarını ötürm ə”, “k ənar siyasi 
zərbələrdən qoruma”, “s ərhədlərin t əhlükəsizliyini 
təminetmə” v ə s. funksiyasını yerinə yetirməlidir. Münaqişə 
tərəflərini gərgin vəziyyətində saxlamaq isə Rusiyanın bu 
məqsədli siyasətinin qarşısında maneələrin mövcud olmaması 
üçündür. Regionda təcrid vəziyyətində qalan Ermənistan Rusiyanı 
özünün ən yaxın hərbi, iqtisadi və siyasi tərəfdaşı hesab edir. 
Rusiya Azərbaycanın Qərb yönümlü siyasətində müəyyən qədər 
irəlil əyişlərin qarşısını almaq üçün münaqişədən istifadə edir. 
Region dövləti olan İran da Ermənistanla sıx hərbi, siyasi və 
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iqtisadi əməkdaşlıq edir, Ermənistanı özünün strateji müttəfiqi 
adlandırır. İran Cənubi Azərbaycan amilinə görə, eləcə də ABŞ-ın 
regiona maraqlarının inkişafının qarşısını almaq üçün və 
Azərbaycanın Qərb istiqamətli siyasətinə mane olmaq məqsədilə 
münaqişəni dolayı yolla dəstəkləyir. Azərbaycana qarşı “ikili 
standart” siyasəti tətbiq edilir. Bəzən bu siyasətə qarışıq, vahid 
istiqamət və vahid məzmun kəsb etməyən siyasət kimi də ad 
vermək olar. “İkili standart” siyasətinin məzmunu ondan ibarətdir 
ki, Rusiya, ABŞ, Fransa, İran özlərinin maraqları naminə, 
zamandan və şəraitdən asılı olaraq, bir çox hallarda paralel şəkildə 
həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın mövqeyini 
dəstəkləyirlər. Paralel şəkildə ədalətli və ədalətsiz tərəfin 
mövqeyinin dəstəklənməsinə görə münaqişə tərəfləri arasında 
razılıq əldə edilə bilmir. Bir çox hallarda ədalətsiz mövqeyə haqlı 
tərəf kimi qiymət verilir. Böyük dövlətlərin bu siyasətinə “m ələk-
şeytan diplomatiyası”  adını vermək olar. Diplomatiya tətbiq 
edilərkən xeyirlə şərin  yalnız uzun müddətli mübarizə məsələsi 
gündəlikdə olur, xeyirin qələbəsinə mane olunur, nəticədə ədalət 
bərpa olunmur. Beynəlxalq hüquq dövlət maraqları qarşısında 
heçə enir. Bu münaqişədə ikili yanaşma diplomatiyasından daha 
çox Rusiya istifadə edir. Rusiya lazım gələndə Azərbaycanın 
mövqeyini dəstəkləyir, əksər hallarda isə Ermənistana dəstək verir 
və münaqişədə bu dövlətə himayədarlıq edir. Rusiya bəzi hallarda 
beynəlxalq hüququn əsas olduğunu bəyan edir, əksər zaman isə 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə şübhə ilə yanaşır. Rusiyanın 
Ermənistan və Azərbaycana qarşı siyasi mövqeyində eyni 
məzmun kəsb edən vahid xətli-düzxətli siyasət hərəkətləri yerinə 
yetirilmir. Rusiya öz maraqlarını yerinə yetirmək üçün “labirint 
(dolaşıqlıq, qarışıqlıq) diplomatiyası”ndan istifadə edir. 
Məsələn, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həllində vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun rusiyalı 
həmsədri Yuri Merzlyakov 2007-ci ildə İrəvanda keçirdikləri 
görüşlərdən sonra Ermənistanın Dağlıq Qarabağın işğal etməsini 
təsdiqləyən, lakin bu ərazilərin hələ kimə məxsus olduğunun 
məlum olmaması barədə açıqlama vermişdir. Bununla da o, bir 
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daha Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü şübhə altına alırdı.1 Yalnız 
İslam Konfransı Təşkilatı və Türkiyə haqlı tərəfi müdafiə edir. 
Ermənistanı işğalçılığa son qoymağa çağırırlar. Məsələn, Bəhreyn 
dövləti Ermənistanı təcavüzkar dövlət adlandırır. 2007-ci ildə 
Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovla görüşü 
zamanı bəyan edən Bəhreynin Xarici İşlər naziri Xalid Bin Əl-
Xəlif ə bildirirdi ki, Ermənistanın həyata keçirdiyi etnik təmizləmə 
siyasəti qəbul edilməzdir.2  Həmçinin 2007-ci ilin iyun ayında 
Bakıda səfərdə olan Küveytin Xarici İşlər naziri Şeyx Məhəmməd 
Əl-Salim-Əs-Sabah bildirirdi ki, Küveyt Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünü tanıyır.3 Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsində öz 
siyasi mövqeyinə uyğun olaraq siyasət həyata keçirir və 
Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanıyır. Məlumdur ki, Türkiyə 
Ermənistanla sərhədlərini 1993-cü ildə Ermənistan tərəfindən 
Kəlbəcərin işğal olunmasından sonra bağlayıb. Türkiyənin vahid 
istiqamətli, vahid məzmunlu siyasətinə sübut olaraq onu da qeyd 
etmək olar ki, Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsində 
Ermənistanın ədalətsiz mövqeyinə görə Ermənistanla Türkiyə 
arasında rəsmi olaraq sərhədlərin açılmasını nəzərdə tutan İsveçrə 
(Sürix) protokulunu da təsdiqləməkdən imtina etdi. 

1994-cü ilin mayında Ermənistan və Azərbaycan arasında 
atəşkəs imzalanıb. Həmin dövrdən etibarən qlobal miqyaslı hərbi 
əməliyyatlar həyata keçirilmir. Cənubi Qafqazda isə münaqişənin 
qalması Cənubi Qafqazda sülh siyasətinin bütövləməsinə, 
şəbəkələşməsinə imkan vermir. Kənar dövlətlərin maraqlarına 

                                                 
1 ARAZ ƏZİMOV: “YURİ MERZLYAKOV DAĞLIQ QARABAĞIN HƏLƏ 
KİMƏ MƏXSUS OLDUĞUNUN MƏLUM OLMAMASI BARƏDƏ 
AÇIQLAMASINA GÖRƏ MƏSULİYYƏT DAŞIYACAQ” 08.06.2007. 
http://www.itv.az/OLD/8iyun2007.php.  
2  BƏHREYNİN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ DAĞLIQ QARABAĞ 
MÜNAQİŞƏSİNİN HƏLLİNDƏ ÖLKƏSİNİN MÖVQEYİNİ AÇIQLAYIB. 
08.06.2007. http://www.itv.az/OLD/8iyun2007.php. 
3  KÜVEYT BMT-NİN AZƏRBAYCANIN İŞĞAL OLUNAN 
ƏRAZİLƏRİNİN QAYTARILMASI İLƏ BAĞLI 4 QƏTNAMƏSİNİN 
YERİNƏ YETİRİLMƏSİNİ TƏLƏB EDİR 
http://www.itv.az/OLD/8iyun2007.php 08.06. 2007. 



 474

görə əziyyət çəkən tərəflər Azərbaycan və Ermənistandır. 1992-ci 
ildə BMT Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli il ə məşğul olmağı 
ATƏT-ə tapşırıb. ATƏT-in Minsk qrupu heç bir prinsipial siyasət 
həyata keçirmir. Bu təşkilatın fəaliyyətini “saqqız çeynəmə”  
siyasəti kimi adlandırmaq olar. ATƏT-in Minsk qrupunun 
həmsədr dövlətləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsini öz aralarında 
qlobal rəqabətin tərkib elementinə çeviriblər. Siyasi oyunlar və 
Ermənistanın qeyri -konstruktiv mövqeyi ucbatından bu dövlət 
Azərbaycanın torpaqlarını sülh yolu ilə azad etmək istəmir və 
bəlkə də buna iradəsi və gücü çatmır. Erməni silahlı qüvvələrinin 
işğalı etdikləri Azərbaycan torpaqlarını azad etmələri barədə BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının 822 saylı qətnaməsi (30 aprel 1993), 853 
saylı qətnaməsi (29 iyul 1993), 874 saylı qətnaməsi (14 oktyabr 
1993), 884 saylı qətnaməsi (12 noyabr 1993) yerinə yetirilməyib. 
Azərbaycan tərəfi isə öz sülh siyasətinə sadiq qaldığını nümayiş 
etdirir. Azərbaycan dövləti və xalqı regionda yalnız ədalətli sülh 
və barışıq istəyir. Azərbaycan xalqının humanizmə sadiqliyindən 
əks tərəf və maraqlı tərəflər sui-istifadə edirlər və münaqişənin 
uzanmasına sərfəli siyasət kimi baxırlar. Azərbaycan prezidenti 
İlham Əliyevin aşağıdakı fikirləri Azərbaycan xalqının və 
dövlətinin mövqeyini açıq şəkildə nümayiş etdirir: “....bizim 
torpaqlarımız uzun illərdir ki, işğal altındadır. Biz buna nə vaxta 
qədər dözəcəyik?! Ancaq status-kvo əgər mənfi tərəfə dəyişərsə, 
bölgədə xoşagəlməz proseslərin başlanmasına gətirib çıxara bilər. 
Hələ ümid edirik ki, Dağlıq Qarabağ məsələsini biz danışıqlar 
yolu ilə həll edə bilərik. Əgər bu ümidlər tükənsəydi, biz bir 
dəqiqə də danışıqlarda iştirak etməzdik. Ancaq bölgədə gedən 
proseslər və böyük dövlətlərin bu məsələyə qoşulması, eyni 
zamanda, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə öz müsbət 
təsirini göstərməlidir. Mən inanıram ki, belə də olacaq....” 1 

                                                 
1 PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV “...O ZAMAN ERMƏNİSTANIN MÖVQEYİ 
DAHA DA SƏRTLƏŞƏ BİLƏR”.Prezident İlham Əliyev oktyabrın 9-u 
Kişinyovda Azərbaycan Televiziyasına müsahibə verib. “Media forum” saytı 
müsahibəni qısa ixtisarla oxucuların diqqətinə çatdırır. 
http://www.baksam.com/news/prezident_ilham_liyev_o_zaman_ermnistanin_m
ovqeyi_daha_da_srtls_bilr/2009-10-10-213. 
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 “ ....Danışıqlara gəldikdə, deyə bilərəm ki, müsbət dinamika var. 
Əgər bu olmasaydı, indiyə qədər bu danışıqlar aparılmazdı. 
Danışıqlara bizim sadiq qalmağımızın əsas səbəbi ondan ibarətdir 
ki, danışıqlar prosesində çətin də olsa, irəlil əyiş var. Son 5-6 il 
ərzində çox vacib məsələlər razılaşdırılıb. İlk növbədə, 
Ermənistan qüvvələri Dağlıq Qarabağın ətrafında yerləşən bütün 
işğal edilmiş torpaqlardan qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır. Bu, deyə 
bilərəm ki, danışıqlar prosesində böyük irəlil əyişdir. Çünki 4-5 il 
bundan əvvəl 4 rayonun, ondan sonra 5 rayonun boşaldıl-
masından söhbət gedirdi. Ancaq danışıqlar prosesində atılan 
addımlar nəticəsində bu gün artıq deyə bilərəm ki, bu, 
razılaşdırılıb. Danışıqların xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, hər şey 
razılaşdırılmayana qədər heç nə razılaşdırılmır. Bu o deməkdir ki, 
biz bütün məsələləri həll etməliyik. Ancaq biz o halda böyük sülh 
müqaviləsinə yaxınlaşa bilərik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam 
şəkildə bərpa olunmalıdır və Dağlıq Qarabağda yaşayan 
ermənilər və Dağlıq Qarabağa qayıdacaq azərbaycanlılar 
gələcəkdə yüksək muxtariyyət şəraitində yaşamalıdırlar. Bu, 
dünyanın ən müsbət təcrübəsini özündə ehtiva edən bir 
yanaşmadır. Çox demokratik yanaşmadır və məsələ ancaq bu 
yolla öz həllini tapa bilər. Kişinyov danışıqlarına dünyada və 
bölgədə çox böyük maraq var idi. Çünki artıq hamıya bəllidir ki, 
danışıqlar son mərhələsindədir və xüsusilə ermənilər konstruktiv 
mövqe tutarlarsa bu, danışıqlarda müsbət nəticəyə gətirib çıxara 
bilər. Bir daha demək istəyirəm ki, bizim mövqeyimiz dəyişməz 
olaraq qalır. Biz bütün proseslərdə öz mövqeyimizi müdafiə 
etmişik. Ancaq əfsuslar olsun ki, Kişinyov görüşü nəticəsiz qaldı. 
Bəli, yenə də qeyd etməliyəm ki, müəyyən məsələlərdə müəyyən, o 
qədər də böyük olmayan tərəqqi var. Ancaq əfsuslar olsun ki, 
tərəflər müzakirə edilən əsas məsələlərdə razılığa gələ 
bilməyiblər. Bunun da səbəbi Ermənistanın qeyri-konstruktiv 
mövqeyidir. Biz danışıqlarda həm beynəlxalq hüquq normalarına 
əsaslanırıq, eyni zamanda, danışıqları konstruktiv şəkildə 
aparırıq. Biz başqa tərəfin narahatlığını başa düşməyə çalışırıq. 
Biz başa düşürük ki, bu gün Dağlıq Qarabağda yaşayan əhali 
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təhlükəsizlik təminatını almalıdır. Eyni zamanda, işğaldan sonra 
öz torpaqlarına qayıdacaq Azərbaycan əhalisi də təhlükəsizlik 
təminatı almalıdır. Dağlıq Qarabağa, Şuşaya qayıdacaq 
azərbaycanlılar da təhlükəsizlik təminatı almalıdırlar. Yəni bu 
proses paralel şəkildə aparılmalıdır və bölgədə yaşayan bütün 
insanların təhlükəsizliyi eyni dərəcədə vacibdir. Bizim prinsipial 
mövqeyimiz, danışıqlarda nümayiş etdirilən yanaşmamız 
beynəlxalq hüquqa əsaslanır. Ümid edirəm ki, Ermənistan tərəfi 
nəhayət konstruktivlik nümayiş etdirərək çox vacib addımlar 
atacaq, işğal edilmiş torpaqlardan öz qoşunlarını çıxaracaq və 
bölgədə sülh təmin olunacaq, bütün kommunikasiyalar açılacaq 
və geniş mənada əməkdaşlıq başlanacaq. Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi həll edilməmiş bölgədə heç bir müsbət meyil 
gözlənilmir. Əgər kimsə fikirl əşir ki, bölgədəki mövcud 
problemlərin bəzilərini asanlıqla həll etmək olar, mən buna şübhə 
ilə yanaşıram. Çünki bölgənin əsas problemi, əsas məsələsi 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. İlk növbədə bu münaqişə öz 
həllini tapmalıdır. Bundan sonra bütün başqa məsələlər də öz 
həllini tapa bilər.”  1 

 
 Yazılma tarixi 10 iyun 2010-cu il  

 
Azərbaycanla Ermənistana sülh lazımdır (davamı)  
 
Bir daha qeyd edilməlidir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

regionda maraqları olan böyük dövlətlər üçün maraqlarının 
təminatında tərəflərə (Azərbaycan və Ermənistan) təzyiqedici 
vasitədir. Bu baxımdan da dünyanın aparıcı və böyük dövlətləri 
(ABŞ, Rusiya, Avropanın aparıcı dövlətləri, İran) Dağlıq Qarabağ 

                                                 
1 PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV “...O ZAMAN ERMƏNİSTANIN MÖVQEYİ 
DAHA DA SƏRTLƏŞƏ BİLƏR”.Prezident İlham Əliyev oktyabrın 9-u 
Kişinyovda Azərbaycan Televiziyasına müsahibə verib. “Media forum” saytı 
müsahibəni qısa ixtisarla oxucuların diqqətinə çatdırır. 
http://www.baksam.com/news/prezident_ilham_liyev_o_zaman_ermnistanin_m
ovqeyi_daha_da_srtls_bilr/2009-10-10-213.  
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münaqişəsinin ədalətli şəkildə həll edilməsini özlərinin region 
maraqlarına zidd hesab edirlər. Böyük dövlətlər hesab edirlər ki, 
regionun tam sabitliyi regionun müstəqilliyini artıra bilər ki, bu 
amil də böyük dövlətlərin siyasi cərəyanlarının keçiciliynə mənfi 
təsirlərini göstərər. Bu baxımdan da böyük dövlətlər hesab edirlər 
ki, Cənubi Qafqaz onlar üçün hərənin öz payı prinsipi əsasında 
bölüşdürülərək, “idar əedilən”,  “n əzarət edilən”  bir bölgə 
olmalıdır. Bu baxımdan da Dağlıq Qarabağ münaqişəsi böyük 
dövlətlər üçün Azərbaycan və Ermənistanın başı üzərində “siyasi 
çəkic”  rolunu oynayır. Hansı ki, bu çəkic maraqların bərkidilməsi 
üçün “mismarlama aləti”  kimi istifadə edilir. “Siyasi çəkic” 
Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əldə olunmasına mane 
olur. Regionda iqtisadi balans pozulduğu üçün zərbə daha çox 
kasıb Ermənistana dəyir. MDB Statistika Komitəsinin 
proqnozlarına görə, Ermənistanın iqtisadiyyatı son zamanlarda 20 
faiz geriləyib. Ümumdaxili Məhsul İstehsalı (ÜDM) 81,6 faiz, o 
cümlədən sənaye istehsalı 88,1, kənd təsərrüfatı 97,5, əsas 
kapitala yatırılan sərmayə 46,5 faiz yerinə yetirilib. Komitənin 
hesabatında o da vurğulanır ki, Ermənistanın digər ölkələrə 
məhsul ixracı 47, idxal isə 30 faizdən çoz azalıb. Hazırda 
Ermənistan idxal hesabına yaşayır, işsizlərin sayı isə durmadan 
artır.1 Ermənistan iqtisadiyyatı tamamilə Rusiyadan və bir çox 
hallarda isə İrandan asılı vəziyyətdə qalıb. Həqiqətən də bu gün 
Ermənistanın energetika sisteminin 80%-nə nəzarət Rusiyaya 
məxsusdur. Bundan əlavə Ermənistana qaz nəqlində inhisarçı olan 
“ArmRosQazprom” şirkətinin səhmlərinin 75,55%-i Rusiyanın 
“Qazprom” şirkətinə, 4,45%-i Rusiyanın “İtera” (“Qazpromun” 
əlaltı şirkəti) və yalnız 20%-i Ermənistan hökumətinə məxsusdur.2  

Bu baxımdan da Ermənistan “siyasi çəkicdən” yaxa qurtarmaq 
üçün işğal altında saxladıqları Azərbaycan torpaqlarını qaytarmalı 

                                                 
1 Ermənistanın tam çöküşü başlayır - TƏHLİL  
/ 24.02.2010. Terrorçu dövlət öz siyasətinin acı nəticələrini yaşamağa 
məhkumdur. http://www.sia.az/view. php?lang=az&menu=99&id=45388. 
2 Sahil İsgəndərov. ERMƏNİSTANIN KREDİT SƏRGÜZƏŞTLƏRİ VƏ SİYASİ-
İQTİSADİ “PERSPEKTİVLƏRİ” 18.02.09 http://www.aztv.az/ xbdx/x-
1.asp?id=7819&il=3000 
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və Azərbaycana təzyiq aləti olmaqdan yaxa qurtarmalıdır. Onsuz 
da Azərbaycan diplomatiyası Ermənistanın işğal etdiyi Dağlıq 
Qarabağın müstəqilliyinin tanınmasına imkan verməyəcək. 
Azərbaycan tərəfi dəfələrlə bəyan edir ki, Ermənistan sülh yolu ilə 
Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etməsə və tərəflər arasında 
kompromisə gəlinməsə, Azərbaycan hərbi yolla öz torpaqlarını 
işğaldan azad edəcəkdir. Azərbaycan diplomatiyası Ermənistan 
işğalını ifşa etməkdə davam edir və öz ədalətli mövqeyini müvafiq 
yollarla dünyaya çatdırır. Bununla yanaşı, Azərbaycanın regionda 
güclü geosiyasi mövqeyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən təzyiq 
vasitəsi üçün istifadə edən dövlətlərin siyasətinin tam 
reallaşmamasına gətirib çıxarır. Nəzərə almaq lazımdır ki, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi əsasən Rusiya və ABŞ üçün rəqabət 
mübarizəsində təzyiq vasitəsi olmasına baxmayaraq, bu dövlətlər 
də Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımaq istəmirlər. “Saqqız 
diplomatiyası”na müvafiq olaraq münaqişənin mövcud 
vəziyyətindən öz maraqları üçün istifadə edirlər. Buna 
baxmayaraq, Azərbaycan tərəfi də gərgin mübarizə aparır. 
Ümumiyyətlə, beynəlxalq hüquqi və siyasi aspektləri nəzərə 
alaraq, Dağlıq Qarabağ müstəqil dövlət kimi tanına bilməz və 
böyük dövlətlər də rəsmi olaraq bu oyuncaq qurumu tanımırlar. 
Açıq şəkildə etiraf etmək lazımdır ki, ABŞ Dağlıq Qarabağı 
müstəqil bir qurum kimi tanıya bilməz. Birincisi, ona görə ki, 
əlverişli coğrafi mövqedə olan Azərbaycanı öz regional strateji 
tərəfdaşlığından uzaqlaşdıra bilməz, ikincisi, Rusiyanın Cənubi 
Qafqazda təkrar olaraq güclənməsi ilə razılaşa bilməz. Rusiya 
Dağlıq Qarabağ adlı oyuncaq qurum yaratmağa və beləlikl ə, 
bölgədə özünün hərbi maraqlarının leqallaşmasına çalışır. 
Bunun üçün isə Ermənistan istifadə edilir. ABŞ isə Rusiya amilinə 
görə bu siyasətlə razılaşa bilməz. ABŞ həm də Türkiyə amilinə 
görə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıya bilməz. Azərbaycan 
və Türkiyə ABŞ-ın Xəzər regionu siyasətində dayaq elementləri 
rolunu oynayırlar. Bu baxımdan da ABŞ dəfələrlə rəsmi olaraq 
bəyan edir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qəbul edir. ABŞ 
səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Terri 
Devidson ABŞ-ın 2010-cu il üçün Dağlıq Qarabağa ayırdığı 8 
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milyon dollarla bağlı bildirirdi ki, Vaşinqtonun Dağlıq Qarabağla 
bağlı rəsmi mövqeyi dəyişməyib: "Birl əşmiş Ştatlar Dağlıq 
Qarabağ Respublikası adlanan hökuməti tanımır. Bu, bizim 
siyasətimizdir və bu siyasət dəyişməz qalır. ABŞ Konqresi 
tərəfindən müəyyən olunmuş yardıma gəldikdə, ABŞ-ın bu 
yardımı hökumət üçün deyil, insanlar üçün ayrılır. Bu, xalis 
humanitar yardımdır, minalardan təmizləmə kimi layihələr üçün 
nəzərdə tutulur. Bu layihələr QHT-lər tərəfindən həyata keçirilir. 
Əlbəttə ki, Birləşmiş Ştatlar eyni zamanda, Azərbaycanda məcburi 
köçkün əhali üçün də yardım ayırır. Bir daha vurğulamaq istəyirik 
ki, biz, son illər iri miqyaslı minalardan təmizləmə layihələrinə, 
bu istiqamətdə səylərə dəstək vermişik, məcburi köçkün əhali 
üçün yeni məktəblər tikmişik və bir sıra çeşidli layihələr vasitəsilə 
onların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına çalışmışıq".1 
Burada ABŞ-ın dolayı yolla Dağlıq Qarabağ hakimiyyətini qəbul 
etməsini görmək olar. ABŞ-ın siyasəti başadüşülən deyil və bu 
addım da beynəlxalq hüquqa ziddir. ABŞ bir tərəfdən ədalətli 
tərəf olan Azərbaycanı dəstəkləyir, digər tərəfdən də işğalçı tərəf 
olan Ermənistana və Ermənistanın işğal etdiyi torpaqlarda 
yaratdığı qondarma rejimə maddi dəstək verir. Bu fakt onu 
göstərir ki, ABŞ-ın region siyasətində haçalanma mövcuddur.  

Ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər də 
Azərbaycanın iradəsinin əleyhinə olaraq Dağlıq Qarabağın 
müstəqilliyini tanımaq istəmirlər. Bu baxımdan Avropa Şurası 
Nazirlər Komitəsinin sədri qondarma Dağlıq Qarabağ 
Respublikasında keçirilmiş “parlament seçkiləri” il ə bağlı 2010-cu 
il mayın 26-da Strasburqda bəyanat yaymışdır. Bəyanatda 
“seçkilərin” beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınmadığı 
bildirilmi şdir. Norveç, Niderland kimi dövlətlər də Dağlıq 
Qarabağda keçirilən “parlament seçkiləri”ni tanımadıqlarını bəyan 
etdilər. Bu dövlətlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. 
İKT-nin Baş katibi Ekmələddin İhsanoğlu vurğulamışdır ki, 
                                                 
1 "AB Ş Dağlıq Qarabağ Respublikası adlanan hökuməti tanımır" ABŞ-ın 
Azərbaycandakı səfirliyi Birl əşmiş Ştatlar Konqresinin Dağlıq Qarabağdakı 
separatçı rejimə 8 milyon dollar yardım ayırması faktını APA-ya şərh edib. 
http://www.adalet-az.com/new/2009/12/15/anons=2. 
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Cenevrə Konvensiyasına və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qətnamələrinə, habelə İKT və ATƏT qətnamələrinə zidd olan 
“seçkilər”in nəticələrini tanımır. İKT beynəlxalq birliyi bu 
“seçkilər”i pisləməyə və onları qeyri-legitim hesab etməyə 
çağırmışdır.1 2010-cu ilin may ayında Bakıda səfərdə olan BMT 
Baş katibinin nümayəndəsi Valter Kalin bildirirdi ki, Azərbaycan 
torpaqlarını işğaldan azad etmək üçün beynəlxalq ictimaiyyət 
ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində Ermənistan qarşısında tələb 
qoymalıdır və Ermənistanı məcbur etməlidir. Onun fikrincə, 
qaçqın və məcburi köçkünlərin razılaşmanın əldə olunmasında 
iştirakı sülh sazişinin yerinə yetirilməsini daha da stabil 
edəcəkdir.2 ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Qazaxıstanın dövlət 
katibi-xarici işlər naziri Kanat Saudabayev bildirirdi ki, ATƏT 
Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımadığına görə 2010-cu ilin 
may ayında Dağlıq Qarabağda keçirilən “parlament seçkiləri” 
münaqişənin nizamlanması proseslərinə təsir edə bilməz.3 

 
Yazılma tarixi 11 iyun 2010-cu il 

  
 Ermənistan işğalçılığı və ölkənin sosial- iqtisadi vəziyyəti 
 
Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal etdiyinə görə və 

Türkiyəyə qarşı qondarma soyqırım və ərazi iddialarında 
olduğundan, bölgədə Azərbaycan və Türkiyə tərəfindən iqtisadi 
və siyasi baxımdan təcrid vəziyyətinə salınıbdır. Məlumdur ki, 
istənilən dövlət iqtisadi baxımdan inkişaf etmək üçün ilk növbədə 
yerləşdiyi coğrafi məkan üzrə regional səviyyədə iqtisadi 

                                                 
1 Dünya Ermənistanın Qarabağda keçirdiyi “seçkiləri” tanımır. B əyanatlarda 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə olunur 
http://www.azerbaycanli.org/az/news-603.html. 26.05.2010. 
2  Представитель Генсека ООН: Надо заставить Армению уйти с 
" оккупированных" територий. Armenia Today 24.05.2010, 
http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=26284&SectionID=0&R
egionID=0&Date=05/26/2010&PagePosition=2.  
3 ОБСЕ не признает выборов в Нагорном Карабахе 25.05.2010 
http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=26293&SectionID=0&
RegionID=0&Date=05/26/2010&PagePosition=2. 
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inteqrasiya proseslərinə qoşulmalıdır. İnteqrasiya prosesləri 
birbaşa coğrafi amillərlə bağlıdır. İnteqrasiya zamanı vasitələrin 
hərəkəti regional coğrafi şəraitə əsaslanır. İnteqrasiya prosesləri 
müasir zamanda sistemli şəbəkəyə malikdir. İnteqrasiya vasitələri 
də coğrafi xətlər üzrə bütöv şəkildə (tam şəbəkə üzrə) hərəkət 
edir. Sistemli şəbəkəyə malik olan iqtisadi inteqrasiya proseslə-
rinin də əsas (mərkəzi) elementləri və nisbətən zəif potensiala 
malik olan elementləri vardır. Türkiyə və Azərbaycan Cənubi 
Qafqazda mövcud olan iqtisadi inteqrasiya şəbəkəsinin aparıcı 
elementləridirlər. Bu baxımdan da iki dövlət regional iqtisadi 
proseslərə həlledici təsir etmək imkanlarına malikdir. Regionda 
başlıca iqtisadi proseslərin inteqrasiya xüsusiyyətlərinə Türkiyə və 
Azərbaycan həlledici təsir edirlər. Azərbaycan öz coğrafi 
mövqeyinə və enerji resurslarına, eləcə də artmaqda olan digər 
sənaye potensialı hesabına regional inteqrasiya proseslərinin 
avanqard elementi kimi çıxış edir. Türkiyə də öz növbəsində 
iqtisadi baxımdan inkişafa doğru irəlil ədiyindən və Şərq-Qərb 
enerji dəhlizi rolunu oynamaq imkanlarına malik olduğu üçün 
Cənubi Qafqazda baş verən iqtisadi inteqrasiya proseslərinə təsir 
edən mərkəzi elementdir. Bu baxımdan da Ermənistan iki əsas və 
aparıcı elementin təsir dairəsində qalıb və bütöv məkan üzrə 
mövcud ola bilən inteqrasiya proseslərindən əksər hallarda 
kənarda mövqe tutub. Bu amil də Ermənistanın həm daxili, həm 
də xarici siyasətinə mənfi təsir göstərir. Beynəlxalq iqtisadi 
böhran amili də Ermənistana çox təsir edib və Ermənistanın 
iqtisadi kasıb vəziyyətini daha da ağırlaşdırıb. Məlumdur ki, 
dövlətin iqtisadi vəziyyəti onun bütün siyasət sahələrinə təsir edir. 
O cümlədən, iqtisadi vəziyyət ölkənin əhalisinin sosial 
vəziyyətinə təsir edən başlıca amildir. Ermənistanın regionda 
iqtisadi və siyasi təcrid vəziyyəti Ermənistan hakimiyyəti il ə xalqı 
arasında tez-tez böhran münasibətlərinin yaranmasını zəruri edir. 
Ermənistan hakimiyyəti ölkədə demokratiyanı boğmaq məcburiy-
yəti il ə üzləşir. Dövlət hakimiyyəti il ə vətəndaşlar arasında olan 
münasibətlər zor gücünə əsaslanaraq tənzimlənir, vətəndaşlara 
sərbəst toplaşmaq azadlığı verilmir. Məsələn, Ermənistan 
ombudsmanı Armen Arutunyan 2010-cu ilin may ayında 
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“Ermənistan Respublikasında dinc toplaşmaq azadlığı hüququ” 
başlıqlı növbəti hesabatında qeyd edirdi ki, Ermənistanda mövcud 
olan indiki dinc toplaşmaq azadlığı beynəlxalq tələblərə cavab 
vermir. 1  Ermənistan regionun bütöv (tam) inteqrasiya 
proseslərində kəsik (maneə) rolunu oynayır.  

Dövlət hakimiyyəti vətəndaşlarla öz münasibətlərini 
tənzimləmək üçün resursların, müvafiq vasitələrin kəskin 
çatışmazlığı ilə üzləşir. Bu hər şeydən öncə Ermənistan 
hakimiyyətinin Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlaması və 
nəticədə regionda iqtisadi təcrid vəziyyətində olması ilə 
əlaqədardır. Bütöv regional inteqrasiya proseslərindən kənarda 
qalmaq ölkənin daxili iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərir. İqtisadi 
vasitələrin geniş dövriyyəli hərəkətini təmin edə bilmir. İqtisadi 
vasitələr normal artım tempindən kənarda qalır. Ermənistanın 
iqtisadi vəziyyəti əhalinin kasıblaşmasına gətirib çıxarıb. Maddi 
və sosial cəhətdən təmin oluna bilməyən əhalinin cəmiyyəti 
“siyasi depressiyaya” məruz qalır. Ermənistanda işsizlik səviyyəsi 
yüksəkdir və ölkə əhalisinin 49,1 faizi həddən artıq kasıb yaşayır.2  

Nəzərə almaq lazımdır ki, istənilən ölkənin demoqrafik 
vəziyyəti, əhalinin urbanizasiya (əhalinin kənddən şəhərlərə 
axını), miqrasiya (emiqrasiya) prosesləri ölkənin iqtisadi 
imkanlarına bağlıdır. İqtisadi vasitələr insanları həm məkanlara 
cəzbedici, həm də məkanlardan qovalayıcı rolu oynayır. İnsanların 
dövlətlər və məkanlar üzrə yerdəyişməsi (köç etmələri) ilk 
növbədə maddi və sosial amillərlə bağlıdır. Ermənistan 
iqtisadiyyatı daima elə bir vəziyyətdə olub ki, insanları özündən 
itələyib. Müstəqillik qazanana qədər Ermənistan iqtisadiyyatı 
əsasən sənaye istehsalatına (kimya məhsulları, elektronika, maşın 

                                                 
1  Сегодня омбудсмен Армении Армен Арутюнян, представил 
внеочередной публичный отчет о "Праве на свободу мирных собраний в 
Республике Армения". Ситуация с правом на свободу собраний в Армении 
не соответствует международным стандартам. Armenia  
Today 25.05. 2010. Политика , Общество , Армения.  http://armtoday. 
info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=26308&SectionID=0&RegionID=0&Date
=05/26/2010&PagePosition=2. 
2 http://www.panasia.ru/main/armeniya/economic/. 
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avadanlıqları, ərzaq məhsulları, sintetik rezin və toxuculuq) 
əsaslanırdı və tamamilə xarici resurslardan asılı vəziyyətdə idi. 1 
Sovet hökuməti dağılana qədər 1991-ci ildə kənd təsərrüfatı 
ümumi istehsalın yalnız 20 faizini, əhalinin ümumi məşğuluğunun 
isə 10 faizini təşkil edirdi. 2  Həmin mənbənin məlumatlarına 
əsasən Türkiyə və Azərbaycan tərəfindən tətbiq edilən blokada 
xarici enerji daşıyıcılarından və əsas xammaldan asılı olan 
Ermənistan iqtisadiyyatını dağıdıb. Azərbaycan və Türkiyə ərazi-
sindən yerüstü nəqliyyat bağlıdır. Gürcüsatn və İran ərazisindən 
olan yerüstü yol isə ya əlverişli deyil, ya da etibarlı deyil. 1992-
1993- cü illərdə ümumdaxili məhsul 1989-cu ilə nisbətən təqribən 
60 faiz aşağı enmişdir. Ermənistan milli valyutası olan dram bir 
neçə il ərzində hiperinflyasiyaya məruz qalmışdır.3  

Ermənistanın siyasəti əsasən mill ətçiliy ə-digər mill ətlərə qarşı 
eqoizmə, dözümsüzlüyə əsaslanıb və siyasətin icrası nəticəsində 
“ölk ə yalnız ermənilər üçündür” ifadəsi ilə adlandırmaq mümkün 
olan qeyri-beynəlmiləl siyasət istiqaməti formalaşıb. Məsələn, 
1997-ci ilin məlumatına əsasən Ermənistan əhalisinin 93,3 faizi 
erməni, 6.7 faizini isə ruslar, kürdlər, ukraynalılar, beloruslar, 
gürcülər, yunanlar və assiriyalılar təşkil ediblər. 1991-ci ildən 
etibarən Ermənistanı 1 milyon nəfərdən çox adam tərk edibdir.4 
Sonrakı rəqəmlərə əsasən isə etnik tərkib dəyişib və ermənilər 97,9 
faiz təşkil ediblər. Bu baxımdan Ermənistan keçmiş SSRİ-də 
yeganə monoetnik dövlətə çevrilib. 5  2008-ci ilin sonuna olan 
məlumata əsasən, Ermənistan əhalisi 3 milyon 238 min nəfər təşkil 
edib. 2009-cu ilin miqrasiya hesabat məlumatına görə, mənfi saldo 
qeydə alınmışdır. 1 iyul 2009-cu il vəziyyətini əks etdirən 
məlumata əsasən, ölkəyə qayıdanlar 559,2 min nəfər olubsa, 
ölkədən gedənlərin sayı 589,1 min nəfər təşkil edib. Ölkə əhalisi 
                                                 
1 http://www.panasia.ru/main/armeniya/economic/. 
2 Bax, yenə orada.  
3 Bax, yenə orada. 
4 Армения: население.http://www.worcount.com/index.files/naselarmen.htm 
5 Население Армении. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%
B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8. 
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daha çox Rusiyaya emiqrasiya edir.1 Ümumiyyətlə, Ermənistanda 
əhalinin ərazilər üzrə də məskunlaşması qeyri tarazlı formadadır. 
Son iqtisadi vəziyyət burada emiqrasiya ilə yanaşı, urbanizasiya 
proseslərini də gücləndiribdir. Məsələn, Ermənistan əhalisinin 2 
milyonu şəhərlərdə 1 milyon yarımdan bir qədər çoxu isə kəndlərdə 
yaşayır.2 Ermənistan kəndlərində yaşayan azərbaycanlılar öz tarixi 
torpaqlarından qovulduqdan sonra həmin kəndlərin əksəriyyətində 
yaşayış az səviyyədə qalmışdır. Bu amil də Ermənistanın kənd 
təsərrüfatına zərbə vurur. Ermənistanın iqtisadi vəziyyəti 
səbəbindən və hakimiyyətin zülmkarlığa əsaslanan siyasətinə görə 
ölkədən gedənlərin də sayı artmaqda davam edir. Ermənistanda baş 
vermiş 2008-ci ilin mart hadisələri miqrasiya proseslərinə təsir 
göstərmişdir. Əsas axın Rusiyaya doğru yönəlmişdir. 3  Bununla 
yanaşı, ölkədə doğuşun səviyyəsi də aşağıdır. Məsələn, 
Ermənistanın İnsan Reproduksiyası Mərkəzinin direktoru Eduard 
Ambarsumyan belə hesab edir ki, 40-45 il ərzində Ermənistanın 
əhalisi iki dəfə azalacaq. Onun sözlərinə görə, əgər Ermənistanda 
doğum indiki səviyyədə qalarsa, belə nəticəni gözləmək olar. 
Dünya reytinqində Ermənistan doğumun ümumi səviyyəsinə görə 
205-ci yeri tutur. Ambarsumyan qadınların təhsil və karyera naminə 
uşaq dünyaya gətirməkdən imtina etdiyi bir halda, ölkənin sosial 
sonsuzluq ilə üzləşəcəyini istisna etməyib. Məsələn, Fransada 
birinci dəfə dünyaya uşaq gətirən qadının orta yaş həddi 31-dir. 
“Zənnimcə, Ermənistanda da oxşar tendensiya müşahidə olunacaq”, 
- Ambarsumyan vurğulayıb.4  

 

 Yazılma tarixi 25 iyun 2010-cu il 

                                                 
1 Население Армении. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%
B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8. 
2 Həmin mənbə 
3 Экономические прогнозы, миграция и прочая статистика, 2008-2009 
г 29 Янв, 2009http://athanatoi.livejournal.com/66062.html. 
4 GünAzTv: Erməni rəsmisi bildirib ki, belə gedərsə Əsrin ortalarınadək 
ermənilərin sayı 2 dəfə azalacaq. http://www.gunaz.tv/ 
aze/37/newsCat/1/newsID/36354-Ermeni-ehalisinin-sayi-keskin-azalir.html. 
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Ermənistan işğalçılığı və ölkənin sosial-iqtisadi 
vəziyyəti(davamı)  

 
Qeyd edildiyi kimi, iqtisadi vasitələrin artması üçün regional 

coğrafiya (coğrafi məkanın miqyası) mühüm rol oynayır. İqtisadi 
vasitələrin geniş və ağır çəkili səviyyədə dövriyyəsi üçün regional 
iqtisadi əməkdaşlıq vacib amilə çevrilir. Regional səviyyədə geniş 
beynəlxalq iqtisadi münasibətlərsiz dövlətin inkişafı qeyri-
mümkündür. İqtisadi vasitələrin məhdud coğrafiyada hərəkəti 
iqtisadi vasitələrin sürətli artımına səbəb ola bilməz. Bu 
prinsipdən çıxış edərək qeyd etmək olar ki, Ermənistan 
iqtisadiyyatının vasitələri regionda məhdud məkan üzrə dövr edir. 
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, regionda yerləşən böyük 
dövlətlərin kiçik dövlətlərin iqtisadi sahələrinə yatırdıqları 
sərmayələr hesabına kiçik dövlətlərin iqtisadi imkanları artır. 
Böyük dövlətlər tərəfindən gələn vasitələrin güclü axını kiçik 
dövlətlərin iqtisadi vasitələrinin artmasına səbəb olur. Məsələn, 
Azərbaycanın neft sənayesinə “Əsrin müqaviləsi”ndən hal-hazırki 
vaxta qədər böyük dövlətlərə məxsus olan transmilli 
korporasiyalar tərəfindən yatırılan sərmayələr Azərbaycanın 
iqtisadi imkanlarını şaxələndirilmiş qaydada artırmışdır. Onu da 
nəzərə almaq lazımdır ki, istənilən dövlət regionda digər qonşu 
dövlətlərlə beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında siyasi 
münasibətlər qurursa, bu siyasət həmin dövlətin beynəlxalq 
iqtisadi münasibətlərinə də müsbət təsir göstərir. Beynəlxalq 
iqtisadi münasibətlərdə coğrafi amil (transməkan-tranzit)  
mühüm rol oynayır. İstənilən dövlətin iqtisadi vasitələrini artıran 
amillər rolunda başlıca olaraq həmin dövlətin regional siyasətinin 
xüsusiyyətləri (müharib ə və sülh siyasəti) təsir göstərir. 
Ermənistan regional iqtisadi sistemin yarımçıq elementi rolunda 
çıxış edir ki, bu da dövlətin iqtisadiyyatına zərbə vurur. 
Ermənistan regionun bütöv iqtisadi sistemindən məhrum olaraq 
regionda yalnız ümumi iqtisadi sistemin iki ayrıca istiqaməti (İran 
və Gürcüstandan keçməklə Rusiya istiqaməti) üzrə vasitələrinin 
hərəkətini təmin edə bilir. Bu da yarımcan iqtisadi sistemi əmələ 
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gətirir. Məlumdur ki, regional iqtisadi sistem qlobal (ümumdünya) 
iqtisadi sistemin tərkib hissəsidir. Regional iqtisadi sistem kövrək 
olduğu halda, dövlətin ümumdünya iqtisadi sistemin faydalı 
elementi olması mümkün deyil. Dövlət ilk növbədə regionda 
güclü olmalıdır ki, regiondakı gücün təsiri digər coğrafi məkanlara 
yayılsın. Bu baxımdan da hər bir böyük və orta gücə malik olan 
dövlət çalışır ki, regionda güc mərkəzinə çevrilsin. Güc mərkəzinə 
çevrilməyin başlıca yolu regional iqtisadi sistemin aparıcı 
elementi olmaqdan keçir. Bəzi dövlətlər çalışırlar ki, regional 
iqtisadi sistemin aparıcı elementi olmadan kənar sistemdə mühüm 
yer tuta bilsinlər. Belə olan halda isə dövlət başqa iqtisadi 
məkanda yad elementə (kənar elementə) çevrilir ki, bu da hər 
zaman həmin dövləti sistemdən kənarlaşdırmaq üçün imkanlar 
yaradır. Regional iqtisadi sistemdə daxili element kimi olmaq isə 
dövlətin gücünü artırır. İqtisadi və siyasi münasibətlərdə hər bir 
dövlətin gücünə iki istiqamət təsir edir: Biri dövlətin regional 
səviyyədə iştirakı, digəri isə dövlətin regiondan kənarda yerləşən 
məkanlarda iştirakı. Regional iştirak əsasən dövlətin baza gücünü 
artırır. Kənarda iştirak isə üst gücü (əlavə gücü) əmələ gətirir. 
Daxili sistemin elementi kənar sistemin elementləri il ə qarşılıqlı 
şəkildə əlaqələr qururlar ki, bu da vasitələrin daha da geniş 
məkanlar üzrə dövriyyəsini əmələ gətirir. Bu siyasət də dövlətin 
baza gücünün artmasına səbəb olur.  

Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti və eləcə də 
Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları və Türkiyə ilə rəsmi əlaqələrinin 
olmaması Ermənistanda iqtisadi vasitələrin artımına və regional 
dövriyyəsinə mənfi təsir edir. Ermənistanda iqtisadi vasitələrin 
çəkisi az olduğundan əlavə vasitələrin əmələ gəlmə prosesi 
(vasitələrdən daha çox vasitələrin törəməsi) də zəif olur. 
Ermənistan iqtisadiyyatı vasitələrin geniş şəkildə “çiçəklənməsi” 
prosesindən uzaq olur. Ermənistan regional iqtisadi sistemin 
aparıcı daxili elementi olmadan kənar iqtisadi sistemlərə təsir 
etmək iqtidarında deyil. Ölkənin daxili iqtisadi vəziyyəti il ə 
beynəlxalq iqtisadi əlaqələri arasında tarazlıq yaranmır. Daxili 
iqtisadiyyatla beynəlxalq iqtisadiyyat bir-birini tamamlamır. Bu 
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səbəbdən də Ermənistanda iqtisadiyyat zəif inkli şaf edir və sosial 
vəziyyət gərginləşir. Siyasi hakimiyyətlə vətəndaşlar arasında 
münasibətlərin müasir tələblər əsasında formalaşması üçün lazımi 
vasitələr çatışmır. Ermənistan işğalçılığı və eləcə də dünya iqtisadi 
böhranı bu ölkənin iqtisadiyyatına güclü zərbə vurub. Bir 
məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, regional səviyyədə 
iqtisadi sistemdə geniş şəkildə iştirak etmək elementin (dövlətin) 
daxili “immunitet”ini artırır. Belə olan halda, dövlət kənar 
sistemin təsirlərinə az məruz qalır. Bu baxımdan da dünya iqtisadi 
böhranından regionda iqtisadi sistemin dayanıqlı və aparıcı 
elementləri olan dövlətlər tez çıxa bilirlər və az əziyyət çəkirlər. 
Dünya iqtisadi böhranı Ermənistana böyük zərbə vurub. 
Ermənistan milli statistika xidmətindən açıqlanan məlumatda 
bildirilir ki, əsas makroiqtisadi göstərici olan ümumi daxili 
məhsulun həcmi 2009-cu ildə 8 milyard 441 milyon dollara 
bərabər olub. Bu isə 2008-ci illə müqayisədə 13,2 faiz və ya 1 
milyard 281 milyon dollar azdır. Son bir il ərzində Ermənistan 
iqtisadiyyatının demək olar ki, bütün aparıcı sahələrində -
sənayedə 11,7 faiz, kənd təsərrüfatında 12,9 faiz, elektrik enerjisi 
istehsalında 7,3 faiz, yükdaşımada 16,7 faiz, tikinti inşaat 
sektorunda isə 33 faiz azalma qeydə alınıb. Xarici ticarətin həcmi 
kəskin azalıb. Xarici borcun məbləği isə bu ölkənin tarixində 
rekord səviyyəyə çatıb. Dünya bankının təmsilçisi bəyan edib ki, 
Ermənistanda ümumdaxili məhsulun həcmi 2010-cu ildə 50 faiz 
azalacaq. İşsizliyin həcmi bu ölkədə son bir il ərzində 6,3 faizdən 
6,9 faizə qədər artıb. Ötən il Ermənistanda bütün sahələrdə azalma 
olsa da, yeganə xarici borcda artım olub.1  

Nəzərə almaq lazımdır ki, Erməınistan iqtisadiyyatı regionun 
iqtisadi coğrafiyası baxımından əsasən iki “/” istiqamət (Rusiya 
və İran) üzrə hərəkət edən vasitələr üzərində qurulub. Azərbaycan 
iqtisadiyyatı isə çoxtərəfli “*” istiqamət üzrə hərəkət edən 
vasitələrdən formalaşıb. Ermənistan iqtisadiyyatının “təkərlərinin 

                                                 
1 Qlobal iqtisadi böhran bir çox ölkələrdə ağır itkil ərlə yadda qalıb.  
http://www.xazar.tv/xeber.aspx?id2=3&id=4147 
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diskləri” yalnız bir xət üzərində düzəldilibsə, Azərbaycan 
iqtisadiyyatının “təkərləri” isə çoxxətli “disk” üzərində qurulub. 
Bu baxımdan da Azərbaycan iqtisadiyyatının “təkərləri” güclü 
“disklərə” malikdir. Ermənistanda isə bu zəiflik t əşkil edir. 
Ermənistan iqtisadiyyatının təkərlərinin diskləri hər zaman sına 
bilir və gücə tab gətirə bilmir. Disklərin tez-tez sınması isə ölkədə 
siyasi və sosial böhrana səbəb olur. Bir prinsipi də xüsusi olaraq 
nəzərə almaq lazımdır ki, iqtisadi vasitələr baza vasitələri üzərinə 
vasitələrin əlavə olunması və sistemli şəkildə dövriyyəsi prosesləri 
ilə tez-tez arta bilir. Vasitələrin azalması isə sistemin dağılmasına 
və ya mexanizmisinin zəifl əməsinə səbəb olur. Dünya iqtisadi 
böhranı nəticəsində də Ermənistanda iqtisadi vasitələrin azalması 
bu ölkədə yaxın gələcəkdə iqtisadi vasitələrin artması sürətini 
daha da azaldacaqdır və iqtisadi sistemin mexanizmisini 
zəifl ədəcəkdir. İqtisadi vasitələrin dövriyyəli hərəkəti zamanla 
ayaqlaşa bilməyəcəkdir. Məsələn, Ermənistanın keçmiş iqtisadi 
inkişaf naziri L.Barhudaryana görə, Ermənistan iqtisadiyyatının 
2008-ci ildəki vəziyyətinə qarşıdakı 5 il ərzində çatması 
gözlənilmir: "İqtisadiyyatın belə kəskin geriləməsinin bir səbəbi 
qlobal maliyyə böhranıdırsa, digər önəmli səbəbi hakimiyyət 
tərəfindən həyata keçirilən yanılış iqtisadi siyasətdir. 
İqtisadiyyatın düzgün idarə edilməməsi, rəqabət şəraitinin 
boğulması, xarici kreditorlardan asılılıq qarşıdakı dövr ərzində 
bizə daha böyük çətinlikl ər vəd edir". 1 

Ölkənin maliyyə nazirinin müavini Vardan Aramyanın da ölkə 
iqtisadiyyatı ilə bağlı proqnozları bədbin notlar üzərində qurulub. 
Onun sözlərinə görə, Rusiyadan və digər ölkələrdən Ermənistana 
transfer edilən pulların həcmində kəskin azalma əhali ilə yanaşı, 
dövlətə də təsirsiz ötüşmür. Çünki xaricdən göndərilən pulların 
azalması sonda ölkə iqtisadiyyatında dövriyyənin aşağı düşməsinə 
təsir göstərən amillərdən biri kimi çıxış edir və bundan dövlət, 

                                                 
1 Ermənistanın tam çöküşü başlayır - TƏHLİL  
24.02.2010. 
Terrorçu dövlət öz siyasətinin acı nəticələrini yaşamağa məhkumdur. 
http://www.sia.az/view.php?lang=az&menu=99&id=45388. 
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xüsusən də vergi orqanları zərər çəkir: "Y əni vergi yığımlarının 
həcmində azalma baş verir, xidmət sahələrində, digər sektorlarda 
inkişaf ləngimə ilə əvəzlənir, hətta müəyyən sferalar üzrə tam 
dayanma müşahidə olunur". 1 

Yazılma tarixi 30 iyun 2010-cu il  
  
Azərbaycanla Ermənistana sülh lazımdır (davamı)  
 
 Bir məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, 

qloballaşan müasir zamanda subyektlər (elementlər) arasında 
iqtisadiyyat münasibətləri sxemləşmiş, sistemləşmiş müstəvi il ə 
qurulur. Ayrı-ayrı regionlar üzrə iqtisadi sistemlər cəmləşərək 
ümumdünya iqtisadi sistemini formalaşdırır. İstər regional, istərsə 
də ümumdünya iqtisadi sistemində yaxından iştirak edən element 
(subyekt-dövlət) daha çox inkişaf etmiş olur və sistemin aparıcı 
elementi olaraq təsir mexanizminə malik olur. Daxili regional 
iqtisadi sistemin aparıcı elementi həmin sistemin digər sistemlərlə 
əlaqəsinin qurulmasınada yaxından iştirak edir və mühüm rolu 
oynayır. Məsələn, Cənubi Qafqazın regional enerji layihələri 
başqa regional iqtisadi sistemləri bu regionla bağlayan vasitə 
rolunda çıxış edir. Azərbaycanın iştirakı olmadan regional enerji 
layihələri də reallaşa bilmir. Azərbaycan Cənubi Qafqazın enerji 
üzərində qurulan regional iqtisadi sistemində mərkəzi element 
rolunu oynayır və regionun iqtisadi enerji əlaqələrində 
Azərbaycan həm tranzit məkan rolunu oynayır, həm də enerji 
təminedici element kimi böyük gücə malikdir. Azərbaycan eyni 
zamanda Şimal ilə Cənub, Mərkəzi Asiya ilə Yaxn Şərq, Mərkəzi 
Asiya ilə Qara dəniz, Mərkəzi Asiya ilə Avropa iqtisadi 
sistemlərində aralıq-ötürücü, mövqeyə malikdir. Müxtəlif 
regionlardan keçən iqtisadi vasitələr üçün Azərbaycan ötürücü 
mövqeyə malik olduğuna görə vasitələrin tranziti Azərbaycanın 

                                                 
1 Ermənistanın tam çöküşü başlayır - TƏHLİL  
24.02.2010. 
Terrorçu dövlət öz siyasətinin acı nəticələrini yaşamağa məhkumdur. 
http://www.sia.az/view.php?lang=az&menu=99&id=45388. 
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daxili iqtisadi vasitələrinin hərəkətinin güclənməsini təmin edir və 
güclü hərəkət sayəsində daxili vasitələr artır. İqtisadi vasitələrin 
regional sistemlərarası axını nəticəsində vasitələrin sayı artır, 
hərəkət genişlənir və inkişafa gətirib çıxarır. Ermənistan bir qədər 
əlverişli coğrafi mövqeyinə baxmayaraq, Azərbaycan torpaqlarını 
işğal altında saxladığına və Türkiyəyə qarşı ərazi iddiası və 
qondarma soyqırım ideyaları üzərində qurulan düşmənçilik 
siyasəti həyata keçirdiyinə görə Mərkəzi Asiya ilə Qərb arasında 
tranzit imkanlardan məhrumdur. Ermənistanın Azərbaycan və 
Türkiyə ilə rəsmi iqtisadi əlaqələrinin olmaması səbəbindən ölkə 
Cənubi Qafqaz regionunun iqtisadi sisteminin ağırlıq mərkəzində 
iştirak edə bilmir. Cənubi Qafqaz iqtisadi sisteminin bütöv şəkildə 
digər regionların iqtisadi sistemləri il ə əlaqələrində Ermənistan 
məhdud səviyyədə iştirak edir. Regionun digər regionlarla 
inteqrasiyasında Ermənistan aparıcı yox, asılı və zəif element 
kimi iştirak edir. Cənubi Qafqazı Qərb ölkələri il ə, eləcə də 
Mərkəzi Asiya regionu ilə bağlayan regional layihələr Ermənistan 
ərazisindən keçmədiyindən regionun əsas iqtisadi vasitələrinin 
baza hərəkəti də həmin istiqamət üzrə həyata keçirilmir. Nəticədə 
Ermənistanın daxili iqtisadi vasitələri üzərinə regional və 
regiondan kənarda yerləşən başqa regionlardan gələn iqtisadi 
vasitələr az həcmdə əlavə edilir. Ermənistanın Cənubi Qafqazın 
iqtisadi sistemində yarımçıq iştirakı bu dövlətin iqtisadiyyatında 
da özünü büruzə verir və demək olar ki, ölkənin iqtisadiyyatı 
yarımçıq (axsayan) iqtisadiyyat kimi fəaliyyət xüsusiyyətlərinə 
malik olur. Ermənistanın iqtisadi vasitələrini artıracaq əlavə 
vasitələr marşurutu isə Azərbaycan və Türkiyə istiqamətləridir. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, Türkiyə və Azərbaycan marşrutunun 
çatışmazlığı Ermənistanın iqtisadi vasitələrinin regional hərəkətini 
məhdudlaşdırır və nəticədə Ermənistanda iqtisadi vasitələrin 
hərəkət axınları az olur və həcmi kiçik olur .  

Sovet hökuməti dağıldıqdan sonra Ermənistan iqtisadiyyatı 
keçmiş SSRİ ticarət əməkdaşlarını itirdiyinə və mərkəzləşmiş plan 
iqtisadiyyatının qalıqlarına görə əziyyət çəkir. SSRİ dağıldıqdan 
sonra Ermənistana sərmayə daxil olması və sənayenin qorunması 
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faktiki olaraq dayandı və yalnız bəzi müəssisələr iş vəziyyətində 
oldu. Ermənistan milli valyutası dövriyyəyə buraxıldığı 1993-cü 
ildən etibarən bir neçə dəfə hiperinflyasiyaya məruz qaldı. 
Ermənistan iqtisadiyyatı xarici yardımdan asılı vəziyyətdədir. 
Belə ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı, Avropa 
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, həmçinin digər beynəlxalq 
maliyyə təşkilatları Ermənistana böyük məbləğdə borc və kreditlər 
verir. Bu kreditlər büdcə defisitinin azalmasına, milli valyutanın 
sabitləşməsinə, şəxsi biznesin inkişafına, kənd təsərrüfatı, ərzaq 
və digər sənaye sahələrinə, eləcə də infrastruktura yönəldilir. 1 
Ermənistan dünyada iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə çox kiçik 
göstərici nümayiş etdirən dövlətdir. Belə ki, Beynəlxalq Valyuta 
Fondunun 2008-ci il məlumatına əsasən, ümumdaxili məhsul 
istehsalına görə, Ermənistan dünya ölkələri içərisində 120-ci 
yerdə, Azərbaycan 74-cü yerdə, Dünya Bankının məlumatına 
əsasən Ermənistan 118-ci yerdə, Azərbaycan 71-ci yerdə, CİA 
World Factbookun (ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi) 2009-cu il 
məlumatına əsasən Ermənistan 127-ci, Azərbaycan 72-ci yerdə 
yer alıb.2  

Heç bir kasıb cəmiyyətdə demokratiya və insan azadlığından, 
insan hüquqlarının yüksək səviyyədə təminatından söhbət gedə 
bilməz. Müasir məzmunda qəbul edilən demokratiya birbaşa 
iqtisadi inkişafa bağlıdır. İqtisadi cəhətdən inkişaf etməyən 
cəmiyyətin siyasi rejimi diktatura və avtoritarizmə meylli olur. 
Demokratik münasibətlərin tənzimlənməsi üçün müvafiq iqtisadi-
sosial vasitələrin mövcudluğu zəruridir. Vasitələrin çatışmazlığı 
isə tərəflərarası münasibətləri gərginləşdirir, depressiya vəziyyəti 
yaranır. Gərginlik isə sosial və siyasi partlayışa səbəb olur. 
Demokratik münasibətləri tənzimləmək üçün lazımi vasitələr 
çatışmadıqda, “siyasi baltalar”, “siyasi çəkiclər”, dəyənəklər işə 
düşür. Belə olan halda isə bütün demokratik hüquqlar pozulur. 
Ermənistan cəmiyyəti iqtisadi kasıbçılıqdan əziyyət çəkdiyindən 
                                                 
1 http://www.panasia.ru/main/armeniya/economic. 
2 Countries by GDP (PPP)-Gross Domestic Product. 
http://www.bing.com/refernce/semhtml/List_of_countries_by_GDP_(PPP). 
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hakimiyyət xalqa qarşı “iqtisadi tozsoran”  maşınını işə salır. 
Məsələn, Ermənistan İrs Partiyasının lideri, millət vəkili Armen 
Martirosyan 2010-cu ilin fevralında parlamentin iclasında 
bildirirdi ki, Ermənistan iqtidarı, öz xalqına qarşı vergi terroru 
həyata keçirir və xalqın son qəpiklərini də əlindən alır. Onun 
sözlərinə görə, Ermənistan iqtidarının yaramaz siyasəti 
nəticəsində vətəndaşlar digər ölkələrdəki yüksək maaşla, gəlirl ə 
çalışanlardan daha çox qaz pulu ödəyirlər: "Təbii qazın vahid 
qiyməti artımı ölkənin digər sahələrinə də təsir edəcək, bunu 
Ermənistan hakimiyyəti anlamalıdır". -deyə o, bildirirdi.1  

Eləcə də Ermənistanın sabiq iqtisadi inkişaf naziri Levon 
Barhudaryan gələcək iqtisadi prosesləri təhlil edərək belə hesab 
edir ki, 2010-cu ildə iş dalınca xarici ölkələrə üz tutan ermənilərin 
sayı əvvəlki kimi çox olacaq. 2009-cu ili iqtisadi tənəzzüllə başa 
vuran Ermənistanın xaricdən asılılığı yenə də yüksələn xətt üzrə 
inkişaf edəcək: "Bizim idxalla ixracımız müvafiq olaraq 30 və 40 
faiz azalıb. Böhran Ermənistan iqtisadiyyatının idxaldan asılı 
olduğunu bir daha aydın şəkildə göstərdi. Ölkə iqtisadiyyatı ixraca 
yönəlmiş sahələrə əsaslanmır, bu səbəbdən xarici ticarətdə mənfi 
saldo artmaqda davam edir".2  

Son illər ərzində dramın süni şəkildə kursunun 
möhkəmləndirilməsi üçün aparılan səhv maliyyə-kredit və bank 
siyasəti nəticədə ilk növbədə Ermənistanın idxal-ixrac balansında 
3 milyard dollarlıq mənfi saldo yaradıb. Onsuz da elə bir ixrac 
qabiliyyətinə malik olmayan Ermənistan getdikcə daha çox idxal 
əmtəəsindən asılı vəziyyətə düşür ki, bu da ölkənin ərzaq 
təhlükəsizliyinə bilavasitə təhlükə yaradır. Sözsüz ki, belə çətin 
anda iqtisadiyyata güclü maliyyə axını olmadan nəinki ölkə 
iqtisadiyyatını durğunluq səviyyəsində saxlamaq mümkün deyil, 

                                                 
1 Ermənistanın tam çöküşü başlayır - TƏHLİL 24.02.2010. Terrorçu dövlət öz 
siyasətinin acı nəticələrini yaşamağa məhkumdur. 
http://www.sia.az/view.php?lang=az&menu=99&id=45388. 
2 Ermənistanın tam çöküşü başlayır - TƏHLİL 24.02.2010. Terrorçu dövlət öz 
siyasətinin acı nəticələrini yaşamağa məhkumdur. 
http://www.sia.az/view.php?lang=az&menu=99&id=45388. 
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hətta bütün iqtisadiyyatı məhvə aparmaq təhlükəsi mövcuddur. 
Böyük maliyyə potensialına malik olmayan Ermənistan maliyyə 
yardımı üçün digər dövlətlərə və beynəlxalq maliyyə qurumlarına 
müraciət etmək məcburiyyəti qarşısında qalıb.1  

Nəzərə almaq lazımdır ki, sənayenin və infrastrukturun 
inkişafı iqtisadiyyatın inkişafını, bu da öz növbəsində sosial 
inkişafı təmin edir, sosial inkişaf ictimai-siyasi sabitliyə xidmət 
edir və demokratiya təmin olunur, insan hüquqları yüksək 
səviyyədə yerinə yetirilir. Bu qəbul edilən bir düsturdur, hansı 
ki, bu siyasi və iqtisadi sistemin qarşılıqlı fəaliyyət mexanizmini 
təmin edir. İqtisadiyyat vasitələri və vasitələrin məqsədli və 
təyinatlı trayektoriya ilə hərəkət etməsi və hərəkətə gətirilm əsi 
iqtisadi inkişafı təmin edən başlıca düsturdur. İqtisadi inkişafa 
vasitələrin regiondaxili və regiondan kənar dövriyyəli və artımla 
müşahidə edilən hərəkəti sayəsində nail olunur. İqtisadi inkişaf 
üçün resursların, vasitələrin mövcudluğu, o cümlədən coğrafi 
tranzit amilinin olması vacibdir. Sadalanan amillər dövləti 
(subyekti-elementi) iqtisadi sistem yaratmağa və sistemlərarası 
əlaqələr qurmağa cəlb edir. İqtisadi sistemlər arasında əlaqələr 
olmadan (iqtisadi vasitələrin beynəlxalq dövriyyəsi) heç bir 
regionun iqtisadi inkişafından danışmaq olmaz. Ermənistan 
iqtisadi inkişaf üçün tələb olunan əksər resurslardan, 
vasitələrdən, bir sözlə, çoxlu saydainkişaf düsturlarından 
məhrumdur.  

 
 Yazılma tarixi 01 iyul 2010-cu il  

  

                                                 
1  Sahil İsgəndərov şərhçi-analitik ERMƏNİSTANIN KREDİT 
SƏRGÜZƏŞTLƏRİ VƏ SİYASİ-İQTİSADİ “PERSPEKTİVLƏRİ” 18/02/09 
http://www.aztv.az/xbdx/x-1.asp?id=7819&il=3000. 
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 Azərbaycanla Ermənistana sülh nə üçün lazımdır? 
  
Sülhün Cənubi Qafqaz regionu, həmçinin Erm ənistan və 

Azərbaycan üçün müsbət tərəfləri   
 
İqtisadi və siyasi elmi prinsiplərdən belə bir qənaətə gəlmək 

olur ki, daha çox vasitələrin hərəkətə gətirilməsi, çoxlu sayda 
canlı vasitələrin məqsədyönlü trayektoriya ilə hərəkət etməsi, 
ümumilikdə hərəkət cərəyanları və axınları, vasitələrin əhatəli və 
dövriyyəli hərəkəti üçün geniş coğrafi məkanlar və obyektlər 
iqtisadi, siyasi və digər vasitələrin ardıcıl və sxematik olaraq 
artmasına, çoxalmasına, genişlənməsinə səbəb olur. Geniş coğrafi 
məkan həmin məkan üzrə iqtisadi və siyasi sistemlərin tərkibini 
daha da rəngarəng edir və daha çox siyasi və iqtisadi vasitələrin 
hərəkət trayektoriyasının mövcudluğu ilə xarakterizə olunur. 
Təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan Azərbaycan 
torpaqlarını işğal altında saxladığından Sovet hökumətinin 
dağılmasından hal-hazıra qədər Cənubi Qafqazın iqtisadi və siyasi 
sistemi bütöv şəkild ə (vahid formada) fəaliyyət göstərmir və 
vahid sistem şəklində digər regional iqtisadi və siyasi sistemlərlə 
inteqrasiya proseslərinə qoşulmur. Bu baxımdan da regionda 
iqtisadi və siyasi vasitələrin ümumi və vahid istiqamətli hərəkət 
trayektoriyasında balans pozulub, harmoniya mümkün deyil. 
Regionda Ermənistan ümumi (vahid) iqtisadi və siyasi sistemin 
pozucu, aralayıcı ünsürü rolunu oynayır. Hal-hazırda regionda 
iqtisadi mərk əz rolunda əsasən Azərbaycan çıxış etdiyindən 
vasitələrin hərəkət trayektoriyalarının baza istiqamətlərinin və 
hərəkətlərinin müəyyən olunmasında da Azərbaycan mühüm rola 
malikdir. Azərbaycan regionun baza iqtisadi və siyası 
trayektoriyalarının Ermənistan ərazisindən keçməsinə 
(Ermənistanın böyük trans məkan rolu oynamasına) icazə vermir. 
Bu baxımdan da regionda ən çox əziyyət çəkən dövlət məhz 
Ermənistan olur. Regionun baza trayektoriyalarının Ermənistan 
ərazisindən keçməməsi nəticəsində Ermənistanda daxili iqtisadi 
vasitələrin hərəkətinin genişlənməsi üçün əlavə və təkanverici, 
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hərəkətəgətirici vasitələrin miqdarı çatışmır. Ermənistanın daxili 
iqtisadi vasitələrinin hərəkət trayektoriyası Türkiyə ilə 
Azərbaycan ərazisindən keçən, Mərkəzi Asiya ilə Qərb regionunu 
birləşdirən iqtisadi və siyasi vasitələrin hərəkət trayektoriyasına 
qoşulmur. Ermənistanın iqtisadiyyatı qeyri-şaxəli formada, 
yarımçıq vəziyyətdə tənzimlənir. Bu baxımdan da iqtisadi inkişaf 
üçün lazımi vasitələr çatışmır, zaman baxımından inkişaf geri 
qalır. Ermənistanda əlavə təkanverici vasitələr məhduddur. Çünki 
bu dövlət ümumi iqtisadi və siyasi sistemdə yaxından iştirak edə 
bilmir. Ermənistan iqtisadi vasitələrin artmasını zəruri edən 
bazara malik deyil. Dünya iqtisadi böhranı bu dövləti daha da 
geri salıb. Ermənistanın geoiqtisadi vəziyyətinə qiymət verən 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev qeyd edir: “......Ermənistan 
iqtisadiyyatı hələ böhrandan əvvəl də çətin vəziyyətdə idi. Orada 
iqtisadi perspektivlər də o qədər ürəkaçan deyil. Həm bazarın 
məhdud olması, həm yerli istehsalın o qədər də inkişaf etməməsi 
və həm də investisiya baxımından Ermənistan o qədər də cəlbedici 
ölkə deyil. Coğrafi vəziyyət, xüsusilə Azərbaycan və Türkiyə 
sərhədlərinin bağlı olması, əlbəttə, çox böyük iqtisadi çətinlikl ər 
yaradıb. Böhranlı vəziyyətdə isə bu özünü daha da qabarıq şəkildə 
büruzə verir. Rəsmi statistikaya görə, bu il Ermənistan 
iqtisadiyyatı təxminən 20 faiz aşağı düşüb. Ona görə, bir o qədər 
də yaxşı vəziyyətdə olmayan iqtisadiyyatı canlandırmaq çox çətin 
olacaq.1  

Qeyd edildiyi kimi, Ermənistan Mərkəzi Asiya ilə Qərbi 
birləşdirən regional iqtisadi layihələrdən kənarda qalır. 
Azərbaycan Cənubi Qafqazdan keçən tarixi “İpək Yolu”nun 
yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərməsi siyasətində mühüm rol 
oynayır. Bu baxımdan hələ XX əsrin 90-cı illərindən istifadəyə 

                                                 
1 PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV “...O ZAMAN ERMƏNİSTANIN 
MÖVQEYİ DAHA DA SƏRTLƏŞƏ BİLƏR”.Prezident İlham Əliyev 
oktyabrın 9-u Kişinyovda Azərbaycan Televiziyasına müsahibə verib. “Media 
forum” saytı müsahibəni qısa ixtisarla oxucuların diqqətinə çatdırır. 
http://www.baksam.com/news/prezident_ilham_liyev_o_zaman_ermnistanin_
movqeyi_daha_da_srtls_bilr/2009-10-10-213.  
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verilmiş Transqafqaz magistralı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, Özbəkistan, Türkmənistan, Azərbaycan 
və Gürcüstan 1996-cı ildə Türkmənistanın Sərəxs şəhərində 
dördtərəfli saziş imzalayaraq, bu magistralı ilk dəfə açıblar. 
Həmin vaxtdan bəri Transqafqaz nəqliyyat magistralı ilə yüklər 
daha fəal surətdə daşınmağa başlanmışdır. Ermənistan Xəzərin 
enerjisini Qərbə ixrac edəcək Cənubi Qafqazın boru kəmərləri 
layihələrində, eləcə də regionu Avropa ilə birləşdirəcək Bakı-
Tbilisi-Qars dəmiryolu layihəsində iştirakdan məhrumdur. Bu 
baxımdan da Ermənistan Cənubi Qafqaz-Qərb, Mərkəzi Asiya-
Qərb (Transqafqaz) regional iqtisadi sistemlər arasındakı 
əlaqələrdə zəif (təsirsiz) element rolunu oynayır. Ermənistan 
Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edərsə, regional iqtisadi 
sistemə tam şəkildə qoşula bilər və iqtisadi əlaqələrin aparıcı və 
təsiredici elementinə çevrilə bilər.  

 
Sülhün Cənubi Qafqaz bölgəsi üçün əhəmiyyəti 
 
İstənilən bölgədə sülh həmin bölgənin və bölgə ilə əlaqəli 

bölgələrin qarşılıqlı inkişafına müsbət təsir edir. Əlverişli coğrafi 
mövqeyinə və iqtisadi-siyasi potensialına görə bir çox bölgələrdən 
fərqlənən Cənubi Qafqazda ümumregional sülhün bərpa edilməsi 
zamanın tələbidir. Zaman irəlidə olarkən regionun geridə qalması 
regionun birlikdə inkişafına mənfi təsirlərini edə bilər. Cənubi 
Qafqaz dövlətləri inkişaf etmək üçün Azərbaycanla mütləq şəkildə 
beynəlxalq hüququn tələblərinə müvafiq münasibətlər 
yaratmalıdırlar. Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad 
edərək, Azərbaycana qarşı dostluq və mehriban qonşuluq siyasəti 
həyata keçirərsə bu siyasətin Cənubi Qafqaz bölgəsinə müsbət 
təsirləri olar. Belə ki, Cənubi Qafqazın iqtisadi və siyasi sistemi 
vahidləşər, iqtisadi və siyasi vasitələr ümumi trayektoriyalar üzrə 
hərəkət edər. İqtisadi vasitələr sistemi təkmilləşər və bütünlükdə 
region üçün müsbət olar. Belə olan halda bölgənin həm gücü artar, 
həm də ətraf regionlara təsirləri daha da güclənər. Bölgənin 
iqtisadi-siyasi immuniteti yüksələr. Sülh Cənubi Qafqazın vahid 
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şəkildə Şimal ilə Cənub, Qərb ilə Şərq arasında tranzit rolunu 
artırar. Cənubi Qafqaz regionu bütünlükdə iqtisadi və siyasi 
baxımdan vahid bir geosiyasi kompleksə çevrilər. Nəzərə almaq 
lazımdır ki, iqtisadi və siyasi vasitələr cəmləşərək qarşılıqlı 
şəkildə işlək bir mexanizmə çevrilir. Bu mexanizm də öz 
növbəsində regionun iqtisadi və siyasi müstəvisini, səhnəsini 
əmələ gətirir. İqtisadi sistem, eləcə də siyasi sistem dedikdə 
müəyyən trayektoriya ilə hərəkət edən və hərəkət etdirilən 
vasitələr və hərəkət trayektoriyalarının birləşmiş cəmi nəzərə 
alınmalıdır. Hərəkət trayektoriyaları ilə vasitələrin axını sürətlə 
həyata keçirilməlidir. İqtisadi və siyasi sistemlərin əsas fəaliyyət 
prinsiplərini isə sistemin elementləri və vasitələrin hərəkət 
istiqamətləri (trayektoriyalar) müəyyən edir. Sistem o zaman daha 
da möhkəm olur ki, coğrafi məkan üzrə bütün elementlər (hərəkət 
subyektləri-dövlətlər) qarşılıqlı olaraq öz imkanlarına müvafiq 
olaraq eyni və oxşar (yaxın) məqsədlər üçün fəaliyyət göstərirlər. 
Ermənistan isə bu prinsipə zidd olaraq əsasən sistemin mərkəzi 
mexanizmindən kənarda qalır. Ermənistan sistemdə yaxından 
iştirak edərsə, o zaman bu dövlət də sistemin aparıcı elementi ola 
bilər. Ermənistanın iştirakı isə ümumilikdə regionun ümumi 
sisteminin daha da güclü olmasını və bütövləşməsini təmin edə 
bilər. Ermənistanın Cənubi Qafqazın daxili sistemində yaxından 
iştirakı bu dövlətin sistemə təsirlərini artıra bilər ki, bu da 
iqtisadiyyatın sürətli inki şafına səbəb olar. Bunun üçün 
Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etməlidir ki, 
sistemin tam üzvü olsun və həm sistemə, həm də kənar sistemə 
təsir imkanları əldə etsin. Ermənistan bu imkanlardan istifadə 
edərək müəyyən qədər təsir elementi ola bilər və Cənubi Qafqazın 
güclənməkdə olan vahid sistemindən özünün inkişafı üçün istifadə 
edə bilər. Ermənistanın regionun iqtisadi sistemində yarımçıq 
iştirakı ümumilikdə Cənubi Qafqazın kömpleks şəkildə, vahid 
sistem əsasında inkişaf etməsinə mane olur. Əgər Ermənistan 
Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsəydi, bölgə sabit şəraitdə 
SSRİ-dən ayırılmış olsaydı hal-hazırki zamanda iqtisadi 
vasitələrin Cənubi Qafqaz bölgəsində geniş məkanlar üzrə 
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qarşılıqlı olaraq hərəkətə gətirilməsi sayəsində daha çox vasitələr 
yarana bilərdi ki, bu amil də ümumi bölgənin inkişafına gətirib 
çıxarardı. Cənubi Qafqazın mövcud geosiyasi mənzərəsi 
Ermənistanın da xeyrinə olaraq başqa və daha da əlverişli olardı. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, Cənubi Qafqaz bölgəsində iqtisadi, 
siyasi, mədəni və digər vasitələrin hərəkətə gəlməsi hal-hazırda 
parçalanmış (haçalanmış) xüsusiyyətlərə malikdir ki, bu da ümum 
bölgənin inkişafına mənfi təsirlərini göstərir. Bölgənin bütün 
resursları qeyri-bərabər, tarazlaşmamış şəkildə paylanılır. 
Ermənistanın işğalı nəticəsində bölgədə parçalanmış-haçalanmış 
iqtisadiyyat həyatı yaşanır ki, bu amil də bölgənin həm iqtisadi, 
həm də mədəni bötövlüyünə mənfi təsir edir. İşğal faktından isə 
daha çox əziyyət çəkən Ermənistan əhalisi, siyasi hakimiyyəti 
olur. Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının işğalı 
nəticəsində Azərbaycanın 20 faiz torpaqlarında kənd təsərrüfatı 
sahələri inkişaf etmir, sənaye sahələri yaranmır. Qəbul etmək 
lazımdır ki, istehsal məhsullarının çoxluğu, vasitələrin hərəkət 
dövriyyəsi yeni -yeni vasitələrin meydana gəlməsinə səbəb olur. 
Nəticədə bütün istehsal vasitələri genişlənir. Azərbaycanın işğal 
altında olan torpaqlarında istehsal vasitələrinin olmaması 
ümumilikdə Cənubi Qafqaz regionunda istehsal vasitələrinin 
tarazlı dövriyyəsinə, ardıcıl tarazlı hərəkətinə mane olur. Bölgənin 
ümumi iqtisadi sistemi Ermənistanın zəif i ştirakı ilə fəaliyyət 
göstərir. Cənubi Qafqaz bütünlükdə istehsal vasitələrinin 
dövriyyəsinin mövcud olduğu məkana çevrilmir.  

 
Sülhün bölgə üçün müsbət təsirlərini aşağıdakı bəzi konkret 

amillərlə izah etmək olar:  
 
Birincisi,  Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad 

edərsə, iki dövlət arasında dostluq münasibətləri yaranar ki, bu 
amil də iki xalqın bölgədə sülh şəraitində yaşamasını təmin edər 
və sülhün əldə olunması regionun gələcək sabitliyinə kömək edər.  
İkincisi, iki dövlət və xalq arasında mehriban qonşuluq 

siyasəti ümumilikdə regionda əbədi sabitliyin təmin olunmasına 
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və qorunmasına səbəb olar. Ümumregionun sabitliyi də hər iki 
dövlətin siyasi və iqtisadi cəhətdən inkişafına gətirib çıxarar. 

Üçüncüsü, Cənubi Qafqazın birlikd ə Şərqə və Qərbə 
inteqrasiya olunmaları yüksək səviyyədə təmin olunar. Nəzərə 
almaq lazımdır ki, iki dövlət arasında yaşanan gərgin münasibətlər 
bölgənin bölünməsinə xidmət edir. Bölgənin birlikdə ətraf 
regionlarla inteqrasiyasına mane olur.  

Dördüncüsü, Cənubi Qafqazın siyasi baxımdan birliyi 
regionun bütövlükdə iqtisadi və siyasi inkişafına səbəb olar. 
Regionda iqtisadi tarazılıq yarana bilər. Region dövlətləri arasında 
mövcud olacaq dostluq münasibətləri, tarazlı, resursların nisbətən 
paylaşmış, bölünmüş şəkildə mövcudluğu bölgə dövlətlərinin 
inkişafını təmin edər.  

Beşincisi, Regionda siyasi proseslərin eyni və vahid 
istiqamətdə cərəyan etməsinə gətirib çıxarar. Bu proseslər də 
nəticədə regionun vahid şəkild ə region daxili və xarici 
inteqrasiyasını təmin edər. 

Altıncısı, Cənubi Qafqazda iqtisadi və siyasi ittifaqın 
yaranmasına gətirib çıxarar.  

Yeddincisi, regionda maraqları olan ABŞ, Rusiya, Türkiyə, 
İran və Avropa dövlətlərinin siyasi rəqabəti azalar və bu amil də 
bölgənin sabitliyinin qorunmasına xidmət edər.  

Səkkizincisi, Azərbaycanla-Ermənistan arasındakı dostluq 
münasibətləri Gürcüstanda Abxaziya və Cənubi Osetiya 
münaqişələrinin tezliklə həll olunmasına kömək edə bilər və 
bölgədə ümumi barışıq üçün stimul yaradar.  

Doqquzuncusu, nəzərə almaq lazımdır ki, Cənubi Qafqaz, 
ümumilikdə Qafqaz bölgəsi fərqli dinlərin qovuşduğu bir 
məkandır. İki dövlət arasında dostluq münasibətləri islam, xristian 
dinlərinin bölgədə daha da yaxınlaşmasına səbəb ola bilər. İslam 
və xristian dinl ərinin dialoqu v ə əməkdaşlığı daha da dərinləşər. 
Cənubi Qafqaz bütövlükdə islam, xristian və digər dinlərin 
dostluq məkanına çevrilər.  

Onuncusu, islam və xristian dinləri arasında yaranan sıx 
yaxınlıq münasibətləri dinlərə etiqad edən digər xalqlar üçün də 
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nümunə ola bilər. Eyni zamanda dini dostluq münasibətləri özünü 
iqtisadi, siyasi sahələrdə də göstərər. Dini münasibətlər digər 
sahələrə müsbət təsir edər.  

Onbirincisi,  Cənubi Qafqaz bütövlükdə Şərq-Qərb 
sivilizasiyalarının qovuşduğu və bu qovuşmadan dəyərlərin 
mənimsənildiyi bir məkan olar.  

Onikincisi, Cənubi Qafqaz bölgədə maraqları olan böyük 
dövlətlərin maraqlarının qovuşduğu bir məkan olaraq, həm də bu 
dövlətlər aralarında regionda dostluğun yaradılmasına xidmət 
edər. Cənubi Qafqaz regionda maraqları olan böyük dövlətlər 
üçün barışdırcı məkan rolunu oynayar. Bölgə Şimal ilə Cənub, 
Qərb ilə Şərq arasında balans yaradan məkana çevrilər.  

Onüçüncüsü, Cənubi Qafqaza daha çox diqqət artar və 
investisiya risqləri azalar. Bu amil də regionun bütövlükdə 
inkişafına xidmət edər.  

Ondördüncüsü, xalqlararası tarixi düşmənçilik münasibətləri 
yox olar və münasibətlərdə yeni aspektlər, yeni çalarlar meydana 
gələr. 

Onbeşincisi, nəzərə almaq lazımdır ki, regionda müharibə 
vəziyyəti iqtisadi cəhətdən zəif olan Ermənistanda hər an siyasi 
sabitliyin pozulmasına gətirib çıxara bilir. Bu amil də ölkədə 
demokratiyanın inkişafına, insan hüquqlarına ciddi zərbələr vura 
bilir. Eyni zamanda hakimiyyət tərəfindən cəmiyyətin gərgin 
vəziyyətdə saxlanılması amilini üzə çıxarır. Siyasi hakimiyyət 
cəmiyyəti gərgin münasibətdə saxlayır. İki dövlət arasında sülhün 
olması isə Ermənistan iqtisadiyyatına müsbət təsir edər ki, bu 
vəziyyət də yuxarıda sadalanan amillərin təbii şəkildə yoxa 
çıxmasına səbəb ola bilər. Azərbaycan-Ermənistan qarşılıqlı 
(qovuşmuş) iqtisadiyyatı Azərbaycan-Gürcüstan, Gürcüstan-
Ermənistan qarşılıqlı iqtisadiyyatına da müsbət təsirini göstərər.  

Onaltıncısı, nəzərə almaq lazımdır ki, müharibə vəziyyəti 
bölgə dövlətlərinin güclü silahlanmasına səbəb olur və eyni 
zamanda müharibə amilindən istifadə edən kənar dövlətlər öz 
maraqları uğrunda mübarizədə məhz həmin amildən istifadə 
edirlər. Bölgədə hərbi bazalar yaratmağa cəhd göstərirlər. 
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Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün bərpa olunması ilə bu 
amillərin yoxluğu mövcud olar. Bölgə dövlətləri daha çox sülh 
şəraitində iqtisadiyyatın və mədəniyyətin inkişafına çalışarlar.  

Onyeddincisi, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün 
olması regionda şəbəkələşmiş iqtisadiyyatın olmasına gətirib 
çıxara bilər. Cəmləşmiş iqtisadi vasitələrin hərəkəti nəticəsində 
daha çox vasitələr meydana gələ bilər. Vasitələrin hərəkət axınları 
genişlənər. Dolğun və transməkan xüsusiyyətli iqtisadi v ə 
siyasi cərəyanlar yaranar.  

Onsəkkizincisi,  iki dövlət arasında sülhün olması həmçinin 
Gürcüstan-Azərbaycan, Gürcüstan-Ermənistan münasibətlərinə də 
müsbət təsir edər. Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan və region 
sərhəddi dövlətlərinin iqtisadi inteqrasiya prosesləri güclənər.  

Ondoqquzuncusu, regionda mədəni inteqrasiyanın inkişafına 
gətirib çıxara bilər. Birl əşmiş, qarışmış mədəniyyət sahələri  
meydana gələr. Bu da xalqların sülh şəraitində yaşamasına xidmət 
edər.  
İyirmincisi,  regionda şəbəkələşmiş nəqliyyat və rabitə 

infrastrukturunun inkişafına səbəb ola bilər. 
İyirmibirincisi, regiona kənardan güclü siyasi və iqtisadi 

təzyiqlər olmaz, regionun özünün siyasi immuniteti artar.  
İyirmiikincisi,  Cənubi Qafqaz-Qərb; Cənubi Qafqaz –Şimal; 

Cənubi Qafqaz-Şərq siyasəti bötövləşər və eyni və oxşar məqsədli 
olar.  
İyirmiüçüncüsü, dünyada erməni mənfurçuluğu, erməni 

milliy ətçiliyi mövcud olmaz və ümumi Cənubi Qafqaz 
vətəndaşlığı məfhumu meydana gələ bilər. Bölgədə milliyyətçiliyə 
güclü zərbələr dəyər.  
İyirmidördüncüsü, dünyanın digər bölgələrindən Cənubi 

Qafqazda yaşamaq və işləmək üçün gələnlərin sayı artar, Cənubi 
Qafqaza iqtisadi sərmayələr axını güclənər. 
İyirmibeşincisi, Cənubi Qafqazın subyektləri arasında dövlət 

sərhədləri rejimi yumşalar və vətəndaşlar üçün şərti sərhədlər 
anlayışı meydana gələ bilər və s.  
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Sülhün əldə olunması ilə daha çox nailiyyətlər əldə edilə bilər. 
Cənubi Qafqaz bölgəsi kənar sistemlərdən gələn siyasi və iqtisadi 
cərəyanlar üçün transyumşaldıcı və transötürücü məkan rolunu 
oynaya bilər.  

 
 Yazılma tarixi 03 iyul 2010-cu il  

 
Sülhün Ermənistan üçün müsbət tərəfləri   
 
İlk növbədə nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistan 

Azərbaycana qarşı müharibə etməsəydi, Azərbaycanda yaşayan 
ermənilər Ermənistana və xarici ölkələrə köç etməzdilər və 
Azərbaycanda dövlət işlərind ə mühüm vəzifələr tutardılar, 
eləcə də iqtisadiyyat sahələrind ə gəlirli mövqey ə malik 
olardılar.  Məlumdur ki, Sovetlər dövründə ermənilər 
Azərbaycanda yüksək vəzifələrdə işləyirdilər. Ermənistanda 
yaşayan azərbaycanlılar isə əsasən kənd təsərrüfatı sahələrində 
çalışırdılar. İki dövlət arasında müharibə olmasaydı tərəflər çoxlu 
sayda insan tələfatlarına yol verməzdilər və müharibələrə külli 
miqdarda xərc çəkməzdilər. İki ölkə arasında vaxtilə Sovet 
hökuməti dövründə mövcud olmuş infrastruktur sahələri daha da 
sürətlə inkişaf edərdi və tərəflərə, xüsusilə Ermənistana çox 
fayda gətir ərdi.  Cənubi Qafqaz çiçəklənməkdə olan regiona 
çevrilərdi. Regionda insan hüquqları daha yüksək səviyyədə təmin 
olunardı. ABŞ dövlət katibinin sözlərinə görə Qarabağ problemi 
həllini tapsa, regionda insan haqları ilə bağlı çoxsaylı problemlər 
də həll olunacaq.1  

Bir məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək olar ki, regional amil 
nəzərə alınmaqla, mehriban münasibətlər zəminində daima kiçik 
və zəif dövlət özündən nisbətən güclü dövlətin imkanlarından 
faydalanır və inkişaf edir. Böyük potensiala sahib olan dövlət 
sərhəd kiçik dövləti inkişaf etdirir. Ermənistan Azərbaycanla dost 
                                                 
1 Hillari Klinton: “Qaraba ğ münaqişəsinin həlli üçün əlimizdən gələni 
edirik” http://www.525.az/view.php?lang=az&menu=10&id=12791. 
18.03.2010. 
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ölkə olsaydı Azərbaycanın iqtisadi və coğrafi, eləcə də siyasi 
potensialından daha çox faydalana bilərdi. Sülh əldə olunarsa, 
tarixi ədalət də bərpa olunar, Ermənistan və Azərbaycanda 
xalqların qarışmış, qohumlaşmış münasibətləri təkrar olaraq 
yaranar. Ermənistan milliyyətçilik üzərində qurulan dövlət 
statusuna malik olmaz, ölkənin beynəlxalq aləmdə imici artar.  

Sülhün Ermənistan üçün bəzi müsbət tərəflərini 
ümumiləşdirilmi ş qaydada aşağıdakı şəkildə qeyd etmək olar:  

Birincisi,  nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistan Azərbaycan 
torpaqlarını işğaldan azad edərsə, Ermənistanla Azərbaycan 
arasında sülh yaranar və dostluq münasibətləri yaşanar. Eləcə də 
Azərbaycan tərkibində muxtar qurum olacaq Dağlıq Qarabağla 
Ermənistan arasında maneəsiz, sərbəst gediş-gəliş təmin edilər. Bu 
amil də iki dövlət arasında qarşılıqlı faydalı nəticələrə gətirə bilər. 
Bütün sahələrdə əlaqələr yaranar ki, hər iki dövlət, xüsusilə 
Ermənistan bundan daha çox yararlana bilər.  
İkincisi, Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycan arasında sıx 

iqtisadi əlaqələr yaranar, iqtisadi bağlılıq siyasi bağlılığa təsir edər 
ki, bu da regionun sabitliyinə və tərəqqisinə xidmət edər. Hər üç 
dövlətin sərhəd rayonlarında, sərhəd bölgələrində ticarət bazarları 
yaranar və fəaliyyət göstərər ki, bu vəziyyət də üç dövləti 
birləşdirən iqtisadiyyat şəbəkəsinin yaranmasına səbəb olar.  

Üçüncüsü, Ermənistanda yoxsulluğun yüksək həddi 
ucbatından ölkəni çoxlu sayda əhali tərk edir ki, bu da 
Ermənistanda iqtisadiyyat, o cümlədən əmək resurslarının (kənd 
təsərrüfatı, sənaye və infrastruktur sahələrində) çatışmazlığına 
gətirib çıxarır. Ermənistanda miqrasiyanın yükəsk səviyyəsi bu 
ölkənin əhalisinin azalmasına səbəb olur. Ermənistan Azərbaycan 
torpaqlarını işğaldan azad edərsə, Azərbaycanla yüksək səviyyəli 
iqtisadi əlaqələr qura bilər ki, nəticəsi də Ermənistan əhalisinin 
azalmasına səbəb olmaz. Azərbaycan sərmayəsi Ermənistana axar. 
Ermənistanda iqtisadiyyat inkişaf edər, Ermənistan iqtisadiyyatı 
region coğrafiyası baxımından qapalı məkandan açıq məkana 
keçər, yeni iş yerləri yaranar və işsizlik səviyyəsi azalar.  

Dördüncüsü, nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistan ərazisində 
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yaşayan azərbaycanlılar əsasən Ermənistanın kənd təsərrüfatında 
çalışırdı və bu amil də torpaqların səmərəli şəkildə becərilməsini 
təmin edirdi. Ermənistanı 1988-1990-cı illər ərzində çoxlu sayda 
azərbaycanlı tərk etmişdir ki, bu vəziyyət Ermənistanın kənd 
təsərrüfatına ziyan vurmuşdur. İki ölk ə ərazisində sülh olarsa, 
azərbaycanlılar Erm ənistana-öz tarixi torpaqlarına qayıdar 
və bu ölkənin kənd təsərrüfatı indikind ən çox yüksək 
səviyyədə inki şaf edər.  

Beşincisi, Ermənistan Azərbaycanın sərhəd rayonlarını işğal 
altında saxlayır. Bu torpaqlardan səmərəli şəkildə istifadə edilmir, 
torpaqlar becərilmir. Ermənistanın Azərbaycanla sərhəd 
rayonlarında kənd təsərrüfatı məhsullarının mübadiləsi, əmtəə 
dövriyyəsi təmin edilə bilmir. Ermənistan torpaqları işğaldan azad 
edərsə, Azərbaycanlı məcburi köçkünlər öz yerlərinə qayıdarsa, 
bu dövlətin sərhəd rayonlarının kənd təsərrüfatı Azərbaycanın 
sərhəd rayonları hesabına sürətlə inkişaf edər. Hər iki dövlətin 
sərhəd rayonlarında kənd təsərrüfatı məhsullarının mübadiləsi, 
ticarəti həyata keçirilə bilər ki, bu da Ermənistanın 
iqtisadiyyatının inkişafına səbəb olar.  

Altıncısı, Azərbaycanla Ermənsitanın sərhəd bölgələrində 
bütün sahələr üzrə sənaye məhsullarının mübadiləsi həyata 
keçirilmir. Bu amil də Ermənistanın sərhəd rayonlarının inkişafına 
mənfi təsirlər edir. Sülh əldə olunarsa, Cənubi Qafqaz regionunun 
iqtisadi sisteminin daxili sərhəd hissələri sürətlə fəaliyyət göstərər 
və vasitələrin coğrafi məkan üzrə qarşılıqlı dövriyyəsi təmin 
edilər.  

Yeddincisi, Azərbaycanla Ermənistan arasında, xüsusilə 
sərhəd rayonlarında infrasturktur sahələri işləmir. Sülhə nail 
olunarsa, Ermənistanın sərhəd rayonları ilə Azərbaycanın sərhəd 
rayonları aralarında sərnişindaşıma, yükdaşıma nəqliyyatı inkişaf 
edər ki, bu amil də Ermənistanın sərhəd rayonlarında 
iqtisadiyyatın, infrastrukturun sürətlə inkişafına səbəb olar. 

Səkkizincisi,  iki dövlət arasında düşmənçilik münasibətləri 
ucbatından ölkələr arasında poçt rabitəsi (poçtdaşımaları) 
mümkün deyil. Bu amil də Ermənistana zərbə vurur. Əgər 
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Ermənistandan azərbaycanlılar qovulmasaydılar, azərbaycanlıların 
və Azərbaycanda yaşayan ermənilərin ölkələrarası qarşılıqlı gediş-
gəlişləri və poçt əlaqələri təmin edilərdi ki, bu amil də tərəflərin, 
ilk növbədə Ermənistanın nəqliyyat daşımalarına çoxlu məbləğdə 
xeyir gətirərdi. İki dövlət arasında sülh bərpa olunarsa, nəqliyyat-
infrastruktur sahəsi də inkişaf edər.  

Doqquzuncusu, Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılar, eləcə 
də Azərbaycanda yaşayan ermənilər arasında ticarət və digər 
əlaqələrin yaratdığı zərurətdən Ermənistanda bütün sahələr üzrə 
məhsulların istehsalı artardı. Tələbat artardı və ticarət sürətlə 
inkişaf edərdi.  

Onuncusu, Ermənistan məhsulları Azərbaycanda, Azərbaycan 
məhsulları isə geniş şəkildə Ermənistanda özünə bazar əldə edərdi 
ki, bu amil də xüsusilə Ermənistan iqtisadiyyatının inkişafına 
səbəb olardı. Hal-hazırda Ermənistan ticarət məhsulları regionda 
məhdud marşruta  malikdir.  

Onbirincisi,  Azərbaycanın Ermənistanla sərhəddə olan 
rayonları işğaldan azad olunarsa, bu rayonlarda istehsal sahələri, 
kənd təsərrüfatı sahələri yaranar. Bunun nəticəsində artan istehsal 
məhsullarının Ermənistanın sərhəd bölgələrində dövriyyəsi geniş 
təmin edilər. Eyni zamanda ermənilər bu rayonlarda istehsal 
sahələri yaradar və iş yerləri qazanar. Bu da Ermənistan 
iqtisadiyyatına müsbət təsir edər və əhalinin işlə təmin olunmasına 
gətirib çıxarar.  

Onikincisi,  Ermənistanın turizm sahələrində azərbaycanlılar 
istirahət edər və Azərbaycan sərmayəçiləri turizm sahələrində 
sərmayələr yatırar ki, bu da Ermənistan iqtisadiyyatına müsbət 
təsir edər.  

Onüçüncüsü, Azərbaycanın indiki işğal altında olan 
ərazilərində turizm sahələri və obyektləri yaranar və Azərbaycanın 
erməni vətəndaşları da həmin sahələrdə işlə təmin edilə bilər. 
Bununla yanaşı, Ermənistan vətəndaşları, xüsusilə sərhəd 
bölgələrində yaşayan vətəndaşlar işlə təmin edilə bilər. Bu amil də 
Ermənistana fayda gətirər.  
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Ondördüncüsü, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində 
sərmayə qoyuluşu siyasəti meydana gələr və bu amil burada 
yaşayan ermənilərin işlə təmin edilməsinə kömək edər. Eyni 
zamanda Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərlə Ermənistan 
arasında ticarət əlaqələri inkişaf edər. Bakıdan və digər 
şəhərlərdən Xankəndinə vasitələrin axını meydana gələr. Bakı-
Xankəndi-İrəvan və digər bu kimi vasitələrin axın marşrutu 
yaranar. Eləcə də Bakı-Tbilisi-İrəvan, Naxçıvan-İrəvan-Gümrü 
(Sov. dövründə Leninakan)-Vanadzor (sov.dövründə Kirovakan)-
Qazax şəhərləri, həmçinin Cənubi Qafqazın böyük şəhərləri 
arasında əlaqələrin meydana gəlməsi şəhərlərarası məkanların da 
inkişafına səbəb olar.  

Onbeşincisi, Ermənistan vətəndaşlarının Azərbaycanın ali 
məktəblərində təhsil almaq imkanları olar.  

Onaltıncısı, sülh əldə olunarsa, Ermənistan xarici ölkələrin 
hərbi bazaları üçün məkan rolunu oynamaz və gələcəkdə 
platsdarm rolunu oynamaq risqindən azad olar.  

Onyeddincisi, Azərbaycan vətəndaşları olan ermənilərin 
Azərbaycanın ali məktəblərində tədris almaq imkanları geniş olar 
və hüquqları yaranar. 

Onsəkkizincisi,  Azərbaycan vətəndaşları olan ermənilər 
Azərbaycanda dövlət işlərində mühüm postlar tutar və seçkili 
qurumlarda iştirak edərlər. Azərbaycanın siyasi həyatında geniş 
iştirak imkanlarına sahib olarlar. Dağlıq Qarabağ muxtar 
qurumunun nümayəndələri Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyətində 
təmsil olunarlar.  

Ondoqquzuncusu, Ermənistan mədəniyyət işçılərinin 
Azərbaycana qastrol səfərləri meydana gələr, Ermənistan 
musiqiçilərinin, incəsənət nümayəndələrinin Azərbaycanda 
konsertlər vermək və teatr tamaşaları göstərmək imkanları 
yaranar. Bu amil də erməni mədəniyyətinin təbliğinə səbəb olar və 
Ermənistan mədəniyyət işçilərinin əlavə pul qazanmalarına gətirib 
çıxarar. Eləcə də Ermənistanın mədəniyyət məkanı regional 
baxımdan öz sferasını genişləndirər.  
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İyirmincisi, Ermənistan Azərbaycandan nisbətən ucuz 
qiymətə neft və qaz ala bilər. Məsələn, Azərbaycan Gürcüstan və 
Türkiyəyə dünya bazarından ucuz qiymətə qaz satır. Ermənistan 
hətta güzəştli əsaslarla (sülhə yola gələn dövlət tərəfi kimi güzəştli 
şərtlərlə imtiyazalar əldə etmək hüququ qazanmaqla) bu 
qiymətlərdən daha ucuz qaz ala bilər.  
İyirmibirincisi,  Ermənistan Azərbaycandan digər istehsal 

məhsulları əldə edə bilər və daxili tələbatını ödəyər.  
İyirmiikincisi,  Azərbaycan Ermənistana iqtisadiyyatın 

inkişafı və regional layihələrin icrasına kömək məqsədilə borc və 
kredit  verər.  
İyirmiüçüncüsü, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində 

yaşayan ermənilər və azərbaycanlılar arasında sülh mövcud olar 
və Dağlıq Qarabağın iqtisadiyyatına da Azərbaycanın dövlət 
büdcəsindən pul ayrılar  ki, burada yaşayan sakinlər də həm 
Azərbaycan, həm də Ermənistanla qarşılıqlı əlqələr fonunda 
mədəni, elmi və iqtisadi baxımdan inkişaf edərlər. 
İyirmidördüncüsü, Azərbaycanla Ermənistan arasında 

inki şaf edən sərhəd məkanları  anlayışları meydana gələ bilər. 
Sərhəd zolaqlarının qarşılıqlı inteqrasiya prosesləri isə 
ümumilikdə iki dövləti bir-birinə yaxınlaşdırar. 
İyirmibeşincisi, Ermənistanla Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsi 

arasında sıx iqtisadiyyat, o cümlədən ticarət əlaqələri yaranar.  
İyirmialtıncısı, Azərbaycanda güclü erməni diasporası 

yaranar və s.  
Ümumilikdə Azərbaycanın mövcud inkişaf sürəti və 

Ermənistanla əlaqələri Ermənistanın hərtərəfli inki şafına yardım 
edər. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanı tərk edən ermənilər 
Ermənistandan daha çox Rusiya və Qərb ölkələrinə üz tutublar ki, 
bu da Ermənistanda əhalinin azalmasına səbəb olan amillərdən 
birinə çevrilib. İşğal faktı olmasaydı ermənilər Bakını tərk 
etməzdilər və bazar iqtisadiyyatı zamanı erməni milliyyətindən 
olan iş adamları Bakının neft və qeyri-neft sektorunda müəyyən 
iqtisadiyyat növləri il ə məşğul ola bilərlər.  
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Geosiyasi baxımdan 
 

-Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edərsə, 
Ermənistanla Mərkəzi Asiya, xüsusilə Qazaxıstan arasında 
əlaqələr Azərbaycan üzərindən həyata keçirilər və əlaqələrdə 
tranzit daşımaları ucuz qiymətə başa gələr;  

-Ermənistan regionun enerji layihələrindən kənarda qalmaz. 
Ölkə ərazisindən də neft və qaz kəmərləri keçər və digər formada 
enerji daşımaları həyata keçirilər; 

-Ermənistan regionun digər iqtisadi, məsələn, dəmiryolu, 
avtomobil layihələrindən kənarda qalmaz. Ermənistan ərazisindən 
keçən region layihələri Ermənistan iqtisadiyyatına külli miqdarda 
gəlir gətirər; 

-Ermənistanla Rusiya arasında olan əlaqələr də əsasən 
Azərbaycan üzərindən də həyata keçirilər və Gürcüstan-Rusiya 
münasibətlərinin gərginliyi Rusiya-Ermənistan quru əlaqələrinə 
çox da təsir etməz. Ermənistan-Rusiya əlaqələrinin iki yerüstü 
istiqaməti mövcud olar;  

-Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edərsə, 
münaqişə amili Ermənistan üçün də təzyiq amilinə çevrilməz. 
Rusiya Ermənistana təzyiq göstərə bilməz. Eyni zamanda region 
böyük dövlətlərin təzyiqindən müəyyən qədər xilas olar;  

-Ermənistan Gürcüstan və Azərbaycan regionda iqtisadi, siyasi 
və mədəni cəhətdən birləşər. Hər üç dövlət arasında ayrı-ayrı 
sahələr üzrə birlikl ər-ittifaqlar  yaranar. Bu amil də regionun 
sabitliyinə və region subyektlərinin qarşılıqlı inkişafına səbəb 
olar;  

-regional sabitlik regionun ümumilikdə Qərbə inteqrasiyasına 
gətirib çıxarar; 

-regiondakı sabitlik nəticəsində, Cənubi Qafqaz da daxil 
olmaqla, Rusiya, Türkiyə, İran arasında regional əməkdaşlıq 
güclənə bilər və region beynəlxalq siyasi cərəyanların 
qovuşduğu bir məkan olar;  

-Türkiyə ilə Ermənistan arasında rəsmi əlaqələr inkişaf edər; 
-Türkiy ə sərmayəsi Ermənistan iqtisadiyyatına yönələr; 
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-Türkiyə iş adamları və sənaye şirkətləri Ermənistanda istehsal 
və xidmət sahələri yaradarlar ki, bu amil də Ermənistanda 
işsizliyin aradan qalxmasına kömək edər və Ermənistan dövlət 
büdcəsinə əlavə olaraq pul gələr;  

-Türkiyədə yaşayan erməni əsilli i ş adamları Türkiyə 
iqtisadiyyatına külli miqdarda sərmayə yatırar; 

-Ermənistanın Türkiy ə üzərind ən Qərbə inteqrasiya 
prosesləri yaranar ;  

-Türkiyə ilə Ermənistan arasında ticarət əlaqələri, infrastruktur 
əlaqələri genişlənər; 

-Türk xalqı ilə erməni xalqı arasında dostluq yaranar; 
-Türkiy ə ilə Azərbaycan arasında ticarət əlaqələrind ə 

Ermənistan tranzit ölkə kimi pul qazanar;  
-Türkiy ənin M ərk əzi Asiya ilə əlaqələrind ə Ermənistan 

tranzit ölk ə kimi pul qazanar; 
-Ermənistan beynəlxalq aləmdə Türkiyənin təzyiqi ilə 

üzləşməz; 
-Türkiyədə yaşayan ermənilərlə Türkiyə dövləti arasında 

münasibətlər daha da yaxşı olar; 
-Ermənistan iş adamları Türkiyədə müəyyən qədər biznes 

sahələrinə sahib olarlar; 
-Türkiyədə yaşayan ermənilər təzyiqlə üzləşməzlər; 
-Ermənistan işğal altında olan torpaqlara külli miqdarda pul 

xərcləyir. Nəzərə almaq lazımdır ki, sülh olarsa, həmin pullar 
Ermənistanın iqtisadiyyatına yönələr ki, bu da dövlətin inkişafına 
gətirib çıxarar;  

-atəşkəs rejiminin pozulması ilə müşahidə olunan silahlı 
atışmalar nəticəsində Ermənistan tərəfi də itkil ər verir. Müharibə 
tamamilə dayanarsa, Ermənistan bu itkilərdən yaxa qurtarar; 

-Ermənistanın Azərbaycan üzərindən Xəzər regionuna çıxışı 
təmin edilər; 

-Gürcüstan ilə Rusiya münasibətlərinin gərginləşməsi 
səbəbindən Gürcüstan üzərindən həyata keçirilən Ermənistan-
Rusiya yerüstü əlaqələri müəyyən mənfi təsirlərə məruz qalır. 
Azərbaycanla Rusiya arasında əlaqələrin dostluq və mehriban 
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qonşuluq səviyyəsində olması isə Ermənistan-Rusiya 
əlqələrinin Az ərbaycan üzərind ən rahat şəkild ə həyata 
keçməsini təmin edər  və s.  

 
 Yazılma tarixi 05 iyul 2010-cu il  

  
Sülhün Ermənistan üçün müsbət tərəfləri  (davamı)  
 
Regional enerji amili baxımından və Ermənistan-Rusiya 

münasibətlərində Ermənistanın təzyiqlərə məruz qalmamasına 
görə 

  
Ermənistan regionda enerji ehtiyatları baxımından kasıb bir 

ölkə olaraq İran və Rusiyadan asılıdır. Rusiya və İran 
Ermənistanın əsas ticarət partnyorlarıdır. Son dövrdə 20 il 
müddətinə bağlanmış müqaviləyə əsasən İranın 2010-cu ilə qədər 
Ermənistana gündəlik 3 milyon kub metr, 2011-ci ildə 4 milyon 
kub metr, sonrakı illərdə isə gündəlik 6.3 milyon kub metr qaz 
verməsi gözlənilir. İranın qaz əvəzinə Ermənistandan elektrik 
enerjisi alması nəzərdə tutulur.1 Rusiya əsasən enerji amilindən 
istifadə edərək Ermənistana iqtisadi və siyasi təzyiqlər göstərir. 
Ermənistanı öz regional maraqlarının təmin edilməsi baxımından 
vasitə və məkan kimi istifadə edir. Ermənistan regionun iqtisadi 
və siyasi sistemində Rusiya üçün zəif bir element rolunu oynayır. 
Rusiya Cənubi Qafqaz regionunun iqtisadi və siyasi sisteminin 
birləşməsinə, bütövləşməsinə mane olmaq üçün Ermənistandan 
istifadə edir. Bu elementə parçalayıcı, ayırıcı vasitə kimi baxır. 
Təbii ki, müvafiq siyasətin bütün zərbəsi Ermənistana dəyir, 
Ermənistan regionun Qərb istiqamətli enerji və digər iqtisadi 
sahələrində iştirak edə bilmir. Ermənistan Rusiyaya ümid edərək 
özünün təcridolunma siyasəti il ə barışır. Bu baxımdan Ermənistan 
hesab edir ki, Rusiya Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 
gələcəkdə Ermənistana birləşdirilməsinə yardımçı olacaq. Lakin 

                                                 
1Ermənistan-İran münasibətləri və qaz kəməri-2 
http://www.araztm.org/?mod=researchs&id=142 18 -05 -2009 . 



 511

bir məsələni unutmaq olmaz ki, Rusiya Dağlıq Qarabağın 
Ermənistana birləşdirilməsinə razı ola bilməz, əksinə, Rusiya 
istəyər ki, özünün bu regionda maraqları təmin edilsin. 
Ermənistanın müstəqil şəkildə və regiona inteqrasiya olunmuş 
formada güclənməsi isə Rusiyaya sərf etməz. Ermənistanın 
regionda güclənməsi Ermənistan-Qərb münasibətlərinin inkişafına 
gətirib çıxara bilər ki, nəticəsi də qlobal siyasi rəqabət baxımından 
Rusiyaya fayda gətirməz. Ermənistan öz iddiaları ucbatından 
Rusiyanın forpostuna çevrilib və bu vəziyyət Ermənistanın 
inkişafını zaman baxımından çox əngəlləyir. Rusiya Ermənistana 
özünün regional maraq icraçısı kimi baxır və zəif və asılı 
Ermənistan Rusiyaya dayaq elementi üçün lazımdır. Əslində, 
Rusiya-Ermənistan münasibətlərində Rusiyanın özünün də 
haçalanmış mövqeyini müşahidə etmək olur. Ermənistan 
Rusiyanı özünə müttəfiq hesab etsə də, Rusiya əksər hallarda 
Ermənistana qarşı ikili standart  siyasəti yeridir. Belə ki, Rusiya 
Azərbaycanla inkişaf etməkdə olan münasibətlərinin 
korlanmaması üçün tam şəkildə Ermənistana dəstək ola bilmir. 
Rusiya qəbul edir ki, Azərbaycan regionun güclü elementidir və 
Qərbin Mərkəzi Asiyaya daxil olması daha çox Azərbaycandan 
asılıdır. Bu baxımdan da Azərbaycanla Rusiya münasibətləri hal-
hazırda yüksək səviyyədə inkişaf etməkdədir. Digər tərəfdən, 
Azərbaycan regionda balans siyasəti yeridir və heç bir hərbi-siyasi 
bloklara qoşulmur ki, bu da öz növbəsində Rusiyaya sərf edir. 
Azərbaycan region amilini və regionda qüvvələr nisbətini nəzərə 
alaraq, özünün milli mənafeyini qorumaq əsasında xarici siyasət 
yeridir. Rusiya bu baxımdan da Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini 
tanıya bilmir və əks halda, nəticə etibarilə Azərbaycanın Qərbə 
istiqamətlənəcək siyasətindən ehtiyat edir və bu addımı özünün 
region maraqları üçün zərbə hesab edir. Digər tərəfdən də 
Azərbaycan Rusiya-İran, Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin 
inkişafı üçün iqtisadi və siyasi vasitələrin hərəkətində 
transötürücü məkan rolunu oynayır. Həmçinin qeyd etmək 
lazımdır ki, Azərbaycan Türkiyə və Rusiyanın Cənubi Qafqaz 
maraqlarının toqquşmasını yox, qovuşmasını təmin edə biləcək 
mühüm geosiyasi elementdir. Digər tərəfdən də Azərbaycan 
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Cənubi Qafqazda Rusiya-Qərb münasibətlərində qarşıdurmanın 
qarşısını ala biləcək bir element kimi də əhəmiyyət kəsb edir. 
Buna görə də Rusiya birtərəfli qaydada Ermənistanı 
dəstəkləməkdə israrlı deyil. Rusiya tərəfləri özünə çəkmək üçün 
münaqişə amilinə “maqnit” vasitəsi kimi baxır. Rusiyanın 
Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində siyasəti öz məzmununa 
görə “iki t ərəfi dartı şdırma”,  “iki t ərəfi çəkişdirm ə”  kimi 
xüsusiyyətlərə əsaslanır. Rusiya hesab edir ki, Cənubi Qafqazın 
siyasəti “t əzyiqlər üzərind ə təzyiqlər”  (təzyiqlər şəbəkəsi) 
prinsipi ilə formalaşmalıdır ki, Rusiyanın maraqları yüksək 
səviyyədə təmin edilsin. Təzyiqlər şəbəkəsi Rusiyanın maraqlarını 
regiona cəlb edən, regiona dartan “qoşqu” rolunu oynayır. Rusiya 
Cənubi Qafqaz regionunun müstəqil şəkildə bütöv iqtisadi və 
siyasi sisteminin olmasını özünün region maraqlarına zidd hesab 
edir. Bu baxımdan da region münaqişələrindən tərəflərə təzyiq və 
regionun iqtisadi və siyasi sistemini zəifl ədici amil kimi istifadə 
edir. Bir daha qeyd edilməlidir ki, çoxvektorlu siyasət yeridən və 
inki şaf edən vahid region Rusiyanın maraqlarına bir o qədər də 
cavab verə bilməz. Ermənistan tam Rusiyanın nəzarətindən çıxa 
bilmir. Məsələn, Ermənistanın “Razdan” atom elektrik 
stansiyasına nəzarət Rusiyaya məxsusdur. “Ermənistan dəmir 
yolları” (EDY) dövlət qapalı səhmdar cəmiyyəti (QSC) da tam 
şəkildə “Rusiya dəmir yolları” (RDY) ASC-nin 100%-li törəməsi 
olan “Cənubi Qafqaz dəmir yolları” (CQDY) QSC-nin nəzarəti 
altındadır. Belə ki, 2008-ci ildə imzalanmış müqaviləyə əsasən 
CQDY 30 il müddətinə EDY-nin konsessiyalı1  idarəetmə 
hüququnu əldə edib. Tərəflərin qarşılıqlı razılaşması əsasında 
müqavilə daha 20 il müddətinə uzadıla bilər. 2  Ümumiyyətlə, 
Ermənistan iqtisadiyyatının bütün sahələrində analoji mənzərəni 
müşahidə etmək olar. Ermənistanın "Armrosqazprom" şirkətinin 

                                                 
1 Konsessiya-ölkə daxilində sənaye müəssisələri təşkil etmək, mədən çıxarmaq 
və s. üçün dövlət tərəfindən ayrı-ayrı şəxslərə, şirkətlərə və ya başqa dövlətə 
verilən hüquqdur, imtiyazdır.  
2  Sahil İsgəndərov şərhçi-analitik ERMƏNİSTANIN KREDİT 
SƏRGÜZƏŞTLƏRİ VƏ SİYASİ-İQTİSADİ “PERSPEKTİVLƏRİ” 18/02/09 
http://www.aztv.az/xbdx/x-1.asp?id=7819&il=3000. 
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səhmlərinin 80 faizi QAZPROMA məxsusdur.1  Ekspertlərin 
əksəriyyəti bu gün Ermənistan iqtisadiyyatının (xüsusilə 
sənayenin) 80%-nin Rusiyanın nəzarəti altında olduğunu iddia 
edirlər. İqtisadi asılılıq Ermənistanın müstəqil daxili və xarici 
siyasətinə zərbələr endirir ki, Ermənistan “öz relsi üzərində 
normal sürəti il ə hərəkət edən qatar” ola bilmir. Regionun iqtisadi 
və siyasi sisteminin bütövləşməsi və Ermənistanın Rusiyadan 
asılılığının azalması və inkişafı ilk növbədə bu dövlətin 
Azərbaycanın torpaqlarını işğaldan azad etməsi ilə əlaqəlidir. 
Bu siyasətin Ermənistan üçün müsbət tərəflərini aşağıdakı şəkildə 
qeyd etmək olar:  

Birincisi, nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistan torpaqları 
işğaldan azad edərsə, Azərbaycandan ucuz qiymətə neft və qaz ala 
bilər. Rusiya Ermənistana təzyiq vasitəsi kimi qazdan istifadə 
edir. Qazın qiymətini qaldırır, sonra isə Ermənistanda strateji 
obyekt ələ keçirdikdən sonra güzəşt olaraq qiyməti bir qədər aşağı 
salır. Məsələn, 2006-2009-cu illərdə Rusiya Ermənistana satılan 
qazın qiymətini tədricən artıraraq 220 dollarda saхladı. Amma 
Razdan İES-in 5-ci blokunu aldığı üçün qiyməti 154 dollara 
endirdi. Fərqi Razdan İES-in 5-ci bloku ödədi. Ermənistanın 
"Armrosqazprom" şirkətinin yaydığı məlumata görə, 2010-cu ildə 
Rusiyanın Ermənistana satacağı mavi yanacağın hər min kub 
metrinə görə 180 dollar müəyyən edilib. Halbuki, buna qədər 
Ermənistan Rusiyadan aldığı qazın hər min kub metrinə görə 154 
dollar ödəyib. 2010-cu ildə RF Ermənistana 1,5 milyard kub metr 
qaz nəql edəcək. Bunun 10 faizi və ya 165 milyon kub metr qaz 
şəklində Gürcüstana tranzit haqqı veriləcək. Ermənistanın qaza 
olan illik tələbatı 1,5 milyon kub metrdir.2  

Nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistanın Rusiyaya qaz 
satmasında tranzit ölkə olan Gürcüstan vardır. Gürcüstan hər 
zaman öz maraqları naminə Rusiya-Ermənistan qaz siyasətinin 

                                                 
1  Rusiya Ermənistana 180 dollardan qaz satacaq. 03- 12- 2009// SİA 
http://news.qaynar.info/?mod=view&id=33459. 
2 Ədil Ədilzadə 
http://olaylar.az/haber/Ermenistana_Rusiya_ile_yollari_ayirir,.html 
Ermənistana Rusiya ilə yolları ayırır? 
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yüksək səviyyədə reallaşmasına mane olacaqdır. Ermənistan isə 
sülh şəraitində Azərbaycandan birbaşa və sərfəli qiymətlərlə qaz 
ala bilər. Məsələn, Gürcüstan Azərbaycandan aldığı qazın hər min 
kubmetrinə görə 2008-ci ildə 120 dollar ödəyib.1  
İkincisi, Ermənistan Rusiyanın iqtisadi və siyasi 

təzyiqlərindən yaxa qurtarar. Azərbaycan Ermənistana güzəştli 
əsaslarla kredit verə bilər. Digər tərəfdən də, Ermənistanın təcrid 
vəziyyətindən çıxması ilə iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edər və 
əlavə böyük kreditlərə ehtiyac olmaz. Ermənistan məcburi olaraq 
kredit axtarışındadır. Ermənistanın “Çorord İnknişxanutyun” 
qəzetinin yazdığına görə, Ermənistan baş naziri Tiqran Sarkisyan 
2010-cu ilin may ayında Sankt Peterburqa səfər edərkən ona qarşı 
soyuq münasibət göstərilmiş və İran-Ermənistan yolunun 
çəkilməsi üçün növbəti kreditin verilməsindən imtina edilmişdir. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, 500 milyon dollar məbləğində ilkin 
kredit əvvəlcə verilmişdir. Növbəti kredit verilməmiş və 
Ermənistan baş naziri ölkəsinə boş qayıtmışdır.2  Hələ ilin lap 
əvvəlində Ermənistan Rusiyaya 1 milyard dollar həcmində kredit 
barədə müraciət etmişdi. Lakin kredit məsələsi də açıq qalmışdı. 
Elə həmin vaxt İrəvan Dünya Bankına (DB) 500 milyon dollarlıq 
və Çin Xalq Respublikasına (ÇXR) 2 milyard dollarlıq kredit 
xahişilə də müraciət ünvanlamışdı. Bir müddət bundan əvvəl DB 
Ermənistana 2009-2012-ci illər ərzində 540 milyon dollar 
həcmində kredit ayırmağı qərara alıb. Lakin Pekin İrəvanın 
müraciətini sükutla qarşılayıb. Rusiya hökuməti Ermənistana 15 il 
müddətinə 500 milyon dollarlıq kredit ayrılması barədə qərar 
qəbul edib.3  

                                                 
1  Azerbaycan Gürcüstana satdığı qazın qiymetini qaldıra biler. 
http://maliyye.wordpress.com/2008/02/11/azerbaycan-gurcustana-satdigi-
qazin-qiymetini-qaldira-biler/.  
2  В России премьер-министру Армении дали от ворот поворот. 
http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=26300&SectionID=0
&RegionID=0&Date=05/26/2010&PagePosition=2. 
3  Sahil İsgəndərov şərhçi-analitik ERMƏNİSTANIN KREDİT 
SƏRGÜZƏŞTLƏRİ VƏ SİYASİ-İQTİSADİ “PERSPEKTİVLƏRİ” 18/02/09 
http://www.aztv.az/xbdx/x-1.asp?id=7819&il=3000. 
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Üçüncüsü, Ermənistan Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu 
layihəsinə və digər sərnişin və yükdaşımaları layihəsinə qoşula 
bilər ki, bu istiqamətlə Qərbə çıxış imkanları qazansın. Təcrid 
vəziyyətində olan Ermənistan dünya bazarına çıxmaq üçün İrana 
ümid edir. Hesab etmək olar ki, bu yol heç də faydalı deyil. Bu 
çərçivədə 2009-cu ilin aprelin 14-də Ermənistan prezidenti Serj 
Sarkisyanın İran səfəri zamanı imzalanan müqavilə ilə Ermənistan 
ilə İran arasında 470 km.-lik dəmiryolu çəkili şi qərarlaşdırıldı. 
410 km-i Ermənistanda keçən və 5 ildə tamamlanması 
planlaşdırılan dəmir yolunun bu ölkənin İran körfəzinə çıxışını 
təmin etməsi nəzərdə tutulur. 1  Eyni zamanda Ermənistan 
Azərbaycan vasitəsilə Mərkəzi Asiyaya çıxış imkanları əldə edə 
bilər.  

 
 Yazılma tarixi 08 iyul 2010-cu il  

  
 Sülhün Azərbaycan üçün müsbət tərəfləri 
  
Müharibə tərəflərə ən böyük zərbələr vurur. Sülh də tərəflərə 

ən böyük faydalar gətirir. -Sülh müharibə yarasını sağaldan ən 
mühüm dərmandır- fikrini bildirmək daha məqsədəuyğundur. Sülh 
şəraitində yaşamaq hər bir xalq, hər şəxs üçün lazımdır. Sülh 
şəraiti inkişaf deməkdir. Sülh zamanı bütün vasitələr öz 
mübarizələrini dinc məqsədlərə yönəldir və enerjilərini həmin 
istiqamətə sərf edirlər. Sülh şəraitində, sülh vəziyyətində 
iqtisadiyyat inkişaf edir, insan hüquqları paralel olaraq yüksək 
səviyyədə təmin edilir. Proseslər əlaqəli və paralel şəkildə həyata 
keçirilir. İstənilən bölgədə, ölkədə sülhün olması nəticəsində 
həmin məkanda insan hüquqlarının yüksək səviyyədə təminatı və 
inkişafı, eləcə də qorunması üçün əlverişli şərait yaranır. Sülh 
şəraiti təbii olaraq demokratiyanın inkişafı üçün stimul yaradır və 
iqtisadiyyat inkişaf edir. Sülh şəraitində subyektlər, elementlər 
arasında qarşılıqlı münasibətlər inkişaf edir, iqtisadi vasitələr 

                                                 
1 Ermənistan-İran münasibətləri və qaz kəməri-2. 
http://www.araztm.org/?mod=researchs&id=142. 18 -05 -2009. 
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qarşılıqlı olaraq hərəkət edir və hərəkətə gətirilirl ər. İqtisadi və 
siyasi vasitələrin hərəkəti üçün sistem əmələ gəlir. Sistem də öz 
növbəsində vasitələrin məkandan-məkana, ölkədən-ölkəyə 
keçməsini və məqsədyönlü şəkildə istifadəsini təmin edir. Sülh 
şəraitində iqtisadi və siyasi vasitələrin hərəkət sahələri və 
obyektləri də böyüyür. Nəticədə böyük bir məkanı əhatə edən 
sistem yaranır. Sülh şəraitində insan hüquqlarının inkişafı prioritet 
məsələyə çevrilir, ölkələrdə iqtisadiyyatın və mükəmməl 
dövlətçiliyin qurulması üçün lazımi şərait əmələ gəlir. Sülh 
vəziyyəti vasitələr arasında qarşılıqlı kompromis şəraitini əmələ 
gətirir. Bütün problemlərin dinc yolla həll edilməsi başlıca 
istiqamətə çevrilir. Bir bölgədə sülhün olması təbii olaraq ətraf 
bölgələrə də öz təsirini göstərir, sülhün yaşanması digər bölgələr 
üçün stimul rolunu oynayır. Bir məsələni xüsusi olaraq qeyd 
etmək olar ki, beynəlxalq münasibətlər sahəsi regionlara 
bölünmüş sahələrin şəbəkəsindən ibarətdir. Bütün şəbəkələr 
arasında əlaqələr mövcuddur, vasitələr qarşılıqlı hərəkətdədir. 
Dövlətlərin maraqları da güclərinə və potensiallarına müvafiq 
olaraq bölgələrdən- bölgələrə keçir. Bu baxımdan da bir bölgədə 
yalnız bölgə dövlətlərinin deyil, eyni zamanda ətraf dövlətlərin də 
maraqları mövcud olur. Buna görə də bir bölgədə sülhün 
pozulması və ya sülhə nail olunması öz təsirlərini başqa 
bölgələrdə də göstərir. Məsələn, Dünya müharibələri Avropadan 
başlamış, Amerika, Afrika və Asiya qitələrini də əhatə etmişdir. 
Hal-hazırda Avropa məkanında sülh qorunur, iqtisadi və siyasi 
tərəqqi mövcuddur. Yaranmış bu vəziyyət təbii olaraq ətraf və 
əlaqəli siyasi məkanlara da öz müsbət təsirini göstərir. Ətraf 
geosiyasi məkanlarda yerləşən dövlətlər çalışırlar ki, Avropaya 
inteqrasiya olunsunlar və Avropada yaranmış dəyərlərdən, 
təcrübədən faydalansınlar. Bir məsələni də xüsusi olaraq qeyd 
etmək olar ki, hər bir siyasi region öz çəkisinə və təsir imkanlarına 
görə fərqlənir. Bölgələrin beynəlxalq münasibətlər sistemində 
təsir imkanları həmin bölgədə yerləşən dövlətlərin gücləri, 
bölgənin iqtisadi vəziyyəti, imkanları, bir sözlə, geosiyasi 
vəziyyəti il ə müəyyən edilir. Məsələn, Avropa regionu öz 
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geosiyasi imkanlarına görə beynəlxalq münasibətlər sisteminə, 
dünya siyasi sisteminə ən mühüm təsir edən region olaraq qalır. 
Avropa regionu müasir dünya sisteminin əsas ağırlıq mərk əzi 
hesab edilməlidir. Elə bölgələr də vardır ki, güc mərk əzləri 
aralarında yerləşir və mühüm geosiyasi çəkiyə malik olur. 
Məsələn, Cənubi Qafqaz bölgəsi Şimal-Cənub, Qərb-Şərq güc 
mərk əzləri arasında aralıq coğrafi mövqedə yarləşdiyindən, 
buraya güc və təsir düşür. Cənubi Qafqaz bölgəsi, bölgədə 
yerləşən Azərbaycan ilk növbədə güc mərkəzlərinin maraq 
axınları üçün transötürücü rol oynayır. Azərbaycanın güclü 
potensialı vardır ki, bu potensial müxtəlif sahələri əhatə edən 
böyük dövlətlərin maraqlarını (milli, etnik, dini- mədəni, iqtisadi 
və siyasi sahələr üzrə maraqları) təminedici və ötürücü rolu 
oynaya bilir. Azərbaycan sivilizasiyaları qovuşduran məkandır. 
İstənilən bölgədə sülhün olması tarixi, iqtisadi, elmi, etnik 
amillərlə bağlı olmaqla yanaşı, bölgədə yaşayan xalqın milli-
mədəni xüsusiyyətlərinə də bağlıdır. Tarixən formalaşmış 
humanist dəyərlərə sahib olan xalqlar sülhə daha çox meylli 
olurlar, işğalçılıq onların maraqlarına uyğun gəlmir, başqa 
xalqların və dövlətlərin ərazilərinə göz dikmirlər. Humanist xalq 
humanist dövlət qurur, humanist hakimiyy ətə sahib olur. Bu 
baxımdan da sülh istəyi xalqın mədəniyyət genetikasına bağlı olan 
amildir. Azərbaycan xalqı Cənubi Qafqazın və Xəzər hövzəsinin 
tarixi etnik xalqı olaraq daima sülh tələbi ilə yaşamış, digər 
xalqların hücumlarına, işğallarına məruz qalmışdır. Azərbaycan 
xalqına mənsub olan dövlət tarixən işğalçılıq müharibələri 
aparmamışdır, əksinə, müdafiə olunmuşdur. Azərbaycan xalqının 
sülhsüevərliyi Az ərbaycan dövlətinin beynəlmiləlləşməsinə 
gətirıb çıxarmışdır. Azərbaycan türkləri digər etnik kökənli 
xalqlarla mehriban şəraitdə birgə və qonşuluq şəraitində 
yaşamışlar. Qəbul etmək lazımdır ki, humanizm təfəkkürə, şüura, 
inkişafa, yaşayış formasına bağlı olan bir dəyərdir. Azərbaycan 
xalqı həmin dəyərlərə ona görə sahib olmuşdur ki, daima digər 
xalqlarla qaynayıb-qarışmış formalı həyat tərzini özünə yaşamaq 
yolu kimi seçmişdir. Humanizm həmçinin inkişaf etmiş təfəkkürə 
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bağlı olan dəyər olduğundan azərbaycanlılar qarşılıqlı keyfiyyət 
mübadiləsi əsasında həmin dəyərlərə mənsub olmuş və inkişaf 
etmişlər. Azərbaycan dövləti heç zaman monoetnik dövlət 
olmamışdır, xalqın milli təfəkkürü əsasən xalqın tarixi və 
yerləşdiyi coğrafi məkanla bağlı olmuşdur. Azərbaycan xalqının 
beynəlmiləl və sülhsevər xalq kimi yüksək dəyərlərə sahib 
olmasını Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev düzgün qeyd edir. 
O, Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqların mövcud vəziyyəti 
barəsində bildirir: “... Ancaq bütün bölgələr, bütün rayonlar 
Azərbaycanın nəzarəti altına qayıdır. Ermənistanla Dağlıq 
Qarabağ arasında yol, yəni dəhliz fəaliyyət göstərir və 
azərbaycan bu təkliflə də razılaşıbıdr. Çünki bu, münaqişənin 
həlli üçün vacib olan məsələdir. Çünki bütün təhlükəsizlik təminatı 
verilməlidir. Bizim niyyətimiz yoxdur ki, ermənilər kimi etnik 
təmizləmə siyasəti aparaq. Heç vaxt Azərbaycan xalqı belə çirkin 
əməllərə əl atmamışdır. Ona görə Dağlıq Qarabağla Ermənistan 
arasında mövcud yol necə fəaliyyət göstərib, elə də fəaliyyət 
göstərməlidir və hesab edirəm ki, bu təklif qəbul oluna bilər. 
Təhlükəsizlik zəmanəti verilməlidir...”1 Azərbaycan xalqı elmə 
inkişafın başlıca yolu kimi qiymət verərək, elmi nailiyyətlərə tez 
bir zamanda yiyələnmiş, XIX əsrin ikinci yarısından bir burjua 
milləti kimi sürətlə təşkilatlanmağa başlamış və Şərq aləmində ilk 
demokratik respublikaya sahib olmuşdur. Azərbaycan xalqı başına 
gətiril ən bəlalara (kütləvi qırğına məruz qalma, soyqırıma düçar 
olma, işğallara məruz qalma) baxmayaraq, digər xalqlarla, sülh 
normaları əsasında yaşamaq tərzini əsas prinsip kimi götürmüşdür 
və bu gün də həmin prinsiplərlə yaşamaqdadır. Tarixdən 
məlumdur ki, Ermənistan böyük dövlətlər hesabına Azərbaycan 
torpağında yaranmış bir dövlətdir. Sovet imperiyası dağıldıqdan 
sonra da böyük dövlətlər hesabına Azərbaycan ərazisinin 20 
faizini işğal edibdir və təkrar olaraq öz tərkibinə qatmaq istəyir. 

                                                 
1 Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı 
icmasının mərkəzi qərargahının açılışı olmuşdur. Prezident İlham Əliyev 
açılışda iştirak etmişdir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin nitqi. 
“Azərbaycan” qəzeti, №143(5544), çərşənbə 7 iyul 2010-cu il.  
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Ancaq Azərbaycan xalqının səbri, dözümü və sülhsevərliyi ona 
gətirib çıxarıb ki, Ermənistan sui-istifadə edərək 20 ildir ki, 
torpaqları işğal altında saxlayır. Azərbaycan xalqının humanizm 
dəyərlərindən yumşaqlıq kimi istifadə edir. Lakin hamıya 
məlumdur ki, beynəlxalq hüquq normalarına, BMT 
nizamnaməsinə əsasən hər bir dövlətin fərdi və ya kollektiv 
şəkildə müvafiq vasitələrlə müdafiə olunmaq hüququ vardır. 
Azərbaycan hərbi yolla öz torpaqlarını Ermənistan ordusundan 
azad etmək hüququna malikdir. Lakin buna baxmayaraq, 
Azərbaycan xalqı sülh yolunu, humanist dəyərləri əsas götürür və 
müharibə variantını son variant kimi qəbul edir. Azərbaycan tərəfi 
hesab edir ki, problemi dinc yollarla həll etmək imkanları hələ 
tükənməyib. Azərbaycanın sülh siyasətinin əsas prinsipi ondan 
ibarətdir ki, beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq ərazi bütövlüyü 
təmin edilməlidir. Bu baxımdan Azərbaycan prezidenti İlham 
Əliyev öz çıxışında qeyd edir: “...O ki qaldı münaqişənin həllinə, 
bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü 
bərpa etməlidir, edəcəkdir və danışıqlarda Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü heç vaxt şübhə altına qoyulmamışdır. Bu gün Madrid 
prinsipləri əsasında təklif edilən yenilənmiş prinsiplər 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası üçün şərait yaradır. 
Məhz buna görə də Azərbaycan bu danışıqlarda iştirak edir və 
konstruktivlik nümayiş etdirir. Çünki biz bütün dövrlərdə 
çalışmışıq və buna nail olmuşuq ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
nəzərə alınmalıdır, münaqişə həllini bunun əsasında 
tapmalıdır..”1 Azərbaycana yalnız ədalətli sülh lazımdır. Sülhün 
Azərbaycan üçün iqtisadi və siyasi baxımdan bəzi müsbət 
tərəflərini aşağıdakı şəkildə qeyd etmək olar: 

                                                 
1 Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı 
icmasının mərkəzi qərargahının açılışı olmuşdur. Prezident İlham Əliyev 
açılışda iştirak etmişdir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin nitqi. 
“Azərbaycan” qəzeti, №143(5544), çərşənbə 7 iyul 2010-cu il. 
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Siyasi əhəmiyyəti  
Birincisi,  Ermənistan sülh yolu ilə torpaqları işğaldan azad 

edərsə, Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyü təmin edilər. Məcburi 
köçkünlər öz doğma yurdlarına qayıdar. Onların öz torpaqlarında 
firavan yaşamaları təmin edilər, sosial şəraitləri yaxşılaşar.  
İkincisi, Azərbaycan dövləti il ə Ermənistan dövləti, eləcə də, 

iki xalq arasında dostluq münasibətləri yaranar. Bu münasibətlər 
Azərbaycanın maraqlarına cavab verər. Ermənilər isə sülhə 
razılığa gələn ədalətli xalq kimi beynəlxalq aləmdə tanınar.  

Üçüncüsü, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə və işğal 
altında olan ətraf rayonlarına əhali geri qayıdar və əhalinin yaşayış 
məskənləri üzrə əvvəlki qaydada tarazlı şəkildə paylanması, 
yayılması təmin edilər. Bakı, Sumqayıt, Gəncə və digər şəhər və 
rayonlarda məskunlaşmış köçkünlər öz doğma torpaqlarında 
təkrar olaraq məskunlaşarlar. Respublikadaxili sıxlıq aradan 
qalxar.  

Dördüncüsü, Azərbaycan üzərindən beynəlxalq gərginlik 
qalxar. Beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlər daha da inkişaf edər.  

Beşincisi, Azərbaycan Cənubi Qafqazda daha da güclənər və 
dövlətin bölgəyə təsir imkanları artar.  

Altıncısı, Azərbaycanın xarici siyasət fəaliyyətinin bəzi 
istiqamətlərində dəyişiklik olar və xarici siyasət əsasən dövlətin 
beynəlxalq münasibətlərinin gücləndirilməsinə yönələr. Xarici 
siyasətin münaqişə ilə bağlı yükü azalar.  

Yeddincisi, Azərbaycanda siyasi sistem daha da güclənər və 
işğaldan azad olunan 20 faiz ərazisi və əhalisi siyasi sistemin 
tərkibinə qatılar.  

Səkkizincisi,  Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin 
inkişafı Azərbaycanın Ermənistan üzərində siyasi təsirlərini daha 
da artırar. 

Doqquzuncusu, Dağlıq Qarabağ üzərində mərkəzi 
hakimiyyətin gücü artar və Azərbaycanın tam ərazisi üzrə daha da 
təkmilləşmiş iqtisadi və siyasi sistemlər yaranar.  

Onuncusu, Azərbaycan-Ermənistan arasında münasibətlər 
siyasi yollarla tənzimlənər. Problemlərin həllində kompromis 
variantları əsas götürülər.  
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Onbirincisi,  Türkiyə-Ermənistan münasibətləri normallaşar 
və bu amil Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına da 
müsbət təsir edər. Ermənistan üzərindən (yerüstü əlaqələr) 
əlaqələr yaranar.  

Onikincisi,  Azərbaycan-Rusiya, Azərbaycan-Qərb, xüsusilə 
ABŞ münasibətlərinin inkişafına müsbət təsir edər. ABŞ, Rusiya, 
Fransa və İranın Azərbaycana qarşı ikili standart siyasəti mövcud 
olmaz.  

Onüçüncüsü, Azərbaycan iqtisadi yollarla (Ermənistanı 
regional layihələrə qoşmaqla və Ermənistan iqtisadiyyatına 
sərmayə qoymaq yolu ilə, eləcə də Ermənistan biznesini 
Azərbaycana cəlb etmək yolu ilə) Ermənistanın siyasi 
hakimiyyətinə təsir imkanları əldə edər.  

Ondördüncüsü, Ermənistanı Cənubi Qafqazın regional siyasi 
sisteminə tam daxil etməklə, cəlb etməklə, özünün imkanlarından 
istifadə edərək, Ermənistan üzərində siyasi təsir imkanları əldə 
edər. 

Onbeşincisi, Dağlıq Qarabağ muxtar qurumunun hakimiy-
yətini mərkəzi hakimiyyətlə bağlayaraq, gələcəkdə separatizmin 
baş verməməsi üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi Azərbaycan 
üçün faydalı olar. 

Onaltıncısı, Ermənistanı Cənubi Qafqazın bütöv siyasi 
sisteminə daxil etməklə, Cənubi Qafqazın geosiyasi mövqeyinin 
möhkəmlənməsi, eləcə də Azərbaycanın Şimal-Cənub, Qərb-Şərq 
münasibətlərində imkanları daha da artar. 

Onyeddincisi, Azərbaycan siyasi cəhətdən birləşmiş 
(bütövlükdə) Cənubi Qafqazın əsas iqtisadi və siyasi mərkəzinə 
çevrilər. 

Onsəkkizincisi , Azərbaycan Ermənistanı öz enerji təsirinə 
salar. 

Ondoqquzuncusu, Dağlıq Qarabağ bölgəsində azərbaycan 
dilində orta, orta ixtisas və ali tədris müəssisələri, mədəniyyət və 
incəsənət ocaqları, səhiyyə və idman-sağlamlıq müəssisələri bərpa 
olunar ki, bu siyasət də Azərbaycanın xeyrinə olar və s.  
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Iqtisadi baxımdan 
  
Birincisi,  torpaqların geri qayıtması və vətəndaşların həmin 

ərazilərə köçməsi nəticəsində Azərbaycanın iqtisadi sistemi bütöv 
ərazisi üzrə tamamlanar. İqtisadi vasitələrin mərkəzlərdən qərb 
istiqaməti üzrə sistemli axını yaranar.  
İkincisi, Azərbaycanın 20 faiz ərazisinin əkinə yararlı 

torpaqları da becərilər, əkin sahələri genişlənər və ölkədə daha 
çox sərvətlər əldə edilər. Kənd təsərrüfatı sahələri genişlənər daha 
da bol məhsul əldə edilər. Nəticədə daxili bazarda ucuzlaşma 
yaranar.  

Üçüncüsü, həmin sahələrdə sənaye sahələri yaradılar, yeni iş 
yerləri açılar ki, bu da Azərbaycan dövlətinin büdcəsinə əlavə 
gəlirl ər gətirər. 

Dördüncüsü, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə faydalı 
qazıntılardan istifadə edilər ki, bu da yerli və ümumi 
iqtisadiyyatın inkişafına təkan olar. 

Beşincisi, Dağlıq Qarabağda turizm sahələri yaranar ki, bu da 
iqtisadi gəlirl əri artırar. Kəlbəcər və Şuşada yeni turizm obyektləri 
yaradılar, dağıdılmış obyektlər bərpa olunar.  

Altıncısı, Azərbaycan məcburi köçkünlərə müəyyən 
müddətdən sonra dövlət büdcəsindən pul xərcləməz. Əksinə, 
həmin rayonlardan gəlirl ər gələr.  

Yeddincisi, həmin ərazilərin fiziki və hüquqi şəxslərinin 
gəlirl əri hesabına Azərbaycanın dövlət büdcəsinə vergi 
ödəyicilərinin sayı artar. 

Səkkizincisi,  Azərbaycanda bölgələr üzrə tam tarazlaşdırılmış 
iqtisadiyyat yaranar ki, bu da respublikanın regionlar üzrə bərabər 
inkişafına gətirib çıxarar. 

Doqquzuncusu, həmin ərazilərdə infrastruktur sahələri 
yaranar, yeni yaşayış mənzilləri tikil ər, sənaye sahələri və digər 
obyektlər yaranar ki, bu da özlüyündə bazarda inşaat məhsullarına 
olan tələbatı artırar. Nəticəsi də Azərbaycanda inşaat sənayesinin 
sürətlə inkişafına səbəb olar.  

Onuncusu, Azərbaycanın taxıl ehtiyatları daha da artar və 
ucuzluq yaranar.  
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Onbirincisi,  Azərbaycanın onbir rayonuna gediş-gəliş yaranar 
ki, bu da respublika daxili nəqliyyat infrastrukturunun 
böyüməsinə, yük daşımalarının artmasına, poçt-rabitə əlaqələrinin 
genişlənməsinə səbəb olar. 

Onikincisi,  quruculuq-bərpa işləri prosesində çoxlu sayda 
yeni iş yerləri, sənaye obyektləri yaranar. 

Onüçüncüsü, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının 
bolluğu yaranar.  

Ondördüncüsü, Azərbaycan sərmayəsi Ermənistana da cəlb 
edilər və müəyyən gəlirl ər əldə edilər.  

Onbeşincisi, ekoloji vəziyyət düzələr, ekoloji tarazılıq 
tədricən bərpa olunar, yeni meşə massivləri salınar, işğaldan azad 
olunmuş ərazilərin flora və fauna mühiti bərpa olunar, qoruqlar 
yaranar. Yaşıllıq zonaları genişlənər.  

Onaltıncısı, Türkiyə-Azərbaycan, eləcə də Naxçıvan və digər 
rayonlar, şəhərlər arasında yerüstü tranzit əlaqələri imkanları daha 
da artar. 

Onyeddincisi, Azərbaycanla-Ermənistan arasında hərtərəfli 
iqtisadi əlaqələr yaranar ki, bundan Azərbaycan da faydalana 
bilər.  

  
 Yazılma tarixi 09 iyul 2010-cu il  

 
Sülhün Cənubi Qafqazda maraqları olan dövlətlər üçün  
müsbət tərəfləri  
 
Bir daha qeyd edilməlidir ki, dünyanın iqtisadi-siyasi sistemi 

elə qurulub ki, bütün dövlətlərin maraqları aralarında şəbəkə 
xarakterli əlaqələr yaranıb. Ümumdünya vahid iqtisadi-siyasi 
sistemi elə şərait yaradıb ki, bir güclü dövlətin marağı yalnız 
həmin dövlətin yerləşdiyi məkanla məhdudlaşmır. Maraqlar 
dövlət sərhədlərini keçir və ətraf, həmçinin kənar regionları əhatə 
edir. Dövlətlərin maraqları bölgələrdən-bölgələrə keçməklə 
müxtəlif məkanları və regionları əhatə edən şəbəkələr  əmələ 
gətirir. Ümumdünya iqtisadi və siyasi sistemi ayrı-ayrı regionları 
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əhatə edən və müxtəlif güc tərkibinə malik olan sistemlərdən 
formalaşıb və proses davam etməkdədir. Bu baxımdan da ümumi 
dünyanı əhatə edən müasir beynəlxalq münasibətlər sistemi ayrı-
ayrı regionları əhatə edən maraqlar şəbəkəsindən formalaşır. 
Maraqlar hərəkət trayektoriyası üzrə uzanır, dövlətlərin xarici 
fəaliyyətlərini genişləndirir. Burada maraq gücü anlayışı 
meydana gəlir. Hər bir dövlətin maraq gücü həmin dövlətin daxili 
gücünə bağlı olur. Dövlətin beynəlxalq münasibətlərdə gücü onun 
daxili iqtisadi və siyasi gücü ilə müəyyən edilir. Dövlət daxili 
gücü ilə xarici təsir dairəsini genişləndirir. Dövlətin xarici təsir 
dairəsinin ölçüsü, miqyası böyüdükcə, daxili gücü də artır. 
Dövlətin xarici təsir dairəsi məhz dövlətin daxili gücünün 
artmasına xidmət edir. Məsələn, ABŞ-ın bütün dünyada mövcud 
olan gücü dövlətin daxili gücünün artmasına xidmət edir və ABŞ-ı 
dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ən güclü dövləti sırasına 
daxil edib.  

Qəbul etmək lazımdır ki, dünyanın ayrı-ayrı regionları dünya 
siyasi sistemində özünəməxsus rola və çəkiyə malikdir. Məsələn, 
Avropa siyasi və iqtisadi regionu dünyanın mərk əzi 
sistemyaradıcı məkanıdır. Demək olar ki, Avropa məkanı müasir 
beynəlxalq münasibətlər sisteminin mərkəzi hissəsidir, ağırlıq 
əsasən bu hissənin üzərinə düşür. Avropanın siyasi və iqtisadi 
vəziyyəti dünya münasibətləri sisteminə təsir edir. Müasir 
beynəlxalq münasibətlər şəbəkəsi üçün Avropa stimulyaradıcı və 
istiqamətverici məkan-mənbə rolunu oynayır. Müasir beynəlxalq 
münasibətlər sisteminin əsas hərəkətverici, istiqamətləndirici, 
stimulverici  rolunda Avropa çıxış edir. Avropa münasibətlər 
forması, Avropa dəyərləri, Avropa təcrübəsi, elmi-texniki 
nailiyyətləri digər regional sistemlər üçün müsbət rol oynayır. 
Başqa regionlar daha çox Avropa iqtisadi və siyasi sistemini 
nümunə kimi qəbul etməyə çalışırlar. Bu baxımdan başqa 
ölkələrdə avronümunələr, avrostandartlar  tətbiq edilir. Cənubi 
Qafqaz bölgəsi Avropa siyasi sisteminin qonşu strukturudur. 
Cənubi Qafqaz bölgəsi öz coğrafi mövqeyinə görə Avropa 
dəyərlərinin digər regional sistemlərə ixracında transməkan rolunu 
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oynayır. Məsələn, Türkiyə, İran, Yaxın Şərqin ərəb ölkələrinin, 
Pakistan və Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin vətəndaşları Cənubi 
Qafqaz bölgəsində yaşayırlar, əmək münasibətləri qururlar və bu 
məkanda Avropa dəyərlərinin müəyyən qismini mənimsəyə 
bilirl ər. Avropa yaşayş tərzi tədricən Cənubi Qafqazda öz 
təsirlərini göstərir. Cənubi Qafqaz bölgəsi sivilizasiyaların 
(sivilizasiya mədəniyyət, həmçinin din, adət-ənənə, o cümlədən 
yaşayış tərzi, hüquq normalarına müvafiq qaydada yaşamaq, milli 
təfəkkür, elmi-texniki nailiyyətlər, təhsil ictimai və siyasi 
təşkilatlanma, cəmiyyətdaxili münasibətlər tərzi, forması və s. 
kimi kriteriyaların, fikirlərin cəmindən əmələ gələn məfhumdur) 
toqquşduğu və qovuşduğu məkandır.  

Bir məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək olar ki, dünya iqtisadi 
və siyasi sisteminə dünyada mövcud olan xalqların münasibətlər 
forması (dost və düşmənçilik) mütləq şəkildə təsir göstərir. 
Münasibətlər forması regionda ilk növbədə mövcud olan iqtisadi-
siyasi sistemlərin mahiyyət və məzmununa, eləcə də formasına 
təsir edir. Dünyanın sülh və müharibələrə əsaslanan münasibətlər 
sistemi də mövcud olur. Məsələn, dünya müharibələri zamanı 
mövcud olmuş münasibətlər sistemi ilk növbədə müharibələrə, 
silahlı toqquşmalara əsaslanırdı və münasibətlərin xüsusiyyətini 
müəyyən edirdi. Hal-hazırda isə ümumdünya münasibətlər 
sistemi, bəzi lokal qarşıdurmaların və regional müharibələrin baş 
verməsini istisna etməklə, baza olaraq sülh xarakterlidir.  
Dünyanın ümumi münasibətlər sisteminin əsas istiqamətlərini 
müəyyən edən böyük dövlətlər, məsələn “Böyük İyirmilər” 
formatına daxil olan dövlətlər əsasən sülh şəraitində yaşayırlar. 
Onların münasibətlər forması, bir çox hallarda gərginliklərlə 
müşahidə olunmasına baxmayaraq, əsasən qlobal sülhün 
qorunmasına xidmət edir.  

Bir məsələni də xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, 
ümümdünya beynəlxalq münasibətlər sisteminin tərkib hissəsi 
olan regional münasibətlər sistemləri arasında qarşılıqlı təzyiq 
mexanizmləri mövcud olur. Ayrı-ayrı regionlar üzrə münasibətlər 
formasını əsasən təşkilatlar yaratmaqla müəyyən edirlər. 



 526

Təşkilatların əsas və aparıcı subyektləri, elementləri olan dövlətlər 
birlikdə və ya fərdi qaydada digər sistemlərin dövlətlərinə təzyiq 
edirlər. Məsələn, vaxtilə NATO ittifaqı sistemi ilə Varşava 
Müqaviləsi Təşkilatı sisteminin üzvləri arasında baş verən 
qarşılıqlı təzyiqləri buna misal çəkmək olar. Bu baxımdan dünya 
siyasi sistemində qarşılıqlı təzyiq prinsipi də münasibətlərin əsas 
məğzini təşkil edir. Müxtəlif regional sistemlərin aparıcı 
elementləri bir və ya bir neçə regionda təzyiq metodundan istifadə 
edirlər. Təzyiq metodu da aparıcı dövlətlərin maraqlarının 
genişlənməsinə xidmət edir. Müxtəlif regionların sistemlərinin 
aparıcı elementləri bir və ya bir neçə regionda təzyiq metodundan 
istifadə edərək öz maraqları uğrunda paralel şəkildə və ya 
toqquşmalarla, kəsişmələrlə müşahidə edilən hərbi, siyasi, iqtisadi 
mübarizə həyata keçirirlər. Buna da regional rəqabət mübarizəsi 
demək olar. Regional rəqabət mübarizəsi də öz növbəsində 
regionun iqtisadi və siyasi sisteminin tərkibinə mənfi təsir 
göstərir. Məsələn, ABŞ və Rusiyanın Cənubi Qafqazda maraqları 
uğrunda regiona edilən təzyiqləri regionun bütövləşməsinə imkan 
vermir. Regionun iqtisadi və siyasi sisteminin elementləri arasında 
münasibətlərdə (Ermənistan və Azərbaycan) düşmənçilik yaşanır. 
Ən böyük zərbələr regionun dövlətlərinə dəyir. Xüsusilə, 
Ermənistan zəif olduğundan kənar siyasi sistemin aparıcı 
elementlərinin təsirinə daha tez düşür, asılı vəziyyətdə qalır. Onu 
da nəzərə almaq lazımdır ki, rəqabət mübarizəsi regionları 
müxtəlif hissələrə ayırmaqla yanaşı, məsələn, Avropanın II Dünya 
müharibəsindən sonra bölünməsini buna misal çəkmək olar, 
regionda müharibə təhlükəsini və hərbi qarşıdurmaları da yaradır. 
II Dünya müharibəsindən sonra Avropada baş verən sistemlərarası 
müharibələri, lokal toqquşmaları buna misal çəkmək olar. 
Sistemlərarası təzyiq əsasən soyuq müharibənin baş verməsini 
zəruri etmişdir. Hal-hazırda isə böyük bir sistemin çökməsindən 
sonra Avropada siyasi qarşıdurma demək olar ki, yoxdur və 
Avropanın özü məkan baxımından birləşərək, yeni münasibətlər 
əsasında yeni bir vahid regional sistemə çevrilibdir. Kapitalist və 
sosialist xarakterli siyasi sistemlərin qarşılıqlı kəskin rəqabəti 
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Avropa regionunun vahidləşməsinə, birləşməsinə imkan vermirdi. 
Kənar dövlətlərin maraqları uğrunda mübarizə təhlükələrə səbəb 
olurdu. Lakin bugünki Avropada yaranmış əlverişli vəziyyət həm 
Avropanın, həm də kənar elementlərin maraqlarının təmin 
olunmasına şərait yaradır. Avropa hal-hazırda həm maraq 
nümayiş etdirən, həm də maraq təminedici bir regional sistemə 
çevrilibdir. Bugünki Avropa regionu barışdırıcı, kəskin 
münasibətləri yum şaldıcı funksiyanı yerinə yetirir.  

Regionlarda sülh o zaman yaranır ki, regionların sistemlərinin 
elementləri arasında normal dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri 
yaşanır. Bir regionda kənar dövlətlərin maraqları o halda güclənir 
və regionun elementlərinin maraqlarını zərbə altında qoyur ki, 
regionun iqtisadi və siyasi sistemi parçalanmış və zəif halda 
mövcud olsun. Məhz Cənubi Qafqazın bölünmüş iqtisadi və siyasi 
sistemi kənar dövlətlərə imkan verir ki, kəskin rəqabət aparsınlar. 
Məsələn, 2008-ci ilin Gürcüstan-Rusiya qarşıdurması əslində 
Rusiya-ABŞ qlobal qarşıdurmasının regional tərkibi idi. 
Bölünmüş regional siyasi və iqtisadi sistemlər hətta regionda 
maraqları olan böyük dövlətlərin də gələcəkdə qlobal 
qarşıdurmasına zəmin yarada bilər. Bu baxımdan da böyük 
dövlətlər çalışmalıdırlar ki, regionlarda sülh yaşansın ki, rahat 
şəkildə maraqlarını təmin edə bilsinlər.  

 Bölünmüş iqtisadi və siyasi sistemlərin elementləri daha çox 
özlərini müdafiə etmək güclərinə malik olmağa çalışırlar və 
müxtəlif cərəyanlar üçün ötürücü rolu oynamağa can atırlar ki, 
təzyiqlərdən nisbətən yaxa qurtarsınlar. Bölünmüş iqtisadi 
sistemlərin əsas elementləri balans siyasəti həyata keçirməyə 
çalışırlar. Məsələn, Azərbaycan Cənubi Qafqazda mövcud olan 
kənar dövlətlərin maraqlarını öz milli maraqlarını qorumaq 
çərçivəsində təmin etmək üçün balans siyasətinə üstünlük verir və 
bu siyasət Azərbaycanın regional gücünü artırır. Burada balans 
siyasəti fərdi element üçündür. Əgər Cənubi Qafqazın iqtisadi və 
siyasi sistemi bütövləşərsə, onda region ümumilikdə öz regional 
marağı naminə balans siyasəti həyata keçirə bilər. Məsələn, 
Avropa regionunun dövlətləri öz maraqlarını birləşdirmək üçün 
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İttifaq yaradıblar və kollektiv qaydada maraqlarını təmin edirlər. 
Kollektiv şəkildə maraq təmin etmək istəyi də öz növbəsində 
münasibətlərdə sülhün yaşanmasını zəruri edir. Birgə yaşamaq 
istəyi və zərurəti nəticəsində ayrı-ayrı elementlərin də maraqları 
təmin edilir.  

İstənilən bölgədə sülh yaşanarsa, bölgənin dövlətləri arasında 
qarşılıqlı faydalı əsaslarla əməkdaşlıq həyata keçirilərsə, onda 
bölgədə marağı olan kənar dövlətlərin də maraqları yüksək 
səviyyədə təmin edilə bilər. Regiondaxili bütöv iqtisadi sistem 
olmadıqda, regionda sülh yaşanmadıqda, bölgədə maraqları olan 
kənar sistemin elementlərinin maraqları da yarımçıq formada 
təmin edilir. Çünkü hər bir bölgə dövləti təhlükəsizlik baxımından 
öz marağını təmin etməyə çalışır. İstər-istəməz bölgədə 
haçalanma, ikitirəlik baş verir. Məsələn, ABŞ və Rusiyanın 
maraqları Cənubi Qafqazda qeyri- tarazlı formada təmin edilir. Bu 
dövlətlər arasında rəqabət yaşanan zaman regionun elementləri 
əksər hallarda tərəflər arasında oyun nümayiş etdirirlər. Regionun 
elementləri çox zaman həmin dövlətlərlə birtərəfli 
münasibətlərdən qaçırlar. Məsələn, 2009 və 2010-cu illərdə ABŞ 
və Azərbaycan arasındakı münasibətlərdəki soyuqlaşma əslində 
regionun bölünmüş siyasi sisteminə görədir. Eləcə də Rusiya ilə 
Gürcüstan arasında yaranmış soyuq münasibətlər, Türkiyə ilə 
Ermənistan arasında olan münasibətlərin gərginliyi də məhz bu 
prinsipdən, bölünmüş siyasi vəziyyətdən irəli gəlir. 

Cənubi Qafqazda sülh bərpa olunarsa, Ermənistan Azərbaycan 
torpaqlarını işğaldan azad edərsə, eləcə də Cənubi Osetiya və 
Abxaziya münaqişələri öz ədalətli həllini taparsa, regionda 
maraqları olan dövlətlərin də maraqları rahat şəkildə, parçalanma 
və haçalanma olmadan təmin edilə bilər. Eyni zamanda bunu 
aşağıdakı şəkildə də izah etmək olar: 

Birincisi,  Cənubi Qafqazda sülh olarsa, regionun iqtisadi və 
siyasi sistemi bütövləşər, nəticədə bölgənin potensialı artar, 
regional sistem güclənər. Güclü regional sistem bölgədə maraqları 
olan dövlətlərin də aralarında kəskin rəqabətin yaşanmasına imkan 
verməz. Bu amil də kənar dövlətlər üçün faydalı olar.  
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İkincisi, bölgədə sülh yaşanarsa, bölgə daha da geniş şəkildə 
Şərq-Qərb sivilizasiyasının qovuşduğu məkan olar. 

Üçüncüsü, bölgədə kənar dövlətlərin maraqları tarazlı şəkildə 
təmin edilər. 

Dördüncüsü, Cənubi Qafqaz vasitəsilə bölgədə maraqları 
olan dövlətlərin maraqları bölgəyə yaxın olan kənar bölgələrdə 
daha da yaxşı təmin edilər. Məsələn, Cənubi Qafqazda maraqları 
olan ABŞ-ın marağı bölgə vasitəsilə İran, Rusiya, Mərkəzi 
Asiyaya müəyyən anlarda rahat şəkildə ötürülür.  

Beşincisi, bölgə ümumilikdə, vahid şəkildə kənar dövlətlərin 
maraq sferasına çevrilər və s.  

  
 Yazılma tarixi 13 iyul 2010-cu il  

 
Sülhün Cənubi Qafqazda maraqları olan Rusiya üçün  
müsbət tərəfləri 
  
Tarixdən məlumdur ki, Rusiyanın Cənubi Qafqazda maraqları 

çar Rusiyası dövründən, XIX əsrdən etibarən mühüm və ardıcıl 
prosesləri özündə birləşdirərək əhəmiyyət kəsb etməyə başlayıb. 
XIX əsrdə Cənubi Qafqaz işğal edilib və XX əsrin sonlarında 
uzunmüddətli müstəqilik qazanıb. XX əsrin əvvəllərində bölgə 
çox qısa bir müüddətə müstəqil olub. Qısa zamandan sonra 
bolşevik Rusiyası tərəfindən təkrar işğal olunub. Qafqaz uğrunda 
Rusiya-İran, Rusiya-Türkiyə müharibələri baş veribdir. Rusiya və 
İran Cənubi Qafqazın ən böyük xalqı və dövləti olan Azərbaycanı 
XIX əsrdə iki hissəyə bölmüşlər. Şimali Azərbaycan əsarətdən 
yaxa qurtarıb, hal-hazırda Cənubi Azərbaycan farsların işğalı 
altındadır və burada yaşayan azəri türklərinin hüquqları İranın 
siyasi hakimiyyyəti tərəfindən kobudcasına pozulur və öz təbii 
hüquqları uğrunda mübarizə aparan azəri türkləri məhbus həyatı 
yaşayırlar və edama məruz qalırlar. Digər bir tarixi işğalçı dövlət 
olan Rusiya Cənubi Qafqazda öz dayaqlarını möhkəmləndirmək 
üçün Azərbaycan torpaqlarında ermənilər üçün dövlət yaradıbdır. 
Son zamanlara qədər böyük dövlətlər orta və kiçik gücə malik 
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olan dövlətlərdə öz dayaqlarını möhkəmləndirmək və nüfuz 
zonaları əldə etmək üçün müharibələr metodundan geniş istifadə 
ediblər. Lakin indiki zamanda dünyanın sivil dövlətləri daha çox 
sülh şəraitind ə yaşamaq prinsipinə üstünlük verirlər. 
Dövlətlərarası münasibətlərdə sülh xarakteri, sülh məzmunu 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Dünyanın ayrı-ayrı regionlarında hal-
hazırda sülh xarakterli sistemlər  formalaşır. Dünyanın ümumi 
iqtisadi və siyasi sistemi sülh münasibətləri bazası üzərində 
formalaşır. Sülhyaratma prosesləri də tədricən bütün dünyanı 
əhatə edir. Münasibətlərdə problemlərin həlli üçün qarşılıqlı 
kompromis variantından istifadə edilir, xalqlararası, cəmiyyət-
lərarası münasibətlərin genişliyi xalqlararası diplomatiyanı 
zəruri edir. Regional iqtisadi və siyasi sistemlərin möhkəmliyi və 
bütövlüyü, eləcə də sülh şəraitində regional inteqrasiya prosesləri 
ona gətirib çıxarıb ki, böyük dövlətlərin ayrı-ayrı coğrafi 
məkanlarda regional maraqları geniş şəkildə təmin edilə bilir. 
Məsələn, Avropanın birləşməsi prosesləri nəticəsində ABŞ-ın bu 
regionda maraqları bütövləşmə proseslərinə malik olur, ölkə 
demək olar ki, Avropa siyasi regionunda öz maraqlarını 
bütünlükdə təmin edə bilir. Soyuq müharibə dövründə isə ABŞ-ın 
yalnız Qərbi Avropada maraqları təmin edilə bilirdi. İndiki 
zamanda böyük dövlətlərin maraqları inteqrasiya prosesləri 
şəraitində daha yüksək səviyyədə təmin edilir. Tarixən mövcud 
olmuş “parçala və hökm sür”  kimi prinsiplər müasir qloballaşma 
dövründə heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Prinsipin tətbiqi fayda 
vermir. Prinsipi tətbiq edən böyük dövlətlərin maraqları daha çox 
risqə məruz qalır. Nəzərə almaq lazımdır ki, parçalanmış 
regionlarda böyük dövlətlərin region üzrə maraqları da yarımçıq 
təmin edilir. Bu baxımdan Rusiya Cənubi Qafqazda tətbiq etdiyi 
siyasətin mahiyyətini dəyişməlidir ki, bu dövlətin ümumregion 
maraqları yüksək səviyyədə təmin edilə bilsin. Cənubi Qafqazın 
bütöv iqtisadi və siyasi sistemi Rusiyanın bölgədə sülh yolu ilə 
maraqlarının təmin edilməsində əlverişli vasitə ola bilər. Qeyd 
edilməlidir ki, Rusiyanın Ermənistan işğalçılığını dəstəkləməsi və 
ədalətli sülh üçün Ermənistana təzyiq göstərməməsi Azərbaycan 
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xalqı və dövlətinə mənfi təsir göstərir və cəmiyyətdə mənfi 
emosiyalar doğurur. Bu amil də təbii olaraq Rusiya-Azərbaycan 
münasibətlərinə mənfi təsir göstərir. Rusiyanın Azərbaycanda 
maraqları yarımçıq təmin edilir. Azərbaycan bir çox hallarda 
Rusiyanı öz dövlətçiliyi üçün təhlükəli element kimi görür, 
iqtisadi və siyasi baxımdan özünü müdafiə məqsədi ilə digər 
iqtisadi və siyasi, eləcə də hərbi sistemlərlə yaxınlıq etmək 
məcburiyyətində qalır. Azərbaycanın Qərb istiqamətli siyasəti 
təbii olaraq regiona təsir edir və regionda qüvvələr nisbətini 
dəyişir. Bu amil də Rusiyaya geosiyasi vəziyyətin dəyişməsi 
naminə sərf etmir. Rusiya Azərbaycanla Ermənistan arasında 
ədalətli sülhün əldə edilməsinə çalışarsa, Rusiyanın bölgə 
maraqları daha da genişlənə bilər və əhatə dairəsi də böyüyər. Bir 
bölgədə sülh olmadıqda, həmin bölgədə maraqları olan böyük 
dövlətlərin maraqlarının genişlənməsi proseslərinin qabağının 
alınması siyasəti güclənir. Belə ki, bölgənin təzyiqə məruz qalan 
dövləti çalışır ki, öz milli və dövlət maraqlarını qorumaq üçün 
təzyiq edən böyük dövlətin maraq dairəsini məhdudlaşdırsın və 
təzyiq imkanlarını azaltsın. Lakin sülh şəraitində risqlər 
azaldığından, böyük dövlətlərin maraqları da çətin mane olmadan 
genişlənmə şəbəkəsinə malik olur. Cənubi Qafqaz Rusiya üçün 
həm tarixi, həm mədəni, həm iqtisadi, həm də strateji maraqları 
qəbul edən və ötürən transməkan kimi xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edən bölgədir. Rusiya Cənubi Qafqaza dayaq elementi kimi baxır. 
Bölgədə təsir imkanlarını artırmaq baxımından Rusiyanın siyasəti 
öz xüsusiyyətinə görə heç də müasir zamanın tələblərinə cavab 
vermir. Buna görə də Rusiya bölgədə maraqlarının təmin 
edilməsində ciddi maneələrlə rastlaşır. Sülh bölgəsi yalnız 
Rusiyanın maraqlarına tam cavab verə bilər. Rusiyanın bölgədə ən 
yaxın müttəfiqi əksər təsir mexanizmlərinə malik olan, həmçinin 
çoxtərəfli imkanlara sahib olan Azərbaycan da ola bilər.  

Azərbaycanla Ermənistan arasında yarana biləcək sülhün 
Rusiya üçün müsbət tərəflərinin bəzi aspektlərini aşağıdakı 
şəkildə qeyd etmək olar: 
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Birincisi,  Cənubi Qafqazda sülhün olması Rusiyanın Şimali 
Qafqaz bölgəsində sabitliyə müsbət təsir edə bilər. Şimali 
Qafqazla-Cənubi Qafqaz arasında sıx iqtisadi və mədəni əlaqə 
yaranar.  
İkincisi, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün olması 

Rusiyanın Cənubi Qafqazdan keçməklə yaxın bölgələrdə olan 
maraqlarının da təmin edilməsinə kömək edər. 

Üçüncüsü, sülhün bərpa olunması Rusiya-İran, Rusiya-
Türkiyə əlaqələrinin daha da güclənməsinə səbəb olar. 
Azərbaycan Rusiya-İran və Rusiya-Türkiyə əlaqələrində 
birl əşdirici geosiyasi element rolunu oynaya bilər. 

Dördüncüsü, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğaldan 
azad edərsə və sülh yaranarsa, bölgədə Türkiyə, İran və Rusiyanın 
da daxil ola biləcəyi iqtisadi və siyasi ittifaq yarana bilər.  

Beşincisi, sülhün olması sayəsində Azərbaycan vasitəsilə 
Rusiya-Ermənistan əlaqələri inkişaf edər. Azərbaycan tranzit ölkə 
olaraq Rusiya-Ermənistan əlaqələrinin inkişafına kömək edər.  

Altıncısı, Rusiya-Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin inkişafı 
Rusiya-Gürcüstan-Ermənistan əlaqələrinin də yükəsk səviyyədə 
inkişafına səbəb olar. 

Yeddincisi, sülhə nail olunarsa, Azərbaycan Rusiya amilini və 
Rusiyanın böyük dövlət kimi maraqlarını nəzərə alaraq, öz 
təhlükəsizliyini təmin etmək baxımından NATO ilə əlaqələrini bir 
qədər zəifl ədə bilər ki, bu siyasət də Rusiyanın bölgə maraqlarına 
xidmət edər.  

Səkkizincisi,  nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiyada təxminən 20 
milyon nəfər müsəlman yaşayır. Müsəlman dininə etiqad 
edənlərin Ərəb dövlətləri və Türkiyə ilə əlaqələri vardır. 
Azərbaycanın Rusiya müsəlmanları ilə Ərəb dövlətləri və Türkiyə 
arasında birl əşdirici element kimi əhəmiyyəti artar.  

Doqquzuncusu, Azərbaycan Rusiyanın tərkibində yaşayan 
türkdilli xalqlarla Türkiyə arasında mühüm rol oynayar və 
Türkiyə-Rusiya yaxınlaşmasına yardımçı ola bilər.  

Onuncusu, sülh bərpa olunarsa, Cənubi Qafqazda sürətli 
inkişaf olar ki, bu region ümumilikdə Rusiya məhsulları üçün 
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böyük bir bazara çevrilər. Rusiya şirkətləri Azərbaycanda 
imtiyazlı iqtisadiyyatla məşğul olarlar.  

Onbirincisi, sülh mövcud olarsa, Rusiya şirkətləri daha çox 
Azərbaycandakı layihələrdə iştirak edərlər. Azərbaycan 
iqtisadiyyatında Rusiya sərmayəsinin payı artar. Rusiya 
iqtisadiyyatının Rusiya sərhədlərindən cənuba doğru genişlənməsi 
prosesləri daha da sürətlənər.  

Onikincisi,  Rusiya Azərbaycan kimi bölgənin güclü 
elementini özünə yaxınlaşdırar və Azərbaycan vasitəsilə bölgənin 
digər elementlərinə (subyektlərinə) də güclü təsir mexanizmlərini 
əlində saxlayar.  

Onüçüncüsü, Azərbaycana Rusiya sərmayəsinin axını 
güclənər, regionun enerji layihələrind ə Rusiyanın təsir imkanları 
genişlənər.  

Ondördüncüsü, Azərbaycan Mərkəzi Asiyanın Qərbə 
inteqrasiyasında əlverişli geosiyasi mövqeyə malik olduğundan, 
Rusiya Azərbaycanla sıx yaxınlıq edər və Mərkəzi Asiyanın 
Qərbə inteqrasiya proseslərində mühüm təsir imkanlarına sahib 
olar.  

Onbeşincisi, Cənubi Qafqazın sülh regionuna çevrilməsi 
Rusiyanın bu bölgədə maraqları üçün risqləri azaldar. 

Onaltıncısı, Ermənistanın işğalçılığına son qoyulmaqda 
Rusiyanın köməyi Rusiyanın Azərbaycanda təsirlərini artırar. 
Azərbaycan xalqının Rusiyaya qarşı münasibəti tamamilə müsbət 
istiqamətdə dəyişər. Rusiyaya yaxınlıq meyli artar. Bu amil də 
Rusiyanın Azərbaycanda maraqlarını gücləndirər. Rusiyanın 
cənub sərhədlərinin Azərbaycan hissəsinin təhlükəsizlik sistemi 
güclənər, sistemin etibarlılığı daha da artar.  

Onyeddincisi, Rusiya Azərbaycanın strateji təyinatlı iqtisadi 
obyektlərində müəyyən paylara malik ola bilər.  

Onsəkkizincisi,  ədalətli sülhə kömək edən Rusiyanın 
Azərbaycanda mədəni təsirləri artar, rus dilinin tətbiqi dairələri 
geniş yayılar. Bu da Rusiyanın maraqlarına böyük kömək edər. 

Ondoqquzuncusu, Rusiya ilə Azərbaycan arasında sərhəd 
rejimi  daimi olaraq sabit qalar və gərginləşməz. 
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İyirmincisi,  Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya arasında 
ticarət mərkəzlərinin sayı çoxalar, ticarət dövriyyəsi artar və 
ticarət sistemləri şəbəkəsi genişlənər. 
İyirmibirincisi,  Rusiyanın Qərb və regional güc mərkəzləri 

ilə kəskin rəqabət aparmaq siyasəti risqləri azalar ki, bu amil də 
maraqların təhlükəsiz şəkildə təmin edilməsinə xidmət edər. 
İyirmiikincisi,  sülh yaranarsa, Azərbaycan dost Rusiya üçün 

cənubdan gələn təhlükələrin qarşısının alınmasında ən etibarlı 
tərəfdaş ola bilər və s.  

  
 Yazılma tarixi 15 iyul 2010-cu il  

 
Sülhün Cənubi Qafqazda strateji maraqları olan ABŞ 

üçün müsbət tərəfləri 
 
ABŞ dünyanın ən güclü iqtisadiyyata malik olan ölkəsi olaraq 

super güc mərkəzi kimi ayrı-ayrı siyasi regionlara təsir 
imkanlarına malikdir. ABŞ ayrı-ayrı geosiyasi regionları birləş-
dirən ümumdünya iqtisadi və siyasi sisteminin formalaşmasında 
və sistem şəbəkəsinin yaranmasında mühüm və təsiredici mərkəz 
rolunu oynaya bilir. Ayrı-ayrı regionlarda ABŞ-ın iqtisadi 
sərmayəsi, dövlətə məxsus transmilli korporasiyaların fəaliyyəti, 
həmçinin siyasi baxımdan təşkilatlanmada ABŞ-ın yaxından 
iştirakı bu dövlətin ümümdünya münasibətlər sistemində ağırlıq 
və təkanverici mərk əz rolunu oynamasını bir daha sübut edir. 
Ümumdünya dövlətlərinin münasibətlərini geniş şəkildə 
qruplaşdıran, formalaşdıran təşkilat olan BMT də ABŞ-ın 
təşəbbüsü ilə yaradılıb və bu dövlət təşkilatın siyasətinin əsas 
istiqamətlərinin müəyyən olunmasında həlledici mövqeyə malik-
dir. Eyni zamanda ABŞ AvroAtlantik məkanının subyektlərinin 
təşkilatlanmasını (NATO Alyansı) da həyata keçirir. Avropa 
İttifaqının yaranmasında ABŞ-ın xüsusi dəstəyi mövcuddur. 
Dünya iqtisadi münasibətlərində də ABŞ-ın siyasi təsirləri 
böyükdür. Bu dövlətin Ümumdünya Ticarət Təşkilatındakı 
fəaliyyətini həmin siyasətə sübut olaraq qeyd etmək olar. Bu 
baxımdan da ABŞ dünya münasibətlərinin qruplaşmasında, 
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təşkilatlanmasında əsas və mərk əzi element rolunu oynayır. ABŞ 
iqtisadi və siyasi sistemlər vasitəsilə müxtəlif geosiyasi regionlara 
nəzarət mexanizmini yaradır və təsir imkanları əldə edir.  

SSRİ dağıldıqdan sonra ABŞ-ın xarici siyasət strategiyasının 
prioritet istiqamətlərindən biri də SSRİ-dən ayrılmış respublika-
larda, eləcə də kommunist ideologiyasının hökm sürdüyü digər 
məkanlarda (məsələn, Şərqi Avropada) iqtisadi və siyasi təsir 
imkanları əldə etməkdən ibarət olmuşdur. Bu baxımdan ABŞ 
iqtisadi vasitələr, maliyyə yardımı, hərbi və humanitar sahələrdə 
yardım etmək metodundan istifadə etməklə həmin siyasi 
regionlarda təsir imkanları yaratdı. ABŞ SSRİ ilə rəqabət 
mübarizəsində qalib dövlət oldu. İkiməzmunlu-fərqli əsaslarla, 
qurulan iqtisadi və siyasi sistemlərdən biri çökdü. Keçmiş SSRİ-
dən ayrılan ölkələrdə iqtisadi resursların çatışmazlığı, kasıbçılıq, 
vahid sənaye və infrastruktur sisteminin dağılması, bununla da 
cəmiyyətlərdə baş verən ictimai-siyasi sabitsizlik məcbur edirdi 
ki, həmin dövlətlər ABŞ-la sıx yaxınlıq etsinlər və ABŞ 
köməyindən faydalansınlar. Sosialist quruluşundan xilas olmağa 
can atan dövlətlər eyni zamanda kapitalizm quruluşuna keçmək və 
yeni iqtisadi münasibətlər sistemi yaratmaq üçün Qərb, ABŞ və 
Avropa ilə inteqrasiya proseslərinə üstünlük verməyə başladılar. 
Dövlətlər öz təhlükəsizliklərini təmin etmək baxımından da Qərb 
(Avroatlantik) təhlükəsizlik sisteminə inteqrasiyanı əsas götür-
dülər. Rusiyanın iqtisadi zəifliyi, ölk ə daxilində baş verən ictimai-
siyasi sabitsizlik ABŞ-a imkan verdi ki, ondan ayrılmış əraziləri 
sürətlə Qərbə inteqrasiya etdirə bilsin. ABŞ-ın diqqət göstərdiyi 
siyasi regionlardan biri də məhz Xəzər regionu oldu. Xəzər 
regionu müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu və toqquşduğu bir 
məkan olaraq, böyük dövlətlərin maraqlarını özünə cəlb etməyə 
başladı. ABŞ 1992-1993-cü illərdən başlayaraq Xəzər regionunun, 
xüsusilə Cənubi Qafqazın Qərbə inteqrasiyasını əsas prioritet 
hesab etdi. 1994-cü ildə imzalanan “Əsrin Müqaviləsi” il ə Qərbin 
Azərbaycanda enerji maraqlarının əsası qoyuldu. Bu neft 
müqaviləsi ilə ABŞ-ın Xəzər regionunda, Azərbaycanda strateji 
maraqlarının əsasları formalaşmağa başladı. XX əsrin 90-cı 
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ill ərinin ortalarından etibarən isə Rusiyanın Xəzər regionuna, 
Cənubi Qafqaza təkrar olaraq, həm də geniş spektrlər üzrə, dönüşü 
başladı və Rusiya təkrarən öz ətraflarında, sərhəd kənarlarında 
təhlükəsizlik sistemini möhkəmləndirmək siyasətini yeritməyə 
başladı. Çünki Rusiyanın iqtisadi zəifliyi dövl ətin parçalanması 
üçün əlverişli şərait yaratmışdı. Çeçenistan müharibələri 
Rusiyanın Cənubi Qafqazda diqqətini daha da yüksəltdi. XX əsrin 
90-cı illərinin ortalarından etibarən Qərbin Cənubi Qafqazda 
iştirakının güclənməsini Rusiya öz regional maraqları, eləcə də 
dövlətçiliyinin qorunması baxımından təhlükə olaraq görməyə 
başladı. Cənubi Qafqazda ABŞ-Rusiya siyasi rəqabəti gücləndi. 
Rəqabətdə əsas təzyiq vasitəsi olaraq münaqişələrdən istifadə 
edildi. Gürcüstanın Abxaziya və Cənubi Osetiya əraziləri, 
Acarıstan Muxtar qurumu, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi 
iki böyük dövlətin maraq dairəsinə çevrildi.  

Qərb və Rusiyanın siyasi rəqabəti Cənubi Qafqazın iqtisadi və 
siyasi sisteminin məkan baxımıdan bölünməsinə səbəb olubdur. 
Əsas əziyyət çəkən dövlətlər isə münaqişə tərəfləridir. 
Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin Rusiya və Qərb üçün 
xüsusi əhəmiyyət kəsb etməsinə sübut olaraq, ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədləri olaraq ABŞ, Rusiya və Fransanın iştirakını 
xüsusi qeyd etmək olar. Qərbin və Rusiyanın münaqişədə vasitəçi 
kimi birbaşa iştirak etmələri həmin dövlətlərin region 
maraqlarının əsaslarını təşkil edir. ABŞ çalışır ki, Cənubi Qafqaz 
regionunu birləşmiş, vahid şəkildə Qərbə inteqrasiya etdirsin. 
Buna görə də iqtisadi, siyasi və hərbi üsullardan istifadə edir. 
Regionun birləşmiş formada Qərbə inteqrasiyasına isə Rusiya 
qısqancılıq hissi ilə yanaşır və bunun əleyhinə siyasət həyata 
keçirir. Rusiyanın regionda yaxından iştirakı regionun 
subyektlərinin Qərb istiqamətli siyasətində ehtiyatlılıq yaradır.  

ABŞ Rusiya ilə rəqabət mübarizəsinin tərkib hissəsi olaraq 
regiona çox zaman “iki istiqamətli”-“haçalanmış formalı” siyasəti 
ilə yanaşır və buna məcbur olur. Rusiya çalışır ki, regionun hər üç 
dövlətinə təzyiq vasitəsi olaraq münaqişələri dəstəkləsin və 
regionda əlavə subyektlər yaratsın və öz hərbi –siyasi maraqlarını 



 537

həmin subyektlərdə təmin etsin. Abxaziya və Cənubi Osetiyanın 
tanınmasını və Rusiya hərbi bazalarının bu qondarma qurumlarda 
yerləşməsini misal çəkmək olar. Rusiya Dağlıq Qarabağın 
müstəqilliyini ona görə tanıya bilmir ki, Azərbaycanın hərbi-siyasi 
baxımdan birbaşa Qərbə inteqrasiyasından ehtiyatlanır, eyni 
zamanda Türkiyə amili də burada mühüm rol oynayır. Rusiya 
Türkiyə ilə dost münasibətləri yaratmaqda xüsusi maraq güdür və 
Türkiyəni öz coğrafi-siyasi məkan sisteminə daxil etmək 
Rusiyanın tarixi strategiyasına aiddir. ABŞ da öz növbəsində 
Rusiyanın Cənubi Qafqazda əlavə subyektlər yaratmaq siyasətinin 
əleyhinədir və buna görə də Abxaziya və Cənubi Osetiyanın 
müstəqilliyini tanımır. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağın da 
müstəqilliyini tanıya bilməz. Ək təqdirdə, Rusiyanın bölgədə 
əlavə subyektlər yaratmaq  siyasəti tam şəkildə icra edilə bilər. 
Bununla yanaşı, ABŞ Rusiya amilini nəzərə alaraq, Rusiyanın 
bölgəyə münasibətdə təcavüzkar siyasətini yumşaltmaq məqsədilə 
Cənubi Qafqazda müəyyən güzəştlərə də yer verir. Rusiya da 
iqtisadi cəhətdən gücləndikcə ABŞ-ın bölgə maraqlarına birbaşa 
və ya dolayısı yollarla zərbə vurmağa çalışır. Məsələn, Rusiya 
Xəzər qazını bu dövlətdən yan keçməklə, Avropaya çatdırmağı 
nəzərdə tutan NABUCCO layihəsinin əleyhinə siyasət yeridir. Bu 
layihəyə rəqib olaraq “Cənub axın” layihəsini reallaşdırmaq 
siyasətini həyata keçirir. 

Sadalanan fikirlərə əsasən, bildirmək olar ki, ABŞ 
Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabaş münaqişəsində bir 
istiqamətli siyasət həyata keçirmək prinsipinə üstünlük verməli, 
regionda strateji maraqlarını gücləndirmək və genişləndirmək 
baxımından iki dövlət arasında ədalətli sülhün əldə olunması üçün 
mümkün vasitələrdən istifadə etməlidir. Çünkü sülh şəraitində 
ABŞ-ın region maraqları hal-hazırkı vəziyyətindən daha da 
yüksək səviyyədə təmin edilə bilər. Bunun bəzi tərəflərini 
aşağıdakı şəkildə izah etmək olar: 

Birincisi,  Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad 
edərsə və ABŞ bu siyasətə tam dəstək olarsa, Türkiyə ilə 
Ermənistan əlaqələri yaranar və ABŞ Türkiyə vasitəsilə 
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Ermənistanı sürətlə Qərbə inteqrasiya etdirə bilər. Türkiyə 
vasitəsilə ümumi olaraq Cənubi Qafqaza yüksək nəzarət 
imkanlarına malik olar. Türkiyə ABŞ-ın regional sistemlərarası 
əlaqələrinin yaranmasında və Şərq-Qərb regionlarının münasibət-
lərinin şəbəkələşməsində mühüm dayaq elementi rolunu oynayır.  
İkincisi, sülh əldə olunarsa, Ermənistan regional layihələrə 

qoşular və regional layihələr ABŞ üçün Ermənistana siyasi təsir 
imkanları qazandırar.  

Üçüncüsü, sülhün əldə olunması ilə Ermənistanda Türkiyə və 
Azərbaycan sərmayəsinin olması və güclənməsi, Rusiyanın təsir 
imkanlarını aşağı salar ki, bu amil də regionun Qərbə 
inteqasiyasına üstünlük gətirər.  

Dördüncüsü, sülhün olması nəticəsində Cənubi Qafqazın 
iqtisadi və siyasi sistemi bütövləşə bilər və bu siyasət də bölgənin 
ümumi inkişafına gətirib çlxarar. Ümumi inkişaf da öz növbəsində 
bölgənin ümumi siyasi immunitetini artıra bilər. 

Beşincisi, sülh əld olunarsa, Azərbaycanın Ermənistan 
üzərində iqtisadi təzyiqləri yarana bilər ki, bu da ABŞ üçün 
faydalı olan siyasətə çevrilə bilər. 

Altıncısı, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün olması ilə 
Türkiyənin Cənubi Qaqfazda daha da güclənməsi baş verər ki, bu 
siyasət ümumilikdə Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin də 
yaxşılaşmasına gətirib çıxara bilər. Türkiyə-Rusiya münasibətlə-
rinin yaxşı olması Cənubi Qafqazda ABŞ-Rusiya münasibətlərinin 
gərginliyinin qarşısını almağa xidmət edər. Türkiyə hər zaman 
sülhü yaradıcı-vasitəçi dövlət rolunu oynaya bilər.  

Yeddincisi, bölgə sülhə nail olmaqla Rusiya-ABŞ siyasi 
rəqabətinin kəskinləşməsinin qarşısını ala bilər. Bölgə 
transyumşaldıcı məkan rolunu oynayar. Eyni zamanda həm 
Rusiyanın, həm də ABŞ-ın bölgə maraqlarının təmin edilməsində 
balans əmələ gətirə bilər. 

Səkkizincisi,  sülhün mövcudluğu ABŞ-ın Cənubi Qafqazda 
gələcək iqtisadi sərmayələri üçün risqləri aşağı sala bilər və 
regionda uzun müddətli sabitlik yaranar ki, bu da iqtisadi 
əlaqələrin davamlı və etibarlı olmasını zəruri edər.  
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Doqquzuncusu, bölgədə sülhün olması Xəzər regionunun 
enerji resurslarının Qərbə ixracındakı risqləri azaldar. 

Onuncusu, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün olması 
nəticəsində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində siyasi 
hakimiyyətin tam nəzarəti yaranar ki, burada terrorizm və digər 
transmilli cinayətkarlığın qarşısı alınar. ABŞ dünyada terrorla 
mübarizə aparan dövlətdir. Bu siyasət də ABŞ-ın terror əleyhinə 
siyasətinə müsbət fayda gətirər.  

Onbirincisi,  Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əldə 
olunması və ABŞ-ın buna dəstəyi nəticəsində ABŞ-ın bölgəyə 
münasibətdə “haçalı” siyasətinə son qoyular ki, bölgə 
dövlətlərində ABŞ-ın imici daha da artar. Bu siyasət də ABŞ-ın 
region maraqlarının güclənməsinə xidmət edər.  

Onikincisi,  bölgədə sülhün yaranması bölgənin silahsız-
laşdırılması siyasətinə xidmət edər, bölgədə sülh yaşanar. Bu 
siyasət də Cənubi Qafqaz bölgəsi ilə ABŞ arasında sülh 
inteqrasiyasına xidmət edər.  

Onüçüncüsü, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün əldə 
edilməsi ABŞ-da yaşayan erməni lobbisinin ABŞ hökumətinə 
təzyiqlərini azaldar. ABŞ-Türkiyə münasibətlərində qondarma 
erməni soyqırımına görə münasibətlər gərginləşməz və s.  

   
 Yazılma tarixi 18 iyul 2010-cu il 

  
Sülhün Cənubi Qafqazda strateji maraqları olan Türkiy ə 

üçün müsbət tərəfləri 
  
Türkiyə ümumdünya iqtisadi, mədəni və siyasi-geosiyasi 

münasibətlər sistemində Şərq və Qərb, Şimal və Cənub 
sistemlərinin birləşdirici, qovuşdurucu elementi kmi mühüm rola 
malikdir. Türkiyə eyni zamanda geosiyasi münasibətlər sisteminin 
tərkib elementi olan, sistemləri formalaşdıran və sistemlərarası 
münasibətlər yaradan, sərhədlər müəyyənləşdirən müxtəlif 
sivilizasiyaların birl əşməsini təmin edən bir coğrafi məkanda 
yerləşir. Türkiyənın müasir regional siyasəti, coğrafi mövqeyi, bu 
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baxımdan tranzit rolu və müəyyən səviyyədə gücü bu dövləti 
regionun geosiyasi münasibətlər sisteminin aparıcı elementi 
olmağa vadar edir. Türkiyə Şimal-Cənub, Qərb-Şərq geosiyasi 
münasibətlər sisteminin qovuşduğu aralıq coğrafi məkanda 
yerləşdiyindən, Avrasiyanın “siyasi bel qurşağı” ndakı məkanda 
iqtisadi-mədəni və siyasi sistemin aparıcı elementi kimi əhəmiyyət 
kəsb edir. Türkiyənin regional siyasəti, coğrafi mövqeyinə 
müvafiq olaraq, siyasi, iqtisadi cərəyanların keçdiyi çoxistiqamətli 
şəbəkənin-sistemin tərkib elementini formalaşdırır. Türkiyənın 
şimal və şimal-şərq istiqamətli siyasət qolunda Cənubi Qafqaz 
mühüm geosiyasi element rolunu oynayır. Cənubi Qafqaz 
Türkiyənin həm regional, həm də Türk dünyası, eləcə də dini 
tərkibli xarici siyasətində ötürücü və qəbuledici funksiyanı 
yerinə yetirən geosiyasi məkandır. Türkiyə Cənubi Qafqaz 
vasitəsilə Şimali Qafqaza-Rusiyaya, eləcə də Mərkəzi Asiyaya 
çıxış imkanları əldə edə bilir. Siyasi cərəyan istiqamətlərinin 
müəyyən olunmasında, eləcə də trayektoriya üzrə vasitələrin 
hərəkətə gətirilməsində Cənubi Qafqaz xüsusi mövqeyə malikdir. 
Azərbaycan Türkiyənin həm regional siyasətində, həm də Türk 
dünyası siyasətində başlıca təminedici element rolunu oynayır. 
Eyni zamanda Cənubi Qafqaz (xüsusilə, Azərbaycan) Türkiyə 
üçün müxtəlif sistemlərdən gələn təhlükəli siyasi cərəyanların 
qarşısını almaqda da əlverişli potensiala sahibdir. Türkiyənin 
regional siyasətinə zərbə vuran element isə Ermənistandır. 
Ermənistan Türkiyəyə daxil olan mənfi cərəyanların 
ötürülməsində əsas ötürücü və təkanverici funksiyanı yerinə 
yetirir. Cənubi Qafqazın vahid (tam, ümumi) tərkibli iqtisadi və 
siyasi sisteminin olmaması Türkiyənin region siyasətinin 
bütövləşməsinə, tamamlanmasına imkan vermir. Türkiyənin 
Ermənistanda iqtisadi və siyasi maraqları rəsmi olaraq təmin edilə 
bilmir, eləcə də Ermənistan Türkiyənin potensialından 
faydalanmaq imkanlarından xaricdir. Ermənistan Cənubi Qafqaz 
geosiyasi sisteminin “vitaminl ərind ən lazımi qədər qidalana 
bilməyən siyasi sinir hüceyrəsi” rolunda çıxış edir. Ermənistan 
ümumi regional sistemdən tam şəkildə faydalana bilmir.  
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Türkiyə-Ermənistan rəsmi əlaqələri 1993-cü ildə Ermənistan 
tərəfindən Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun işğalından sonra 
kəsilib və hal-hazıra qədər də mövcud deyildir. Bununla yanaşı, 
Ermənistanın Türkiyəyə qarşı qondarma soyqırımı və ərazi 
iddiaları da iki dövlət arasında rəsmi əlaqələrin yaranmasına 
imkan vermir. Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinin yaranması ilk 
növbədə Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad 
etməsi ilə əlaqədardır. Türkiyənin Ermənistana münasibətdə rəsmi 
siyasətinin mahiyyəti də bundan ibarətdir. Ermənistan tərəfindən 
Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi Türkiyənin 
regional və milli, eləcə də dövlətçilik maraqlarına xidmət edən 
siyasət olar. Bu siyasətin Türkiyə üçün bəzi müsbət tərəflərini 
aşağıdakı şəkildə qeyd etmək olar:  

Birincisi, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün bərpası 
Cənubi Qafqazın iqtisadi və siyasi sisteminin bütövləşməsinə 
gətirib çıxara bilər ki, bu amil də Türkiyənın Cənubi Qafqaz 
siyasətinin əksər istiqamətlərinin maneəsiz fəaliyyət göstərməsinə 
müsbət təsir edər.  
İkincisi, Ermənistan Türkiyə ticarət məhsullarının bazarına 

çevrilər. Burada Türkiyə məhsulları da geniş şəkildə satılar. 
Türkiyə iş adamları üçün əlavə qazanc obyektləri yaranar.  

Üçüncüsü, Türkiyə sərmayəsi Ermənistan iqtisadiyyatına cəlb 
edilər ki, bu da Türkiyənin Ermənistan üzərində təsirlərini artırar. 
Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı sərhəd bölgələrin qarşılıqlı 
ticarəti yaranar.  

Dördüncüsü, Türkiyə vətəndaşları Ermənistana axar ki, 
əhalisi az olan Ermənistanda türklərin tərkibi tədricən çoxalar. 

Beşincisi, Ermənistanın sənaye və turizm sahələrində Türkiyə 
sərmayəsinin payı artar ki, bu da Türkiyənin Ermənistan 
hakimiyyəti üzərində təsirlərini artırar. 

Altıncısı, Ermənistan Türkiyə üzərindən Qərbə inteqrasiya 
proseslərini gücləndiriər ki, bu amil də Türkiyənin təsirlərini artırar.  

Yeddincisi, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri Ermənistan 
üzərindən də həyata keçirilər ki, bu da Türkiyəyə müəyyən qədər 
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təsir imkanları qazandırar. 
Səkkizincisi,  Türkiyə Ermənistanı regional iqtisadi layihələrə 

qoşar ki, bu da Türkiyənin Ermənistana iqtisadi və siyasi 
təsirlərini artırar. 

Doqquzuncusu, Ermənistan vətəndaşlarının Türkiyəyə 
emiqrasiyası (mühacirəti) prosesləri yaranar ki, bu siyasət də 
Türkiyənin xeyrinə olar. 

Onuncusu, Türkiyə ilə Ermənistan arasında dostluq və yüksək 
səviyyəli əməkdaşlıq yaranar ki, nəticəsi də Türkiyənin xeyrinə 
olar. 

Onbirincisi,  Ermənistanın Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarına və 
soyqırım iddialarına son qoyular ki, bu amil də Türkiyənin 
regional və qlobal səviyyəli siyasətinə müsbət təsir edər. 

Onikincisi,  Türkiyə ilə Ermənistan arasında dostluq və strateji 
tərəfdaşlıq münasibətlərinin yaranması Ermənistanda birtətəfli 
qaydada mövcud olan Rusiya təsirlərini azaldar ki, bu siyasət də 
regionda Türkiyə-Rusiya münasibətlərində balansın artmasına 
kömək edər. 

Onüçüncüsü, Ermənistanda Rusiya-Türkiyə yaxınlaşması 
meydana gələ bilər ki, bu amil də maraqların bölünməsi, 
maraqların mübadiləsi proseslərini gücləndirər. 

Ondördüncüsü, erməni lobbisinin ABŞ siyasi hakimiyyətinə 
təsirləri azalar və Avropada anti-türk təbliğatlarına bir qədər son 
qoyular ki, bu da ABŞ-Türkiyə, Türkiyə-Avropa münasibətlərinə 
müsbət təsir edər və s.  

Türkiyə-Ermənistan münasibətləri Azərbaycanın milli 
maraqlarından kənar, torpaqlar işğaldan azad olunmamış 
yaranarsa, bu siyasət Türkiyəyə heç bir fayda gətirməz. 
Türkiyənin regional, dövlətçilik və milli maraqları təhlükə altında 
qalar. Nəzərə almaq lazımdır ki, işğalçılıq üzərindən yarana 
biləcək sülhün əbədi olaraq mövcudluğu mümkün deyil.  

Dünyanın sülh hakim olduğu digər regionları ilə yanaşı, 
Cənubi Qafqaz sakinlərinin də sülh şəraitində yaşamaq hüquqları 
vardır. Bu hüquqların əldə edilməsi, qorunması və inkişafı Cənubi 
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Qafqazda yaşayanlardan asılıdır. Regionun hər bir sakini öz 
həyatını səmimi və dostluq münasibətləri əsasında qurmalıdır. Bu 
hal mövcud olarsa, Cənubi Qafqazın birliyini pozan kənar 
ünsürlər də öz çirkin niyyətlərinə çata bilməzlər.  

   
Yazılma tarixi 20 iyul 2010-cu il  

 
Dünyanın sülh siyasəti sisteminin əsasları  
  
Dünyanın sülh siyasəti sistemi anlayışı  
 
Dünya dövlətləri yarandıqları tarixdən, dövlətlər meydana 

gəldikləri andan qarşılıqlı olaraq münasibətlər qurmaqla öz 
fəaliyyətlərini təmin etmişlər və hal-hazırda da təmin etməkdə 
davam edirlər. Dövlətlər qarşılıqlı münasibətlər zamanı öz daxili 
tələbatlarını  ödəməyə, maraqlarını təmin etməyə və 
genişləndirməyə çalışmışlar. Tarixən formalaşmış münasibətlər 
sisteminin əsas mahiyyətini də bu prinsip təşkil etmişdir. 
Tələbatlar ödənildikcə, maraqlar təmin edildikcə və daxili 
cəmiyyətlərdə inkişafa nail olunduqca münasibətlərin sfera və 
obyektləri də genişlənmişdir. Dövlətlərarası münasibətlər 
genişləndikcə dövlətin xarici mənafeyi, dövlət sərhəddindən kənar 
maraqları da genişlənmişdir. Dövlətlər ayrı-ayrı regionlarda 
maraqlarını müdafiə etmək və genişləndirmək uğrunda iqtisadi, 
mədəni, hərbi və digər formada siyasət həyata keçirmişlər. 
Dövlətin daxili maraq siyasəti il ə dövlətin xarici maraq siyasət 
birləşərək dövlətin ümumi f əaliyyətini  meydana gətirmişdir. 
Tarixi ictimai formasiya quruluşlarından asılı olaraq, eyni 
zamanda tarixin inkişaf dövrlərinə müvafiq olaraq dövlətlərarası 
münasibətlər əvvəlki primitiv  (sadə-az sahələri əhatə edən, 
məsələn, ticarət) formasından mürəkkəb formaya (bütün sahələri 
əhatə edən) keçmişdir. Bu o deməkdir ki, dövlətlərin meydana 
gəlmə tarixinin ilk dövrlərində münasibətlər kiçik sahələri əhatə 
edirdisə, müasir zamanda münasibətlərin əhatə olunduqları sahələr 
daha da geniş xarakter almışdır. Hal-hazırkı dövrdə dövlətlərarası 
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münasibətlər müəyyən istiqamətverici, ağırlıq mərk əzlərini  
(ABŞ, Kanada, Avropa, Çin və Rusiyanın da daxil olduğu Avro-
Asiya iqtisadi və siyasi mərkəzlərini buna misal çəkmək olar) 
özündə birləşdirən mürəkkəb bir struktura malikdir. Dövlətlərarası 
münasibətlər zamanı siyasət subyektləri qarşılıqlı olaraq bir-
birilərinın ərazilərinə daxil olaraq hərəkət edirlər. Bu baxımdan da 
beynəlxalq münasibətlər sistemi beynəlxalq münasibətlərin 
subyektlərini özündə birləşdirən şəbəkələşmiş formalardan 
ibarətdir. Şəbəkələşmə prosesləri zamanı dövlətlərin maraqları öz 
sərhədlərini keçir və vasitələr başqa dövlət ərazilərində fəaliyyət 
göstərir. Transmilli korporasiyaların, beynəlxalq təhlükəsizlik 
təşkilatlarının (məsələn, NATO) fəaliyyətini buna misal çəkmək 
olar. Fəaliyyət sahələri çox tərkibə malikdir. Dövlətlər bir-
birilərinin ərazilərində maraqlarını təmin etmək üçün 
diplomatiyadan istifadə edirlər. Diplomatiya maraq təminedici 
vasitə rolunda çıxış edir. Dövlətlərarası münasibətlərin 
genişlənməsi prosesləri əsasən dövlətlərin öz maraqları uğrunda 
həyata keçirdikləri genişlənmə (ərazi baxımdan) siyasəti 
nəticəsində həyata keçirilir. Dövlətlər tarixin müəyyən dövrlərində 
ərazi işğal etmiş, eləcə də yeni-yeni ərazilər ələ keçirmiş və yeni 
subyektlərlə münasibətlər qurmuşlar. Böyük dövlətlərin öz 
sərhədlərindən kənara doğru fəaliyyəti nəticəsində beynəlxalq 
münasibətlərin sferası da genişlənmişdir. Beynəlxalq münasi-
bətlərin obyektləri çoxalmışdır. Genişlənmə prosesi zamanı 
subyektlərin sayı həm də artmışdır. Məsələn, XVI əsrdən etibarən 
(Amerika qitəsi kəşf olunandan sonra) İspaniya krallığının 
Amerika qitəsində həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasəti (kongista-
torların Cənubi Amerikada işğalçılıq siyasəti) nəticəsində 
ümumdünya üzrə beynəlxalq münasibətlərin obyekt və 
subyektlərinin sayı artmışdır. Beynəlxalq münasibətlərin əhatəsi 
genişlənmişdir. II Dünya müharibəsi zamanı faşist Almaniyasının 
işğalçılıq siyasəti nəticəsində beynəlxalq münasibətlərin 
subyektlərinin sayı azalmışdır. Bunun əksinə olaraq, XX əsrin 
ortalarından etibarən, müstəmləkələrdən azad olan dövlətlərin 
hesabına beynəlxalq münasibətlərin subyektlərinin sayı artmışdır. 
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SSRİ dağıldıqdan sonra yeni artım prosesləri yaşanmışıdır. XX 
əsrin elmi-texniki inqilabından sonra beynəlxalq münasibətlərin 
sistemləşməsi prosesləri daha da sürətlənmişdir. Bu baxımdan 
mürəkkəb beynəlxalq münasibətlər sisteminin formalaşması 
proseslərinin də bir neçə mərhələdən ibarət olmasını 
əsaslandırmaq olar. Dövlətlərin inkişafına müvafiq olaraq, 
həmçinin beynəlxalq vəziyyəti tənzimləmək məqsədilə beynəlxalq 
münasibətlərin ayrı-ayrı sahələri üzrə beynəlxalq hüquq normaları 
meydana gəlmiş, beynəlxalq hüququn məcəllələşməsi və tətbiqi 
(icrası) prosesləri sürətlənmişdir. Mövcud beynəlxalq 
münasibətlər sistemi çoxsahəli və geniş məzmunlu beynəlxalq 
hüquq normaları sxeminin yaranmasını zəruri etmişdir. Geniş 
normalar sxemi mürəkkəb beynəlxalq münasibətlər sistemini 
yaratmışdır.  

Qeyd edildiyi kimi, beynəlxalq münasibətlər sadə və 
mürəkkəb tərkibə malik olur. Sadə tərkibli beynəlxalq 
münasibətlər əsasən qədim dövrlərdə mövcud olmuşdur. Sonrakı 
dövrlərdə isə sadə tərkibli beynəlxalq münasibətlər tədricən 
mürəkkəb tərkibli beynəlxalq münasibətlər sisteminə keçmişdir. 
Mürəkkəb tərkibli beynəlxalq münasibətlərdə subyektlərin sayı 
çox olur və münasibətlər demək olar ki, bütün sahələr üzrə 
qurulur. Beynəlxalq münasibətlər subyektinin daxili siyasətinin 
əhatə olunduğu bütün istiqamətlər üzrə münasibətlər qurulur. 
Beynəlxalq münasibətlərin sərhədxarici hərəkət vasitələri (canlı 
və cansız), hərəkətverici vasitələri, hərəkət istiqamətləri, hərəkət 
sxemləri, hərəkət sahələri və obyektləri, hərəkət dairələri 
cəmləşərək beynəlxalq münasibətlər sistemini formalaşdırır.  

Dövlətlərarası münasibətlərin xüsusiyyətləri əsasən mövcud 
vəziyyətdən yaranır. Mövcud vəziyyət də subyektlərin 
hərəkətlərindən, hərəkət istiqamətlərinin ölçüsündən-miqyasından, 
hərəkətetmə (fəaliyyət, davranış) formalarından, sahələrindən, 
subyekt və obyektlərdən asılı olur. Bu baxımdan beynəlxalq 
münasibətlər öz məzmununa görə, yəni münasibətlərin xarakterinə 
görə müharibə və sülh məzmunlu olur. Münasibətlərin sülh və 
müharibə məzmunu beynəlxalq münasibətlərin aktorlarının 
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qarşılıqlı maraqlarının  kəsişməsi, toqquşması və üst-üstə 
düşməsi ilə əlaqəli olaraq meydana gəlir. Beynəlxalq 
münasibətlərin sülh məzmunu əsasən dövlətlərin maraqları 
uğrunda hərəkətləri zamanı qarşılıqlı razılıq, kompromis əsasında 
meydana gəlir. Beynəlxalıq münasibətlərin məzmunu ilk növbədə 
dünya siyasətinin v əziyyətini  əks etdirir. Müharibə və sülh 
vəziyyətləri konkret vəziyyətlərdir. Bununla yanaşı, aralıq-keçici- 
vəziyyətlər də mövcud olur. Məsələn, beynəlxalq münasibətlərin 
aktorlarının ikisi və ya daha çoxları arasında mövcud olan 
gərginlik v əziyyətləri  əsasən müharibə və sülh vəziyyətləri 
arasındakı keçici vəziyyətlərdir. Müharibədən meydana gələn 
gərginlik tərəfləri sülh vəziyyətinə keçməyə vadar edir. Eləcə də, 
sülh vəziyyəti zamanı maraqların toqquşmasından meydana gələn 
gərginlikdən sonra müharibə vəziyyətinə keçmə prosesləri baş 
verə bilir. Bununla yanaşı, münasibətlər gərginləşmədən bir 
dövlətin qəfil olaraq, xəbər etmədən başqa dövlət ərazisinə 
işğalçılıq məqsədilə hərbi qoşun yeritməsi vəziyyəti də mövcud 
olur. Almaniyanın SSRİ üzərinə qəfil, gözlənilməz hücumunu 
misal çəkmək olar. Bu zaman vəziyyət, sülhdən gərginlik 
vəziyyətinə keçmədən, birbaşa müharibə vəziyyətinə keçməklə 
dəyişir.  

Dövlətlərarası münasibətlər ilk növbədə dövlətin daxili 
sahələrinin əhatə etdikləri istiqamətlər (iqtisadiyyat-istehsalat 
sahələri, sərmayə qoyuluşu, ticarət, vergi, maliyyə və s.; 
mədəniyyət, humanitar, elm və təhsil, texniki sahələr, hərbi 
sahələr, infrastruktur sahələri, səhiyyə, idman, ekologiya, insan 
hüquqları və s.) üzrə sərhəd xarici hərəkətlərindən meydana gəlir. 
Dövlətin daxili siyasət sahələri bir-biril ə sıx şəkildə əlaqəli 
olduğundan və ümumi insan maraqlarının təmin edilməsinə 
yönəldiyindən, sərhəddən kənar fəaliyyət sahələri də ümumi daxili 
tələbatlara əsaslanır və bu baxımdan bir-biriləri il ə sıx şəkildə 
əlaqəlidir. Dövlətlərin daxili sahələri aralarında birbaşa və 
ümumi əlaqələri  mövcud olur. Dövlət əsas-mərkəzi əlaqə 
yaradan- subyekt olaraq daxili sahələrinin digər dövlətin daxili 
sahələri il ə əlaqədə olmasını təmin edir. Dövlətlərin daxili 
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subyektləri aralarında mövcud olan əlaqələrin istiqamətləri ilk 
növbədə münasibətlər trayektoriyasını meydana gətirir. Dövlət-
lərin subyektləri (xarici işlər və digər nazirliklərin fəaliyyətini 
buna misal çəkmək olar) hərəkət edirlər və trayektoriya, hərəkət 
istiqamətləri meydana gətirirl ər. Beynəlxalq münasibətlərin əsas 
subyektləri olan dövlətlərin daxili təsisatları aralarında əlaqələrin 
trayektoriyaları şəbəkələr əmələ gətirir. Bu baxımdan da 
beynəlxalq münasibətlər sistemi yaranır. Bu sistem çərçivəsində 
subyektlər hərəkət edirlər. Beynəlxalq münasibətlər sistemi daxili 
tərkib formasına görə daima genişlənmə, böyümə və əksinə 
olaraq, daralma funksiyasına malikdir. Dövlətlər daxilən inkişaf 
etdikcə, yeni-yeni sahələr yarandıqca, əlavə münasibətlər 
obyektləri və sahələri, həmçinin trayektoriyaları meydana gəlir. 
Bu baxımdan da münasibətlər sistemi zənginləşir, hətta müəyyən 
forma dəyişikliyin ə də məruz qalır. Dövlətlərarası siyasi 
münasibətlər kəsildikdə və ya zəifl ədikdə isə digər sahələr üzrə 
münasibətlər də məhdudlaşır. Beynəlxalq münasibətlər sistemi 
daima dinamik xüsusiyyətlərə malik olur və dəyişkən tərkibə 
xasdır. Mövcud beynəlxalq münasibətlər sistemi trayektoriyaların 
və hərəkət vasitələrinin sayının artması ilə xarakterizə olunur. Bu 
onunla əlaqəlidir ki, elm və texnika inkişaf etdikcə, vasitələrin 
sayı da artır, həmçinin münasibətlər sisteminin ümumi hərəkət 
dövriyyəsinin vasitələrinin də sayı artır. Yəni dövlətlərarası 
münasibətlər öz tətbiqi sahələrini genişləndirir. Dünyada qlobal 
səviyyədə sülhün qorunması beynəlxalq münasibətlərin dinc 
şəraitdə genişlənməsini və inkişafını təmin edir. İqtisadiyyat, 
mədəniyyət, təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzrə münasibətlər baza 
istiqamətləridir. Baza istiqamətləri üzrə hərəkət edən, hərəkətə 
gələn vasitələrin sayı da artır. Vasitələrin sayı artdıqca münasi-
bətlər öz tərkibinə görə mürəkkəbləşir. Beynəlxalq münasibətlər 
sisteminin sülh məzmunu ondan ibarətdir ki, dövlətlər qarşılıqlı 
olaraq öz maraqlarını dinc və mehribançılıq, əməkdaşlıq 
şəraitində münasibətlər quraraq təmin edirlər. Beynəlxalq 
münasibətlərin subyektləri arasında kompromis mövcud olur, 
ortaya çıxan problemlər öz həllini danışıqlar yolu ilə tapır. 



 548

Beynəlxalq münasibətlər sistemi öz tərkibinə görə ayrı-ayrı 
hissələrə bölünür. Beynəlxalq münasibətlər sistemi dövlətlərin 
əhatə olunması baxımından (coğrafi amil) regional (məsələn, 
Avropa regionunun beynəlxalq münasibətlər sistemi, Avro-
atlantika regionunun beynəlxalq münasibətlər sistemi, Cənub-
Şərqi Asiya regionunun beynəlxalq münasibətlər sistemi, Xəzər 
regionunun beynəlxalq münasibətlər sistemi, Afrika regionunun 
beynəlxalq münasibətlər sistemi və s.), subyektlərin maraq kəsb 
etdiyi sahələr baxımından ixtisaslaşmış sahələr  (məsələn, 
iqtisadiyyat, mədəniyyət, elm və təhsil, səhiyyə, kənd təsərrüfatı, 
ticarət, vergi, infrastruktur, nəqliyyat, təhlükəsizlik, ekologiya, 
insan hüquqları, humanitar məsələlər və s. sahələr üzrə), milli  
(Ərəb Ölkələri Birliyi-bu təşkilata həmçinin aralıq regional 
təşkilat kimi də ad vermək olar. Çünki təşkilata üzv olan dövlətlər 
əsasən eyni və yaxın regionlarda yerləşir) və dini  (İslam 
Konfransı Təşkilatı) hissələrdən ibarətdir. Beynəlxalq iqtisadi 
münasibətlər sistemi, beynəlxalq hərbi və hərbi-siyasi 
münasibətlər sistemi, beynəlxalq ticarət münasibətləri sistemi, 
beynəlxalq ekologiya münasibətləri sistemi, beynəlxalq səhiyyə 
münasibətləri sistemi, beynəlxalq miqrasiya sistemi və s. fəaliyyət 
göstərir. Beynəlxalq sistemlər aralarında qarşılıqlı əlaqələr 
mövcuddur və münasibətlər əsasən hüquq normaları ilə 
tənzimlənir. Hüquq normalarını əks etdirən vasitələr (sənədlər) 
mövcuddur. Beynəlxalq münasibətlər sistemləri subyektlərin 
aralarında mövcud olan münasibətlərin xarakterinə görə fəaliyyət 
prinsiplərini müəyyən edirlər. Dünyanın ayrı-ayrı sistemləri 
birləşərək ümumdünya münasibətlər sistemini yaradır. Bütün 
beynəlxalq münasibətlər sistemi əsasən münasibətlər şəraitinə 
müvafiq olaraq fəaliyyət göstərir.  

Hal-hazırda dünyada regional və qlobal səviyyədə bütün 
beynəlxalq münasibətlərin fəaliyyətini təmin etmək üçün ümum-
dünya sülh siyasəti sistemi fəaliyyət göstərir. Ümumdünya sülh 
siyasəti sistemi ayrı-ayrı regionları əhatə edən vahid sistemdən 
ibarətdir. Ümumdünya sülh siyasəti sistemi digər sistemlərin –
iqtisadi, mədəni, siyasi və s. fəaliyyət göstərməsi və inkişafına 
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xidmət edir. Dünyanın sülh siyasəti sistemi dünyanın baza 
münasibətləri sisteminin əlverişli şəkildə fəaliyyət göstərməsinə 
xidmət edir. Bu baxımdan dünya münasibətləri sistemini baza və 
üst qat münasibətlər sisteminə ayırmaq olar. Üst qat münasibətlər 
sistemi (sülh siyasəti sistemi) baza münasibətlər sisteminə xidmət 
edir. Dünya sülh siyasəti sistemi digər sistemlərin normal fəaliy-
yətini qorumaq funksiyasını yerinə yetirir. Dünyanın ayrı-ayrı 
siyasi regionlarında həyata keçirilən sülh prosesləri, problemlərin 
dinc yolla həlli, diplomatiyanın mövcudluğu, beynəlxalq sülh 
konfranslarının çağırılması, beynəlxalq sülh çağırışları, sülh 
hərəkatları, beynəlxalq təşkilatlar regional və qlobal miqyasda 
sülhü təmin edən vasitələrdirlər və sülh siyasəti sisteminin tərkib 
hissələridir.  

 
 Yazılma tarixi 24 iyul 2010-cu il  

 
Dünyanın sülh siyasəti sisteminin yaranmasının tarixi 

dövrləri v ə mərhələləri. Qədim dövrl ərdə sülh (Qədim Şərqdə 
sülhün əsasları)  

 
Mövcud dünyanın, beynəlxalq aləmin sülh siyasəti sistemi 

özündə beynəlxalq münasibətlərin əsas məğzini təşkil edən və bu 
baxımdan beynəlxalq münasibətlərin əsas subyekti olan dövlətləri, 
dövlətlərin maraqlara və tələbatlara uyğun olaraq həyata 
keçirdikləri beynəlxalq sülh məqsədli danışıqları, o cümlədən 
beynəlxalq sammitləri, sülh konfranslarını, sülh konqreslərini, 
dövlətlərin qarşılıqlı sülh münasibətlərini qruplaşdıran və 
istiqamətləndirən qurumlar olan beynəlxalq təşkilatları, 
dövlətlərarası sülhü təmin edən və sülh vəziyyətinə yardım edən 
sənədləri, eləcə də beynəlxalq sülh müqavilələrini (sülh 
paktlarını), sülh sazişlərini, həmçinin sülh sənədlərinin icra 
mexanizmlərini, baş vermiş müharibələrə son qoymaq, sülhə nail 
olmaq və sülhü pozan cinayətkarları ifşa etmək və cəzalandırmaq 
məqsədilə və digər mübahisələri həll etmək üçün qurulmuş 
beynəlxalq məhkəmləri, sülhə nail olmaq məqsədilə göstəril ən 
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beynəlxalq yardımlar kimi aktları(fəaliyyətləri), sülh çağırışlarını, 
sülh ideyalarını, sülh sahəsində milli və beynəlxalq sahələr üzrə 
elmi araşdırmaları, ictimai münasibətləri və s. kimi sülh 
siyasətinin tərkibi olan vasitələri, vasitələrin (elementlərin) 
hərəkət yollarını, ümumiyyətlə, dövlətlərin beynəlxalq aləmdə sülh 
davranışlarını özündə birləşdirən və xalqlar münasibətlərini əhatə 
edən və ayrı-ayrı regional sülh münasibətlərini tənzimləyən vahid 
bir mexanizmdir. Bu sistemin vasitələrinin özünəməxsus hərəkət 
istiqamətləri mövcuddur və hərəkət trayektoriyaları şəbəkələri 
əmələ gətirir. Müvafiq şəbəkələr sülh siyasəti mühitini əks etdirir. 
Bu mürəkkəb mexanizmin mahiyyət və məzmununa dair başqa 
oxşar yanaşma da etmək olar.  

Mövcud beynəlxalq sülh siyasəti sistemi indiki inkişaf 
səviyyəsinə çatmaq üçün bir neçə tarixi inkişaf mərhələsindən 
keçmişdir. Dövlətlərarası sülh danışıqlarının aparılması və sülh 
sənədlərinin imzalanması tarixini sülh siyasəti sisteminin 
başlanğıc mərhələsi kimi hesab etmək olar. Tarix elminin 
araşdırmalarından məlumdur ki, dünyanın sülh siyasəti öz tarixi 
başlanğıcını dövlətlərdən və dövlətlərarası münasibətlərdən 
götürür. Tayfalararası sülh münasibətləri də ilkin tarix hesab edilə 
bilər. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, qədim dövrdə dünya 
siyasətinin regional səviyyədə (qədim dövrdə münasibətlər 
regional səviyyədə idi. İndiki zamanda isə həm regional, həm də 
qlobal-universal səviyyədə münasibətlər mövcuddur) əsas 
subyektləri tayfalar yox, dövlətlər olduğundan və dünya 
siyasətinin baza məzmununu dövlətlər təşkil etdiyindən, bu tarixin 
də dövlətlərin regional səviyyədə qarşılıqlı münasibətlərinin 
tarixi  ilə eyni vaxtda başlanması qənaətinə gəlmək olar. Dünyanın 
sülh siyasəti sisteminin tarixi inki şaf mərəhələləri  beynəlxalq 
münasibətlərin və beynəlxalq münasibətləri tənzimləyən 
beynəlxalq hüququn tarixi inkişaf mərhələləri il ə bağlıdır. Tarixi 
materiallar göstərir ki, ibtidai qəbilə-icmalar hətta ən erkən 
mərhələlərdə öz qarşılqlı münasibətlərində yazılmamış qanunları 
rəhbər tutmuşlar. Beynəlxalq hüquq anlayışının öz ilkin 
mənasında məhz xalqlar arasında münasibətlər hüququnu (jus iter 
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sentes) bildirdiyini əsas götürsək, güman etmək olar ki, ilk 
beynəlxalq hüquqi adətlər dövlətçiliyin təşəkkülündən xeyli əvvəl, 
hələ ibtidai icma quruluşu dövründə yaranmağa başlamışdır. 
Lakin beynəlxalq hüquq tarixinə həsr edimiş əsərlərin (dərslik 
bölmələrində) böyük bir qismində təsdiq edilir ki, beynəlxalq 
hüquq məhz dövlətin meydana gəlməsi ilə birgə yaranmış və 
inkişaf etmişdir.1  

Arxeoloji mənbələrə əsasən hesab etmək olar ki, ayrı-ayrı 
qəbilə icmalar heç də tamamilə təcrid olunmuş vəziyyətdə 
yaşamırdılar. Digər icmalarla, ilk növbədə də qonşu və qohum 
icmalarla hansısa yazılmamış qanunlar vasitəsilə əlaqə saxlayır və 
hətta birləşirdilər. Sonralar qəbilə-icmaların məcmuyundan 
tayfalar yarandı. Onlar öz aralarında ittifaqlar bağlayır, sazişə 
gəlir, yaxud bir-biriləri il ə müharibələr aparırdılar və s. 
Tayfalararası münasibətlərin həyata keçirilməsi üçün şüurun 
hüquq forması məhz bu mərhələdə yaranmışdı. Əgər biz ictimai 
təcrübəyə əsaslansaq, görərik ki, beynəlxalq hüquq tayfa 
hüququnun prezumpsiyasi kimi ümumi müharibə vəziyyətindən 
sülh vəziyyətinə keçdikcə tayfalararası münasibətlərin inkişafı 
prosesində meydana gəlmişdir. Artıq tayfalararası inkişaf 
mərhələsində öz qonşularını qarət edib onları əsir aparmaq, yaxud 
əksinə onlarla sülh bağlamaq qanunauyğun hal sayılırdı. Bu, 
yazılmamış qanun idi, lakin heç kəs şübhə etmirdi ki, əgər sən 
qonşundan güclüsənsə, onu əsarətə almağa haqqın var, o isə sənə 
tabe olmağa borcludur. Və əsarətə alınanlar öz kölə vəziyyətlərini 
haqsızlıq kimi dərk edənə qədər beləcə yüz-yüz illər ötmüşdür. 1 
Tarixdən məlumdur ki, dövlətlərarası şifahı razılaşmalardan sonra 
yazılı razılaşmalar (yazılı məktublar və yazılı müqavilələr) da 
meydana gəldi. Razılaşmalar, yazışmalar tarixin sonrakı 
dövrlərində sistemli xarakter almağa başladı. Müxtəlif coğrafi 
regionlarda beynəlxalq subyektlərin sayının artması ilə onların 
xarici siyasət fəaliyyətinin sahə və obyektlərinin sayı da artdı. 
                                                 
1“Beynəlxalq hüquq” Azərb.dilində. məsul redaktor və tərcüməçi, 
h.e.n.dosent R.F.Məmmədov. Bakı, “Qanun” nəşriyyatı, 2002,752 s., s.7. 
1 Həmin kitab, səh.8. 
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Bununla əlaqədar olaraq beynəlxalq münasibətlərdə vasitələrin 
sayı da çoxaldı və hərəkət trayektoriyaları da genişləndi. 
Məktublaşmalar, dövlətlərarası sülh və digər məzmunlu sənədlərin 
sayı çoxaldıqca, bu vasitələrin hərəkət trayektoriyaları da 
genişləndi və tarixin növbəti inkişaf mərhələlərində sistemli 
mexanizm xüsusiyyətlərinə malik oldu. İlkin dövrlərdə mövcud 
olan və tarixi inkişafa müvafiq olaraq sonradan artan 
razılaşmaların (sülh sənədləri və s.) əsasən növbəti sülh sənədləri 
üçün qayda və nümunə rolunu oynaması qənaətinə gəlmək olar. 
Yəni əvvəlki qaydalar üzərində (bəzi dəyişiklikl ər edilməklə) yeni 
qaydalar yarandı və bu qaydalar da zamanın çağırışına uyğun 
olaraq meydana gəldi. Beynəlxalq sənədlər ilə dövlətlərin 
qarşılıqlı davranış qaydaları müəyyən edildi. Davranış qaydaları 
tarixin üzə çıxardığı təbii ictimai və siyasi şəraitə uyğun olaraq 
müəyyən xüsusiyyətləri özündə saxlayaraq, bir çox tərkib 
elementlərini özündən uzaqlaşdırdı, əvəzində yeni məzmuna sahib 
oldu.  

Ümumiyyətlə, beynəlxalq sülh siyasətini öz tarixi inkişaf 
proseslərinə görə iki dövrə (epoxaya) bölmək olar. Bu dövrlərə 
birinci kiçik dövr  və ikinci böyük dövr  adını vermək olar. 
Birinci dövr  (Qədim Şərq diplomatiyasını bu dövrün sülh 
siyasətinin ilkin mərhələsi hesab etmək olar. Qədim Yunan və 
Qədim Roma diplomatiyasını isə növbəti mərhələləri 
formalaşdıran diplomatiya hesab etmək olar) sülh siyasətinin 
ardıcıl olaraq həyata keçirilməsidir. Məsələn, Qədim Şərqdə sülh 
siyasəti dövlətlər arasında həyata keçirilirdi və bu baxımdan sülh 
müqavilələrinin bağlanmasının min illiklər tarixi var idi. Həmin 
dövrdə sülh siyasəti qaydaları meydana gəlirdi. Bu dövrün 
müvafiq mərhələsi üçün sülh siyasətinin sistemli xarakter 
almasından danışmaq hələ tezdir. Müvafiq dövrün beynəlxalq 
siyasətinin əsas xüsusiyyətləri regionlarda dövlətlərin sayının 
çoxalmağa başlaması, dövlətlərin maraqlarının tədricən 
genişlənməsi, eləcə də dövlətlərin daxili iqtisadi və siyasi inkişafı, 
həmçinin dövlətlərin münasibətlərinin genişlənməsi ilə əlaqəlidir. 
İkinci böyük dövr  isə beynəlxalq aləmdə sülh siyasətinin 
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sistemləşməsi dövrü kimi xarakterizə edilməlidir. Sülh siyasətinin 
sistemləşməsi dövrünü də öz-özlüyündə bir neçə əsaslı dövr və 
mərhələyə bölmək olar. Bu böyük dövrdə sülh siyasətinin 
sistemləşməsi məsələləri (təşkilatların yaranması, diplomatiyanın 
sistemləşməsi və s.) artıq bütün böyük və orta gücə malik olan 
dövlətləri narahat edirdi. Böyük dövlətlər sülh siyasətinin 
sistemləşməsinin bazasında özlərinin sistemli (çoxtərkibli) 
maraqlarını  görürdülər. (Birinci Dünya və İkinci Dünya 
müharibəsindən sonrakı yaradılmış beynəlxalq siyasi sitemlərin 
fəaliyyətini buna misal çəkmək olar.) Beynəlxalq sülh siyasəti 
sisteminin formalaşması böyük dövlətlərin maraqları ilə bağlı olan 
məsələ idi. Birinci (erkən dövr) dövrün ilkin mərhələsi də 
dövlətlərin maraqlarını əks etdirirdi. Lakin bu dövrdə sülh 
siyasətinin sistemləşməsindən danışmaq yanılışlıq olardı, yalnız 
iki dövlət arasında sülh qaydaları müəyyən edilirdi. Sülhə nəzarəti 
həyata keçirən üst qurumlar (məsələn, təşkilatlar) mövcud deyildi. 
Sonrakı dövrün mərhələlərində sülh siyasəti sistemi əsasən 
regional və qlobal səviyyədə ümumi vəziyyətin tənzimlənməsi 
məqsədilə yaranırdı və bir növ dövlətlərin qarşılıqlı nəzarət 
sisteminin yaranmasına xidmət edirdi. Beynəlxalq sülh siyasəti 
sistemi dövlətlərin öz sərhədlərindən kənara çıxaraq böyüməsinə 
də xidmət edirdi. Sülh siyasəti həmçinin böyük dövlətlər əllərində 
dünyanın ayrı-ayrı regionlarına nəzarəti həyata keçirmək üçün də 
bir vasitəyə çevrilirdi. Beynəlxalq sülh siyasətinin ikinci dövrünə 
xas olan bu proses hələ də davam etməkdədir.  

Dünyanın sülh siyasəti sistemi özündə müharibə və sülh 
(dinclik və əmin-amanlıq dövrü) vəziyyətlərinin təsirlərinə məruz 
qalan bir sistemdir. Müasir sülh siyasəti sistemi əslində baş vermiş 
müharibələrin qarşısını almaq və ehtimal oluna bilən, gözlənilə 
bilən müharibələrin qarşısını vaxtında, öncədən almaq üçün 
yaradılan bir sistemdir və beynəlxalq vəziyyəti tənzimləyici 
funksiyanı yerinə yetirən aparatlardan ibarət olan mexanizmdir. 
Dünyanın sülh siyasəti sisteminin inkişaf dövrləri və mərhələləri 
özündə beynəlxalq sülh sənədlərinin və sülh proseslərinin tarixini 
(beynəlxalq sülh müqavilələri və sülh siyasəti tarixi) və bu tarixi 
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yaradan vasitələrin hərəkətlərini birləşdirən keçici vəziyyətlərdən 
ibarətdir. Müharibə və sülh maraq və tələbatdan irəli gələrək 
siyasi fəaliyyətin yaratdığı vəziyyətlərdir və bu vəziyyətlər də 
dövlətlərin qarşılıqlı münasibətlərinə təsir edir. Bu vəziyyətlər 
eyni zamanda beynəlxalq siyasətin istiqamətlərini, həyata keçmə 
qaydalarını müəyyən edir. Siyasi hərəkət vəziyyəti yaradır, 
vəziyyətin tələb etdiyi şərait də öz növbəsində siyasət 
istiqamətlərini müəyyən edir.  

Qeyd edildiyi kimi, müasir dünyanın sülh siyasəti sistemi 
öz mövcud inkişaf səviyyəsinə çatmaq üçün iki tarixi dövrd ən 
və dövrlərin iç ərisində olan bir neçə dövrü mərhələdən 
keçmişdir.  Bu baxımdan dünyanın sülh siyasəti sisteminin 
yaranmasının dövr və mərhələlərini dövlətlərin ictimai formasiya 
quruluşlarından keçdikləri və beynəlxalq hüququn tarixi 
mərhələləri il ə eyniləşdimək olar. Dövlətlər arasında yaradılan 
barışıq normaları dövlətlər arasında hüququn, davranış 
qaydalarının mənşəyini əsaslandırır.  

 
Qədim Şərq dövlətləri arasında sülh siyasəti  
 
Qədim dövrlərdə dövlətlərarası, xalqlararası sülh siyasəti 

sistemli xarakter ala bilməzdi. Birincisi, ona görə ki, dövlətlərin 
sayı hələ lap çoxalmamışdı, eləcə də müasir anlamda qəbul edilən 
və təkmilləşmiş daxili hüquq sisteminə malik olan dövlətlər 
mövcud deyildi. Qədim dövlətlərdə hüquq normaları əsasən 
dövlətin hakiminin diktəsinə əsaslanırdı. Qədim dövrün sülh 
siyasətinin əsas mahiyyəti diplomatik yazışmalarda və sülh 
müqavilələrind ə öz əksini tapmışıdr. Bağlanmış beynəlxalq 
müqavilələr də daha çox dövlətin hakiminin şəxsi iradəsini əks 
etdirirdi və çarların (fironların) hakimiyyətinin saxlanmasına və 
möhkəmlənməsinə xidmət edirdi. Müqavilə mətnlərindən və 
diplomatik yazışmalardan belə qənaətə gəlmək olar. Digər 
tərəfdən də dövlətlərarası münasibətlərin ümumi bir istiqamətini 
müəyyən edən birliklər, konfranslar, təşkilatlar mövcud deyildi. 
Bu baxımdan da sülh siyasəti sistemli xarakter ala bilməzdi. Sülh 
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barışıqları münaqişələrdə məğlubiyyəti təsdiqləmək üçün 
bağlanırdı. Eyni zamanda əvvəlcədən də münaqişələrə yol 
verməmək, həmçinin, üçüncü və dördüncü tərəfin hücumlarından 
birgə qorunmaq məqsədilə tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq, ittifaq 
müqavilələri də imzalanırdı. Məsələn, Akkad dövlətinin hökmdarı 
olmuş Naram-Suenin (e.ə. 2236-e.ə. 2200-cü illər) hakimiyyəti 
ill ərində kutilər (İkiçayarasının şimal-şərqində-indiki İran 
ərazisində (Cənubi Azərbaycan və Kürdistan vilayətində) 
lullubilər və kutilər –qutilər yaşayırdılar)) Akkad dövlətini tez-tez 
narahat edirdilər. Kutilərlə mübarizədə olan Elam hökmdarı 
Kutik-İnşuşinak (e.ə.2240-e.ə.2220) yardım göstərirdi. Elam bu 
dövrdə Akkadla müqavilə ilə bağlı idi. Elam ilə Akkad arasında 
bağlanmış beynəlxalq müqavilədə Elam hökmdarı adından qeyd 
edilirdi: “Naram-Suenin düşməni mənim düşmənimdir, Naram-
Suenin dostu mənim dostumdur.” Müqaviləyə uyğun olaraq Kutik-
İnşuşinak Zaqroş dağları ölkələrinə hərbi yürüşlər təşkil etmişdi. 
70-ə qədər xırda ölkələri, o cümlədən Kutiumu (kutilərin ölkəsini) 
zəbt etmişdi.1 Nəzərə almaq lazımdır ki, qədim sülh müqavilələri 
qədim dövlətlərin hakim sülalələrinin hakimiyyət ərazilərini 
genişləndirmək üçün apardıqları müharibələr nəticəsində əldə 
etdikləri əraziləri saxlamaq üçün də imzalanırdı. Müqavilədən 
aydın görünür ki, müqavilə hökmdarların (çarların, fironların) 
hakimiyyətinə xidmət edən vasitələr idi. Dövlətlər daha çox 
hökmdarların şəxsi iradələri il ə münasibətlər yaradırdılar.  

Tarixdən məlumdur ki, qədim dövrlərdə icma, qəbilə və tayfa 
halında yaşayan xalqlar müəyyən zamandan sonra dövlət adlanan 
siyasi qurumları yaratdılar. Dövlətlər ilk növbədə b.e.ə. III 
minillikdə Qədim Şərqdə yarandı. “Qədim Şərq” anlayışı coğrafi 
anlayış idi, qədim zamanlarda Yunanıstan və Roma tarixi və 
publisist ədəbiyyatı Asiya əhalisini “Şərq  xalqları”, ərazisini 
isə “ Şərq ölkələri” adlandırırdı. Antik ölkələr Misir, Aralıq 
dənizinin şərq sahili, Anadolu (Kiçik Asiya), Ön Qafqaz, 

                                                 
1 Yusifov Y.B. Y-88 Qədim Şərq tarixi: Dərslik.-Bakı: Bakı Universiteti 
Nəşriyyatı, 1992, 496. s., s. 81. 
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İkiçayarası (Mesopotomiya), Orta Asiyanın cənub və Qərbi, 
Hindistan və Çin Qədim Şərq dövlətləri hesab edilirlər.1 Qədim 
dövrlərdə dövlətlər daha çox şəhərlərdə meydana gəlirdi. Məsələn 
Şummerdə (İkiçayarasının cənub hissəsi) ilk dövlətlər şəhər 
dövləti kimi meydana gəlmişdi.  

Şəhər dövlətləri arasında müharibələr, münaqişələr baş verirdi. 
Münaqişələrin qabağını kəsmək və müharibənin nəticələrini əks 
etdirmək üçün şəhər dövlətləri arasında sülh müqavilələri 
bağlanırdı. B.e.ə. III minilliyin ortalarında erkən sülalələr 
dövründə inkişaf etməkdə olan Şumer şəhər dövləti olan Laqaş 
şəhər dövləti il ə digər bir Şumer şəhər dövləti olan Umma şəhər 
dövləti arasında hərbi münaqişə barışıq müqaviləsinin bağlanması 
ilə sona yetdi. Bu tarixdə ilk yazılı “sülh müqavil əsi”  hesab 
edilir. Bu müqavilə Laqaş və Umma şəhərləri arasında sərhəd 
məsələlərini Laqaşın xeyrinə həll etmişdi.2 Qeyd etmək lazımdır 
ki, Qədim Şumerdə şəhərlər ictimai təşkilata çevrilmişdilər. Bu 
şəhərlər sırasında Uruk, Kiş, Eredu, Larsa, Ur, Laqaş, Umma, İsin, 
Sippar, Şuruppak, Nippur və başqaları daxil idilər. Qədimdə 
dövlətlər öz münasibətlərini tənzimləmək üçün əvvəlcə şifahi 
formada müqavilələr bağlayırdılar. Yazının meydana gəlməsi 
dövlətlər arasında müqavilə münasibətlərinin, eyni zamanda 
yazılı formada inkişafına kömək edirdi.  Qədimdə beynəlxalq 
məsələləri həll etmək üçün hökmdarların qurultayları çağrılırdı. 
Məsələn, qurultaylardan birində (bizim eradan əvvəl VI əsrdə 
mübahisələrin sülh yolu ilə həll edilməsi və münsiflər məhkəməsi 
yaradılması haqqında müqavilə bağlanılmışdır.3  

Qədim Babilistan dövləti e.ə. II minilliyin əvvəlində Babil 
yaşayış məntəqəsi idi, sonralar iqtisadi cəhətdən inkişaf edib, 
böyük şəhərə çevrilmişdi. Qədim yunan müəllifl əri bu şəhəri 
Vavilon adlandırmışlar. Akkad dilində şəhərin adı Bab-il kimi 

                                                 
1  Yusifov Y.B. Y-88 Qədim Şərq tarixi: Dərslik.-Bakı: Bakı Universiteti 
Nəşriyyatı, 1992, 496. s., s. 7. 
2 Həmin kitab , səh.75-76.  
3  “Beynəlxalq hüquq” Azərb.dilində. məsul redaktor və tərcüməçi, 
h.e.n.dosent R.F.Məmmədov. Bakı, “Qanun” nəşriyyatı, 2002,752 s., s.21. 
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yazılırdı. Bab-ili sözü tərcümədə “allahın qapısı” mənasını verir. 
Babil şəhəri Dəclə və Fərat çaylarının bir-birinə yaxınlaşdığı, su 
və karvan yollarının çarpazlaşdığı ərazidə yerləşirdi.  

Babilistanda b.e.ə. 1595-ci ildə hakimiyyəti ələ keçirmiş Kassi 
sülaləsinin hökmdarları (bu sülalə b.e.ə 1155-ci ilə qədər 
təxminən 500 il Babilistanı idarə etmişdir.) Misir fironları ilə 
diplomatik əlaqələr saxlayırdılar, eyni zamanda məktublaşırdılar. 
Bu məktublar Misirdəki Əl-Amarna (Bəzi tədqiqatlarda Tel-
Amarna adlanır.) arxivində aşkar edilmişdi. I Kadişman Enlil 
(e.ə.1374-1360-cı ilər) Misir fironu III Amenxotep ilə yazışırdı. 
Bir məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək olar ki, o zamanlarda iki 
dövlət arasında sülhün qorunub saxlanılmasında və əlaqələrin 
inkişaf etməsində əsas vasitə olaraq ticarət əşyaları dururdu. 
Ticarət əşyaları iki dövlət arasında sülhü möhkəmlədirdi. Kassi 
hökmdarları Misir fironundan nadir heyvan “umamu”(yəqin ki, 
timsah), məişət əşyaları, bəzək-düzək, pal-paltar və sairənin 
göndərilməsini xahiş edirdilər. II Burna-Buriaş ilk məktublarının 
birində yazırdı: “Sənin atanla mənim atam əvvəllər bir-biri ilə dost 
olduqları kimi, gəl indi biz də bir-birimizlə dost olaq və qoy bizim 
aramızda bədxah sözlər deyilməsin. Mənim ölkəmdən nə 
istəyirsən yaz, onları sənə göndərim. Və mən də sənin ölkəndən 
nə istəsəm yazaram və onları mənə göndərərsən”. Bu yazışmalar 
iki ölkə arasında ticarətin yaranmasına səbəb oldu. Ticarət malları 
müxtəlif imi ş. Bunlar barədə Exnatonun göndərdiyi hədiyyələr 
təsəvvür yaradır. Onun hədiyyələri içərisində qızıl, gümüş, tunc və 
s. düzəldilmiş nəfis əşyalar, qızıldan qab-qacaq, üzük, qolbağ, 
boyunbağı, mücrü, Lamassu allahının (Babilistanda hami-allah) 
qızıl heykəlləri, qızıla çəkilmiş cəng arabaları, gümüş qablar, tunc 
güzgülər, müxtəlif pal-paltar, içi yağla dolu xeyli daş qablar, fil 
sümüyündən əşyalar və s. vardı. Bunların içərisində təkcə qızılın 
çəkisi 1200 minadan (təxm.600 kq) artıq imiş. Təsadüfi deyil ki, 
Burna-Buriaş Exnatona bidirirdi ki, “şahlar arasında qardaşlıq, 
dostluq, ittifaq və başqa əlaqələr o zaman ola bilər ki, (qiymətli) 
daşlar ağır gəlsin”, yəni iki ölkə arasında dostluq münasibətləri 
hökmdar ləyaqətinə uyğun qurulsun, tərəflər biri digərini ucuz 
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tutmasınlar. Babilistan da öz növbəsində Misirə müxtəlif mallar 
göndərirdi. Lacivərd (lazurit) qiymətli daşına Misirin ehtiyacı 
vardı. Buna görə də İkiçayarasından Misirə lacivərd və 
lacivərddən hazırlanmış bir sıra qiymətli əşyalar aparırdılar. II 
Burna-Buriaş Exnatona 8 mina lacivərd və bu daşdan hazırlanmış 
bir sıra qiymətli əşyalar göndərmişdi. Eyni zamanda 
İkiçayarasından Misirə at və cəng arabaları, kişi və qadın qullar 
göndərilirdi. Kassi hökmdarları Misirlə müntəzəm dostluq və 
ticarət münasibətlərini saxlamaq məqsədini güdürdülər. Dostluq 
münasibətlərində ticarət əşyaları xüsusi yer tuturdu, eyni zamanda 
ticarət əşyalarının olmaması da dostluq münasibətlərinə xələl 
gətirmirdi. Dostluq münasibətləri hökmdarlar arasında ənənəvi 
xarakter daşıyırdı. Məsələn, Kassı hökmadrı II Burna-Buriaş 
Misir fironları ilə yazışmalaraının birində qeyd edirdi: “..Mənim 
qardaşımın (fironun) ölkəsində hər şeyi vardır və onun heç bir 
şeyə ehtiyacı yoxdur. Mənim də ölkəmdə hər şey vardır və mən də 
heç bir şeyə ehtiyac hiss etmirəm. Yaxşı münasibətlər bizə 
şahlardan qalmışdır və biz də bir-birimizə firavanlıq arzulamışıq. 
Qoy bizim aramızdakı əlaqələr daha da möhkəm olsun.”. 
Yazışmalarda bu cürə mövqe adətən münasibətlərin soyuqlaş-
masına imkan verməmək üçün bildirilirdi.1  

Misirdə XIX sülalə (bu sülalə e.ə. 1345-1200-cü illərdə Misiri 
idarə etmişdir) fironlarının nümayəndəsi olan firon II Ramzesin 
(e.ə.1301-1235-ci ilər) hakimiyyəti ill ərində Misir daha geniş 
miqyaslı işğalçılıq müharibələri aparırdı. Hetlər Misirin ən böyük 
rəqibləri idil ər və Ön Asiyada (Suriya və Fələstində) Misirin 
mövqeyinin möhkəmlənməsinə imkan vermirdilər. Misir Suriya 
və Fələstinə işğal yürüşləri edirdi. Hetlər ilə birinci uğursuz döyüş 
II Ramzesi ikinci döyüşə ehtiyatla hazırlaşmağa vadar etdi. Misir 
Fələstini tam zəbt etdikdən sonra II Ramzes Oront çayı sahilində 
het ordusu ilə üz-üzə gəldi. Lakin hər iki tərəf hərbi müqaviməti 
sülh yolu ilə həll etdi. E.ə. 1286-cı ildə Misir ilə Het arasında sülh 

                                                 
1 Yusifov Y.B. Y-88 Qədim Şərq tarixi: Dərslik.-Bakı: Bakı Universiteti 
Nəşriyyatı, 1992, 496. s., s. 104-107. 
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müqaviləsi imzalandı. (Digər bir mənbəyə əsasən müqavilə tarixi 
e.ə.1278-ci ildir.)1  Müqaviləyə görə hər iki tərəf işğalçılıqdan 
imtina edib dostluq münasibətləri yaratmağa and içirlər. Hər iki 
tərəf onların himayəsi altında olan Aralıq dənizi ölkələrində baş 
verən üsyanları birgə yatırmağa söz verir, qaçqınların geri 
qaytarılması barədə razılığa gəlirl ər. Fələstin, Finikiya və Cənubi 
Suriya yanidən Misirin himayəsi altına keçdi. Şimali Suriya isə 
Hetlərin əlində qaldı. II Ramzes Het hökmdarının qızı ilə evləndi. 
Müqavilə Het dövlətilə Misirin uzun müddət sülh şəraitində 
yaşamasını təmin etdi. Müqavilə Şərqi Aralıq dənizi ölkələrində 
Misir və Het dövlətinin siyasi təsir dairəsini müəyyənləşdirdi. 
1286-cı il müqaviləsi e.ə.XIII əsr beynəlxalq münasibətlərində 
müsbət rol oynadı. Gümüş lövhə üzərind ə mixi yazı ilə 
köçürülmüş bu müqavilənin mətnini Türkiyə hökuməti 1963-cü 
ildə BMT-yə hədiyyə vermişdi. O zaman akkad dili  beynəlxalq 
dil kimi işlənirdi. Misir fironu cavab mətnini həmin akkad dilində 
tərtib etdirdi. Müqavilənin mətni Boğazköydə (qədim Hattuşaş) və 
Fivin iki məbədinin divarlarında qalmışdı. Müqavilənin 
bağlanması Misir və hetlərin Asiya vilayətlərində əmin-amanlıq 
şəraitində yaşamaq üçün əlverişli şərait yaratdı.2  Müqavilə üç 
hissədən ibarət idi: 1) giriş, 2) müqavilə maddələrinin mətni, 3) 
yekun hissə-bu hissədə allahlara müraciət edilirdi, and içilirdi və 
müqaviləni pozan tərəflər lənətlənirdi. Müqavilənin girişində qeyd 
edilirdi ki, əsrlərdən bəri misirlil ər və hetlər arasında düşmənçilik 
olmayıbdır. Onlar arasında əlaqələr yalnız Xattuşilin böyük Misir 
fironu Ramzeslə müharibəsi zamanı korlanıbdır. Bu “gözəl 
müqavilə”nin imzalanması günündən çarlar arasında əbədi zaman 
üçün sülh, qardaşlıq və dostluq münasibətləri qurulur. “Qoy böyük 
Het çarlığı və böyük Misir çarlığının uşaqları arasında gözəl sülh 

                                                 
1 Дипломатия Древнего Востока. Документы древневосточной 
дипломатии. Договор египетского фараона Рамсеса II с царем хеттов 
Хаттушилем III (1278г.до нашей эры). http://www.diphis.ru/index. 
php?option=conten&task=view&id=67#1. 
2 Yusifov Y.B. Y-88 Qədim Şərq tarixi: Dərslik.-Bakı: Bakı Universiteti 
Nəşriyyatı, 1992, 496. s., s. 192. 
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və qardaşlıq münasibətləri yaşansın” kimi fikirl əri bu müqavilədə 
öz əksini tapırdı. Hetlər və Misirlil ər arasında dostluq 
münasibətlərinə əsaslanan müdafiə və hücum ittifaqı yaradılırdı. 
Bu baxımdan müqavilədə qeyd edilirdi: “ Əgər Ramzesin 
hakimiyyətinə qarşı hər hansı bir düşmən çıxarsa, Ramzes böyük 
Het çarına desin ki, bütün öz qüvvənlə gəl ona qarşı çıx”. Burada 
hakimiyyətə qarşı çıxan daxili və xarici düşmənlərə qarşı yardım 
edilməsi nəzərdə tutulurdu. Müqaviləyə əsasən onlara tabe olan 
ərazilərdə üsyanların yatırılması üçün qarşılıqlı kömək edilməsi də 
nəzərdə tutulurdu.1 Diplomatik yazışmalar hətta çariçalar arasında 
da həyata keçirilirdi. Müqaviləyə əməl edilməsinin etbarlığına və 
düzgünlüyünə şahidlik etmək hər iki tərəfin allah və ilahələrinə 
həvalə edilirdi. Burada hər iki tərəfdən minlərlə allah və ilahələr 
müqavilə icrasında öhdəliyə nəzarəti öz üzərlərinə götürürdü.2 
Qədimdə Ön Asiyanın ən nəhəng dövləti Misir hesab edilirdi. 
Qədim Şərqin (e.ə.II minilliyin ortalarında) beynəlxalq həyatında 
Misir öncül rol oynayırdı. Misirlilər onlara məlum olan dünyanın 
ölkələri il ə, xüsusilə Ön Asiyada Het çarlığı, şimal dövlətləri, 
Mesopotomiyanın cənubu ilə (Babilistan, Assuriya), Suriya və 
Fələstin knyazlıqları, Krit çarlığı və Egey dənizinin adaları ilə 
ticarət, siyasi və mədəni əlaqələr saxlayırdılar. Msirdə diplomatik 
yazışmalarla xarici işlər üzrə xüsusi dövlət dəftərxanası məşğul 
olurdu. Tel-Amarna yazışmaları və Misir fironu II Ramzesin Het 
çarı III Xattuşil il ə b.e.ə.1287-ci ildə imzalanmış müaviləsi qədim 
Şərq diplomatiyasının ehkamları içərisində ən zəngini və məzmun 
etibarilə dolğunu olan mənbədir. Amarna Orta Misirdə Nil çayının 
sağ sahilində, Misir fironu IV Amenofisin (Amenhotep) 
məlikanəsində yerləşir. 1887-1888-ci illərdə Amenofisin 
sarayında arxiv açılmışıdr. Bu arxivdə Misir fironlarının XVIII 
sülaləsinin nümayəndəsi olan firon III Amenofis və onun oğlu IV 

                                                 
1 Дипломатия Древнего Востока. Документы древневосточной 
дипломатии. Договор египетского фараона Рамсеса II с царем хеттов 
Хаттушилем III (1278г.до нашей эры). 
http://www.diphis.ru/index.php?option=conten&task=view&id=67#1. 
2 Həmin mənbə. 
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Amenofisin b.e.ə. II minilliyin ortalarında diplomatik yazışmaları 
əks olunur. Hal-hazırda Londondakı Britaniya muzeyində və 
Berlin Dövlət muzeyində saxlanılır. Bu sənəd 360 ədəd gil 
lövhələrdən ibarətdir. Bu arxivə əlavə olaraq digər bir arxiv də 
Het çarı Subbililiumun Boğazköydə olmuş arxividir. Bu şəhər 
indiki Ankara şəhərindən bir qədər aralıda yerləşir və vaxtilə Het 
çarlığının paytaxtı olubdur. Tel-Amarna arxivindəki yazışmaların 
əksəriyyəti Suriya və Fələstin knyazlarının Misir fironuna yazdığı 
məktublar olubdur. Bu knayzlıqlar vaxtilə qədim şərq dünyasının 
iki böyük dövləti olan Misir və Het çarlığının arasında bufer 
zonada yerləşirdil ər. Məktubların başlıca məzmunu ondan ibarət 
idi ki, bu məktublarda qarşılıqlı hörmət öz əksini tapırdı, 
izdivaclar haqqında danışıqlar, hərbi yardım göstərilməsi, qızıl və 
digər qiymətli hədiyyələr göndərilməsi üçün firona olan xahişlər 
məktublaşmanın məzmununu təşkil edirdi. Məktublarda 
göstərilirdi ki, Misird ə olan qızıl qum qədər çoxdur1  

Tarixi araşdırmalardan belə bir qənaətə gəlmək olar ki, 
müasir zamanda dövlətlər arasında qurulan iqtisadi(ticari)-siyasi 
münasibətlər və digər münasibətlər, həmçinin bu münasibətlər 
üzrə sənədlərin yaranması öz başlanğıcını dövlətlər arasında 
mövcud olan qədim sülh müqavilələrindən götürür. Sülh 
müqavilələri, sülh siyasəti digər münasibətlərin yaranmasına 
imkan yaradırdı. Sülh sənədləri sonrakı dövrlərdə meydana 
gələcək digər sahələr üzrə sənədlər üçün başlanğıc hesab edilə 
bilər. O zamankı sülh siyasəti və müharibə vəziyyətləri dövlətləri 
ticarət vasitələrindən, eləcə də şəxsi izdivaclardan istifadə etməyə 
məcbur edirdi. Müharibə təhlükəsi, müharibə qorxusu çarların öz 
hakimiyyətlərini itirm ələri məsələlərini ortaya çıxarırdı və çarlar 
isə öz maraqlarını təmin etmək üçün qiymətli əşyalara və 
izdivaclara əl atırdılar.  

  
 Yazılma tarixi 03 avqust 2010-cu il  

                                                 
1 Дипломатия Древнего Востока. Документы древневосточной 
дипломатии. Телль -Амарнская переписка (XV-XIV века до нашей эры. 
http://www.diphis.ru/ index.php?option=conten&task=view&id=67#1)  
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Qədim Ön Asiyada sülh siyasəti  
 
Eradan əvvəl II-I minillikl ərdə Ön Asiyada dövlətlər 

güclənirdi və maraqlar genişlənirdi. Dövlətlər öz maraqları 
naminə qarşılıqlı sülh (bir-biriləri il ə müharibə etməmək) və 
ittifaq (üçüncü tərəfə qarşı) müqavilələri imzalayırdılar. Ön 
Asiyanın siyasəti Qədim Misirlə çox bağlı idi. Bu dövrdə region 
dövlətləri regional beynəlxalq münasibətlər qaydalarını 
formalaşdırırdılar. Beynəlxalq siyasətdə qismən də olsa sülh 
məsələsi və dinc şəraitdə yaşamaq və maraqları dinc şəraitdə 
təmin etmək qaydaları da mühüm istiqamətlərdən birinə 
çevrilmişdi.  

1278-ci il tarixli Ramzes-Xattuşil (Misir-Het) müqaviləsi 
(“gözəl müqavilə”- bu müqavilə ilə iki ölkə arasında “ əla sülh”, “ 
əla, gözəl qardaşlıq” münasibətləri yaşanmağa başlamışdı) ilə 
müəyyən müddət üçün Het çarlığı ilə Qədim Misir arasında 
sülhün mövcudluğuna xidmət etmişdir. Bu müqavilədən sonra iki 
ölkə arasında diplomatik məktublar mübadiləsi, səfirl ər 
mübadiləsinin həyata keçirilməsi davam edirdi.  

Diplomatiya tarixi üçün Ramzes-Xattuşil müqaviləsi ən 
yüksək dərəcəli əhəmiyyətə malikdir. Birincisi, bu müqavilə bizə 
məlum olan ən qədim beynəlxalq hüquq abidəsidir. İkincisi, bu 
müqavilə öz formasına görə Qədim Şərq, Qədim Yunanıstan və 
Qədim Roma çarları üçün növbəti, sonrakı müqavilələr üçün 
nümunə rolunu oynadı. Beynəlxalq müqavilə forması qədim 
dünya tarixinin bütün dövrləri üçün dəyişilməz olaraq qaldı. 
Yunanıstan və Roma bu məsələdə qədim şərq müqavilə 
təcrübəsini təkrar etdilər və özləri üçün nümunə kimi götürdülər.1 
Üç min ildən çox tarixi olan Misir-Het müqaviləsi sonrakı 
beynəlxalq razılaşmaların bir neçə mərhələdə prototipi (ilk 
nümunəsi) rolunu oynadı.  
                                                 
1  Дипломатия Древнего Востока. Документы древневосточной 
дипломатии. Договор египетского фараона Рамсеса II с царем хеттов 
Хаттушилем III (1278г.до нашей эры). http://www.diphis.ru/ 
index.php?option=conten&task=view&id=67#1. 
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Nəzərə almaq lazımdır ki, regionda dövlətlərin sayı çoxaldıqca 
bu dövlətlər özlərini digər dövlətlərdən qorumaq üçün çoxtərəfli 
coğrafi diplomatiyaya  üstünlük verirdilər. Bu diplomatiyanın 
başlıca məqsədi həm dövləti gücləndirmək, zənginləşdirmək, həm 
də digər dövlətlərə qarşı ittifaqlar yaratmaqdan ibarət idi. Ən 
qədim Assur dövləti b.e.ə III minillikd ə bir sıra icmaların 
birləşməsindən əmələ gəlmişdi. Bu birləşmələrin mərkəzi Aşşur 
şəhəri olmuşdur. E.ə. III minillikd ə Aşşur şəhəri hələ 
dirçəlməmişdi. Assuriya dövləti daha çox e.ə.II minillikd ə 
güclənmişdi. Mitani və Babilistana görə e.ə.XV əsrdə Assuriya 
Misir il ə yaxınlıq etməyə başladı. Assur hökmdarı I Aşşurbalit 
(e.ə.1365-1330-cu illər) özünü Misir fironunun qardaşı adlandırır 
və ona hədiyyələr göndərirdi. I Aşşurbalit hetlərlə birlikdə 
Mitaninin müqəddəratını həll etdi. Mitani ərazisi hər iki dövlət 
arasında bölüşdürüldü. Cənubda Babilistanla münasibətləri 
yaxşılaşdırdı. Qızını II Burna-Buriaşın oğluna ərə verdi. Onların 
övladı II Karaindaş adı ilə Babilistan hakimiyyətinə varis oldu.1 
Nəzərə almaq lazımdır ki, o dövrün hökmdarlarının işğal yürüşləri 
zamanı öz ölkələrinə gətirdikləri qənimətlər içərisində işğal 
etdikləri ölkələrin allahlarını əks etdirən heykəllər də yer alırdı. 
Allah heykəlləri  müəyyən mərhələdə dostluq münasibətlərinin 
yaranmasında xüsusi rol oynayırdı. Məsələn, Assur hökmdarı I 
Tukulti-Ninurtanın (e.ə.1244-1208-ci illər) vəfatından sonra bir 
müddət Assuriya tənəzzül dövrünə qədəm qoydu. Assuriya kassi 
Babilistanına gah tabe olurdu, gah da dostluq münasibətləri 
yaradırdı. Dostluq rəmzi olaraq allah Mardukun heykəli Babil 
şəhərinə qaytarılmışdı.2 B.e.ə XIII-VII əsrlərdə Assuriya dövləti 
Qədim Şərqin beynəlxalq münasibətlərində mühüm rol oynadı. Bu 
yüzillikl ərdə Misir və Het çarlığı zəifl əyir və beynəlxalq 
münasibətlərdə, həmçinin diplomatiyada bu ölkələr öz qabaqcıl 
mövqelərindən əl çəkirlər. Bu zamanlarda Ön Asiyanın ən qüdrətli 
dövləti Assuriya hesab edilir və beynəlxalq münasibətlərində də 
                                                 
1 Yusifov Y.B. Y-88 Qədim Şərq tarixi: Dərslik.-Bakı: Bakı Universiteti 
Nəşriyyatı, 1992, 496. s., s. 255. 
2 Yenə orada.,  s. 257. 
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Assuriya mühüm rol oynayır. Tell-Amarna yazışmaları dövründə 
Assuriya çarları özlərini “bütün dünyanın hökmdarı”  kimi 
adlandırırdılar, çarlar hesab edirdilər ki, onlara allahların çağırışı 
ilə “Dəclə və Fərat çayları arasındakı ölkədə” hökmranlıq etmək 
səlahiyyəti verilmişdi. 1  Assuriya dövləti İkiçayarasının şimal 
hissəsində meydana gəlmişdir. Əvvəlki dövrlərdə Assuriya 
Babilistan çarlığının tərkibində idi və Aşşur çarı Babilistan çarına 
tabe idi. Tarixi araşdırmalara əsasən, Assuriyanın güclənməsi 
Misir və Het çarlığını narahat etdiyinə görə 1278-ci il tarixli 
Misir-Het müqaviləsi dolayı yolla Assuriyaya qarşı yönəldilirdi.  2 
Assuriya çarlığı özünün ən yüksək qüdrətinə b.e.ə. VIII-VII 
əsrlərdə Sarqonidlərin dövründə -Sarqon, Sinnaxerib və 
Aşurbanipalın çarlıqları dövründə çatmışdır. Sarqonidlər 
dövründə əsas şəhər Aşur şəhərindən şimalda yerləşən Nineviya 
şəhəri idi. Sarqonidlər hərbi komandirlərin arasından çıxmışdılar 
və Assuriyanın hərbi və siyasi quruluşlarında böyük işlər həyata 
keçirirdilər. Assuriya siyasətinin həlledici gücü münbit ərazilər ələ 
keçirmək, metalla zəngin olan ərazilər tutmaq, əsirlər və digər 
qənimətlər ələ keçirmək, həmçinin mühüm ticarət yollarına sahib 
olmaqdan ibarət idi. O dövr üçün Assuriya ordusunun sayı 150 
min nəfər təşkil edirdi və geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar həyata 
keçiridilər. Həmin dövrdə iki böyük ticarət yolu var idi. Biri 
Aralıq dənizindən (o dövrdə Böyük dəniz adlanırdı) 
Mesopotomiyaya və daha uzağa, şərq istiqamətində uzanırdı. 
Başqa ticarət yolu isə cənub-qərbə, Aralıq dənizinin Suriya-
Fələstin sahillərinə və Misirə doğru uzanırdı.3  Fars dövlətinin 
güclənməsinə qədər Assuriya Qədim Şərqin ən nəhəng dövləti 
hesab edilirdi. Bu dövlətin coğrafi vəziyyəti qonşuları ilə daima 

                                                 
1 Дипломатия Древнего Востока. Международная политика Ассирии в 
период ее преобладания (XIII –VII века до нашей эры). 
http://www.diphis.ru/index. php?option=conten&task=view&id=67#1. 
2 Həmin mənbə. 
3 Дипломатия Древнего Востока. Международная политика Ассирии в 
период ее преобладания (XIII –VII века до нашей эры). 
http://www.diphis.ru/index.php?option=conten&task=view&id=67#1. 
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qarşı-qarşıya durma zərurətini meydana gətirirdi və fasiləsiz 
müharibələrə səbəb olurdu. Bununla yanaşı, yaranmış vəziyyət 
Assuriya hökmdarlarından tələb edirdi ki, həm hərbi texnika 
hissələri, həm də diplomatiya sənəti üzrə xüsusi ixtiralara 
yiyələnsinlər, yeniliklər əldə etsinlər. B.e.ə I minillikdə meydana 
gəlmiş qədim quldar dövlətlərinin xarici siyasətinin əsas 
istiqaməti dünyəvi imperiyanın yaradılmasına yönəldilmişdi. 2 
Assuriya çarlarının hücum siyasəti Ön Asiya dövlətləri içərisində 
güclü narahtlıq əmələ gətirirdi və ümumi təhlükə önündə qarşılıqlı 
kin-kudurəti unutmağa məcbur edirdi. Assuriyaya qarşı üç böyük 
koalisiya yaradılmışdı: birincisi-cənub-qərbdə-Misir rəhbərlik 
edirdi, ikincisi-cənub-şərqdə-Elam rəhbərlik edirdi və üçüncüsü-
şimalda-Urartu rəhbərlik edirdi. Bütün bu koalisiyalar öz tərkibinə 
görə çox müxtəlif idi v ə bu amil də assuriyalıların qələbəsini 
asanlaşdırıdı. E.ə.VIII əsrin sonlarında akkadlı Sarqon Fələstində 
Misir fironlarının ittifaqını, sonralar isə Şərqdə Elam-xald 
koalisiyasını dağıtdı. Bu baxımdan akkadlı Sarqon Babilistan çarı 
Marduk-Bellidinə qarşı xald şəhərlərinin narazılıqlarından 
məharətlə istifadə etdi. Assuriya çarı düşmən tərəfindən əllərindən 
alınmış xald şəhərlərinin azadlığının sanki müdafiəçisi kimi çıxış 
etdi. Xaldey şəhərləri öz əvvəlki hüquqlarına sahib oldular, qələbə 
qazanmış Sarqon isə özünü Babilistan çarı elan etdi. Beləlikl, 
Aşur və Babilistan şəxsi ittifaqla bir-birinə bağlı oldu. Siyasi 
hegemonluq Assuriyaya keçdi, lakin mədəni üstünlük 
Babilistanda qaldı.1  

Tarixi tədqiq edən mütəxəssislərin əsərlərindən belə bir qənatə 
gəlmək olar ki, Qədim dövrdə Ön Asiyada sülh siyasəti  əsasən 
dövlətlərin maraqlarına xidmət edirdi və aşağıdakı əsas 
istiqamətlər üzrə həyata keçirilirdi: 

                                                 
2 Yusifov Y.B. Y-88 Qədim Şərq tarixi: Dərslik.-Bakı: Bakı Universiteti 
Nəşriyyatı, 1992, 496. s., s. 259.  
1 Дипломатия Древнего Востока. Международная политика Ассирии в 
период ее преобладания (XIII –VII века до нашей эры). 
http://www.diphis.ru/index.php?option=conten&task=view&id=67#1. 
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-İkitərfli qaydada dövlətlər (çarlar-hökmdarlar) arasında sülh 
müqavilələrinin imzalanması; 

-İttifaqların yaradılması –dövlətlər ittifaqlar yaratmaqla həm 
güclənmək məqsədini güdürdülər, həm də güclü dövlətdən 
qorunmaq siyasəti yeridirdilər. Nisbətən zəif dövlətlər güclü 
dövlətdən qorunmaq üçün qarşılıqlı şəkildə dinc münasibətləri 
təmin etmək və birgə müdafiə olunmaq üçün ittifaqlar 
yaradırdılar. İkitərəfli ticarət və siyasət münasibətləri, eləcə də 
hərbi münasibətlər bir tərəfdən dövlətlərin maraqlarının 
genişlənməsinə xidmət edirdisə, digər tərəfdən beynəlxalq 
münasibətlərdə müəyyən qədər tarazılığın yaradılmasını təmin 
edirdi. Dövlətlər gücləndikcə işğal müharibələri də genişlənirdi və 
eyni zamanda ehtiyatlılıq da artırdı.  

 
 Yazılma tarixi 08 avqust 2010-cu il  

 
Sülh nədir? Sülh düsturları (formulaları) anlayı şı  
 
Dövlətlər daxilində olan cəmiyyətlərdə mövcud olan bütün 

canlı vasitələr hərəkətdə olurlar. Hərəkətlər edərkən bir-biriləri il ə 
təmas qururlar, münasibətlər yaradırlar, əlaqələr saxlayırlar. Hər 
bir canlı vasitənin (fərdlərin-şəxslərin-şəxslər qrupunun) hərəkəti 
(fəaliyyəti-funksiyası) həm öz xüsusiyyətinə, bu baxımdan 
özünəməxsus tərzə və məzmuna malik olur, həm də ümumi tərz, 
forma və məzmunu özündə əks etdirir. Müəyyən sahələr 
(ixtisaslaşmış sahələr) üzrə qruplaşmış hərəkətlər (sahələr üzrə 
birləşmiş maraqların təmin edilməsi uğrunda) mövcuddur. 
İxtisaslaşmış sahələr üzrə qruplaşmış hərəkətlər cərəyanlar, 
axınlar əmələ gətirir. Canlı vasitələr həm dövlət daxilind ə, həm 
də dövlətdən kənarda-digər dövlət və cəmiyyətlərlə, əlaqələr 
yaradırlar. Siyasət vasitələrinin (canlı) dövlətdaxili, 
cəmiyyətdaxili hərəkətləri il ə onların xarici hərəkətləri aralarında 
müəyyən uzlaşma, əlaqələndirm ə, uyğunlaşdırma, birl əşmə, 
ayrılma prosesləri mövcud olur. Vasitələr münasibətlər qurarakən 
öz tələbat və maraqlarına müvafiq olaraq hərəkət edirlər. Vasitələr 
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aralarında münasibətlər müəyyən tərzdə mövcud olur və qarşılıqlı 
hərəkətlərin məzmununa təsir edir. Münasibətlərin məzmunu 
hərəkətlərin məzmununu, forma və istiqamətlərini, eləcə də 
hərəkətlərin məzmunu, forma və istiqamətləri münasibətlərin 
məzmun və istiqamətlərini formalaşdırır. Münasibətlər öz 
sahələrinə, aidiyyatı vasitələrə mənsubiyyətinə, tərzinə və 
dərəcəsinə görə fərqlənir. Bununla yanaşı, bütün sahələr üzrə 
münasibətlər də öz məzmunlarına görə fərqlənir. Cəmiyyətlərdə 
mövcud olan bütün canlı vasitələr aralarında münasibətlər öz 
tərzinə və dərəcəsinə görə fərqlənir və bu baxımdan münasibətlər 
mühiti çox rəngarəngdir. Münasibətlərin tərzliyi o deməkdir ki, 
vasitələr aralarında münasibətlər soyuq, gərgin, münaqişəli, 
müharibəli  və ya tamamilə tərsinə isti, sabit, mülayim, dostluq və 
mehribanlıq, dinc və əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq kimi 
vəziyyətlərə xasdır. Münasibətlərin dərəcəsi isə müsbət və mənfi 
şkalalar (dərəcələrə bölünmə lövhəciyi, cədvəl) üzrə 
münasibətlərin tərkib dəyişkənliyidir.  Sülh bir vəziyyət 
olaraq münasibətlərin bütün müsbət tərəflərini özündə əks etdirir. 
Sülh prosesi birtərəfli qaydada tək bütün müsbət 
münasibətlər yox, tərkibind ə çoxlu sayda müsbət 
münasibətləri (müsbət münasibətlərin sayı mənfi 
münasibətlərdən çox olan faktlar) əks etdirən rəngarəng 
münasibətləri əhatə edir. Başqa sözlə, sülh daha çox müsbət 
nəticələr törədən münasibətlər və hərəkətlər vəziyyətidir. Bir 
məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək olar ki, sülh anlayışı daha çox 
siyasi və tarixi məsələlərdə işlənir. Cəmiyyətdə şəxslər və fərdlər 
arasında yaşanan dinc və əmin-amanlıq münasibətləri dostluq, 
mehribançılıq kimi adlanırsa, tarixi və siyasi mənada bu vəziyyət 
daha çox sülh vəziyyəti kimi qəbul edilir. Məsələn, dövlətlər 
aralarında siyasi qruplaşmalar aralarında yuxarıda işlədilən 
sözlərlə yanaşı, sülh (barışıq) kimi ifadələr işlədilir. Sülh 
konsepsiyası müharibə vəziyyətinə tam əks olan bir anlayışdır. 
Sülhdən-müharibəyə və yaxud əksinə keçid proseslərini özündə 
ehtiva edən aralıq münasibətləri  (sabitlikdən gərginləşməyə və 
əksinə gərginlikdən sabitliyə doğru münasibətlər vəziyyəti) 
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vəziyyəti də mövcud olur. Beynəlxalq münasibətlərdə dövlətlər 
aralarında münasibətlər mövcud olur və bu münasibətlərdə 
münaqişəli, gərgin, müharibəli və mübahisəli tərzlər (maraqlardan 
və maraqlar uğrunda hərəkətlərin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq) 
yaşanır. Eyni zamanda dövlətlər aralarında beynəlxalq hüququn 
prinsiplərinə müvafiq olaraq əməkdaşlıq, mehribançılıq, dostluq, 
gərgin olmayan, mübahisələrin (ərazi və sərhədlər üzrə, milli 
məsələlər üzrə və s.) mövcud olmadığı vəziyyətlər yaşanır. Sülh 
prosesli bir vəziyyət olmaqla gərilm əyən, kəskin toqquşmayan 
bir münasibətlər cəmidir.  Sülh zamanı tərəflərin hərəkətlərində 
kəskin çaşqınlıqlar, fikir müxtəlifliyi v ə maraqların kəskin 
toqquşması prosesləri baş vermir. Sülh zamanı vasitələrin 
maraqları müəyyən dərəcədə təmin olunmuş olur və vasitələr sabit 
vəziyyətdə (qeyri-gərgin və toqquşmasız, döyüş və 
müharibələrsiz) münasibətlər yaradırlar. Sülh vasitələrin 
hərəkətlərind ən asılı olaraq qısa, orta və uzun müddətə 
mövcud olan bir vəziyyətdir.  Sülh həm də münasibətlər tərzidir. 
Dövlətlərarası, eləcə də dövlət daxilində mövcud olan canlı 
vasitələr sülh zamanı öz maraqlarını sabit formada təmin edirlər. 
Qeyd edildiyi kimi, sülhdən keçid prosesləri də baş verir. Bu 
baxımdan sülh elə bir vəziyyətdir ki, bu şəraitdə maraqlar kəskin 
toqquşmalara səbəb ola bilər və sülh öz vəziyyətini müharibələr 
və silahlı qarşıdurmalarla, toqquşmalarla dəyişə bilər. Sülhün 
keçici olmasına təsir edən amillər siyasi vasitələrin hərəkətlər 
axınları, siyasi cərəyanlar və cərəyanların digər cərəyanlarla 
toqquşması, eləcə də kənar cərəyanların daxili cərəyanlara təsirləri 
və təsiredici ünsürləridir, anlarıdır, şəraitləridir. Sülh bütün 
münasibətlərin normal inki şafı üçün təməl prinsipidir, qayda 
və bu baxımdan vasitəsidir.  Sülhə nail olmaq üçün siyasi 
tərəflər, eləcə də dövlət hakimiyyəti və vətəndaşlar, dövlətlər və 
xalqlar aralarında münasibətlərdə siyasi uyğunlaşma, siyasi 
qovuşma, siyasi birləşmə prosesləri həyata keçirilir. Tərəflər 
aralarında eləcə də maraqlı tərəflərdə sülhün tapılması, müharibəli 
vəziyyətlərdən sülh vəziyyətlərinə keçmək üçün yolların 
axtarılması proseləri meydana gətirilir. Bunun üçün qarşılıqlı 
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razılığın əldə edilməsi məqsədilə daxili və beynəlxalq 
razılaşmalar, danışıqlar  həyata keçirilir. Beynəlxalq danışıqlar 
sülhün əldə edilməsi istiqamətlərinin tapılmasına yardımlar 
üçündür. (Beynəlxalq danışıqları formulaların t ərkibind ə 
qeyd etmək olar) Tərəflər aralarında sülhün əldə edilməsi üçün 
vasitəçilik üsullarından  da istifadə edilir. Bu baxımdan tərəflər 
aralarında sülhün tapılması üçün müvafiq düsturlar (formulalar) 
mövcuddur. Sülh şəraitinin araşdırılması, sülhə gəlmək yollarının 
tapılması, sülh şərtlərinin müəyyən edilməsi, sülhün müddətinin 
müəyyən edilməsi və bu baxımdan tərəflərin maraqlarını təmin 
edəcək şərtərin müəyyən edilməsi, sülhün qorunması və bu kimi 
proseslər sülh düstürlarının (formulalarının) həll etdiyi, tapdığı 
məsələlərdir. Sülh düstürları münasibətlər düyününü açılmasına 
xidmət edir. Əksinə proseslər (düyünləmə) də baş verə bilər. 
Məsələn, münaqişələrin dondurulmasını buna misal çəkmək olar. 
Sülh formulası sülhün yollarının tapılmasına xidmət edən bir 
vasitədir.  

Sülh (sülh zamanı, sülh vaxtı) –istənilən dövlət və dövlətlər 
ittifaqının elə bir tarixi dövrüdür ki, hansı ki, bu dövr nəzərdə 
tutulan ərazidə yaşayan xalqlar arasında və digər xalqlar 
aralarında açıq hərbi münaqişələrin istisna olunması ilə işarə 
(ifadə) olunur. Sülh, həmçinin müqavilələrdə və tərəflər aralarında 
imzalanan istənilən sənədlərdə, tərəflərin milli maraqlarını nəzərə 
alaraq, dövlətlər aralarında qeyri-hərbi xarici siyasətə əsaslanır.1  

Sülh anlayışının, sülh təsəvvürünün (beynəlxalq və dövlət 
daxili) bəzi tərkib elementlərini və elementlərin xassələrini 
aşağıdakı şəkildə konkret fikirlərlə izah etmək olar: 

-sülh vasitələrin (tərəflərin) maraqlarının təmin edilməsini 
şərtləndirən və digər tərəflərin mənafelərini tapdalamadan, əsasən 
müsbət istiqamətdə, daha çox müsbət amillərin, müsbət 
məqamların üzə çıxması ilə müşahidə edilən hərəkət vəziyyətidir 

                                                 
1Мир (отсутствие войны). 
http://ru.wikipedia.org/wiki%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0%BE%D1%8
2%D1%81%D1%83%D1%82%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%
B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B.  
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və maraqların qeyri-müharibə şəraitində təmin olunduğu bir 
vəziyyətdir; 

-sülh tərəflər aralarında (dövlətlər və ya daxili siyasi 
qruplaşmalar, məsələn hakimiyyət uğrunda aparılan daxili 
müharibələrin, vətəndaş müharibələrinin, inqilabların tərəfləri) 
kəskin və açıq toqquşmalarla müşahidə edilən proseslərin-
hadisələrin dayandırılaraq, əksinə, digər vəziyyətlərə-dinc, əmin 
amanlıq, mehribançılıq şəraitində əməkdaşlıq vəziyyətlərinə 
keçdiyini əks etdirən prosesli vəziyyətdir; 

-sülh tərəflərin maraqlarının təmin olunmasını və təmin 
olunması məqsədilə münasib şərait yaradılmasını və bu baxımdan 
müəyyən ərazi üzrə sabit və təhlükəsiz şəraitdə maraqların təmin 
olunması üçün müvafiq hərəkətlərin, hadisələrin vəziyyətini əks 
etdirən bir vəziyyətdir. 

Beynəlxalq sülh beynəlxalq münasibətlər subyektlərinin öz 
maraqları (milli) çərçivəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində 
fəaliyyət mövcudluğunu, münasibətlər qurmaq vəziyyətini əks 
etdirən bir prosesdir; 

-beynəlxalq sülh beynəlxalq siyasi cərəyanların coğrafi 
ərazilərdən və subyektlərdən (mənbələr və obyektlər) böyük 
maneələr olmadan keçməsini və manelər olarsa bu maneələrin 
dinc yolla aradan qaldırılmasını əks etdirən (mübahisələrin dinc 
yolla həlli)  bir vəziyyətdir; 

-beynəlxalq sülh xalqlararası maraqların əhatə olunduğu bütün 
sahələrdə qarşılıqlı hörmət və hüquq normalarına əməl etməsini 
əks etdirən bir vəziyyətdir; 

-beynəlxalq sülh dövlətlərin suveren bərabərliyi  prinsipi 
əsasında, qarşılıqlı olaraq bu prinsipə əməl olunmasını və 
dövlətlərin qarşılıqlı münasibətlər zamanı prinsipə yüksək 
səviyyədə əməl etmələrini və bu çərçivədə vəzifələrini əks etdirən 
bir vəziyyətdir;  

-beynəlxalq sülh zor işlətməmək və zor işlətməklə 
hədələməmək prinsipinə əməl olunaraq dövlətlərin qarşılıqlı 
şəkildə dinc şəraitdə, hədəsiz və zərbələrsiz hərəkətlərini əks 
etdirən və münasibətlərin normal axarını ifadə edən bir 
vəziyyətdir;  
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-beynəlxalq sülh dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında 
onların qarşılıqlı olaraq bir-birilərinin ərazilərinə zor işlətməkdən 
çəkinmək üçün tətbiq etdikləri siyasət vəziyyətidir.  

-beynəlxalq sülh dövlətlərin bir-biril ərinin daxili i şlərinə 
qarışmamaq şərtilə qarşılıqlı olaraq həyata keçirdikləri dinc 
siyasəti əks etdirən bir vəziyyətdir. 

-beynəlxalq sülh insan hüquqlarına və əsas azadlıqlarına 
hörmət etmək prinsipi əsasında (hər bir dövlət daxildə bu siyasəti 
həyata keçirməlidir) qarşılıqlı olaraq fəaliyyət prinsiplərini əks 
etdirən bir vəziyyətdir.  

-beynəlxalq sülh xalqların öz müqəddaratını təyin etməsi 
prinsipi əsasında, xalqlara dinc şəraitdə, silahlı hadisələrə əl 
atmadan maraqlarını müstəqil olaraq təmin etmək məqsədilə 
təşkilatlanmış quruma, o cümlədən siyasi hakimiyyətə və dövlətə 
malik olmasını əks etdirən bir vəziyyətdir. 

-beynəlxalq sülh şəraiti beynəlxalq öhdəlikl ərin vicdanla 
yerinə yetirilməsi prinsipinə əməl edərək qarşılqlı şəkildə 
dövlətlərin hüquq normalarını yerinə yetirmələri (əməl etmələri) 
nəticəsində əldə etdikləri sabit və inkişafın təmin olunduğu bir 
vəziyyətdir. Bir məsələni xüsusu olaraq qeyd etmək olar ki, sülh 
gərgin vəziyyətlərin, böyük itkilərin zəruri etdiyi bir vəziyyət 
olmaqla yanaşı, öz-özlüyündə inkişaf edən prosesləri tələb edən 
bir təsəvvürdür. Beynəlxalq sülh vəziyyəti ümumi qlobal və 
regional amilləri özündə əks etdirir. Müasir zamanda qlobal 
sülhün saxlanılması super və böyük, eləcə də orta gücə malik olan 
dövlətlərdən asılıdır. Bu dövlətlər dünya siyasətinin baza 
istiqamətlərini müəyyən etmək iqtidarındadırlar. Böyük gücə 
malik olan subyektlər həm də beynəlxalq sülhün mənbələrini 
cəmləşdirən obyektlər qismində çıxış edirlər.  

Sülh, ümumiyyətlə, qarşılıqlı şəkildə (ikitərəfli v ə çoxtərəfli 
qaydada) dinc şəraitdə yaşamaq və əməkdaşlıq etmək üçün qəbul 
edilən və əməl edilən prinsipl ər və normalardan meydana gələn 
bir qaydadır; 

-sülh dövlətlərin qarşılarına qoyduqları prinsiplər əsasında 
qoruyub-saxladıqları və nəsillərdən-nəsillərə ötürmək məcburiy-
yəti il ə üzləşdikləri bəşəri ülvü bir nemətdir;  
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-sülh zamanın insanlar qarşısında və dövlətlər və xalqlar 
qarşısında tələblər qoyduğu bir bəşəri, humanist dəyərdir; 

-sülh müasir dünyanın inkişafına xidmət edən vasitədir, 
ideyadır və dəyərlərdən qarşılıqlı və səmərəli şəkildə istifadə 
etmək üçün dövlətlərin üzərlərinə götürdükləri öhdəlikdir; 

-sülh insanlığın yaşamasını təmin edən bir ümumiləşmiş 
normadır və baza qaydasıdır; 

-sülh ümumiləşmiş qayda olaraq özündə çoxlu sayda tərkib 
elementləri birləşdirən vahid bir təcəssümdür; 

-sülh bütün sahələri üzrə qarşılıqlı anlaşma şəraitində iş 
(fəaliyyət) prinsip və qaydalarını müəyyən etmək üçün çoxlu 
sayda normalara malik olan bir prosesdir;  

-sülh dinc və əmin-amanlıq şəraitində bütün sahələr üzrə 
qarşılıqlı münasibətləri tənzimləyən hüquq normalarının icrasının 
təmin olunduğu və bu baxımdan məsuliyyətin əks olunduğu 
prosesli vəziyyətdir.  

 
Sülh düsturları (formulaları)  
 
Sül (barışıq) formulaları həm dövlət daxilində, həm də 

dövlətlər aralarında sülhün təmin edilməsinə və sülhün əldə 
edilməsinə xidmət edən vasitələrdir. Sülh formulaları (siyasət 
sahəsində meydana gələn sülh formulaları) əsasən real siyasi 
təcrübədən əldə edilən prinsipl ər  və qaydalar (normalar) kimi də 
qəbul edilə bilər. Bu baxımdan uzun illərin təcrübəsi nəticəsində 
yaranmış nəzəriyyə və qayda olaraq beynəlxalq hüququn on 
mühüm prinsipi  də dünyada sülh siyasətinin ümumi və baza 
formulaları kimi qəbul edilə bilər. Formula anlayışı şüar və 
doktrina kimi də qəbul edilir.1 Formula sözü latın sözü olub 
forma, qayda, əmrnamə, sərəncam, göstəriş, təlimat kimi də başa 

                                                 
1 В.К.Мюллер. Новый Англо-русский словарь. 160000 слов и словосо-
четаний. 6-е издание. Москва.Издательство «Русский язык».1999. 
səh.285.  
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düşülür.2 Beynəlxalq münasibətlərdə sülh formulaları dedikdə, 
sülhə nail olmaq və sülhü pozucu şərait yetişdikdə gözlənilə bilən 
münaqişələrin, mübahisələrin, silahlı qarşıdurmaların qabağını 
kəsmək (öncədən qabaqlamaq) və baş vermiş müharibə və silahlı 
qarşıdurma hadisələrinin yatırılması, uzun müddət davam edən 
münaqişələrin sülh yolu ilə həllinin tapılması üçün qurulmuş 
planlar (layih ələr), planların əks olunduğu sənədlər , 
strategiyalar, ideyalar kimi qəbul edilə bilər. Beynəlxalq 
münasibətlərdə sülh formulaları əsasən məqsədə nail olmaq üçün 
ideyalar üzrə (mövcud real və gələcək real şəraiti 
dəyərləndirməklə) siyasi hərəkətlərin istiqamətlərini müəyyən 
etmək və kompleksləşdirmək kimi vəzifələri yerinə yetirə bilir. 
Sülh planları, sülh formulaları siyasətin istiqamətini müəyyən 
edir, siyasi prinsip və davranış qaydalarını yaradır. Məsələn, 
beynəlxalq hüququn on mühüm prinsipi dövlətlərin sülhə nail 
olmaq üçün qarşılıqlı davranış qaydalarını və davranış 
hərəkətlərinin məzmunların müəyyən edir və sülh üçün 
istiqamətləri kompleksləşdirir, uniləşdirir. Ola bilir ki, ümumi 
beynəlxalq sülh formulası (beynəlxalq hüquq prinsipləri) ayrı-ayrı 
regionlarda münaqişələri tənzimləmək üçün xüsusi (buna bəzən 
törəmə) formulalar üçün baza ideya rolunu oynasın.  

Ümumiyyətlə, proseslər nəticəsində yeni-yeni düstürlar 
(formulalar) meydana gəlir, həmçinin, mövcud düsturlar əsasında 
hərəkətlər edilərkən ortaya çıxan problemlərin həlli üçün yeni-
yeni düsturlar yaranır. Formula daha çox əldə edilmiş məntiqi 
nəticələrə əsaslanan anlayışdır. Beynəlxalq sülh yığıncaqları 
(konfranslar, konqreslər və s.) beynəlxalq sülh formulalarının 
tərkib elementləri olaraq sülhün əldə olunması üçün düsturların 
yaranmasına xidmət edir. Konfransın qərarları (bu qərarlara 
düsturlar demək olar) sülh istiqamətində qaydalar müəyyən 
etməklə hərəkətlərin də istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Eləcə də 
müasir dünya sülhünün qorunub saxlanmasında və inkişafında 

                                                 
2Формула. 
http://ru.wikipedia.org/wiki%D0%A4%BE%D1%80%D0%BC3%D1%83%D
0%BB%D0%B0.  
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BMT-nin Nizamnaməsi və BMT Baş Məclisinin Bəyannamələri 
və regional beynəlxalq təşkilatların sənədləri mühüm rol oynayır. 
Məsələn, müasir beynəlxalq hüququn prinsiplərinin məzmununu 
geniş açan ən nüfuzlu sənədlər BMT nizamnaməsinə uyğun olaraq 
Dövlətlər arasında dostluq münasibətlərinə və əməkdaşlığa dair 
beynəlxalq hüququn prinsipləri haqqında Bəyannamə (24 oktyabr 
1970-ci ildə BMT Baş Məclisi tərəfindən qəbul edilmişdir) və 
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq üzrə Müşavirənin Yekun 
aktında əks olunmuş və Dövlətlərin öz qarşılıqlı münasibətlərində 
rəhbər tutmalı olduqları prinsiplər haqqında Bəyannamədir. (1 
avqust 1975-ci il)1 Bununla bərabər, sənədlərə əlavə olaraq, 1948-
ci ildə qəbul edilmiş insan hüquqları haqqında ümumi 
Bəyannaməni, BMT-nin dövlətlərin daxili işlərinə qarışmağa yol 
verilməməsi, onların istiqlaliyyəti və suverenliyinin qorunmasına 
dair Bəyannaməsini (21 dekabr 1965-ci il), 1966-cı ildə qəbul 
edilmiş iki paktı-Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq 
Paktı və İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında Beynəlxalq 
Paktı, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq üzrə Müşavirənin 
Yekun Aktının prinsipləri Bəyannaməsini, Avropada Təhlükə-
sizlik və Əməkdaşlıq üzrə Müşavirənin iştirakçıları olan 
dövlətlərin nümayəndələrinin Vyana görüşünün Yekun aktını 
(1989), Yeni Avropa üçün Paris Xartiyasını (1990-cı il), 
Təcavüzkarlığın tərifi haqqında BMT-nin 1974-cü il qətnaməsini 
və BMT Təhlükəsizlik Şurasının sənədlərini göstərmək olar.2  

Ola bilir ki, beynəlxalq sülh formulaları tətbiq edilə bilmir. 
Münaqişəli tərəflərin ya hamısı, ya da bir tərəfi öz maraqlarında 
kəskin “ şişmələr”  nümayiş etdirir. Məsələn, Azərbaycan-
Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ATƏT-in Minsk 
qrupu vasitəçilik edir və tərəflərlə birlikdə müzakirələr apararaq 
sülh formulaları (təklif layihələri) təqdim edir. Ermənistan 
tərəfinin “ şişmiş” marağı bu layihələrin reallaşmasına imkan 
vermir, Ermənistan düyünləmə siyasəti həyata keçirir. Azərbaycan 
tərəfi daima bu xüsusi formulanın (bir münaqişənin həlli üçün 
                                                 
1  “Beynəlxalq hüquq” Azərb.dilində. məsul redaktor və tərcüməçi, 
h.e.n.dosent R.F.Məmmədov. Bakı, “Qanun” nəşriyyatı, 2002,752 s., s.63.  
2 Həmin kitab, səh.62-92. 
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mövcud olan formula) ümumi-baza (hamı tərəfindən qəbul 
edilmiş) formulalarına uyğun olmasını tələb edir. Çünki baza 
formulalarında dövlətlərin milli maraqlarının ədalətli tərəfləri öz 
əksini tapıb və bu baxımdan normalar bütün dövlətlər üçün 
imperativliyə malikdir. Düyünlənmə prosesi bir çox regional 
formulalarda da mövcuddur. Məsələn, internet məlumatına əsasən 
belə bir fikir bildirilir. “Yaxın Şərq kvarteti İsraillə Fələstin 
Muxtariyyəti arasında birbaşa danışıqların keçirilməsinə əsaslanan 
baza formulunu razılaşdıra bilmirlər. Bu formul bu həftənin hələ 
başlanğıcında açıqlanmalı idi, lakin ABŞ, BMT, Avropa İttifaqı 
və Rusiya heç cürə razılılğa gələ bilmirlər...1. Fələstin-İsrail 
münaqişəsinin həlli üçün “Yol xəritəsi” adlanan sülh planı tərtib 
edilib. Bu plan ABŞ, BMT, Avropa İttifaqı və Rusiya tərəfindən 
tərtib edilib. Planda iki il yarımdan çox davam edən zorakılıqların 
dayandırılması, Fələstin-İsrail danışıqlarının bərpası, 2005-ci ildə 
Fələstin dövlətinin təşkili, Fələstin və İsrail dövlətlərinin dinc və 
yanaşı yaşaması məsələləri öz əksini tapıb.2  

Daha bir xüsusi beynəlxalq (region üzrə) sülh formulasına 
nümunə olaraq, Kosovonun müstəqilliyin ə dair BMT-nin xüsusi 
nümayəndəsi Marti Axtisaarinin planını qeyd etmək olar. Plan 
“Kosovonun statusunun tənzimlənməsinə dair hərtərəfli t əkilfl ər” 
adlanırdı. Bu plan Kosovoya geniş suverenlik təklif edirdi. Lakin 
bu suverenlik beynəlxalq nəzarət altında və Avropa İttifaqının 
himayəsi altında olmalı idi.3 Planın tətbiqi sayəsində Kosovo 
2008-ci ildə müstəqillik əldə etdi və bir çox dövlətlər tərəfindən 
tanındı.  

                                                 
1 Ближневосточный квартет не может найти формулу 
ближневосточного счастья. 19.08.2010. 
http://www.isra.com/news/127881. 
2 “Yol xəritəsi” planı Fələstinə və İsrailə təqdim olunub. 2003-04-
30.http://www1.voanews.com/azerbaijani/newsa-56-a-2003-04-30-6-1-
88573372.html?moddate=2003-04-30.  
3 Европарламент поддержал план Марти Ахтисаари о будущем 
статусе Косова. 
13/07/2007/http://www.novayagazeta.ru/news/65714.html?print=2010080802
45/.  
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İstənilən formulanın tətbiqinə mane törədən ünsürlər- daxili və 
xarici (regionlarda maraqları olan böyük dövlətlər) mövcud olur. 
İstənilən formulanın tətbiqinə mane törədən ünsürlər- daxili və 
xarici (regionlarda maraqları olan böyük dövlətlər) mövcud olur. 
Ola bilər ki, sülh formulaları ümumi xaraketr  kəsb etsin və 
hamılıqla qəbul edilsin, ola da bilər ki, çoxları tərəfindən qəbul 
edilməsin. Bu baxımdan ümumi və bir çoxları tərəfindən qəbul 
edilən formulaları qeyd etmək olar.  

Ümumiyyətlə formula anlayışı bir plan, layihə olaraq 
beynəlxalq sülhün qlobal və regional səviyyədə saxlanmasına 
xidmət edir.  
 

 Yazılma tarixi 18-19 avqust 2010-cu il  
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NƏTİCƏ: 
 
Siyasət özündə dövlətin fəaliyyətinə dair ideyaları, baxışları, 

mövqeləri birləşdirən bir elm sahəsidir. Siyasətşünaslıq elminin 
əsas tədqiqat obyektləri içərisində siyasət subyektlərinin fəaliyyət 
sahələri və siyasət subyektlərinin fəaliyyət (hərəkət) 
xüsusiyyətlərinin araşdırılması da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Siyasət subyektləri (siyasətlə məşğul olan qurumlar, şəxslər) və 
subyektlərin öz maraqlarını təmin etmək üçün təşkil etdikləri 
cansız siyasi vasitələr (hüquq normaları toplusu olan sənədlər.- 
sənədlərdə siyasətin əsas istiqamətləri-icra yolları, üsulları və 
vasitələri öz əksini tapır, həmçinin vəzifə və səlahiyyət bölgüsü, 
funksiyalar müəyyən edilir) hərəkət sayəsində dövlətin və 
cəmiyyətin inkişafına nail olmaq olur. Siyasət vasitələrinin 
hərəkəti nəticəsində maraqlar üçün istiqamətlər müəyyən edilir. 
Bu istiqamətlərin müəyyən edilməsi həm təcrübədən irəli gəlir, 
həm də yeni ideyaların meydana gəlməsi və icrası istəkləri zamanı 
baş verir. Subyekt öz hərəkətini (fəaliyyətini) zamana müvafiq 
qaydada meydana gələn maraqlarına uyğun şəkildə qurur. 
Dövlətin və cəmiyyətin siyasi cəhətdən inkişafı məhz özündə 
vasitələr və onların hərəkət trayektoriyalarını birləşdirən sxematik 
proseslərin nəticəsində əmələ gələn və dəyişən vəziyyət kimi 
xarakterizə edilməlidir. Bu kitabda irəli sürülən fikirl ərdən, 
təhlill ərdən belə bir qənaətə gəlmək olar ki, siyasət daima özündə 
vasitələrin hərəkətini ehtiva edən bir məfhumdur. Bütün maraqlar 
hərəkətlər üzərində qurulur, hərəkətlər edildikcə maraqlar 
meydana gəlir, yeni tələbatlar üzə çıxır. Maraq və hərəkət 
qarşılıqlı törəmə xüsusiyyətlərinə malik olur. Hər bir hərəkət 
trayektoriyasının müəyyən məsafəsində yeni-yeni tələbat və 
maraqlar meydana gəlir. Tələbat və maraqların meydana gəlməsi 
trayektoriyanın müəyyən məsafələrində ardıcıl olaraq törədilən 
siyasi hadisələrdən baş verir. Bu kitabın birinci fəslində belə bir 
qənaətə gəlinir ki, cəmiyyətin və dövlətin inkişafı subyektlərin 
dövlət sərhədləri daxilində və xaricində törətdikləri siyasi 
hadisələrin məqsədəuyğunluğundan, zamanın tələbinə 
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müvafiqliyindən və siyasi hadisələrin tələbat və maraqlara cavab 
verəcək səviyyədə törədilməsindən asılıdır. Həmçinin belə bir 
prinsip də öz əksini tapıb ki, siyasi inkişaf dövlətin bütün 
sahələrində meydana gələn inkişafın cəmindən asılıdır. Dövlətin 
siyasi inkişafı “ şaxələnmə”  trayektoriyası ilə, eyni zamanda 
maraq üzərinə maraq, tələbat üzərinə tələbat əlavə edilməklə 
təmin edilə bilər. Bununla yanaşı, qeyd edilir ki, siyasi vasitələr 
maraqlara və tələbata lazımi anda cavab verməklə, reaksiya 
göstərməklə, siyasi inkişafın təmin edilməsinə nail olmaq olar. 
Eyni zamanda onu da qeyd etmək olar ki, siyasi inkişaf həmçinin 
siyasi hadisələri törətmə mərkəzlərinin sayının çoxalmasından da 
asılıdır. Siyasi hadisələri törətmə mərkəzləri şəbəkəsi yaranan 
zaman siyasi vasitələrin də sayı artır və hərəkət trayektoriyası 
genişlənir. Hərəkət trayektoriyası genişləndikcə siyasət 
müstəvisində çoxtərkibli və rəngarəng elementlərin sayı və 
hərəkəti artır. Qarışmış siyasi hərəkət müstəvisi siyasi inkişafı 
təmin edən vasitəyə çevrilir. Hər bir sahədə olan ardıcıl hərəkət 
ümumilikdə dövlətin və cəmiyyətin inkişafına xidmət edir. Ardıcıl 
və fasiləsiz hərəkətlər inkişafın əsaslarını təşkil edir. Dövlətin 
mühüm funksiyası da cəmiyyətin ayrı-ayrı istiqamətləri üzrə 
davamlı hərəkətləri təmin etməkdən ibarətdir. Bu baxımdan 2002-
ci ilin martında Meksikanın Monterey şəhərində Davamlı 
inkişafın maliyyələşdirilməsinə həsr olunmuş konfransın 
sənədində qeyd olunur. (Monterey Razılaşması-Maddə 11.) -
Ədalətli idarəetmə davamlı inkişaf üçün mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Milli iqtisadi siyasət, əhalinin tələbatına cavab verən 
möhkəm demokratik institutlar və infrastrukturların təkmiləş-
dirilməsi-davamlı iqtisadi artımın, yoxsulluğun ləğv edilməsinin 
və yeni iş yerlərinin açılmasının əsasıdır. Həmçinin azadlıq, sülh 
və təhlükəsizlik, daxili stabilik, insan hüquqlarına hörmət, 
qanunun aliliyi və insanın inkişaf hüququnun təmin edilməsi də 
davamlı inkişafa nail olmağın mühüm şərtidir.1 Qeyd: Digər 

                                                 
1 Hüseynov S. Davamlı insan inkişafının strateji istiqamətləri. Bakı, 
“Adilo ğlu” n əşriyyatı-2003, 264 səh., səh. 50.  
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inkişaf konsepsiyalarından fərqli olaraq Davamlı İnsan İnkişaf 
Konsepsiyası həyat səviyyəsi, maddi rifahdan əlavə, insan 
həyatının geniş sosial aspektlərini əhatə edir. Çünki bəşəriyyət 
inkişaf etdikcə sosial aspektləri əhatə edən təhsil, sağlamlıq, 
mədəniyyət, ekologiya, idarəetmədə iştirak, məişət, informasiya 
və s. sahələrdə əldə olunan nailiyyətlər insan inkişafında vacib 
göstəricilərə çevrilir.  

Kitabın ikinci fəsli əsasən dövlət siyasətinin regional və qlobal 
səviyyədə xarici istqamətlərinin müxtəlif prinsiplərinə və 
qaydalarına həsr edilir. Müasir zamanda bütün dövlətlər qarşılıqlı 
münasibətlər əsasında inkişaf etmək strategiyasına da üstünlük 
verirlər. Beynəlxalq münasibətlərdə hər bir dövlət suveren hüquqa 
malik olsa da, dünya siyasətinin əsas istiqamətlərinin müəyyən 
edilməsində bütün dövlətlər eyni səviyyədə təsir etmək 
imkanlarından məhrumdur. Bu da onunla izah olunur ki, dünyanın 
bütün dövlətləri bərabər səviyyədə inkişaf etməmişlər və 
dövlətlərin güclərini əks etdirən kriteriyalar, vasitələr dərəcələnmə 
xüsusiyyətlərinə malikdir. Siyasətdə hər bir vasitənin, hər bir 
istiqamətin öz çəkisi və bu baxımdan təsiretmə qüvvəsi vardır. 
Böyük dövlətlər regional və qlobal miqyasda beynəlxalq siyasət 
cərəyanlarının istiqamətlərinin müəyyən edilməsində mühüm rol 
oynayırlar. Dünya siyasəti regionlar üzrə qruplaşmış münasibətlər 
üzərində qurulur. Bununla yanaşı, dünyada ayrı-ayrı sahələr üzrə 
də münasibətlərin qruplaşması prosesləri baş verir. Kitabın bu 
fəslində “siyasi heliosentrizm” nəzəriyyəsini yaranmasına xüsusi 
fikir verilmi şdir. Belə bir qənaətə gəlinmişdir ki, dünya siyasətinin 
ümum hərəkət müstəvisindən görünür ki, kiçik və orta gücə malik 
olan dövlətlər böyük dövlətlər ətrafında toplaşırlar. Böyük 
dövlətlər zaman və şəraitdən asılı olaraq kiçik və orta gücə malik 
olan dövlətlərə qarşı itələmə (kənarlaşdırma) və cəzbetmə 
qüvvələrindən istifadə edirlər. Ətrafa toplaşmadan, cəmləşmədən 
istifadə edən böyük dövlətlər öz ətraflarında elementlərin 
(subyektlərin) qarşılıqlı hərəkət mexanizmlərini yaradan təsir 
dairələri təşkil edirlər. Böyük dövlətlər dünya siyasətinin ağırlıq 
mərkəzləri və enerji verən obyektləri qismində çıxış edilər. Digər 
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dövlətlər isə bu enerjidən faydalanmağa çalışırlar. Böyük 
dövlətlər kiçik dövlətləri öz ətraflarına toplayaraq həm də 
onlardan enerji alırlar və onlara enerji verirlər. Qarşılıqlı enerji 
mübadilələri həyata keçirilir. Bununla yanaşı, beynəlxalq 
münasibətlərdə tarixən mövcud olmuş münasibətlər şəbəkəsinin 
xüsusiyyətləri də bu bölmədə öz əksini tapıb. Münasibətlər 
sistemində öz xüsusiyyətlərinə görə dəmir və rezin tərkibli 
maddələrə bənzədilən münasibətlərin mövcudluğu qeyd edilir.  

Kitabın üçüncü fəsli isə dünyanı narahat edən qlobal sülhə 
həsr edilir. Qlobal sülh anlayışı bir çox siyasətçiləri, tədqiqatçıları, 
filosofları, humanist qəlbli müdrik şəxsləri maraqlandırır. Hələ I 
Dünya müharibəsindən sonra məşhur ABŞ prezidenti, dünya 
humanisti Vudro Vilson Avropa xalqları içərisində əbədi və 
ədalətli sülhün əldə olunması və müharibələrin birdəfəlik 
qarşısının alınması ideyaları ilə çıxış edirdi və öz siyasətini bu 
istiqamətdə qurmuşdu. Sülh şəraitində yaşamaq, sülh yollarının 
nəzəri ideyalarını axtarmaq bir çox tədqiqatçıları maraqlandırır. 
Kitabın bu fəslində dünya dövlətləri aralarında qlobal sülhə nail 
olmaq üçün bəzi istiqamətverici ideyalar öz əksini tapmışdır. 
Qlobal sülhün təmin olunması üçün güclü şəkildə silahlanmanın 
qarşısının alınması və sərhədlərin şərti olması, xalqların 
qohumlaşması kimi elmi və elmi publisistik fikirlər bildirilmi şdir. 
Ermənistanla-Azərbaycan arasında baş verən və hələ də barışığın 
mövcud olmadığı Cənubi Qafqazda sülhün vacibliyi öz əksini 
tapmışdır. Belə qənaətə gəlinmişdir ki, bir işğal faktı və işğala 
haqq qazandırılması, milyondan çox insanın hüquqlarının 
pozulması və bu vəziyyətə beynəlxalq ictimaiyyətin laqeyid 
münasibəti beynəlxalq hüququn bütün prinsipləri üzərindən qara 
xət çəkməkdədir. Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının 
işğal edilməsi Ermənistana külli miqdarda iqtisadi və siyasi 
zərbələr vurmuşdur. Bu fəsildə aparılmış elmi araşdırmalar 
nəticəsində Ermənistan tərəfindən işğalın dayandırılması, 
torpaqların azad edilməsi siyasətinin Ermənistan üçün çox böyük 
fayda verəcəyi qənaətinə gəlinmişdir. 
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Qlobal sülhün təmin edilməsi üçün ümumdünya sülh siyasəti 
sisteminin möhkəmləndirilməsi siyasəti də öz əksini tapmışdır. 
Sülh siyasəti sistemi yaratmaqla bütün dünyada təcavüzkarlığın 
qarşısını almaq mümkündür. Tədqiqatın başlıca istiqamətlərindən 
biri dünyanın sülh siyasəti sisteminin tarixi dövr və mərhələlərə 
bölünməsini müəyyən etməkdən ibarət olmuşdur. Dövlətlər 
adlanan subyektlərin meydana gəldikləri ilk vaxtlarda Qədim 
Şərqdə sülh qaydalarının mövcud olduğu tədqiq edilmişdir. Onu 
da nəzərə almaq lazımdır ki, dünyanın sülh siyasəti sisteminin 
yaranması dövrləri və mərhələləri, tarixi dövrlərə müvafiq olaraq 
xüsusiyyətləri gələcək tədqiqatlarda öz əksini tapacaqdır.  

Ümumiyyətlə, kitab ayrı-ayrı vaxtlarda yazılmış elmi və elmi 
kütləvi məqalələr-ideyalar, nəzəriyyələr toplusundan ibarətdir. Bu 
məqalələrin böyük əksəriyyəti internetdə yayımlanır, bəzi 
məqalələr isə mətbuatda dərc edilib.  
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İSTİFADƏ EDİLM İŞ ƏDƏBİYYAT V Ə MƏNBƏ: 
 
Azərbaycan dilində:  
 
Azərbaycan Konstitusiyası. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi. 

Heydər Əliyev. Azərbaycan nefti dünya siyasətində. “Azərbaycan 
nəşriyyatı -1997.  

 
Bir qrup hərbi qulluqçuya və onların ailə üzvlərinə yüksək 

dövlət mükafatlarının təqdim edilməsi mərasimində Azərbaycan 
Prezidenti, Ali Baş Komandan Heydər Əliyevin nitqi - 17 mart 
1999-cu il http://library.aliyev-heritage.org/print.php?lang= 
az&page=271489.  

 
2010-cu ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı uğurlu inkişafını davam 

etdirir. Prezident İlham Əliyevin sədrliyi il ə Nazirlər Kabinetinin 
2010-cu ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına 
həsr olunmuş iclası keçirilmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin yekun nitqi. “Azərbaycan” qəzeti, №79, 15 aprel 2010-
cu il. 

 
PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV “...O ZAMAN 

ERMƏNİSTANIN MÖVQEYİ DAHA DA SƏRTLƏŞƏ 
BİLƏR”. Prezident İlham Əliyev oktyabrın 9-u Kişinyovda 
Azərbaycan Televiziyasına müsahibə verib. “Media forum” saytı 
müsahibəni qısa ixtisarla oxucuların diqqətinə çatdırır. 
http://www.baksam.com/news/prezident_ilham_liyev_o_zaman_e
rmnistanin_movqeyi_daha_da_srtls_bilr/2009-10-10-213. 

 
Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 

azərbaycanlı icmasının mərkəzi qərargahının açılışı olmuşdur. 
Prezident İlham Əliyev açılışda iştirak etmişdir. Azərbaycan 
prezidenti İlham Əliyevin nitqi. “Azərbaycan” qəzeti, 
№143(5544), çərşənbə 7 iyul 2010-cu il.  
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi il ə Nazirlər 
Kabinetinin 2009-cu ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunlarına həsr olunmuş geniş iclası keçirilmişdir. “Xalq qəzeti”, 
№231, 17 oktyabr 2009-cu il. Sənaye və energetika naziri Natiq 
Əliyevin nitqi.  

 
"Azərbaycan" qəzeti, 4 sentyabr 1997-ci il. 

http://library.aliyev-heritage.org/az/7264345.html. 
 
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi haqqında 

Əsasnamə. Əsasnamə 29 yanvar 2004-cü il tarixli Prezident 
Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. 

 
Aristotel. “Siyasət. Böyük etika”. Bakı, XXI-Yeni Nəşrlər Evi, 

2006, 432 səh.  
 
L.S.Sanisteban. “Siyasət elminin əsasları” (ixtisarla). Bakı, 

“Azərbaycan” nəşriyyatı-1994. Tərcümə edəni Həmid Baratlı. 63 
səh.  

 
Ramiz Mehdiyev, fəlsəfə elmləri doktoru, proifessor. Milli 

məfkurə, dövlətçilik, müstəqillik yolu il ə. II cild (məqalələr, 
çıxışlar, müsahibələr). Bakı, “XXİ-Yeni Nəşrlər Evi” 2007, 672 
səh. 
 

Ramiz Mehdiyev. Gələcəyin strategiyasını 
müəyyənləşdirərkən: modernləşdirmə xətti. Bakı, “Şərq-Qərb”, 
2008, 216 səh. 
 

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

 
Yusifov. Y.B.-Y-88 Qədim Şərq tarixi: Dərslik.-Bakı: Bakı 

Universiteti Nəşriyyatı, 1992, 496 səh. 
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Yaqub Mahmudlu (Mahmudov). Azərbaycan diplomatiyası. 
“Azərbaycan diplomatiyası” jurnalının nəşri. Bakı.1996, 289 s.  

“Azərbaycan iqtisadiyyatı”. İ.e.n., dosent İ.H.Alıyev və i.e.n., 
dosent S.A.İbadovun rəhbərliyi v ə elmi redaktorluğu ilə. Bakı, 
“A ğrıdağ”, 1999, 400 s. 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyası. Politologiya. Izahlı lüğət. Bakı, “Şərq-
Qərb”, 2007, 352 səh.  
 

Z.T.Qolenkova, M.M.Akuliç, V.M.Kuznetsov. Professor 
Z.T.Qolenkovanın redaktorluğu ilə. Ümumi sosiologiya. K. 
Marksın sosiologiyası. Tərcümə edəni: f.e.d., prof. İzzət 
Rüstəmov. Bakı, Diplomat.2007; 494 səh. 
 

Həsən Şirəliyev, Əli Əhmədov. Politologiya. Ali məktəblər 
üçün dərslik. “Təbib” 1997, 416 səh.  
 

Sosiologiya. Dərslik. Müəllifl ər kollektivi. Redaktor: dosent, 
f.e.n. Vahidov F.Q. Bakı, “Təknur” MMC, 2005, 295 səh. 
 

Yusif Rüstəmov. Fəsəfənin əsasları (mühazirə kursu)-Bakı, 
“Azərbaycan Universiteti” nəşriyyatı, -2004, 499 səh.  
 

Fəlsəfə ensiklopedik lüğəti. Baş redaktor. İsmayıl Vəliyev. 
Müəllif kollektivi. “Az ərbaycan Ensiklopediyası”. Nəşriyyat-
Poliqrafiya Birliyi. B., 1997.520 səh.  
 

Zeynalov M.B. Fəlsəfə tarixi. (Qərb fəlsəfəsi). Ali məktəblər 
üçün dərslik.-Bakı “Azərbaycan” nəşriyyatı, 2000, 544 səh.  

 
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. 
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Hüseynov S. Davamlı insan inkişafının strateji istiqamətləri. 
Bakı, “Adiloğlu” nəşriyyatı-2003, 264 səh.  

Axundov N.A., Məmmədov C.A., Dünya dövlətlərinin əsas 
coğrafi, siyasi və iqtisadi göstəriciləri. I kitab Avrasiya dövlətləri; 
Bakı 2000-240 səh.  

 
Rusca-Azərbaycanca lüğət. III CİLD. P-Я, Azərbaycan SSR 

EA-nın müxbir üzvü Ə.Ə. Orucovun redaktəsi ilə. Azərbaycan 
Sovet Ensiklopediyasının baş redaksiyası. Bakı-1990.  

 
Nəsibov E.M. ABŞ və Türkiyənin Qafqaz geosiyasi 

regionunda strateji maraqları və Azərbaycan respublikası. Bakı, 
“Çıraq” nəşriyyatı-2006, 310 s.  

 
Nəsibov E.M. Siyasət (mövqelər, baxışlar, təhlill ər, 

nəzəriyyələr, ideyalar, təklifl ər, proqnozlar) elmi və elmi-
publisistik məqalələr toplusu. I CİLD, Bakı, “Təhsil” EİM, 2009, 
496 s.  

 
Nəsibov E.M. “Siyasətin tərkib hissələrinin hərəkət 

xüsusiyyətləri”, Bakı-“Elm və Təhsil”-2010. 116 s. 
 
H.B. Allahverdiyev, K.S. Qafarov, Ə.M. Əhmədov. 

İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi. Ali məktəblər üçün dərslik. 
“Nasir” nəşriyyatı, Bakı-2002.  

 
E.Hacıalıyev. Azərbaycan ötən il də dünyanın ən sürətli 

inkişaf edən ölkələri sırasında yer almışdır. “Azərbaycan” qəzeti, 
№ 16, 22 yanvar 2010-cu il. 

 
Çin iqtisadiyyatı dünyada ikinci yerə çıxır. “Azərbaycan” 

qəzeti, № 16, 22 yanvar 2010-cu il. 
 
Almaniya Azərbaycan ilə bütün sahələrdə, o cümlədən 

parlamentlər səviyyəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə 
böyük əhəmiyyət verir. “Xalq qəzeti” N 68, 2 aprel 2009-cu il. 
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Xaqanı Rüstəm. Berman-şou...Konqresdə erməni-amerikan 
komediyası. “Ekspress” qəzeti, № 043, 6-9 mart 2010-cu il. 

Avropa İttifaqı http://az.wikipedia.org. 
 
Azərbaycan və İran qaz müqaviləsi imzalayıb. 

http://az.trand.az/capital/pengineering/1617463.html. 13/01/2010. 
 
Varşava Müqaviləsi Təşkilatı. http://az.wikipedia.org 
 
P43 Fərəh Pəhləvi. Xatirələr. (Yıxılan rejimin və bitməyən 

eşqin hekayəti). Çevirəni N. Əbdülrəhmanlı., Bakı, “Adiloğlu” 
nəşriyyatı, 2008, 420 s.  

 
İsveç parlamentinin 1915-ci ildə baş verənləri soyqırım kimi 

xarakterizə etməsini ağlın və məntiqin qəbul edə bilməyəcəyi hal 
kimi dəyərləndirirəm. TBMM üzvü: Türkiyə təzyiqlərə rəğmən öz 
siyasətinə davam edəcək. http://www. lent.az/news.php?id=25418. 
12.03.2010.  

 
Dövlət Departamenti ABŞ vətəndaşlarına Türkiyədəki 

vəziyyətlə bağlı xəbərdarlıq edib. http://az.apa.az/xeber Dovlet 
Departamenti ABSh vetendashlarina 181557.html 20/03/2010. 

 
Rəcəb Təyyub Ərdoğan: “Lazım gəlsə, Türkiyədə yaşayan 

100 min ermənini deportasiya edəcəyik. APA informasiya 
agentliyinin məlumatı. 16 mart 2010-cu il.  

 
Günəş sistemi. http://az. 

wikipedia.org/wiki/G%C3%BCn%9%C5%9F_sistemi. 
 
Günəş sistemindəki qüsursuz nizam. http://az. 

wikipedia.org/wiki/G%C3%BCn%9%C5%9F_sistemi. 
 
Günəş sistemində səyahət. http://az. 

wikipedia.org/wiki/G%C3%BCn%9%C5%9F_sistemi. 
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 Heliosentrik sistem. http://az. 
wikipedia.org/wiki/D%C3%BcnyanC4%BLn_heliosentrik_sistem 

Geosentrik sistem. http://az. 
wikipedia.org/wiki/D%C3%BcnyanC4%BLn_geosentrik_sistem . 

 
Yaponiya dünyanın ikinci iqtisadiyyatı statusunu saxladı. 

15.02.2010. http://www.lent.az/news.php?id=23373. 
 
Rusiya Ermənistana hamıdan çox pul qoyur. 

http://www.azadliq.org/content/article/386810.html 07.04.2007. 
 
Avropa İttifaqı Gürcüstana kredit ayırıb. 

http://www.azadinform.az/index.php?dn=news&to=art&id=2280
5. 

 
Agasef Memmedov. Dağlıq Qarabağa göstərilmiş birbaşa 

yardımlarla ərazi bütövlüyümüz sual altına alınır. 13.04.2010. 
http://www.paritet.az/siyaset/1441.txt 

 
Rusiya yenidən Ermənistana külli miqdarda silah-sursat verib. 

Bununla bağlı Azərbaycan Yazıçılar Birliyi bəyanat yayıb. 11 
yanvar 2009 http://www.yeniazerbaycan.com/news/7657.html.  

 
Rusiya Abxaziyada birləşmiş hərbi baza yaradır. 

http://deyerler.org/49494-rusiya-abxaziyada-birljemie-hjrbi-baza-
yaraddr.html 17 fevral 2010. 

 
F. Press, R. Siever, Earth, New York: W. H. Freeman, 1986, s. 

4) Yer Kürəsinin Kütləsi və Maqnit Sahəsi 
http://planetimiz.org/2010/01/01/yer-kuresinin-kutlesi-ve-maqnit-
sahesi/. 

 
Yer Kürəsinin Kütləsi və Maqnit Sahəsi. Van Allen 

Qurşaqları. http://planetimiz.org/2010/01/01/yer-kuresinin-kutlesi-
ve-maqnit-sahesi/. 
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Yer nüvəsi. 
http://az.wikipedia.org/wiki/Yer_n%C3%BCv%C9%99si. 

Yer kürəsinin temperaturu. 
"http://az.wikipedia.org/wiki/Yer_n%C3%BCv%C9%99si. 

 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HqoC

MwdWWysJ:www.socar.az/ed/mar01.php+atmosfer+t%C9%99b
%C9%99q%C9%99si+qatlar%C4%B1&cd=1&hl=az&ct=clnk&g
l=az.  

 
Mahmud Abdullayev. MDB dövlətləri arasında analoqu 

olmayan “Ekoloji Atlas” həyata vəsiqə alıb. Atlasın çapdan 
çıxması Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyev tərəfindən 2010-cu ili “Ekologiya ili” elan olunması ilə 
həmahənglik təşkil edir. “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 9 fevral 2010-
cu il. http://www.science.gov.az/az/index.php?id=2760/ 
10.02.2010. 

 
http://kayzen.az/blog/atmosfer/510/atmosferin-

qurulu%C5%9Fu.html.  
 
Məhərrəm Mehdiyev. Ekologiya və Təbii Sərvətlər 

Nazirliyinin İqlim Dəyişmələri və Ozon Mərkəzinin direktoru. 
Ozon qatının dağılması təhlükəsi bütün cəmiyyəti narahat 
etməlidir. 
http://www.xalqqazeti.com/public/print.php?lngs=aze&ids=4828. 

 
http://www.azecology.az/news/intheworld/769-ozon-

qat305n305n-de351ilm601sin601.html. 
 
H.C. HÜSEYNOV. ATMOSFERDƏ OZON QAZININ 

TƏNZİMLƏNMƏSİNƏ TƏSİR EDƏN FAKTORLARIN 
TƏCRÜBİ TƏDQİQİ. FİZİКА 2009 cild XV №1, 
http://www.elm.az/physics/Dom/2009/v1article/art13.pdf.  
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http://az.wikipedia.org/wiki/Qalaktika). Süd Yolu (Ağ Yol, 
Bizim Qalaktika, Kəhkəşan). 

 
http://az.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCd_Yolu. 
http://www.astrosurf.com/eratosthene/HTML/exposetheoastro.

html. 
 
"http://az.wikipedia.org/wiki/Ulduz".  
 
M 49 Mən dünyanı öyrənirəm. (Uşaq ensiklopedik toplusu). 

Azərb.dilində. B.:”Təfkkür” NPM, 2005, 208 səh. 
  
Ramazanov C. Şərqdə demokratiya olubmu?. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yRVWf2
BW-zkJ:demschool.clan.su/publ/3-1-0-
3+%C3%A7ar+hammurapinin+qanunlar%C4%Bl&cd=1&hl=az
&ct=clnk&=az. 

 
ABŞ Konstitusiyası. 
 
http://az.wikipedia.org/wiki/Diplomatiya.  
 
H.A.Qasımova. “Xarici Əlaqələr Hüququ”, Dərslik, Bakı 

Dövlət Universiteti nəşriyyatı-2008. Diplomatiyanın anlayışı və 
xarici siyasət ilə onun qarşılıqlı əlaqəsi. 
http://www.diplomatiya.az/index.php?option=com_content&view
-article&id=176:diplomatiyann-anlay-v-xarici-siyast-il-onun-
qarlql-laqsi-&catid=53:diplomatiya&Itemid=99. 

 
Christer Junson. Diplomatiya, Sövdələşmə və Danışıqlar. 

http://www.diplomatiya.az/index.php?option=com_content&view
-article&id=175:diplomatiya-soevdlm-v-danqlar-
&catid=53:diplomatiya&Itemid=99. 

 



 590

Azərbaycan Respublikasının Konsulluğu haqqında Əsasnamə. 
http://www.mfa.gov.az/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=28&item id=40. 

 
Diplomatik xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu. http://www.rusum.az/laws/law_953106246_7974.pdf. 
Lətif Hüseynov. Beynəlxalq hüququn anlayışı və təbiəti. 

http://www.diplomatiya.az/index.php?option=com_content&view
=article&id=155:beynlxalq-hueququn-anlay-v-
tbiti&catid=49:nezeriyye&itemid=95. 

 

“Tarixin acı səhifələri” 
http://www.azerbaycanli.org/az/page162.html. 

 

ARAZ ƏZİMOV: “YUR İ MERZLYAKOV DAĞLIQ 
QARABAĞIN HƏLƏ KİMƏ MƏXSUS OLDUĞUNUN 
MƏLUM OLMAMASI BAR ƏDƏ AÇIQLAMASINA GÖRƏ 
MƏSULİYYƏT DAŞIYACAQ”. 08.06.2007. 
http://www.itv.az/OLD/8iyun2007.php. 

 

BƏHREYNİN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ DAĞLIQ 
QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİNİN HƏLL İNDƏ ÖLKƏSİNİN 
MÖVQEYİNİ AÇIQLAYIB. 08.06.2007. 
http://www.itv.az/OLD/8iyun2007.php.  

 

KÜVEYT BMT-N İN AZƏRBAYCANIN İŞĞAL OLUNAN 
ƏRAZİLƏRİNİN QAYTARILMASI İLƏ BAĞLI 4 
QƏTNAMƏSİNİN YERİNƏ YETİRİLMƏSİNİ TƏLƏB EDİR. 
http://www.itv.az/OLD/8iyun2007.php 08.06. 2007.  

 

Ermənistanın tam çöküşü başlayır - TƏHLİL  
/ 24.02.2010. Terrorçu dövlət öz siyasətinin acı nəticələrini 
yaşamağa məhkumdur. 
http://www.sia.az/view.php?lang=az&menu=99&id=45388. 

 

Sahil İsgəndərov. ERMƏNİSTANIN KREDİT 
SƏRGÜZƏŞTLƏRİ VƏ SİYASİ-İQTİSADİ 
“PERSPEKTİVLƏRİ” 18.02.09 http://www.aztv.az/xbdx/x-
1.asp?id=7819&il=3000. 
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"ABŞ Dağlıq Qarabağ Respublikası adlanan hökuməti 
tanımır" ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi Birl əşmiş Ştatlar 
Konqresinin Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimə 8 milyon dollar 
yardım ayırması faktını APA-ya şərh edib. http://www.adalet-
az.com/new/2009/12/15/anons=2. 

 
Dünya Ermənistanın Qarabağda keçirdiyi “seçkiləri” tanımır. 

Bəyanatlarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə olunur. 
http://www.azerbaycanli.org/az/news-603.html. 26.05.2010. 

 

GünAzTv: Erməni rəsmisi bildirib ki, belə gedərsə Əsrin 
ortalarınadək ermənilərin sayı 2 dəfə azalacaq. 
http://www.gunaz.tv/aze/37/newsCat/1/newsID/36354-Ermeni-
ehalisinin-sayi-keskin-azalir.html.  

 

Qlobal iqtisadi böhran bir çox ölkələrdə ağır itkil ərlə yadda 
qalıb.http://www.xazar.tv/xeber.aspx?id2=3&id=4147. 

 
Hillari Klinton: “Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün əlimizdən 

gələni edirik” 
http://www.525.az/view.php?lang=az&menu=10&id=12791. 
18.03.2010. 

 
Ermənistan-İran münasibətləri və qaz kəməri-2 

http://www.araztm.org/?mod=researchs&id=142 18 -05 -2009. 
 
Rusiya Ermənistana 180 dollardan qaz satacaq. 03- 12- 2009// 

SİA http://news.qaynar.info/?mod=view&id=33459. 
 
Ədil Ədilzadə. Ermənistana Rusiya ilə yolları ayırır? 
http://olaylar.az/haber/Ermenistana_Rusiya_ile_yollari_ayirir,.

html. 
 
Azerbaycan Gürcüstana satdığı qazın qiymetini qaldıra biler. 

http://maliyye.wordpress.com/2008/02/11/azerbaycan-gurcustana-
satdigi-qazin-qiymetini-qaldira-biler/. 
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“Yol x əritəsi” planı Fələstinə və İsrailə təqdim olunub. 2003-04-
30.http://www1.voanews.com/azerbaijani/newsa-56-a-2003-04-
30-6-1-88573372.html?moddate=2003-04-30.  

 
Xarici dill ərdə:  
 
İdris Bal 21.yüzyılda Türk dış politikası. Ankara, ocak, 2004; 

Nobel yayın dağıtım. 2 baskı. 994 s. 
 
Davutoğlu, “Soykrım Kararının Maksadı Türkiye üzerinde 

baskı kurmaksa eğer, kimse Türkiye üzerinde baskı kuramaz” 
dedi. http://www.haberler.com/turkiye-isveç-hattinda-ermeni-
gerilimi=haberi/13.03.2010. 

 
http://www. haberler.com/turkiye-isveç-hattinda-ermeni-

gerilimi=haberi/14.03.2010.  
 
Türkiye’nin dünya ekonomisinden aldığı pay yıllar etibarıyla 

yükselmeye devam edecek. http://www.haber3.com/turkiye-
ekonomisi-buyuyor-550827h.htm. 

 
Countries by GDP (PPP), GDP-Gross Domestic Product-

www://.bing.com/reference/semhtml/List_of_countries_by_GDP_
(PPP). 

 
http://www.bbc.co.uk/azeri/news/story/2010/01/1000121_chin 

a.shtml. 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Agency_for_Inter

national_Development. 
 
U.S.Assistance to Georgia-$242 Million-FY2009 Supplement 

Funding. http://georgia.usaid.gov/index.php?m=28& newsid=487. 
 



 593

Foreign policy of the United States. 
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Foreign 
_Policy_of_the_United_States. 

 
History of Parliament/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Parliament.  
European Union. 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union.  
 
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. 

 
Конституция Российской Федерации.(Извлечение). Статья 

4. Действующее международное право. В трех томах. 
Составители проф. Ю.М. Колосов и проф. Э.С. Кривчикова. 
Москва. Издательство Московского независимого института 
международного права. 1996. səh.. 121. 

 

Уткин. А.И. Единственная сверхдержава. М. Алгоритм, 
2003, -576 с. 

 

Справочник НАТО. Юбилейное издание к пятидесятой 
годовщине НАТО. Отдел информации и прессы. Брюссель 
1998. second print.  

 

Цель НАТО. http://ru. wikipedia.org. 
 

Авдокушин Е.Ф. Международное экономические 
отношения: Учебник. М.:Юрист,2002.-366 с.  

 

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.  

 



 594

Россия и Белоруссия подписали пакет документов по 
поставкам нефти. http://www.vesti.ru/doc.html?id=338198 
27.01.2010. 

 
Парижская Хартия для новой Европы. 21 ноября. 1990 г. 

Париж. Действующее международное право. В трех томах. 
Составители проф. Ю.М. Колосов и проф. Э.С. Кривчикова. 
Москва. Издательство Московского независимого института 
международного права. 1996. səh.. 42. 

 
Акт. Относительно признания и гарантии постоянного 

нейтралитета Швейцарии и неприкосновенности ее 
территории. Действующее международное право. В трех 
томах. Составители проф. Ю.М. Колосов и проф. Э.С. 
Кривчикова. Москва. Издательство Московского 
независимого института международного права. 1996. səh. 
141.  

 
Федеральный конституционный закон о нейтралитете 

Австрии. От 26 октября 1955 г. Действующее международное 
право. В трех томах. Составители проф. Ю.М. Колосов и 
проф. Э.С. Кривчикова. Москва. Издательство Московского 
независимого института международного права. 1996. səh. 
144. 

 
Государственный договор о восстановление независимой 

и демократической Австрии. 15 мая 1955 г. Действующее 
международное право. В трех томах. Составители проф. 
Ю.М. Колосов и проф. Э.С. Кривчикова. Москва. 
Издательство Московского независимого института 
международного права. 1996. səh. 143.  

 
Протокол о прекращение Договора о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи, подписанного в 
Варшаве 14 мая 1955 года и Протокола о продлении срок его 



 595

действия, подписанного 26 апреля 1985 года в Варшаве. 1 
июля 1991 г. Действующее международное право. В трех 
томах. Составители проф. Ю.М. Колосов и проф. Э.С. 
Кривчикова. Москва. Издательство Московского 
независимого института международного права. 1996. səh. 
731. 

 
Партнерство ради мира. Справочник НАТО. Юбилейное 

издание к пятидесятой годовщине НАТО. Отдел информации 
и прессы. Брюссель 1998. second print. Səh. 92.  

 
Устав Содружества Независимых Государств. 22 января 

1993 г. Действующее международное право. В трех томах. 
Составители проф. Ю.М. Колосов и проф. Э.С. Кривчикова. 
Москва. Издательство Московского независимого института 
международного права. 1996. səh. 719.  

 
Мирный Договор С Японией-подписан в Сан-Франциско. 

8 сентября 1951 г. (Извлечение). Глава II. Статья 2. 
Действующее международное право. В трех томах. 
Составители проф. Ю.М. Колосов и проф. Э.С. Кривчикова. 
Москва. Издательство Московского независимого института 
международного права. 1996. səh. 208. 

 
Крымское Соглашение трех Великих Держав по вопросам 

Дальнего Востока 11 февраля 1945 г. (Извлечение). 
Действующее международное право. В трех томах. 
Составители проф. Ю.М. Колосов и проф. Э.С. Кривчикова. 
Москва. Издательство Московского независимого института 
международного права. 1996. səh. 208. 

 
Положение о Министерстве иностранных дел Российской 

Федерации. 14 марта 1995 г., Действующее международное 
право. В трех томах. Составители проф. Ю.М. Колосов и 
проф. Э.С. Кривчикова. Москва. Издательство Московского 



 596

независимого института международного права. 1996. səh. 
504-505. 

 
Венская Конвенция о дипломатических сношениях. 18 

апреля 1961 года. Статья 14. Действующее международное 
право. В трех томах. Составители проф. Ю.М. Колосов и 
проф. Э.С. Кривчикова. Москва. Издательство Московского 
независимого института международного права. 1996. səh. 
514. 

Венская Конвенция о консульских сношения и 
факультативные протоколы. 24 апреля 1963 года. 
Действующее международное право. В трех томах. 
Составители проф. Ю.М. Колосов и проф. Э.С. Кривчикова. 
Москва. Издательство Московского независимого института 
международного права. 1996. səh. 528.  

 

Устав Организации Объединенных Нации. Целы и 
принципы Статья 1. Действующее международное право. В 
трех томах. Составители проф. Ю.М. Колосов и проф. Э.С. 
Кривчикова. Москва. Издательство Московского 
независимого института международного права. 1996. səh. 8. 

 

Администрация США: космический запуск Ирана-это 
провокация. http://www. vesti.ru/doc.html?hd=339908&cid=9 
03/02/2010. 

 

Славянские страны. http://ru. wikipedia org. 
 

Украина. Материал из Википедии-свободной 
энциклопедии. http://ru.wikipedia org. 

 

Украина во время Гражданской войны 1917-1921 гг. 
Материал из Википедии-свободной энциклопедии. 
http://ru.wikipedia org. 

 
Советская Украина в 1921-1941гг. Материал из 

Википедии-свободной энциклопедии. http://ru.wikipedia org. 



 597

Украина. Экономика. Материал из Википедии-свободной 
энциклопедии. http://ru.wikipedia org. 

 
Украина-США. Материал из Википедии-свободной 

энциклопедии. http://ru.wikipedia org. 
 
Украина-Россия-ЕЭП-СНГ. Материал из Википедии-

свободной энциклопедии. http://ru.wikipedia org. 
 
Вооруженные силы Украины. Материал из Википедии-

свободной энциклопедии. http://ru.wikipedia org. 
 
Независимая Украина с 1991 г. Материал из Википедии-

свободной энциклопедии. http://ru.wikipedia org. 
 
Украина. Евроинтеграция. Материал из Википедии-

свободной энциклопедии. http://ru.wikipedia org. 
 
Украина. Население. Материал из Википедии-свободной 

энциклопедии. http://ru.wikipedia org. 
 
Украина. Языки. Материал из Википедии-свободной 

энциклопедии. http://ru.wikipedia org. 
 
НATO. Материал из Википедии-свободной энциклопедии. 

http://ru.wikipedia org. 
 
Конституция СССР 1924 года. http://ru. wikipedia.org. 
 
Варшавский договор. http://ru.wikipedia.org. 
 
Пражская весна. http://ru.wikipedia.org. 
 
Венгерское восстание 1956 года . http://ru.wikipedia.org. 
 



 598

Берлинское восстание 1953 года . http://ru.wikipedia.org. 
 
Лиссабонский Договор. http://ru. wikipedia.org. 
 
Россия-НАТО. http://ru. wikipedia.org. 
 
Чиркнули в США, а зажгли в Турции. «Знаки» с Андреем 

Кондрашовым. http://www.vesti.ru/doc.html?id=346182. 06 
marta 2010 г. 

 
Конгресс США не будет рассматриват резолюцию о 

геноциде армян. http://www.vesti.ru/doc.html?id=345728. 06 
marta 2010 г.  

 
Сергей Лавров: «перезагрузка» российско-американских 

отношений удалась. 19 марта 2010 г. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=348337. 

 
Виктор Мясников, Владимир Иванов. Интервенция 

Американские базы в Румынии замкнут кольцо военного 
окружения. http://.ng.ru/politics/2005-12-08/1_intervention/html. 

  
Румыния призывает создать в Европе собственную ПРО и 

готова разместить ее у себя. 
http://www.newsru.com/world/12sep2008/romania.html 12 
cентября 2008 г. 

 
Лавров: в ближайшие годы ПРО США в Европе будет 

нацелена только на Россию. 
http://www.newsru.com/world/12sep2008/romania.html 11 
cентября 2008 г.  

 
Румыния. http://ru.wikipedia.org. 
Румыния. Экономика. http://ru.wikipedia.org.  
Румыния. Религия. http://ru.wikipedia.org. 



 599

Румыния. История. http://ru.wikipedia.org. 
Румыния. Политическая ситуация. http://ru.wikipedia.org. 
Румыния. Распад СССР. http://ru.wikipedia.org. 
Военно-морские силы Румынии. http://ru.wikipedia.org 
 
Венгрия. http://ru.wikipedia.org.  
Венгрия. История. http://ru.wikipedia.org . 
Венгерская армия. http://ru.wikipedia.org. 
Комплектование Вооруженных сил Венгрии. 

http://ru.wikipedia.org. 
 
Румыния о недостатках размещения ПРО в Европе: 

станции должны защищать все страны –члены НАТО 2 
апреля 2008 г. http://newsr.com/world/02apr2008/romania.html. 

 
Россия и Украина подписали исторические соглашения. 

http:// vesti.ru/doc.html?id=354623&tid=79713. 21 aпреля. 
2010 г.  

 
Медведев и Янукович договорились по газу и флоту. 

http://.vesti.ru/doc.html?id=79713. 21 aпреля. 2010 г. 
 
Медведев: саммит БРИК-это новый формат решения 

мировых проблем. http:// vesti.ru.doc.html?id=294882. 19 июня 
2009 г.  

 
Политические идеи в «Законах». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%
82%D0%BE%D0%DD Платон. 

 
Вне́шняя поли́тика. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%
88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB
%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0. 

 



 600

Договор о нераспространение ядерного оружия. 
http://www.ru.wikipedia.org. 

 
Международные отношения. 

http://www.unitednations.ru/article_27.html. 
 
Международное организации. 

http://ru.wikipedia.org/wiki%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%
B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%
D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%
BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.  

 
Классификация международных организации. 

http://ru.wikipedia.org/wiki%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%
B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%
D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%
BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8. 

 
П.А.Цыганков. Политическая социология международных 

отношений. Международные отношения как особый род 
общественных отношений. Понятие и критерии 
международных отношений. 
http://www.society.polbu.ru/tsygankov_sociology/ch07_i.html.  

 
Kaнада. http://www.ru.wikipedia.org.  
 
Россия. http://www.ru.wikipedia.org.  
Разделение властей. http://ru.wikipedia.org/wiki.  
 
Представитель Генсека ООН: Надо заставить Армению 

уйти с "оккупированных" територий. Armenia Today 
24.05.2010, 
http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=26284&Se
ctionID=0&RegionID=0&Date=05/26/2010&PagePosition=2 
ОБСЕ не признает выборов в Нагорном Карабахе 25.05.2010 



 601

http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=26293&Se
ctionID=0&RegionID=0&Date=05/26/2010&PagePosition=2.  

  

Сегодня омбудсмен Армении Армен Арутюнян, 
представил внеочередной публичный отчет о "Праве на 
свободу мирных собраний в Республике Армения". Ситуация 
с правом на свободу собраний в Армении не соответствует 
международным стандартам. Armenia Today 25.05. 2010. 
Политика , Общество , Армения.  
http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=26308&Se
ctionID=0&RegionID=0&Date=05/26/2010&PagePosition=2. 

 

http://www.panasia.ru/main/armeniya/economic/. 
Армения: население. 

http://www.worcount.com/index.files/naselarmen.htm.  
 
Население Армении 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%
B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90
%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.  

 

Экономические прогнозы, миграция и прочая статистика, 
2008-2009 г. 

29 Янв, 2009 http://athanatoi.livejournal.com/66062.html 
 

В России премьер-министру Армении дали от ворот 
поворот. 
http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=26300&Se
ctionID=0&RegionID=0&Date=05/26/2010&PagePosition=2. 

 
Дипломатия Древнего Востока. Документы 

древневосточной дипломатии. Договор египетского фараона 
Рамсеса II с царем хеттов Хаттушилем III (1278г.до нашей 
эры). 
http://www.diphis.ru/index.php?option=conten&task=view&id=6
7#1. 

 



 602

Дипломатия Древнего Востока. Документы 
древневосточной дипломатии. Телль -Амарнская переписка 
(XV-XIV века до нашей эры. 
http://www.diphis.ru/index.php?option=conten&task=view&id=6
7#1. 

 
Дипломатия Древнего Востока. Международная политика 

Ассирии в период ее преобладания (XIII –VII века до нашей 
эры). 
http://www.diphis.ru/index.php?option=conten&task=view&id=6
7#1. 
 
Мир (отсутствие войны). 
http://ru.wikipedia.org/wiki%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0
%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%82%D0%B2%
D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1
%8B. 

 
В.К.Мюллер. Новый Англо-русский словарь. 160000 слов и 
словосочетаний.6-е издание. Москва.Издательство «Русский 
язык».1999. səh.285. 

 
Формула. 
http://ru.wikipedia.org/wiki%D0%A4%BE%D1%80%D0%BC3
%D1%83%D0%BB%D0%B0.  
 
Ближневосточный квартет не может найти формулу 
ближневосточного счастья. 19.08.2010. 
http://www.isra.com/news/127881. 

 
Европарламент поддержал план Марти Ахтисаари о будущем 
статусе Косова. 
13/07/2007/http://www.novayagazeta.ru/news/65714.html?print=
201008080245/ .  



 603

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELŞƏN MİSİR OĞLU NƏSİBOV 
S İ Y A S Ə T  

(nəzəriyy ələr, mövqelər, baxışlar, təhlill ər, ideyalar, təklifl ər, proqnozlar) 
elmi və elmi-publisistik məqalələr toplusu 

I I C İLD 

 

 



 604

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Йыьылмаьа верилмиш 09.10.2010. 
Чапа имзаланмыш 07.11.2010ю 

Шярти чап вяряги 37,75. Сифариш №720. 
Каьыз форматы 64×80 1/16. Тираъ 300. 

 
«Елм вя Тящсил» няшриййат-полиграфийа мцяссисяси 

 


