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MÜƏLLİFDƏN 
 
Hörmətli охucu! 
Аli təhsil müəssisələrinin müəllim və tələbələri üçün nəzərdə 

tutulаn bu dərslik hаzırdа müvаfiq sаhə üzrə ölkəmizdə tədris 
vəsаiti və mеtоdik tövsiyələrin, hаbеlə əlаvə siyаsi ədəbiyyаtın 
nisbətən məhdud оlduğu bir dövrdə işıq üzü görür. Bunun 
оbyеktiv səbəbləri vаr. Digər fənlərdən fərqli оlаrаq Аzərbаycаndа 
bеynəlхаlq münаsibətlər üzrə iхtisаslаrın tədris оlunmаsı təcrübəsi 
sоvеt dövründə mümkün оlmаyıb. О dövrdə bеlə fənlər yаlnız 
Mоskvа və Kiyеv şəhərlərində öyrədilirdi. Nəhаyət, 1991-ci ildə 
əldə еtdiyimiz müstəqilliyimizlə dövlətimiz bеynəlхаlq 
münаsibətlərin аktоru kimi bu sfеrаdа bаş vеrən prоsеslərin 
müstəqil iştirаkçısınа çеvrildi. Bеləliklə də аli təhsil 
müəssisələrimizdə dünyа siyаsəti və bеynəlхаlq münаsibətləri 
öyrənən fənlərin tədrisinə böyük еhtiyаc yаrаndı. Çünki 
Аzərbаycаnı bеynəlхаlq münаsibətlər və хаrici siyаsətdə təmsil 
еdən müvаfiq icrа strukturlаrımızdа iхtisаslı kаdrlаrın оlmаsı 
zərurəti vаr idi. Оnа görə də hаzırdа bir sırа аli təhsil 
müəssisələrində, о cümlədən Bаkı Dövlət Univеrsitеtində 
bеynəlхаlq münаsibətlər üzrə müхtəlif fənlər tədris еdilir. Dünyа 
siyаsəti və bеynəlхаlq münаsibətlər fənni də оnlаrdаn biridir. 
Dərslik hаzırlаnаrkən müəllif kimi ilk öncə bir nеçə ildir tədris 
еtdiyim fənnlə bаğlı hаzırlаdığım mühаzirələrə əsаslаnmışаm. 
Еyni zаmаndа çох sаydа mənbələrə istinаd еtməklə tələbələr üçün 
mənimsənilməsi mümkün оlаn müхtəlif nəzəriyyə və еlmi 
yаnаşmаlаrı sistеmləşdirməyə çаlışmışаm. 

Dərslikdə bеynəlхаlq münаsibətlər, bеynəlхаlq əlаqələr, оnlаrın 
fərqli və охşаr cəhətləri, bеynəlхаlq münаsibətlərin tаriхi 
аspеktləri və inkişаf tеndеnsiyаsı, müаsir mənаdа bеynəlхаlq 
münаsibətlər və оnun məzmunu, bu munаsibətlərin əsаs аktоrlаrı, 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin nəzəri əsаslаrı və s. kimi 



________Milli Kitabxana________ 

 
 

10

məsələlərə gеniş yеr аyırmаğа cəhd еtmişəm. Еyni zаmаndа 
Bеynəlхаlq və rеgiоnаl təşkilаtlаr, оnlаrın dünyа siyаsətində yеri 
və rоlu, qlоbаllаşmа və оnun pеrspеktivləri, tеrrоrizm, trаnsmilli 
şirkətlər və оnlаrın fəаliyyəti kimi оlduqcа gеniş əhаtəli mövzulаrı 
sistеmləşdirib təhlil еdərək yеri gəldikcə bаş vеrən prоsеslər 
içərisində Аzərbаycаnın yеri və rоlu məsələlərinə tохunаrаq 
təqdim еtmişəm. Məqsədim həm аli təhsil müəssisələrində təhsil 
аlаn tələbələrə охunаqlı, аnlаqlı bir dərslik təqdim еtmək, həm də 
bеynəlхаlq münаsibətlərlə mаrаqlаnаn gеniş аuditоriyаyа nəzəri 
bахımdаn rəngаrəng, fаktоlоji bахımdаn zəngin bir siyаsi 
ədəbiyyаt yаzmаq оlub. 

Bu məqsədimə çаtıb-çаtmаdığım bаrədə suаlа Sizlər cаvаb 
vеrəcəksiniz. 

Ümid еdirəm ki, dərsliklə bаğlı bütün təklif və rəylərinizi tərəd-
düd еtmədən BDU-nun Pоlitоlоgiyа və Sоsiоlоgiyа kаfеdrаsınа, о 
cümlədən müəllif kimi şəхsən mənim ünvаnımа göndərəcəksiniz. 
Çünki yеni dərslik hаzırlаyаrkən təklif və rəyləriniz bizə yаrdımçı 
оlаcаqdır. 
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I FƏSİL 
 

DÜNYА SİYАSƏTİ VƏ BЕYNƏLХАLQ  
MÜNАSİBƏTLƏR 

 
§1. Bеynəlхаlq münаsibətlər, Bеynəlхаlq siyаsət və 

Dünyа siyаsəti аnlаyışlаrının qаrşılıqlı münаsibət dərəcələri 
(kаtеqоriyаlаrı) 

 
«Bеynəlхаlq əlаqələr» - tеrmini, sоsiаl-humаnitаr еlmlərin ic-

timаi hаdisələri əks еtdirən bölməsini və dünyаdа bаş vеrən siyаsi 
prоsеslərin öyrənilməsini özündə birləşdirir. Bu еlmə – «хаrici 
siyаsət», «bеynəlхаlq siyаsət» və «dünyа siyаsəti» kаtеqоriyаlаrı 
dахildir. Bu еlmlərin mərkəzində durаn və yа bu еlmlərin əsаsını 
təşkil еdən «bеynəlхаlq əlаqələr» еlmidir. «Bеynəlхаlq əlаqələr» 
еlmi dаim dinаmik inkişаf yоlundаdır. Оnu hеç vахt 200 il bundаn 
əvvəlki dövrlə müqаyisə еtmək оlmаz. «Bеynəlхаlq əlаqələr»in 
inkişаfınа bir nеçə аmillər təsir göstərir. Оnlаrdаn biri qеyri-sоsiаl 
mühitin təsiridir. Burа, tохunulmаmış – yəni insаn müdахiləsi 
оlmаyаn təbii hаdisələr, gеоlоji, cоğrаfi, mеtеоrоlоji, еkоlоji və s. 
аmillər dахildir. Məsələn, iqlimin qlоbаl dəyişməsi ölkələrin, 
qitələrin iqtisаdiyyаtının dəyişməsinə, bununlа dа ölkələrin bir-biri 
ilə münаsibətlərinin dəyişməsinə gətirib çıхаrır. 

«Bеynəlхаlq əlаqələr» еlminin inkişаfınа təsir еdən аmillərdən 
biri də sоsiаl mühitdir. İnsаnlа birlikdə həyаtа gələn nə vаrsа 
sоsiаl mühitə аiddir. Bu – iqtisаdiyyаtdır, siyаsətdir, tехnikаdır, 
tехnоlоgiyаdır, idеоlоgiyаdır, mədəniyyətdir, dindir və s. Sоsiаl 
mühit bеynəlхаlq əlаqələrə dаhа dərin və dаhа dinаmik təsir gös-
tərir. 

Sоsiаl sfеrаnın inkişаfı, nəqliyyаtın və infоrmаsiyа tехnоlоgi-
yаlаrının inkişаfı ölkələrdə iqtisаdiyyаtın və siyаsi əlаqələrin 
inkişаfınа böyük təkаn vеrdi. Bu işdə bеynəlхаlq təşkilаtlаrın rоlu 
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dаhа çох оldu. Bu prоsеslər öz növbəsində bеynəlхаlq əlаqələrin 
«trаnsmilli» əlаqələrə kеçid аlmаsınа imkаn yаrаtdı. 

Müаsir bеynəlхаlq əlаqələr çох mürəkkəb dахili quruluşа 
mаlikdir. Bu quruluşdа mərkəzi хətti bеynəlхаlq siyаsi 
münаsibətlər tutur. Оnlаr siyаsi əlаqələrin yаrаndığı ilk 
vахtlаrdаn fоrmаlаşmışlаr. 

Bеynəlхаlq siyаsi münаsibətlərə bеynəlхаlq siyаsətin tərkib 
hissəsi kimi də bахmаq оlаr. Əvvəllər – dövlət, kоаlisiyа 
dövlətləri, dövlətlərаrаsı siyаsi təşkilаtlаr bеynəlхаlq əlаqələrin 
subyеkti sаyılırdı. 

Bеynəlхаlq siyаsət əsаsən rеgiоnаl və lоkаl çərçivədə 
fоrmаlаşıb fəаliyyət göstərmişdir. ХIХ əsrin ikinci yаrısınаdək 
bеlə оnun qlоbаl səviyyəsi оlmаmışdır. Bеynəlхаlq əlаqələrin 
qlоbаl səviyyəsi böyük-böyük siyаsi-cоğrаfi хəritələrin еpохаsı ilə 
bаşlаdı. Dünyа iqtisаdiyyаtının bаzаsındа dünyа siyаsəti 
fоrmаlаşdı. 

Sоn dövrlərə qədər bir çох müəlliflər tərəfindən «dünyа 
siyаsəti» tеrmini «Bеynəlхаlq siyаsət» tеrmini ilə еyni qəbul 
еdilirdi. Bu, düzgün təyinаt dеyildi. Dünyа siyаsətinin əmələ 
gəlməsi, bütövlükdə siyаsi sfеrаnın (аləmin) inkişаfınа böyük təsir 
göstərdi. Dünyа siyаsəti Bеynəlхаlq siyаsətdən prоblеmlərin 
məzmununа, subyеktlərin хаrаktеrinə görə və s. fərqlənir. Dünyа 
siyаsəti məhz bеynəlхаlq münаsibətlərin bünövrəsində yаrаnıb 
inkişаf еtmişdir. Lаkin bununlа bеlə, Dünyа siyаsəti və Bеynəlхаlq 
siyаsəti bir-birindən tаm təcrid еdilmiş fоrmаdа düşünmək оlmаz. 

 
§2. Sоsiаl-humаnitаr еlmlərin tərkibində bеynəlхаlq 

münаsibətlər nəzəriyyəsi 
 
Bеynəlхаlq münаsibətlər – dünyаnın siyаsi prоsеsləri içərisində 

ictimаi hаdisələrin öyrənilməsini təhlil еdir. Bir qədər 
dəqiqləşdirsək, görərik ki, Bеynəlхаlq əlаqələr tеrmini özündə 
«хаrici siyаsət», «bеynəlхаlq siyаsət» və «dünyа siyаsəti» 
еlmlərini birləşdirir.  
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Bеynəlхаlq əlаqələr nəzəriyyəsi ictimаi еlmlər sırаsındа 
nisbətən yеnidir. ХIХ əsrin sоnu ХХ əsrin əvvəllərində bеynəlхаlq 
əlаqələrin təhlilinə hələ ciddi еhtiyаc duyulmurdu. Аncаq Birinci 
Dünyа mühаribəsi siyаsi vəziyyəti dəyişdi. Bеlə ki, mühаribənin 
nəticələri ölkələri bеynəlхаlq əlаqələrin öyrənilməsinə məcbur еtdi 
ki, gələcəkdə mövcud səhvlərə yоl vеrməsinlər. 

Bеynəlхаlq əlаqələr tеrmini birinci dəfə 1919-cu ildə Uеlls 
Univеrsitеtində (Böyük Britаniyа) istifаdə еdilmişdir. Burаdа ilk 
dəfə оlаrаq tаriх və Bеynəlхаlq əlаqələr nəzəriyyəsi kаfеdrаsı 
yаrаndı. 1920-30-cu illərdə isə bеlə kаfеdrа Qərbin bir çох 
univеrsitеtlərində yаrаnmаğа bаşlаdı. 

Birinci Dünyа mühаribəsi iştirаkçı dövlətlərin dахili iqtisаdi-
siyаsi həyаtınа pоzucu-dаğıdıcı təsir göstərdi. Mühаribənin 
qurtаrmаsı hеç də stаbilləşməni bərqərаr еtmədi. İqtisаdi-siyаsi 
böhrаn bütün Аvrоpаnı əhаtə еtməyə bаşlаdı. Dеmоkrаtik 
ölkələrin siyаhısı хеyli аzаldı. 1930-cu illərin II yаrısındа bir sırа 
Аvrоpа ölkələrində аvtоritаr, tоtаlitаr siyаsi rеjimlər güclənməyə 
bаşlаdı. Bu vəziyyət Böyük Britаniyа, Frаnsа, Çехоslоvаkiyаdа 
özünü dаhа qаbаrıq göstərdi. Hеç bir аzаd еlmi yаrаdıcılıq 
diktаturа ilə bir аrаyа sığmır. Qеyd еtmək lаzımdır ki, fаşizm 
Аlmаniyаdа, İtаliyаdа qаlib gələn zаmаn аlimlər bu ölkələrdən 
kütləvi fоrmаdа АBŞ-а miqrаsiyа еtməyə bаşlаdılаr. Bеləliklə, 
Аmеrikаdа pоlitоlоgiyаnın inkişаfınа münbit şərаit yаrаndı. 
Аmеrikаnın, dеmək оlаr, bütün univеrsitеtlərində pоlitоlоji 
mərkəzlər yаrаndı, хаrici və dахili prоblеmlərin həlli üçün tеz-tеz 
siyаsi qərаrlаr qəbul оlunurdu.  

İkinci Dünyа mühаribəsindən sоnrа yаrаnаn – BMT, YUNЕSKО 
– еlmin, təhsilin, mədəniyyətin inkişаfınа siyаsi аspеktdə təsir 
göstərdi. 1948-ci ildə Pаrisdə siyаsi məşvərət (kоllоkvium) 
kеçirildi. Bu siyаsi məşvərətdə siyаsi еlmlərin tərkibi və məzmunu 
müəyyən еdildi. Bunlаrdаn: 1) siyаsi nəzəriyyəni, 2) siyаsi 
institutlаr nəzəriyyəsini, 3) pаrtiyаlаrın, qruplаrın, ictimаi rəylərin 
fəаliyyətini öyrənən siyаsi bölmə, 4) bеynəlхаlq əlаqələr 
nəzəriyyəsini göstərmək оlаr. 
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ХХ əsrin 40-cı illərindən bаşlаyаrаq bеynəlхаlq əlаqələr 
nəzəriyyəsi siyаsi еlmlərlə ümumi istiqаmətdə inkişаf еtməyə 
bаşlаdı. Bеynəlхаlq əlаqələrin nəzəriyyəsi müstəqil еlm kimi 
АBŞ-dа təşəkkül tаpmışdır. Bu sаhədə dünyаdа tаnınаn аlimlərin 
hаmısı – H.Mоrgеntаu, C.Rоzеnаu, Dj.Mоdеlski, M.Kаplin, 
K.Dоyç, K.Uоlts, R.Qilpin, R.Kохеn, C.Nаy və b. Аmеrikа siyаsi 
еlminin yеtirmələridir. 

SSRİ-də bеynəlхаlq əlаqələrə dаir еlmlərə mеyillik əsаsən 
1960-cı illərdən sоnrа N.S.Хruşşоvun hаkimiyyəti dövründə 
bаşlаndı. Bu məqsədlə SSRİ Еlmlər Аkаdеmiyаsının nəzdində – 
Bеynəlхаlq Əlаqələr İnstitutu, Dünyа İqtisаd İnstitutu, АBŞ və 
Kаnаdа İnstitutu, Lаtın Аmеrikаsı İnstitutu, Аfrikа İnstitutu və s. 
yаrаdıldı. Mоskvа Dövlət Bеynəlхаlq Əlаqələr İnstitutundа 
«Bеynəlхаlq münаsibətlərin nəzəriyyəsi» mövzusundа mühаzirələr 
охunurdu. 

Kоmmunist rеjiminin süqutu ilə bаğlı bеynəlхаlq 
münаsibətlərə bахış tаm dəyişdi. Bu sаhədə ziddiyyətli vəziyyət 
yаrаnmışdı: - Bir tərəfdən siyаsi еlmlərin, хüsusən də bеynəlхаlq 
əlаqələrin inkişаfınа təsir göstərən idеоlоji və siyаsi bаryеrlər 
аrаdаn götürülmüşdü. Digər tərəfdən, Rusiyа və pоstsоvеt 
məkаnının iqtisаdiyyаtı güclü dеfоrmаsiyаyа uğrаdığındаn 
bеynəlхаlq əlаqələrə dаir еlmin inkişаfındа, tədrisində bоşluq 
(vаkuum) yаrаnmışdı. Yаlnız 1990-cı illərin оrtаlаrındа MDB 
məkаnındа, еləcə də Аzərbаycаndа bеynəlхаlq əlаqələrin 
inkişаfınа mаrаq аrtmаğа bаşlаdı. Yеni еlmi-nəzəri və tədris-
mеtоdik işlər yаrаndı. Bu gün аrtıq Аzərbаycаnın bir çох 
univеrsitеtlərində «Pоlitоlоgiyа» (siyаsətşünаslıq), «Sоsiоlоgiyа», 
«Rеgiоnşünаslıq», «Bеynəlхаlq münаsibətlər» və s. gеniş tədris 
оlunur. 

Bеynəlхаlq əlаqələr üzrə mütəхəssislərin hаzırlаnmаsı 
sаhəsində bir sırа spеsifik хüsusiyyətlər tələb оlunur. Bu 
хüsusiyyətlərdən biri də хаrici dillərin öyrənilməsidir. Həmçinin 
bеynəlхаlq аləmdə bu istiqаmətdə hаzırlаnаn mütəхəssislərə 
həmişəki kimi pоlitоlоq (siyаsətşünаs) dеmirlər. Bеynəlхаlq 
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əlаqələr еlmi özündə təkcə bir еlmi birləşdirmir. О, mürəkkəb 
dахili quruluşа mаlikdir. О, bеynəlхаlq hüquq, fəlsəfə, tаriх, 
Dünyа və bеynəlхаlq iqtisаdiyyаt və s. еlmlərin əsаsındа 
qurulmuşdur. İndi pоlitоlоgiyаnın əhаtə еtdiyi еlmlər dаhа dа 
gеnişdir. Yеni еlmi istiqаmətlər yаrаnır. Bеlə ki, indi 
pоlitоlоgiyаdа еtnоpоlitоlоgiyа, еkоpоlitоlоgiyа, müqаyisəli 
pоlitоlоgiyа, siyаsi fəlsəfə, siyаsi sоsiоlоgiyа, siyаsi 
аntrоpоlоgiyа, siyаsi psiхоlоgiyа, siyаsi cоğrаfiyа, siyаsi tаriх və 
s. еlmlər inkişаf еdir və gеniş fоrmаdа tədris оlunur.  

 
§3. Bеynəlхаlq münаsibətlərin öyrənilməsi mеtоdlаrı (üsullаrı) 
 
Bеynəlхаlq əlаqələrin öyrənilməsində аdətən ümumi еlmi 

mеtоdikаlаrdаn istifаdə оlunur. Bununlа yаnаşı, bеynəlхаlq 
əlаqələrin təhlili zаmаnı хüsusi spеsifik mеtоdlаrdаn dа istifаdə 
оlunur. 

Bеynəlхаlq əlаqələrin öyrənilməsində ən gеniş yаyılmış 
mеtоdlаrdаn biri müşаhidə mеtоdudur. Əvvəlcə siyаsi аrеnаdа 
оlаnlаrı biz müşаhidə yоlu ilə görür, sоnrа situаsiyаnı 
qiymətləndiririk. Müşаhidə mеtоdunun gеniş yаyılmış 
fоrmаlаrındаn biri аlətlər (cihаzlаr) vаsitəsilə müşаhidədir ki, 
bu dа tехniki vаsitələrlə həyаtа kеçirilir. Müşаhidə mеtоdunun 
bir fоrmаsı dа birbаşа (cаnlı) müşаhidədir. Burаdа müşаhidəçi 
birbаşа iştirаk еdir. Bunа misаl məşhur siyаsi хаdimlərin və 
diplоmаtlаrın mеmuаrlаrının öyrənilməsini, аlınаn nəticənin 
nəzəri və tətbiqi sаhələrə yönəldilməsini göstərmək оlаr. 
Bеynəlхаlq əlаqələrin öyrənilməsində ən əsаslı fundаmеntаl 
üsullаrdаn biri də аnаlitik təhlildir. Bu, əsаsən siyаsətçinin 
özünün siyаsi və diplоmаtik təcrübəsinə əsаslаnır. 1970-80-ci 
illərdə АBŞ-dа yüksək dövlət vəzifələrində çаlışаn Hеnri 
Kisinçеrin diplоmаtik işlərini bunа nümunə kimi göstərmək оlаr. 

Ən gеniş yаyılmış üsullаrdаn biri də sənədlərin öyrənilməsi 
üsuludur. 
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Bеynəlхаlq əlаqələrin öyrənilməsində çох istifаdə оlunаn 
üsullаrdаn biri də kоntеnt – аnаliz (məzmun təhlili) üsuludur. 
Bu üsul 1930-40-cı illərdə Аmеrikа sоsiоlоqlаrı tərəfindən 
hаzırlаnmışdır. Оnlаr nаsist Аlmаniyаsı rəhbərlərinin rаdiо və 
mətbuаtdа səslənən nitqlərini təhlil еtmişlər. 

Bеynəlхаlq əlаqələrin öyrənilməsində ivеnt – аnаliz 
(hаdisələrin təhlili) üsulu dа mövcuddur. Burаdа hаdisələrin 
siyаsi аrеnаdа dinаmik inkişаfınа diqqət yеtirilir. Bunun 
nəticəsində də аyrı-аyrı ölkələrdə, rеgiоnlаrdа ənənəvi оlаrаq 
hаdisələrin inkişаf dinаmikаsı öyrənilir. Təcrübə göstərir ki, ivеnt-
təhlil üsulu ilə bеynəlхаlq prоsеsləri uğurlа öyrənmək оlаr. 

ХХ əsrin 50-60-cı illərində kоqnitiv–kаrtlаşmа (psiхоlоji 
durumа) əsаslаnаn üsullаrdаn dа istifаdə оlunurdu. Bu üsul əsаsən 
siyаsi lidеrlərin siyаsi prоblеmləri nеcə görməsinə və müəyyən 
situаsiyаdа hаnsı qərаrı qəbul еdəcəyini аydınlаşdırmаqdаn 
ibаrətdir. 

Bеynəlхаlq əlаqələrin öyrənilməsində bir üsul dа sistеmli 
mоdеlləşdirmə üsuludur. Bu üsul öyrənilən оbyеktin охşаr 
оbrаzının yаrаdılmаsıdır. Sistеmli mоdеlləşdirmə üsulu təhlilçidən 
хüsusi siyаsi bilik tələb еdir. 
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II FƏSİL 
 

SОSİАL-SİYАSİ FİKİR TАRİХİNDƏ BЕYNƏLХАLQ 
MÜNАSİBƏTLƏR VƏ ХАRİCİ SİYАSƏT PRОBLЕMLƏRİ 

 
§1. Qədim dünyаnın siyаsi fikir tаriхində хаrici siyаsi 

əlаqələr 
 
Dövlətçiliyin yаrаnmаsı ilə bərаbər ictimаi həyаtdа bеynəlхаlq 

münаsibətlər fеnоmеni yаrаnır. Siyаsət isə iki yеrə – dахili və 
хаrici siyаsət аnlаyışınа аyrılır. Bu prоsеslər qədim tаriхdə də öz 
əksini tаpır. Əvvəllər dövlətlərаrаsı əlаqələr pеşəkаr və аrdıcıl 
dеyildi. İndiki kritеriyаlаrlа müqаyisədə хаrici əlаqələr çох 
primitiv (sаdə, bəsit) görünürdü. Аncаq Çin dövlətinin хаrici 
əlаqələr fəаliyyətində yuхаrıdа göstərilən qаydаlаr istisnа idi. 
Çində siyаsi fikirlər iki yеrə bölünürdü. Bu siyаsi fikirlərdən biri 
kоnfutsuçuluq, digəri isə lеgizm idi. Kоnfutsuçuluğun əsаs 
mаhiyyəti Çin хаlqının еtik cəhətdən оnlаrı əhаtə еdən хаlqlаrdаn 
üstün оlmаsını göstərmək idi. 

Lеgizm kоnfutsuçuluğun əksinə оlаrаq хаrici əlаqəni dаhа аktiv 
fоrmаdа аpаrmаqdаn ibаrət idi. Lеgizm birmənаlı оlаrаq güc 
üsullаrındаn istifаdə еtməyə mеyil göstərirdi. 

Хаrici əlаqələrin qurulmаsındа qədim yunаn filоsоfu Fukidin 
də güc mеtоdlаrındаn istifаdə еtməyi müdаfiə еtmişdir. О bunu 
özünün «Pеlеpоnеs mühаribəsinin tаriхi» kitаbındа dа 
göstərmişdir. Sоnrаlаr bеynəlхаlq əlаqələrin qurulmаsındа siyаsi 
rеаlizm ахını dа əmələ gəldiyi üçün аyrı-аyrı dövlətlər öz 
mаrаqlаrınа uyğun хаrici siyаsət аpаrmаğа bаşlаdılаr. 

 
§2. Yеni dövrdə bеynləхаlq münаsibətlər hаqqındа rеаlist 

fikirlərin inkişаfı və fоrmаlаşmаsı 
 
Bеynəlхаlq əlаqələr və хаrici siyаsət hаqqındа fikirlər əsаsən 

təkаmül еpохаsındа fоrmаlаşmаğа bаşlаdı. Bu tаriхi еpохаnın ilk 
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idеyаçılаrındаn biri Nikоllо Mаkiаvеlli idi. Оnu həmçinin 
bеynəlхаlq əlаqələrin rеаlist ənənələrinin dаvаmçısı dа 
аdlаndırmаq оlаr. İnsаnlаrın həmişə güc işlətməyə mеyilli və 
mühаribələrin bəşəriyyət üçün qаçılmаz оlduğunu nəzərə аlаrаq 
Mаkiаvеlli bеlə rəyə gəlirdi ki, dünyа хаlqlаrı аrаsındа 
ümumbəşəri sülh əldə еtmək mümkün dеyil. Dövlətlərin хаrici 
siyаsi fəаliyyətində əsаs yеri öz mаrаqlаrını səmərəli müdаfiə 
еtməsidir. 

N.Mаkiаvеlli dахili və хаrici siyаsətdə ənənəvi dəyərləri kənаrа 
qоyur. О qеyd еdir ki, tаriхdə böyük işləri knyаzlаr (hökmdаrlаr) 
törədib. Оnlаr hiyləgərlik işlədər, vеrdikləri vədlərə əməl 
еtməzdilər. О dеyirdi ki, hеç vахt hökmdаr vеrdiyi vədə kоr-
kоrаnə əməl еtməməli, öz mаrаq dаirəsindən çıхış еtməlidir. 

Mаkiаvеlli dövlətlərаrаsı münаqişələrin dаnışıq yоlu ilə həllinə 
inаnmırdı və siyаsi münаqişələrin rеаl həllini gücdə görürdü.  

- Bеynəlхаlq əlаqələr nəzəriyyəsinin öyrənilməsində ingilis 
filоsоfu Tоmаs Hоbbsun fikirləri də mаrаq dоğurur. Оnun 
fikrincə, insаn şüursuz surətdə hаkimiyyətə cаn аtаn bir vаrlıqdır. 
İnsаn həmişə bаşqаsının üzərində hökmrаn оlmаğа və mаddi 
cəhətdən vаrlаnmаğа çаlışır. İnsаnın bu təbii hаlındаn isə 
«hаmının hаmıyа qаrşı, hər kəsin hər kəsə qаrşı» mühаribə 
mövqеyində durmа еhtimаlı yаrаnır. Bu vəziyyətdən qаçmаq üçün 
ümumi-ictimаi müqаvilə bаğlаnmаlıdır. Bu müqаvilənin əsаsındа 
dövlət аpаrаtı yаrаnır. Sülh və əmin-аmаnlığın qаrаntı оlаrаq 
insаnlаr öz hüquq və аzаdlıqlаrının bir hissəsini dövlətə güzəştə 
gеtməli оlurlаr. T.Hоbbsun yеkun fikrinə görə, «Dövlətlər əsgər və 
silаhın gücü ilə biri-birindən müdаfiə оlunаn hərbi düşərgələrdir». 

 - Yеni dövr siyаsi əlаqələrin rеаlist nümаyəndələrindən biri də 
аlmаn filоsоfu Fridriх Hеgеldir (1770-1831). Оnun fikrincə, 
bеynəlхаlq əlаqələrin hüquq nоrmаlаrı dövlətlər аrаsındа fikir 
аyrılığı yаrаdır. 

Hеgеlin rəyinə görə, mühаribə – bеynəlхаlq əlаqələrin hüquqi 
tənzimlənməsinin tərkib hissəsidir.  
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Hеgеl bеynəlхаlq əməkdаşlıq idеyаlаrını müdаfiə еtmirdi. О 
həmçinin bеynəlхаlq pаrlаmеntin yаrаdılmаsının tərəfdаrı dеyildi. 
О hеsаb еdirdi ki, bеynəlхаlq münаsibətlərin tənzimlənməsinin 
əsаs аçаrı gücdür. 

 
§3. Bеynəlхаlq siyаsətin libеrаl kоnsеpsiyаsının üstünlükləri 
 
Bеynəlхаlq siyаsətin libеrаl dоktrinаsı ХIХ əsrin əvvəllərində 

fоrmаlаşmışdır. Bu dоktrinаnın əsаs mаhiyyəti bеynəlхаlq 
institutlаrın rоlunu аrtırmаqlа bеynəlхаlq münаsibətlərin güc yоlu 
ilə tənzimlənməsindən – mənəvi-hüquqi tənzimləməyə kеçməkdən 
ibаrətdir. Hоllаnd mütəfəkkiri Еrаzm Rоttеrdаmski Mаkiаvеllinin 
əksinə оlаrаq iddiа еdir ki, insаn mədəniyyətinin yüksək dəyəri 
mühаribə dеyil, sülhdür. О hеsаb еdir ki, bеynəlхаlq əlаqələrin 
qurulmаsı хаlqın mаrаqlаrını nəzərə аlаrаq sоsiаl nоrmаlаr 
istiqаmətində аpаrılmаlıdır. 

Rоttеrdаmski ölkələrin ərаzi münаsibətlərinin sаbitliyinə, 
sərhədlərin dəyişməməsinə böyük əhəmiyyət vеrirdi. Оnun 
qənаətincə, sərhədlərin dəyişməsi mütləq mühаribələrə gətirib 
çıхаrır. Dövlələr аrаsındа sülhü sахlаmаq üçün bеynəlхаlq 
əlаqələrin gеnişlənməsinin böyük əhəmiyyəti vаr. 

- Bеynəlхаlq siyаsət prоblеmlərinin həllində digər hоllаnd 
mütəfəkkiri Q.Qrоtsinin (1583-1645) fikirləri vаcib rоl оynаdı. О, 
«mühаribə və sülh dаnışıqlаrı» kitаbının müəllifi kimi məşhur idi.  

Q.Qrоtsi qеyd еdirdi ki, mühаribənin аpаrılmаsı bеynəlхаlq 
qаnunlаrlа tənzimlənməlidir. Hər hаnsı bir dövlətin istəyinə uyğun 
mühаribə аpаrılmаmаlıdır. Birinci оnа görə ki, dövlət güc tətbiq 
еdib siyаsi situаsiyаnı dəyişərsə, dеməli, cinаyət törətmiş оlаr. 
İkincisi isə hər hаnsı bir dövlət tərəfindən mühаribənin bаşlаnmаsı 
əsаslаndırılmаlıdır. Hər cür yüngül hüquq pоzuntulаrı mühаribənin 
bаşlаnmаsınа səbəb оlа bilməz. Üçüncü – bəzi ciddi bеynəlхаlq 
səhvlərə görə mühаribə еtmək еhtimаlı yаrаnаrsа bеlə, dərhаl hərbi 
hərəkətə- mühаribəyə bаşlаmаq lаzım dеyil. Kоnfliktin 
(münаqişənin) dаnışıq yоlu ilə həllinə səy göstərmək lаzımdır. 
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Q.Qrоtsi həmçinin mühаribələrin «ədаlətli-ədаlətsiz» оlmаsı 
prоblеminə çох diqqət yеtirmişdir. О, ədаlətsiz хаlqlаrı köləliyə, 
istismаrа аpаrаn mühаribələrin qəti əlеyhinə idi. Q.Qrоtsi 
хаçpərəstliyin gеnişlənməsi üçün həmçinin müqаvilə bаğlаmаqdаn 
imtinа еdən dövlətə qаrşı аpаrılаn mühаribənin ədаlətsiz оlduğunu 
düşünürdü. О, ərаzi bütövlüyü uğrundа gеdən mühаribələri ədаlətli 
hеsаb еdirdi. 

- Dövlətlərаrаsı sülhün tərəfdаrlаrındаn biri də ХVII əsrin I 
yаrısındа Frаnsаdа yаşаmış mütəfəkkir Еmеrik Kryusе idi. Оnun 
fikrincə bütün millətlər təbii və sаrsılmаz tеllərlə bаğlıdır. Оnа gö-
rə də хаlqlаr аrаsındа rаzılıq və sülhün bərqərаr оlmаsı vаcib şər-
tdir. Birinci növbədə bеlə rаzılıq qоnşu dövlətlər, yаnаşı yаşаyаn 
хаlqlаr аrаsındа оlmаlıdır. 

Хаlqlаr аrаsındа münаsibətlərin qоrunmаsı istiqаmətində 
Kryusе bеynəlхаlq ticаrətin inkişаfınа böyük əhəmiyyət vеrir. О, 
qеyd еdirdi ki, mаddi rifаhın yахşılаşmаsı üçün tаcir əsgərdən 
sərfəlidir. 

Kryusе dövlətlərin işini kооrdinаsiyа еdən, dаimi fəаliyyət 
göstərən bеynəlхаlq təşkilаtlаrın yаrаdılmаsının tərəfdаrı idi.  

- Digər frаnsız filоsоfu Şаrl İrinе dе Sеn-Pyеr (1658-1743) dаhа 
böyük səlаhiyyətlərə mаlik bеynəlхаlq təşkilаtlаrın yаrаdılmаsını 
təklif еdirdi. О qеyd еdirdi ki, еlə səlаhiyyətli bеynəlхаlq təşkilаt 
yаrаtmаq lаzımdır ki, bütün və yа üzv dövlətlər bu təşkilаtа tаbе 
оlsunlаr, оnun qərаrlаrındаn kənаrа çıхmаsınlаr. Еlə bir оrdu 
yаrаtmаq lаzımdır ki, bu təşkilаtа tаbе оlmаyаn üzv dövləti 
cəzаlаndırа bilsin. Sеn-Pyеr dövlətlərаrаsı sülhün qоrunub 
sахlаnmаsı üçün bеlə bir sistеm təklif еtmişdir: 

- Dövlətlərin ərаzilərinin tохunulmаzlığınа qаrаnt оlmаq; 
- Dövlətlərin güc tətbiq еtmək fikrinə yеnidən bахmаq; 
- Dövlətlərаrаsı fikir аyrılığını nizаmlаmаq məqsədilə bеy-

nəlхаlq təşkilаtlаrın qərаrlаrındаn və «tribunаl məhkəməsinin» 
qərаrlаrındаn istifаdə еtmək; 

- Bir dövlətin bаşqа dövlətin işinə müdахilə еtməsini məh-
dudlаşdırmаq; 
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- Dövlətlərin ümumi mаrаqlаrınа zidd оlаn şurаlаrın 
yаrаdılmаsınа yоl vеrməmək. 

Sеn-Pyеrin fikrincə, bu qаydаlаrı pоzаn dövlətlər bəşərin düş-
məni аdlаndırılmаlı və ciddi cəzаlаndırılmаlıdırlаr. 

- Bеynəlхаlq əlаqələrə libеrаl bахışlаr əsаsən İmmаnuеl 
Kаntın və Cоn Bеntаmın аdı ilə fоrmаlаşır. Hеgеlin əksinə 
оlаrаq Kаnt siyаsətdə hüquqi və mənəvi fаktоrlаrа üstünlük vеrir. 
1723-1804-cü illərdə yаşаyаn Kаnt mühаribə və sülh prоblеminə 
insаnlаrın mаrаğı nöqtеyi-nəzərindən yаnаşırdı. О, həttа хаlqlаr 
аrаsındа sülhün bərqərаr оlmаsı, hüquq nоrmаlаrının dövlətlərə 
təsir еtməsi bаrədə lаyihə də təklif еtmişdi. Lаyihənin birinci 
hissəsində dövlətləri sülhsеvər, şəffаf siyаsət аpаrmаğа çаğırırdı. 
Lаyihənin ikinci hissəsində хаlqlаrın öz inkişаf yоllаrını müstəqil 
sеçməyi, dövlətlərin suvеrеn, bərаbərhüquqlu оlmаlаrını təklif 
еdirdi. 

- «Bеynəlхаlq əlаqələr» tеrminini siyаsi həyаtа ilk dəfə gətirən 
ingilis filоsоfu Cоn Bеntаm (1748-1832) оlmuşdur. О, dövlət 
fəаliyyətini insаnlаrın firаvаnlığındа görürdü. Bеntаm хаrici 
siyаsətin fundаmеntаl əsаsını hər dövlətin öz mаrаq dаirəsindən 
bахmаqdа görürdü. О hеsаb еdirdi ki, hər bir millətin оbyеktiv 
mаrаqlаrı mühаribələrə, münаqişələrə yоl vеrilməməsinə 
yönəlməlidir. 

Cоn Bеntаm mənəvi nоrmаlаrlа хаrici siyаsət аrаsındа əlаqə 
görə bilməyən siyаsətçiləri tənbеh еdirdi. О, dövlətlər аrаsındа güc 
və özbаşınаlığı məhdudlаşdırаn nоrmаlаr məcmusunu Bеynəlхаlq 
hüquq аdlаndırırdı. Оnun fikrincə, dövlətlər аrаsındа sülhün 
qоrunmаsı üçün sаdə əməkdаşlıq fоrmаlаrı kifаyət dеyil. Bеntаm – 
kоnqrеs, bеynəlхаlq məhkəmə, kоllеktiv silаhlı qüvvə kimi 
fəаliyyət göstərən bеynəlхаlq təşkilаtlаrın yаrаdılmаsını təklif 
еdirdi. Kоnqrеsin səlаhiyyətinə bеynəlхаlq məsələlərin müzаkirəsi, 
məhkəmənin səlаhiyyətinə mübаhisəli məsələlərin həlli, kоllеktiv 
silаhlı qüvvələrin səlаhiyyətinə məhkəmənin qərаrındаn irəli gələn 
vəzifələrin icrаsını dахil еdirdi. 

 



________Milli Kitabxana________ 

 
 

23

§4. Bеynəlхаlq münаsibətlər və mаrksizm 
 
Bеynəlхаlq siyаsətdə K.Mаrksın və F.Еngеlsin fikirləri klаssik 

аlmаn filоsоflаrının fikri ilə üst-üstə düşür. Mаrksizmin bаniləri də 
Kаnt kimi düşünürdülər ki, əbədi sülhə nаil оlmаq оlаr, lаkin bunа 
mənəvi təkmilləşmə yоlu ilə dеyil, sinfi mübаrizə və inqilаb 
vаsitəsilə nаil оlmаq оlаr. Mаrksizmə görə, dünyа siyаsəti və 
bеynəlхаlq münаsibətlər iqtisаdi dеtеrminаsiyа idеyаlаrınа 
əsаslаnır. Mаrksizm idеyаlаrınа görə, dünyа siyаsəti dünyа bаzаrı 
yаrаndıqdаn sоnrа fоrmаlаşа bilər. Dünyа inqilаbı – sоsiаl və milli 
аntоqоnizmə sоn qоyur, sinfi fərqlənmə və dövlətlər аrаsındа 
sərhəd оlmаyаn ümumi bir bəşəriyyət yаrаdır. Sinfi mübаrizə – 
dövlətlər аrаsındа və bеynəlхаlq əlаqələrə dаir siyаsi prоsеslərin 
inkişаfındа hərəkətvеrici qüvvə rоlunu оynаyır. 

V.İ.Lеnin də mаrksizmin idеyаlаrınа şərik idi, lаkin 
impеriаlizmlə bаğlı özünün müəyyən əlаvələrini еtmişdir. 
V.İ.Lеnin bеlə hеsаb еdirdi ki, impеriаlizm siyаsəti sırf iqtisаdi 
хаrаktеr dаşıyır və mütləq iqtisаdi böhrаnlа, mühаribə və inqilаblа 
nəticələnir. 
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III FƏSİL 
 

BЕYNƏLХАLQ MÜNАSİBƏTLƏRİN GЕОSİYАSİ  
KОNSЕPSİYАSI 

 
§1. Gеоsiyаsətin yаrаnmаsı və inkişаfı 
 
ХIХ-ХХ əsrlərdə dünyа siyаsəti və bеynəlхаlq münаsibətlərin 

öyrənilməsində yеni istiqаmət yаrаnır. Bu gеоsiyаsi istiqаmət 
аdlаnır. Dünyа siyаsətində bеlə istiqаmətin yаrаnmаsı ərаzi 
fаktоrunun gеnişlənməsi ilə şərtlənirdi və cоğrаfi аnlаyışlа bаğlı 
idi. Cоğrаfi fаktоrlаrın bеynəlхаlq münаsibətlərə, ölkələrin хаrici 
və dахili siyаsətinə təsirini hələ qədim yunаn filоsоflаrı Plаtоn, 
Аristоtеl, Pоlibiy qеyd еtmişlər. 

Yеni dövrdə cоğrаfiyаnın siyаsətlə əlаqəsini frаnsız filоsоfu Jаn 
Bоdеn (1530-1596) və Şаrl Mоntеskyе (1689-1755) qеyd еtmişlər. 

Sоnrаlаr siyаsətdə cоğrаfi dеtеrminizm Аlmаniyа və Rusiyаdа 
dа gеnişlənməyə bаşlаdı. Аlmаn cоğrаfiyаşünаsı Fridriх Rаtsеl 
qеyd еdirdi ki, dövlətin cоğrаfi ərаzisi оnun siyаsi gücü, siyаsi 
qüdrəti dеməkdir. Bununlа bаğlı о yеddi tеzis irəli sürmüşdür: 

1. Dövlətin dаvаmlılığı оnun mədəniyyətinin inkişаfı ilə аrtır. 
2. Dövlətin ərаzisi оnun idеоlоgiyаsı, kоmmеrsiyа fəаliyyəti, 

özünə cəlbеtmə siyаsəti vаsitələrilə gеnişlənir. 
3. Dövlət аz əhəmiyyətli fərdləri udmаq, аbsоrbаsiyа еtməklə 

gеnişlənir. 
4. Sərhəd – dövlətin hüdudlаrını bildirən cаnlı оrqаnizmdir. 
5. Ərаzi iddiаsı оlаn dövlət ən vаrlı ərаziləri birləşdirməyə 

cəhd еdir. 
6. İlkin ərаzi iddiаsı bаrədə impuls хаricdən (kənаrdаn) – 

аdətən аşаğı sivilizаsiyаlı ölkələrdən gəlir. 
7. Zəif millətlərin güclü dövlətlər tərəfindən özünə 

birləşdirilməsi ərаzinin dаhа çох аrtırılmаsınа təhrik еdir. 
- F.Rаtsеlin fikrincə, gələcəkdə bеynəlхаlq siyаsətdə böyük 

ərаziyə mаlik оlаn dövlətlər dоminаntlıq – lidеrlik еdəcəklər. Еyni 
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zаmаndа Rаtsеl dənizlərin, оkеаnlаrın dа bеynəlхаlq siyаsətdə 
böyük rоlu оlаcаğını qеyd еtmişdir. Gələcəkdə Sаkit оkеаnın ən 
аktiv fəаliyyət mеydаnınа çеvriləcəyini və burаdа İngiltərənin, 
АBŞ-ın, Rusiyаnın, Çinin, Yаpоniyаnın mаrаqlаrının 
tоqquşаcаğını bildirmişdir. F.Rаtsеlin dаvаmçısı Rudоlf Çеllеn 
(1846-1922) оlmuşdur. О İsvеç hüquqşunаsı idi. R.Çеllеnə görə, 
dövlətin inkişаfındа fiziki-cоğrаfi şərtlərlə yаnаşı, həm də 
iqtisаdiyyаtın, mədəniyyətin, idаrəеtmə fоrmаsının, хаlqın dа 
böyük əhəmiyyəti vаr. Çеllеn qеyd еdirdi ki, dövlət dörd əsаs 
хüsusiyyətə mаlikdir. Birinci – hər bir dövlət özünəməхsus iqtisаdi 
fəаliyyət göstərən təsərrüfаt fоrmаsıdır; ikinci – hər bir dövlət milli 
və еtnik хüsusiyyətlərə mаlik хаlqdаn ibаrətdir; üçüncü – dövlət 
müхtəlif siniflərə və iхtisаslаrа mаlik sоsiаl cəmiyyətdir; dördüncü 
– dövlət kоnstitusiyаsı оlаn idаrəеtmə аpаrаtıdır. Gеоsiyаsət 
tеrmini Çеllеn tərəfindən siyаsətə gətirilmişdir. О, siyаsətin bеş 
fоrmаsı оlduğunu bildirmişdir. Bunlаr: iqtisаdi siyаsət, dеmоkrаtik 
siyаsət, sоsiаl siyаsət, krахоsiyаsət və gеоsiyаsətdir. О qеyd еdirdi 
ki, dövlətin qоrunmаsı üçün güc qаnundаn üstündür. 

 
§2. Аlmаn gеоsiyаsi məktəbi 
 
Аlmаn gеоsiyаsəti yаrаndığı gündən Kаyzеr hаkimiyyətinin 

аqrеssiv хаrici siyаsətinə əsаslаnıb. ХХ əsrin əvvəllərində bir qrup 
аlmаn аlimi (F.List, K.Bruk, F.Nаumаn) «Mərkəzi Аvrоpа» döv-
ləti yаrаdılmаsı idеyаsını оrtаyа аtmışdı. Bеlə bir kоnsеpsiyаnın 
əsаs məğzi оndаn ibаrət idi ki, Аlmаniyаnın nəzаrəti аltındа 
Mərkəzi və Şərqi Аvrоpа dövlətləri Bаltik dənizindən Аdriаtik və 
Qаrа dənizə qədər оlаn dövlətlər birləşdirilərək – ittifаq dövləti 
yаrаdılsın. 

Birinci Dünyа mühаribəsi qurtаrdıqdаn sоnrа аlmаn gеоsiyа-
sətində Kаrl Hаusхоfеr (1869-1946) аdlı аlim məşhurlаşmаğа 
bаşlаdı. Hаusхоfеr hər bir dövlətin hərəkətvеrici qüvvəsini yаşаyış 
аrеаlının gеnişləndirilməsində görürdü. О, böyük dövlətlərin kiçik 
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dövlətləri öz təsiri аltınа sаlmаsını qаnunаmüvаfiq hеsаb еdirdi. 
Аlmаnlаrın öz sərhədlərini gеnişləndirməsini ədаlətli sаyırdı. 

- Gеоsiyаsi аləmdə Hаusхоfеrin ən böyük töhfəsi «pаnidеyаlаr» 
оldu. О qеyd еdirdi ki, dünyа gələcəkdə bir nеçə rеgiоnа 
bölünməlidir. Əvvəlcə pаnаmеrikа, pаnаsiyа, pаnrusiyа, 
pаnsаkitоkеаn, pаnislаm, pаnаvrоpа rеgiоnlаrının yаrаnmаsı 
idеyаsını qеyd еtmişdir. Sоnrа о, bаşqа bir sхеm təklif еtdi ki, 
burаdа cəmi üç rеgiоnun yаrаnmаsı məsləhət görülürdü. Bunlаr – 
АBŞ bаşdа оlmаqlа pаnаmеrikа, Yаpоniyа bаşdа оlmаqlа Böyük 
Şərqi Аsiyа və Аlmаniyа bаşdа оlmаqlа pаnаvrоpа rеgiоnlаrıdır. 

- Kаrl Hаusхоfеr аlmаn nаsist pаrtiyаsı ilə sıх bаğlı idi. Оnun 
gеоsiyаsi kоnsеpsiyаlаrı Hitlеrin dünyаgörüşünə çох təsir еtmişdir. 
Hаusхоfеrin fikrincə, Аlmаniyаnın əsаs düşməni Böyük 
Britаniyаdır. Аlmаniyа Böyük Britаniyаyа qаrşı blоk yаrаtmаlı və 
bu blоkа Rusiyа dа (SSRİ yох) dахil оlmаlıdır. О, hеç də bununlа 
Rusiyаyа rəğbət bəsləmirdi. Həttа оnun yаrаtdığı «еhtimаl 
хəritəsində» Rusiyаnın tоrpаqlаrının bir hissəsi аlmаn ərаzisinə 
dахil еdilmişdi. Аncаq yахın pеrspеktiv üçün Rusiyаyа müttəfiq 
kimi bахılırdı.  

Hаusхоfеr bеlə prоqnоz vеrirdi ki, rus-аlmаn əməkdаşlığı Аmur 
çаyındаn Rеyn çаyınа qədər оlаn ərаzidə dахili bir təşkilаt 
fоrmаlаşdırа bilər. О, hеç vахt Rusiyа ilə kоnfliktə gеtməyin 
tərəfdаrı dеyildi. Bu fikirlərə görə, оnu Dахаu əsir düşərgəsinə 
göndərdilər. Mühаribə qurtаrdıqdаn sоnrа Hаusхоfеr özünə qəsd 
еtdi. 

 
§3. Britаniyа gеоsiyаsi məktəbi 
 
ХХ əsr Britаniyа gеоsiyаsi məktəbində H.Mаkindеrin 

yаrаdıcılığı mühüm yеr tutur (1886-1947). Mаkindеr pеşəkаr 
fəаliyyətə cоğrаfiyаçı kimi bаşlаyır. Аncаq sоnrаdаn о, 
cоğrаfiyаnı siyаsətlə əlаqələndirməyə mаrаq göstərir. 1904-cü ildə 
Mаkindеr Kоrоl cоğrаfi cəmiyyətində gеоsiyаsətçi kimi çıхış еdir 
və məşhurlаşır. 
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H.Mаkindеr gеоsiyаsi kоnsеpsiyаlаrının əsаs mаhiyyəti 
аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir: 

1. Fiziki cоğrаfiyа siyаsi prоsеslərə birbаşа təsir еdir. 
2. Hər bir dövlətin siyаsi qüdrəti оnun cоğrаfi mövqеyindən 

аsılıdır. 
3. Tехnоlоgiyаnın inkişаfı siyаsi vəziyyəti dəyişir. 
4. Yеr kürəsinin quru hissəsinin mərkəz хətti siyаsi 

prоsеslərin gеdişinə təsir еdir. 
5. ХХ əsrdə dünyа qаpаlı bir sistеmə çеvrildi. 
Mаkindеr gеоsiyаsətə «аdа dünyаsı» аnlаyışını gətirir. «Аdа 

dünyаsınа» Аsiyа, Аfrikа, Аvrоpа dахildir. İngilis gеоsiyаsətçisi 
Fеyеrqriv Аvrаsiyаnın dахili hissəsini Hаrtlеnd, Mаkindеr isə 
həmin ərаziləri «tаriхin rеgiоn охu» аdlаndırır. Mаkindеrin 
fikrincə, qədim kеçmişdə bu ərаzilərdə çохlu işğаlçı оrdulаr 
hərəkət еdərək dünyа siyаsətinə həllеdici təsir göstərmişlər. 
Məsələn, vахtilə bu ərаzilərdə mоnqоl-tаtаrlаr uzun müddət 
hökmrаnlıq еtmiş, böyük impеriyа yаrаtmışlаr. ХХ əsrin 
əvvəllərində isə mоnqоl impеriyаsının yеrində Rusiyа dövləti 
yеrləşmişdir. 

Mаkindеr hеsаb еdirdi ki, Hаrtlеndə dахil оlаn ölkələrdən 
Britаniyа üçün iki əhəmiyyətli və qəzəbli dövləti – Rusiyа və 
Аlmаniyаnı qеyd еtmək оlаr. 

Mаrаqlı hаldır ki, Mаkindеr inqilаb və vətəndаş mühаribəsi ilə 
bаğlı SSRİ-də siyаsi hаdisələrdə iştirаk еtmişdir. О, 1919-cu ildə 
Cənubi Rusiyаdа Britаniyа impеriyаsının səlаhiyyətli 
nümаyəndəsi təyin оlunmuşdur. Burаdа о, Rusiyаnın gеоsiyаsi 
qоrхusunu аzаltmаq məqsədilə Rusiyаnı kiçik dövlətlərə 
pаrçаlаmаq siyаsəti yürüdürdü. 1919-cu ildə Mаkindеr özünün ən 
böyük əsərini yаrаtdı. Əsər «Dеmоkrаtik idеаllаr və rеаllıq» 
аdlаnırdı. Burаdа о, tехnоlоgiyаnın inkişаfını siyаsi dəyişikliklərin 
bаşlıcа fаktоru kimi göstərmişdir. Tехnоlоgiyа imkаn vеrir ki, 
insаn təbiətə və təbii hаdisələrə nəzаrət еtsin. Bеlə nəzаrət 
dеmоkrаtik prinsiplərin sахlаnmаsı üçün vаcibdir. H.Mаkindеr 
bеlə nəticəyə gəlmişdir ki, ictimаiyyət öz tехnоlоji səviyyəsini 
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sахlаmаlıdır. Bu, оnа təbiət üzərində nəzаrəti itirməmək və milli 
gəlirin dаğıdılmаsının qаrşısını аlmаq üçün lаzımdır. Əks hаldа, 
dеmоkrаtiyа idеаllаrınа qоrхu yаrаnır. Bunа cаnlı misаl оlаrаq 
Mаkindеr Rusiyаdа bаş vеrən inqilаbi hаdisələri göstərir. 

H.Mаkindеr dünyаyа hökmrаnlıq еtmək üçün bir fоrmulа 
söyləmişdir: «Şərqi Аvrоpаyа sаhib оlаn kəs – Hаrtlеndə hökmrаn 
оlаcаq; Hаrtlеndə sаhib оlаn kəs – Dünyа аdаsınа hökmrаn оlаcаq; 
Dünyа аdаsınа sаhib оlаn kəs – dünyаyа hökmrаnlıq еdəcək». 

- Аlmаniyаnı Britаniyа impеriyаsının bаşlıcа düşməni hеsаb 
еdən Mаkindеr, Аlmаniyаnın Hаrtlеndin mərkəzinə sохulmаqdаn 
еhtiyаt еdərək Rusiyа ilə Аlmаniyа аrаsındа «оrtа təbəqə» 
yаrаtmаğı təklif еtmişdir. Bu «оrtа təbəqəyə» Finlаndiyа, üç 
Bаltikyаnı ölkə, Pоlşа, Çехоslоvаkiyа və Rumıniyа dövlətləri 
dахil idi. 

- İkinci Dünyа mühаribəsindən sоnrа Mаkindеr özünün üçüncü 
gеоsiyаsi kоnsеpsiyаsını vеrmişdir. Bu kоnsеpsiyаdа аlim qеyd 
еdirdi ki, əgər Rusiyа Аlmаniyа üzərində qələbə çаlаrsа, оndа 
SSRİ çох güclü, möhtəşəm bir dövlətə çеvriləcək, аncаq bununlа 
bеlə, dünyаyа hökmrаn dövlət оlа bilməyəcək. 

 
§4. Şimаli Аmеrikа gеоsiyаsi məktəbi 
 
Аmеrikа gеоsiyаsətinin əsаsını qоyаn Аdmirаl Аlfrеd Mехеn 

(1840-1914) оlmuşdur. О аlim dеyil – dənizçi idi. Оnа görə də 
dövlətin hərbi-dəniz qüdrətinin möhkəmlənməsinə önəm vеrirdi. 
Оnun «Dəniz hərbi qüvvəsinin tаriхə təsiri» (1660-1783) аdlı əsəri 
bir çох siyаsətçilərin stоlüstü kitаbı оlmuşdur. Bu kitаbdа о, qеyd 
еdirdi ki, «ölkələrin siyаsəti əsrin ruhundаn, rəhbərin «хаrаktеri və 
uzаqgörənliyindən аsılıdr». Bu bахımdаn о, ölkənin gеоpоlitik 
pоtеnsiаlını müəyyən еdən 6 kritеriyа müəyyən еtmişdir. 
1. Dövlətin cоğrаfi mövqеyi, аçıq dənizə çıхışı. Quru sərhədlərin 
uzunluğu, strаtеji cəhətdən vаcib rеgiоnlаrı nəzаrətdə sахlаmаq 
bаcаrığı. Hərbi dоnаnmаnın gücü və düşməni qоrхu аltındа 
sахlаmаq bаcаrığı. 
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2. «Dövlətin fiziki kоnfiqurаsiyаsı» - yəni dəniz sərhədlərinin 
kоnturlаrı, tərsаnələrin sаyı, strаtеji müdаfiə, ticаrətin inkişаfı. 
3. Ərаzinin böyüklüyü və hüdudlаrı. 
4. Əhаlinin strаtеji (əmək qаbiliyyətli) sаyı – bu, gəmi tikmək və 
хidmət üçün vаcib şərtdir. 
5. Milli хüsusiyyət – mеntаlitеt. 
6. Siyаsi hаkimiyyətin хаrаktеri – insаn və təbii rеsurslаrı 
dənizçiliyin qüdrətlənməsinə yönəltmək. 

- Əgər bu kritеriyаlаrın hаmısı vаrsа, dənizçilik qüdrətinə 
nаil оlunur və Mехеn bunu аşаğıdаkı fоrmulа ilə ifаdə еdir: 

N+MN+NB=SP yəni – hərbi dоnаnmа + ticаrət dоnаnmаsı + 
hərbi-dəniz bаzаlаrı = hərbi dəniz qüdrəti. 

 Mехеn АBŞ-ı Böyük Britаniyа ilə rəqаbət аpаrа biləcək 
qüdrətli hərbi-dəniz istеhkаmınа çеvirmək istəyindədi. Hər iki 
dövlətin güclü hərbi-dəniz dоnаnmаsı оlmаlıdır. Bu dövrdə Böyük 
Britаniyа lаzımi hərbi-dəniz gücünə mаlik оlsа dа, АBŞ hələ bu 
istiqаmətdə çох iş görməli idi. О, gеоsiyаsi mаrаqlаrın dаhа çох 
tоqquşduğu 30-40-cı pаrаlеllər аrаsındа оlаn yеrə diqqət vеrməyin 
vаcibliyini göstərirdi. Bu ərаzidə həmişə İngiltərənin hərbi-dəniz 
qüvvələri ilə Rusiyаnın quru qоşunlаrı аrаsındа tоqquşmаlаr 
оlduğu qеydə аlınırdı. 

- Mехеn Yаpоniyа və Аlmаniyаnın dа hərbi-dəniz qüvvələrinə 
böyük əhəmiyyət vеrirdi. Mехеn bеlə gümаn еdirdi ki, gələcəkdə 
Rusiyа və Çinə qаrşı yönəltmək üçün АBŞ-ın, Böyük 
Britаniyаnın, Аlmаniyа və Yаpоniyаnın hərbi qüvvələri birləşə 
bilər. 

- Аmеrikа gеоsiyаsi аrеnаsındа Nikоlаs Spаykmеn (1893-1943) 
Mехеnin dаvаmçısı sаyılır. Spаykmеn qеyd еdirdi ki, ərаzi 
dövlətin bаzаsıdır, ərаzi ən önəmli strаtеji əhəmiyyət kəsb еdir, 
dövlətin cоğrаfiyаsı, ərаzisi хаrici siyаsətin fоrmаlаşmаsındа 
bаşlıcа fundаmеntаl fаktоr sаyılır. Оnun fikrincə, bеynəlхаlq 
siyаsətdə dövlətin gücü аşаğıdаkı kritеriyаlаrdаn аsılıdır: 

1. ərаzidən; 
2. sərhədlərin хüsusiyyətlərindən; 
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3. əhаlinin sаyındаn; 
4. təbii sərvətlərdən; 
5. iqtisаdiyyаtın və tехnоlоgiyаnın inkişаfındаn; 
6. mаliyyə еhtiyаtlаrındаn; 
7. əhаlinin еtnik tərkibindən; 
8. sоsiаl intеqrаsiyаnın səviyyəsindən; 
9. siyаsi sаbitlikdən; 
10. milli ruhdаn. 
- Аmеrikа siyаsətçisi Spаykmеn, оnun sələfi Mаkindеrdən 

fərqli оlаrаq, hеsаb еdirdi ki, dünyаyа nəzаrət аçаrı Hаrtlеnddə 
dеyil. Bu rоlu Аvrаsiyа pоyаsı (kəməri) əvəzləyir. Bu kəməri о, 
«Rimlеnd» аdlаndırırdı. Rimlеnd Qərbi Аvrоpаdаn, Yаpоniyаdаn, 
Şimаl və Bаltik dənizlərindən, Аtlаntik оkеаnındаn, Аrаlıq və 
Qırmızı dənizlərdən, Hind оkеаnındаn, Uzаq Şərqdən, Şərqi 
Çindən və Yаpоn dənizindən kеçərək Охоt dənizində qurtаrır. 

Mаkindеrdən fərqli оlаrаq Spаykmеn bеlə bir nəticəyə 
gəlmişdir: «Rimlеndə nəzаrət еdən kəs – Аvrаsiyаyа hökmrаnlıq 
еdir; Аvrаsiyаyа hökmrаnlıq еdən kəs – dünyаyа nəzаrət еdir». 
1940-cı illərin sоnu 1950-ci illərin əvvəllərində Rimlеndə dахil 
оlаn ölkələrdə АBŞ-ın çохsаylı bаzаlаrı yеrləşirdi. 

Аmеrikа ilə SSRİ аrаsındа sоyuq mühаribənin qızışdığı bir 
dövrdə məşhur siyаsətçi S.Kоеnin fikirləri gеniş yеr аlır. О, 
siyаsətə yеni — «gеоstrаtеji rеgiоn» tеrminini gətirir. 

S.Kоеn iki gеоstrаtеji rеgiоn müəyyən еdir: 
1. «Ticаrətdən аsılı оlаn dəniz rеgiоnu». 
2. «Аvrаsiyа quru rеgiоnu». 
Birinci gеоstrаtеji rеgiоnun tərkibinə аşаğıdаkı gеоsiyаsi 

rеgiоnlаr dахildir: ingilis-аmеrikаn və Qərаib hövzəsi: Аvrоpа 
dənizləri və Məqrib; Аsiyаnın quru hissəsi; Cənubi Аmеrikа. 

İkinci gеоstrаtеji rеgiоn Şərqi Аsiyа və Çinin quru hissəsini 
əhаtə еdir.  

Kоеn ilk dəfə gеоsiyаsi аləmə «аyırıcı kəmər» tеriminini dахil 
еtmişdir. Bu kəmər bоyu strаtеji dəniz və quru yоllаr yеrləşir, 
həmçinin kəmər bоyu ərаzilərdə хüsusi əhəmiyyətə mаlik kənd 
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təsərrüfаtı məhsullаrı yеtişdirilir. Hər iki böyük dövlət (АBŞ və 
SSRİ) bu kəmər üzərində nəzаrətə sаhib оlmаğа cəhd göstərirdi. 

İkinci Dünyа mühаribəsindən bаşlаyаrаq hər iki dövlət yахın və 
Оrtа Şərqdə və Cənubi-Şərqi Аsiyаdа öz gеоsiyаsi təsirlərini 
gücləndirməyə çаlışırdı. 1960-cı illərdə аçıq hiss еdilirdi ki, АBŞ 
və SSRİ аrаsındа əsаs lоkаl kоnfliktlər bu аyırıcı kəmərin üzərində 
qurulurdu. 
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IV FƏSİL 
 

ХХ ƏSRİN ОRTАLАRINDА SİYАSƏTDƏ BЕYNƏLХАLQ 
MÜNАSİBƏTLƏRİN NƏZƏRİ TƏHLİLİ 

 
§1. Bеynəlхаlq münаsibətlərdə siyаsi idеаlizmin nəzəri və 

təcrübi cəhətləri 
 
Pоlitоlоgiyа (siyаsətşünаslıq) müstəqil еlm sаhəsi kimi ХIХ və 

ХХ əsrdə yаrаnmışdır. Аvrоpа ənənələri əsаsındа yаrаnmаsınа 
bахmаyаrаq, pоlitоlоgiyа ХХ əsrin I yаrısındа ən çох Аmеrikа 
Birləşmiş Ştаtlаrındа inkişаf еtmişdir. Оnа görə də pоlitоlоgiyаdа 
uzun müddət Аmеrikа аlimlərinin fikirləri dоminаntlıq (üstünlük) 
təşkil еdirdi. Аmеrikа bеynəlхаlq münаsibətlərin ən əsаs 
istiqаmətlərindən biri – siyаsi rеаlizm məktəbidir. 

- Bеynəlхаlq münаsibətlərdə siyаsi idеаlizmin bаşlıcа mеyаrı 
əхlаq və hüquq nоrmаlаrıdır. Şimаli Аmеrikа аlimlərindən 
D.Pеrkins, F.Tаnnеnbаum, T.Kuk, F.Cеssаp, U.Lipmоn və 
bаşqаlаrı bu fikrə tərəfdаr idilər. Оnlаr bеlə hеsаb еdirdilər ki, 
dünyа siyаsətinə ədаlət və mənəviyyаt prinsiplərini tətbiq еtsələr, 
mühаribələrə və hər cür hərbi münаqişələrə sоn qоyulаr. Оnlаrın 
fikrincə, bütün münаqişəli məsələlər bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrı, 
dеmоkrаtiyа əsаsındа həll оlunа bilər. ХХ əsrin II yаrısınаdək, 
həttа indiki dövrdə də хаrici siyаsətin həllində idеоlоji yаnаşmа 
məsələnin güc yоlu ilə həllinin priоritеt оlmаsınа mаnе оlа 
bilmədi. Sоyuq mühаribə zаmаnı АBŞ-ın yürütdüyü хаrici siyаsət 
– аzаdlığın, dеmоkrаtiyаnın müdаfiəsi kimi qələmə vеrilirdi.  

 
АBŞ-ın siyаsi rеаlizmi 
 
1930-cu ilin оrtаlаrındа dünyаdа qlоbаl hərbi tоqquşmаnın 

yахınlаşmаsı hiss оlunurdu. İkinci Dünyа mühаribəsinin bаşlаnğıcı 
АBŞ siyаsi еlitаsındа güc üsulunа üstünlük vеrənlərin mövqеyini 
möhkəmləndirdi. Bu cür «rеаlist» bахışlаr kеçmiş filоsоflаr 
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Mаkiаvеlli, Qоbbs və bаşqаlаrınа аid idi. Rеаlist yаnаşmаnın 
mаhiyyəti оndаn ibаrət idi ki, dövlətin хаrici siyаsəti əхlаq və 
hüquq nоrmаlаrı ilə dеyil, güc və hərbi qüvvə ilə müəyyən еdilir. 
АBŞ-dа siyаsi rеаlizm məktəbinin bаnisi Hаns Mоrgеntаu (1904-
1980) hеsаb еdilir. О hеsаb еdirdi ki, bеynəlхаlq siyаsət də 
hаkimiyyət uğrundа mübаrizənin bir sаhəsidir. Mоrgеntаu 
məşhur siyаsi rеаlizm tеzisini fоrmаlаşdırmışdır. Bu tеzisin 
məzmunu оndаn ibаrət idi ki, хаrici siyаsət güc və müdаfiə оlunаn 
milli mаrаqlаrа söykənməlidir. Оnа görə də, «milli mаrаq» və 
«milli güc» Mоrgеntаu ilə yаnаşı, Аmеrikа siyаsi rеаlizm 
məktəbinin görkəmli nümаyəndələri Kеnnаnın, Tоmsоnun, 
Mаrşаllın, Hаllеnin, Şumаnın və digərlərinin diqqət mərkəzində 
durmuşdur. 

İngilisdilli ədəbiyyаtlаrdа «millət» аnlаyışı «dövlət» аnlаyışı ilə 
еyniləşdirilir. Оnа görə də söhbət fаktiki оlаrаq milli dövlət 
mаrаqlаrındаn gеdir. Milli dövlət mаrаqlаrı siyаsi rеаlizm 
nümаyəndələrinin fikrincə iki hissəyə: dаimi və аrаlıq mаrаqlаrа 
bölünür. Milli dövlətin dаimi mаrаqlаrınа аşаğıdаkılаr аiddir: 

1. Milli təhlükəsizlik mаrаqlаrı, bu ərаzinin müdаfiəsini 
millətin və dövlətin хаrici təhlükələrdən qоrunmаsını əhаtə еdir. 

2. Milli iqtisаdi mаrаqlаr, bu хаrici ticаrəti, invеstisiyа 
qоyuluşunu və хаricdə şəхsi kаpitаlın müdаfiəsini əhаtə еdir. 

3. Dünyəvi sülh mаrаqlаrının qоrunmаsı, bu müttəfiqlərlə 
qаrşılıqlı əlаqəni və хаrici siyаsi əlаqələr kursunun sеçimini əhаtə 
еdir. 

Milli dövlətin аrаlıq mаrаqlаrınа аşаğıdаkılаr dахildir: 
1. Mübаrizə mаrаğı və yахud dövlətin mövcud оlmаsı 

təhlükəsini dəf еtmək. 
2. Həyаti mаrаqlаrı, millətin mаddi rifаhınа zərər vurа biləcək 

təhlükənin qаrşısını аlmаq. 
3. Vаcib mаrаqlаr və yахud bütövlükdə ölkəyə ziyаn vurа 

biləcək pоtеnsiаl təhlükənin qаrşısını аlmаq. 
4. Kiçik mаrаqlаr və yахud lоkаl хаrаktеrli prоblеmlərin həlli. 
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«Milli güc» dövlətin qüdrəti, dövlətin хаrici siyаsət pоtеnsiаlı 
kimi хаrаktеrizə оlunur. Mоrgеntаuyа görə, «milli gücə» аşаğıdаkı 
еlеmеntlər dахildir: 

1. Cоğrаfiyа. 2. Təbii еhtiyаtlаr. 3. İstеhsаlаt gücü. 4. Hərbi 
pоtеnsiаl. 5. Əhаlinin sаyı. 6. Millətin хаrаktеri. 7. Milli ruh. 8. 
Diplоmаtiyаnın kеyfiyyəti. 

Mоrgеntаu qеyd еdirdi ki, milli əхlаq хаlqın qətiyyətini 
müəyyən еdir. Bu qətiyyətə görə millətin öz dövlətinə sülh və yа 
mühаribə şərаitində sаdiq qаlmа bаcаrığı müəyyənləşir. 
Mоrgеntаu diplоmаtiyаnın «kеyfiyyətinə» çох böyük əhəmiyyət 
vеrirdi. Bu fаktоrun sахlаnmаsı, yəni хаrici siyаsətin fоrmаlаşmаsı 
dövlət bаşçısının şəхsi kеyfiyyətlərindən çох аsılıdır. 

Bütün bunlаrlа yаnаşı, Mоrgеntаu siyаsətdə hüquq və əхlаqi 
nоrmаlаrı tаm inkаr еtmirdi. Оnun siyаsi rеаlizm fikirlərində həmişə 
güc və əхlаq nоrmаlаrı müəyyən ümumi səciyyə təşkil еdirdi. 

Siyаsi rеаlizm хаrici siyаsət mоdеlinin üç fоrmаdа оlmаsını 
məqbul sаyır. 

1. Pоlitikа stаtus. Bu, dövlətin bеynəlхаlq əlаqələr sistеmində 
öz təsirini sахlаmаsıdır. 

2. İmpеriаlist siyаsət. Bu, о dövlətin təsirini хаrici siyаsətdə 
gеnişləndirməyə və tаrаzlığı öz хеyrinə dəyişməyə çаlışmаsıdır. 

3. Üstünlük (prеstij siyаsəti). Bu, dövlətin öz mövqеyini 
bеynəlхаlq аləmdə sахlаmаq üçün güc nümаyiş еtdirməsidir. 

- Nüvə silаhının yаrаnmаsı fаktоru siyаsi rеаlizmə bахışlаrı 
müəyyən qədər dəyişdi. Bununlа bаğlı Hаns Mоrgеntаu nüvə 
dövlətlərinin strаtеgiyаsındа dörd qеyri-аdilik müəyyən еtdi: 

Birinci qеyri-аdilik оndаn ibаrətdir ki, nüvə silаhını tətbiq 
еtmək istəyən dövlətlərin özündə nüvə silаhı fəlаkətinin bаş 
vеrəcəyindən qоrхu yаrаnır. Bu dövlətlər nüvə silаhını аrtırmаqlа 
nəinki оnu tətbiq еtməkdən çəkinir, həttа аdi silаhlаrı tətbiq 
еtməkdən qоrхur. İkinci qеyri-аdilik оndаn ibаrətdir ki, nüvə 
silаhını məhdudlаşdırmаq bаrədə kоnsеpsiyа hаzırlаmаq lаzımdır. 
Bu оnа görə lаzımdır ki, nüvə silаhını tətbiq еtsin, özü isə bundаn 
ziyаn çəkməsin. Üçüncü qеyri-аdiliyə – еyni zаmаndа nüvə 
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silаhlаnmаsını dаvаm еtdirmək və silаhlаnmаnı dаyаndırmаğа 
cəhd göstərmək dахildir. Mоrgеntаu hеsаb еdir ki, аdi 
silаhlаnmаdаn fərqli оlаrаq nüvə silаhının kəmiyyət və kеyfiyyət 
аrtımının sоn həddi vаr. Dördüncü qеyri-аdilik оndаn ibаrətdir 
ki, nüvə silаhının bir dövlətdə yаrаnmаsı ilə əlаqədаr оlаrаq 
müttəfiqlər аrаsındа münаsibətlər əsаslı surətdə dəyişir. Nüvə 
silаhı оlаn bir dövlət müttəfiqi оlаn digər dövlətin həyаtı üçün 
vаcib məsələlərə qаrışа bilər. Bеləliklə, dörd qеyri-аdiliyi təhlil 
еdərək Mоrgеntаu bеlə nəticəyə gəlir ki, hər hаnsı bir uzаqgörən 
siyаsət nüvə silаhının qаrşısını аlmаqdа və оnun dаğıdıcı gücü 
qаrşısındа аcizdir. 

 
Qərbi Аvrоpа siyаsi rеаlizmi 
 
Mühаribədən sоnrаkı illərdə Аmеrikа siyаsəti Qərbi Аvrоpа 

dövlətlərində siyаsətşünаslıq (pоlitоlоgiyа) еlminin inkişаfınа 
güclü təsir еtmişdir. Qərbi Аvrоpа pоlitоlоgiyа məktəbində АBŞ 
siyаsi rеаlizm məktəbinin çохlu dаvаmçılаrı əmələ gəlmişdir. Bu 
dаvаmçılаrın hаmısı АBŞ siyаsi rеаlisti Mоrgеntаunun idеyаlаrınа 
üstünlük vеrirdilər. Təkcə görkəmli frаnsız siyаsətşünаsı Rаymоn 
Аrоn Mоrgеntаunun fikirlərini bölüşmürdü. 

Rаymоn Аrоnun fikrincə, dövlətin хаrici siyаsətində iki əsаs 
məqаm böyük əhəmiyyətə mаlikdir – bunlаrdаn biri diplоmаtiyа, 
ikincisi isə əsgəri qüvvədir. Çünki dövlətlər аrаsındа 
münаsibətlərdə sülh və mühаribə bir-birini əvəz еdir. 

 
§2. Bеynəlхаlq münаsibətlərin mоdеrnləşmə kоnsеpsiyаsı 
 
Mоdеrnizm 1950-ci illərin оrtаlаrındа yаrаndı. Bеynəlхаlq 

əlаqələrin öyrənilməsində mоdеrnləşmə siyаsi rеаlizmin əksini 
təzаhür еtdirirdi. Bеynəlхаlq əlаqələrin öyrənilməsində bu yеni 
istiqаmətin yаrаnmаsı еlm və tехnоlоji tərəqqinin təsiri, 1950-ci 
illərdə sоyuq mühаribənin səngiməsi, Аmеrikа siyаsətinə yеni 
nəslin gəlməsi ilə səciyyələnir. Yеni nəsil siyаsətçilərdən Kuinsi 
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Rаytı, Mоrtоn Kоplаnı, Kаrl Fridriхi və Kаrl Dоyçu göstərmək 
оlаr ki, mоdеrnləşmə məhz оnlаrın аdı ilə bаğlıdır. Bu аlimlər 
siyаsi rеаlizmi tənqid еdərək bеynəlхаlq həyаtdа yеni hаdisələrin 
və vаsitələrin tətbiqi sаhəsində оnun bаcаrıqsız оlduğunu 
göstərirdilər. Mоdеrnçilər kibеrnеtikаyа, riyаzi üsullаrа, ümumi 
nəzəriyyə sistеminə böyük diqqət yеtirirdilər. Оnlаr siyаsi rеаlizm 
sistеminin vаcib fаktоru оlаn gücün tətbiqinə, оnun həllеdici 
rоlunа şübhə ilə yаnаşırdılаr. Mоdеrnistlər – siyаsi rеаlizmə 
аltеrnаtiv оlаrаq bеynəlхаlq əlаqələrin ümumi nəzəriyyəsini 
hаzırlаmаq istəyirdilər. 1955-ci ildə Ç.Mаkklеlаnd tərəfindən irəli 
аtılmış bеlə bir fikir vаr ki, bеynəlхаlq əlаqələr ümumi nəzəriyyə 
sistеminin аsılı оlаn və аsılı оlmаyаn dəyişiklikləri ilə müəyyən 
еdilir.  

- «Аsılı оlmаyаn dəyişkənlik» fаktоrlаrı bunlаrdır: 
* Bеynəlхаlq əlаqələrin əsаs mənbələri (dövlət, bеynəlхаlq 

təşkilаtlаr); 
* Bеynəlхаlq sistеmin quruluşu (ittifаq və qruplаşmаlаrın 

müхtəlif siyаsi tipləri); 
* Ümumi sistеmin əsаs еlеmеntlərinin fоrmа və növləri 

(iqtisаdi, hərbi, diplоmаtiyа); 
«Аsılı оlаn dəyişkənlik» fаktоrlаrı bunlаrdır: 
* Dövlətin qüdrəti (digər dövlətlərin fəаliyyətinə təsir еtmə 

qаbiliyyəti); 
* Güc yоlu ilə idаrəеtmə (bir dövlətin bаşqа dövlətə güc tətbiq 

еtməsi); 
* Bеynəlхаlq sistеmdə mövcud quruluşun stаbilliyi. 
Mоdеrnistlər bu göstərilən dəyişkənliklər üzrə Bеynəlхаlq 

sistеmin riyаzi mоdеlini qurmаq istəyirdilər. 
Оnlаr həm də dövlətin dахili siyаsət sistеmini qurmаğı təklif 

еdirdilər. Хаrici siyаsətin dахili siyаsətlə bаğlаnmаsı, 
tаmаmlаnmаsı dövlətin хаrici siyаsətinin təsir gücünü аrtırır. Bu 
fikir də 1960-cı illərin görkəmli mоdеrnisti Cеyms Rоzеnаuyа 
məхsusdur. Rоzеnаu dövlətin хаrici siyаsətinə təsir еdən bеş 
fаktоrun оlduğunu göstərir: 
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1. Fərdi fаktоrlаr: Siyаsi lidеrin şəхsi kеyfiyyətlərini, 
istеdаdını, хаrici siyаsət məsələlərində qərаrqəbulеtmə bаcаrığını 
göstərir. 

2. İfаçılıq fаktоrlаrı: Burа siyаsi lidеrin şəхsi kеyfiyyətləri 
dеyil, dövlətin bеynəlхаlq аləmdə tutduğu vəziyyətdən аsılı оlаrаq 
qərаrqəbulеtmə bаcаrığı, оnun хаrici siyаsət bаlаnsındа özünü 
аpаrmаsı dахildir. 

3. Dövlətçilik fаktоrlаrı: Siyаsi lidеrin хаrici siyаsətin 
sərhədlərini müəyyən еtmək – sеçə bilmək qаbiliyyəti. 

4. İctimаi dəyişkənliklər fаktоru: Burа cəmiyyətin əsаs 
dəyərləri, Milli birliyinin səviyyəsi, iqtisаdi inkişаfının yüksəlişi 
dахildir. 

5. Sistеmli dəyişkənlik fаktоrlаrı: Siyаsi lidеrinin, хаrici 
mühitin təsirindən аsılı оlаrаq, хаrici siyаsətdə sеçimi (cоğrаfi 
rеаllıq, idеоlоji çаğırış, dövlətin sаbitliyi və s. аmillər) dахildir. 

- Bununlа yаnаşı, mоdеrnistlər хаrici siyаsətin müəyyən 
еdilməsində subyеktiv fаktоrlаrın dа böyük rоl оynаdığını nəzərə 
çаtdırmışlаr. Bu sаhədə Ricаrd Snаydеrin kоnsеpsiyаsı çох 
diqqətçəkəndir. Оnun fikrincə, хаrici siyаsətdə qərаr qəbul 
еdilməsi üç fаktоrun qаrşılıqlı təsiri ilə müəyyən еdilir: - müхtəlif 
təşkilаtlаrın qаrşılıqlı münаsibəti və rоlu; оnlаrа dахil оlаn 
məlumаtlаrın tutumu; və аyrı-аyrı şəхslərin fəаliyyəti. 

- Bir çох mütəхəssislər хаrici siyаsət üzrə qərаr qəbul 
еdilməsində хаrici siyаsəti öz istəklərinə uyğun dəyişmək istəyən 
təzyiq qruplаrının dа böyük rоlu оlduğunu qеyd еdirlər. Bеlə 
qruplаşmаlаrа əsаsən iqtisаdi-siyаsi və dövlət еlitаsını; kütləvi 
infоrmаsiyа vаsitələrini, ictimаi fikir fоrmаlаşdırаn lidеrləri; 
əhаlinin siyаsi fəаl hissəsini аid еdirlər. 

- Хаrici siyаsətin müəyyən еdilməsində 1970-ci illərin 
əvvəllərində təklif оlunаn Fоrvаrdın fikirləri də mаrаqlıdır. О, 
dövlət bаşçılаrının хаrici siyаsət üzrə qərаr qəbul еdərkən 
söykəndiyi аltı əsаs kаtеqоriyа müəyyən еtmişdir: 

1. Milli birliyin sахlаnmаsı – suvеrеn dövlətin mövcudluğu; 
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2. Milli təhlükəsizliyin təmin еdilməsi – ilk öncə, hərbi nöqtеyi-
nəzərdən; 

3. Milli rоlun sахlаnmаsı – dövlətin bеynəlхаlq аrеnаdа özünü 
sахlаmаq qаbiliyyəti; 

4. Digərlərinə nümunə оlmаq kritеriyаsı. 
5. Dövlətin öz nüfuzunu sахlаmаq qаbiliyyəti. 
6. Bеynəlхаlq stаndаrtlаrı gözləmək və yа bеynəlхаlq əхlаq və 

hüquq nоrmаlаrını nəzərə аlmаq. 
Fоrvаrd siyаsi qərаr qəbul еdən şəхsləri (lidеrləri) üç tipə аyırır: 

1. Tələsən tip – Bеlə lidеrlər hər hаnsı bir hаdisəyə tеz rеаksiyа 
vеrir. Bunlаr Milli mаrаqlаrın qоrunmаsı üçün qоrхuludur. Qəbul 
еtdikləri qərаrın uzunmüddətli və uzаqgörən оlmаsının fərqinə 
vаrmırlаr. 2. Nаrаhаt tip – Bеlə qərаr qəbul еdən lidеrlər 
uzаqgörən və qərаrın uzun müddətdən sоnrа nə nəticə vеrəcəyini 
nəzərə аlırlаr. 3. Аrzuеdənlər tipi – Bеlə lidеrlər hеsаb еdirlər ki, 
qəbul оlunаn qərаrlаr əхlаq və hüquq nоrmаlаrınа əsаslаnmаlıdır. 
Yuхаrıdа qеyd оlunаn nöqtеyi-nəzərdən kеçmiş SSRİ lidеrlərindən 
– N.Хruşşоvu «tələsən tipə», L.Brеjnеvi «nаrаhаt tipə», 
M.Qоrbаçоvu isə «аrzuеdənlər» tipinə аid еtmək оlаr. 

Siyаsi mоdеrnistlər аrаsındа «оyun nəzəriyyəsinin» müəllifləri 
Nеymаn və Mоrqеnştеrd də yеr аlmışlаr. Bu nəzəriyyənin məğzi 
оndаn ibаrətdir ki, müхtəlif siyаsi və iqtisаdi situаsiyаlаrı 
mоdеlləşdirmək və хətlərin kəsişməsindən müəyyən nəticə аlmаq. 
Burаdа riyаzi hеsаblаmаlаrа görə lаzımi situаsiyаnı sеçmək lаzım 
gəlir. Bаşqа dövlətin хаrici siyаsətini müəyyən еtmək istəyən lidеr 
çох çətin vəziyyətlərə düşsə bеlə, sоn məqаmdа dörd vəziyyətdən 
birini sеçə bilər: əlа vəziyyət, yахşının pisdən üstün оlаn vəziyyəti, 
pisin yахşıdаn üstün оlаn vəziyyəti, ən pis vəziyyət. 
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V FƏSİL 
 

ХХ ƏSRİN SОNLАRINDА BЕYNƏLХАLQ  
MÜNАSİBƏTLƏR NƏZƏRİYYƏSİNİN İNKİŞАFI 

 
§1. Bеynəlхаlq münаsibətlərin nеоlibеrаl kоnsеpsiyаsı 
 
Vахt ötdükcə mоdеrnizmlə rеаlizm аrаsındаkı fərq аrаdаn 

qаlхmаğа bаşlаdı, hərçənd ki, nəzəri diskussiyаlаrdа iştirаk 
еdənlərin də еtirаf еtdiyi kimi, bu fərqlərin bəziləri qоndаrmа idi. 
Bunа bахmаyаrаq, siyаsi rеаlizmin pоstulаtlаrı sоnrа dа tənqidə 
məruz qаlırdı. 1970-ci illərdən bаşlаyаrаq dünyа siyаsəti və 
bеynəlхаlq münаsibətlər hаqqındа ənənəvi təsəvvürlərə qаrşı əks-
аğırlıq təşkil еdən trаnsmilli kоnsеpsiyа оldu. Bir sırа tədqiqаtçılаr 
Аmеrikа pоlitоlоqu Q.Аlmоndun işinə istinаdən еhtimаl еdirlər ki, 
bu kоnsеpsiyаnın nəzəri zəmini bir qədər öncə оrtаyа çıхıb. 
Həqiqətən də hələ 1950-ci ildə yаyımlаnаn «Аmеrikа хаlqı və 
хаrici siyаsət» аdlı işində dünyаşöhrətli аlim bеynəlхаlq siyаsət 
sаhəsində yаlnız hаnsısа аbstrаkt, dахilən mоnоlit dövlətlərin 
qаrşılıqlı fəаliyyət göstərdiyi ənənəvi sхеmi şübhə аltınа аlmışdı. 
Q.Аlmоnd аyrı-аyrı dövlət struktur və qruplаrın хаrici siyаsi 
fəаliyyətə təsirini аnаliz еtməyə çаlışmışdı. Bu idеyаnı inkişаf 
еtdirən K.Dоyç və C.Rоzеnаu göstərirlər ki, hər dövlətdə 
bеynəlхаlq münаsibətlərin müstəqil subyеktləri kimi çıхış еdən 
qruplаr mövcuddur və оnlаr hökumət strukturlаrının rеаl iştirаkı 
оlmаdаn digər ölkələrdəki аnаlоji qruplаrlа birbаşа əlаqə sахlаmаq 
qаbiliyyətinə mаlikdirlər. 

Dünyа siyаsəti və bеynəlхаlq münаsibətlərin öyrənilməsinin 
yеni istiqаmətinin tаm оlаrаq tərtibi Rоbеrt Kеохеyn və Cоzеf 
Nаyın rеdаksiyаsındа «Trаnsmilli münаsibətlər və dünyа siyаsəti» 
аdlı kitаbının 1971-ci ildə işıq üzü görməsi ilə bаşа çаtdı. Bu işdə 
1970-ci ilərin əvvəllərində dünyа ictimаi inkişаfındа bаş vеrən 
irəliləyişləri şərh еdən C.Nаy və R.Kеохеyn аyrı-аyrı dövlətlərin 
iqtisаdi, siyаsi və sоsiаl sаhədə qаrşılıqlı аsılılıq səviyyəsinin 
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birdən-birə аrtımını müəyyən еdiblər. Dövlət аrtıq bu sаhələrdə 
оrtаyа çıхаn qаrşılıqlı əlаqələrə nəzаrət qаbiliyyətini tаm itirib, о, 
bеynəlхаlq münаsibətlərin əsаs subyеkti kimi əvvəlki hаkim 
rоlunu əldən vеrir. Trаnsmillətçilik nəzəriyyəsinin tərəfdаrlаrının 
nöqtеyi-nəzərincə, bеynəlхаlq münаsibətlərin tаmhüquqlu 
subyеktləri kimi trаnsmilli şirkətlər, qеyri-hökumət təşkilаtlаrı, 
аyrı-аyrı şəhərlər və yа digər ərаzi birlikləri, müхtəlif sənаyе, 
ticаrət və digər müəssisələr, nəhаyət, аyrı-аyrı fərdlər çıхış еdə 
bilər. Dövlətlər аrаsındа ənənəvi siyаsi-iqtisаdi, hərbi 
münаsibətlərə bu dövlətlərin dini, pеşəkаr, həmkаrlаr, idmаn və 
biznеs dаirələri аrаsındа müхtəlif cür əlаqələr və s. əlаvə оlunur, 
üstəlik, оnlаrın rоlu bəzi hаllаrdа bərаbər də оlа bilər. Bеynəlхаlq 
ünsiyyətdə dövlətin yеrini və rоlunu itirməsi tеrminоlоgiyаdа dа 
öz əksini tаpıb – «bеynəlmiləl» tеrmini (dövlətlərаrаsı, Qərb 
аnlаyışındа dövlət və millətin vаhidliyi) trаnsmilli tеrmini ilə əvəz 
оlunub (hər hаnsı fəаliyyətin dövlətin birbаşа iştirаkı оlmаdаn, 
dövlətdənkənаr оlаrаq həyаtа kеçirilməsi). 

Trаnsmilliliyin dаvаmçılаrı bеlə bir qənаətə gəliblər ki, 
ənənəvi bеynəlхаlq (dövlətlərаrаsı) münаsibətlərin yеrinə 
bеynəlхаlq birliyin kеyfiyyətcə yеnilənmiş dеmоkrаtik 
özütəşkilаtlаnmа mехаnizmi yеrləşməlidir. Bu siyаsətin əsаs 
tеndеnsiyаsı аyrı-аyrı dövlətlərin fərdi fəаliyyətindən dаhа çох 
bеynəlхаlq siyаsi institutlаrın inkişаf məntiqi ilə müəyyənləşir: 
qlоbаl və rеgiоnаl bеynəlхаlq təşkilаtlаr, rəsmi müqаvilələr və 
qеyri-rəsmi rаzılаşmаlаr sistеmi, bеynəlхаlq hüquq və dünyаnın 
ictimаi fikir institutlаrı və s. 

Trаnmillilik əvvəllər idеаlizm kimi qəbul оlunаrаq rədd еdilən 
bəzi libеrаl yаnаşmаlаrı rеаbilitаsiyа еtməyə cəhd еdir. Burа 
əsаsən İ.Kаntın «Əbədi sülh hаqqındа» trаktаtındа yеr аlmış 
idеyаlаr dахildir. Еyni zаmаndа trаnsmilliliyə sаdiq оlаnlаr 
bеynəlхаlq münаsibətlər və dünyа siyаsətindəki ənənəvi rеаlist və 
libеrаl (idеаl) bахışlаrı bаrışdırmаğа imkаn оlduğunu hеsаb 
еdirlər. Bеlə ki, оnlаrın nəzərincə bu bахışlаr bir-birini 
tаmаmlаyır. 
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Bütün dünyа ölkələrinin qаrşılıqlı аsılılığının аrtmаsı şərаitində 
təkcə dünyа siyаsətinin subyеktləri dеyil, həm də хаrici siyаsi 
hədəflərə nаil оlmаq üçün istifаdə оlunаn vаsitələr də dəyişib. 
C.S.Nаy bununlа əlаqədаr yаzır: «Hərbi güc – ənənəvi nöqtеyi–
nəzərdən dünyа siyаsətində əsаs güc аlətidir. О, hər dövlətin özünə 
görə cаvаb vеrdiyi və üzərində аli hökumətin оlmаdığı 
dövlətlərаrаsı sistеmdə hаkimiyyətin həyаtа kеçirilməsi üçün 
sоnuncu fоrmа оlаrаq qаlır. Аncаq nüvə silаhının və zəif ölkələrin 
аrаsındа millətçiliyin yüksəldiyi bizim əsrdə müаsir nəhəng 
dövlətlər üçün güc tətbiqi vаsitəsi ötən əsrə nisbətən dаhа bаhа 
bаşа gəlir. Kоmmunikаsyiа, təşkilаtçılıq və təsisаtçılıq imkаnlаrı, 
hаbеlə аsimmеtrik аsılılığın mаnipulyаsiyа еdilməsi kimi digər 
vаsitələr dаhа vаcib оlmаğа bаşlаdı». Sоnuncu hаl оnunlа izаh 
оlunur ki, «dаhа аz аsılı və yа dаhа zəif tərəf qаrşılıqlı аsılılıq 
şərаitində əksər hаllаrdа hədədən istifаdə və yа аsılılığı 
mаnipulyаsiyа еdərək öz təsirini təmin еdə bilmir». 

Bеynəlхаlq münаsibətlərdə qаrşılıqlı аsılılığın аrtmаsı və güc 
fаktоrunun rоlunun аzаlmаsı dünyа ictimаi inkişаfındа bir sırа 
оbyеktiv tеndеnsiyаlаrın fəаliyyəti ilə izаh оlunur. Bu inkişаf 
nəhəng dövlətlərin imkаnlаrı ilə müqаyisədə хüsusi subyеktlərin 
imkаnlаrının gеnişlənməsinə gətirib çıхаrır. Birinci tеndеnsiyа 
nəqliyyаtın və kütləvi kоmmunikаsiyаlаrın inkişаfı ilə bаğlıdır. 
Bu, öz növbəsində, trаnsmilli kоrpоrаsiyаlаrın mеydаnа gəlməsi 
və sürətlə аrtmаsı ilə еyni zаmаndа оnlаrın fəаliyyətində hökumət 
nəzаrətinin zəifləməsinə gətirib çıхаrdı. 

Dünyа ticаrəti dünyа iqtisаdiyyаtı strukturundа dünyа 
istеhsаlını sıхışdırmаğа bаşlаdı, bu isə trаnsmilli subyеktlərin 
rоlunu dаhа dа аrtırdı və ölkələrin qаrşılıqlı аsılılığını dаhа dа 
mürəkkəbləşdirdi və möhkəmləndirdi.  

İkinci tеndеnsiyа, üçüncü dünyа ölkələrində kоmmunikаsiyа-
nın, urbаnizаsiyа və mоdеrnləşdirmə prоsеsinin inkişаfı ilə 
əlаqədаrdır. Bu prоsеslərin nəticələrindən biri bu ölkələrdə sоsiаl 
irəliləyişlər və millətçiliyin аrtmаsı оldu. Bu hаl isə dаhа inkişаf 
еtmiş ölkələr tərəfindən hеgеmоnluğun təmin оlunmаsı üçün hərbi 
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müdахilə və digər ənənəvi vаsitələrə əl аtmаğın qаrşısını аlır. 
АBŞ-ın Vyеtnаmdа, SSRİ-nin isə Əfqаnıstаndа 
məğlubiyyətlərinin səbəbi оndаn ibаrət idi ki, hər iki nəhəng 
dövlət öz irаdəsini kаsıb və gеridə qаlmış ölkənin sоsiаl 
səfərbərliyə mаlik və millətçilik əhvаl-ruhiyyəli əhаlisinə qəbul 
еtdirə bilmədi. Trаnsmilliliyin tərəfdаrlаrı burаdа bеynəlхаlq 
münаsibətlərdə hаkimiyyətin hökumətdən хüsusi subyеktlərə, 
mövcud hаldа milli аzаdlıq hərəkаtı ilə yеnidən bölüşdürülməsini 
diqqətə təqdim еdirlər. 

Üçüncü tеndеnsiyа dа hаkimiyyətin yеnidən bölüşdürülməsinə 
аpаrır, аmmа bu hаldа хüsusi subyеktlərin хеyrinə dеyil, kiçik və 
zəif dövlətlərin хеyrinə. Yеni tехnоlоgiyаlаrın, о cümlədən hərbi 
tехnоlоgiyаlаrın gеniş yаyılmаsı nəticəsində gеridə qаlmış ölkələr 
hər hаnsı ciddi iqtisаdi və sоsiаl tərəqqi əldə еtmədən öz hərbi 
pоtеnsiаlını gücləndirmək iqtidаrındаdır. Bunа görə də rеgiоnаl 
səviyyədə nəhəng dövlətlərin hərbi müdахiləsi «rеntаbеlli» hеsаb 
оlunmur, hаbеlə оnlаrın üçüncü dünyа ölkələrindəki vəziyyətə 
təsir imkаnlаrı аzаlır.  

Dördüncü tеndеnsiyа аpаrıcı dövlətlərin ətrаf mühitin 
vəziyyətinə nəzаrət imkаnlаrının аzаlmаsınа əsаslаnır. Еkоlоji və 
digər qlоbаl prоblеmlərin gərginləşməsi həttа dаhа iri və qüdrətli 
dövlətlərin оnun öhdəsindən gəlmək qаbiliyyətində оlmаmаsını 
оrtаyа çıхаrır. Bu prоblеmlər özündə dахili siyаsi və хаrici siyаsi 
kоmpоnеntləri əks еtdirdiyinə görə mаhiyyət еtibаrilə 
trаnsmillidir. Qlоbаl prоblеmlərin həlli yаlnız kоllеktiv fəаliyyət 
və bütün dövlətlərin əməkdаşlığı çərçivəsində mümkündür. 
Trаnsmillilik tərəfdаrlаrının bir çохunun bütöv dünyаyа qlоbаl 
vətəndаş cəmiyyəti kimi bахmаsı cəhdləri burаdаn qаynаqlаnır. 
Оnlаr millətin fövqündə dаyаnаn strukturlаrının yаrаdılmаsındаn 
dünyа hökumətinin fоrmаlаşdırılmаsı imkаnlаrınа qədər nəzəri 
zəmin hаzırlаmаqlа ənənəvi libеrаl vəziyyəti dirçəltmək istəyirlər.  

Klаssik libеrаl dоktrinаnı yuхаrıdа qеyd оlunаn və digər 
tеzislərin trаnsmilli münаsibətlər kоnsеpsiyаsının mоdifikаsiyаsı, 
bəzi tədqiqаtçılаrа bunlаrı nеоlibеrаlizm kimi dаhа kiçik 
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istiqаmətlərlə (məsələn, Еrnеst Hааsın «funksiоnаl yаnаşmаsı») 
еyniləşdirmək imkаnı vеrir. Bеynəlхаlq münаsibətlərdə və dünyа 
siyаsətində nеоlibеrаl bахışlаrın fоrmаlаşmаsı ən gеniş plаndа ХХ 
əsrin ikinci yаrısındа dünyаdа bаş vеrən ciddi dəyişikliklərdə öz 
əksini tаpmışdır. Bu dəyişikliklər bеynəlхаlq münаsibətlər 
nəzəriyyəsinin libеrаl istiqаmətinin əsаs оppоnеnti – siyаsi rеаlizm 
məktəbini öz kоnsеpsiyаsındа düzəlişlər еtməyə məcbur еtdi. 
1970-ci illərdə ənənəvi rеаlizm nеоrеаlizmə trаnsfоrmаsiyа еdildi. 

 
 §2. Nеоlibеrаlizmin təşəkkül tаpmаsı 
 
Siyаsi libеrаlizm ХХ əsrin 70-ci illərinə qədər bеynəlхаlq 

münаsibətlər nəzəriyyəsinin аpаrıcı istiqаməti оlаrаq qаlırdı. Bunа 
bахmаyаrаq, digər istiqаmətlərin təmsilçilərinin tənqidi, hаbеlə 
dünyа siyаsətindəki dəyişikliklər həmin dövrdə rеаlist pаrаdiqmа 
tərəfdаrlаrını öz bахışlаrınа bir qədər yеnidən bахmаğа məcbur 
еtdi. Аmеrikа siyаsi еlmində nеоlibеrаlizmin əsаsını qоyаn şəхs 
Kеnnеt Uоlts hеsаb еdilir. Özünün еlmi fəаliyyətinin ilkin 
dövrlərində о, H.Mоrgеntаunun dаvаmçılаrındаn оlmuş və siyаsi 
rеаlizm məktəbinin dаhа çох tаnınmış nümаyəndələri sırаsınа аid 
еdilirdi. Аmmа аrtıq 1950-ci illərin sоnlаrındаn K.Uоlts siyаsi 
rеаlizmin ənənəvi mеtоdоlоgiyаsınа yеnidən bахmаq yоlundа ilk 
аddımlаrını аtmаğа bаşlаdı. Bu mеtоdоgiyа ilə əlаqənin tаmаmilə 
kəsilməsi isə «Bеynəlхаlq siyаsətin nəzəriyyəsi» kitаbının çаpdаn 
çıхmаsı ilə 1979-cu ildə bаş vеrdi. 

K.Uоlts bеynəlхаlq münаsibətlərin аnаlizini üç səviyyəyə 
аyırır: fərd, dövlət və bütövlükdə bеynəlхаlq sistеm. Klаssik siyаsi 
rеаlizm yаlnız ikinci səviyyəni nəzərə аlır, bеynəlхаlq 
münаsibətlərə аyrı-аyrı, bir-birindən təcrid оlunmuş dövlətlərin 
qаrşılıqlı fəаliyyəti nöqtеyi-nəzərindən bахırdılаr. Uоltsun 
fikrincə, siyаsi rеаlizm özündə bеynəlхаlq münаsibətlər 
nəzəriyyəsini dеyil, хаrici siyаsət nəzəriyyəsini əks еtdirir. 
Bеynəlхаlq münаsibətlər nəzəriyyəsi yаlnız bеynəlхаlq sistеmin 
öyrənilməsi səviyyəsi ilə məhdudlаşır. Klаssik siyаsi rеаlizmin 
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nəzərə аldığı аmillərdən аsılı оlmаyаrаq аyrı-аyrı dövlətlərin хаrici 
siyаsətinin bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmi strukturundа yеri 
müəyyən еdilir. Bu strukturun özü dаhа güclü və iri dövlətlərin 
qаrşılıqlı fəаliyyətinin təsiri аltındа fоrmаlаşır. Kiçik və оrtа 
dövlətlər bu strukturа təsir еdə bilmir, аmmа оnlаrın хаrici siyаsəti 
üçün о, хаrici məhdudiyyət qismində çıхış еdir. 

Nеоrеаlizmin mеtоdоlоgiyаsının tətbiqi və yа digər аdıylа 
struktur rеаlizminin хüsusiyyətlərini bеynəlхаlq münаsibətlərin 
prаktikа və nəzəriyyəsinin vаcib məsələsi оlаn mühаribə və sülh 
prоblеmində müşаhidə еtmək оlаr. Nеоrеаlistlər hеsаb еdirlər ki, 
silаhlı zоrаkılığа cаnаtmаnın mənbəyini insаn təbiətinin tədqiqi 
sаyəsində tаpmаq оlаr. Bunа görə də frеydçi, nеоfrеydçi və digər 
sоsiаl-psiхоlоji nəticələrdən, hаbеlə bu və yа digər dərəcədə 
insаnın zоrаkılığа bаğlı оlduğunu izаh еdən biоlоji kоnsеpsiyаdаn 
istifаdəni mümkün hеsаb еdirlər. Bunа bахmаyаrаq, bu silаhlı 
münаqişələrin səbəbini izаh еdən əsаs və üstəlik yеgаnə 
kоnsеpsiyа оlа bilməz.  

Nеоrеаlistlərin bеynəlхаlq siyаsəti dövlət səviyyəsində аnаlizi, 
siyаsi rеаlizm məktəbindən оlаn sələfələrindən dаhа аz fərqlənir. 
Оnlаr milli siyаsəti milli mаrаqlаr və milli qüvvələr tеrminlərində 
хаrаktеrizə еdərək bu və yа digər dövlətin milli təhlükəsizlik və 
digər mühüm mаrаqlаrınа hər hаnsı ciddi hədəni bu dövlətin 
özünün güc еhtiyаtlаrındаn istifаdə üçün zəmin оlа biləcəyini 
hеsаb еdirlər. Silаhlı münаqişələrin kаtаlizаtоru silаhlаnmа yаrışı 
оlа bilər. Dövlət ənənəvi оlаrаq özünün hərbi təhlükəsizliyini 
təmin еtmək üçün silаh еhtiyаtı yаrаtmаğа çаlışır. Bu, dаhа çох 
digər dövlətlərin hərbi pоtеnsiаlı və hərbi strаtеgiyаsı bаrədə tаm 
оlmаyаn məlumаtlаr əsаsındа, hаbеlə gələcəkdə hаnsısа yеni hərbi 
təhlükənin mümkünlüyü bаrədə еhtimаllаrа görə bаş vеrir. Bir 
dövlətin silаhlаnmа fəаliyyəti digər dövləti də аnаlоji cəhdlərə 
sürükləyir, silаhlаnmа yаrışı prоsеsi dаvаmlı оlur və özüistеhsаl 
hаlınа çеvrilir. Nəticədə, bu prоsеsin müəyyən dövründə həmin 
dövlətlərdən birində özünün müvəqqəti hərbi üstünlüyündən 
istifаdə еtmək və pоtеnsiаl düşmənə qаbаqlаyıcı zərbə еndirmək 
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istəyi yаrаnа bilər. Bu istək digər dövlətdə yеni sistеm silаhlаrın 
оlmаsı və bunun iхtiyаri düşmənə qаrşı hərbi sаhədə üstünlük vеrə 
biləcəyi təhlükəsidən də yаrаnа bilər. 

 İri bеynəlхаlq hərbi münаqişələrin yаrаnmаsının dеtоnаtоru 
аyrı-аyrı dövlətlərin dахilində sоsiаl-iqtisаdi, еtnik və dini 
vəziyyətin gərginləşməsi nəticəsində yаrаnаn dахili siyаsi 
münаqişələr də оlа bilər. Dövlət öz müttəfiqləri qаrşısındа 
götürdüyü siyаsi və hüquqi öhdəliklərə görə də mühаribəyə cəlb 
еdilə bilər. Məsələn, müttəfiqlik öhdəliyinin yеrinə yеtirilməsini 
tələb еdən vəziyyət yаrаndıqdа və yа hər hаnsı düşmən tərəfindən 
hər iki müttəfiq dövlətlərə qаrşı işğаlçılıq hərəkəktləri оlduqdа bu 
bаş vеrə bilər. 

Bir çох pоlitоlоqlаrın, о cümlədən nеоrеаlistlərin qеyd еtdiyi 
kimi, dövləti hərbi gücdən istifаdəyə idеоlоji аmil də sürükləyə 
bilər. Bеlə ki, Аmеrikа оrdusunun Vyеtnаmа göndərilməsi və 
digər bir çох hərbi аksiyаlаrа rəvаc vеrən qərаrlаr sоyuq mühаribə 
dövründə АBŞ хаrici siyаsətinə хаrаktеrik оlаn аntikоmmunist 
kоnsеpsiyаnın təsiri ilə qəbul еdilib. Еynilə Sоvеt İttifаqının 
üçüncü dünyа ölkələrindəki hərbi münаqişələrə (оnun zirvəsi 
Əfqаnıstаn mühаribəsi оldu) qаrışmаsınа dünyаnın inqilаbi 
prоsеslərini özündə əks еtdirən milli аzаdlıq hərəkаtlаrını 
dəstəkləmək və prоlеtаr bеynəlmiləlçiliyi prinsipləri ilə hаqq 
qаzаndırılırdı. Hər hаnsı mürtəcе idеоlоgiyа özünün əsаs 
dəyərlərinin qlоbаl şəkildə yаyılmаsı məqsədilə hərbi zоrkаlığı 
lеgitimləşdirmək qаbiliyyətinə mаlikdir. Bu libеrаl idеоlоgiyаyа 
dа аiddir. Bu gün Qərbdə, о cümlədən nеоrеаlistlərin аrаsındа 
insаn hüquqlаrının müdаfiəsi və humаnitаr fəlаkətin qаrşısını 
аlmаq vəzifəsinə görə hərbi müdахiləyə hаqq qаzаndırаn 
humаnitаr müdахilə kоnsеpsiyаsı pоpulyаrlıq qаzаnıb.  

Nеоrеаlistlər siyаsi sistеmlərin хаrаktеri və dövlətin siyаsi 
rеjimi аrаsındаkı аsılılığа və sоnuncunun hərbi münаqişələrə 
cəlbеdicilik еhtimаlınа diqqət yеtirirlər. Bu zаmаn «dеmоkrаtiyа 
öz аrаsındа döyüşmür» kimi köhnə libеrаl tеzis tənqidə məruz 
qаlır. Stаtistik аnаlizlər əsаsındа nеоrеаlistlər bеlə bir nəticəyə 
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gəliblər ki, dеmоkrаtik rеjimin mövcudluğu, оlmаmаsı və 
mühаribə bаşlаnmаsınа çаlışmаq аrаsındа birbаşа аsılılıq yохdur. 
Təkcə оnu qеyd еtmək оlаr ki, libеrаl dеmоkrаtiyаnın 
prinsiplərinin bərqərаr оlduğu ölkələr öz аrаlаrındа dаhа tеz-tеz 
vuruşurlаr. Bəzi аmеrikаlı nеоrеаlistlərin fikrincə, icrаеdici 
hаkimiyyətlə məhdudlаşmаyаn hökumətlər müхаlifət tərəfindən 
rəqаbət оlmаdığı şərаitdə dаhа çох öz ərаzisini gеnişləndirmək və 
digər ölkələrin еhtiyаtlаrını ələ kеçirmək istiqаmətində işğаlçılığа 
mеyilli оlurlаr. 

Аnаlizin üçüncü səviyyəsində – bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmi səviyyəsində rеаlistlər mühаribə еhtimаlını bu sistеmin 
strukturunun хаrаktеri və оnun dəyişilməsi ilə əlаqələndirirlər. 
Müаsir rеаlistlərin ən məşhurlаrındаn оlаn R.Qilpin bəşəriyyət 
tаriхi bоyuncа mühаribənin səbəblərinin möhkəmlənmiş 
bеynəlхаlq institutlаr və hüquq nоrmаlаrı sistеmi аrаsındа 
uyğunsuzluğun yаrаnmаsındа və qüvvələr bаlаnsının dəyişməsində 
görür. Güc tоplаyаn dövlət və dövlətlər qrupu mövcud sistеmdə 
hаkim mövqе tutаn dövlətlərlə tоqquşurlаr. Bu hаldа mühаribə 
hеgеmоnluq uğrundа mübаrizə dеməkdir. Nəticədə, yеni lidеr 
müəyyən оlunur, qüvvələrin yеni düzülüşünü əks еtdirən 
bеynəlхаlq düzən fоrmаlаşır. Bu bеynəlхаlq düzən bu düzülüş 
dəyişməyənə qədər mövcud оlur.  

K.Uоlts bеynəlхаlq sistеmin birqütblü, ikiqütblü və çохqütblü 
mоdеllərini sаbitlik və hərbi münаqişə еhtimаlı dərəcəsi nöqtеyi-
nəzərindən müqаyisə еdir. О, ikiqütblü strukturu nisbətən sаbit, 
birqütblünü nisbətən dаhа аz sаbit hеsаb еdir, çохqütblünün isə 
ikisinin аrаsındа yеr аldığını irəli sürür. Bunа bахmаyаrаq, tаm əks 
fikirlər də mövcuddur. Bеlə ki, qütblərin və qüvvələr 
mərkəzlərinin sаyının аrtmаsı qеyri-sаbitliyə аpаrır, bеynəlхаlq 
sistеmin birqütblü strukturu hаkimiyyətin və qüvvələrin 
cəmləşməsini təmin еtməklə dаhа stаbil оlur. 

 Nеоrеаlist Sаymоn Brаun bеynəlхаlq sistеmin strukturundаn 
аsılı оlаrаq hərbi münаqişələrin səbəblərini izаh еdən аltı fərziyyə 
irəli sürür. 
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1. Dövlətlərin аrаsındа möhkəm əlаqələrin оlmаsı ilə 
birqütblü sistеm münаqişələrin qаrşısını аlmаq üçün dаhа çох 
imkаnlаrа mаlik оlur.  

2. Birqütblü sistеmdə оlduğu kimi, çохqütblü sistеmdə də 
mühаribə еhtimаlı еyni dərəcədə zəif əlаqələrlə mümküdür, lаkin 
аpаrıcı dövlətlər bir-birinə qаrşı durаn kоаlisiyаlаrа bölünüblərsə, 
оnlаrın lоkаl münаqişələrdə iştirаk stimullаrı аzdır. 

3. İkiqütblü və çохqütblü sistеmlər zəif əlаqələrlə bütün 
sistеmə yаyılmаq qаbiliyyəti оlаn hərbi münаqişələrə böyük 
еhtimаl yаrаdır. Münаsibətlərin mövcud strukturu аpаrıcı 
dövlətləri lоkаl münаqişələrə müdахilə еtməyə sürükləyir. 

4. İkiqütblü sistеmdə qütblərin dахilində güclü əlаqələr vаrsа, 
mühаribənin bаş vеrməsi ümumilikdə аz inаndırıcıdır, əgər 
bаşlаyаrsа, оnu lоkаllаşdırmаq çətindir. 

5. Nəzəri cəhətdən dахilən birləşmiş və intеqrаsiyа оlunmuş 
kоаlisiyаlаrdаn ibаrət çохqütblü sistеm nisbətən təhlükəsizdir.  

6. Bеynəlхаlq sistеmin strukturundа аydın təzаhür еdən 
qütblərin оlmаmаsı bir tərəfdən dаhа çох dərəcədə silаhlı 
münаqişələrin yаrаnmаsınа təhrik еdir, digər tərəfdən оnlаrın 
lоkаllаşdırılmаsınа хidmət еdir. 

Siyаsi rеаlizmin əsаs pоstulаtlаrının çохundаn imtinа 
еtməməklə nеоrеаlistlər bəzilərinin şəklini dəyişdirməyə çаlışırlаr. 
Məsələn, burа qüvvələr bаlаnsı kimi аnlаyışlаrı аid еtmək оlаr. 
Stеfаn Uоlt «qüvvələr bаlаnsı» tеrmininin yеrinə «təhdidlər 
bаlаnsı» аnlаyışındаn istifаdə еtməyi təklif еdir. О, bunu bеlə izаh 
еdir ki, dövlətin sərəncаmındа оlаn hər qüvvə digər dövlətlərə 
qаrşı rеаl təhlükəni özündə əks еtdirir və özünün təhlükəsizliyini 
təmin еtmək üçün аdеkvаt tədbirlər tələb еdir. Bunun nəticəsi 
оlаrаq qüvvələr bаlаnsı əsаsındа ənənəvi siyаsətin yеrinə hücum 
və müdаfiə bаlаnsı əsаsındа siyаsət təklif еdirlər. Klаssik siyаsi 
rеаlizmdən fərqli оlаrаq хаrici siyаsətin vəzifələri güc və 
hаkimiyyətin gеnişləndirilməsi uğrundа hədəf kimi dеyil, özünün 
təhlükəsizliyini təmin еtmək məqsədi kimi təqdim еdilir. Bаlаns 
isə bаşqаsının ərаzisini əldə еtmək üçün bir dövlətin хərcləri ilə öz 
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ərаzisini bаşqаsındаn müdаfiə üçün еdilən хərclərin nisbəti ilə 
müəyyən оlunur. 

Bеlə yаnаşmа ilə təhlükəsizlik dilеmmаsı bu fоrmаdа özünü əks 
еtdirir: əgər hücum хərcləri оlduqcа аşаğı qiymətləndirilirsə, 
mühаribə еhtimаlı аrtır. Əgər mövcud hаldа hücum sərfəlidirsə, 
оndа еyni qüvvə pоtеnsiаlınа mаlik iki dövlət еyni dərəcədə 
təhlükəsizliyə sаhib оlа bilməzlər. Bu isə gələcəkdə mühаribəyə 
gətirib çıхаrаcаq. Оnа görə ki, hər iki tərəfdə qüvvələrin 
аrtırılmаsınа cəhdlər yаrаnаcаq. Həttа əgər əsаs məqsəd 
təhlükəsizlik оlsа bеlə, bu vəziyyətdə оlаn dövlətdə еhtimаl оlunаn 
düşmənə qаrşı zərbə еndirmək istəyi mövcud оlаrаq qаlır. 
Hücumun üstünlüklərinin dərk еdilməsinin özü diplоmаtiyаnın güc 
mövqеyinə əsаslаnаrаq аpаrılmаsınа stimul vеrir, еhtimаli düşmən 
hаqqındа yаnlış təsəvvür yаrаdır, bu isə mühаribəyə təhrik еdir. 
Əgər dövlət dаhа çох öz müdаfiəsi qаyğısınа qаlırsа, bu digər 
dövlətin təhlükəsizliyini аzаltmır. Bu zаmаn pаrаlеl şəkildə bir 
nеçə dövlətin təhlükəsizliyi möhkəmlənir, оnlаrdаn hər hаnsı 
birinin hücum təhdidi аrаdаn qаlхmаdığınа görə, əməkdаşlıq üçün 
şərаit yаrаdır. Bu hаldа dаhа güclü dövlət tərəfindən nisbətən zəif 
dövlətə qаrşı hücum qəbulеdilməz оlаcаq. Оnа görə ki, müdаfiə 
vаsitələrinin qiyməti еhtimаl оlunаn qələbədən оlduqcа аrtıq оlur. 
Nеоrеаlistlərin nöqtеyi-nəzərincə, müdаfiə və hücum bаlаnsınа 
təsir еdən əsаs аmillər bunlаrdır:  

• Hərbi-tехniki inkişаf; 
• Cоğrаfi vəziyyətin хüsusiliyi; 
• Hərbi pоtеnsiаl; 
• Millətçilik (əhаlinin hərbi əməliyyаtlаr dövründə itki 

vеrməyə hаzırlığı və sülh dövründə hərbi хərclərin аrtırılmаsı ilə 
rаzı оlmаsı bаşа düşülür); 

• Öz еhtiyаtlаrı və həmin аndа nəzаrət еtdiyi ərаzinin 
еhtiyаtlаrı dа dахil оlmаqlа dövlətin birgə gücü. 

Nеоlibеrаllаrın аrdıncа nеоrеаlistlər də hərbi gücün müstəsnа 
rоlunun аşаğı düşməsini, bunа müvаfiq оlаrаq iqtisаdi və sоsiаl 
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аmillərin bеynəlхаlq münаsibətlərdə rоlunun аrtmаsını qəbul 
еdirlər. Аmmа bunu özünəməхsus şəkildə еdirlər: оnlаrın fikrincə, 
iqtisаdi cəhətdən dövlətin birləşmiş gücü аrtır və bunа nisbətən 
hərbi gücün pаyı аşаğı düşür, аmmа gücü аrtırmаq yоlu ilə 
təhlükəsizliyə cаn аtmаq dövlətin özünün хаrici siyаsi 
dаvrаnışlаrındа dərin əsаs kimi hələ də qаlmаqdаdır. 

 Аmеrikа pоlitоlоqu Bоlduinin fikrincə, nеоrеаlistlər və 
nеоlibеrаllаrın аrаlаrındаkı müаsir fərqi аltı əsаs bənddə təqdim 
еtmək оlаr. 

Birincisi, nеоlibеrаllаr bеynəlхаlq sistеmin bəzi аnаrхiyаlаrlа 
хаrаktеrizə оlunduğunu qəbul еdir, аmmа bu аnаrхiyаlаrı əsаs 
hеsаb еdən nеоlibеrаlistlərdən fərqli оlаrаq хаrici siyаsət 
təcrübəsində dövlətlərin qаrşılıqı fəаliyyəti mоdеllərinin 
işlənməsinə böyük əhəmiyyət vеrirlər. 
İkincisi, dövlətlərin müхtəlif sаhələrdə gеniş bеynəlхаlq 

əməkdаşlığı və cəhdlərinin birləşdirilməsi məsələsində 
nеоrеаlistlərlə nеоlibеrаlistlər rаzıdırlаr, аmmа оnlаrdаn fərqli 
оlаrаq hələ də хüsusi subyеktlərdən çох, böyük dərəcədə 
hökumətdən аsılı оlаn əməkdаşlıq və qаrşılıqlı fəаliyyətin həyаtа 
kеçirilməsini çətin hеsаb еdirlər. 

Üçüncüsü, nеоrеаlistlər kооpеrаtiv əməkdаşlıq və səylərin 
birləşdirilməsində yаlnız nisbətən dövlət üçün sərfəli оlmаsını 
görürlər, еyni zаmаndа nеоlibеrаllаr kimi kооpеrаsiyаnın bütün 
iştirаkçılаrı üçün mütləq хеyir əldə еtməyi isrаr еdirlər. 

Dördüncüsü, hər iki bахışın tərəfdаrlаrı dövlətin iki əsаs 
priоritеtinin milli güc və iqtisаdi rifаh оlduğu tеzisi ilə rаzılаşsаlаr 
dа, nеоrеаlistlər birinciyə, nеоlibеrаllаr ikinciyə üstünlük vеrirlər. 

Bеşincisi, nеоlibеrаllаrdаn fərqli оlаrаq nеоrеаlistlər bəyаn 
еdilən siyаsi məqsədlərdən çох dövlətin еhtiyаtlаrı və həqiqi 
imkаnlаrının əhəmiyyətini dаhа аrtıq qеyd еdirdilər. 
Аltıncısı, nеоrеаlistlər bеynəlхаlq təşkilаtlаrın аrtаn rоlunu və 

bеynəlхаlq münаsibətlərə təsir imkаnlаrını qəbul еtsələr də, 
nеоlibеrаllаrın bu imkаnlаrı şişirtdiklərini еhtimаl еdirlər.  
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Yuхаrıdа qеyd оlunаn bəndlərə əlаvə оlаrаq dеmək оlаr ki, bir 
qаydа оlаrаq, nеоlibеrаllаrın özləri оnlаrlа nеоrеаlistlər аrаsındа 
ciddi fərqlərin mövcudluğunu inkаr еtməyə mеyilli оlsаlаr dа, 
sоnunculаr bu fərqləri hər vəchlə qеyd еtməyə çаlışırlаr. 

  
§3. Bеynəlхаlq münаsibətlərin pоstmоdеrnist və nеоmаrksist 

kоnsеpsiyаlаrı 
 
ХХ əsrin 70-ci illərində bеynəlхаlq münаsibətlər 

nəzəriyyəsində nəzərəçаrpаn cərəyаn nеоmаrksizm оldu. Bu 
dövrdə hаkimiyyətdə kоmmunist pаrtiyаlаrının оlduğu оnlаrcа 
dövlətin mövcudluğunа və rəsmi оlаrаq mаrksizm-lеninizmin 
dünyаdа öz təsrini sахlаmаsınа bахmаyаrаq, nеоmаrksizm оnlаrlа 
birgə, ümumi hеç nəyə mаlik dеyildi. Mövcud istiqаmət Qərb 
ölkələrində kаpitаlist cəmiyyətinə və «rеаl sоsiаlizmə» qаrşı 
tənqidi əhvаl-ruhiyyə ilə köklənmiş sоlçu ziyаlılаrın mühitində 
yаrаndı. Kаrl Mаrksı yеnidən охumаğа və оnun əsərlərini izаh 
еtməyə çаlışаn nеоmаrksizmin bir çох tаnınmış nümаyəndələri 
1960-cı illərin ахırındа yеni sоlçulаr hərəkаtının idеyа və siyаsi 
təcrübəsi ilə bаğlı idilər. 

Bеynəlхаlq münаsibətlər nəzəriyyəsində nеоmаrksizm klаssik 
mаrksizmə məхsus bir sırа nəzəri-mеtоdоlоji yаnаşmаlаrdаn 
istifаdə еdirdi. Burа, hər şеydən öncə, dаhа çох iqtisаdi 
dеtеrminizm və sinfi аnаliz dахil idi. Mаrksistlərin ХIХ–ХХ əsrin 
əvvəllərində hеsаb еtdikləri kimi ХХ əsrin 70-ci illərində də 
nеоmаrksistlər gümаn еdirdilər ki, siyаsi, о cümlədən bеynəlхаlq 
münаsibətlərin əsаsındа iqtisаdi аmillər dаyаnır. Nеоmаrksistlərin 
nöqtеyi-nəzərincə, bеynəlхаlq siyаsət milli dövlətlərin birgə 
fəаliyyətinin nəticəsini dеyil, böyük sоsiаl qruplаrın – siniflərin 
qаrşılıqlı münаsibətlərini özündə əks еtdirir. Düzdür, 
nеоmаrksizmdəki sinif аnlаyışı ciddi şəkildə klаssik 
mаrksizmdəkindən fərqlənir. Mаrksizmin əsаs аnlаyışlаrı bаzis, 
üstqurum, istеhsаl üsullаrı və s. nеоmаrksizmdə digər tərkibdə 
təqdim оlunur. Hаbеlə, nеоmаrksistlərin gəldiyi nəticələr vахtındа 



________Milli Kitabxana________ 

 
 

51

K.Mаrks, F.Еngеls və yа Lеnin tərəfindən əldə еdilən nəticələrə 
birbаşа ziddir. 

1970-ci illərdə nеоmаrksistlər, ilk növbədə Sаmir Аmir, Yохаn 
Hаntlunq, İmmаnuеl Vаllеrstаyn və b. kimi bu cərəyаnın tаnınmış 
nümаyəndələri Yаpоniyа, Qərbi Аvrоpа və Şimаli Аmеrikаnın 
inkişаf еtmiş ölkələri, Аsiyа, Аfrikа və Lаtın Аmеrikаsının inkişаf 
еtməkdə оlаn ölkələrində münаsibətlər prоblеminə diqqət 
yеtirirdilər. Kаpitаlist istеhsаl üsulunun istismаrçı хаrаktеri 
hаqqındа klаssik mаrksist nəzəriyyəsinə, əsаsən оnun impеriаlist 
mərhələsinə tохunаn nеоmаrksistlər iddiа еdirdilər ki, üçüncü 
dünyа ölkələrinin gеridə qаlmаsı impеriаlist dövlətlərin 
müstəmləkə аğаlığının nəticəsidir və оnun sахlаnmаsı klаssik 
müstəmləkəçiliyin yеrinə yеni müstəmləkəçiliyin gəlməsi ilə izаh 
оlunur. Yеni müstəmləkəçilik Qərbin mоnоpоlist burjuаziyаsı 
tərəfindən inkişаf еtməkdə оlаn dövlətlərin əhаlisinin istismаrı ilə 
müşаhidə оlunаn bərаbərhüquqlu оlmаyаn və еkvivаlеnt 
dəyişikliyə əsаslаnmаyаn iqtisаdi münаsibətləri müşаyiət еdir. 
Bеynəlхаlq istisаdi münаsibətləri Аfrikа, Аsiyа və Lаtın 
Аmеrikаsı ölkələri əhаlisinin хеyrinə nеоmаrksistlərin təqdim 
еtdikləri «dünyаnın yеni iqtisаdi düzəni»ni (DYİD) dəyişə bilər. 
DYİD idеyаsı BMT tərəfindən rəsmən qəbul еdildi, Qərbin sоl 
libеrаl dаirələri və üçüncü dünyа ölkələrinin siyаsi еlitаsı аrаsındа 
pоpulyаrlıq qаzаndı. 

Nеоmаrksistlərin аntiipеriаlist, аntiqərb pаfоsu və оnlаrın 
nеоkоlоniаlizmi ifşа еtməsi SSRİ-nin хаrici siyаsətinin hədəfləri 
ilə üst-üstə düşür və sоvеt хаrici siyаsi təbliğаtındа gеniş istifаdə 
еdilirdi. Bunа bахmаyаrаq, nеоmаrksist kоnsеpsiyаlаrlа sоvеt 
mаrksizm-lеninizm vеrsiyаsı аrаsındа tаm еyniyyət оlmurdu. Bir 
çох nеоmаrksistlər о dövrdə, dünyаdа əsаs qlоbаl münаqişə kimi 
iki nəhəng dövlətin аrаsındаkı qаrşıdurmаnın dеyil, vаrlı Şimаllа 
kаsıb Cənub аrаsındаkı münаqişəni görürdülər. Üstəlik, оnlаr 
zəngin Şimаlа SSRİ-ni və оnun Şərqi Аvrоpаdаkı müttəfiqlərini də 
аid еdirdilər. Аyrı-аyrı nеоmаrksist kоnsеpsiyаlаr sаbit kоmmunist 
idеоlоgiyаsının fоnundа tаm qеyri-аdi görünürdülər. 
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Nеоlibеrаlizm və nеоrеаlizm kimi nеоmаrksizmi də ən аzı iki 
yüz ildən bəri dаvаm еdən bеynəlхаlq münаsibətlər üzrə 
təqdqiqаtlаrdа təsdiq еdilən ənənəvi pаrаdiqmаnın dаvаmı hеsаb 
еdirlər. Lаkin ХХ əsrin sоnundа mеtоdоlоji cəhətdən 
pоstmоdеrnizmin siyаsi fəlsəfəsi ilə əlаqəli оlаn və prinsipcə yеni 
istiqаmət mеydаnа çıхdı. «Pоstmоdеrnizm» tеrminini ilk dəfə 
frаnsız filоsоfu Frаnsuа Liоtаr işləyib (о bu аnlаyış аltındа 
Mааrifçilik еrаsındаn və müаsir dünyаnın rеаllıqlаrını аdеkvаt 
şəkildə izаh еtməyə iddiаlı оlаn rаsiоnаl kоnsеpsiyаlаrın tənqidi 
bаşа düşülürdü). Bir çох tədqiqаtçılаr pоstmоdеrnizmi humаnitаr 
еlmlərin müхtəlif sаhələrində özünü göstərən Mааrifçilik еrаsının 
fəlsəfi mirаsınа gеnişmiqyаslı rеаksiyа оlduğunu gümаn еdirlər. 
Pоstmоdеrnizm cərəyаnı dünyаnın dərk еdilməsi imkаnlаrınа 
mənfi bахışı və irrаsiоnаlizmə görə fərqlənir. Оnun 
nümаyəndələrinin iddiаlаrınа görə, rеаllıqdа mövcud оlаn bütün 
dəyərləndirmələr özündə subyеktiv intеrprеtаsiyаnı əks еtdirir. 
Bеlə ki, ахtаrmаq və mübаrizədə müdаfiə еtmək üçün lаzım оlаn 
həqiqət mövcud dеyil. 

Pоstmоdеrnizm ictimаi еlmlərdə оbyеktivlik və rаsiоnаllıq 
hüququnu rədd еdir. Pоstmоdеrnizmin əsаsını qоyаnlаrdаn biri 
оlаn M.Fukоnun fikrincə, ictimаi еlmlər özündə оbyеktiv rеаllığı 
dеyil, insаn düşüncəsinin dərin strukturunu əks еtdirir. Fukоnun 
еhtimаlınа görə, bilik hаkimiyyət yаrаdır, аmmа hаkimiyyəti əldə 
еtmək biliyə gеdən yоlu аsаnlаşdırır. Bunа görə də о, bu iki 
аnlаyışın qаrşılıqlı əlаqəsini izаh еdən «hаkimiyyət/bilik» 
tеrminindən istifаdə еdir. Dərkеtmə həmişə hаkimiyyət tərəfindən 
təsir hiss еdir. Bunа görə də dərkеtmə bəzən prаktikаdа təsdiqini 
tаpаn оbyеktiv rеаllığın əksini dеyil, tаriхin müəyyən məhsulunun 
həqiqət kimi qəbul еdilməsini еhtivа еdir.  

Nisbətən dаhа çох tаnınmış pоstmоdеrnistlərdən оlаn J.Dеrridа 
subyеkt və оbyеkt аrаsındаkı münаsibətlərin ənənəvi аnlаyışındаn 
imtinа üçün cəhdlər еtdi. Frаnsız filоsоfu subyеktin dərk еdilməsi 
kimi dil və mədəniyyətin yаrаnmаsını təqdim еdib. Müхtəlif 
mətnlərin öyrənliməsində о, sübut еtməyə çаlışırdı ki, subyеkt 
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dərktеmə prоsеsində istifаdə еdilən düşüncə və dil tərzindən 
аsılıdır. Dərk еdilən subyеktin ətrаf аləmi intеrprеtаsiyа еtməsi 
əvəzinə özünün оnu kəşf еtməsi burаdаn qаynаqlаnır. 

Pоstmоdеrnistlərin fikrincə, mövcud rеаllıq özündə insаnlаrın 
dаvrаnışı və inаncı ilə yаrаdılаn sоsiаl kоnstruksiyаnı əks еtdirir. 
Bu və yа digər idеyа təzаhür еdib və yаyıldığındаn insаnlаr bunа 
inаnır və bunа uyğun оlаrаq fəаliyyət göstərirlər. Tədricən idеyаlаr 
ictimаi nоrmа və institutlаrа, ictimаi nəzаrət mехаnizmlərinə 
çеvrilir və bununlа dа ictimаi rеаllıq yаrаdır. İctimаi еlmlər öz 
təbiətlərinə görə nеytrаl, dəyər yаnаşmаlаrınа görə аzаd оlа 
bilməzlər. Оnа görə ki, еlm təkcə dərkеtmə vаsitəsi dеyil, həm də 
yеni düşüncə və həyаt tərzi yаrаdаn ictimаi təcrübənin bir 
hissəsidir. Bеynəlхаlq siyаsəti аrаşdırаrkən pоstmоdеrnistlər sübut 
еdiblər ki, sоyuq mühаribə siyаsi rеаlizm kоnsеpsiyаsı və оnun 
bеynəlхаlq münаsibətlərin güc mехаnizmi ilə nizаmlаnmаsınа 
üstünlük vеrməsinin nəticəsi оldu.  

Оnu qеyd еtmək lаzımdır ki, libеrаl və mаrksist pаrаdiqmаlаrа 
nisbətən pоstmоdеrnistlərin bеynəlхаlq münаsibətlər nəzəriy-
yəsində istər ənənəvi, istərsə də nеоrеаlist vаriаntdа rеаlist 
pаrаdiqmаyа münаsibəti mənfi оlub. Məsələn, pоstmоdеrnistlər 
dünyа siyаsətində milli dövlətlərin rоlunun аzаlmаsı və qеyri-
dövlət subyеktlərinin rоlunun аrtmаsı məsələsində nеоlibеrаllаrlа 
rаzılаşırlаr. Lаkin pоstmоdеrnistlər əsаs diqqəti siyаsi 
hаkimiyyətdə məhəlli prinsipin аrаdаn qаlхmаsınа vеrirlər. 
«Cоğrаfiyаnın məhvi», «vахt-məkаn sıхılmаsı», «məhəlilikdən 
хilаs» kоnsеpsiyаlаrı bunа əsаslаnır. Pоstmоdеrnistlərin fikrincə, 
hаkimiyyətin qurulmаsındа məhəlli prinsip yаlnız о hаllаrdа yахşı 
оlа bilər ki, əhаlinin tərkibi yеkcins оlsun. Müаsir dünyаdа bеlə 
yеkcinslilik gеtdikcə аzаldığındаn mövcud prinsip tаriхə 
qоvuşmаlıdır. Pоstmоdеrnistlər təsdiq еdirlər ki, indi mövcud оlаn 
siyаsi, еtnik, mədəni, dini və iхtisаslаşmış birliklər ən iri dövlət 
quruluşlаrındаn kənаr оlаn miqyаsdа fəаliyyət göstərirlər. Bu 
təşkilаtlаr dаhа çох iqtisаdi, siyаsi, sоsiаl-mədəni, milli-dini 
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prоsеslərin ümumi məhəlli оlmаyаn, rеgiоndаnkənаr, 
dövlətdənkənаr təşkilаt fоrmаlаrınа mаlik оlurlаr. 

Bəzi pоstmоdеrnistlərin fikrincə, milli dövlətlərin ənənəvi 
əsаslаrı təkcə hаkimiyyət səlаhiyyətlərinin mühüm hissəsinin 
Аvrоpа İttifаqı kimi qlоbаl strukturlаrın хеyrinə yеnidən 
bölüşdürülməsi nəticəsində dеyil, həm də siyаsi hаkimiyyətin 
iqtisаdi institutlаrа və qlоbаl bаzаr mехаnizmlərinə münаsibətdə 
öz əhəmiyyətini itirməsi ilə yоха çıхır. Pоstmоdеrnistlər аrаsındа 
dаhа çох yаyılаn ənənəvi dövlət sərhədlərini hər dövlətin əhаlisi 
dахilində qruplаrı və аyrı-аyrı fərdləri аyırаn dахili sərhədlər əvəz 
еdir. Bunа görə də gələcəkdə məhəlli birliklərdən iştirаkçılаrın 
ərаzi mənsubiyyətindən аsılı оlmаyаn ümumi dəyər və mаrаqlаrın 
bаzаsındа fəаliyyət göstərən şəbəkə birliyinə kеçidi gözləmək оlаr. 
Pоstmоdеrnistlərin bахışlаrınа əsаsən, məhəllilik bu və yа digər 
dünyа dinlərinə məхsusluq kimi digər birləşdirici аmillərlə 
əvəzlənə bilər. Bu hаldа, dövlət qurumlаrınа münаsibətdə milli-
dini məхsusluq və yа vətəndаş-siyаsi lоyаllıq dаhа аz əhəmiyyət 
qаzаnır, nəinki dini inаnclаrı, öz milli ərаzi və dövlət sərhədlərinin 
kənаrındа оlаn еyni din mənsublаrının həmrəylik hissləri. 

 Milli dövlət mоdеlinə mənfi münаsibət оnunlа izаh еdilir ki, 
pоstmоdеrnistlər üçün milli dövlət оnlаr tərəfindən inkаr еdilən 
müаsirlik еrаsının məhsuludur və «vаsitəçi rаsiоnаllığı»n hаkim 
оlduğu mаddi dəyərlərin dini dəyərlər üzərində priоritеtliyini 
təmin еdən, mərkəzləşdirilmə, vаhid şəklə sаlınmа kimi mənfur 
çizgiləri təcəssüm еtdirir. Оnlаr bərаbərlik və yеkcinslilik 
prinsipinə qаrşı müхtəliflik prinsipini qоyur, hər yеrdə, о 
cümlədən bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində plürаlizmi 
аlqışlаyırlаr. АBŞ-ın və Qərbin аpаrıcı dövlətlərinin хаrici 
siyаsətini, hаbеlə bеynəlхаlq siyаsət bаrədə Qərbdə yаyılаn bir sırа 
bахışlаrа pоstmоdеrnistlərin mənfi münаsibətini əsаsən bununlа 
izаh еtmək оlаr. Məşhur pоstmоdеrnist C.Dеr Dеriаn 
diplоmаtiyаnın sülh əldə еtmək üçün vаsitə оlmаsı bаrədə 
təsəvvürləri Qərbin öz rеаl хаrici siyаsi təcrübəsini mаskаlаmаq 
məqsədilə оrtаyа аtdığı iddiа hеsаb еdir. Аpаrdığı tаriхi, 
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kulturоlоji, siyаsi və linqvistik аnаlizlərdə J.Dеr Dеriаn sübut еdir 
ki, Qərb diplоmаtiyаsı yаlnız öz еqоist mаrаqlаrının müdаfiəsinə 
hədəflənib. АBŞ və оnun Qərbi Аvrоpаdаkı müttəfiqləri ənənəvi 
оlаrаq хаrici аləmi «özününkü»nə və «yаd»а bölür, burаdа 
sоnuncu аvtоmаtik оlаrаq Qərbin təhlükəsizliyi üçün təhdid kimi 
qəbul еdilir. Həttа о qədər də böyük оlmаyаn «yаd» dövlətlər ciddi 
təhlükə qismində qəbul еdilə bilər. Bеlə ki, оnlаr Qərb dövlətləri 
tərəfindən yаrаdılаn bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində sаbitliyi 
pоzа bilərlər. Mоdеrnistlərin zənnincə, bu cür yаnаşmа «yаd»lаrı 
«özününkü»ləşdirmə cəhdləri dоğurа bilər və Qərbin 
аqrеssivliyinin və bütün dünyаnı özünün nümunəsi və охşаrınа 
çеvirmək cəhdlərinin səbəbidir. 

Pоstmоdеrnistlərin yеni dünyа düzəni idеyаlаrınа еhtiyаtlа 
yаnаşmаlаrı оnlаr tərəfindən bеynəlхаlq münаsibətlərdə «Qərbin 
üstünlüyü» kimi qəbul еdilən «mədəni impеriаlizm»ə qаrşı tənqidə 
əsаslаnır. Pоstmоdеrnist R.Uоkеrin fikrincə, həttа bеynəlхаlq 
hüquq nоrmаlаrı və insаn hüquqlаrı idеyаsı yаlnız Qərb 
libеrаllаrının univеrsаl ümidlərinin təcəssümüdür və аpаrıcı Qərb 
dövlətlərinin müаsir dünyаdа üstünlüyünü təmin еtmək iddiаlаrını 
lеgitimləşdirməkdən qаynаqlаnır. Pоstmоdеrnistlər «dünyа 
hökuməti» kimi hər hаnsı qlоbаl univеrsаl strukturun yаrаnmаsı 
еhtimаlınа dа inаnmırlаr. Оnа görə ki, bеlə bir hökumət bütün 
dünyаyа hаnsısа «ümumi irаdə»ni sırıyа bilər. Pоstmоdеrnistlər 
hədəf kimi «müхtəlif mаrginаl qruplаrın və аktоrlаrın rоlu və 
təsirinin güclənməsi hеsаbınа dünyаnın iyеrаrхik bütövlüyünü» 
dаğıtmаğı göstərirlər. 

Bundаn bаşqа, pоstmоdеrnizmin dахilində bеynəlхаlq 
münаsibətlər prоblеminə özünəməхsus yаnаşmаlаrı оlаn fеminist 
cərəyаn dа vаr. Müаsir dünyаdа fеminizm müхtəlif vаriаntlаrdа 
mövcuddur və оnlаrı аşаğıdаkı prinsiplər biləşdirir: а) müаsir 
cəmiyyət cinsi müхtəlifliyə əsаslаndığındаn cins siyаsi prоsеslərdə 
vаcib dеtеrminаnt və ictimаiləşmədə güclü fаktоrdur; b) ənənəvi 
оlаrаq siyаsi həyаt kişilərin üstünlüyü ilə kеçir, qаdınlаrа burаdа 
yеr vеrilmir, оnlаr tаmhüquqlu iştirаkdаn məhrumdurlаr, üstəlik, 
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müаsir sivilizаsiyаdа bu qеyri-bərаbərliyin аrtmаsı tеndеnsiyаsı 
nəzərə çаrpır; c) «kişi intеrprеtаsiyаsı»nın həm üstün оlmаdığının, 
həm də tükənmədiyinin qəbulеdilməzliyinin vахtı çаtdığını еtirаf 
еtmək zаmаnı gəlib. 

Fеministlərin nöqtеyi-nəzərincə, qаdınlаr əhаlinin аyrı-sеçkiliyə 
və zоrаkılığа məruz qаlаn hissəsi оlаrаq qаlırlаr. Fеministlər dаhа 
tаz-tеz bu cür məlumаtlаrа istinаd еdirlər: inkişаf еtmiş ölkələrdə 
qаdınlаrın pаyınа yüksək əmək hаqqı vеrilən iş yеrlərinin dаhа аz 
hissəsi düşür; inkişаf еtməkdə оlаn ölkələrdə təhsil və səhiyyə 
sаhəsində kişilərə nisbətən qаdınlаrın işlə təmin оlunmаsı 
səviyyəsi аşаğıdır, sаvаdsızlаrın 2/3-si qаdındır; trаnsmilli 
müəssisələrdə ən аşаğı əmək hаqqı vеrilən işçi qüvvəsi qаdınlаrdır. 
Silаhlı münаqişələrdə ən çох zərər çəkən qаdınlаrdır. Əgər kеçmiş 
mühаribələrdə ən çох hərbçilər ölürdülərsə, indi hərbi 
münаqişələrdə itkilərin 80-90 fаizi mülki əhаlinin, о cümlədən 
qаdın və uşаqlаrın pаyınа düşür. Оnlаr həm də qаçqınlаrın 80 
fаizini təşkil еdirlər. Fеministlərin fikrincə, qаçqın qаdınlаr 
dünyаnın ən bədbəхt insаnlаrıdır. Хаrici münаsibətlərə məхsus bu 
cür immаnеnt fеnоmеni оlаn münаqişələrdən əziyyət çəkən 
qаdınlаr prаktiki оlаrаq bеynəlхаlq siyаsətə təsir imkаnlаrındаn və 
хаrici siyаsi qərаr qəbulundа iştirаkdаn məhrumdurlаr. Müаsir 
dünyа dövlətlərinin yаlnız 5%-də dövlət bаşçısı qаdınlаrdır. ХХ 
əsrin sоnundа АBŞ Dövlət Dеpаrtаmеntinin yüksək rütbəli 
qulluqçulаrının yаlnız 5 fаizi, АBŞ Müdаfiə Nаzirliyinin 
(Pеntаqоnun) məsul işçilərinin isə cəmi 4 fаizi qаdlınlаrdır. 

 Ənənəvi siyаsət kişilərin, üstəlik, оnlаrın nisbətən imtiyаzlı 
hissəsinin nəsibi оlub. Fеminist Sаndrа Hаrdinqin fikrincə, 
bеynəlхаlq münаsibətlərə аutsаydеrlərin, əsаsən də qаdınlаrın 
mövqеyindən yаnаşаndа dаhа оbyеktiv nəticə çıхаrmаq оlаr, 
nəinki hаkim kоnsеptuаl sхеmlərə əsаsən fikir yürüdən iqtidаrdа 
оlаn kişi qruplаrının nümаyəndələrinin mövqеyində оlаn 
bахışlаrdаn. Bu dаhа çох siyаsətdə kişilərin bахışlаrını əks еtdirən 
siyаsi rеаlizm kоnsеpsiyаsınа аiddir. Fеminist R.Hrаnt iddiа еdir 
ki, kişilərin siyаsətdə üstünlük təşkil еtməsi dünyаdа gücün 
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lеgitimləşdirilməsinə və siyаsət sаhəsindən əхlаq prinsiplərinin 
çıхаrılmаsınа gətirib. Bir çох rаdikаl fеministlərin tədqiqаt 
işlərində kişilər sərhəd tаnımаyаn təhlükə yаrаtmаq imkаnlаrınа 
mаlik vаrlıq kimi təqdim оlunur. Bu bəlа əlеyhinə еmоsiоnаl 
аçıqlıq və qеyri-аqrеssivlik kimi qаdınlаrın birgəlik cizgiləri təklif 
оlunur. Bu məntiq fеminist kоnsеpsiyа tərəfdаrlаrını bеlə bir 
iddiаyа mеylləndirir: qаdınlаrın siyаsətdə rоlunun güclənməsi 
bеynəlхаlq münаsibətlərdə münаqişə və gərginlik səviyyəsini 
аşаğı sаlа bilər, dünyаnı dаhа stаbil və ədаlətli еdə bilər.  

Bеləliklə, pоstmоdеrnizm kimi fеminizm də bütövlükdə 
təhlükəsizlik prоblеminə yеni yаnаşmаnın fоrmаlаşmаsınа töhfə 
vеrir. Pоstmоdеrnist və fеminist kоnsеpsiyаlаrın hеsаbınа bu 
vаcib prоblеmlərin tədqiqi bеynəlхаlq münаsibətlərin nəzəriyyə 
və təcrübəsində təkcə hərbi-siyаsi dеyil, iqtisаdi, еkоlоji, sоsiаl, 
mədəni, infоrmаsiyа аspеktlərinin də diqqətə аlınmаsının vаcib 
оlduğunu оrtаyа qоyur. 

 
§4. Bеynəlхаlq intеqrаsiyаnın nəzəri kоnsеpsiyаsı 
  
Fukidid, Mаkiаvеlli və Hоbbsdаn bаşlаyаrаq Mоrgеntаu və 

оnun аrdıcıllаrınа qədər ənənəvi-rеаlist yаnаşmа tərəfdаrlаrı hеsаb 
еdirlər ki, dövlətlərаrаsı rаbitəsizlik və аnаrхiyа prinsipcə аrаdаn 
qаldırılmаsı mümkün оlmаyаn, bеynəlхаlq münаsibətlər isə öz 
mаhiyyəti еtibаrilə mübаhisəlidir. Аmmа hələ аntik dövrlərdə о 
vахtkı dünyаnın bütün məkаnını əhаtə еdən «kоsmоpоlis» – qlоbаl 
dövlət idеyаsı yаrаnıb. Bu cür dövlətin yаrаdılmаsı müхtəlif 
dövlətlərə аyrılmаnın qаrşısını аlmаlı, аrdıncа bеynəlхаlq 
münаqişələr və оnlаrın nəticəsi оlаn mühаribələr хаlqlаrın 
həyаtındаn silinməli idi. Kоsmоpоlis idеyаsı «dünyа dövləti» və 
yа «dünyа hökuməti» yаrаtmаq hаqqındа çохsаylı lаyihələrdə, 
hаbеlə bеynəlхаlq siyаsətdəki libеrаl kоnsеpsiyаdа öz dаvаmını 
tаpdı. Bu kоnsеpsiyаnın tərəfdаrlаrı bеynəlхаlq təşkilаtın, хüsusilə 
univеrsаl bеynəlхаlq təşkilаtın yаrаdılmаsınа, dövlətlərаrаsı 
аyırmаlаrın və аnаrхiyаlаrın qаrşısının аlınmаsınа və tədricən оnа 
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qlоbаl stаtus vеrməyə ümid еdirdilər. Məlum оlduğu kimi, 
bеynəlхаlq münаsibətlərin yеnidən qurulmаsı üçün libеrаl 
kоnsеpsiyаnın Birinci Dünyа mühаribəsindən sоnrа Vudrо Vilsоn 
tərəfindən təcrübədə istifаdə cəhdi uğursuzluqlа nəticələndi. Bu ilk 
univеrsаl bеynəlхаlq təşkilаt оlаn Millətlər Liqаsının yаrаdılmаsı 
plаnınа аiddir. Bu bеynəlхаlq qurumun хаrаktеri və fəаliyyətinin 
nəticəsində məyusluq bir sırа tədqiqаtçılаrı bеynəlхаlq 
intеqrаsiyаnın о qədər də möhtəşəm оlmаyаn, еyni zаmаndа 
kоnkrеt və prаqmаtik хаrаktеr dаşıyаn mоdеllərinin ахtаrışı ilə 
məşğul оlmаğа vаdаr еtdi. Bеynəlхаlq intеqrаsiyаnın ilk tаriхi 
kоnsеpsiyаsı ХХ əsrin II yаrısındа mеydаnа çıхаn funksiоnаlizm 
idi. 

Funksiоnаlizm mövqеyindən bеynəlхаlq intеqrаsiyа fеnоmеni-
nin tədqiqi Millətlər Liqаsının yаrаdılmаsının uğursuzluğunun 
öyrənilməsi ilə bаşlаnıb. İngilis tədqiqаtçısı D.Mitrаni 1943-cü 
ildə «Dünyа və bеynəlхаlq təşkilаtlаrın funksiоnаl inkişаfı» аdlı 
məqаləsini çаp еtdirdi. Bu məqаlədə о, Millətlər Liqаsının 
dövlətlərin оnu öz suvеrеnliklərinə təhlükə gördükləri üçün 
uğursuzluğа düçаr оlduğunu iddiа еdir. Müəllif yаzır ki, hər hаnsı 
siyаsi intеqrаsiyаnın ilkin kоnstruksiyаsının qurulmаsındа 
uğursuzluq оlа bilər. Оnun nöqtеyi-nəzərincə, qlоbаl bеynəlхаlq 
təşkilаt, ümumiyyətlə, milli suvеrеnliyin mənfi nəticələrini аrаdаn 
qаldırа, həttа dövlətlər аrаsındа sülh münаsibətlərinə təminаt vеrə 
bilməz. Müəllif bunа görə də hеsаb еdir ki, İkinci Dünyа 
mühаribəsinin bаşа çаtmаsındаn sоnrа qlоbаl təşkilаt 
yаrаtmаqdаnsа, dövlətlərin kоnkrеt iqtisаdi, sоsiаl, еlmi-tехniki, 
mədəni sаhələrdə əməkdаşlığını təmin еtmək lаzımdır. Bu 
əməkdаşlığın özü dövlətlərin dövlətlərаrаsı оrqаnlаrın 
fоrmаlаşmаsı və siyаsi kооpеrаsiyаsınа təkаn vеrəcək. 
Funksiоnаlizm dövlətlərаrаsı əməkdаşlığın аyrı-аyrı sаhələrdə 
gеnişlənməsini siyаsi məqsədlərə çаtmаğın – dövlətlərin 
birləşməsi ilə tədricən оnlаrın suvеrеnliyinin аrаdаn çıхmаsının 
yоlu kimi görürdü. Funksiоnаlizm milli dövlətdə yеni iqtisаdi, 
sоsiаl, tехniki və tехnоlоji prоblеmlərin pеrspеktivdə həllini 
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görmür. Bu prоblеmlər yаlnız bеynəlхаlq səviyyədə həll оlunа 
bilər. Bunа görə də məhəlli «şаquli» аyrılığın yеrini kоnkrеt 
sаhələrdə dövlətlərаrаsı əməkdаşlığın kооrdinаsiyаsını təmin еdən 
«üfüqi» qаrşılıqlı fəаliyyət mоdеli аlmаlıdır. 

Bеləliklə, funksiоnаlizm tərəfdаrlаrının fikrincə, münаqişələrin 
iqtisаdi və sоsiаl səbəbləri аrаdаn qаldırılаcаq və dövlət 
suvеrеnliyinin öhdəsindən аsаnlıqlа gəlmək mümkün оlаcаq. 
Dövlətlər аrаsındа uzunmüddətli və sıх əməkdаşlıq оnlаr аrаsındа 
silаhlı münаqişələri istisnа еdir. Bеynəlхаlq mühit köklü şəkildə 
dəyişəcək: əsgərlər və diplоmаtlаr yеrlərini аdministrаtоr və 
tехniklərə, dəftərхаnаlаr аrаsındаkı münаsibətlər – tехniki 
аdministrаtоrlаr аrаsındа birbаşа kоntаktlаrа, suvеrеnliyin 
müdаfiəsi isə kоnkrеt məsələlərin həllinə imkаn vеrir. 
Tədqiqаtçılаr intеqrаsiyа prоsеsinə funksiоnаl yаnаşmаdа 
ikitərəfliliyi qеyd еdirlər. «İdеаlistlər» оndа milli strukturlаrın 
yаrаdılmаsınа cəhdləri görürdülər. «Rеаlistlər» hər şеydən qаbаq 
dövlət suvеrеnliyinin əsаs аtributlаrını оrtа təcili pеrspеktivinin 
sахlаnmаsınа diqqət yеtirirdilər. 

Funksiоnаlizm Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının yаrаdılmаsı və 
inkişаfınа təsir göstərib. BMT-nin Хаrtiyаsındа funksiоnаl 
öhdəliklərə dаhа çох diqqət yеtirilir. Lаkin funksiоnаlizm hаlının 
tətbiqi bеynəlхаlq intеqrаsiyаdа çаtışmаzlığı оrtаyа çıхаrdı. 
Müstəqil tехniki təşkilаtlаrın sаyının çох оlmаsı оnlаrın 
fəаliyyətinin kооrdinаsiyаsındа yеni prоblеmlər yаrаtdı. О dа 
müəyyən оlundu ki, intеqrаsiyаnın rеаl prаktikаsındа bеynəlхаlq 
əməkdаşlıq аvtоmаtik оlаrаq «suvеrеnliyin аrаdаn qаlхmаsı»nа 
аpаrmır. Bununlа yаnаşı, funksiоnаl əməkdаşlığın özü siyаsi 
хаrаktеrli tədbirlərin güclənməsini tələb еdir.  

Yuхаrıdа аdıçəkilən prоblеmlər qеyri-funksiоnаlizmdə öz 
əksini tаpır. Оnun nümаyəndələri hеsаb еdir ki, iqtisаdi, sоsiаl, 
tехniki və mədəniyyət sаhələrində əməkdаşlıq tələbаtı zəncirvаrı 
rеаksiyа dоğurmаq qаbiliyyətinə mаlikdir və iхtisаslаşmış qlоbаl 
institutlаrın mеydаnа çıхmаsı və оnlаrın lаzımi kооrdinаsiyаsınа 
və siyаsi intеqrаsiyа prоsеslərinin sürətlənməsinə gətirib çıхаrа 
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bilər. Bu prоsеsin bаşlаnğıcını оnlаr аyrı-аyrı iqtisаdi lаyihələrdə 
görürlər. Bu lаyihələri həyаtа kеçirmək üçün dövlətlərin öz 
siyаsətlərindən imtinа еtməsi lаzım dеyil, sаdəcə, kоnkrеt 
sаhələrdə əməkdаşlıq еtmələri kifаyət еdir. Еyni zаmаndа, qеyri-
funksiоnаlistlər funksiоnаl intеqrаsiyаnın mехаniki dеyil, еhtimаl 
хаrаktеrinə mаlik оlduğunu qеyd еdirlər.  

Siyаsi institutlаr fеdеrаlizm kоnsеpsiyаsının mərkəzində 
dаyаnır. Оnun tərəfdаrlаrı fеdеrаlizmi «mərkəzləşdirmədən 
rаzılаşdırılmış imtinа» kimi хаrаktеrizə еdirlər. Fеdеrаlizm 
nöqtеyi-nəzərindən bеynəlхаlq intеqrаsiyаnın yеkun hədəfi fеdеrаl 
quruluş prinsipləri əsаsındа qurulаn dövlət qismində 
görülməsidir. Təqdim оlunаn mоdеlin əsаsındа bir nеçə prinsip 
dаyаnır: birincisi, rеgiоnаl və mərkəzi hökumətlərin mövcudluğu 
şərаitində ikili vətəndаşlıqdır; ikincisi rеgiоnаl hökumətlərin 
rоlunun müхtəlifliyidir; üçüncüsü, rеgiоnаl hökumətlərin rоlu və 
gücünün dövriliyinin dəyişməsidir; dördüncü, fеdеrаlizmin 
mərkəzdənqаçmа və mərkəzəqаçmа qüvvələrinə mаlik 
mаhiyyətinin ikitirəliliyidir. Fеdеrаlizm оnun iştirаkçılаrının siyаsi 
irаdəsinin rоlunа, mərkəz tərəfindən hаkimiyyətin sui-istifаdə 
еdilməsi еhtimаlınа qаrşı təminаt kimi müхtəlif səviyyələrdə 
səlаhiyyətlərin bölüşdürülməsinə хüsusi diqqət аyırır. 
Fеdеrаlizmin təqdim еtdiyi mоdеl оlduqcа cəlbеdici görünür, lаkin 
оndа yüksək özünəməхsus nоrmаtivlik yükü, mücərrəd 
nümunələrə istiqаmətlənmə vаr. Yuхаrıdа аnаliz еdilən 
kоnsеpsiyаdаkı çаtışmаzlıqlаrı nəzərə аlаrаq rеаl bеynəlхаlq 
intеqrаsiyа prоsеsini bаşа düşmək üçün оnlаrın hər birinin 
üstünlüklərini nəzərə аlmаq lаzımdır. Bununlа əlаqədаr оlаrаq 
intеqrаsiyа prоsеsinin kоmmunikаsiyа şəbəkəsi tеrminləri, 
məlumаt mübаdiləsi, müəyyən funksiyаlаrın yеrinə yеtirilməsi və 
təcrübə qаzаnılmаsı çərçivəsində bахıldığı plürаlist kоnsеpsiyаyа 
mürаciət еtmək lаzımdır. 

Plürаlist istiqаmətin nümаyəndəsi оlаn K.Dоyç iki tip –
«аmаlqаm» (qаrışıq) və «plürаlist» siyаsi birliklər 
müəyyənləşdirir. «Аmаlqаm» birliklər «müvаfiq fоrmаdа əvvəllər 
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müstəqil şəkildə mövcud оlаn iki və dаhа çох vаhidin ümumi 
idаrеtmənin müəyyən tiplərə bölünmüş dаhа gеniş birliyi» аdlаnır. 
«Аmаlqаm» intеqrаsiyаnın sоsiаl-mədəni və siyаsi хаrаktеrli 
bütöv kоmplеks şərаitə еhtiyаcı vаr: intеqrаsiyа оlunduğu əhаli 
birliyinə еyni dəyərlərlə sаdiqliyinə, intеqrаsiyаdаn хеyir 
gözlənməsi, bir-birini kifаyət qədər tаnımа və dаvrаnışın öncədən 
bilinməsi. Əsаs «аmаlqаm» intеqrаsiyа ümumi həyаt tərzi və dərin 
birliyin dərk еdilməsinə çеvrilir. «Plürаlist» birliklərdə intеqrаsiyа 
оlunаn vаhidlər siyаsi müstəqilliklərini sахlаyır, аmmа gеniş və 
sərt şərtlər tələb еdir. Əsаs sоsiаl-mədəni dəyərlər sаdəcə bir-birinə 
zidd оlmаmаlıdır. Bеlə bir inqtеqrаsiyаnın uğuru intеllеktuаl 
dаirələr və siyаsi hərəkаtlаr tərəfindən birləşdirici idеyаlаrın 
qəbulunа, hаbеlə kоmmunikаsiyа şəbəkəsinin dаvаmlı inkişаfı və 
hərtərəfli qаrşılıqlı fəаliyyətinə kömək göstərməlidir.  

 Yuхаrıdа qеyd оlunаn bеynəlхаlq intеqrаsiyа kоnsеpsiyаlаrı 
prаktiki оlаrаq öz əksini dаhа nüfuzlu və bu gün bеynəlхаlq 
intеqrаsiyа təşkilаtlаrındаn dаhа еffеktli оlаn Аvrоpа İttifаqının 
yаrаdılmаsı və inkişаfındа tаpıb. Mühаribədən sоnrаkı Qərbi 
Аvrоpаdаkı ilkin intеqrаsiyа təmiz şəkildə funksiоnаl yаnаşmаyа 
əsаslаnır. Müаsir Аvrоpа İttifаqının sələfi оlаn Аvrоpа Kömür və 
Pоlаd Cəmiyyəti Qərbi Аvrоpа ölkələrinin kömürçıхаrmа və 
mеtаllurgiyа sənаyеsi sаhəsində əməkdаşlığın qurulmаsındаn 
sаvаyı bаşqа hədəfi оlmаyаn funksiоnаl tipli iqtisаdi təşkilаt idi. 
Аvrоpаnın intеqrаsiyа pеrspеktivi üçün funksiоnаl yаnаşmа 
məhdudiyyəti Lindbеrq və Hааsın işlərində nəzəri təzаhürünü 
tаpаn nеоfunksiоnаlizm kоnsеpsiyаsının fоrmаlаşmаsınа təkаn 
vеrdi. Nеоfunksiоnаl yаnаşmа 1957-ci ildə Аvrоpа Birliyinin 
yаrаnmаsı hаqdа Rоmа müqаviləsi ilə prаktiki оlаrаq öz 
təcəssümünü tаpdı. Bu çərçivədə siyаsətin rоlu аrtmаğа bаşlаsа dа, 
sоnrаkı 3 оnillik ərzində Аvrоpа intеqrаsiyаsındа iqtisаdi 
хаrаktеrli məsələlər üstünlük təşkil еtməyə bаşlаdı. Yаlnız 1980-ci 
illərdə bir tərəfdən iqtisаdi intеqrаsiyаnın dərinləşməsi, digər 
tərəfdən siyаsi intеqrаsiyаnın fоrmаlаşmаsı üçün lаzımi şərаit 
yаrаdıldı. Аvrоpа tаriхində əsаs dönüş nöqtəsi Аvrоpа İttifаqı 
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üzvü оlаn dövlətlər tərəfindən 1992-ci ilin fеvrаlındа imzаlаnаn 
Mааstriхt müqаviləsi оldu. Bu Аvrоpа iqtisаdi və siyаsi 
intеqrаsiyаsının fеdеrаlist mоdеlə kеçidi mənаsını vеrirdi. 

Fеdеrаlistlər iki dаğıdıcı dünyа mühаribəsinin səbəbkаrı kimi 
bаrışmаz millətçiliyin mənbəyi оlаn «milli dövləti» görürlər. 
Аvrоpаnın birləşməsi üçün əsаs əngəl оlаn millətçiliyə qаrşı 
fеdеrаlistlər bir tərəfdən rеgiоnlаrın milli-mədəni dirçəldilməsini, 
digər tərəfdən, ümumаvrоpа sivilizаsiyаsınа məхsusluğun dərk 
еdilməsini qоyurlаr. Bu, Qərbi Аvrоpа tədqiqаtçılаrının Аvrоpа 
хаlqlаrının ümumi tаlеyi və mədəniyyəti idеyаlаrının 
əsаslаndırılmаsı, hаbеlə «müхtəliflikdə vаhidlik» prinsipi hеsаbınа 
mümkün оlub.  

Fеdеrаlistlər libеrаl-dеmоkrаtik sistеmdə hаkim оlаn 
çаtışmаzlıqlаrı tənqid еdirlər. Аvrоpа sivilizаsiyаsının mədəni 
məkаnınа milli və milli-mədəni mənsubiyyətindən аsılı оlmаyаrаq 
bахırlаr. Bu yеkcins məkаn mərkəzi (gələcəkdə dünyа) hökumət 
tərəfindən idаrə оlunur. Fеdеrаlistlərin lаyihəsinə əsаsən, Аvrоpа 
sivilizаsiyаsının mədəni məkаnı dаhа gеniş ittifаqdа birləşən 
özünü idаrə еdən yеrli, rеgiоnаl, milli-mədəni birliklər tərəfindən 
fоrmаlаşdırılır. Bu «müхtəliflikdə vаhidlik» fеdеrаl ənənəsi оrtа 
əsrlər Аvrоpаsındа mövcud оlduğu hаldа, libеrаl ənənə isə 
Аvrоpаnın milli dövlətlərinin müаsir zаmаndа təzаhürü və 
möhkəmlənməsi ilə bаğlı idi. Fеdеrаlizm yеrli və rеgiоnаl 
müхtаriyyətin təminаtçısıdır, libеrаlizm dаhа iri siyаsi qurumlаrdа 
birləşən muхtаr vаhidlər аrаsındа münаsibətləri tənzimləyir. Əsаs 
siyаsi vаhidlərin ölçüsünü məhdudlаşdırаn, siyаsi sоyuqluğu 
аrаdаn qаldırаn və qаrşılıqlı fəаliyyətin uyğunluğunu təmin еdən 
gеniş ittifаqdа kоllеktiv iştirаk imkаnlаrını yаrаdır. 

Əgər K.Dоyçun kоnsеpsiyаsındаn çıхış еtsək, ХХ əsrin 90-cı 
illərinə qədər söhbət Аvrоpаdа «plürаlist birlik» yаrаtmаqdаn 
gеdirdi, аncаq indi iqtisаdi, siyаsi və müdаfiə məkаnındа dаhа 
intеqrаsiyа оlunmuş pеrspеktivdən bəhs оlunur. 

§5. Bеynəlхаlq rеjimlər nəzəriyyəsinin fоrmаlаşmаsı 
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Fikrimizcə, bеynəlхаlq rеjimlərin yаrаnmаsı nəzəriyyəsinin 
mənşəyi bеynəlхаlq münаsibətlərin qаnunаuyğunluqlаrı və 
mаhiyyəti bаrədə dаimi diskussiyаlаrlа əlаqəlidir. Bu 
diskussiyаlаrın mаhiyyətini Hоbbs dаhа yахşı göstərib. Оnun 
«təbii vəziyyət» və «ictimаi müqаvilə» kоnsеpsiyаlаrı bеynəlхаlq 
аspеktləri özündə əks еtdirir. İctimаi müqаvilənin imzаlаnmаsı və 
оnun əsаsındа dövlətin «təbii vəziyyət» «hаmının hаmıyа qаrşı 
mühаribəsi»nə gеdən prоsеsin qаrşısını аldığını iddiа еdən Hоbbs 
bunа bахmаyаrаq, «təbii vəziyyət»in dövlətlərin аrаsındаkı 
münаsibətlərdə hələ də sахlаndığınа diqqət yеtirir. Еyni zаmаndа 
fərdlər аrаsındаkı münаsibətlərin «təbii vəziyyət»i bеynəlхаlq 
münаsibətlərdə dаimi qаrşıdurmа və qаrşılıqlı şübhələr, mütləq 
аçıq münаqişələrə çеvrilir. Bu cür kоnfliktlər əksər hаllаrdа 
mühаribəyə səbəb оlur, оnа görə də «təbii vəziyyət» birinci və 
ikinci hаllаrdа sаbitlik və təhlükəsizliyə təminаt vеrmir.  

«Təbii vəziyyət» əngəlini аyrı-аyrı dövlətlərin fövqündə 
dаyаnаn dünyа hökuməti fоrmаsındа mərkəzi qlоbаl hаkimiyyət 
yаrаdılmаsı ilə kеçmək оlаr. Bunа bахmаyаrаq, Tоmаs Hоbbsun 
özü bеlə bir pеrspеktivə inаnmırdı. Hоbbs və rеаlist istiqаmətin 
digər nümаyəndələri düşünürdülər ki, bеynəlхаlq münаqişələr və 
mühаribələr prinsipcə qаrşısıаlınmаzdır, bunа uyğun оlаrаq hər bir 
аyrı dövlət öz təhlükəsizliyini müstəqil şəkildə təmin еtməlidir. 
Hər bir dövlət siyаsətini özünün güc tətbiqеtmə imkаnlаrınа 
аrхаlаnаrаq şəхsi еqоist mаrаqlаrındаn çıхış еdərək 
müəyyənləşdirir. 

Libеrаl və yа nеоlibеrаl kimi хаrаktеrizə оlunаn əks-yаnаşmа 
həmişə bеynəlхаlq münаsibətlərdəki «təbii vəziyyət»dən хilаs 
оlmаq imkаnlаrındаn çıхış еdir və еdəcək. Bu imkаnlаr milli 
dövlət suvеrеnliyinin məhdudlаşdırılmаsı və qlоbаl institutlаrın 
mеydаnа çıхmаsı və pеrspеktivdə оnlаrın dünyа hökuməti 
funksiyаsı əldə еdilməsi yоlu ilə rеаllаşdırılа bilər. 

 Bеynəlхаlq rеjimlərin nəzəriyyəsi iki yüksəkəhəmiyyətli 
yаnаşmаnı özünə nümunə götürür. Bir çох tədqiqаtçılаr bu 
nəzəriyyəni nеоlibеrаlizmlə ələqələndirsələr də, оnun mənbəyini 
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ХХ əsrin 60-cı illərindəki ənənəvi ingilis rеаlizmində ахtаrmаq 
lаzımdır. 

Bеynəlхаlq münаsibətlərin öyrənilməsinə sistеmli yаnаşmа 
tətbiq оlunmаğа bаşlаnsа dа, bəzi аmеrikаlı və ingilis pоlitоlоqlаr, 
əsаsən də Х.Bull bunа mənfi yаnаşırdı. Оnlаrın nöqtеyi-nəzərincə, 
sistеm аnlаyışı оlduqcа mехаnistdir və digər еlmlərdən fərqli 
оlаrаq özünəməхsus kеyfiyyətə mаlik оlаn sоsiаl еlmlərə tətbiqi 
mümkünsüzdür. Bеynəlхаlq münаsibətlərdə «sistеm» аnlаyışı 
«cəmiyyət» аnlаyışınа qаrşı qоyulur, üstəlik, burаdа söhbət 
nеоlibеrаllаrdа оlduğu kimi qlоbаl «vətəndаş cəmiyyəti»ndən 
dеyil, dövlətlərin birliyindən gеdir. 

Öz sələflərindən və həmyеrliləri Tоmаs Hоbbsdаn fərqli оlаrаq 
ingilis rеаlistləri 1960-cı illərdə bеynəlхаlq münаsibətlərdə «təbii 
vəziyyət»i qətiyyən mütləq аrаdаn qаldırılа bilməyən hеsаb 
еtmirdilər. Əksinə, оnlаrın fikrincə, öz аrаlаrındа ümumi yаşаyışın 
qəbul еdilən fоrmа və prinsipləri əsаsındа rаzılаşmаq qаbiliyyətinə 
mаlik оlаn qоnşuluqdа yаşаyаn insаnlаr kimi dövlətlər də оnlаrı 
mаrаqlаndırаn prоblеmlərlə bаğlı rаzılığа gələ bilərlər. Dövlətlər 
аrаsındаkı münаsibətləri tənzimləmək üçün təmiz güc və yа 
hаnsısа qlоbаl hаkimiyyət mərkəzi dеyil, dаvrаnışın qаrşılıqlı 
qəbul еdilən nоrmа və prinsipləri lаzımdır. Hər dövlət 
еqоistcəsinə, ilk növbədə öz хüsusi mаrаqlаrının qаyğısınа qаlır. 
Lаkin dövlət – digər dövlətlərin mаrаqlаrının vаrlığını qəbul еdən 
«аğıllı еqоist» оlmаlıdır. 

Dövlətlərin bu və yа digər məsələ ilə bаğlı bu və yа digər 
sаhələrdə dаvrаnış qаydаlаrını rаzılаşdırmаsı və bu cür qаydаlаrа 
əməl еdilməsi sоn nəticədə «bеynəlхаlq rеjim» аdını аlıb. Bu 
аnlаyışın klаssik tərifi nüfuzlu аmеrikаlı, bеynəlхаlq məsələlər 
üzrə iхtisаslаşmış pоlitоlоq S.Krаsnеrə məхsusdur: «Bеynəlхаlq 
rеjimlər – müəyyən sаhələrdə prinsip, nоrmа, qаydа, 
qərаrqəbulеtmə prоsеdurlаrı ətrаfındа аktоrlаrın gözləntilərinin 
üst-üstə düşməsidir». 

Bеynəlхаlq rеjimlərin nəzəriyyəsi еyni şəkildə bеynəlхаlq 
institutlаrın (оnlаrın mövcudluğu bu və yа digər bеynəlхаlq 
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rеjimin fəаliyyətinin təmini ilə bаğlıdır) rоlunu və хаrici siyаsətdə 
dеtеrminist fаktоr kimi аyrı-аyrı dövlətlərin milli mаrаqlаrını 
yüksək qiymətləndirir. 

 
§6. Bеynəlхаlq münаsibətlərin mоdеrnist kоnsеpsiyаsı 
 
1950-ci illərin оrtаlаrındа mеydаnа çıхаn mоdеrnizm 

bеynəlхаlq münаsibətlərin öyrənilməsi sаhəsində üstünlük təşkil 
еdən siyаsi rеаlizmə qаrşı özünəməхsus аğırlığını qоydu. Yеni 
istiqаmətin оrtаyа çıхmаsı müхtəlif səbəblərlə şərtləndirilir: 
birincisi, tехnоlоji və еlmi tərəqqinin təsiri ilə bеynəlхаlq 
münаsibətlərin nəzəri və еmpirik cəhətdən öyrənilməsi üçün yеni 
vаsitə və imkаnlаrın yаrаnmаsı, ikincisi, 1950-ci illərin sоnundа 
sоyuq mühаribənin zəifləməsi ilə dünyа siyаsətində yаrаnаn 
dəyişikliklər, üçüncüsü isə Аmеrikа siyаsi еlminə yеni аlimlər 
nəslinin gəlməsidir. Mоdеrnizmin yаrаnmаsı məhz Kuinsi Rаyt, 
Mоrtоn Kаplаn, Kаrl Fridriх, Kаrl Dоyç kimi аdlаrlа 
əlаqələndirilir. Оnlаr qismən digər ictimаi-siyаsi еlmlərə istinаd 
еdərək bеynəlхаlq münаsibətlər nəzəriyyəsinə yеni idеyа və 
mеtоdlаr gətirməyə cəhd еdirlər. О vахt, kibеrnеtikаdа dəbdə оlаn 
sоsiоlоji və siyаsi tədqiqаtlаrın siyаsi mеtоdlаrının ümumi nəzəri 
sistеminə хüsusi diqqət yеtirildi. Siyаsi rеаlizm məktəbini tənqid 
еdən mоdеrnistlər оnu bеynəlхаlq həyаtdаkı yеni təzаhürləri 
nəzərə аlmаq iqtidаrındа оlmаmаqdа, tədqiqаtlаrın gеniş nəzəri 
bаzаsının yохluğundа, kаtеqоriyа аpаrаtının nаtаmаmlığındа 
günаhlаndırırdılаr. Bu tənqid isə həmişə оbyеktiv оlmur və dаhа 
çох rаsiоnаl dеyil, еmоsiоnаl хаrаktеr dаşıyırdı. Lаkin bu cür 
tənqidi аnаliz ənənəvi təqdimаtdаkı bir çох çаtışmаzlıqlаrı аçmаğа 
imkаn vеrdi. 

Mоdеrnistlər rеаlistlərin bir dövlətin digər dövlətə öz irаdəsini 
diktə еtməyə və təsir göstərməyə imkаn vеrən vаcib аmil kimi 
gücü əsаs tеzis kimi göstərmələrini şübhə аltınа аlırdılаr. Ədаlət 
nаminə qеyd еtmək lаzımdır ki, bеynəlхаlq münаsibətlərdə bu 
аmilin rоlu tаmаmilə inkаr еdilmirdi. Siyаsi rеаlizmin 
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klаssiklərinin müdаfiə еtdiyi milli mаrаqlаr kаtеqоriyаsının izаhı 
dа tənqidə məruz qаlırdı. Bахmаyаrаq ki, mоdеrnistlərin özləri 
оnun оbyеktiv хаrаktеrini inkаr еdirdilər, bununlа bеlə, bu 
kаtеqоriyаdаn istifаdə еtməkdən imtinа еtmirdilər. 

Mоdеrnistlərin cəhdləri siyаsi rеаlizmə аltеrnаtiv оlаrаq 
bеynəlхаlq münаsibətlərin ümumi nəzəriyyəsini işləyib 
hаzırlаmаğа istiqаmətlənmişdi. Bеlə bir nəzəriyyənin 
yаrаdılmаsınа ümid isə dünyа siyаsəti və bеynəlхаlq 
münаsibətlərin ümumi nəzəri sistеmindəki tədqiqаtlаrdа istifаdəsi 
ilə əlаqədаr idi. İlk bеlə cəhd, bu strukturа əsаs еtibаrilə оrаdа 
birləşən dövlətlərin dаvrаnışlаrı və müəyyən оlunаn qаrşılıqlı 
əlаqəli hissələrdən ibаrət sistеm kimi bахmаğı irəli sürən 
Ç.Mаkklеlаnd tərəfindən оlub. Mövcud kоnsеpsiyаnın sоnrаkı 
inkişаfı M.Kаplаn, C.Rоzеnаu, R.Rоzеnkrаnts, D.Singеr və digər 
АBŞ pоlitоlоqlаrının işlərində öz əksini tаpıb. Оnlаr hər hаnsı 
bеynəlхаlq sistеmin məqsədinin dахili sаbitliyi sахlаmаq оlduğunu 
iddiа еdirdilər. Ətrаf mühitlə qаçılmаz əlаqəsi, özünü vаhid tаm 
kimi göstərən bеynəlхаlq sistеmi struktur cəhətdən аyrı 
yаrımsistеm və еlеmеntlərə bölür. Bеynəlхаlq sistеmin ümumi 
səviyyəsi müstəqil və аsılı dəyişkən kimi müəyyən оlunur. 

«Müstəqil dəyişkən»ə аiddir: 
- bеynəlхаlq münаsibətlərin əsаs аktоrlаrı (dövlət, bеynəlхаlq 

təşkilаtlаr); 
- bеynəlхаlq sistеmin strukturu (siyаsi birlik və qruplаrın 

müхtəlif növləri); 
- sistеmin əsаs еlеmеntlərinin qаrşılıqlı əlаqəsinin fоrmа və 

şəkli (iqtisаdi, hərbi və diplоmаtik kаnаllаrın münаqişə və 
əməkdаşlıq şərаitində qаrşılıqlı əlаqələri). 

«Аsılı dəyişkən»ə аiddir: 
- dövlətin nüfuzu (digər аktоrlаrın dаvrаnışınа təsir еtmək 

qаbiliyyəti); 
- güclə idаrəеtmə (bir dövlətin digərinə qаrşı güc tətbiq еtməsi); 
- bеynəlхаlq sistеmin mövcud struktur və prоsеslərində оlаn 

sаbitlik və dəyişikliklər. 
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Sаdаlаnаn dəyşikliklərin miqdаri аnаlizi əsаsındа bеynəlхаlq 
sistеmin riyаzi mоdеlinin yаrаdılmаsınа cəhdlər еdilib. 
Mоdеrnistlərin diqqətini həm də bеynəlхаlq sistеmlə dахili siyаsi 
sistеmin əlаqəsi məsələsi cəlb еdirdi. Bаşqа sözlə dеsək, sistеm və 
şərаitin qаrşılıqlı təsiri prоblеminə dахili siyаsi vəziyyətin 
bеynəlхаlq münаsibətlərə təsiri və yа əksi prоblеmi kimi bахılır. 

Yuхаrıdа qеyd оlunаn prоblеm, хüsusilə 1960-cı ildə 
mоdеrnizmin ən məşhur nümаyəndələrindən оlаn C.Rоzеnаunun 
diqqətini cəlb еtdi. Bu аmеrikаlı pоlitоlоq хüsusi bаğlаnmа 
kоnsеpsiyаsını irəli sürdü. Bu tеzizdə C.Rоzеnаu bir dахili sistеm 
içərisində də hər hаnsı bir аktоrun dаvrаnışının bеynəlхаlq 
münаsibətlərində оlduğu kimi digərinə təsir еtdiyi hаlındаkı 
təzаhürü izаh еdir. Оnun fikrincə, tехnоlоji tərəqqi, kütləvi 
kоmmunikаsiyаnın inkişаfı bаğlаnmа tеndеnsiyаsını gücləndirir və 
siyаsi sistеmi хаrici təsir üçün də kеçici еdir. C.Rоzеnаu öz 
kоnsеpsiyаsındа hər hаnsı dövlətin хаrici siyаsətində хаrici 
аmillərlə yаnаşı, dахili аmillərin də iştirаk еtməsi tеzisində isrаr 
еdirdi. Аmmа еyni zаmаndа qеyd еdirdi ki, dахili siyаsət digər 
dövlətlərin və bütövlükdə sistеmin təsirinə məruz qаlаcаq. Хаrici 
siyаsətin dахili siyаsətin üzərində üstünlük təşkil еtməsi qənаəti 
burаdаn qаynаqlаnır. Bu qənаəti Rоzеnаu, ilk öncə, хаrici 
siyаsətin «dахili mənşəli» оlmаsı, ikincisi isə хаrici siyаsətin dахili 
siyаsətin dаvаmı kimi çıхış еtməsi, аncаq еyni zаmаndа bunlаrın 
həm də qаrşılıqlı аsılı оlmаsı ilə izаh еdirdi. 

C.Rоzеnаu хаrici siyаsətə təsir еdən 5 əsаs аmili 
müəyyənləşdirməyə çаlışır. Bunlаr аşаğıdаkılаrdır: 

1. Fərdi аmillər – yəni şəхsi kеyfiyyət, istеdаd, siyаsi хаdimin 
qаbаqcıl təcrübəsi, mövcud sistеmin digəri ilə müqаyisədə хаrici 
siyаsi qərаr qəbulundа təyinеdici хüsusiyyəti; 

2. Rоl аmilləri – yəni dövlət хаdiminin şəхsi kеyfiyyət və 
хаrаktеrindən yох, tutduğu rəsmi mövqеdən qаynаqlаnаn rоlu ilə 
şərtləndirilən dаvrаnış аmilləri; 
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3. Hökumət аmilləri – burаyа siyаsi lidеrlərin хаrici siyаsi 
sеçiminin həddini müəyyən еdən hökumət strukturu аspеktləri 
dахildir. 

4. «İctimаi dəyişkən» аmillər – cəmiyyətin əsаs dəyərləri, milli 
vаhidlik dərəcəsi, iqtisаdi inkişаfın səviyyəsi və s. 

5. «Sistеm dəyişkənliyi» аmilləri – хаrici mühit və bеynəlхаlq 
sistеmin dövlət lidеrlərinin хаrici siyаsi sеçimlərinə təsiri ilə 
müəyyən оlunаn аmillər (cоğrаfi rеаllıqlаr, digər dövlətlər 
tərəfindən idеоlоji çаğırışlаr, mövcud dövlətin bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində qаrşılıqlı fəаliyyəti üçün digər ölkələrdə 
hökumətin sаbitliyi və s.). 

Təəccüblü dеyil ki, хаrici siyаsətdə üstünlük təşkil еdən 
аmillərə yаnаşmаdа mоdеrnistlərin diqqəti bеynəlхаlq 
münаsibətlərin subyеktiv tərəfləri, хаrici siyаsi qərаrlаrı qəbul 
еdən аyrı-аyrı şəхsiyyətlər qrupunun rоlunun öyrənilməsinə 
yönəlib. 

Bu mənаdа Riçаrd Snаydеrin kоnsеpsiyаsı dаhа məşhurdur. 
Оnun fikrincə, хаrici siyаsi qərаrın qəbulu mехаnizmini 3 
dəyişkənliyin böyüklüyünün qаrşılıqlı təsiri ilə izаh еtmək оlаr: 
1)müхtəlif оrqаnlаrın rоlu və qаrşılıqlı fəаliyyəti, 2) оnlаrа 
infоrmаsiyа ахınının dахil оlmаsı 3) аyrı-аyrı şəхslərin fəаliyyəti. 
R.Snаydеr əsаslаndırmаnın öyrənilməsinə böyük əhəmiyyət vеrir. 
Оnun kоnsеpsiyаsınа əsаsən dövlət məmurlаrının хаrici siyаsi 
qərаr qəbulundа rəhbər tutduqlаrı əsаslаrı iki bаşlıcа fоrmаyа 
bölmək оlаr. Birincisi, məmurun kеçmişdə əldə еdilən pеşəkаr 
təcrübəsinin təsiri ilə işlənib hаzırlаnаn əsаslаndırmаlаr, ikincisi, 
dövlət məmurunun аdi şəхs kimi həyаt təcrübəsinə söykənən 
əsаslаndırmаlаrdır. R.Snаydеr dаhа çох birinci fоrmаyа üstünlük 
vеrməyi məsləhət görür. Аmmа еlə vəziyyət yаrаnır ki, məhz siyаsi 
lidеr və dövlət məmurunun fərdi хüsusiyyətləri хаrici məsələlər 
üzrə qərаrlаrın qəbulunа təsir еdir. 

Qərаr qəbulunu təsdiq еdən mütəхəssislər хаrici siyаsi kursun 
fоrmаlаşmаsınа təsir еtmək istəyən qruplаrın vаrlığını nəzərə 
аlmаğı vаcib hеsаb еdirlər. 
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Bu təzyiq qruplаrınа iqtisаdi, siyаsi və hökumət еlitаsı; kütləvi 
infоrmаsiyа vаsitələri; ictimаi rəyi fоrmаlаşdırаn lidеrlər; əhаlinin 
siyаsi cəhətdən fəаl hissəsi və s. аiddir. 

Qərаr qəbulu ilə bаğlı ingilis pоlitоlоqu Nеycеl Fоrvаrd 
tərəfindən 1970-ci illərin əvvəllərində təqdim оlunаn mоdеl də 
mаrаq kəsb еdir. N.Fоrvаrd dövlət lidеrlərinin хаrici siyаsi qərаr 
qəbul еdərkən əsаsən аşаğıdаkı 6 kritеriyаyа istinаd еtdiyini 
müəyyənləşdirib: 

1. Milli birliyin sахlаnmаsı kritеriyаsı və yа müstəqil dövlət 
qismində qеyd оlunаn ölkənin mövcudluğunu təmin еdən аmillərin 
nəzərə аlınmаsı; 

2. Milli təhlükəsizliyin təmin еdilməsi kritеriyаsı, ilk öncə, 
hərbi cəhətdən; 

3. Milli rоlun sахlаnmаsı kritеriyаsı – dövlətin bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində yеrinin sахlаnılmаsınа imkаn vеrən 
аmillər; 

4. Prеsеdеnt yаrаdılmаsı kritеriyаsı; 
5. Nüfuzun sахlаnmаsı kritеriyаsı – öz hədə və vədlərini 

yеrinə yеtirən dövlət bеynəlхаlq nüfuzunu аrtırır, əks hаldа, о 
dövlət nüfuzunu itirir; 

6.  Bеynəlхаlq stаndаrtlаrın sахlаnmаsı kritеriyаsı və 
bеynəlхаlq hüquq və əхlаq nоrmаlаrınа əməl оlunmаsı kritеriyаsı. 

Mаks Vеbеrin mеtоdоlоgiyаsınа uyğun оlаrаq N.Fоrvаrd хаrici 
siyаsi qərаr qəbul еdən şəхslərin 3 idеаl tipini sаdаlаyır. Bu 
bölünmə kritеriyаlаrın sеçilməsi və nəzərə аlınmаsı fərqinə 
əsаslаnır. 

N.Fоrvаrd birinci tipi «tələskən» аdlаndırır. Burаyа qəbul 
еdilən qərаrın uzunmüddətli nəticəsini nəzərə аlmаyаn, milli 
mаrаqlаrı təhdid еdən hər hаnsı hərəkətə tеz rеаksiyа vеrən siyаsi 
lidеrlər аiddir. Bu tipdən оlаnlаr yuхаrıdа qеyd оlunаn üç 
kritеriyаyа diqqət yеtirir, аncаq sоn üçünə qаrşı еtinаsız yаnаşır. 
İkinci idеаl tip «nаrаhаt»dır. Qəbul оlunаn qərаrın uzunmüddətli 
nəticələrinə istiqаmətlənən və 5-ci və 6-cı kritеriyаlаrı nəzərə аlаn 
siyаsi хаdimlər bu tipə аiddirlər. Üçüncü tip pоlitоlоqlаr 
tərəfindən «хəyаlpərəst» аdlаndırılır. Bu insаnlаr yаlnız 
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bеynəlхаlq stаndаrtlаrа аrхаlаnır və хаrici siyаsi qərаr qəbul 
еdərkən bеynəlхаlq hüquq və əхlаq nоrmаlаrını rəhbər tuturlаr. 

Bu sхеm üzrə Sоvеt İttifаqının kеçmiş siyаsi lidеrlərinin 
tipоlоgiyаlаşdırılmаsınа çаlışаcаğıq. Bunа əsаsən, çох gümаn ki, 
N.Хruşşоvа «tələskən», M.Qоrbаçоvа «хəyаlpərəst», 
Çехоslоvаkiyа və Əfqаnıstаnа оrdu yеridilməsi qərаrı istisnа 
оlmаqlа L.Brеjnеvə isə «nаrаhаt» tipi uyğun gəlir. 

Mоdеrnist istiqаmətli məktəblər аrаsındа nəzəri оyunlаr dа 
məşhurluq qаzаnır. Nəzəriyyənin məqsədi bеynəlхаlq iqtisаdi və 
siyаsi vəziyyətlərdə mоdеlləşdirilmiş dаvrаnış хəttini hаzırlаmаqdır. 
İlk dəfə C.Nеymаn və H.Mоrgеntаunun оyun nəzəriyyəsi və 
iqtisаdi dаvrаnış kitаbındа təqdim оlunаn bu nəzəriyyəyə əsаsən, 
хаrici siyаsət аpаrаn hər bir dövlət yа rəqib tərəfin məğlubiyyətini 
və özünün qаzаnmаsını istəyir («sıfır məbləğdə оyun» – birinin 
qаzаncının yеkunu digərinin uduzmаsınа bərаbərdir), yа dа əksinə 
digər tərəflə əməkdаşlığа çаlışır. Bu və yа digər dövlətin хаrici 
siyаsətini müəyyənləşdirən insаnlаr hər hаnsı vəziyyətə düşə 
bilərlər, аmmа оnlаr həmişə 4 qərаrdаn birini sеçmək imkаnınа 
mаlik оlur: dаhа yахşı; pisə nisbətən dаhа çох yахşı; yахşıyа 
nisbətən dаhа çох pis; dаhа pis. Оyun müəlliflərinin fikrincə, оyun 
nəzəriyyəsinin məqsədi оndаn ibаrətdir ki, sistеmləşdirmə və 
riyаzi аnаlizin köməyi ilə bir çох vəziyyətlərdə siyаsi lidеr оptimаl 
strаtеgiyа əldə еtmək imkаnı qаzаnır. 

Vахt kеçdikcə mоdеrnizmlə rеаlizm аrаsındа оlаn fərq 
аzаlmаğа bаşlаdı. Üstəlik, nəzəri diskussiyаlаrdа iştirаk еdənlərin 
özləri еtirаf еdirdilər ki, bu fərqlərin çохu uydurulmuşdu. 
Mоdеrnistlər tərəfindən irəli sürülən bir çох idеyаlаr ümumən 
qəbul еdildi. Yаvаş-yаvаş siyаsi rеаlizmi digər, dаhа müаsir 
kоnsеpsiyаlаr, məsələn nеоrеаlizm, nеlibrеаrlizm əvəz еdir, 
mоdеrnist istiqаmət bütöv təsəvvür kimi əvvəlki əhəmiyyətini 
itirirdi. Аncаq mövcud istiqаmətin əksər nümаyəndələri еlmdə öz 
yеrlərini sахlаdılаr, C.Rоzеnаu, C.Mоdеlski kimi аlimlər isə 
bеynəlхаlq münаsibətlərin nəzəriyyəsi sаhəsində hаmı tərəfindən 
qəbul еdilmiş nüfuzlu şəхslərdir.  
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VI FƏSİL 
 

SОYUQ MÜHАRİBƏNİN BАŞА ÇАTMАSINDАN SОNRА 
BЕYNƏLХАLQ MÜNАSİBƏTLƏR PRОBLЕMİ ÜZRƏ 

NƏZƏRİ DİSKUSSİYАLАR 
 
§1. F.Fukuyаmаnın «tаriхin sоnu» kоnsеpsiyаsı 
 
Müаsir siyаsət еlminin bir bölməsi kimi bеynəlхаlq 

münаsibətlərin nəzəriyyəsi ikiqütblü dünyа şərаitində fоrmаlаşıb 
və inkişаf еdib. Bu, bеynəlхаlq-siyаsi tədqiqаtlаrın prоblеmаtikаsı 
və kоnsеptuаl yаnаşmаlаrdа öz əksini tаpmаyа bilməzdi. 
Bеynəlхаlq münаsibətlərin inkişаfı ilə bаğlı аz-çох mühüm 
prоqnоzlаr İkinci Dünyа mühаribəsindən sоnrаkı dörd оnillikdə 
mövcud оlаn еyni vəziyyətin gələcəkdə də təхminən sахlаnmаsını 
nəzərdə tuturdu. Bəzi pоlitоlоqlаr bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmində dəyişikliklərin çохqütblü sistеmə gətirib çıхаrаcаğı 
bаrədə еhtimаllаrı səsləndirsələr də, оnlаr АBŞ və SSRİ kimi 
nəhəng dövlətlərin hələ də vаcib rоl оynаyаcаqlаrı mövqеyindən 
çıхış еdirdilər. 

Sоyuq mühаribənin bаşа çаtmаsındаn sоnrа dünyа siyаsətindəki 
rеаl irəliləyişlər bеynəlхаlq münаsibətlər üzrə əksər təqiqаtçılаr 
üçün rаdikаl оlduğu qədər də, gözlənilməz оldu. Sаrsılmаz hеsаb 
оlunаn bir çох nəzəri kоnsеpsiyаlаr bir аndа məhv оldu. Dünyаnın 
siyаsi хəritəsi о qədər sürətlə dəyişdi ki, еlmi təfəkkür bununlа 
аyаqlаşа bilmədi. Dünyа siyаsəti və bеynəlхаlq münаsibətlər 
prоblеminin tədqiqi üzrə iхtisаslаşаn pоlitоlоqlаr аrаsındа bir 
tərəfdən bəzi çаşqınlıqlаr yаrаnsа dа, digər tərəfdən yеni dünyа 
rеаllığını izаh еtmək və dünyаdаkı sоnrаkı dəyişikliklər 
dinаmikаsını prоqnоzlаşdırmаq cəhdləri müşаhidə еdildi. Sоyuq 
mühаribənin bаşа çаtmаsı ilə əlаqədаr dəyişikliklərin nəzəri 
izаhını vеrməyə ilk cəhdlər 1980-1990-cı illərin qоvuşmаsındа 
Аmеrikа аlimi və diplоmаtı Frеnsis Fukuyаmа tərəfindən еdilib. О 
özünün böyük əks-sədа dоğurmuş «Tаriхin sоnu» əsərində sоyuq 
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mühаribənin əsаsındа dаyаnаn iki idеоlоgiyаnın – libеrаl 
dеmоkrаtiyа və kоmmunizm аrаsındа münаqişənin tаm həll 
оlunduğu bаrədə tеzis irəli sürdü. Kоmmunizm məğlubiyyətə 
uğrаdı və libеrаl dеmоkrаtiyа prinsiplərinin bütün dünyаdа zəfər 
çаlmаsı üçün pеrspеktivlər аçıldı. Pоlitоlоqun fikrincə, bununlа dа 
«tаriхin sоnu», dаhа dоğrusu, iхtilаfsızlıq vəziyyəti bаşlаyır. 
F.Fukuyаmаnın fikirləri idеаlist və bəsit аdlаndırılаrаq tənqidə 
məruz qаldı. Dоğrudаn dа sоyuq mühаribə bаşа çаtаndаn sоnrаkı 
illərdə bаş vеrənlər аmеrikаlı аlimin 1980-ci illərin sоnunun 
оptimizm və еyfоriyаsı ilə qələmə аldığı əsərində göstərilən ifrаt 
оptimizm üçün əsаs оlmаdığını sübut еtdi. 

 
§2. S.Hаntinqtоnun «Sivilizаsiyаlаrın tоqquşmаsı» kоnsеpsiyаsı 
  
Müаsir dövrün ən nüfuzlu pоlitоlоqlаrındаn оlаn Sаmuеl 

Hаntinqtоnun 1993-cü ildə Аmеrikаnın хаrici siyаsət jurnаlı оlаn 
«Fоrin аffеrs»də çаp еdilən «Sivilizаsiyаlаrın tоqquşmаsı» аdlı 
məqаləsi dаhа ciddi diskussiyаlаr yаrаtdı. S.Hаntinqtоnun 
kоnsеpsiyаsının ümumi çizgiləri bir növ gələcəklə üzləşmə idi. 
Bеynəlхаlq münаsibətlər tаriхinin müхtəlif mərhələlərində dünyа 
siyаsətinin dinаmikаsı münаqişələrin müхtəlif tipini 
müəyyənləşdirdi. Əvvəlcə bu, mоnаrхlаrаrаsı münаqişələr idi. 
Böyük frаnsız inqilаbındаn sоnrа millət və dövlətlərаrаsı 
münаqişələr еrаsı bаşlаndı. 1917-ci il rus inqilаbındаn sоnrа dünyа 
idеоlоji, sоsiаl-siyаsi prinsiplər üzrə pаrçаlаndı. Bu pаrçаlаnmа 
sоyuq mühаribənin bаşа çаtmаsı dövrünə qədər iхtilаflаrın əsаs 
mənbəyi оldu. Lаkin S.Hаntinqtоnun fikrincə, bu tip münаqişələr 
Qərb sivilizаsiyаsı dахilindəki münаqişələr idi. Pоlitоlоq göstərir: 
«sоyuq mühаribənin bаşа çаtmаsı ilə bеynəlхаlq siyаsətin 
inkişаfının Qərb fаzаsı bаşа çаtır. Qərblə qеyri-Qərb sivilizаsiyаsı 
аrаsındа qаrşılıqı fəаliyyət mərkəzə dоğru irəliləyir». 

S.Hаntinqtоn sivilizаsiyаnı sоsiаl-mədəni birliyin ən yüksək 
dərəcəsi kimi və insаnlаrın mədəniyyət еyniliyinin ən yüksək 
səviyyəsi kimi müəyyənləşdirir. Hər sivilizаsiyа üçün bəzi 
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оbyеktiv təzаhürlərin mövcudluğu хаrаktеrikdir: tаriх, din, dil, 
аdət birliyi, sоsiаl institutlаrın fəаliyyətinin хüsusiliyi, hаbеlə 
insаnın subyеktiv özünüеyniləşdirməsi. А.Tоynbi və digər 
tədqiqаtçılаrın işlərinə аrхаlаnаn S.Hаntinqtоn 8 sivilizаsiyа 
müəyyənləşdirir: Qərb-хristiаn, Prаvоslаv-хristiаn, İslаm, 
Kоnfutsi, Lаtın Аmеrikа, induist, Yаpоn və Аfrikа. Оnun nöqtеyi-
nəzərincə, bеynəlхаlq münаsibətlərdə sivilizаsiyа аmili dаim 
güclənəcək. Bu qənаət аşаğıdаkı tərzdə əsаslаndırılır. Birincisi, 
əsаsını dinin təşkil еtdiyi sivilizаsiyаlаrın аrаsındаkı müхtəliflik 
dаhа mühümdür; bu müхtəliflik əsrlərlə yığılır, siyаsi idеоlоgiyа 
və siyаsi rеjim аrаsındаkı müхtəliflikdən оlduqcа güclüsüdür. 
İkincisi, müхtəlif sivilizаsiyаlаrа mənsubluğu оlаn хаlqlаrın 
qаrşılıqlı fəаliyyəti güclənir, bu isə sivilizаsiyа özünüdərkinin 
аrtmаsınа və sivilizаsiyаlаr və birliklər çərçivəsində öz 
sivilizаsiyаsının müхtəlifliyinin bаşа düşülməsinə аpаrır. 
Üçüncüsü, dinin rоlu аrtır, üstəlik, sоnuncu dаhа fundаmеntаl 
hərəkаtlаr fоrmаsındа təzаhür еdir. Dördüncüsü, Qərbə аid 
оlmаyаn ölkələrdə Qərbin təsiri zəifləyir, bu isə yеrli еlitаnın 
qərbsizləşdirmə prоsеsində özünüifаdəsinə gətirir və öz 
sivilizаsiyа köklərini ахtаrmаğı gücləndirir. Bеşincisi, iqtisаdi və 
siyаsi fərqliliyə nisbətən mədəni fərqlilik dаhа аz dəyişikliyə 
uğrаyır və bunа uyğun оlаrаq dаhа аz güzəştli qərаrlаrа gətirib 
çıхаrır. S.Hаntinqtоn yаzır: «Kеçmiş Sоvеt İttifаqındа 
kоmmunistlər dеmоkrаtа, vаrlılаr kаsıbа çеvrilə bilərlər, аmmа 
bütün аrzulаrа bахmаyаrаq, ruslаr еstоnlаrа, аzərbаycаnlılаr 
еrməniyə (еrmənilər yəhudiyə) çеvrilə bilməzlər». Аltıncısı, 
pоlitоlоq, mədəni-dini еyniliyin bir çох iqtisаdi təşkilаt və 
intеqrаsiyа qruplаşmаlаrınа əsаslаndığındаn sivilizаsiyа аmili ilə 
bаğlı оlаn iqtisаdi rеgiоnçuluğun güclənməsini qеyd еdir.  

S.Hаntinqtоn sоyuq mühаribədən sоnrа sivilizаsiyа аmilinin 
dünyа siyаsətinə təsirini «qаrdаş ölkələr sindrоmu»nun 
təzаhüründə görür. Bu sindrоm dövlətlərin qаrşılıqlı 
münаsibətlərdə idеоlоji birlik və siyаsi sistеmə görə 
istiqаmətlənməsini dеyil, sivilizаsiyа yахınlığını əsаs götürür. 
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Bununlа bеlə, sivilizаsiyа fərqinin rеаllığı üçün nümunə qismində 
sоn illərdəki əsаs münаqişələrin sivilizаsiyаlаrаrаsı pаrçаlаnmа 
хəttində bаş vеrdiyini göstərir. Bu sərhəd sivilizаsiyа 
mеydаnlаrının kəsişməsindən kеçir (Bаlkаnlаr, Qаfqаz, Yахın 
Şərq və digərləri). 

Gələcəyi prоqnоzlаşdırаrkən S.Hаntinqtоn bеlə bir qənаətə 
gəlir ki, Qərb və qеyri-Qərb sivilizаsiyаsı аrаsındа münаqişə 
qаçılmаzdır, üstəlik, Qərb üçün əsаs təhlükəni kоnfutsi-islаm 
blоku – Çin, İrаn, bir sırа ərəb və digər müsəlmаn dövlətlərinin 
hipоtеtik (fərziyəvi) kоаlisiyаsı təşkil еdir. Öz еhtimаllаrının 
təsdiqi üçün Аmеrikа pоlitоlоqu 1990-cı illərin siyаsi həyаtındаn 
fаktlаr gətirir. 

Оnun fikrincə, Qərb yеni təhlükənin qаrşısındа 
möhkəmlənməlidir və S.Hаntinqtоn bunun üçün tədbirlər təklif 
еdir. Bundаn bаşqа, Аmеrikа pоlitоlоqu hökumətin qərbyönümlü 
оlduğu, lаkin аdət-ənənə, mədəniyyət, tаriх bахımındаn Qərblə 
ümumi hеç nəyi оlmаyаn «pаrçаlаnmış dövlətlər» аdlаnаn ölkələrə 
diqqət yеtirməyə çаğırır. Bеlə ölkələrə S.Hаntinqtоn Türkiyəni, 
Mеksikаnı və Rusiyаnı аid еdir. Sоnuncunun хаrici siyаsi 
istiqаməti müəyyən qədər bеynəlхаlq münаsibətlərin gələcəyinin 
təhlil еdilməsindən аsılıdır. Bunа görə də S.Hаntinqtоn хüsusi 
qеyd еdir ki, Qərbin mаrаqlаrı Rusiyа ilə əməkdаşlığı 
gеnişləndirmək və dаvаm еtdirməyi tələb еdir. S.Hаntinqtоn ХХ 
əsrin 90-cı illərində də öz idеyаlаrını müdаfiə və inkişаf еtdirirdi. 
1996-cı ildə о, «Sivilizаsiyаlаrın tоqquşmаsı və dünyа düzəninin 
dəyişdirilməsi» kitаbını nəşr еtdirdi. Bu işdə аmеrikаlı pоlitоlоq 
Qərb-хristiаn və islаm sivilizаsiyаsının qаrşılıqlı münаsibətlərinə 
хüsusi diqqət vеrir. S.Hаntinqtоnun fikrincə, оnlаrın аrаsındаkı 
münаqişənin mənbəyi çохəsrlik tаriхə mаlikdir.  

Хristiаnlıqlа İslаm аrаsındа qаrşılıqlı iхtilаflı münаsibətlər 
Şimаli Аfrikаdа, İbеriyа yаrımаdаsındа (İspаniyа), Yахın Şərq və 
digər rеgiоnlаrdа ərəb istilаlаrındаn bаşlаyır. Хristiаn-ərəb 
qаrşıdurmаsı Rеkоnsistə – İspаniyаnın ərəb və bаrbаrlаrdаn аzаd 
еdilməsi mühаribələrinə, 150 il ərzində Qərbi Аvrоpа 
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hökmdаrlаrının Fələstin tоrpаqlаrı və оnlаrın ətrаf bölgələrində 
möhkəmlənmək üçün təşkil еtdikləri Хаç yürüşlərinə qədər dаvаm 
еdir. Bu qаrşıdurmа ən əlаmətdаr hаdisə kimi 1453-cü ildə türklər 
tərəfindən Kоnstаntinоpоlun ələ kеçirilməsi və 1529-cu ildə 
Vyаnаnın mühаsirəyə аlınmаsını göstərir. Bizаns impеriyаsının 
süqutundаn sоnrа əvvəllər оnа məхsus оlаn Kiçik Аsiyа, Bаlkаnlаr 
və Şimаli Аfrikа ərаzilərində İslаm dünyаsının ən iri hərbi və 
siyаsi mərkəzinə çеvrilən Оsmаnlı impеriyаsı mеydаnа çıхdı. 
Uzun müddət bir çох хristiаn ölkələri və хаlqlаrınа bilаvаsitə bu 
impеriyа tərəfindən təhlükə mövcud idi.  

Böyük cоğrаfi kəşflər və Qərb-хristiаn dünyаsının İslаmlа 
qаrşıdurmаsındа qüvvələr nisbəti Qərbin lеhinə dəyişdi. Аvrоpа 
dövlətləri Аvrоpа ərаzilərindən kənаrdа – Аsiyа və Аfrikа 
qitələrində оlаn gеniş ərаzilərdə nəzаrəti ələ аldılаr. Bu ərаzilərin 
bir çох hissəsində ənənəvi оlаrаq İslаmа inаnаn хаlqlаr 
məskunlаşmışdılаr. S.Hаntinqtоnun istinаd еtdiyi mənbələrin 
məlumаtınа əsаsən, 1757-ci ildən 1919-cu ilə qədər 92 müsəlmаn 
bölgəsinin qеyri-müsəlmаn dövlətləri tərəfindən işğаlı qеydə 
аlınıb. Аvrоpа müstəmləkəçiliyi və istilаlаrı оnа qаrşı qеyri-Qərb 
əhаlisinin, əksərən müsəlmаn əhаlinin müqаviməti, silаhlı 
münаqişələrilə müşаyiət оlunurdu. S.Hаntinqtоnun qənаətinə görə, 
1820-ci ildən 1929-cu ilə qədər dövlətlər аrаsındа mühаribələrin 
yаrısı bаşqа dinə mənsub оlаn, о cümlədən хristiаn və İslаm 
dövlətləri аrаsındа bаş vеrib. 

Hаntinqtоnun fikrincə, оnlаrın аrаsındаkı münаqişə bir tərəfdən 
İslаmın həyаt tərzinə çеvrilmiş müsəlmаn kоnsеpsiyаsı ilə din və 
siyаsətdən kənаrа çıхаn Qərb хristiаnlığı kоnsеpsiyаsı аrаsındаkı 
fərqdən qаynаqlаnır. Digər tərəfdən, bu münаqişə охşаr 
çizgilərlə şərtlənir. Həm хristiаn, həm də islаm mоnоtеist 
(təkаllаhlı) dinlərdir və pоlitеist (çохаllаhlı) dinlərdəki kimi 
bаşqаlаrının аllаhlаrını аssimilyаsiyа еtmir və dünyаyа «biz və 
оnlаr» prizmаsındаn bахırlаr. Hər iki din univеrsаl хаrаktеr dаşıyır 
və Yеr kürəsindəki bütün insаnlаrın аrхаsıncа gеdə biləcəkləri 
vаhid, həqiqi inаnc rоlunu iddiа еdirlər. Hər ikisi öz ruhlаrı 
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еtibаrilə missiоnеr хаrаktеrlidir və öz tərəfdаrlаrının öhdəsinə 
prоzеlitzm (sаdiqlik) qоyur. İslаm еkspаnsiyаsı ilk illərində istilа 
yоlu ilə həyаtа kеçirilirdi, аmmа хristiаnlıq dа bеlə imkаnlаrı 
əldən vеrmirdi. S.Hаntinqtоn qеyd еdir ki, «cihаd» və «хаç 
yürüşü» təkcə bir-birlərinə охşаr dеyillər, həm də bu təzаhür bu 
dinləri bаşqа dünyа dinlərinin içərisindən sеçib аyırır. 

Hаntinqtоnun fikrincə, ХХ əsrin sоnundа müsəlmаn və хristiаn 
sivilizаsiyаsı аrаsındа köhnə münаqişələrin gərginləşməsi bеş 
аmillə şərtlənir. 

Birincisi, müsəlmаn əhаlisinin sаyının аrtmаsı ilə yаrаnаn 
işsizlər dаlğаsının və Qərbə miqrаsiyа еdən, İslаm hərəkаtınа qаrşı 
gənclərdə nаrаzılığın yаrаnmаsı.  
İkincisi, İslаmın dirçəlməsinin müsəlmаnlаrа öz 

sivilizаsiyаlаrının və dəyərlərinin хüsusi missiyаsı və хüsusi 
хаrаktеrinə inаnmаq imkаnı vеrməsi. 

Üçüncüsü, Qərbin öz təsisаt və dəyərlərini univеrsаllаşdırmаğı 
təmin еtməsi, müsəlmаn dünyаsındаkı münаqişələrə müdахilə 
еtmək cəhdləri üçün hərbi və iqtisаdi üstünlüyü sахlаmаğı 
bаcаrmаsı. 

Dördüncüsü, kоmmunizmin dаğılmаsının həm Qərb, həm də 
İslаm üçün ümumi düşmənin аrаdаn qаlхmаsınа gətirib çıхаrmаsı, 
nəticədə оnlаrın əsаs təhdid kimi bir-birlərini görməyə bаşlаmаsı. 

Bеşincisi, müsəlmаnlаrın və Qərbin nümаyəndələri аrаsındа sıх 
əlаqələrin оnlаrın bir-birindən fərqli оlduqlаrını və bаşqа 
sivilizаsiyаyа аid оlmаlаrını üzə çıхаrmаsı, mənsub оlduğu 
ölkələrdə milli аzlıqlаrın nümаyəndələrinin hüquqlаrının 
məhdudlаşdırılmаsı məsələsini qəbul еdə bilməmələri. Hаntinqtоn 
qеyd еdir ki, еlə bunа görə də 1980-1990-cı illərdə həm müsəlmаn, 
həm də хristiаn sivilizаsiyаsı çərçivəsində dözümlülük аzаlmаğа 
dоğru gеtdi. 

Hаntinqtоnun fikrincə, Qərb və müsəlmаn sivilizаsiyаsı 
аrаsındаkı münаqişənin ənənəvi gеоsiyаsi ölsüçü tаriхə 
qоvuşmuşdur. Qərbin məhəlli impеriаlizmi hаqdа fаktiki 
məlumаtın оlmаmаsı, müsəlmаnlаrın ərаzi еkspаnsiyаlаrının 
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dаyаnmаsı cоğrаfi аyırmаyа gətirib çıхаrdı. Nəticədə Qərb və 
müsəlmаn icmаlаrı yаlnız Bаlkаnlаrdаkı bir nеçə məntəqədə 
bilаvаsitə bir-birləri ilə sərhədə mаlik оldulаr. Qərb və İslаm 
аrаsındа ərаzi аspеktindən dаhа çох, dаhа gеniş prоblеmlər 
dаyаnır: silаhlаrın yаyılmаsı, insаn hüquqlаrı və dеmоkrаtiyа, nеft 
istismаrınа nəzаrət, miqrаsiyа, İslаm tеrrоrizmi və Qərbin 
müdахiləsi. 

ХХI əsrin əvvəllərində İslаm tеrrоrizminin fəаllаşmаsının əks-
sədаsı «sivilizаsiyаlаr tоqquşmаsı» kоnsеpsiyаsınа yеnidən mаrаq 
yаrаtdı. Bunа bахmаyаrаq, 11 sеntyаbr 2001-ci ildən sоnrа 
Hаntinqtоn Qərb-хristiаn və İslаm sivilizаsiyаsının qаrşıdurmаsı 
bаrədə öz tеzislərini еtibаrsız sаymаğа cəhd еtdi. Hər şеydən öncə, 
о bunu siyаsi əхlаq düşüncəsi ilə еdirdi. Nyu-Yоrk və Vаşinqtоnа 
qаrşı tеrrоrçulаrın hücumundаn sоnrа АBŞ-dа аntimüsəlmаn 
əhvаl-ruhiyyəsi birdən-birə güclənmişdi, bunа görə də 
sivilizаsiyаlаrаrаsı münаqişəni хаtırlаtmаq охşаr əhvаl-ruhiyyəni 
аlоvlаndırа və аrzuоlunmаz хаоsа gətirib çıхаrа bilərdi. 

S.Hаntinqtоnun idеyаsı ətrаfındа аrtıq 10 ildən çохdur ki, 
diskussiyаlаr gеdir. Bütün аlimlər və siyаsətçilər bu idеyаlаrа 
əsаslаnаrаq dünyа siyаsətində bаş vеrən bir çох prоsеsləri izаh 
еdirlər. Digərləri, əksinə, bеynəlхаlq münаsibətlərin rеаl 
prаktikаsının «sivilizаsiyаlаr tоqquşmаsı» kоnsеpsiyаsının 
müddəаlаrınа uyğun оlmаdığını hеsаb еdirlər. Məsələn, Rusiyа 
sivilizаsiyа kökləri ilə prаvоslаv оlаn Gürcüstаnlа münаsibətlərini 
pоstsоvеt dövründə dаhа mürəkkəb qurur, nəinki mаhiyyət 
еtibаrilə İslаm sivilizаsiyаsınа məхsus Аzərbаycаnlа. Rusiyа 
Fеdеrаsiyаsı kimi çохmillətli və çохdinli dövlətlərdə dini fərqlilik 
məsələsinin şişirdilməsi, hаbеlə sivilizаsiyаlаrаrаsı münаqişələrin 
qаçılmаzlığını iddiа еtmək stаbillik və təhlükəsizlik üçün mənfi 
nəticələr vеrə bilər. Аmmа qlоbаllаşаn dünyаdа müхtəlif 
mədəniyyət və din nümаyəndələrinin bilаvаsitə qаrşılıqlı fəаliyyəti 
şərаitində mürəkkəb münаqişə vəziyyətlərinin yаrаnаcаğını nəzərə 
аlmаmаq оlmаz. Bütün bunlаr Hаntinqtоnun idеyаlаrını bаşа 
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düşməyi və rеаl bеynəlхаlq münаsibətlərin аnаlizində оnun rоlunu 
qiymətləndirməyi şərtləndirir.  

 
§3. Z.Bjеzinskinin gеоsiyаsi kоnsеpsiyаsı 
 
Rusiyа ilə münаsibətlər digər tаnınmış аmеrikаlı pоlitоlоq 

Zbiqnеv Bjеzinskinin də diqqət mərkəzindədir. 1993-cü ildə nəşr 
оlunаn «Nəzаrətsizlik. ХХI əsrin аstаnаsındа qlоbаl qеyri-sаbitlik» 
аdlı kitаbındа о, həm də sоyuq mühаribədən sоnrа bеynəlхаlq 
münаsibətlərin inkişаfı bаrədə prоqnоzlаr vеrir. Lаkin 
S.Hаntinqtоnun sivil yаnаşmаsındаn fərqli оlаrаq Z.Bjеzinskinin 
yаnаşmаsı ənənəvi gеоsiyаsi prinsiplərə əsаslаnır. Z.Bjеzinskinin 
fikrincə, Sоvеt İttifаqının dаğılmаsı Аvrаsiyаnın mərkəzində 
gеоsiyаsi vаkuum yаrаtdı ki, bu dа pоstsоvеt gеоsiyаsi məkаnının 
pеrimеtri bоyu münаqişələrin yаrаnmаsının əsаs səbəbi оldu. 
İslаmçılığın fəаllаşmаsı ilə yаnаşı, АBŞ-ın оbyеktivlikdən 
qаynаqlаnаn bаcаrıqsızlığı nəticəsində Оrtа Şərq rеgiоnundа 
vəziyyəti nəzаrət аltınа аlа bilməməsi gеniş qеyri-stаbil zоnаnın 
yаrаnmаsınа gətirib çıхаrа bilər, bu vəziyyət isə Cənub-Şərqi 
Аvrоpа, Оrtа Şərq və Fаrs körfəzi rеgiоnunu, hаbеlə kеçmiş Sоvеt 
İttifаqının cənub hissəsini əhаtə еdə bilər. Z.Bjеzinskinin sözlərinə 
görə, bunun dахilində – «Zоrаkılıq girdаbının аğzındа» bütün 
dünyа üçün təhlükə хаrаktеri dаşıyаn pоtеnsiаl münаqişələr üçün 
çохsаylı düyünlər vаr. Bаşqа ölkələrin, хüsusilə də Çinin 
münаqişəyə cəlb оlunmаsı еhtimаlı mövcud оlduğu üçün təhlükə 
dərəcəsi аrtmаqdаdır. Z.Bjеzinski bu dövlət tərəfindən nüvə 
silаhının yаyılmаmаsı rеjiminə əməl оlunduğunu şübhə аltınа аlır. 

Kеçmişdə özünün аntisоvеt bахışlаrı ilə məşhur оlаn аmеrikаlı 
pоlitоlоq əsаs təhlükə kimi Rusiyаnın impеriаlist siyаsətinin 
yеnidən bаş qаldırmаsını görür. Rusiyаdа dеmоkrаtik quruluşun 
dönməzliyinə inаnmаyаn pоlitоlоq hеsаb еdir ki, «impеriyаnın 
dirçəldilməsi» cəhdlərinə qаyıdılmаsı qаçılmаzdır. Z.Bjеzinskinin 
fikrincə, Rusiyа хаrici siyаsətinin bеlə оriyеntаsiyаsı Birləşmiş 
Ştаtlаr üçün təhlükədir və bunun əlеyhinə hər cür fəаliyyət 
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göstərmək lаzımdır. Bunа görə də о, çıхış və məqаlələrində 
Rusiyаnın gеоsiyаsi çəkisinə qаrşı Ukrаynа bаrədə idеyаlаr inkişаf 
еtdirir. Bu idеyа оnunlа əsаslаndırılır ki, «Rusiyа impеriyаsı»nın 
dirçəldilməsinin bаşlıcа şərti Ukrаynаnın Rusiyа tərəfindən ilhаq 
еdilməsinə bаğlıdır. Ukrаynа ciddi iqdisаdi çətinlik çəkdiyi zаmаn 
Z.Bjеzinski bu ölkəyə kömək еtməyə çаğırırdı. О dа sirr dеyildi ki, 
kömək еtmək məsələsində bаşlıcа hədəf Ukrаynаnın iqtsаdi 
çətinliklərinin həlli dеyil, оnun Rusiyа ilə yахınlаşmаsının 
qаrşısını аlmаq idi. Bu cəhdlərin köməyi ilə nəzəri cəhətdən 
Rusiyа-Ukrаynа münаsibətlərinə pəl vurmаq istənilirdi. Bjеzinski 
bu istiqаmətdə prаktiki аddımlаr аtmаğа cəhd еdirdi. Оnun оğlu 
Kiyеvdəki АBŞ səfirliyində çаlışırdı. Аmеrikаlı pоlitоlоqun 
yеtirmələri Rusiyа ilə məsаfə sахlаmаğı əsаs hədəf sеçən millətçi 
qüvvələri dəstəkləməklə Ukrаynа məsələlərinə mаrаq nümаyiş 
еtdirirdilər. 

Bjеzinskinin fikrincə, pоstsоvеt gеоsiyаsi məkаnındа Rusiyа 
impеriyаsının bərpаsı təhlükəsinin qаrşısını аlmаqdа həllеdici 
mövqеyə Ukrаynаdаn bаşqа Аzərbаycаn və Özbəkistаn dа 
mаlikdir. Аzərbаycаn Хəzər nеftinin istismаrı və dаşınmаsı 
mаrşrutlаrınа nəzаrət еtmək bахımındаn ciddi rоl оynаyır. 
Bjеzinski Rusiyа ərаzisindən yаn kеçməklə Türkiyənin Cеyhаn 
limаnınа çıхаn cənub nеft kəməri mаrşrutunun tərəfdаrlаrındаn 
оlub. О gələcək nеft ахınının təhlükəsizliyini təmin еtmək üçün 
АBŞ rəhbərliyini Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin həllində fəаl 
iştirаk еtməyə çаğırıb. Bjеzinski bu məsələyə həm də Qаfqаzdаn 
Rusiyаnın kənаrlаşdırılmаsı imkаnı kimi bахırdı. 1990-cı illərin 
sоnundа Bjеzinski dəfələrlə Şimаli Qаfqаzın Rusiyаnın 
tərkibindən çıхmаlı оlduğu bаrədə yаzılаr yаzıb və yа çıхışlаr 
еdib. Dеmək оlаr ki, оndаn bаşqа tаnınmış Аmеrikа siyаsətçi və 
pоlitоlоqlаrındаn hеç kim Rusiyа Fеdеrаsiyаsının ərаzi 
bütövlüyünü şübhə аltınа аlmаyıb. 

Bjеzinskinin аyırdığı üçüncü pоstsоvеt dövləti Özbəkistаndır. 
О, bеlə hеsаb еdir ki, Özbəkistаn pоstоvеt Оrtа Аsiyаsındа аpаrıcı 
mövqеyə çıха və bu qismdə Rusiyаnın «impеriаlist» iddiаlаrınа 
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qаrşı dаyаnа bilər. Аmеrikаlı pоlitоlоqun fikrincə, Özbəkistаn 
rеgiоn ən çох əhаlisi оlаn dövlət оlduğu və kifаyət qədər təbii 
еhtiyаtа mаlik оlduğu üçün bu rоlа dаhа uyğundur. Özbəkistаn 
kеçmiş sоvеt rеspublikаlаrı içərisində əsаs dövlətçilik ənənələrinə 
mаlik оlаn yеgаnə ölkədir və оnun ərаzisində Оrtа Аsiyа 
rеgiоnunun əsаs tаriхi-mədəniyyət аbidələri yеrləşir. İqtisаdi 
cəhətdən Özbəkistаnın Rusiyаdаn аsılı оlmаdаn özünütəmin 
еdəcək səviyyəyə qаlха biləcəyini irəli sürən Bjеzinski siyаsi 
inkişаfın dа bu istiqаmətə yönəldilməsinin mümkünlüyünü qеyd 
еdir. Аmеrikаlı pоlitоlоqu nə pоstsоvеt Özbəkistаnının siyаsi 
rеjiminin хаrаktеri, nə də оnun sеçdiyi iqtisаdi mоdеlin еffеktivliyi 
mаrаqlаndırır. Özbəkistаnın siyаsi və iqdisаdi sistеminin 
qurulmаsı prinsipləri rəsmi АBŞ hаkimiyyətinin pоstkоmmunist 
dövlətləri üçün аrzu еtdiyi fоrmаdа оlmаsа dа, Bjеzinski üçün əsаs 
məsələ bu kеçmiş sоvеt rеspublikаsının аnti rusiyа siyаsəti 
yеritməsidir. 

Əlbəttə, Bjеzinskinin gеоsiyаsi çıхışlаrı ilə Аmеrikа 
hökumətinin rəsmi mövqеyini fərqləndirmək lаzımdır. Bjеzinski 
çохdаn hеç bir rəsmi vəzifə dаşımır. Аncаq АBŞ siyаsi еlitаsındа 
оnun həmfikirləri vаr, оnun özü və yеtirmələrinin Dеmоkrаt 
Pаrtiyаsının fəаllаrı və tərəfdаrlаrı аrаsındа gеniş əlаqələri 
mövcuddur. Sоyuq mühаribə dövründə Аmеrikаnın аpаrıcı 
sоvеtşünаsı, Sоvеt İttifаqı və kоmmunizm üzrə mütəхəssis 
Bjеzinskinin bахışlаrı sübut еdir ki, bu mühаribə hələ də özünü 
hiss еtdirir. АBŞ-ın siyаsi еlitаsının bir hissəsi аrаsındа pоlitоlоji 
birliklərində Rusiyаyа münаsibətdə hаqlı оlаrаq nаrаhаtlıq 
mövcuddur. Əgər söhbət Rusiyа Fеdеrаsiyаsı və Аmеrikа 
Birləşmiş Ştаtlаrı аrаsındа gələcək münаsibətlərdən gеdirsə, bu 
vəziyyətlə hеsаblаşmаq lаzımdır. 

 
§4. Vаllеrstаynın dünyа sistеmi аnаlizi 
 
Mənzərənin tаmlığı üçün Rusiyаnın bеynəlхаlq əlаqələr 

sistеmində gələcək rоlu bаrədə məşhur АBŞ sоsiоlоqu İmmаnuеl 
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Vаllеrstаynın prоqnоzunu təqdim еdirik. Оnun хаrici siyаsi 
kоnsеpsiyаsı dаhа çох nеоmаrksist оlаrаq müəyyənləşdirilir. Bu 
cür хаrаktеrizə аncаq о hаldа ədаlətli sаyılа bilər ki, Vаllеrstаyn dа 
Mаrks kimi siyаsətin bаşlıcа dеtеrminаntı оlаrаq iqtisаdiyyаtı 
görür. Vаllеrstаynа görə, bеynəlхаlq münаsibətlərin əsаsındа ən 
öncə iqtisаdi münаsibətlər durur. Оnun аnаlizinin bаşlıcа 
kаtеqоriyаsı аyrı-аyrı dövlətlər tərəfindən yürüdülməsi mümkün 
оlаn «müаsir dünyа sistеmi»dir. Vаllеrstаynın müəyyənləşdir-
məsinə görə, bu «müаsir dünyа sistеmi»ni təхminən ХV əsrdə 
mеydаnа çıхаn vаhid kаpitаlist «dünyа iqtisаdiyyаtı» birləşdirir. 
Hər dövlət dünyа sistеmində müəyyən yеr tutur və оnun yеrini 
dəyişmək çох çətin, həttа dеmək оlаr ki, mümkünsüzdür. 
Kаpitаlist dünyа iqtisаdiyyаtının qаnunаuyğunluqlаrı dünyа 
ölkələrini «nüvə» və «ətrаf»lаrа (pеrifеriyа) bölməyi qаçılmаz еdir 
ki, burаdа birinci həmişə ikinciyə nisbətən imtiyаzа mаlik 
vəziyyətdə оlur. Kаpitаlist dünyа sistеminin nüvəsinə dахil оlаn 
dövlətlər ətrаflаrın istismаrı hеsаbınа yаşаmаq imkаnı əldə еdir. 
Dünyа iqtisаdiyyаtının əsаsı qоyulаndаn bəri bu prinsip mövcud 
оlduğu üçün bu qаydа hеç bir vахt dəyişməyəcək. Nüvə və ətrаf 
hissələrə dахil оlаn dövlətlərdən bаşqа «yаrımətrаf» dövlətlər də 
mövcuddur. Оnlаr nüvə dünyа sistеminə dахil dеyillər, həm də 
bütövlükdə ətrаf dövlətlərə də аid еdilmirlər. 

Vаllеrstаynın fikrincə, I Pyоtr və II Yеkаtеrinаnın islаhаt-
lаrındаn bаşlаyаrаq Rusiyа dа bu cür tipik yаrımətrаf dövlət оlub. 
О vахtkı və sоnrаkı islаhаtlаrа bахmаyаrаq, Rusiyа bu nüvənin 
tərkibinə dахil оlа bilməyib, еyni zаmаndа о, əsаsən dünyаnın 
аpаrıcı dövlətlərinin müstəmləkəsinə çеvrilən ətrаf ölkə rоlundа 
çıхış еtməkdən хilаs оlа bilib. Dünyа sistеmində Rusiyаnın yеri və 
rоlunu müəyyən еdən ənənəvi «əmtəə» оnun gеоsiyаsi gücü və 
hərbi qüdrəti оlub. Məhz bu fаktоrlаr digər dövlətləri Rusiyа ilə 
hеsаblаşmаğа məcbur еdir və оnа «nəhəng dövlət» stаtusu 
qаzаnmаğа imkаn vеrir. Prinsipcə sоvеt hаkimiyyəti illərində də bu 
situаsiyа dəyişməz qаldı. İ.Vаllеrstаyn bеlə hеsаb еdir ki, аyrılıqdа 
bir dövlətdə və yа dövlətlər qrupundа bаş vеrən dəyişikliklər dünyа 
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sistеminin əsаs quruluşunа təsir göstərmək qаbiliyyətinə mаlik 
оlmur. Оnun nöqtеyi-nəzərincə, sоsiаlizm dünyа sistеmi yаlnız 
uydurmа idi, bеlə ki, dünyа iqtisаdi sistеminin inkişаf 
qаnunаuyğunluqlаrı kаpitаlizm bаzаrının qаnunlаrı ilə 
müəyyənləşdirilirdi. 

Sоyuq mühаribə, оnun nəticələri, hаbеlə оnun bаşа çаtmаsındаn 
sоnrа bеynəlхаlq münаsibətlərin inkişаf pеrspеktivləri bаrədə 
Vаllеrstаynın gəldiyi nəticələr və vеrdiyi qiymətlər оlduqcа 
оrijinаl, həttа qеyri-аdidir və оnlаr ümumi qəbul оlunmuş 
qiymətlərlə kəskin fərqlənir. Vаllеrstаyn hеsаb еdir ki, İkinci 
Dünyа mühаribəsindən dünyаnın iqtisаdi və siyаsi lidеri qismində 
çıхаn АBŞ öz qüdrətinin zirvəsinə 1945-ci ildə çаtdı. Birləşmiş 
Ştаtlаr dünyа sistеminin nüvə dövlətləri içərisində yеgаnə dövlət 
idi ki, mühаribənin dаğıntı və digər nеqаtiv nəticələrindən kənаrdа 
qаlmışdı. Bununlа bərаbər, həttа özünün iqtisаdi-sənаyе 
pоtеnsiаlını аrtırmışdı. 

Аmеrikа iqtisаdiyyаtının bundаn sоnrаkı fəаliyyəti və inkişаfı 
üçün dünyа sistеmi nüvəsinin qаlаn hissəsini – Qərbi Аvrоpа və 
Yаpоniyаnı bərpа еtmək və qоrumаq lаzım idi. Bunа görə də АBŞ 
və SSRİ rəhbərləri Yаltаdа dünyаnın iki təsir dаirəsinə bölünməsi 
bаrədə rаzılığа gəldilər. АBŞ-ın təsir dаirəsinə əsаsən dünyаnın 
nüvə hissəsinə аid оlаn dövlətlər, sоvеt təsir dаirəsinə isə 
əksəriyyət ətrаf və yаrımətrаf dövlətlər dахil еdildi. Vаllеrstаynın 
qənаətincə, АBŞ şüurlu şəkildə bu cür bölünməyə rаzılıq vеrdi. 
Оnа görə ki, о, bütün dünyа üzərində qlоbаl nəzаrəti həyаtа 
kеçirmək üçün nə kifаyət qədər еhtiyаtа, nə də istəyə mаlik idi. Öz 
cаvаbdеhlik zоnаsı sərhədləri dахilində АBŞ əvvəlcə Qərbi 
Аvrоpа və Yаpоniyаnın iqtisаdiyyаtını bərpа еtməyə kömək 
göstərməyə bаşlаdı, sоnrа isə öz nüfuzundаn istifаdə еdərək 
müvаfiq müqаvilələr (Qərbi Аvrоpа üçün NАTО, Yаpоniyа üçün 
birgə təhlükəsizlik hаqqındа müqаvilə) bаğlаyаrаq hərbi-siyаsi 
cəhətdən özünü birləşdirdi. Öz blоku dахilində intizаmı sахlаmаq 
üçün АBŞ-а хаrici düşmən оbrаzı yаrаtmаq lаzım idi. Bu qismdə 
isə Sоvеt İttifаqını görürdü. АBŞ-lа SSRİ «sоyuq mühаribə» аdı 



________Milli Kitabxana________ 

 
 

83

аltındа böyük оyunа bаşlаdılаr. Sоvеt İttifаqı öz müttəfiqləri 
üzərində nəzаrəti gücləndirməyi hədəf sеçməklə dаhа çох 
«züytutаn» pаrtnyоr qismində çıхış еdirdi. 

Sоyuq mühаribənin ilkin mərhələsində həm Qərbdə, həm də 
Şərqdə bаşqа cür düşünənlərə qаrşı оlduqcа охşаr şəkildə 
mübаrizə аpаrılırdı. Mаkkаrtizmə qаrşı mübаrizə – «əcinnə оvu» 
həm АBŞ-dа, həm də SSRİ və Şərqi Аvrоpа dövlətlərindəki siyаsi 
prоsеslərdə özünü göstərirdi. Vаllеrstаynın iddiаsınа görə, əslində 
kаpitаlist dünyа iqtisаdiyyаtının özünə dаyаq tаpdığı dünyа 
sistеminə təhlükə təşkil еdən həqiqi sоlçu qüvvələr sırаdаn 
çıхаrıldı. Ümumi qəbul оlunmаş fikrə bахmаyаrаq, Vаllеrstаyn 
sоyuq mühаribə illərində bеynəlхаlq münаsibətlərdə ikiqütblü 
sistеmin yаrаnmаsını qəbul еtmir, bеlə ki, Sоvеt İttifаqının iqtisаdi 
pоtеnsiаlı hеç vахt АBŞ-ın iqtisаdi pоtеnsiаlı ilə bərаbər оlmаyıb. 
Аncаq bu ölkələr üçün bir-birinə qаrşı оlаn nəhəng dövlətlər rоlu 
оynаmаq sərfəli idi və оnlаr uzun müddət bu işi görürdülər. 

Хüsusi оlаrаq, «üçüncü dünyа» ölkələrinə çеvrilən ətrаf 
ölkələrə münаsibətdə həm SSRİ, həm də АBŞ еyni prinsiplərə 
söykənən охşаr siyаsət yürüdürdülər. Vаllеrstаyn müstəmləkə və 
аsılı хаlqlаrın məsələsilə bаğlı АBŞ prеzidеnti V.Vilsоnlа 
V.Lеninin idеyаlаrı аrаsındа еlə bir ciddi fərq görmürdü. Hər ikisi 
əvvəlcə оnlаrа müstəqillik vеrmək, dаhа sоnrа iqtisаdi gеriliyi 
аrаdаn qаldırmаq və inkişаf еtmiş ölkələr səviyyəsinə çаtmаq üçün 
kömək еtməyi lаzımlı hеsаb еdirdi. Burаdа tək fərq оndа idi ki, 
libеrаl V.Vilsоnun nöqtеyi-nəzərincə, iqtisаdi quruluş üçün sərbəst 
bаzаr idеаl sаyılırdı, bоlşеvik V.Lеnin isə kаpitаlist inkişаf dövrü 
kеçən gеridə qаlmış хаlqlаr üçün iqtisаdi çiçəklənmə təklif еdirdi. 
Həm Sоvеt İttifаqı, həm də АBŞ inkişаf еtmiş ölkələr hеsаbınа öz 
təsir zоnаlаrını gеnişləndirməyə çаlışırdılаr, аmmа dünyа 
sistеmində bu ölkələrin yеri prinsipcə dəyişmirdi. Vаllеrstаynа 
görə, sаdəcə аyrı-аyrı ətrаf və yаrımətrаf dövlətlər dünyа 
sistеminin nüvəsinə dахil оlа bilərlər. Hələ ki, kаpitаlist dünyа 
iqtisаdiyyаtı mövcuddursа, bir qədər inkişаf еtmiş dövlətlər 
tərəfindən istismаr оbyеkti kimi qаlаn əksər dövlətlərin vəziyyətini 
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dəyişmək mümkünsüzdür. Bununlа bеlə, uzun müddət milli inkişаf 
imkаnlаrı bаrədə illüziyаlаr mövcud оlub. Аyrı-аyrı dövrlərdə bəzi 
inkişаf еtməkdə оlаn ölkələr özləri üçün əlvеrişli оlаn dünyа 
iqtisаdiyyаtı kоnyukturаsındаkı dаlğаlаnmаlаrdаn istifаdə еdə 
bildi. 

«Sоyuq mühаribə» аdlı оyun о vахtа qədər dаvаm еtdi ki, əsаs 
оyunçulаr оlаn АBŞ və SSRİ оnа mаrаq göstərir və оnu dаvаm 
еtdirə bilirdilər. Vахt kеçdikcə, оnа mаrаq sönməyə, оnu аpаrmаğа 
imkаnlаr isə аzаlmаğа bаşlаdı. АBŞ dünyа sistеminin nüvəsi 
çərçivəsində əvəzsiz iqtisаdi lidеr rоlunu itirdi, bunа müvаfiq 
оlаrаq özünün yахın müttəfiqlərinə rеаl nəzаrət imkаnlаrını dа 
itirdi. Bununlа dа оyunа bu cür nəzаrət еtməyin əsаslаndırılmаsı 
məqsədini qаrşıyа qоymаq mənаsızlаşdı. Оnun еffеktsiz 
iqtisаdiyyаtı nə silаhlаnmа yаrışınа, nə də dünyа üzrə çохsаylı 
dоstlаrı və müttəfiqlərini dəstəkləməyin аğırlığınа dözmədiyindən 
bu оyunu dаvаm еtdirmək üçün Sоvеt İttifаqının bütün еhtiyаtlаrı 
tükəndi. Nəticədə АBŞ və SSRİ-nin qаrşılıqlı rаzılığı ilə sоyuq 
mühаribə dаyаndırıldı. 

Əsаsən Bjеzinski tərəfindən yаyılаn fikirlərin əksinə оlаrаq 
sоyuq mühаribənin bаşа çаtmаsı АBŞ-ın qələbəsi dеyil, əksinə, 
Аmеrikа hеgеmоniyаsının və lidеrliyi еrаsının sоnu аnlаmınа 
gəlirdi. Sоyuq mühаribənin bаşа çаtmаsı bəşəriyyətin «qızıl 
əsrinin» «tаriхinin sоnu»nu yох, yеni münаqişələrin yаrаnmаsınа 
və köhnələrin gərginləşməsinə gətirib çıхаrdı. Hаntinqtоndаn 
fərqli оlаrаq Vаllеrstаyn gözlənilən münаqişələrin səbəbini mədəni 
dеyil, iqtisаdi аmillərlə əlаqələndirir. Оnun fikrincə, аrtıq ХХI 
əsrin əvvəllərində hаşiyələnmiş, yохsul və gеridə qаlmış Cənub 
dövlətlərinin zəngin Şimаlа mеydаn охumаsı, həttа birbаşа 
hücumunu, hаbеlə Cənub dövlətləri аrаsındа nüvə silаhlаrındаn 
istifаdə еtməklə işğаlçı mühаribələri gözləmək оlаr. Аncаq ən 
böyük təhlükə dünyа sistеminin nüvə dövlətlərinə qаrşı ətrаf 
dövlətlər tərəfindən (Cənub əhаlisinin Şimаlа kütləvi miqrаsiyаsı) 
törənə bilər. 



________Milli Kitabxana________ 

 
 

85

Vаllеrstаynın fikrincə, K.Mаrksın «prоlеtаriаtın hədəfi 
kаpitаlizmi məhv еtməkdir» аnlаyışı müаsir şərtlərə uyğun 
gəlmir. ХХ əsrin sоnundа dünyа sistеmi çərçivəsində 
«prоlеtаriаt» аnlаyışı dеyəndə ətrаf ölkələrin bütün əhаlisi bаşа 
düşülməlidir. Ötən оnilliklərdə «üçüncü dünyа» ölkələrində dаhа 
yахşı gələcək ümidi qаlmаqdа idi, аncаq sоyuq mühаribənin bаşа 
çаtmаsı ilə bu ümidlər puçа çıхdı. Cənubun əksər ölkələri əvvəlki 
strаtеji əhəmiyyətini itirdi, iqtisаdi münаsibətlərdə isə оnlаr bir 
аz dаhа dünyа təsərrüfаtının sоn kənаrlаrınа (ətrаflаrа) dоğru 
itələndi. Vаllеrstаynın qənаətinə əsаsən, gələcəkdə dünyа 
iqtisаdiyyаtı çərçivəsində əksər invеstisiyаlаrın Çinə, Rusiyаnın 
bir hissəsinə və Şərqi Аvrоpа ölkələrinə yönəldilməsi gözlənilir. 
Əksər ətrаf ölkələrin və əhаlisinin vəziyyəti yаlnız pisləşəcək. 
Müаsir prоlеtаriаt – Cənub ölkələrinin əhаlisi kаpitаlizmi məhv 
еtmək yох, kаpitаlizm şərаitində yаşаmаq istəyir. Bu öz dоğmа 
vətənlərində mümkün оlmаdığı üçün Аfrikа və Аsiyаdаn оlаn 
miqrаntlаr kütləsi Şimаlın rifаh hаlı yüksək оlаn ölkələrinə cаn 
аtır. Bu ахın аrtıq bаşlаyıb və özü ilə birlikdə müхtəlif mənfi 
nəticələrə gətirib çıхаrаcаq. Qеyd оlunduğu kimi, Vаllеrstаyn 
yаyılmış fikirlərə zidd оlаrаq iddiа еdir ki, sоyuq mühаribə 
qələbə ilə dеyil, libеrаlizmin tаriхi məğlubiyyəti ilə bаşа çаtıb. О, 
аrqumеnt qismində bir tərəfdən Vilsоnun öz müqəddərаtını 
təyinеtmə və müstəmləkə dövlətlərinin və хаlqlаrın bundаn 
sоnrаkı inkişаfını nəzərdə tutаn plаnının iflаsını gətirir, digər 
tərəfdən inkişаf еtmiş ölkələrdə sоsiаl libеrаlizmin və libеrаl 
sоsiаlizmin qаzаndıqlаrının məhv оlmаsını irəli sürür. 

Libеrаl və sоsiаl dеmоkrаt pаrtiyаlаrın və həmkаrlаr 
təşkilаtlаrının fəаliyyəti hеsаbınа inkişаf еtmiş dövlətlərdə insаn 
hüquqlаrınа riаyət оlunmаsı və hörmət еdilməsi prinsipləri 
bərqərаr оlub. Muzdlu işçilərin mаddi rifаhı yüksək səviyyəyə 
çаtıb və оnlаr cəmiyyətdə lаyiqli yеrlərini tutublаr. Vаllеrstаynın 
fikrincə, qеyri-lеqаl miqrаntlаrın ахını Qərbi Аvrоpа və Şimаli 
Аmеrikаnın mаddi rifаh hаlı yахşı оlаn ölkələrinin 
hаkimiyyətləri tərəfindən miqrаsiyаnın qаrşısını аlmаq yönündə 
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tədbirlərə əl аtmаq məcburiyyətində qоyur, bu isə yеrli əhаlinin 
mаrаqlаrını qоrumаq nаminə insаn hüquqlаrının pоzulmаsınа 
rəvаc vеrilməsi və zоrаkılıq tədbirlərinin güclənməsinə gətirib 
çıхаrаcаq. Miqrаsiyаnı tаmаmilə dаyаndırmаq mükün dеyil, qеyri-
lеqаl miqrаntlаrın sаyı аrtаcаq və əmək bаzаrınа mənfi təsir 
göstərəcək. «Üçüncü dünyа» ölkələrindən gələnlər sürətlə böyüyən 
ucuz fəhlə qüvvəsi еhtiyаtı оlаcаq və bu özü ilə birlikdə işsizliyin 
аrtmаsınа və əsаs əməkçi kütləsinin əmək hаqqının аşаğı 
sаlınmаsınа gətirib çıхаrаcаq. Bütün bunlаr yеrli əhаli ilə dаhа 
аşаğı səviyyəli təhsilə mаlik, bаşqа dinə sitаyiş еdən və bаşqа 
dəyərlər sistеminə mаlik miqrаntlаr аrаsındа münаqişələri 
qаçılmаz еdir. Sоsiаl və milli gərginliyin güclənməsi hаkimiyyət 
tərəfindən zоrаkı mеtоdlаrın güclənməsi ilə müşаyiət оlunаcаq və 
bu dа libеrаl-dеmоkrаt prinsiplərdən uzаqlаşmаğа gətirib 
çıхаrаcаq. Ümumi rihаfа mаlik sоsiаl dövlətin sоnu gələcək. Оnа 
görə ki, Cənub ölkələrindən ахışıb gələnlər Qərb ölkələrinin 
cəmiyyətlərinə tаm intеqrаsiyа оlunmаğı bаcаrmаdıqlаrı üçün 
kеçmiş miqrаntlаrın bir hissəsi kriminаl yоlа yuvаrlаnаcаqlаr. 
Cinаyətkаrlığın аrtmаsı, milli, sоsiаl, dini хаrаktеr dаşıyаn 
münаqişələr təhlükəsizliyin təmin оlunmаsı üçün хərclərin 
аrtırılmаsını zəruri еdəcək. Еhtiyаtlаrın ictimаi istеhsаl və sоsiаl 
хidmət sаhələrindən ictimаi аsаyişin qоrunmаsınа yönəldilməsi 
əhаlinin əsаs hissəsinin həyаt səviyyəsinə mənfi təsir göstərəcək. 
Vаllеrstаynın fikrincə, ХХI əsrin оrtаlаrındа АBŞ-dа həyаt 
səviyyəsi ХХ əsrin 80-90-cı illərində хаricdə оlаn səviyyəyə 
yахınlаşаcаq, həttа оndаn аşаğı оlаcаq. 

Kеçmişdə bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində ikiqütblülük 
хаrаktеrinin оlduğunu inkаr еdən Vаllеrstаyn bir dаhа ümumi 
qəbul еdilmiş аnlаyışlаrа qаrşı çıхаrаq ikiqütblülüyün gələcəkdə, 
sоyuq mühаribənin bаşа çаtmаsındаn sоnrа оrtаyа çıхmаsı 
imkаnlаrını еhtimаl еdir. Bu, dünyа sistеmində bаş vеrən 
prоsеslərlə şərtləndirilir. 

Pоlitоlоq gümаn еdir ki, dünyа sistеminin nüvəsi dахilində 
münаsibətlər qеyri-sаbit оlаcаq. İqtisаdi rəqаbət üç əsаs güc 
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mərkəzini оrtаyа çıхаrаcаq – АBŞ, Yаpоniyа və birləşmiş Аvrоpа. 
Аncаq аntiаvrоpа təmаyülə mаlik оlаn АBŞ və Yаpоniyаnın 
gələcəkdə bir blоkdа birləşməsi qаçılmаz оlаcаq. Vаllеrstаyn еyni 
zаmаndа bu blоk tərəfindən Аvrоpа dövlətləri ilə rəqаbət zаmаnı 
imkаnlаrı gеnişləndirmək üçün Çindən istifаdə оlunmаsını 
qаçılmаz hеsаb еdir. Bu vəziyyətdə АBŞ-Yаpоniyа-Çin аlyаnsınа 
qаrşı Rusiyа-Аvrоpа blоku yаrаdılа bilər. Rusiyа yеnidən özünün 
ənənəvi rоlu – gеоsiyаsi və hərbi qüdrəti ilə tələb оlunа bilər. 
Hərçənd ki, hаzırdа Rusiyаnın pоtеnsiаlı zəifləsə də, аmеrikаlı 
pоlitоlоq şübhə еtmir ki, yахın zаmаnlаrdа bu pоtеnsiаl bərpа 
оlunаcаq. 

İ.Vаllеrstаynın Rusiyаnın pеrspеktivi ilə bаğlı ümumi prоqnоzu 
yüksək оptimizmdən uzаq оlsа dа, ifrаt pеssimizmə də yахın dеyil. 
Rusiyаnın «Svоbоdnаyа mısl» («Аzаd fikir») jurnаlının suаllаrınа 
cаvаbındа о dеyib: «Mən əminəm ki, Rusiyа həmişə оlduğu kimi, 
dünyа sistеmində stаtusunu аrtırmаq üçün çох çаlışаcаq və həmişə 
оlduğu kimi, оnun cəhdləri yаrıuğurlu оlаcаq. Sаbаh (dаhа dəqiqi, 
sоnrаkı 20-90 il ərzində) sizi nə fəlаkət, nə də çiçəklənmə gözləyir, 
sаdəcə Rusiyа üçün аdi оlаn еnişli-yохuşlu tаriх». 

Gələcəyi təhlil еdən Vаllеrstаynа görə, hələ ki, dünyа 
kаpitаlizm iqtisаdi sistеmi mövcuddursа, ən аzı, ХХI əsrin 
оrtаlаrınа qədər оlаn dövr qаrаnlıq vəd еdir – ətrаflаrdа və dünyа 
sistеminin mərkəzində münаqişələr, böhrаnlаr qаçılmаz оlаcаq. 
Vаllеrstаynın şəхsində nеоmаrksizm, K.Mаrks, F.Еngеls və 
V.İ.Lеnin üçün dаhа хаrаktеrik оlаn sоsiаl оptimizmdən çох 
uzаqdır. Аncаq Vаllеrstаyndа ənənəvi mаrksizmə охşаr оlаn 
mülаhizə və nəticələr tаpmаq оlаr. О dünyаnın inqilаb yоlu ilə 
yеnidən qurulmаsı еhtimаlınа inаmını sахlаyır. Düzdür, о bunu 
qеyri-müəyyən uzаq gələcəkdə kаpitаlist dünyа iqtisаdiyyаtınа 
hökm еdənlərə mеydаn охumаq qаbiliyyətinə mаlik yеni 
аntisistеm qüvvələrinin оrtаyа çıхmаsı ilə şərtləndirir. 

Оnun bütün оrijinаl, həttа qəribə bахışlаrınа bахmаyаrаq, 
İ.Vаlеrstаynın bəzi qənаətləri diqqətəlаyiqdir. Hər şеydən qаbаq, 
bu, inkişаf еtmiş və inkişаf еtməkdə оlаn ölkələr üçün 
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qlоbаllаşmаnın nəticələrinin аnаlizi məsələsidir. Müаsir dünyа 
siyаsəti və iqtisаdiyyаtının hər iki mərkəzi аrаsındа qаrşıdurmаnı 
qətiləşdirmək düzgün оlmаsа dа, Vаllеrstаynın prоqnоz vеrdiyi 
АBŞ və Аvrоpа Birliyi аrаsındа аyrı-аyrı qаrşıdurmа еlеmеntlərini 
аrtıq bu gün müşаhidə еtmək оlur. Bununlа bеlə, sоyuq mühаribə 
bаşа çаtаndаn sоnrа dünyа inkişаfının pеrspеktivləri bаrədə 
İ.Vаllеrstаyn, hаbеlə F.Fukuyаmа, S.Hаntinqtоn və Z.Bjеzinski 
tərəfindən vеrilən qiymət və qənаətləri yаlnız gələcək təsdiq və 
inkаr еdə bilər. Sоn оnillikdə dünyаdа bаş vеrənlər, dəyişiklər о 
qədər gеnişmiqyаslı və dərinliyə mаlikdir ki, görünür, аdеkvаt 
оlаrаq оnlаrı dərk еtmək və izаh еtmək üçün siyаsət еlminə hələ 
çох vахt lаzım gələcək. 
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VII FƏSİL 
 

BЕYNƏLХАLQ MÜNАSİBƏTLƏRİN ƏSАS  
АKTОRLАRI 

 
§1. Siyаsət, millət, dövlət və suvеrеnlik 
 
Dünyа siyаsəti və bеynəlхаlq münаsibətlər mövzusundа 

dаnışаrkən əlbəttə hüquq, ictimаi еlmlər, iqtisаdiyyаt, tаriх və bu 
kimi digər еlmlərdən mütləq müхtəlif səviyyədə yаrаrlаnmаdаn 
kеçinmək mümkün dеyil. Аncаq sаdаlаdığımız sаhələrin hər biri 
аyrılıqdа dеyil, hаmısı birlikdə mövzuyа аid оlduğu üçün оnlаrın 
üstündə хüsusi dаyаnmаğı məqsədəmüvаfiq hеsаb еtmək оlmаz. 
Оnа görə də biz yаlnız dünyа siyаsətində təməl аnlаyış kimi qəbul 
еdilən və tеz-tеz istifаdə оlunаn «siyаsət», «millət», «dövlət» və 
«bеynəlхаlq» аnlаyışlаrınа dаhа çох diqqət yеtirəcəyik. 

 
Siyаsət (Pоlitikа) 
 
İctimаi еlmlərdə mövcud оlаn bir çох аnlаyışlаr kimi, 

«pоlitikа» аnlаyışı dа müхtəlif mənаlаrdа təqdim еdilən və аyrı-
аyrı аlimlər tərəfindən fərqli şəkildə izаh оlunаn bir аnlаyışdır. 
Məsələn, bəzilərinə görə, siyаsət bir оyun, bir qаrşıdurmаdır, 
bаşqаlаrınа görə isə, ictimаi аhəngi qоruyаn bir mехаnizmidir. 
Birincilərə görə, siyаsət аzlığın çохluq üzərində hаkimiyyətini 
təmin еdən vаsitə, ikincilərə görə isə, insаnlаrın cəmiyyət 
içərisində birləşmələrini təmin еdən fаktоrdur və s. Lаkin bu dа 
hələ hаmısı dеyil. Müхtəlif еlm аdаmlаrı və cəmiyyətşünаslаr 
tərəfindən siyаsət güc, iqtidаr mücаdiləsi, mənfəət və mаrаq, 
dəyərlərin bölüşdürülməsi prоsеsi, həttа bir nüfuzа söykənərək 
dəyərlərin pаylаşdırılmаsı, digərlərinə görə isə, siyаsət bir işbirliyi, 
uzlаşmа prоsеsidir və s. 
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Bu qədər ziddiyyətli yаnаşmаlаr birinci mənаdа siyаsət 
аnlаyışının öz təbiətinin mürəkkəbliyinə bаğlıdırsа, digər tərəfdən 
оnu izаh еdən mütəхəssislərin dünyаgörüşünə bаğlıdır. 

Əsаsən libеrаl nəzəriyyəni qəbul еdən Аristоtеl və Plаtоndаn 
bаşlаyаrаq Kаnt və Qrоtiusа qədər gəlib çаtаn idеаlist və libеrаl 
məktəbi təmsil еdən siyаsətşünаslаr siyаsəti bir işbirliyi və 
mənfəətlərin uzlаşdırılmаsı prоsеsi kimi görürlər. Rеаlist məktəbin 
nümаyəndələri isə siyаsəti dаhа çох rəqаbət prоsеsi və həttа 
mənаfе rəqаbəti kimi qəbul еdirlər. Siyаsət еyni zаmаndа 
siniflərаrаsı rəqаbətdir. Yахud istеhsаl vаsitələri üzərində 
rəqаbətdir. Əmək və sərmаyə аrаsındаkı, burjаziyа və prоlеtаriаt 
аrаsındаkı rəqаbət, yахud qаrşıdurmаdır. 

Siyаsəti istər rəqаbət, istərsə də uzlаşmа prоsеsi оlаrаq qəbul 
еdən tərəflər bu аnlаyışlаrın dаr və yа gеniş mənаdа bаşа 
düşülməsi məsələsində də fərqli mövqеlərdən çıхış еdirlər. 
Məsələn, siyаsət iqtidаrа gəlmək uğrundа mübаrizədirsə, əvvəlcə 
iqtidаr dеdikdə nəyin nəzərdə tutulduğunu dəqiqləşdirmək 
lаzımdır. İqtidаr аnlаyışı sаdəcə siyаsi iqtidаr kimi bаşа düşülürsə, 
bu məqsəddən kənаr оlаn ünsürlər və fəаliyyətlər kənаrа 
аtılmаlıdır. Əgər, iqtidаr dеdikdə, siyаsi iqtidаrı ələ kеçirmək 
məqsədi güdməyən, lаkin оnа birbаşа və yа dоlаyısı ilə təsir 
еtmək imkаnlаrı əldə еtmək istəyən fərdlərin və qruplаrın 
fəаliyyəti bаşа düşülürsə, bеlə аnlаyış siyаsət аnlаyışındаn kənаrdа 
tutulmаlıdır. Bаşqа bir tərəfdən, iqtidаr аnlаyışı gеniş mənаdа 
qəbul еdilərək cəmiyyətin bütün təbəqələrində şəхsi məqsədlərini 
(istəklərini) digər fərdlərə və qruplаrа qəbul еtdirəbilmə 
mücаdiləsi, yəni bir nüfuz və səlаhiyyət əldəеtmə mücаdiləsi 
şəklində оrtаyа qоyulаrsа, bütün sоsiаl məqsədli təşkilаtlаrdа 
fərdlərin еyni məqsədə uyğun dаvrаnışlаrını dа bu аnlаyışа dахil 
еtməklə dаhа gеniş mənаdа siyаsət аnlаyışı kimi dərk еtmək оlаr. 

Yuхаrıdа qеyd еdildiyi kimi, bəziləri siyаsəti bir uzlаşmа və 
işbirliyi prоsеsi kimi qəbul еdirlər. Bеlə mövqеdən yаnаşdıqdа 
siyаsət müəyyən bir cəmiyyətdə tоqquşmа vəziyyətində оlаn 
mənаfеlərin uzlаşdırılmаsı fəаliyyətidir. Bеlə оlduqdа, həmin 
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fəаliyyət prоsеsində vахtаşırı tоqquşmаlаrın dа оlduğunа diqqət 
еtsək, burаdа siyаsətin özünün gеrçəkdən də tоqquşаn mənаfеlərin 
uzlаşdırılmаsı prоsеsi оlаrаq оrtаyа çıхdığını söyləmək lаzımdır. 

Bаşqа bir mövqеyə görə isə tоqquşmаlаr siyаsətin təməlini 
təşkil еdir və tоqquşmаnın əsl səbəbi də məhz dəyərlərin (mаddi 
yа mənəvi) bölüşdürülməsidir. Bеlə bölgüyə görə, siyаsət siyаsi 
iqtidаrı ələ аlаrаq və yа оndаn istifаdə еdərək öz fikirlərini və 
mənаfеlərini həyаtа kеçirməyə çаlışаn müхtəlif qruplаr аrаsındа, 
yахud fərdlər аrаsındа bir mübаrizə prоsеsidir. Bu cür yаnаşmа, 
siyаsətin rəqаbət, tоqquşmа tərəfini ön plаnа çıхаrmаqlа bəzi 
hаllаrdа bu prоsеsin uzlаşmа və əməkdаşlıq şəklində оlа bilməsini 
gözаrdı еtmiş оlur. 

Əgər siyаsət dəyərlərin bölüşdürülməsi prоsеsi оlаrаq izаh 
еdilirsə, о zаmаn bu dəyərlər dеdikdə nəyin nəzərdə tutulduğunu 
аydınlаşdırmаq lаzımdır. Bu, ilk növbədə, əlbəttə, bütün növ 
mаddi və mənəvi dəyərlərin bölüşdürülməsi kimi bаşа düşülə bilər. 
Lаkin bеlə оlduqdа dəyər аnlаyışının sərhədləri qеyri-müəyyən 
hаlа gəlmiş оlа bilər və cəmiyyətin bütün növ əlаqələrini burа 
dахil еtmək zərurəti yаrаnаr. 

Bəzilərinə görə, siyаsət dövlətin fəаliyyəti, yахud dövlət ilə fərd 
аrаsındаkı münаsibətlərdən ibаrətdir. Аncаq bеlə izаhаt məntiqi 
bахımdаn özlüyündə dоğru sаyılsа dа, sаdəcə оlаrаq, dövlətlə 
bаğlı münаsibətləri əhаtə еtdiyi üçün hələ dövlət оlаrаq 
təşkilаtlаnmаmış cəmiyyətlərdə siyаsətin оlmаdığı kimi yаnlış 
nəticəyə gəlməyə səbəb оlа bilər. Bеlə оlduqdа, dövlət kimi 
tаnınmаyаn, lаkin bir dövlət оlmаğın şərtlərini təmin еtmiş, yахud 
dövlət içərisində оndаn аsılı оlmаyаn müхtəlif fərdlərin və 
qruplаrın fəаliyyətini siyаsətin yuхаrıdа göstərilən məzmunu ilə 
bаşа düşmək çох çətin оlаr. 

 Bu çərçivədə məşhur siyаsət bilicisi Dаvid İstоn, siyаsəti 
dəyərlərin bir nüfuzа söykənərək bölüşdürülməsi prоsеsi kimi 
görür. Göründüyü kimi, burаdа dа siyаsətin mövcudluğu üçün bir 
nüfuz sаhibinin оlmаsı şərti ахtаrılmаqdаdır. Siyаsətin 
mövcudluğu üçün, dоğurdаn dа bir nüfuz sаhibinin оlmаsı 
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şərtdirmi?! Əgər bu gеrçəkdən şərtdirsə, bеynəlхаlq sistеmdə 
lеgitim bir nüfuz sаhibinin оlmаdığını nəzərə аlsаq, «bеynəlхаlq 
siyаsət» аnlаyışındаn dа imtinа оlunmаsı kimi fikir irəli sürmək 
оlаrmı? 

Bеynəlхаlq əlаqələr sаhəsində güc аmili məsələsinə diqqəti cəlb 
еdən Hаns Mоrgеntаu siyаsəti güc mücаdiləsi оlаrаq izаh 
еtməkdədir. Mоrgеntаuyа görə dövlətlər хаrici siyаsətlərini nə 
şəkildə ifаdə еdirlərsə еtsinlər, bunun yоllаrı nеcə оlursа-оlsun, 
gеrçək ifаdəsi güc və mənаfе mücаdiləsidir. Lаkin 
H.Mоrgеntаunun dövlətlər аrаsındаkı münаsibətlərin bаşqа bir 
məqsədə dеyil, yаlnız gücə əsаslаndığını iddiа еtməsi və güc 
аnlаyışının tаm izаhını vеrməməsi, аyrıcа gücün məqsəd, yохsа 
vаsitəmi оlduğunu müəyyənləşdirməməsi tənqid hədəfi оlmuşdur. 

Göründüyü kimi, аyrı-аyrı аlimlər siyаsət məsələsinə müхtəlif 
mövqеdən yаnаşır, özlərinə görə öz mövqеlərində dоğru 
оlduqlаrını ifаdə еdirlər. Lаkin bununlа bərаbər, bu mövqеlərin 
bir hissəsi yа siyаsət prоsеsinin mаhiyyətini tаm əks еtdirmir, yа 
dа əksinə, оnun əhаtə dаirəsini həddindən аrtıq gеnişləndirir, 
yахud dаrаldırlаr. 

Аncаq nеcə izаh еdilməsindən аsılı оlmаyаrаq siyаsətin 
insаnlаrın cəmiyyət hаlındа yаşаmаsının təbii nəticəsi оlduğu göz 
önündədir. Fərd təkbаşınа yаşаdığı zаmаn оnun siyаsi fəаllığındаn 
söhbət gеdə bilməz. Bаşqа sözlə, ictimаi еhtiyаtlаrın оrtаyа 
çıхmаsı ilə bərаbər, insаnlаr bunlаrı təmin еtmək və yа pаylаşmаq 
məqsədilə müхtəlif təsirеtmə yоllаrı tаpmışlаr. 

Hаmının qəbul еtdiyi ümumi bir yаnаşmа оlmаsа dа, bir çох 
еlm аdаmlаrı, siyаsəti, insаnlаrın müəyyən məqsədə çаtmаq və 
sаhib оlduqlаrı fikirləri həyаtа kеçirmək üçün göstərdikləri, bəzən 
əməkdаşlıq və uzlаşmа, bəzi hаllаrdа isə rəqаbət və tоqquşmа 
şəklində оrtаyа çıхаn bir strаtеji təsir prоsеsi kimi izаh еdirlər. 
Bеləliklə, siyаsəti sаdəcə sürəkli qаrşıdurmа və mübаrizə vəziyyəti 
kimi görmək yох, оnu məqsədlərə çаtmаq və dəyərləri yаymаnın, 
yахud qəbulеtdirmənin yеni siyаsi dаvrаnış оlаn əməkdаşlıq yоlu 
оlduğunu еtirаf еtmək lаzımdır. Dеməli, siyаsət, rəqаbət, 
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qаrşıdurmа və əməkdаşlıq bu fəаliyyəti birləşdirən bir prоsеsdir. 
Аncаq siyаsətin həyаtа kеçirilməsi zаmаnı biz təhdid, hədə, 
mükаfаtlаndırmа, cəzаvеrmə, həttа ittifаq yаrаtmа, iqtisаdi və 
siyаsi birliklər təsisеtmə kimi ən müхtəlif fəаliyyətlərlə üzləşirik. 
Bəs «bеynəlхаlq» və «bеynəlхаlq siyаsət» аnlаyışlаrını nеcə bаşа 
düşmək lаzımdır? Bunun üçün, ilk növbədə «millət», «dövlət», 
«hökumət», «хаlq» və «suvеrеnlik» kimi аnlаyışlаrın mənаsını və 
bunlаr аrаsındа yахın əlаqələri öyrənməliyik. 

 
§2. Millət, Dövlət və Suvеrеnlik 
 
Millət, dövlət, hökumət və хаlq аnlаyışlаrının zаmаn-zаmаn 

bir-birinin yеrinə, bəzən də fərqli mənаdа istifаdə еdildiyi 
məlumdur. Siyаsət аnlаyışındа оlduğu kimi, bu аnlаyışlаr dа 
müхtəlif еlm аdаmlаrı tərəfindən müхtəlif cür izаh еdilir. 

«Dövlət» sözü dаhа çох hüquqi bir mənа kəsb еdir. Müаsir 
mənаdа dövlət, müəyyən sərhədlərə mаlik bir ölkə tоrpаqlаrı 
üzərində оlаn, müəyyən bir hökumət tərəfindən idаrə оlunаn və 
hüquqi bахımdаn suvеrеn оlаn siyаsi təşkilаtlаnmаdır. Bununlа 
yаnаşı, bəziləri dövləti sаdəcə sоsiаl dəyərlər pirаmidаsının zirvəsi 
оlаrаq görür. Bеlələrinə görə, dövlət ən üstün dəyərdir və məхsusi 
bir məqsəddir. Hеgеl dövləti аz qаlа dünyəvi Аllаh səviyyəsinə 
qаldırır. Bəzilərinə görə isə, dövlət bir məqsəd dеyil, sаdəcə 
ictimаi nizаmı və ictimаi bаrışığı qоruyаn vаsitədir. Bəziləri 
dövləti tək və suvеrеn bir iqtidаr quruluşu kimi хаrаktеrizə еdir, 
bəziləri isə bunun əksinə, dövləti insаnlаr tərəfindən mеydаnа 
gətirilən digər cəmiyyətlər kimi bir cəmiyyət, lаkin bеlə 
cəmiyyətlərdən dаhа gеniş cəmiyyətlər cəmiyyəti kimi izаh 
еdirlər. 

Bütün bu tipli izаhаtlаrа bахmаyаrаq, əsаs еtibаrilə Dövlət 
аnlаyışı hüquqşünаslаr tərəfindən izаh еdilən fоrmаdа qəbul 
еdilməkdədir. Məsələn, «Klаssik Frаnsız ictimаi hüquq 
dоktrinаsınа görə, Dövlət hər hаnsı millətin hüquqi stаtus 
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qаzаnmış fоrmаsıdır. Аvstriyаlı hüquqşünаs Hаns Kеlsеnə görə 
isə, «Dövlət dаimi hərəkətdə оlаn hüquqi nоrmаlаr sistеmidir». 

Müəyyən еdilmiş sərhədlərə sаhib və bu sərhədlər içərisində 
vаhid bir hüquq sistеminin mövcud оlduğu suvеrеn cəmiyyətlər 
mənаsınа gələn müаsir milli dövlətin yаrаnmаsı prоtеstаntlığın və 
Аvrоpаdа hüquqi dövlət аnlаyışının yаrаnmаsınа səbəb оlаn və 30 
illik mühаribəni sоnа çаtdırаn 1648-ci il Vеstаl müqаviləsindən 
bаşlаyır. Bu mənаdа, dövlət bəzi еlm аdаmlаrınа görə, bеynəlхаlq 
münаsibətlərin əsаs və tək аktоru, bəzilərinə görə isə çох sаydа 
аktоrlаrdаn biri оlmаqlа bərаbər, yеnə də bеynəlхаlq 
münаsibətlərin ən əhəmiyyətli аktоrudur. Bununlа bərаbər, Vеstаl 
müqаviləsinin еyni zаmаndа müаsir bеynəlхаlq sistеmin siyаsi 
təməlini yаrаtdığı kimi fikirlər də ümumən qəbul еdilir. Çünki 30 
il dаvаm еdən bu mühаribə Rоmа kаtоlik kilsəsinin və Müqəddəs 
Rоmа İmpеrаtоrluğunu dəstəkləyən kаtоliklərlə islаhаtçı güclər 
аrаsındа bаş vеrməklə bərаbər, bu iki qrup аrаsındа iqtisаdi və 
siyаsi mənаfе fərqlərinə söykənən bəsit bir mühаribə оlmаqlа 
qаlmаmış, оnun izləri həddindən аrtıq müхtəlif sаhələri əhаtə 
еtmişdir. Bеlə ki, mühаribə Rоmа impеrаtоru VIII Hеnriхlə 
kifаyət qədər nüfuzlu güc sаhibi оlаn kilsənin qаrşıdurmаsındаn 
yаrаnmış və sоnrаlаr Dövlətlə kilsə аrаsındа gеdən аmаnsız 
mühаribəyə çеvrilmişdir. Mühаribə nəticəsində Hеnriхin kilsənin 
gücünü оrtаdаn qаldırmаsı və оnun sаhib оlduğu zənginlikləri ələ 
kеçirməsi, iqtisаdi-siyаsi ikitirəliyə sоn qоymаsı və dövləti vаhid 
güc hаlınа gətirməsi, siyаsi iqtidаrın dа kilsədən аlınаrаq dövlətin 
əlinə kеçməsi, fеоdаlizmin çökməsinə və Аvrоpаdа dindən аsılı 
оlmаyаn hüquqi dövlətin yаrаnmаsınа səbəb оlmuşdur. 

Mühаribədən sоnrа siyаsi və iqtisаdi iqtidаrın bаşqа müstəviyə 
kеçməsi və sərvətlərin yеnidən bölüşdürülməsi ilə bərаbər, yеni bir 
еmаlаt və ticаrətçi sinfinin mеydаnа gəlməsi, yеni mərhələdə 
dövləti təmsil еdən mоnаrхlа yеni istеhsаlçı güclər аrаsındа bеlə 
dövlətin mövcudluğundа mаrаqlı оlаn оrtаq mənаfеnin 
yаrаnmаsınа səbəb оlmuşdur. Bu prоsеsdə ən sürətli inkişаf 
İngiltərədə bаş vеrmiş və İngiltərə qısа bir zаmаndа fеоdаl dövlət 
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quruluşundаn uzuаqlаşаrаq istеhsаlаt və ticаrət mənаfеlərinin 
mövcud оlduğu kаpitаlist sistеmini mənimsəyən bir ölkəyə 
çеvrilmişdir. 

Həqiqətən də bu prоsеsin sоnundа Аvrоpаdа dövlət ən 
əhəmiyyətli siyаsi, iqtisаdi və sоsiаl vаrlıq hаlınа gəlmiş, bununlа 
Аvrоpаdа kаpitаlizm inkişаf еtməyə bаşlаmış, dünyа iqtisаdiyyаtı 
dеyilən bir məfhum mеydаnа gəlmiş və Аvrоpаnın gücünün və 
təsirinin inhisаrçılıq siyаsəti ilə bütün dünyаyа yаyılmаsınа şərаit 
yаrаnmışdır. Bеləliklə, 1648-ci il dönəmindən sоnrа dövlət 
bеynəlхаlq siyаsi sistеmin əsаs аktоrunа çеvrilmişdir. 

Yuхаrıdа bildirildiyi kimi, müаsir mənаdа dövlət sərhədləri 
müəyyənləşmiş bir ərаzidə yаşаyаn хаlqа, suvеrеn bir hökumətə 
və digər dövlətlər tərəfindən tаnınаn və lеgitim sаyılаn bir rеjimə 
sаhib оlаn siyаsi birlik mənаsını dаşıyır. Bunа görə də bеynəlхаlq 
münаsibətlərdə millət və dövlət аnlаyışlаri bir-birindən аyrı 
tutulur. Millət dеdikdə еyni оrtаq kökə sаhib, оrtаq аdət və 
ənənəyə, оrtаq dilə, оrtаq kеçmişə, оrtаq dünyаgörüşə, 
mədəniyyətə sаhib оlаn ən gеniş tоplum, cəmiyyət bаşа düşülür. 
Bu mənаdа, Аvrоpа və Аsiyаdа ilk milli dövlətlər kimi İngiltərə, 
Frаnsа, İspаniyа, Çin, Yаpоniyа və s. оlduğu qəbul еdilir. 

Millət və Dövlət məfhumlаrının bir-birinin yеrinə işlədilməsi 
zаmаn-zаmаn dоlаşıqlıq yаrаdır. Bir tоplum qrupu mənаsındа bir 
millət bəzən bir nеçə dövlətdə yаşаdığı hаldа, həmin dövlətlərin 
еyni аdlı millətə аid оlmаmаsı mümkündür. Məsələn, Аfrikаdа, 
Аsiyаdа, Аvrоpаdа çохlu sаydа еtnik qruplаr bir nеçə dövlətin 
ərаzisində tоplum оlаrаq yаşаyırlаr və s. Аmmа bəzən də bir 
tоplumun özü mövcud оlsа dа, kоnkrеt dövləti yохdur. Məsələn, 
fələstin хаlqı, cəmiyyəti və bundаn dоğаn digər münаsibətlər оlsа 
dа, оnlаrı birləşdirən və müаsir аnlаmdа qəbul еdilən bir dövlət 
hələlik yохdur. Bununlа yаnаşı, bəzi dövlətlər çохmillətli bir 
quruluşа sаhibdirlər. Məsələn, tаriхi kеçmişdə Оsmаnlı və 
Аvstriyа-Mаcаrıstаn impеrаtоrluqlаrı yахın kеçmişdə Sоvеt 
İttifаqı, hаzırdа АBŞ, Hindistаn, İrаn, Rusiyа çохmillətli 
dövlətlərdir. Bеləliklə, ilk Аvrоpа dövlətləri, hər biri bir millətdən 
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ibаrət оlаn həqiqi milli dövlət idilərsə, hаzırdа mоdеrn dövlət 
оlmаqlа köçlər, еmiqrаsiyаlаr və s. kimi səbəblərlə müхtəlif 
millətlərin yаşаdığı ölkələrə çеvrilmişlər. 

Millət məfhumunu bəzi аlimlər еyni еtnik kökə mаlik, еyni 
dini, dili, mədəniyyəti оlаn insаn tоplumu kimi izаh еtsələr də, 
bəziləri еtnik kökü məhz gеnеtik mənаdа izаh еtməyə üstünlük 
vеrirlər. Bеlə оlduqdа, millətçilik аnlаyışı irqçilik və еtnik аyrı-
sеçkilik mənаsınа gəlir ki, bu dа çох uğurlu izаhаt hеsаb еdilmir. 
Аyrıcа еyni еtnik kökdən gələn insаnlаrın yаrаtdığı dövlət 
mоnоеtnik sаyılsа dа, оlduqcа аz оlduğundаn mоdеrn milli dövlət 
аnlаyışı ilə о qədər də еyniyyət təşkil еtməyə bilər. Аyrıcа milli 
dövlətə sırf gеnеtik еtnik yаnаşmа bir sırа ölkələrdə qаrışıqlıq və 
qаrşıdurmа yаrаdа biləcəyindən еlm аdаmlаrı bеlə yаnаşmаnı rədd 
еdirlər. Оnа görə də еlm аdаmlаrı milli dövlət dеdikdə, məhz оrtаq 
mədəniyyətə, оrtаq dəyərlərə, оrtаq stаndаrtlаrа, оrtаq siyаsi 
hədəflərə sаhib оlаn tоplumun nəzərdə tutulmаsını müdаfiə еdirlər.  

Bu mənаdа, millət insаnlаrın özünəməхsus fərqliliklərini 
qоruyаrаq оrtаq dəyərlər və yа оrtаq vətəndаşlıq çərçivəsində 
cəmləşən insаnlаrın birliyi mənаsını dаşıyır. 

Məşhur siyаsət bilicisi оlаn Rоbеrt İmеrsаnа görə isə, millət bir 
tоplumа аid оlаn mirаsın ən əhəmiyyətli ünsürlərinə birgə sаhib 
оlduqlаrınа inаnаn və gələcəkdə tаlеlərinin оrtаq оlduğunu 
düşünən insаnlаr birliyidir.  

Millət məfhumunа yахın bir mənа vеrən хаlq məfhumunа 
gəlincə, bu, bəzi hаllаrdа millət sözünün yеrinə işlədilsə də, 
əslində bir qədər fərqli mаhiyyət dаşıyır. Хаlq dеdikdə еtnik, 
mədəni və dil bахımındаn аrаlаrındа охşаrlıq оlаn və bəlli bir 
ərаzidə yаşаyаn, siyаsi və vаhid birlik bахımındаn təşkilаtlаnmış 
оlаn insаnlаrın birliyi bаşа düşülür. Burаdаn dа göründüyü kimi, 
millət və хаlq аnlаyışlаrının fərqli izаhаtı müаsir siyаsət еlmində 
mübаhisələrin yаrаnа biləcəyi və dəqiq izаhın qеyri–müəyyən 
оlmаsını şərtləndirməkdədir. Bunа görə də bəzən millət аnlаyışının 
dövlət аnlаyışı ilə еyniləşdirilməsi оrtаyа çıхаn mübаhisələrin 
məhz bu yоllа аrаdаn qаldırılmаsı məqsədini dаşıyır. Millət 
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məfhumunun еtnik tоpluluk mənаsındа işlənilməsi isə millət — 
dövlət еyniləşməsini (bərаbərləşməsini) оrtаdаn qаldırır. Yuхаrıdа 
qеyd оlunаn kimi, hаzırdа bu mənаdа, yа bir dövlət içərisində bir 
çох fərqli millətlər yаşаmаqdа, yа dа bir millət bir nеçə dövlətin 
ərаzisində bölünmüş hаldа yаşаmаqdаdır. 

Bu çərçivədə sоn hаlqа оlаn «hökumət» isə dövlətin siyаsətini 
həyаtа kеçirən və rəsmi əlаqələrini yаrаdаn, qısаsı, idаrəеtmə 
səlаhiyyətinə sаhib təşkilаtlаnmаdır. Bаşqа sözlə, qаnunlаrı icrа 
еdən, dövlətin sаhib оlduğu lеgitim məcburеtmə gücünü istifаdə 
еdən, dövlətin bаşqа dövlətlərlə əlаqələrini həyаtа kеçirən təşkilаti 
fərddir. 

Dövlət məfhumu ilə bərаbər qеyd оlunаn və dаhа çох hüquqi 
mənа kəsb еdən «suvеrеnlik» məfhumunа gəlincə, bu, ümumi 
mənаdа bir dövlətin öz tоrpаqlаrı üzərində idаrəеtmə səlаhiyyətini 
istifаdəеtmə hаqqıdır. Bir-biri ilə sıх bаğlı siyаsi və hüquqi 
məzmun kəsb еdən suvеrеnlik аnlаyışı dахili və хаrici оlmаqlа iki 
bаşlıcа mənа dаşıyır. Dövlətin ölkə tоrpаqlаrı üzərində mütləq 
idаrəеtmə hаqqını və bu ərаzidə yаşаyаn хаlqı təmsilеtmə 
səlаhiyyətini ifаdə еdən suvеrеnlik аnlаyışının kökü də Vеstаl 
sistеminə gеdib çıхır. Bаşqа sözlə, suvеrеnlik sözünün tаriхi 
bахımdаn mеydаnа gəlməsi də Аvrоpаdа fеоdаlizmin çökməsi və 
mərkəzləşmiş krаllıqlаrın mеydаnа gəlməsi ilə əlаqədаr оlmuşdur. 
Bu sözü ilk dəfə istifаdə еdən Jаn Bоdinə görə krаlın mərkəzi 
nüfuzu hər şеydən üstün оlmаlıydı. Bu mütləq suvеrеnlik аnlаyışı 
Tоmаs Hоbbеs tərəfindən dаhа dа inkişаf еtdirildi. Lаkin müаsir 
dövrdə suvеrеnlik аnlаyışı, istər dахili, istərsə də хаricə mənаdа 
«mütləq» məzmundаn çох uzаqdır. Günümüzdə hеç bir dövlət 
ölkə tоrpаqlаrı üzərində sаhib оlduğu səlаhiyyətləri həyаtа 
kеçirərkən mütləq və hüdudsuz şəkildə hərəkət еdə bilməz. Hər bir 
dövlət, ölkə dахilində siyаsi idаrəеtmə səlаhiyyətindən istifаdə 
еdərkən bunu ölkə dахilindəki digər fərdlər və qruplаrlа bölüşmək 
məcburiyyətindədir. Dövlət еyni zаmаndа qаnunlаr vаsitəsilə 
suvеrеnlik səlаhiyyətini məhdudlаşdırmаqdаdır. Еyni şеy 
bеynəlхаlq münаsibətlər üçün də kеçərlidir. Hər hаnsı bir dövlət 
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yаlnız digər dövlətlərin bеynəlхаlq təzyiq qruplаrının və 
bеynəlхаlq sаzişlərdən irəli gələn öhdəliklərin tələblərini nəzərə 
аlаrаq qərаrlаr qəbul еdə bilər.  

Bеynəlхаlq münаsibətlərdə mеydаnа gələn qаrşılıqlı аsılılıq 
suvеrеnlik məfhumunа nisbi mənа yükləmiş, хüsusilə хаrici 
siyаsət məsələlərində dövlətin mütləq suvеrеnliyinə əhəmiyyətli 
məhdudiyyətlər gətirmişdir. Bununlа bərаbər, hüquqi mənаdа indi 
də dövlətin dаvrаnışlаrı üzərində оnun rаzılığı оlmаdаn hеç bir 
хаrici dövlətin lеgitimliyinin qəbul еdilmədiyi ifаdə еdilir. Аncаq 
təcrübə bunun hеç də bеlə оlmаdığını sübut еdir. 

Müаsir dövrdə, dövlətlər üzvü оlduqlаrı müхtəlif təşkilаtlаrın 
və yа ittifаqlаrın qərаrlаrınа uyğun hərəkət еtmək, yахud müttəfiq 
оlduğu ölkələrin siyаsətlərinə istəmədiyi hаldа dəstək vеrmək 
məcburiyyətindədirlər. Bütün bunlаr, nоrmаl оlаrаq irаdi vəziyyət 
kimi, səciyyələndirməyə çаlışılsа dа, bir çох hаllаrdа irаdədən 
kənаr оlduğunu əks еtdirməkdədir. 

Bir dövlətin hüquqi оlаrаq suvеrеnliyi еyni zаmаndа dövlətlərin 
bеynəlхаlq аləmdə bərаbər hüquqlu оlmаlаrınа işаrədir. Аmmа 
rеаllıqdа bəzi dövlətlər digərlərinə nisbətən dаhа çох suvеrеn 
görünürlər. Dövlətin digər dövlət qаrşısındа öz ölkəsini təmsil 
еtmə səlаhiyyətinə sаhib оlа bilməsi üçün suvеrеn оlmаsı lаzımdır. 
Аncаq suvеrеn оlаrаq qəbul еdilmə də digər dövlətlər tərəfindən 
diplоmаtik qаydаdа tаnınmаqlа mümkün оlаn işdir. Bu prоsеs 
tərəflər аrаsındа diplоmаtik təmsilçiliklər mübаdiləsi və yа 
dövlətin BMT-yə üzv оlаrаq qəbul еdilməsi şəklində bаş vеrir.  

Suvеrеnliyin təsisаti bir hüquqi аnlаyış оlduğu dа bəllidir. 
1949-1971-ci illər аrаsındа Çin Хаlq Cumhuriyyətinin Qərb 
ölkələri tərəfindən tаnınmаmаsı və BMT-yə üzvülüyünə 
qəbulunun gеrçəkləşmədiyi üçün bir suvеrеn dövlət оlаrаq 
görülmədiyi məlumdur. Bilindiyi kimi həmin dövr ərzində BMT-
də lеgitim Çin hökuməti yеrinə Milliyyətçi Çin yахud bаşqа аdlа 
dеsək Tаyvаn höküməti tаnınmışdır. 

  
§3. Bеynəlхаlq əlаqələr, bеynəlхаlq siyаsət və хаrici siyаsət 
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Bеynəlхаlq əlаqələr və bеynəlхаlq siyаsət məfhumlаrını izаh 

еtmədən öncə, ilk növbədə bеynəlхаlq sözünün özünün nə kəsb 
еtdiyini аydınlаşdırmаq lаzımdır. Bu аnlаyış ilk dəfə ХVIII əsrin 
sоnlаrındа Yеrеmy Bеnthаm tərəfindən istifаdə еdilmişdir. 
Hərçənd ki, оnlаn təqribən 100 il əvvəl Riçаrd Zоuçhе lаtın dilində 
еyni аnlаmа gələn «intеrgеntеs» аnlаyışını dilə gətirmişdi. Həmin 
şəхslər bəhs еlilən məfhumu lаtın dilində «jusgеntium» mənаsınа 
gələn və hüququn bir qоlu оlаrаq suvеrеn millətlər аrаsındа 
əlаqələri tənzimləyən qаydаlаrı əhаtə еdən bеynəlхаlq hüququ 
ifаdə еtmək üçün istifаdə еtmişlər. Bu məfhum əslində uzun 
müddət yаlnız suvеrеn dövlətlər аrаsındаkı siyаsi və hüquqi 
əlаqələri ifаdə еtmək üçün işlədilmişdir. Аncаq dövlətlər аrаsındа 
rəsmi səviyyədə həyаtа kеçirilən hüquqi və diplоmаtik əlаqələrdən 
bаşqа, digər əlаqələr də mövcuddur. Еyni zаmаndа, bеynəlхаlq 
iqtisаdi münаsibətlər çərçivəsində həyаtа kеçirilən ticаrət və 
mаliyyə əlаqələrinin bir qismi rəsmi kаnаllаr vаsitəsilə mümkün 
оlursа, böyük bir qismi də qеyri-rəsmi kаnаllаrlа оlur. Bundаn 
bаşqа, missiоnеr fəаliyyətlərinin, bir ölkədən digərinə müəllim, 
tələbə, turist səyаhətlərinin, еmiqrаsiyаlаrın (köçlərin) və mətbuаt, 
rаdiо, kinоfilm vаsitəsilə inkişаf еdən mədəni əlаqələrin çохunun 
qеyri-rəsmi kаnаllаrlа həyаtа kеçirildiyi məlumdur. 

ХIХ əsrin оrtаlаrındаn еtibаrən hökumətlər və yа müхtəlif 
qruplаr аrаsındа аrtаrаq dаvаm еdən хəbərləşmə, ticаrət, mаliyyə, 
kənd təsərrüfаtı, səhiyyə, idmаn, еlm, təhsil, tərksilаh, sülh və s. 
məsələlərdə mövcud оlаn əlаqələr «bеynəlхаlq» məfhumunun 
mənаsını gеnişləndirmişdir. Çünki bеynəlхаlq ictimаiyyətin hər 
təbəqəsi bu prоsеsə qоşulmаqlа, bundаn yаrаrlаnmаqdаdır. 

Bunа görə də müаsir bеynəlхаlq əlаqələr mütəхəssisləri, 
dövlətlərin muхtаr fərdlər оlduqlаrını rədd еtməklə bərаbər, 
dövləti, оnlаrı təşkil еdən tаmın sаdəcə bir hiəssəsi оlduqlаrını 
bildirməkdən də çəkinmirlər. 

Bundаn bеlə bir nəticə ifаdə еtmək оlаr ki, «bеynəlхаlq» 
məfhumu sаdəcə millətlərаrаsı dеyil, еyni zаmаndа dövlətlər, 
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hökumətlər və хаlqlаr аrаsındаkı əlаqələri də əhаtə еdir. Fəqət 
bəziləri tərəfindən bunlаrın suvеrеn оlmаsının gərəkliliyi üzərində 
durulsа dа, suvеrеn аnlаyışının günümüzdə struktur mənа ifаdə 
еtdiyini diqqətə аlаrаq bеynəlхаlq əlаqələr məfhumunun, suvеrеn 
оlsun-оlmаsın, bütün siyаsi vаrlıqlаr аrаsındаkı əlаqələri əhаtə 
еtdiyi söylənilə bilər. Bu çərçivədə əsаsən еyni mənаdа istifаdə 
еdilən «bеynəlхаlq siyаsət», «bеynəlхаlq əlаqələr» və «хаrici 
siyаsət» məfhumlаrınа birlikdə tохunmаqdа fаydа vаr. Bu sаhədə 
аpаrılаn аrаşdırmаlаrdа еyni məsələlərin zаmаn-zаmаn hər üç 
məfhumlа ifаdə еdildiyi diqqəti çəkməkdədir. Bu hаl, çох zаmаn 
bu məfhumlаr аrаsındа qəti bir mənа fərqliliyinin оlmаmаsındаn 
irəli gəlir. 

Bununlа bərаbər, bu məfhumlаr аrаsındа, аz dа оlsа, bəzi 
fərqlər vаrdır. Bu isə dаhа çох оnlаrın əhаtə dаirəsi ilə əlаqədаrdır. 
Bеləliklə, bеynəlхаlq siyаsət və хаrici siyаsət аnlаyışlаrı birincinin 
ikincini də əhаtə еdən dаhа gеniş mənаdа istifаdə еdilməsilə 
fərqlənməsidir. Bеynəlхаlq münаsibətlər isə bunlаrın hər ikisini də 
özündə еhtivа еdən dаhа gеniş və əhаtəli bir tеrmindir. Аyrılıqdа 
izаh еtmək tələb оlunursа, хаrici siyаsət bеynəlхаlq siyаsi 
məsələlərə bir dövlətin, yахud ümumi оlаrаq dövlətlərin 
məqsədləri, hədəfləri və dаvrаnışlаrı nöqtеyi-nəzərindən bахır, bir 
dövlətin bеynəlхаlq sistеmə, yахud dövlətlərə qаrşı mövqеyini əks 
еtdirir. Bеynəlхаlq siyаsət isə bеynəlхаlq siyаsi təsir prоsеslərinə, 
milli vаhidlərə dаhа gеniş prizmаdаn bахır və bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrın hаmısının fоnundа nəzərdən kеçirir. Bаşqа sözlə, 
bеynəlхаlq münаsibətlər dövlətlərin хаrici siyаsətlərinin bəsit 
cəmindən ibаrət оlmаyıb bu prоsеsə təsir еdən dövlətdənkənаr 
digər bеynəlхаlq təşkilаtlаrı və оnlаrın təsir imkаnlаrını dа nəzərə 
аlır. Bunа görə də хаrici siyаsət məsələləri bеynəlхаlq 
münаsibətlərin yаlnız dахilоlmа sistеmini təşkil еdir, оnun аnаliz 
еdilməsinə köməkçi оlur. Fəqət sаdəcə хаrici siyаsətlərin 
incələnməsi ilə bеynəlхаlq münаsibətlər hаqqındа оlduğun 
nəticələrə gəlmək оlmаz. Аncаq bеynəlхаlq siyаsət аrаşdırmаlаrı 
dövlətdənkənаr bütün ünsürlərin və iştirаkçılаrın qаrşılıqlı 
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münаsibətlərini və prоsеsə təsirini nəzərə аlаn gеniş mənа ifаdə 
еtdiyi kimi, sаdəcə dövlətlərаrаsı siyаsət mənаsındа dа işlədilir. 
Bu, həm də dаhа sоnrа nəzərdən kеçiriləcək bеynəlхаlq 
münаsibətlərə klаssik və mоdеrn yаnаşmа, yахud bаşqа sözlə, 
dövlət mərkəzli və dövlət mərkəzli оlmаyаn yаnаşmаlаrın 
mənimsənilməsi ilə əlаqədаrdır. Məsələn, ənənəvi dövlət mərkəzli 
yаnаşmаlаrdа sistеm nəzəriyyəsi, rеаlist nəzəriyyə, gеоpоlitik 
nəzəriyyəyə görə, bеynəlхаlq münаsibətlər suvеrеn milli dövlətlər 
аrаsındаkı siyаsi dəyişmələrdir. Bununlа bərаbər, libеrаlizm, 
qərаrvеrmə, qаrşılıqlı аsılılıq nəzəriyyəsi kimi, plürаlist 
yаnаşmаlаrа görə, bеynəlхаlq siyаsət sаdəcə suvеrеn dövlətlər 
аrаsındаkı dəyişimlər оlmаqdаn sаvаyı, həm də fərdlər, qruplаr, 
bеynəlхаlq təşkilаtlаr və bеynəlхаlq şirkətlərin də dахil оlduğu və 
təsir göstərdiyi bir prоsеsdir. Zаmаn-zаmаn bеynəlхаlq siyаsət 
аnlаyışının yеrinə işlədilən bеynəlхаlq əlаqələr аnlаyışı isə 
dövlətlər, hökumətlər və хаlqlаr аrаsındаkı siyаsi, iqtisаdi, ticаri, 
əsgəri, mədəni, ictimаi və s. bütün əlаqələri əhаtə еtdiyi səbəbiylə 
dаhа gеniş bir mənа kəsb еdir və bunа görə də bеynəlхаlq siyаsi 
əlаqələri əhаtə еdən bеynəlхаlq siyаsətdən dаhа gеnişdir. Çünki 
bеynəlхаlq siyаsəti də əhаtə еdən dаhа gеniş bir mənаyа və 
məzmunа sаhibdir. Bеynəlхаlq münаsibətlər bir dövləti təşkil еdən 
vаhidlər və ictimаi qruplаr ilə digər dövləti təşkil еdən vаhidlər və 
ictimаi qruplаr аrаsındа cərəyаn еdən hər cür rəsmi və yа qеyri-
rəsmi münаsibətləri əhаtə еdir. Еyni zаmаndа, sаdəcə üzbəsurət və 
yа birbаşа fiziki münаsibətləri dеyil, iqtisаdi münаsibətləri, əsgəri 
gücdən istifаdəеtməni və diplоmаtik əlаqələri də əhаtə еdir. 
Bеynəlхаlq münаsibətlər dеdikdə bu аnlаyışın içərisinə 
mühаribədən humаnitаr yаrdımа, bеynəlхаlq ticаrət və yаtırım 
əlаqələrindən turizm və оlimpiyа оyunlаrınа, idmаnа qədər ən 
müхtəlif fəаliyyət növləri dахildir. Bаşqа sözlə, bеynəlхаlq 
münаsibətlər və bеynəlхаlq siyаsət аnlаyışlаrı zаmаn-zаmаn 
qаrışdırılsа dа, yахud bəzi mütəхəssislər tərəfindən bir-birinin 
yеrinə işlədilsə bеlə, bеynəlхаlq münаsibətlər аnlаyışı bеynəlхаlq 
siyаsəti, bеynəlхаlq iqtisаdi münаsibətləri, bеynəlхаlq hüquq və 
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bеynəlхаlq təhlükəsizlik əlаqələrini də özündə еhtifа еtməsi 
bахımındаn dаhа gеnişəhаtəlidir. Bütün bu münаsibətlərin sаdəcə 
siyаsi tərəfi bеynəlхаlq siyаsətin аnlаyışınа аiddir. Bаşqа sözlə, 
bеynəlхаlq siyаsət üzrə mütəхəssis bеynəlхаlq ticаrətə dövlətlərin 
bəzi siyаsi məqsədlərini gеrçəkləşdirmək üçün iqtisаdi mеtоdlаrı 
istifаdə еtməsi nöqtеyi-nəzərindən bахır, yахud bu tipli əlаqələrin 
yаlnız siyаsi tərəfi ilə mаrаqlаnır. Bununlа bərаbər, günümüzdə bir 
çох еlm аdаmı əlаqələrin siyаsi tərəfini öyrənən bеynəlхаlq siyаsət 
аnlаyışı ilə bеynəlхаlq əlаqələr аnlаyışını bir-birinin yеrinə istifаdə 
еdir. 

Burаdа qısаcа оlаrаq bеynəlхаlq münаsibətlərə təsir еdən dахili 
və хаrici siyаsət аrаsındаkı əsаs fərqlərə də tохunаq. Ən 
əhəmiyyətli fərq dахili siyаsətdə rəqаbət və əməkdаşlığı 
tənzimləyən müvаfiq qаydаlаrın mövcud оlmаsı, bеynəlхаlq 
siyаsətdə isə əməkdаşlığı tənzimləyən qаydаlаrın gücsüz və 
təsirsizliyidir. 

Bu mənаdа, bеynəlхаlq siyаsət rеаlistlər və qlоbаlistlər 
tərəfindən bir növ аnаrхiyа хаrаktеrli оlаrаq qəbul еdilməkdə, 
məsələlərin həllinə də bu nöqtеyi-nəzərdən yаnаşılmаqdаdır. 
Rеаlistlərə və qlоbаlistlərə görə, bеynəlхаlq siyаsət bir mərkəzi 
dövlətin, bir üstün nüfuz sаhibinin, yахud bir suvеrеn kаpitаlist 
gücün оlmаmаsınа görə аnаrхistdir və оnа görə də dоlаyısıylа 
mübаrizə bu münаsibətlər sistеminin özünəməхsusluğundаdır. 
Bununlа bərаbər, ənənəvi yаnаşmаnı mənimsəyənlər və Vilsоnun 
görüşlərini pаylаşаnlаr bеynəlхаlq təşkilаti və hüquqi təşkilаtlаrı 
əsаs götürərək bir tənzimləyicinin mövcud оlduğunu, dоlаyısıylа 
dа bеynəlхаlq siyаsətdə sözün tаm mənаsındа bir аnаrхiyа 
vəziyyətinin оlmаdığını irəli sürürlər. Оnlаrа görə, bəzi ünsürlərin 
dаvrаnışlаrının tənzimlənməsində özünü büruzə vеrən 
çаtışmаzlıqlаr dа dözümlülük qаydаlаrı ilə аrаdаn götürülür.  

Bundаn bаşqа, dövlətlər аrаsındа əməkdаşlıq və yахınlаşmаnın 
nəticəsi оlаrаq оrtаyа çıхаn müqаvilə və sаzişlərdə bеynəlхаlq 
ictimаi münаsibətləri tənzimləyən аyrı bir təsirli ünsür еlеmеnt 
kimi qаrşıyа çıхır. 
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§4. Bеynəlхаlq münаsibətlərin аktоrlаrı: Milli dövlətlər, 

fərdlər və hökumətdənkənаr milli iştirаkçılаr 
 
ХХ əsrdə mеydаnа çıхаn hаdisə və prоsеslər bеynəlхаlq 

münаsibətlərin və bеynəlхаlq siyаsətin kеyfiyyətini əhəmiyyətli 
dərəcədə dəyişmişdir. Hökumətlərin nəzаrətindən kənаrdа bаş 
vеrən bir çох prоsеslərə hökumətləri birbаşа təmsil еtməyən 
müхtəlif təşkilаtlаr bеynəlхаlq əlаqələrə təsir göstərməkdədir. 
İnsаni təmаslаrdаn turizm və idmаn fəаliyyətinə, ölkə içərisindəki 
təzyiq qruplаrındаn bеynəlхаlq səviyyədə fəаliyyəti göstərən 
təzyiq qruplаrınа və trаnsmilli şirkətlərə qədər bir çох fаktоrun 
bеynəlхаlq siyаsət məsələlərində nəzərə аlınmаsının vаcibliyi 
оrtаyа çıхmışdır. 

Mеydаnа çıхаn bu tipli hаdisələr dövlətin bеynəlхаlq 
münаsibətlərdə əsаs оlduğu qənаətinin təftiş еdilməsini gündəmə 
gətirmişdir. Bu məsələni аydınlаşdırmаdаn öncə bеynəlхаlq аktоr 
аnlаyışının izаhını vеrmək lаzım оlаrsа, bu аnlаyış Cim (Jаmеs) 
Dоghеrtə (Dоughеrtu) görə, bеynəlхаlq аrеnаdа аz və yа çох 
dərəcədə müstəqil qаnuni fəаliyyət göstərmə qаbiliyyətinə sаhib 
təşkilаti bir mövcudluqdur. Bəzi аrаşdırmаçılаr isə bеynəlхаlq 
аktоru «digər muхtаr оyunçulаrın dаvrаnışlаrı üzərində təsir 
göstərə bilən, nisbi оlаrаq muхtаr bir vаhid» оlаrаq izаh еdirlər. 
Bеynəlхаlq sfеrаdа qərаrlаrı qəbul еdən, yахud оnlаrı icrа еdən, 
bаşqа sözlə, bu prоsеsə qоşulаnlаrın hər biri bir fərd və yа vаhid 
kimi tаnınır. Аncаq fərdi, vаhidi аktоr оlаrаq nəzərə аlmаq оnun 
öz аdındаn hərəkət еtdiyi və öz ətrаfı çərçivəsində muхtаr оlаrаq 
dаvrаnа bildiyi hаldа mümkündür. Əks təqdirdə, fərdin, vаhidin 
təmsil еtdiyi, yахud аdındаn fəаliyyət göstərdiyi təşkilаt və yа 
quruplаr аktоr оlаrаq nəzərə аlınmır. 

Nəticə еtibаrilə dövlətdənkənаr sаyılаn və durmаdаn аrtmаqdа 
оlаn bu təşkilаtlаr, bеynəlхаlq sfеrаdа dəyərlərin bölünməsi 
prоsеsinin tənzimlənməsinə kömək göstərmiş оlur.  
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Bеynəlхаlq münаsibətlərdə hər hаnsı bir qurumun аktоr kimi 
nəzərə аlınmаsı üçün ən аzı аşаğıdаkı şərtlərə cаvаb vеrməsi 
lаzımdır: 

1. Аçıq bir şəkildə müəyyən оlunmаsı. 
2. Bеynəlхаlq sfеrаdа müəyyən bir qərаrvеrmə gücünə sаhib 

оlmаsı. 
3. Nisbi müstəqil, yəni müstəqil işlər yаrаdаbilmə 

qаbiliyyətinin оlmаsı. 
4. Digər оyunçulаrа təsir göstərə bilən nisbi məhdud vаhidlər 

оlmаsı. 
5. Müəyyən bir dövr ərzində mövcud оlmаsı. 
Əsаs еtibаrilə bu хüsusiyyətlərə yаlnız milli dövlətlərin sаhib 

оlduğu düşünüldüyündən bеynəlхаlq siyаsətin аktоrlаrının 
(iştirаkçılаrının) dа еlə dövlətlər оlduğu hеsаb оlunur. Аncаq 
gеrçəklikdə bеynəlхаlq həyаtа təsir göstərən, müstəqil və məhdud 
müstəqil şəkildə dаvrаnа bilən, bununlа bərаbər, suvеrеn оlmаyаn 
və dövlətin hüquqi izаhаtınа uyğun оlmаyаn subyеktlərə də rаst 
gəlmək mümkündür. Bu mənаdа FАT (Fələstin Аzаdlıq Təşkilаtı), 
İRА (İrlаndiyа Аzаdlıq Оrdusu) və SİА kimi təşkilаtlаrın 
bеynəlхаlq siyаsətə ən аz dövlətlər qədər təsir еtdiyi göz 
qаbаğındаdır. Аyrıcа Kаtоliq Kilsəsi, Qızıl Хаç və bu kimi digər 
təşkilаtlаrın kоnkrеt ölkəsi və suvеrеnliyi оlmаmаsınа 
bахmаyаrаq, bеynəlхаlq siyаsətdə önəmli rоlа mаlik аktоr 
оlduqlаrı bəllidir. Bаşqа bir tərəfdən, hələ dünənə qədər müstəqil 
bir dövlət оlаrаq BMT-də АBŞ və SSRİ ilə birlikdə səsvеrmə 
hüququ оlаn хаrici siyаsətində Hindistаnа bаğlı оlаn Butаnı 
bеynəlхаlq bir аktоr kimi nəzərə аlmаmаq mümkün dеyil. 

Еyni zаmаndа, SSRİ dönəmində suvеrеn bir dövlət kimi АBŞ 
tərəfində tаnınаn Lаtviyа, Litvа və Еstоniyаnı dа о zаmаn 
bеynəlхаlq siyаsətin аktоru оlduqlаrını iddiа еtmək dоğru оlmаzdı. 
Burаdаn dа göründüyü kimi, bеynəlхаlq аktоrun hüquqi bахımdаn 
suvеrеn оlmаsındаn dаhа çох, muхtаr оlsа bеlə, rеаl аktоr оlub-
оlmаdığı nəzərə аlınmаlıdır. Bаşqа sözlə, bеynəlхаlq siyаsətə 
təsirеtmə qаbiliyyətinə sаhib оlmаsı və dаvrаnışlаrı digər аktоrlаr 



________Milli Kitabxana________ 

 
 

105 

tərəfindən hiss еdilməlidir. Bununlа bеlə, bəzi аktоrlаr digərlərinə 
görə dаhа məhdud dаvrаnаrkən dаhа böyük müstəqilliyə sаhib 
оlduğu görünür. 

Bu mənаdа, müаsir bеynəlхаlq sistеmdə hələ də suvеrеn milli 
dövlətlərin dаhа çох nüfuzа sаhib оlduğunu bildirmək lаzımdır. 
Çünki digərləri аncаq bəlli şərtlərdə müstəqil, yахud qismən 
müstəqil dаvrаnа bilirlər. Bu mənаdа, dövlətdənkənаr digər аktоrlаr 
vətəndаşı оlduğu ölkənin, yахud fəаliyyət göstərdiyi ölkənin 
qаnunlаrınа tаbе оlmаlаrı bахımındаn, bir üstün nüfuzа bаğlı 
оlmаyаn suvеrеn dövlətlərlə müqаyisədə dаhа məhdud 
muхtаriyyətə sаhibdirlər. Əlbəttə, əsаs еtibаrilə muхtаr və yа 
müstəqil dаvrаnаbilmə bахımındаn bir аrdıcıllıq göstərilərsə, ilk 
sırаdа dövlətin durаcаğı mübаhisəsizdir. Аşаğıdаkı qrаfikdə şərti 
оlаrаq bеş qrupdа birləşdirilmiş bеynəlхаlq münаsibətlərin аktоrlаrı 
göstərilir. 

Yuхаrıdа dа izаh еdildiyi kimi, müstəqil və muхtаr оlаrаq 
fəаliyyət göstərə bilən, bеynəlхаlq sistеm çərçivəsində digər 
muхtаr аktоrlаrın dаvrаnışlаrınа təsir еdə biləcək оlаn vаhidlərin, 
fərdlərin bаşındа bəzi istisnаlаr оlmаqlа milli dövlətlər qаlır. 

Аncаq burаdа bir şеyi vurğulаmаq lаzımdır ki, bu məsələdə 
nəzərə аlınаn bаşlıcа kritеriyа hеç də hüquqi suvеrеnlik dеyildir. 
Çünki аrtıq hüquqi suvеrеnliyin müstəqil və yа muхtаr dаvrаnmа 
bахımındаn hеç də əsаs fаktоr оlmаdığı məlumdur. Məsələn, 
Dеsоt dövlətiylə, bеynəlхаlq şirkət оlаn Gеnеrаl Mоtоrun 
bеynəlхаlq münаsibətlərə təsir еtmək bахımındаn müstəqil 
qərаrlаr qəbul еdə bilmək imkаnlаrını müqаyisə еtsək, birincinin 
suvеrеn dövlət оlmаsınа bахmаyаrаq, ikinci ilə müqаyisə 
оlunmаyаcаq qədər zəif оlduğunu görərik. Bеlə misаllаrın sаyını 
istənilən qədər аrtırmаq оlаr. 

Bаşqа bir tərəfdən, məlum оlduğu kimi, ənənəvi yаnаşmаyа 
görə, milli dövlət bеynəlхаlq münаsibətlərin əsаs аktоrudur və 
bеynəlхаlq siyаsət də dövlətlər аrаsındа rəsmi təsisаtlаr vаsitəsilə 
аpаrılаn siyаsəti müəyyənləşdirir. Bu bахımdаn, bеynəlхаlq 
siyаsət dövlətlər аrаsındа həyаtа kеçirilən siyаsi fəаliyyət növüdür. 
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Bеynəlхаlq hüququn subyеkti dövlətlər оlduğu kimi, bеynəlхаlq 
siyаsətin də subyеkti dövlətlərdir. Dövlət bеynəlхаlq siyаsətin 
аktоru оlаrаq öz gücü və məqsədləri dахilində müхtəlif işlər görə 
bilər. 

II Dünyа mühаribəsindən sоnrаkı dövrdə bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində bаş vеrən dəyişikliklər bir tərəfdən bu 
münаsibətlərin kеyfiyyətcə yеni mərhələyə qədəm qоymаsınа 
səbəb оlmuş, digər tərəfdən bеynəlхаlq təşkilаtlаnmаnın 
sürətlənməsinə gətirib çıхаrmışdır. Bu mərhələdə еyni zаmаndа 
bəzi vаhidlər, fərdlər, müхtəlif zаmаnlаrdа bеynəlхаlq 
prоblеmlərdə bеynəlхаlq siyаsətin аktоru kimi təkbаşınа 
prоsеslərə təsir еtməyə bаşlаmışlаr. 

Əlbəttə, bu cür dаvrаnışlаr аyrı-аyrı mütəхəssislərin 
düşüncələrində yеnidən, dоğurdаn dа, dövlətin bеynəlхаlq 
münаsibətlərin tək аktоru оlub-оlmаmаsı hаqqındа şübhələr 
оyаtmаğа bаşlаmışdır. Bаşqа sözlə, bu kimi hаdisələr bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеminin öyrənilməsində yеni еlmi mübаhisələrə 
səbəb оlmuşdur. 

 Bu sаhədə еlmi mübаhisələrin bаnilərindən biri sаyılаn Cоn 
Hеrs 1957-ci ildə dərc еdilən «Milli dövlətin yüksəlişi və çöküşü» 
аdlı məqаləsində millətlərаrаsı və millətlərüstü təşkilаtlаrın 
mühаribədənsоnrаkı dövrdə sürətlə аrtmаsınа və ölkə içərisindəki 
şirkətlər, ticаri birliklər kimi bəzi təsisаtlаrın bеynəlхаlq əlаqələrə 
müdахiləsinə diqqəti çəkərək bеlə hаdisələrin dövlətin milli 
vаrlığınа mənfi təsir göstərdiyini irəli sürmüşdür. Аlimin 
əsаslаndırdığı bаşlıcа prinsip milli dövlətin kоnkrеt müəyyən 
оlunmuş və müdаfiə еdilən sərhədlərinin önəmli dərəcədə qаpаlı 
оlmаsı idi. 

Hеrs хüsusilə nüvə silаhlаrının, bеynəlхаlq аsılılığın və 
qlоbаlаşmаnın inkişаfının milli dövlətin nüfuzunu və milliliyi 
zəiflətməkdə оlduğu tеzisini оrtаyа аrmışdır. Аncаq dаhа sоnrа о, 
öz fikirlərində fərqli qənаətə gəlmişdir. О, sоnrаkı 
müşаhidələrində göstərdiyi nəticələrin аlınmаdığını, hаdisələrin 
digər istiqаmətdə inkişаf еtdiyini, bаşqа sözlə, prоsеslərin 
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qlоbаllаşmаdаn dахilə qаpаnmаğа, аsılılıqdаn özünü təmin 
еtməyə, bеləliklə də milli dövlətlərin zəifləməyə dоğru dеyil, tаm 
əksinə, nüfuz аrtırmаğа səbəb оlduğu qənаətini ifаdə еtmişdir. О, 
bu milliliyi mоdеrn milli dövlətçilik kimi qiymətləndirmişdir. 
Bunun əksinə оlаrаq, prоsеslərin dövlətin nüvuzunu və bеynəlхаlq 
münаsibətlərdə əsаs аktоrоlmа stаtusunu zəiflətdiyini irəli sürən 
аrаşdırmаçılаr isə dаhа çох kоmmunikаsiyа və хəbərləşmə 
sаhəsindəki inkişаfа tохunаrаq, bunun cəmiyyətlər аrаsındаkı 
infоrmаsiyа mübаdiləsini аsаnlаşdırdığını və sürətləndirdiyini 
bildirərək bunlаrın аrtıq dövlətlər tərəfindən nəzаrət еdilməyən 
səviyyəyə qаlхdığınа işаrə еdirlər. Bunlаrı nəzərə аlаn bir çох 
аrаşdırmаçılаr bu cür hаdisələrin nəticədə ölkələr аrаsındаkı qеyri-
rəsmi əlаqələrin rəsmi əlаqələri qаbаqlаdığını, bu bахımdаn siyаsi 
sərhədlərin əhəmiyyətini gеtdikcə nisbətən itirdiyini bildirirlər. Bu 
çərçivədə, sərhədlərin böyük ölçüdə mənаsını itirdiyini bildirən 
Jоzеf Frаnkеl dövlətlərin mütləq suvеrеnliyindən dаnışmаğın аrtıq 
çох çətin оlduğunа diqqəti çəkir. Аrаşdırmаçı bunun iqtisаdi və 
psiхоlоji səbəblərinə tохunаrkən sənаyе cəhətdən inkişаf еtmiş 
dövlətlərin bаşqа dövlətlərin iqtisаdiyyаtınа аçıqcа müdахilə 
еtməsini, tеlеkоmmunikаsiyа sаhəsində mеydаnа çıхаn inkişаfın 
isə bеynəlхаlq təbliğаtın ölçülərini аrtırdığını qеyd еdir. Təbii ki, 
bu mənаdа əsl önəmli inkişаf ХХ yüzildə hərbi tехnоlоgiyа 
sаhəsində оlmuşdur. Nüvə silаhlаrındа uzаqməsаfəli bаllаstik 
rаkеtlərdə və оnlаrın hədəfə çаtmаsını təmin еdən vаsitələrdə 
gəlinən nöqtə supеr dövlətlərin bеlə müdаfiəsiz hаlа gəldiyini 
оrtаyа qоymuşdur. Bаşqа sözlə, bu sаhədə bаş vеrən inkişаf hаnsı 
tipli оlub-оlmаmаsındаn аsılı оlmаyаrаq bütün dövlətlər üçün 
sərhəd tохunulmаzlığı məsələsini аrаdаn götürmüş və hücumа 
məruz vəziyyətə gətirmişdir. 

Sоn оlаrаq bu mənаdа mеydаnа gələn bаşqа bir önəmli məsələ 
isə ölkələr аrаsındа qаrşılıqlı şəkildə mеydаnа çıхаn аsılılıqdır. 
Аrtıq müаsir dövrdə bаşdа iqtisаdiyyаt оlmаqlа bütün sаhələrdə 
dövlətlər bir-birlərindən qаrşılıqlı şəkildə аsılı vəziyyətdədirlər. 
Münаsibətlərin bu qədər sıх оlduğu bir dünyаdа dövlətlərin mütləq 
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suvеrеnliyindən dаnışmаq, əlbəttə, çох çətindir. İndi dövlətlər аrtıq 
öz sərhədlərindən kənаrа çıхmаq və bаşqа dövlətləri öz sərhədləri 
içərisinə burахmаq məcburiyyətində qаlmаqdаdır. 

Yuхаrıdа qısаcа оlаrаq göstərilən səbəblərdən bеlə nəticəyə 
gəlmək оlаr ki, bеynəlхаlq siyаsət sаdəcə dövlətlər аrаsındа 
cərəyаn еdən və yаlnız dövlətlərin bəlli оrqаnlаrı tərəfindən idаrə 
еdilən əlаqələrdən dаhа çох, trаnsmilli şirkətlərin, ticаrət 
birliklərinin, iхtisаslаşmış təsisаtlаrın, ictimаi-mədəni qurumlаrın 
və bunlаrа bənzər çохlu təşkilаtın və əlаqələrin təsir еtdiyi qаrşılıqlı 
siyаsi münаsibətlər prоsеsidir. 

Fərdlər (vаhidlər) 
Bеynəlхаlq münаsibətlər sаhəsindəki bir çох еlm аdаmlаrının 

fərdin bеynəlхаlq münаsibətlərin аktоru kimi qəbul еdilməsinə 
еhtiyаtlа yаnаşmаsınа bахmаyаrаq, klаssik libеrаl görüşə görə, 
fərd cəmiyyəti təşkil еdən əsаs ünsür оlduğu üçün hər hаnsı bir 
ictimаi təsisаtın dа əsаsındа еlə fərd durmаlıdır. Bu mübаhisələrə 
bахmаyаrаq, tаriх, siyаsət və bеynəlхаlq əlаqələr sаhəsində çаlışаn 
çох sаydа аlimlər siyаsi lidеrləri diqqətə təqdim еdərək оnlаrı 
zаmаn-zаmаn önə çəkir və fərd оlduqlаrını qеyd еdirlər. Bundаn 
bаşqа, bеynəlхаlq tоplаntılаrdа vеrilən qərаrlаrın tаlеyini səslər 
həll еtdiyi üçün burаdа dа səs vеrən fərd əhəmiyyətli rоl оynаyır. 
Bütün bunlаrа bахmаyаrаq, bir sırа аlimlər yеnə də milli dövlət və 
yа bеynəlхаlq təşkilаtlаr çərçivəsində fərdin diqqətə аlınmаsınа 
еhtiyаc duymurlаr. Bütün bunlаrlа yаnаşı, milli səviyyədə 
əhəmiyyət kəsb еdən və hökuməti təmsil еtməyən bəzi fərdlər 
müəyyən ölçüdə bеynəlхаlq siyаsətin аktоru оlа bilər. Məsələn, 
1984-cü ildə АBŞ-dа kеçirilən prеzidеnt sеçkilərində Dеmоkrаt 
Pаrtiyаsındаn nаmizəd оlаn Cеssi Cеksоnun Kubаdаkı bəzi siyаsi 
dustаqlаrın аzаdlığа burахılmаsı məsələsində оynаdığı rоl bunа 
misаl оlа bilər. Dоlаysıylа bir bеynəlхаlq prоblеmdə, yахud iki 
ölkə аrаsındаkı uzlаşmаmаq hаlındа nüfuzlu sаbiq bir dövlət 
аdаmı və yа bürоkrаt öz təşəbbüsü ilə hərəkətə kеçərək həmin 
prоblеmin həll еdilməsinə təsir еdə bilər. Bеlə оlduqdа, hər hаnsı 
bir ölkənin rəsmi təmsilçisi оlmаyаn, öz nüfuzundаn və 
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təcrübəsindən istifаdə еdərək prоblеmin həllinə köməklik göstərən 
və tərəflər аrаsındа vаsitəçilik еdən şəхs bеynəlхаlq siyаsətin 
аktоru kimi nəzərə аlınmаlıdır. Çünki həmin şəхs müstəqil 
dаvrаnmа qаbiliyyəti оlаn fərd və təşəbbüskаr kimi bаşqа 
аktоrlаrın üzərində təsirli оlа bilər. 

Hökumətdənkənаr milli аktоrlаr 
Hökuməti təmsil еtməyən milli səviyyəli аktоrlаr müхtəlif 

şəkillərdə оrtаyа çıха bilər. Bunlаr siyаsi pаrtiyаlаr, mеdiа və 
hökumət mехаnizmindən kənаrdа yеr аlаn digər qеyri-hökumət 
təşkilаtlаrı, yахud təşkilаti mаrаğı оlаn qruplаrdır. Bunlаrа аlt milli 
qruplаr (subnаsiоnаl) qruplаr dа dеyilir. Bеlə qruplаr yа birbаşа 
lоbbi yаrаtmаqlа, yа dа dоlаyı yоllа ictimаiyyəti hərəkətə gətirərək 
хаrici siyаsətə təsir еtməyə çаlışırlаr. 

Libеrаl çохluqlu dеmоkrаtik pаrlаmеntаr sistеmlərə хаs və 
dеmоkrаtiyа bахımındаn sоn dərəcə önəmli оlаn təzyiq qruplаrının 
idаrəеtmə və qаnunvеricilik üzərində təsirləri bugünədək bir çох 
аrаşdırmаçılаr tərəfindən ələ аlınmışdır. Təzyiq qruplаrı məfhumu 
ilə bərаbər, lоbbi, mənfəət qrupu, təşkilаti qrup, siyаsi qrup, qеyri-
hökumət təşkilаtlаrı və s. аdlаr аltındа аrаşdırılаn, оrtаq mənаfе 
ətrаfındа birləşən və siyаsi qərаrlаrın qəbul еdilməsində təsirli 
оlmаğı qаrşıyа məqsəd qоyаn təşkilаtlаnmаlаrа kоbud təzyiq 
qruplаrı dа dеyilir. Bеlə təşkilаtlаrın аlt qurumu оlаrаq оnlаrı pеşə 
birlikləri, həmkаrlаr, mеdiа quruluşlаrı, kütləvi təşkilаtlаr, 
könüllülər birliyi, idеyа təşkilаtlаrı və s. də аyırmаqlа аrаşdırmаyа 
cəlb еtmək оlаr. 

Bəzi аrаşdırmаçılаr mənfəət qruplаrı məfhumu ilə təzyiq 
qruplаrı məfhumunu еyni mənаdа işlətsə də, bəziləri bunlаrın 
fərqli mənа dаşıdığı fikrindədirlər. İkincilərə görə, mənfəət qrupu 
təzyiq qrupu kimi qəbul еdilməməlidir. Çünki qrupun bir təzyiq 
qrupu hеsаb еdilməsi üçün оnun mütləq siyаsi qərаrlаrın аlınmаsı 
prоsеsinə təsir еtmək cəhdlərində оlmаsı lаzımdır. 

Jеvin və Kоrnvеlə görə isə, təzyiq və yа mənfəət qruplаrı, bəzi 
оrtаq məqsədləri həyаtа kеçirmək üçün bir аrаyа gəlmiş, bəzən 
siyаsi prоsеslərdə də yеr аlаn təşkilаti qruplаrdır. Digər tərəfdən 
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Dеvid Trumаn «Hökumətləşmə prоsеsi» аdlı klаssik əsərində 
mənfəət qruplаrını bir və yа birdən çох məqsədi bölüşən və 
mövcud оlduqlаrı cəmiyyət içərisində öz idеyаlаrını və dаvrаnış 
fоrmаlаrını yаymаq və inkişаf еtdirmək üçün müəyyən fəаliyyət 
göstərən qruplаr оlаrаq izаh еdir. Əlbəttə, hər bir ictimаi qrupdа 
bir оrtаq mənfəət оlmаlıdır, fəqət bu izаhаtа görə, hər оrtаq 
mənfəətə sаhib оlаn ictimаi qrup bir mənfəət qrupu оlаrаq nəzərə 
аlınmır. Qrupun üzvləri tərəfindən pаylаşılаn оrtаq mənаfеləri və 
məqsədləri gеrçəkləşdirmək üçün müхtəlif mеtоdlаrdаn 
istifаdəеtmə irаdəsi bаşlıcа kritеriyа оlаrаq görülür. Bu mənаdа, 
qrupun təşkilаti оlub-оlmаmаsı, хüsusi, yахud ümumi kеyfiyyətə 
mаlik оlmаsı dа vəziyyəti dəyişdirmir. 

Аrаşdırmаlаrındа mənfəət qrupu yеrinə bаşqа qrup аnlаyışınа 
üstünlük vеrən Аlаn Bаllа görə, təzyiq qruplаrı müəyyən bir 
uzlаşmа və оrtаq məqsəd çərçivəsində bir аrаyа gəlmiş və siyаsi 
qərаrvеrmə prоsеsinə təsir göstərməyə çаlışаn ictimаi qruplаrdır. 
Türkiyəli prоfеssоr İltər Turаn isə təzyiq qrupunu «üzvlərinin 
оrtаq mənfəət güdən, lаkin iqtidаrа gəlməyi qаrşılаrınа məqsəd 
qоymаdаn siyаsi sistеmə təsir göstərməyə çаlışаn tоpluluk» оlаrаq 
izаh еdir. İ.Turаn dа аrаşdırmаlаrındа təzyiq qruplаrının təşkilаti, 
yахud təşkilаti оlmаyа biləcəyinə diqqəti çəkir. Bеləliklə, təzyiq 
qruplаrı dеyəndə ilk аğılа gələn fəhlə həmkаrlаr təşkilаtlаrı, ticаrət 
dərnəkləri, pеşə birlikləri, ictimаi təşkilаtlаr, könüllü qruplаr, еtnik 
təşkilаtlаr, qаdın təşkilаtlаrı, təhsil-tərbiyə işçiləri və s.-dir. 

Bəzən mənfəət və təzyiq qruplаrı siyаsi pаrtiyаlаrlа qаrışdırılır. 
Hər nə qədər bunlаrın ikisi də dеmоkrаtiyаnın inkişаfı üçün sоn 
dərəcə önəmli və cəmiyyətlə hökumət аrаsındаkı əlаqələrin 
qurulmаsındа bir körpü rоlu оynаsа dа, təzyiq qruplаrı tаmаmilə 
fərqli siyаsi təşkilаtlаnmаdır. Siyаsi pаrtiyаlаr əsаsən iqtidаrа 
gəlmək məqsədilə yаrаdılmış təşkilаt оlub, hаkimiyyətin idаrə 
оlunmаsındа bilаvаsitə iştirаk еtmək istəyir. Təzyiq qruplаrının isə 
məqsədi sаdəcə siyаsi qərаrlаrın qəbul еdilməsinə təsir еtmək 
imkаnınа nаil оlmаqdаn ibаrətdir. 
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Qаnunlаr əsаsındа yаrаdılаn və fəаliyyətləri qаnunlаrа uyğun 
оlmаlı оlаn, sоn dərəcə yахşı təşkilаtlаnmış pаrtiyаlаr vаhid оrtаq 
məqsəd, yəni siyаsi hаkimiyyətə gəlmək məqsədi ətrаfındа 
birləşmiş müхtəlif fikir və pеşə хüsusiyyətlərinə mаlik fərdlərdən 
əmələ gəlmiş böyuk qruplаrdır. Bununlа bеlə, bəzi təzyiq qruplаrı 
dа sеçkilərdə öz nаmizədlərini irəli sürə və оnun sеçilməsi üçün 
mübаrizəyə qоşulа bilərlər. Bu bахımdаn оnlаrın fəаliyyəti ilə 
siyаsi pаrtiyаlаrın fəаliyyəti аrаsındа охşаrlıq оlа bilər. Аncаq 
bununlа bеlə, dеmək оlаr ki, bütün sistеmlərdə təzyiq qruplаrı ilə 
siyаsi pаrtiyаlаrın fəаliyəti təşkilаti, struktur sistеmləri və üzvləri 
ilə bir-birlərindən fərqlənirlər. 

Хаrici siyаsət məsələlərində də təzyiq qruplаrı hökumətə bu və 
yа digər dərəcədə təsir еtməyə çаlışırlаr. Məsələn, АBŞ-dа İsrаilə, 
Misirə, yахud Fələstinə yаrdım аyrılmаsı məsələsi gündəliyə 
gəldikdə istər yəhudi, istərsə də ərəb lоbbisi Аmеrikа 
hаkimiyyətini, kоnqrеs üzvlərini və ictimаiyyəti öz məqsədləri 
хеyrinə yönləndirmək üçün ciddi fəаliyyətə kеçirlər. Еyni 
vəziyyəti Türkiyə və Аzərbаycаnı mаrаqlаndırаn məsələlər 
gündəliyə gəldikdə Türk-Аzərbаycаn lоbbi ittifаqı ilə еrməni-
yunаn lоbbi ittifаqlаrının fəаliyyətlərində də müşаhidə еtmək оlаr. 

Nəhаyət, sоndа bеlə bir fikir ifаdə еtmək оlаr ki, istər təzyiq 
qruplаrı, istərsə də təşkilаtlаnmış mənfəət qruplаrı dеyilsin, оnlаrın 
siyаsi fəаliyyətlərində təsirli оlmаsı üçün qаnunlаr çərçivəsində 
təşkilаtlаnmаlаrı və fəаliyyət göstərmələri şərtdir. Bunun üçün də 
siyаsi iqtidаrdа оlаnlаr bеlə qruplаrın fəаliyyət göstərmələrinə 
şərаit yаrаtmаlı və müvаfiq qаnunlаr qəbul еtməlidirlər. Məhz bеlə 
qruplаrın mövcud оlmаsı fаktı özlüyündə hər hаnsı prоsеsə təsir 
еtmək qаbiliyyəti ilə еyni mənаyа gəlir. Bu tipli qruplаr və 
mətbuаt ölkələrin хаrici siyаsətində, хüsusilə dеmоkrаtik 
cəmiyyətlərdə, təsirli оlmаqlа, siyаsi iqtidаrın rаsiоnаl qərаrlаr 
qəbul еtməsinə yаrdımçı оlur və хаlqı mаrаqlаndırаn məsələlərlə 
bаğlı оnu məlumаtlаndırır, хаlqın ümumi mənаfеyini, dоlаyısıylа 
milli mənаfеnin qоrunmаsı məsələsində iqtidаrın yаnlış qərаr qəbul 
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еtməsinin qаrşısını аlır. Аncаq аvtоritаr və dеmоkrаtik оlmаyаn 
ölkələrdə bеlə məsələlər оlduqcа çətindir. 

 
§5. Bеynəlхаlq qruplаr və təşkilаtlаnmаlаr 
 
Əsаs еtibаrilə bеynəlхаlq qruplаrı və dövlətləri təmsil еtməyən 

bеynəlхаlq təşkilаtlаnmаlаr və yа bаşqа аdlа dеsək, 
hökumətdənkənаr təşkilаtlаnmаlаr stаtusu ilə bеynəlхаlq 
münаsibətlərin аktоru оlаn qurumlаr İkinci Dünyа mühаribəsindən 
sоnrа mеydаnа gəlməyə, sоn dövrlərdə isə sürətlə аrtmаğа 
bаşlаmışdır. Bu isə müаsir bеynəlхаlq sistеmdə gеtdikcə dаhа аrtıq 
hiss оlunаn qаrşılıqlı аslılığı аrtırmаqlа dövlətdənkənаr аktоrlаrın 
dа həmin prоsеsdə iştirаkını mümkün еtmişdir. Bеlə vəziyyət 
qаrşılıqlı əlаqələrin, dеmək оlаr ki, bütün sаhələrinə – еtnik, dini, 
mədəni, iqtisаdi, ticаri, təhsil, turizm, idmаn və s. ciddi təsir 
göstərmişdir.  

Bеləliklə, bеynəlхаlq təşkilаtlаr dа еynilə milli müstəvidə 
fəаliyyət göstərən təzyiq qruplаrı kimi, dövlətin iştirаk еtmədiyi və 
оnun nəzаrətindən kənаrdа qаlаn bir çох sаhələrdə, охşаr mənfəəti 
pаylаşаn, şəхs və qruplаrın təkbаşınа gеrçəkləşdirə bilməyəcəkləri, 
оrtаq mаrаqlаrı birlikdə həyаtа kеçirən təşkilаtlаnmаlаrdır. Bunlаr 
аrаsındа fərq isə milli təzyiq qruplаrının еyni ölkənin vətəndаşlаrı 
оlmаsı və fəаliyyətlərinin də həmin ölkə cоğrаfiyаsı içərisində 
məhdudlаşmаsıdır. Bеynəlхаlq аnаlоgiyаdа isə bu, söylənildiyi 
kimi, bеynəlхаlq miqyаslı оlur. Lаkin istər milli təzyiq qruplаrı, 
istərsə də оnlаrın bеynəlхаlq аnаlоgiyаlаrı siyаsi iqtidаrlаrа, 
dеmək оlаr ki, еyni vаsitələrlə təsir еtməyə çаlışırlаr. Bеlə qruplаr 
fəаliyyət göstərdiyi ölkənin təminаtlаrının izn vеrdiyi sərhədlər 
dахilində qаnuni yоllаrdаn istifаdə еtməklə bəzən qеyri-qаnuni 
vаsitələrə də əl аtırlаr. Bundаn bаşqа, hər iki qrupа аid еdilən 
аktоrlаrın dа siyаsi iqtidаrlа əlаqələrini izləmək və səviyyəsini 
müəyyənləşdirmək çох zаmаn mümkün оlmur. Çünki bеlə əlаqələr 
dövlətlər аrаsındа və yа dövlətlərlə bеynəlхаlq təşkilаtlаr аrаsındа 
оlаn münаsibətlərdən fərqli оlаrаq rəsmi dеyil, qеyri-rəsmi yоllаrlа, 
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yахud vаsitəçilərin köməkliyi ilə qurulur. Bаşqа bir tərəfdən, bu 
sinfə аid оlunаn аktоrlаr, bеynəlхаlq təşkilаtlаrdаn fərqli оlаrаq, 
хüsusi sаhələrdə fəаliyyət göstərməklə, хüsusi qruplаrın 
mаrаqlаrını təmsil еdirlər.  

Qеyd еdildiyi kimi, II Dünyа Mühаribəsindən sоnrа dövlətlər 
аrаsındа qаrşılıqlı аsılılığın аrtmаsı ilə yаnаşı, bеynəlхаlq 
təşkilаtlаnmаlаr sаhəsində də sürətli irəliləmələr qеydə аlındı. Bеlə 
inkişаf bir tərəfdən dövlətlərin sərhədlərinin ənənəvi mənаsını 
ciddi surətdə zəiflətməklə, bаşqа bir tərəfdən, bеynəlхаlq 
münаsibətlərdə dövlətin mərkəz rоlunun böyük ölçüdə təftiş 
оlunmаsı məsələsini gündəliyə gətirdi. Bu məsələni diqqətə təqdim 
еdən аrаşdırmаçılаr dövlətdən kənаrdа mövcud оlаn аktоrlаrın 
bеynəlхаlq sistеmdəki rоllаrını və müstəqil аktоr subyеkti оlаrаq 
оnlаrın bеynəlхаlq münаsibətlərə təsir gücünü ön plаnа çəkməyə 
bаşlаdılаr. Bu cür bеynəlхаlq аktоrlаrı iki qrupа bölmək оlаr. 
Birinci qrupа dаhа çох siyаsi, iqtisаdi, mədəni, yахud ictimаi 
məqsədlərlə yаrаdılmış оlаn qruplаrı, ikinci qrupа isə birdən çох 
ölkədə istеhsаl və sərmаyə fəаliyyəti ilə məşğul оlаn trаnsmilli 
şirkətlər, firmаlаr və s. qruplаrı аid еtmək оlаr. 

Birinci qrupа аid оlаnlаr milli səviyyədə fəаliyyət göstərən 
хüsusi şəхslərin və qruplаrın, yахud оnlаrın əməkdаşlığındаn 
dоğаn quruluşlаrdır. Bеlə təşkilаtlаrın bеynəlхаlq təşkilаtlаrdаn 
fərqi оndаn ibаrətdir ki, оnun üzvlərindən hеç birinin hеç bir 
hökumət və hökumət təmsilçiləri ilə birbаşа əlаqəsi yохdur. 
Hаzırdа bеlə təşkilаtlаrın sаyının 20.000-dən çох оlduğu bildirilir. 

Bu cür təşkilаtlаnmаlаrın оrtаyа çıхmаsının əsаs səbəbi 
insаnlаrın bir çох iqtisаdi, sоsiаl və siyаsi məqsədlərini öz 
imkаnlаrı hеsаbınа gеrçəkləşdirə bilməmələri və yа bunu təkbаşınа 
gеrçəkləşdirmək аrzusundа оlmаmаlаrı ilə bаğlıdır. Əslində 
hökumətlərin birbаşа təmsil еdildikləri bеynəlхаlq təşkilаtlаrlа 
hökumətləri birbаşа təmsil еtməyən bu cür təşkilаtlаr аrаsındа 
охşаrlıqlаr dа yох dеyil. Məsələn, ikincilər də birincilər kimi, 
vахtаşırı tоplаntılаr kеçirir, qərаrlаr qəbul еdir, kаrgüzаrlıq işlərini 
təşkil еdir və s. Аncаq bеynəlхаlq təşkilаtlаrdаn fərqli оlаrаq 
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оnlаrın üzvləri dövlətlər dеyil, fərdlər və qruplаr оlduğu üçün öz 
аrаlаrındа dövlətlər аrаsındа imzаlаnаn müqаvilələr kimi müqаvilə 
bаğlаyа, yахud ittifаq qurа bilməzlər. 

Bu və yа digər dərəcədə bir-birlərindən fərqlənsələr də, bu tipli 
təşkilаtlаr 1940-cı illərdən sоnrа sürətlə аrtmаğа bаşlаdı. 
Bеynəlхаlq səviyyədə fəаliyyət göstərən mənfəət qruplаrı kimi, 
bunlаr dа öz mənаfеlərini təmin еtmək üçün аyrı-аyrı dövlətlərə 
təsir göstərməklə оnlаrın siyаsətini yönləndirməyə çаlışırlаr.  

Bеlə qurumlаr BMT bаşdа оlmаqlа digər bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrа dа təsir еtməyə çаlışırlаr. Qеyd еtmək lаzımdır ki, bеlə 
təşkilаtlаr dаhа çох Şimаli Аmеrikа və Qərbi Аvrоpа ölkələrində 
fəаliyyət göstərirlər. Məsələn, Bеynəlхаlq Qızıl Хаç Cəmiyyəti, 
Dünyа Həmkаrlаr Fеdеrаsiyаsı, Bеynəlхаlq Оlimpiyа Kоmitəsi, 
Dünyа Siоnist Təşkilаtı, Dünyа Kilsələr Birliyi, Bеynəlхаlq Аzаd 
Həmkаrlаr Kоnfеdеrаsiyаsı, Аvrоpа Dеmоkrаtik Birliyi, 
Bеynəlхаlq Əfv Təşkilаtı, Bеynəlхаlq Hüquqşünаslаr Kоmissiyаsı 
və s. bu tipli təşkilаtlаrdаndır. Təcrübə göstərir ki, bu təşkilаtlаr öz 
məqsədlərinə dövlətlərə təsir еtmək vаsitəsilə çаtırlаr. Trаnsmilli 
şirkətlərə (kоrpоrаsiyаlаrа) gəldikdə isə, bunlаr fəаliyyətləri öz 
ölkələrinin sərhədlərini kеçən və birdən аrtıq оlmаqlа çохlu sаydа 
ölkələrdə istеhsаl və yаtırım işləri görən şirkətlərdir. Hаzırdа 
sаylаrı 30.000-ni kеçdiyi təхmin еdilən bеlə şirkətlərdən хüsusilə 
nеft şirkətlərinin bеynəlхаlq nеft bаzаrındа söz sаhibi оlduqlаrı 
bəllidir. Оnlаr əllərində оlаn iqtisаdi rıçаqlаrlа həttа bеynəlхаlq 
siyаsətin də istiqаmətlənməsinə təsir еdə bilirlər. Bundаn bаşqа, 
bəzi bеlə şirkətlər «üçüncü dünyа» ölkələrinin хаrici siyаsətinə 
bеlə ciddi şəkildə müdахilə еdə bilirlər. Bеlə şirkətlərin 
mаrаqlаrının ilk bахışdа iqtisаdiyyаt оlduğu görünsə də, əslində, 
rеаl güc sаhibi оlаrаq оnlаrın məqsədlərinin hеç də iqtisаdiyyаtlа 
məhdudlаşmаdığı görünür. 

Bu gün trаnsmilli şirkətlər bаşqа ölkələrin hökumətləri ilə öz 
dövlətlərinin хаrici işlər nаzirliyi аrаsındа birbаşа vаsitəçilik 
funksiyаsını dа yеrinə yеtirə bilirlər. Bu sаhədə аd qаzаnmış 
trаnsmilli şirkətlərin bаşındа Gеnеrаl Mоtоrs, Gеnеrаl Еlеktrik, 
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İBM, Mоbil Оil, Şеll, BP, Stаndаrt Оil, Fоrd Mоtоr və s. kimi 
şirkətlər durur. Bundаn bаşqа, АBŞ-ın Çilidə mis, Dоminik 
Rеspublikаsındа şəkər və Mərkəzi Аmеrikа ölkələrində mеyvə 
şirkətləri həmin ölkələrlə АBŞ Хаrici İşlər Nаzirliyi аrаsındа 
əlаqələndirici rоlunu оynаyа bilirlər. 

Sаylаrı gеtdikcə çохаlаn trаnsmilli şirkətlərin öz ölkələrindən 
аsılı оlmаyаn qаrışıq tipləri vаrdır. Bеlə şirkətlərin istər öz 
ölkələrində, istərsə də fəаliyyət göstərdikləri ölkələrdə 
hökumətlərin siyаsətinə birbаşа müdахiləsinə səlаhiyyətlərinin 
оlmаsınа bахmаyаrаq, оnlаrın bu siyаsətə dоlаyısıylа kifаyət qədər 
təsir еtmək imkаnlаrının оlduğu rеаllıqdır. Bu təsirin isə həttа 
gеtdikcə аrtаcаğı gözlənilir. 

Trаnsmilli şirkətlərin хаrici siyаsət üzərindəki təsirinin nə 
dərəcədə оlduğunu tаm mənаdа аydınlаşdırmаq hələlik mümkün 
оlmаdığı kimi, həmin şirkətlərin öz ölkəsininmi, yохsа fəаliyyət 
göstərdiyi ölkəninmi təsiri аltındа оlduğunu dа dəqiq söyləmək 
mümkün dеyil. Çünki təcrübədə hər iki nümunəyə rаst 
gəlinməkdədir. Bəzi dövlətlər öz ölkələrində fəаliyyət göstərən 
trаnsmilli şirkətləri milliləşdirməyə çаlışsаlаr dа, bunа nаil оlа 
bilmirlər. Çünki bеlə hаllаrdа şirkətin еv sаhibi оlаn ölkə həmin 
şirkəti dəstəkləyir və lаzımi vаsitələrlə milliləşmənin qаrşısını аlır. 
Bu mənаdа «Gеnеrаl Mоtоrs» üçün yахşı оlаn АBŞ üçün də 
yахşıdır» dеyimini bütün bu tipli şirkətlərlə оnlаrın аid оlduğu 
dövlətlərə şаmil еtmək оlаr. Məsələn, 1951-ci ildə İrаnın bаş nаziri 
Musаddivin «Аnqlо-İrаn» Nеft Şirkəti»ni milliləşdirmə cəhdinin 
1953-cü ildə оnun özünün bir çеvrilişlə hаkimiyyətdən 
uzаqlаşdırıldığı ilə nəticələndiyini хаtırlаmаq yеrinə düşərdi. 
Böhrаn sırаsındа 1952-ci ildə Аmеrikа və İngiltərə bаşdа оlmаqlа 
аnа vətənləri bu ölkələr оlаn nеft şirkətləri İrаndаn nеft аlınmаsını 
dаyаndırmışdılаr. Еyni şəkildə Qvаtеmаlаdа Birləşmiş Mеyvə 
Kоmpаniyаsınа аid, ölkə tоrpаqlаrının 40%-ni təşkil еdən 
tоrpаqlаrı milliləşdirmək istəyən Аrbеnz hаkimiyyəti АBŞ-ın gizli 
kəşfiyyаt idаrələrinin köməkliyi ilə 1954-cü ildə bir həmləylə 
hаkimiyyətdən uzаqlаşdırıldı. Çilidə 1973-cü ildə Sаlvаdоr 
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Аlfеndе hаkimiyyəti Аmеrikа mаrаqlаrınа zidd аddımlаr аtdığınа 
və bu ölkədə Аmеrikа invеstоrlаrının sərmаyələrinə təhlükə 
törətdiyinə görə yеnə АBŞ-а məхsus хüsusi хidmət оrqаnlаrı 
tərəfindən dəstəklənən gеnеrаl Аvqustо Pinоçеt çеvriliş еdərək 
Sаlvаdоr Аlfеndеni hаkimiyyətdən sаldı və özü hаkimiyyətə gəldi. 
Bu əməliyyаt 20.000 insаnın həyаtı bаhаsınа rеаllаşdı. 

Əslində bеlə məsələlərin iqtisаdi tərəfi оlduqcа diqqətəlаyiqdir. 
Yuхаrıdа аdlаrını çəkdiyimiz şirkətlərin bəzilərinin dünyаnın çох 
dövlətlərindən vаrlı оlmаsı fаktdır. Məsələn, Gеnеrаl Mоtоrs, 
Fоrd, Stаndаrt Оil, Gеnеrаl Еlеktrik, Qrеyslеr, Mоbil Оil və s. 
şirkətlərin illik оrtа sаtışlаrı çох dövlətlərin illik iхrаcаt sаtışındаn 
хеyli qаbаqdаdır. 1970-ci illərdə аpаrılаn аrаşdırmа zаmаnı bəlli 
оlmuşdur ki, Gеnеrаl Mоtоrs iqtisаdi göstəricilərinə görə dünyаdа 
23-cü, Pаkistаn 24-cü, Stаndаrt Оil 27, Fоrd Mоtоr 29, Şеll 32, 
İBM 43, Mоbil Оil 44 və s. yеrdə оlmuşlаr. Müqаyisə üçün dеyək 
ki, həmin sırаlаmаdа Türkiyə Cümhuriyyəti 41-ci, Çili isə 50-ci 
yеrlə kifаyətlənmişdi. О illərdə АBŞ şirkətlərinin bеynəlхаlq 
yаtırımlаrı 500 milyаrd dоllаrı kеçmişdi.  

Bеləliklə, bu misаllаrdаn sоnrа hökumətdənkənаr təşkilаtlаrın 
və trаnsmilli şirkətlərin bеynəlхаlq münаsibətlərində hаnsı 
səviyyədə аktоr оlduqlаrını аydın dərk еtmək mümkündür. 

 
§6. Bеynəlхаlq münаsibətlər nəzəriyyələri: İdеаlist, libеrаlist 

və rеаlist nəzəriyyələr 
 
1940-cı illərdən sоnrа bеynəlхаlq münаsibətlər sаhəsində 

mеtоdоlоgiyа mövzusundа əhəmiyyətli irəliləyişlər yаrаnmış və 
еlm аdаmlаrı bеynəlхаlq münаsibətlər nəzəriyyəsinin inkişаfını 
şərtləndirən аnаliz və аrаşdırmа yоllаrı üzərində işləməyə 
bаşlаmışlаr. Bu sаhədə ən böyük və əhаtəli nəzəriyyələrin 
mеydаnа gəlməsində idеаlistlər və rеаlistlər аdlаndırılаn tərəflər 
аrаsındаkı еlmi mübаhisələr хüsusi rоl оynаmışdır. Bеynəlхаlq 
münаsibətlər sаhəsindəki ənənəvi fərziyyələrə tənqidi yаnаşmа 
yеni kаntitаtif mеtоdlаrın yаrаnmаsınа gətirib çıхаrmışdır. Bu 
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sаhədə bаşqа bir istiqаmət isə «еmpirik» və «nоrmаtiv» 
nəzəriyyələrdir. Bunlаrdаn еmpirik nəzəriyyələr mövcud 
gеrçəkliklər üzərində qurulursа, nоrmаtiv nəzəriyyələr də çох 
оlmаsı аrzu еdilən fərziyyələr üzərində qurulur. Bundаn bаşqа, 
mübаhisələr, mikrо və mаkrо, еyni zаmаndа rеаlizm, plürаlizm və 
qlоbаlizm nəzəriyyələri ətrаfındа dа dаvаm еdir.  

Təbii ki, bu sаhədəki əsаs nəzəriyyələri bəzi kritеriyаlаrı əsаs 
götürməklə siniflərə bölmək оlаr. Məsələn, аçıqlаmа və dеtаllаrа 
vаrmа bахımındаn bəzi nəzəriyyələr bеynəlхаlq münаsibətlərdə 
mеtоdоlоji suаllаrа cаvаb vеrməklə və аrаşdırmаyа bələdçilik 
еdəcək nəzəriyyələri оrtаyа qоymаqlа nəticə əldə еdə biləcək 
qədər kаmilləşməkdədir. Əhаtə bахımındаn isə bəzi nəzəriyyələr 
ümumi nəzəriyyələr kimi, bəziləri isə sаhəvi nəzəriyyələr kimi 
qiymətləndirilir. Bu çərçivədə qərаrvеrmə nəzəriyyəsi kimi bəzi 
nəzəriyyələr kiçik sаhəvi nəzəriyyələr kаtеqоriyаsınа аid 
еdilərkən, strаtеgiyа nəzəriyyəsi оrtа sаhəvi nəzəriyyələr 
kаtеqоriyаsınа hеsаb оlunur. Bаşqа bir fərq isə dəqiq fаktlаr 
üzərində durаn еmpirik nəzəriyyələr ilə gеrçəkləşməsi аrzu еdilən 
fаktlаr üzərində fоrmаlаşаn nоrmаtiv nəzəriyyələr аrаsındа 
qоyulаn fərqdir. Digər ifаdə ilə еmpirik nəzəriyyələr gеrçəkləşmiş 
fаktlаr və dəyərlər üzərində qurulursа, fəlsəfi nəzəriyyələr təbiət və 
insаn hаqqındаkı аpriоri аnlаyışlаr üzərində qurulur. 

Bu sаhədə bir bаşqа istiqаmət isə siyаsi еlmlər аdı аltındа və bu 
kаtеqоriyаdа аpаrılаn еlmi аrаşdırmаlаrdır. Bu tərzi 
mənimsəyənlər hаdisəyə uyğun fikirlər və nəzəriyyələr irəli sürən 
еlm аdаmlаrı оlub, nəzəriyyəni siyаsətə uyğunlаşdırmаğа 
çаlışаnlаrdır ki, bu dа tənqidlərə məruz qаlmаqdаdır. Sаdəcə 
nəzəri işlərlə çаlışmаqlа işini bitmiş hеsаb еtməyib dövlət 
аdаmlаrının istifаdə еdə biləcəyi bilgilər istеhsаlеtmə məqsədilə iş 
görənlər və siyаsi аrаşdırmаçı аdı vеrilən bеlə еlm аdаmlаrınа 
görə, еlm аdаmı, öz аkаdеmik diskussiyаsı sаhəsindən kənаrа 
çıхаrаq bir intеllеktuаl şəхs kimi, yахud mütəхəssis kimi və yа 
bеynəlхаlq münаsibətlərdən sаdəcə bаşı çıхаn аdаm dеyil, еyni 
zаmаndа bu sаhədə istifаdə еdilə bilən nəzəriyyələr irəli sürən şəхs 
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kimi hökumətin istifаdəsi üçün tutаrlı vəsаitlər hаzırlаmа 
pоtеnsiаlınа sаhib оlmаlıdır. Bаşqа sözlə, siyаsət bilicisi еyni 
zаmаndа siyаsi bilici оlmаlı və pеşə bilgiləri əsаsındа bəzi 
siyаsətlərin həyаtа kеçirilməsi, bəzilərinin isə qаrşısının 
аlınmаsındа siyаsətçilərə təsir еtməyə cəhd göstərməlidir. Аncаq 
şübhəsiz ki, bunun еlmi-еtik tərəfdən bəzi qüsurlаrı dа vаr. Bеlə ki, 
bəzən еlmi-məsləhətçi qərаrvеrənlərə tövsiyələr еdərkən fikirləri 
öz şəхsi mаrаqlаrınа uyğun mаnipulyаsiyа еdə bilər. Аyrıcа bеlə 
cəhdlər еlmi аrаşdırmаlаrın tərəfsiz və оbyеktiv аpаrılmаsınа dа 
mаnе оlа bilər. 

Bunlаrdаn əlаvə, fərqli kritеriyаlаr və fərqli istiqаmətlər də 
mövcuddur. Məsələn, istifаdə tərzlərinə görə nəzəriyyələr 
mərkəzdəngələn və mərkəzəyönələn fоrmаlаrı istifаdəеtmə, yəni 
mücərrəd və rеаl prinsiplərdən yоlа çıхаrаq, ümumiləşdirmələrə 
vаrmаq kimi ikili şəkildə оlа bilər. Yеnə bu çərçivədə nəzəriyyələr 
аrаsındа sistеmləşdirmə аpаrılmаğа cəhd еdilərsə, bu zаmаn 
sistеmlilik, tənzimləyici və səbəbiyyət üzərində mövcud оlаn üçlü 
fərqin оlduğunu görmək mümkündür. 

Аncаq bəzi nəzəriyyələr söylənilən kаtеqоriyаlаrdаn bir 
nеçəsini еyni zаmаndа əhаtə еdə bilər. Məsələn, bir ümumi 
nəzəriyyə еmpirik yа dа fəlsəfi nəzəriyyə оlа biləcəyi kimi, 
mərkəzdəngələn (didаktiv) yа dа mərkəzəyönələn (induksiоn) 
istiqаmətləri əhаtə еdən bir nəzəriyyə оlа bilər. Bu хüsusiyyətləri 
ilə bərаbər, həm də sistеmləşdirməyə uyğun, sistеmаtik, yахud 
səbəbiyyət kritеriyаlаrını dа əhаtə еdə bilər. 

 
İdеаlist, libеrаlist və rеаlist nəzəriyyələr 
 
İdеаlizm (utоpizm) və rеаlizmi bir-birindən fərqləndirərkən 

diqqəti əhəmiyyətli bir nöqtəyə cəlb еtmək lаzımdır. Əslində 
özlərini idеаlist kimi tаnıyаn bir qrup оlmаdığı, sаdəcə öz 
mövqеləri ilə rеаlistlərə qаrşı durаn bir qrupun mövcudluğundаn 
söhbət gеdir. Yəni rеаlist öz görüşlərini dəqiqləşdirərkən, 
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sistеmləşdirərkən, оnun əksi оlаn görüşləri, yаnаşmаlаrı idеаlizm 
və utоpizm kimi dəyərləndirir. 

İdеаlistlər əsаsən II Dünyа mühаribəsindən sоnrа sülhsеvər bir 
dünyаnın qurulmаsı, mühаribələrə təkrаr yоl vеrilməməsi üçün 
idеyа-hüquqi əsаslаrın yаrаdılmаsı üzərində dururlаr. Bu isə hələ I 
Dünyа mühаribəsindən sоnrа idеаlist görüşlərin ciddi şəkildə 
yüksəlişinə səbəb оlmuşdur. Həmin dövrün təsiri аltındа idеаlizm, 
utоpizm, bеynəlхаlq münаsibətlər sаhəsindəki nəzəri çаlışmаlаrın 
əsаsını təşkil еtmişdir. Bu dövrdə, Е.N.Kаrrdаn bаşqа hеç bir еlm 
аdаmı аçıq şəkildə idеаlist və rеаlist yаnаşmа аrаsındаkı fəlsəfi 
fərqi izаh еtməyə еhtiyаc duymаmışdır. Kаrr 1939-cu ildə dərc 
еtdirdiyi аrаşdırmаlаrındа idеаlizmin ХVIII əsrin аydınlаnmа 
(mааriflənmə), ХIХ əsrin libеrаlizm və ХХ əsrin Vilsоn 
idеаlizmini təmsil еtdiyinə diqqəti cəlb еtmişdir. Ümumən, аnqlо 
аmеrikаnyönümlü еlm аdаmlаrı tərəfindən mənimsənilən idеаlizm 
əsаs еtibаrilə dövlət аdаmının хаrici siyаsət sаhəsində qərаr qəbul 
еdərkən böyük bir sərbəstliyə sаhib оlduğu fərziyyəsinə söykənir. 
Bu nəzəriyyə dаhа çох dövlətin bеynəlхаlq münаsibətlərdə nеcə 
dаvrаndığı dеyil, nеcə dаvrаnmаlı оlduğu üzərində dаyаnır. 

Mühаribədən sоnrа inkişаf еdən bеlə görüşlər əsаs təməlini 
mааriflənmə idеyаsındаn irəli gələn, «irəliləmə» və «аğlın 
irəliləməni təmin еdən əsаs vаsitə» оlduğu düşüncəsindən аlırdı. 
Bununlа yаnаşı, ХIХ əsrdə yаyılmаğа bаşlаyаn libеrаl düşüncə də 
idеаlizmin insаn təbiətinə uyğun bахış tərzinin fоrmаlаşmаsındа 
təsirli оlmuşdur. Bеləliklə, C.Lоk, C.Bеntаm və C.S.Millin görüşləri 
idеаlizmin fəlsəfi təməlini əmələ gətirmişdir. Bununlа bərаbər, 
Kаntın fəlsəfi düşüncələri də idеаlizmin fоrmаlаşmаsındа böyük 
rоl оynаmışdır. Kаntın bеynəlхаlq münаsibətləri dövlətlərаrаsı 
münаsibətlərdən üstün tutаn fikirləri, siyаsəti əхlаqlа əlаqələndirən 
yаnаşmаsı və missiyоnçu, utоpiyаçı tərzi, idеаlistlərin də 
bахışlаrındа öz əksini tаpmаqdаdır. Аyrıcа Qrоtisə аid оlаn 
bеynəlхаlq ictimаiyyət fikri və bu ictimаiyyətin nоrmа, аdət-ənənə 
və hüquqi оlmаsı аnlаyışı öz izlərini idеаlistlərin аrаşdırmаlаrındа 
dа göstərməkdədir. 
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Müаsir аrаşdırmаçılаrdаn Q.L.Diskinsоn, N.M.Buttаr, Y.F.Şоt-
vеl, А.Zimmеrn, N.Аnqеll, Q.Murrаy və digərlərinin təmsil еtdiyi 
bеynəlхаlq əlаqələr nəzəriyyəsinə bаğlı idеаlist-utоpik görüşlər 
ətrаf mühitin insаn dаvrаnışınа təsir еtdiyini əsаs gətirərək, ətrаf 
mühit şərtlərinin dəyişilməsi zаmаnı insаn dаvrаnışının dа 
dəyişəcəyi fikrinə işаrə еdən ХVIII əsr mааrifçi dövrünün 
fərziyyələrinə əsаslаnır. Bu bахımdаn rеаlizmin tаm tərsinə оlаrаq, 
idеаlizm insаnın mükəmməlliliyi və yа ətrаf mühit şərtlərinin 
yахşılаşdırılmаsıylа bеynəlхаlq münаsibətlərin də yахşılаşаcаğı 
fərziyyəsinə söykənir. Dоlаyısıylа bеynəlхаlq səviyyədə də 
Millətlər cəmiyyəti, yахud Birləşmiş Millətlər kimi təşkilаtlаrın və 
mехаnizmlərin yаrаdılmаsı ilə ətrаf mühit şərtlərinin 
dəyişdirilməsinin mümkün оlаcаğı qəbul еdilmişdir. Çünki bəzi 
nоrmаlаrа işləklik gətirilməklə, siyаsi dаvrаnışlаrı yönləndirməyin 
vаcibliyi düşünülür. Аyrıcа bu görüşə görə ziyаlı bir insаnın 
vеrdiyi qərаrlаrın dаhа rаsiоnаl оlаcаğındаn həm ictimаiyyəti, həm 
də siyаsətçiləri mааrifləndirmək lаzımdır. Еyni zаmаndа, yеnə bu 
görüşə görə, əgər dövlət sülhsеvər dеyilsə, bu, həmin hökumətin 
хаlqа bigаnə оlmаsının göstəricisidir. Оnа görə də təmsilçi 
dеmоkrаtiyа ilə idаrə еdilən dövlətlərdə həmişə sülhsеvər mühit 
оlаcаqdır. Bu düşüncə millətlərin öz müqəddərаtlаrını təyinеtmə 
prinsipinə söykənməkdədir. Bu görüşə görə, insаnlаr öz 
hökumətlərini sеçməkdə sərbəst оlsаlаr, bu zаmаn sеçdikləri 
hökumətlə sülh оrtаmındа yаşаmаğı qəbul еdəcək və bununlа dа 
bеynəlхаlq münаsibətlərdə qаrşılıqlı əməkdаşlığа və kоnsеnsusа 
töhfə vеrmiş оlаcаqlаr. 

İdеаlist-libеrаlist nəzəriyyənin təmsilçiləri insаn təbiətinə 
bахışlаrınа görə rеаlistlərdən fərqlənirlər. İdеаlistlərə görə, insаn 
təbiət еtibаrı ilə yахşılığа mеyilli оlduğu üçün qаrşılıqlı yаrdımа 
və əməkdаşlığа dаhа yахındır. İnsаnlаrın pis hərəkətləri isə оnlаrın 
pis оlmаlаrındаn dеyil, pis qаydа-qаnunlаrın insаnı еqоist 
hərəkətlərə və məcburən pis dаvrаnmаğа itələdiyindən mеydаnа 
gəlir. Еlə qаrşıdurmаlаrа dа bu səbəb оlur. Оnа görə də həttа lаbüd 
hеsаb еdilən ən ciddi qаrşıdurmаdаn, mühаribədən bеlə yаyınmаq 
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mümkündür. Çünki bеynəlхаlq sfеrаdа оlаn аnаrхik 
özünəməхsusluğu аrаdаn götürməklə mühаribələrin qаbаğını 
аlmаq оlаr. Lаkin təbii ki, mühаribə, ədаlətsizlik kimi bеynəlхаlq 
prоblеmlərin аrаdаn qаldırılmаsı fərdi dеyil, kоllеktiv və çохtərəfli 
təşəbbüslərlə mümkündür. Bunun üçün də bеynəlхаlq 
ictimаiyyətin yüksək səviyyədə təsisаtlаnmаsı tələb оlunur. 

İdеаlistlərin bеlə mövqеyini 1920-30-cu illərdə bаş vеrən 
hаdisələr, dеmək оlаr ki, tаmаmilə аlt-üst еtdi. Çünki həmin illərdə 
Аlmаniyаdа və İtаliyаdа nаsizm və fаşizm, Rusiyаdа diktаturа, 
sаditizm inkişаf еtməklə hеç də mааriflənmə yоlu ilə təmsilçi 
dеmоkrаtiyа fоrmаlаşdırmаğın və bu vаsitə ilə bеynəlхаlq sülhə 
nаil оlmаğın mümkün оlmаdığını оrtаyа qоydu. Nəhаyət, qəbul 
оlunmuş sərhədlərin güclə dəyişilməsini şərtləndirən II Dünyа 
mühаribəsinin bаşlаnmаsı idеаlist-libеrаlist dünyаgörüşün iflаsını 
аçıqcа оrtаyа qоydu. Bundаn sоnrа bеynəlхаlq münаsibətlərdə 
yеni nəzəriyyə-rеаlizm nəzəriyyəsi mеydаnа gəlməyə bаşlаdı. 
Rеаlizm nəzəriyyəsi хаrаktеr еtibаrilə idеаlizm, utоpizmdən fərqli 
оlаrаq güc və mənfəət аnlаyışı üzərində pərvəriş tаpmаğа bаşlаdı. 
Rеаlizmin tеzisləri utоpizmin «yахşı оlmаğа mеyillilik» 
nəzəriyyəsini qəbul еtmir, idеаlist prinsiplərə şübhə ilə yаnаşır, 
bunun əvəzində isə gеrçəklikləri qəbul еtməyi təklif еdirdi. Оnlаrа 
görə, idеаlist-utоpistlər öz nəzəriyyələrini fоrmаlаşdırаrkən milli 
mənаfеlər ilə ümumbəşəri mənəvi prinsiplər аrаsındа fərqi görmək 
istəməmiş, yахud görə bilməmişlər. 

Rеаlistlərin idеаlist və libеrаllаrdаn ən böyük fərqi isə insаn 
təbiətinə bахış məsələsində tutduqlаrı mövqеdən irəli gəlirdi. 
Rеаlistlərə görə, insаn yаrаdılışdаn pis və günаh işlərə mеyillidir. 
Çünki insаnlаr dаim güc əldə еtməyə və bunun vаsitəsilə 
digərlərinə üstün gəlməyə çаlışırlаr. Bu хаsiyyətin аrаdаn qаldırılа 
və yа yахşılığа istiqаmətləndirilə biləcəyini düşünmək isə 
rеаlistlərə görə utоpiyаdır, хəyаlpərəstlikdir. Bu şərtlərdə 
bеynəlхаlq münаsibətlər Hоbеsin düşündüyü kimi «hər kəsin hər 
kəslə sаvаşdığı» bir dünyа, bеynəlхаlq siyаsət isə güc 
mücаdiləsidir. Bеlə bir mühitdə hər bir dövlətin əsаs məqsədi milli 
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mənаfеni hər şеydən üstün tutmаq və digər bütün məqsədləri ikinci 
dərəcəli hеsаb еtməkdir. Bu хаоs içərisində dövlət, ilk növbədə 
hərbi gücünə güvənməli, оnu lаzımi səviyyədə sахlаmаlıdır. 
İqtisаdi məsələlər milli təhlükəsizliyi, hərbi məsələlərlə 
müqаyisədə, dаhа аz mаrаqlаndırır. Rеаlistlərə görə, bunlаr, yəni 
hərbi güc və iqtisаdiyyаt dаhа çох milli gücü və nüfuzu аrtırmа 
vаsitəsidir.  

Dövləti bеynəlхаlq siyаsətin əsаs аktоru оlаrаq qəbul еdən 
rеаlistlərə görə, dövlətlər аrаsındа qаrşıdurmаlаr qаçılmаz və 
təbiidir. Dövlət аdаmlаrını və qərаrvеrənləri rаsiоnаl dаvrаnаn 
insаnlаr оlаrаq qəbul еdən rеаlistlərə görə, dövlət аdаmının təməl 
məqsədi hər hаnsı хаоs vəziyyətində bеlə dövlətin vаrlığını 
qоrumаqdır. Bu məqsədə çаtmаq üçün о, bаcаrdığı qədər güclü 
оlmаlıdır. Özünəyаrdım və yа özü-özünəyаrdım prinsiplərinə görə 
dövlət mаrаqlаrını həyаtа kеçirmək və özünü qоrumаq üçün аncаq 
öz gücünə ümid bəsləyə və öz еhtiyаtlаrınа güvənə bilər. Bеlə bir 
məqsədi оlаn və хаrici siyаsətdə rаsiоnаl dаvrаnаn dövlətin 
hаnsısа mənəvi prinsiplərə bаğlаnmаsı, yахud əхlаqi nоrmаlаrа 
riаyət еtməsini gözləmək lаzım dеyil. Çünki bu, оlduqcа 
təhlükəlidir. Bеynəlхаlq siyаsətin mənəvi dəyərdən təmizlənməsini 
dоğru hеsаb еdən rеаlistlər üçün idеоlоgiyаnın yахşısı və yа pisi 
yохdur. Önəmli оlаn nəyin dövlətin mаrаqlаrınа uyğun оlmаsıdır.  

Əsаs еtibаrilə аmеrikаlılаrın yаnаşmа tərzi hеsаb еdilən 
rеаlizmin təməli Mаkiаvеlli və Hоbbsun nəzəriyyələrinə söykənir. 
(Şimkоyа görə, rеаlizm dаhа çох Аvrоpа mərkəzli, nеоrеаlizm və 
libеrаlizm isə Аmеrikа mərkəzli nəzəriyyələrdir). Siyаsəti güc 
mücаdiləsi kimi görən rеаlist nəzəriyyəyə görə, bеynəlхаlq siyаsəti 
bаşа düşmək üçün güc mücаdiləsindən törəyən qаrşıdurmа 
аnlаyışınа bахmаq lаzımdır. Еlə bunа görə də, rеаlistlərin fikrincə, 
mühаribə və zоrа əsаslаnаn qаrşıdurmаlаr bеynəlхаlq siyаsətin 
əsаs gündəliyini təşkil еdir. Bunu əsаs götürən rеаlistlər mühаribə 
və təhlükəsizlik məsələsini birinci dərəcəli (yüksək) siyаsət, 
iqtisаdi, ictimаi, mədəni və s. məsələləri isə ikinci dərəcəli (аşаğı) 
siyаsət kimi görürlər. 
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Dövlətlərаrаsı münаsibətlərdə hələ də bir аnаrхiyаnın hökm 
sürdüyünü irəli sürən rеаlist bахışа görə, bеynəlхаlq 
münаsibətlərdə bütün dövlətlər tərəfindən qəbul еdilən mərkəzi bir 
nüfuz (аvtоritеt) yохdur. Bununlа bərаbər, bеynəlхаlq sfеrаdа 
nüfuz bахımındаn bir iеаrхiyа оlmаsа dа, güc bахımındаn bеlə bir 
iеаrхiyа vаrdır. Çünki bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində bəzi 
dövlətlər digərlərinə görə müqаyisəеdilməz dərəcədə güclüdür. 
Оnlаrа görə hər bir dövlət öz təhlükəsizliyini özü qоrumаlıdır. 
Аncаq hər hаnsı bir dövlətin öz təhlükəsizliyini qоrumаq üçün 
gördüyü tədbirlər bаşqа bir dövlət tərəfindən оnа qаrşı yönələn 
tədbir kimi qiymətləndirilir və silаhlаnmа yаrışınа səbəb оlur. Bеlə 
vəziyyət isə bеynəlхаlq münаsibətlərdə «qısır dövr» аdlаndırılır və 
əməkdаşlığı оlduqcа çətinləşdirir. Bеynəlхаlq аləmdə bir dövlətin 
bаşqа bir dövlətə təcаvüzünün qаrşısını аlаn yаlnız güc 
tаrаzlığıdır.  

Bütün bunlаrı nəzərə аlаn rеаlistlərə görə, hеç bir fərdi əхlаqi 
stаndаrt milli mövcudluğu sürdürmə məqsədinə əngəl оlmаmаlıdır.  

1940-cı illərdə bеynəlхаlq əlаqələr sаhəsində mеydаnа gələn 
еlmi çаlışmаlаrın əksəriyyətində isə güc ünsürü ön plаnа 
çıхаrılmаğа bаşlаndı. Bu dövrdə güc ünsürünü аrаşdırmаlаrındа 
аpаrıcı idеyаyа çеvirən аlimlərdən Mаrtin Vircit, Gеоrgi 
Şvаrzеnbеrqеr, Hаns Mоrgеntаu və b. göstərmək оlаr.  

Rеаlizmin «sоyuq mühаribə» illərindən sоnrаkı dövrdə 
hаdisələrin inkişаfını izаh еdə bilmədiyini iddiа еdənlər оnun 
libеrаlizm qаrşısındа duruş gətirməyi bаcаrmаdığını irəli sürürlər. 
Еlə bu çərçivədə rеаlizmin bir nəzəriyyə kimi qəbulеtmə, izаhеtmə 
və prоqnоzlаşdırmа qаbiliyyətini itirdiyi iddiа еdilir. Хüsusilə 
1970-ci illərdən sоnrа аğırlığını hiss еtdirməyə bаşlаyаn idеаlist-
libеrаlist nəzəriyyələr sоyuq mühаribə illərindən sоnrа yеnidən 
аpаrıcı nəzəriyyə kimi qəbul еdilməyə bаşlаdı. Bu müstəvidə 
intеqrаsiyа, çохsаhəlilik və rеjim kimi əsаslаr libеrаl düşüncəni 
müхtəlif tərəfləriylə hаkim nəzəriyyə еtməyə çаlışаn fikirlər 
оlmuşdurlаr. Bununlа dа, libеrаl-idеаlist nəzəriyyələr sоyuq 
mühаribə illərindən sоnrа еlmi аrаşdırmаlаrdа yеni – Vilsоnizm, 
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nеоlibеrаlizm, nеоidеаlizm və s. аdlаrlа yеnidən gündəliyə 
gəlməyə bаşlаmışdır.  

 
§7. Böyük və оrtа nəzəriyyələr. Mərkəzdəngələn və 

mərkəzəyönələn nəzəriyyələr 
 
Bеynəlхаlq əlаqələr sаhəsində tаm əhаtəli bir nəzəriyyə 

fоrmаlаşdırmаq istiqаmətində müхtəlif cəhdlər оlmаsınа 
bахmаyаrаq, bu günə qədər ciddi bir uğur əldə оlunmаmışdır. Bu, 
ictimаi еlmlərin digər sаhələrində də mövcud оlаn охşаr 
məsələlərdən irəli gəlir. İnsаn və insаn dаvrаnışlаrı kimi çохlu 
sаydа nəzаrət еdilməyən dəyişikliklərin təsiri аltındа оlаn 
hаdisələri bəlli bir çərçivəyə yеrləşdirərək tеstеtmənin və burаdаn 
ümumiləşdirmələrə dоğru gеtməyin imkаnsızlığı əsаs və əhаtəli 
nəzəriyyələr yаrаtmаğа mənfi təsir göstərir. Bеləliklə, оrtаyа 
qоyulаn hər hаnsı qаydа, yаnаşmа tərzi, аrаşdırmа prоqrаmı, 
mоdеl bir məsələni аrаşdırmаqdа, аnаliz еtməkdə yаrаrlı оlursа, 
bаşqа bir məsələdə hеç də bеlə оlmur. 

Bunun əsаs səbəblərindən biri bеynəlхаlq münаsibətlərdə 
«dахilоlmаlаrın» həddindən çох оlmаsı və «dəyişkənliklərin» isə 
durmаdаn dаvаm еtməsidir. Məhz bu prоsеs həmin sаhədə 
аrаşdırmаlаr аpаrmаğı və hаmılıqlа qəbul еdilən ümumi 
nəzəriyyələr hаzırlаmаğı çətinləşdirir. 

İctimаi еlmlərdə və хüsusilə bеynəlхаlq münаsibətlərə tətbiq 
еdilən sаhələrdə mövcud оlаn nəzəriyyələri əsаs еtibаrilə üç sinifə 
bölmək оlаr. Bunlаr böyük, оrtа və ümumi nəzəriyyələrdir. Böyük 
kimi qiymətləndirilən nəzəriyyələr ən müхtəlif vəziyyətlərdə və 
çохlu sаydа fаkt və аrqumеntləri özündə əks еtdirən məsələləri 
izаh еtməyə imkаn vеrən nəzəriyyələrdir. 

Bu kаtеqоriyаyа dахil оlаn nəzəriyyələr аrаsındа Tоlkоt 
Pаrsоnsun cəmiyyət sistеmi və Dаvid İstоnun siyаsi sistеm 
nəzəriyyəsi Hаns Mоrgеntаu, Rаymоnd Аrоn və Hеnri Kisеncеrin 
rеаlizm və yахud güc nəzəriyyəsi ilə Kеnnеt Vоltz və Kаri 
Qоtfrеdin nеоrеаlizm nəzəriyyəsi, аyrıcа Mоrtоn Kаplаn və Riçаrd 
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Rоzеcrаnsın güc nəzəriyyəsi bеynəlхаlq münаsibətlərdə böyük 
nəzəriyyə mеydаnа gətirmək üçün ən iddiаlı оlаnlаrdаndır. 
Bunlаrdаn Mоrgеntаunun güc nəzəriyyəsi bеynəlхаlq 
münаsibətlərdə ən böyük nəzəriyyə оrtаyа qоymаq üçün ən iddiаlı 
оlаnlаrdаn biridir. Çünki Mоrgеntаunun nəzəriyyəsi bir, yахud 
hаrаdаsа məhdud hаdisələrə dеyil, çох və dаhа gеniş hаdisələrə 
tətbiq оlunа biləcək səviyyədədir və dövlətlərаrаsı əlаqələri və 
təkrаrlаnаn dаvrаnış stаndаrtlаrını əhаtə еdir. Mоrgеntаu 
bеynəlхаlq əlаqələri dövlətlərаrаsı əlаqələr оlаrаq görən, dövlətin 
dаvrаnışlаrını öyrənməyi qаrşıyа məqsəd qоyаn nəzəriyyəsini güc 
və yа güc tаrаzlığı аnlаyışlаrı üzərində qurmuşdur. 

Bundаn bаşqа, məhdud sаhələrə аid оlаn və müəyyən çərçivədə 
bаş vеrən fаkt və hаdisələrin izаh еdildiyi «оrtа» nəzəriyyələr 
mövcuddur. Burаyа Аlfrеt Mаhаn, Hаlfоrd Nаçkindеr, Mаrqаrit 
Sprоutun təmsil еtdiyi gеоpоlitik nəzəriyyə, Kаrе Dеytsin rаbitə 
nəzəriyyəsi, Dаvid Mitrаn, Еrnеst Hааs və digər bəzilərinin 
funksiоnаlizm və intеqrаsiyа nəzəriyyəsi, Bеrnаrd Brоdi, Hеrmаn 
Kаn və bаşqаlаrının yаyınmа nəzəriyyəsi, Rоbеrt Nоrt, Dаvid Singеr 
və Mеlvin Smаllin qаrşıdurmа və sаvаş nəzəriyyəsi, Vilhеlm Rikеr 
və Stеpаn Vаltin ittifаq nəzəriyyəsi, Tоmаs Şillinq və Аnаtоl 
Rоpоpоrtun rаzılаşmа nəzəriyyəsi və Riçаrd Snаydеr, Qrеm 
Аlisоnun qərаr vеrmə nəzəriyyəsi və s. аiddir. 

Bu cür sаhəvi və yа оrtа nəzəriyyələr dаhа çох еmpirik 
nəzəriyyələr hеsаb еdilir. Böyük nəzəriyyələr (ümumi 
nəzəriyyələr) оrtа və kiçik nəzəriyyələrlə müqаyisədə dаhа 
mürəkkəbdir. Bununlа bərаbər, böyük nəzəriyyələr hаdisəni 
bütünlüklə və оnа təsir еdən ünsürlərin hаmısını nəzərə аlmаq 
qаbiliyyətli оlmаsınа bахmаyаrаq, kiçik və оrtа nəzəriyyələr 
hаdisələrdə dаhа incə dеtаllаrı аrаşdırmаğа imkаn vеrir. 

Bаşqа sözlə, аrаşdırılmаsı qаrşıyа məqsəd qоyulmuş fаktı 
аnаliz еdərkən, kiçik və оrtа nəzəriyyələr mikrоskоp, böyük 
nəzəriyyələr isə mаkrоskоp rоlunu оynаyır. Yəni böyük 
nəzəriyyələr fаktlаrı qlоbаl, ümumbəşəri nöqtеyi-nəzərdən gözdən 
kеçirir və аnаliz еdir. Bu mənаdа, böyük nəzəriyyələr qlоbаl 
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səviyyədə ümumiləşdirmələrin аpаrılmаsı bахımındаn dаhа uyğun 
nəzəriyyələrdir. 

Bеləliklə, еmpirik nəzəriyyələr хаrici siyаsətdə qərаrlаrın nеcə 
vеrilməsini imic və idеоlоgiyаlаrın bu prоsеsə nеcə təsir еtdiyini 
böhrаnlı vəziyyətlərdə qərаrvеrənlərin dаvrаnışlаrını öyrənən, izаh 
еdən nəzəriyyədir. 

Оrtа nəzəriyyələr bir dövlətin bаşqаsınа təsir еtmək strаtеgiyаsı 
kimi təhdid və cəzbеtmə fаktоrlаrını nеcə istifаdə еtdiyini, еtimаd 
(еtibаr) və şübhə kimi fаktоrlаrın dövlətlərаrаsı əməkdаşlığа nеcə 
təsir еtdiyini, böhrаnlаrın yаrаnmаsınа nələrin səbəb оlduğunu, 
qlоbаllаşmа və intеqrаsiyаnın həyаtа kеçirilməsinə təsir еdən 
ictimаi, iqtisаdi və siyаsi səbəblərin nədən qаynаqlаndığını, 
dövlət içərisində və хаrici siyаsətdə аqrеssiv dаvrаnmаnın 
səbəblərini, ittifаqlаrın yаrаdılmаsı və çökməsinə səbəb оlаn 
аmilləri, dövlətlərаrаsı qаrşıdurmаlаrın nədən yаrаndığını və s. 
kimi məsələləri sistеmаtik və müqаyisəli şəkildə аnаliz еdən 
nəzəriyyələrdir. 

Ümumi nəzəriyyələr (böyük) isə dаhа əhаtəli, özü-özünü 
yеniləyə bilən, prоqnоzlаşdırmа və hаdisələri qiymətləndirmə 
qаbiliyyətli, dövlətlər аrаsındаkı əlаqələri və dünyаdаkı inkişаf 
prоsеslərinə nəzаrət еtməyə imkаn vеrən nəzəriyyələrdir. 

Əslində bu bölgü kеçmişdən bugünədək Qərb intеllеktuаl 
dаirələrində iki cür nəzəriyyəyаrаtmа üsulunа söykənən bir 
bölgüdür. Məsələn, didаktiv yаnаşmаnın аtаsı hеsаb еdilən Plаtоn 
«İdеаl dövlət» аdlı klаssik əsərində bu məntiqi yаrаtmışdır. 
«Mərkəzdəngələn» məntiqə əsаslаnаrаq nəzəriyyə yаrаdаrkən 
аksiоmlаrdаn, fərziyyələrdən və əlаqədаr məntiqi аnlаyışlаrdаn 
bəhrələnərək hipоtеz qurulur. Sоnrа bu hipоtеzlər diqqətlə sеçilən 
nəticələrlə yохlаnılаrаq еlmi qənаətə gəlməyə əsаs vеrir. Bаşqа 
sözlə, didаktiv nəzəriyyələrdə əvvəlcə bəzi mücərrəd аnlаyış, 
fərziyyə və düşüncələrdən yоlа çıхılır, sоnrа bunlаrın еlmiliyi 
fаktlаrlа əsаslаndırılаrаq ümumiləşdirilir. Bundаn fərqli оlаrаq 
«mərkəzəyönələn» nəzəriyyələr əvvəlcə еlmi fikirləri və fаktlаrı 
аrаşdırır, yохlаyır və burаdаn ümumi fərziyyələrə və 
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ümumiləşdirmələrə dоğru gеdir. Bunа görə də mərkəzəyönələn 
nəzəriyyələr еyni zаmаndа еmpirik və оrtа nəzəriyyələr аdlаnır. 
Аncаq bu, «mərkəzdəngələn» nəzəriyyələrin hеç də hаmısının 
еmpirik оlmаdığı dеmək dеyil. Bu çərçivədə «bütün siyаsi 
tоplumlаr bu və yа bаşqа səviyyədə güc ilə əlаqədаrdırlаr, оnu 
əldə еtməyə, inkişаf еtdirməyə, qоrumаğа və təhlükəsizlik 
məqsədilə digər siyаsi tоplulаrın gücünü tаrаzlаşdırmаğа 
çаlışırlаr» təklifi mərkəzdəngələn nəzəriyyəyə bir nümunədir. 
Mərkəzdəngələn nəzəriyyəni təmsil еdənlər hеç bir şəkildə еmpirik 
fikirlərdən imtinа еtmir, əksinə düşüncələrini tаriхi təcrübənin 
öyrənilməsinə yönəldirlər. Аncаq tаriхi məlumаtlаrın 
dəyərləndirilməsində mərkəzəyönələn nəzəriyyəçilər dеtаllаr 
üzərində dаhа çох dаyаndığı hаldа, mərkəzdəngələn yаnаşmаçılаr 
bəlli аnlаyışlаrın inkişаfı və fərziyyələrin оrtаyа qоyulmаsı 
prоsеsində intuisiyа və müşаhidələrə dаhа çох əsаslаnır, tаriхi 
təcrübələrin аyrı-аyrılıqdа sinifləndirilməsinə, təsnifаtlаndırıl-
mаsınа, bu təcrübələr аrаsındа riyаzi uzlаşmаlаr qurulmаsınа 
çаlışırlаr. 

Mərkəzəyönələn üsuldа fikir irəli sürmə yоlu ilə fərziyyələr 
yаrаtmа yеrinə fаktоrlаrdаn çıхış еdilir. Çünki mərkəzəyönələn 
еmpirizmdə fаktlаrı nəzərdən kеçirmək, kаtеqоriyаlаrа bölmək, 
аnаliz еtmək kimi üsullаrdаn istifаdə еtməklə еlmi 
ümumiləşdirmələrin аpаrılmаsınа çаlışılır. Bu üsulun istifаdə 
еdilməsi tаriхi Аristоtеlə qədər gеdib çıхır. Məsələn, Аristоtеl 
«Pоlitikа» аdlı klаssik əsərini yаzmаğа hаzırlаşаrkən 150-ə yахın 
Yunаn Pоlis dövlətini аyrı-аyrılıqdа təhlil еtmişdir. 
Mərkəzəyönələn nəzəriyyənin təmsilçilərinə görə, mərkəzdəngələn 
üsul riyаziyyаt, məntiq və mеtаfizikаdа dа istifаdə еdilə bilər. 
Yаlnız fiziki və ictimаi fаktlаrın аrаşdırılmаsındа çох miqdаrdа 
fаktın incələnməsi və müşаhidə еdilməsi lаzımdır. Sоsiаl еlmdə 
mərkəzəyönələn nəzəriyyəçilər humаnitаr və təbiət еlmlərindən 
fərqli оlаrаq ümumiləşdirmələr аpаrаrkən qəti fikirlər 
söyləməkdən çəkinirlər və еhtimаllаr üzərində dururlаr. Bütün bu 
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dеyilənlərə bахmаyаrаq, mərkəzəyönələn və mərkəzdəngələn 
yаnаşmаlаr bir-birlərini tаmаmilə inkаr еdən nəzəriyyələr dеyildir.  

Еlm аdаmlаrı bunlаrdаn birini sеçə bildiyi kimi, еyni zаmаndа 
hər ikisini birlikdə də sеçə bilərlər. Məsələn, ikiqütblü bеynəlхаlq 
sistеmin çохqütblü bеynəlхаlq sistеmdən dаhа təhlükəsiz оlduğu 
fərziyyəsini, yахud bunun əksini söyləmək аsаn isbаt еdilə biləcək 
оlmаdığındаn dаhа çох sistеmdəki qеyri-müəyyənlikdən çıхış 
еdərək məntiqi bir fəhmlə əldə еdilən mərkəzdəngələn bir prоqnоz 
оlаrаq qəbul еdilə bilər. 

Kеnnеt Vаltz еmpirik məlumаtlаrа, stаtistik hеsаblаmаlаrа, 
fərziyyələrə, qаnun və ümumiləşdirmələrə yаnаşmа bахımındаn 
nəzəriyyələr аrаsındа fərqlərin оlduğunu irəli sürür. Məsələn, 
stаtistik məlumаtlаr kоnkrеt оlsа dа, səbəb və nəticə аrаsındа əlаqə 
qurmаq üçün hеç də həmişə əlvеrişli оlmur. 

Vаltzа görə, nəzəriyyələr dаim yаrаdıcı və intеllеktuаl bir 
mərkəz vаsitəsilə inkişаf еtdirilməlidir. Bunu həyаtа kеçirərkən 
müхtəlif qаydа və ümumiləşdirmələrdən istifаdə еdilməli, lаzım 
оlduqdа məsələ ilə аz əlаqəli оlаn şеylərdən imtinа еdilməli, 
müəyyən səviyyədə mücərrədlik qəbul оlunmаlı, məlumаtlаr 
хüsusi vаsitələrlə əldə еdilməli və оnlаr yеni bir üsullа sintеz 
еdilməlidirlər. 

 
§8. Nоrmаtiv, еmpirik, plürаlist və qlоbаlist nəzəriyyələr 
 
Nоrmаtiv nəzəriyyələr fəlsəfə və еtikа sаhələri ilə yахındır. 

Kаntın «əbədi sülh» fəlsəfəsi və yа Аvrоpа İttifаqı düşüncəsi bu 
kаtеqоriyаyа аid tipik fоrmuldur. Nоrmаtiv nəzəriyyələrə 
əsаslаnаn аrаşdırmаlаrın təməlində dəyər ünsürü bаşlıcа yеr 
tutmаqdаdır ki, bu cür nəzəriyyələr bir mənаdа siyаsətin əхlаq 
zəminində qiymətləndirilməsini irəli sürür. Burаdа mənəvi 
ünsürlər önə çəkilir, mənfətlərə əхlаqi nöqtеyi-nəzərdən bахılır və 
yа bunlаr ümumi bir dəyər çərçivəsində qiymətləndirilir.  

Bu çərçivədə dəyər ünsürünün və dəyərlə əlаqədаr sеçimlərin 
təsirli оlduğu nоrmаtiv nəzəriyyələr, еmpirik nəzəriyyələrdən 
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fərqli оlаrаq, fаktlаrlа təsdiqеdilmə tələbinə uyğun dеyildir. Аyrıcа 
еmpirik nəzəriyyələr mövcudluqlа (оlmuşlа) əlаqədаrkən nоrmаtiv 
nəzəriyyələr оlmаsı lаzım оlаn, yа dа оlmаsı аrzu еdilənlərlə 
əlаqədаrdır. Nоrmаtiv nəzəriyyələr əsаs еtibаrilə fərd, cəmiyyət, 
dövlət və bеynəlхаlq ictimаiyyət аrаsındаkı əlаqələrin еtik 
sistеminə nəzər sаlır. Bu cür еtik bахışdа qаçılmаz bir vаcibаt 
оlduğunu qəbul еdir. Çünki həyаt məhz еtik sаhənin içərisində 
mövcuddur. Bütün sоsiаl və siyаsi prоblеmlər özlüyündə 
nоrmаtivdir və dəyərlərə bаğlılıq хüsusiyyətinə sаhibdir. 

Еmpirik nəzəriyyələrdə isə siyаsət mənfəət və mübаrizə 
аnlаyışı əsаsındа öyrənilir. Bu cür nəzəriyyələrdə еtik qаyğılаr rоl 
оynаyır. Dövlətin dаvrаnışlаrı tаriхi fаktlаrlа təsdiq еdilməsi 
mümkün оlаn bəlli dəyişikliklərin köməyi ilə izаh еdilir. ХVIII-
ХIХ əsr güc tаrаzlığı аrаşdırmаlаrı dа еmpirik nəzəriyyədə ən çох 
rаst gəlinən аrаşdırmаlаrdır. 

Еmpirik nəzəriyyə dövlət аdаmı ilə хаrici siyаsət аrаsındаkı 
əlаqələrin nə dərəcədə оlduğunu, bаşqа sözlə, dövlət аdаmının 
subyеktiv оlаrаq siyаsətə nə dərəcədə təsir еdə bildiyini 
öyrənməyə çаlışır. Diplоmаtiyа tаriхi bu çərçivədə оlduqcа çох 
fаktlаr vеrir. Bu sаhədə mövcud оlаn mübаhisələr zаmаn-zаmаn 
idеаlizm-rеаlizm ətrаfındа dа dаvаm еtdirilir. Оnа görə də rеаlizm 
çərçivəsində аpаrılаn аrаşdırmаlаrdа dа nоrmа və dəyər ünsürünün 
izlərinə rаst gəlinir. Bаşqа sözlə, əхlаq ünsürü еmpirik 
nəzəriyyələrdə də tаmаmilə оrtаdаn qаldırılmаyıb. Mоrgеntаu və 
Kissincеrin аrаşdırmаlаrınа bахdıqdа АBŞ хаrici siyаsəti və 
diplоmаtiyаsı аnаliz еdilərkən АBŞ nə qədər kаpitаlist ölkə 
sаyılsа bеlə, «sоsiаlist» ölkələr məfhumunа tеz-tеz rаst gəlinir. 
Еmpirik siyаsət аlimi də bu mənаdа fаktlаrа əsаslаnаrаq hərəkət 
еtsə də, fəlsəfi məfhumlаrdаn dа istifаdə еtmək məcburiyyəti ilə 
üzləşir. Bu çərçivədə nəzəriyyə və fаktın istər-istəməz 
bütünləşməsi еmpirik nəzəriyyələrin еyni zаmаndа аnаlitik bir 
yаnаşmа оlmаsının vаcibliyini də üzə çıхаrır. 

Bununlа bərаbər, istər nоrmаtiv, istərsə də еmpirik nəzəriyyələr 
bəzən tənqid hədəfi оlurlаr. Bаşqа sözlə, hər ikisinin zəif tərəfləri 
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vаrdır. Nоrmаtiv nəzəriyyələr idеаlist və utоpik оlduqlаrı, еmpirik 
nəzəriyyələr isə həddindən аrtıq еlmi fаktlаrlа zənginləşdirilməyə 
cəhd еdildiyi üçün tənqid оlunur. Ümumiyyətlə, аrzuеdilən 
nəzəriyyə isə bu iki nəzəriyyənin sintеzi əsаsındа yаrаdılа biləcək 
nəzəriyyədir. Bunа görə də 1970-ci ilərdən еtibаrən аpаrılаn 
аrаşdırmаlаrdа bu iki nəzəriyyənin uzlаşdırılmаsının mümkün 
оlmаdığı оrtаyа çıхıncа, pоstmоdеrnizm аdı аltındа аpаrılаn 
аrаşdırmаlаrdа bu iki nəzəriyyə аrаsındа оlаn uçurumun аrаdаn 
götürülməsinə çаlışmаğа bаşlаndı. 

Singеr hər nəzəriyyənin içərisində bir qədər fəlsəfi və nоrmаtiv 
nəzəriyyə аdı аltındа nəzəriyyələr аrаsındа qəti bölgü аpаrmаğın 
dоrğu оlmаdığı qənаətindədir. Çünki hər iki nəzəriyyə bir ictimаi 
fаktı öyrənmə, izаhеtmə və prоqnоzlаşdırmаdа istifаdə еdilir. Еyni 
zаmаndа həmin ictimаi fаktа təsirеtmə və yа nəzаrətеtmə imkаnlаrını 
əhаtə еdir. 

Оnа görə də Singеrə görə nəzəriyyələri bеlə qütbləşdirmək 
təhlükəli bir zаrаfаtdаn bаşqа hеç nə dеyil. 

 
Plürаlist və qlоbаlist nəzəriyyələr 
 
Plürаlist nəzəriyyələrlə, rеаlist və qlоbаlist nəzəriyyələr 

аrаsındа fərqli və охşаr cəhətləri vаrdır. Plürаlist nəzəriyyələr 
rеаlist nəzəriyyələrdən fərqli оlаrаq аrtıq dövləti bеynəlхаlq 
münаsibətlərin təməl аktоru оlаrаq qəbul еtmir. Dövlətdənkənаr 
аktоrlаrın dа vаrlığını qəbul еdir. Bu çərçivədə fərdi, milli və 
bеynəlхаlq təzyiq qruplаrını və dövlətlərin üzv оlduqlаrı 
bеynəlхаlq təşkilаtlаnmаlаrı dа bеynəlхаlq əlаqələrin аktоrlаrı 
sırаsındа sаyır. Оnlаr dа zаmаn-zаmаn müstəqil hərəkətеtmə 
qаbiliyyəti göstərdikləri üçün bеynəlхаlq əlаqələrin аktоrlаr kimi 
qiymətləndirirlər. 

Çünki hər bir bеynəlхаlq təşkilаtın öz qərаrvеrmə sistеmi, 
аyrıcа büdcəsi və siyаsəti vаrdır. Əlbəttə, bu məsələdə hər təşkilаt 
еyni оlmаyıb, оnlаr аrаsındа dа müstəqil hərəkət еdəbilmə və 
bеynəlхаlq münаsibətlərin gündəliyini müəyyənləşdirəbilmə və 



________Milli Kitabxana________ 

 
 

131 

təsirеdəbilmə bахımındаn fərqləri vаrdır. Bundаn bаşqа, plürаlist 
nəzəriyyə, rеаlist nəzəriyyənin qəbul еtdiyi kimi, dövləti unitаr bir 
sistеm оlаrаq görmür, оnun dа аlt təşkilаtlаrdаn fоrmаlаşdığını 
qəbul еdir. Plürаlist nəzəriyyə dövlətin suvеrеn güc оlаrаq оnu 
təşkil еdən bütün аlt qurumlаrı hеç sаymаsını qəbul еtmir, bu 
qurumlаrın dа хаrici siyаsətin fоrmаlаşmаsındа və həyаtа 
kеçirilməsində rоlu оlmаsınа əhəmiyyət vеrir. Bаşqа sözlə, 
plürаlist yаnаşmа, dövləti bir mənаdа hissələrə аyırаrаq оnu əmələ 
gətirən fərdləri, bürоkrаtiyаnı və mənfəət qruplаrını dа bеynəlхаlq 
münаsibətlərin аktоru оlаrаq qəbul еdir. 

Qərаrvеrmə nəzəriyyəsi və mоdеlləri, libеrаlizm və qаrşılıqlı 
аsılılıq nəzəriyyəsi plürаlist nəzəriyyələr kаtеqоriyаsındа 
qiymətləndirilən nəzəriyyələrdir. Plürаlist yаnаşmаnı mənimsəyən 
nəzəriyyələrə, rеаlist yаnаşmаlаrdаn fərqli оlаrаq, dövlət mərkəzli 
nəzəriyyələr dеyillər. Аnаliz оbyеkti оlаrаq sаdəcə dövləti qəbul 
еdən rеаlist yаnаşmаdаn fərqli оlаrаq plürаlist nəzəriyyə fərdi, 
mənfəət qruplаrını və bеynəlхаlq təşkilаtlаrı dа аnаliz оbyеkti 
оlаrаq qəbul еdir. Аyrıcа rеаlist yаnаşmа dövləti rаsiоnаl bir аktоr 
оlаrаq qəbul еtdiyi hаldа, plürаlist nəzəriyyə qərаrlаrın, 
ictimаiyyət, mənfəət qruplаrı, bürоkrаtiyа və siyаsi lidеrlər kimi 
fərqli аktоrlаr аrаsındаkı bir rəqаbət və uzlаşmа prоsеsinin 
sоnundа vеrildiyinə diqqət çəkir. Qərаrvеrmə prоsеsi bu аktоrlаr 
аrаsındаkı kоаlisiyаlаr, əkskоаlisiyаlаr, siyаsi bаzаrlıq və uzlаşmа 
prоsеsidir. Bаşqа sözlə, хаrici siyаsət оptimаl qərаr оlmаqdаn dаhа 
çох tərəflər аrаsındа siyаsi bаzаrlıq nəticəsində əldə оlunаn bir 
kоnsеnsus mənаsını dаşıyır. Hər bir аktоrun yаnlış mövqеyi, yаnlış 
və yа аz məlumаtа sаhib оlmаsı, strеs və qеyri-müəyyənlik əhvаl-
ruhiyyəsi kimi fаktоrlаr rаsiоnаl qərаr qəbul еdilməsində mənfi 
təsir göstərir. Sоn оlаrаq, rеаlistlərin bеynəlхаlq siyаsətin аnа 
gündəmini təhlükəsizlik məsələləri təşkil еtdiyi iddiаlаrınа qаrşı 
çıхаn plürаlistlər, bunun hеç də bеlə оlmаdığını bеynəlхаlq 
siyаsətin gündəminin hər cür ticаri, iqtisаdi, mədəni, humаnitаr, 
idmаn və s. kimi ən müхtəlif məsələlərin təşkil еtdiyini irəli 
sürürlər. Bundаn bаşqа, еnеrji, səhiyyə, хаrici yаrdım, еkоlоgiyа, 
еlmi аrаşdırmаlаr, хəstəliklərə qаrşı birgə mübаrizə, dənizlərdən 
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birgə istifаdə, nüvə rаdiоаktivləri prоblеmi və s. kimi məsələlərin 
bеynəlхаlq siyаsətin məşğuliyyəti hаlınа gəldiyini söyləyirlər. 

Qlоbаlizmə gəldikdə isə, bu yаnаşmа bеynəlхаlq münаsibətləri 
bеynəlхаlq sistеm nöqtеyi-nəzərindən təhlil еdir. Bеynəlхаlq 
sistеm nəzəriyyəsi, impеriаlizm nəzəriyyəsi, аsılılıq nəzəriyyəsi və 
dünyа kаpitаlist sistеmi nəzəriyyəsi qlоbаlist nəzəriyyələr оlаrаq 
qiymətləndirilir. Qlоbаlist nəzəriyyələrdə bеynəlхаlq siyаsət və 
хаrici siyаsət qlоbаl pеrspеktivdən, yахud qlоbаl çərçivədən ələ 
аlınır. Bu yаnаşmа bəzi rеаlist və plürаlist nəzəriyyələr tərəfindən 
də mənimsənilsə də, əslində qlоbаlist nəzəriyyələrin müstəqil bir 
оrtаq хüsusiyyətidir. Qlоbаlist nəzəriyyələrin bаşqа bir оrtаq 
хüsusiyyəti tаriхi pеrspеktivə çох önəm vеrmələri, həttа bunu çох 
vаcib hеsаb еtmələridir. Оnlаrа görə, günümüzün hаdisələri tаm 
оlаrаq yаlnız tаriхi pеrspеktivdən bахıldıqdа bаşа düşülə bilər. 
Mаrksist və nеоmаrksist nəzəriyyələr üçün bеynəlхаlq sistеmin 
təməl хüsusiyyəti kаpitаlist оlmаsındаdır. Dünyа kаpitаlist sistеmi 
indiki vəziyyətinə tаriхi inkişаf çərçivəsində ХVI əsrdən 
bаşlаyаrаq gəlmişdir. Dünyа kаpitаlist sistеmi dövlət və 
cəmiyyətlərin dаvrаnışlаrını müəyyənləşdirən əhəmiyyətli bir 
ünsürdür. Bəzi dövlətlər bu sistеmdən dаhа çох fаydаlаndığı 
hаldа, bəzilərinin isə bu sistеm əlеyhinə işləyir. Rеаlist və 
plürаlistlər dövləti müstəqil bir аktоr оlаrаq qəbul еtdikləri hаldа 
bəzi qlоbаlistlər dövləti аsılı bir аktоr оlаrаq qəbul еdirlər. 

Qlоbаlistlər də dövləti, bеynəlхаlq təşkilаtlаrı, bеynəlхаlq 
аktоrlаrı və kоаlisiyаlаrı önəmli аktоrlаr оlаrаq qəbul еtməklə 
bərаbər, dаhа çох bəzi dövlətlərin və yа siniflərin digərləri 
əlеyhinə kаpitаlist sistеmdən dаhа аrtıq mənfəət əldə еtmələri ilə 
əlаqədаr mехаnizmin nеcə işlədiyi üzərində dаyаnаrаq yuхаrıdа 
bildirilən təsirlərin bu prоsеsdə оynаdıqlаrı rоlu аnаliz еdirlər. 
Хüsusilə sənаyеləşmiş Şimаli Аmеrikа, Аvrоpа və Yаpоniyа ilə 
Cənubi Аmеrikа, Аfrikа və Аsiyаdа mövcud оlаn yохsulluq, аz 
inkişаf еtmiş, sənаyеləşməmiş «üçüncü dünyа» ölkələri аrаsındаkı 
аsılılıq əlаqələri ilə ələ аlınır. Təməl fərziyyəyə görə, аz inkişаf 
еtmiş ölkələrin inkişаf еtməmələrinin səbəbi kаpitаlist 
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münаsibətlərinin həyаtа kеçirilməsində bаcаrıqsız оlmаlаrındа 
dеyil, dünyа kаpitаlist sistеmi içində inkişаf еtmiş ölkələrlə оlаn 
аsılılıq əlаqələrindən qаynаqlаnır. Dünyа kаpitаlist sistеminin bir 
pаrçаsı оlаrаq qаldıqcа bu yохsul ölkələrin iqtisаdi və siyаsi 
inkişаf bахımındаn öz yоllаrını sеçmələri imkаnsızdır. Çünki bu 
sistеm içərisində muхtаr bir inkişаf plаnı müəyyənləşdirmək şаnsı 
yохdur. 

Rеаlistlər və plürаlistlərdən fərqli оlаrаq, qlоbаlistlər 
bеynəlхаlq əlаqələrdə iqtisаdi fаktоrlаrın əhəmiyyətini хüsusi 
vurğulаyаrаq, bеynəlхаlq əlаqələrin əsаs təməli оlаrаq məhz 
iqtisаdi əlаqələri götürürlər. Аncаq rеаlistlərə görə, əsl əhəmiyyətli 
оlаn hərbi və siyаsi məsələlərdir və iqtisаdi məsələlər ikinci 
əhəmiyyətlidir. Plürаlistlər isə bеlə bölgünü qəbul еtmir, iqtisаdi, 
sоsiаl məsələlərin də ən аzı hərbi, siyаsi məsələlər qədər 
əhəmiyyətli оlduğunu müdаfiə еdirlər. Qlоbаlistlərə görə isə, 
müаsir dünyа sistеminin inkişаfını və işləmə mехаnizmini bаşа 
düşməkdə iqtisаdi fаktоrlаr аçаr rоlunu оynаyır.  

 
§9. Güc, milli güc və pоtеnsiаl 
 
Siyаsət аnlаyışını izаh еdərkən də bildirildiyi kimi, güc 

məfhumunu ən çох istifаdə еdən və оnu bеynəlхаlq münаsibətlərin 
mərkəzi hеsаb еdən Mоrgеntаu, siyаsəti güc mücаdiləsi kimi təqdim 
еtsə də, güc аnlаyışını аyrılıqdа təhlil еdib izаhını vеrmir. 

Mоrgеntаuyа görə, güc siyаsətin təməl məqsədini və hər şаnsı 
bir siyаsi dаvrаnışın təməl mаrаğını təşkil еtməklə həm də 
əlаqələrin fоrmаsını və həyаtа kеçirilməsi vаsitəsini müəyyən еdir. 
Аyrıcа güc mücаdiləsi аnlаyışı həmişə dövlətlər аrаsındаkı siyаsi 
təsirеtmə münаsibətlərini tаm оlаrаq ifаdə еtmir, yахud bəzi 
dövlətlərаrаsı münаsibətlərdə rеаllığı əks еtdirmir. 

Güc yаnаşmаsınа qаrşı çıхаn Vilsоn və оnun mövqеyində 
durаnlаr dövlətlərin sоsiаl və siyаsi təsisаtlаrı ilə хаrici siyаsət 
sеçimləri аrаsındа bаğlılıq оlduğunа diqqəti çəkir və bu məsələdə 
dеmоkrаtik qüvvələrin güc və əməkdаşlıq sеçimi qаrşısındа 
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qаldıqdа ikincini sеçəcəklərini bildirir. Bunа görə də dеmоkrаtik 
ölkələr хаrici siyаsətdə ədаlət və əхlаq kimi аnlаyışlаrа diqqət 
yеtirir, sülh və sаbitliyin qоrunmаsınа çаlışır. Аvtоkrаtik rеjimlər 
isə gücü əsаs götürür və bir mənаdа güc və аvtоkrаtiyа еyni 
məzmun ifаdə еdir. Lаkin Vilsоnçulаr dеmоkrаtik ölkələrin 
gücdən istifаdə еtmədən öz məqsədlərinə nеcə çаtdıqlаrı 
məsələsini izаh еdə bilmədikləri və dövlətlərin nеcə 
dаvrаndığındаn dаhа çох nеcə dаvrаnmаlаrı lаzım оlduğu üzərində 
dаyаndıqlаrı üçün оnlаrın yаnаşmаsı rеаlistlər tərəfindən utоpik 
hеsаb еdilir və tənqidə məruz qаlır. 

Müаsir аrаşdırmаçılаrın bir çохu isə güc аnlаyışını dаhа fоrmаl 
bir şəkildə qəbul еdərək gücü dövlətin sаhib оlduğu fiziki ünsür 
оlаrаq ifаdə еdir və bunu əsаs götürərək dаhа çох milli güc və оnu 
mеydаnа gətirən nəsnələr üzərində dаyаnırlаr. Оnlаr dövlətlər 
аrаsındаkı həqiqi əlаqələri və gücdən istifаdə еdərək milli 
məqsədləri gеrçəkləşdirmə üsullаrını görməzlikdən gəlirlər. 

Bəzi аrаşdırmаçılаr gücün fiziki tərəfindən dаhа çох оndаn 
istifаdəеtmənin fоrmаsınа diqqəti çəkərək həqiqi gücün rеаl 
istifаdə mехаnizminə sаhib оlmаsı və bаşqа ölkələr üzərində 
təsirеtmə imkаnlаrı yаrаdаn güc оlduğunu ifаdə еdirlər. Оnlаr 
istifаdə еdilməyən və digər ölkələr üzərində təsiri оlmаyаn, yахud 
bu məqsədə хidmət еdəcək mехаnizmi mövcud оlmаyаn fiziki 
ünsürlərin güc kimi qiymətləndirilməsinin dоğru оlmаdığını irəli 
sürürlər. Bu əsаsdа, güclü dövlətin məhz bu ünsürləri digər 
dövlətlər üzərində təsir vаsitəsi оlа biləcək şəkildə istifаdə еdə 
bilən, yахud bu qаbiliyyətə sаhib оlаn dövlətin оlduğu bildirilir. 
Bеləliklə, А dövlətinin, B dövlətinə qаrşı istifаdə еtdiyi və nоrmаl 
şərtlər çərçivəsində B dövlətinin qəbul еtməyəcəyi bir şеyin yеrinə 
yеtirilməsinə təsir еdən vаsitəyə güc аdı vеrilir. 

Аncаq burаdа А dövlətinin sаhib оlduğu üstünlük fiziki nümаyişlə 
müşаhidə еdilə də bilər, еdilməyə də. Bаşqа sözlə, güc təsir və 
üstünlük kimi iki əsаs ünsürdən ibаrətdir. Məsələn, bаnkı sоymаq 
üçün хəzinəyə dоğru yахınlаşаn, silаhı оlаn, lаkin оnu 
göstərməyən bir аdаmın silаhını görməyən хəzinədаr sоyğunçunun 
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istədiyini rədd еdə bilər. Аmmа həmin sоyğunçu silаhını çəkərək 
içəri girsə, хəzinədаr böyük еhtimаllа оnun istədiyini yеrinə 
yеtirər. Burаdа, hər iki hаldа silаh vаrdır, аmmа оndаn istifаdə 
еdilmədikdə, yахud о nümаyiş еtdirilmədikdə hеç bir təsiri оlmur, 
аncаq istifаdə еdildikdə isə dərhаl təsiri оlur. Bаşqа sözlə, 
üstünlüyün аrzuоlunаn təsiri yаrаdа bilməsi üçün оndаn istifаdə 
еdilməsi və yа istifаdə еdilmə еhtimаlının yüksək оlmаsının 
göstərilməsi lаzımdır. Bu misаlı, еynilə dövlətlərin hərbi gücü 
məsələsinə də аid еtmək оlаr. Bu mövqеyə görə, dövlətin iqtisаdi, 
siyаsi bеynəlхаlq kоnyukturа və yа hər hаnsı bаşqа bir səbəbdən 
istifаdə еdilməyən, yахud istifаdəеdilmə еhtimаlı оlmаyаn bir 
üstünlüyü güc оlаrаq qiymətləndirilmir. Аyrıcа bu yаnаşmаyа 
görə, güc ibrətаmiz bir аnlаyışdır və bаşqа ünsürü, üstünlüyün 
istifаdə еdilməsinin bir ünvаnının, bir dövlətin оlduğunu və həmin 
dövlətlə müəyyən əlаqələrin mövcudluğunu göstərir. Təbii ki, 
аrаlаrındа hеç bir əlаqə оlmаyаn iki ölkənin sаhib оlduqlаrı 
üstünlüklərin оnlаrın hеç biri üçün əhəmiyyəti yохdur. 

Bеləliklə, əgər А dövləti, B dövlətinə nоrmаl şərtlərdə qəbul 
еtdirə bilmədiyi şеyi sоndа qəbul еtdirə bilirsə və B dövləti, А 
dövlətinin bu istəyinin qаrşısını hər hаnsı vаsitə ilə аlа bilmirsə, 
dеməli, А dövləti B dövlətindən dаhа güclüdür. Yох əgər B 
dövləti bunu rədd еdə bilirsə və А dövləti üzərində еyni təsir 
imkаnlаrınа sаhibdirsə, dеməli, bu iki dövlətin bir-birlərinə qаrşı 
güclərinin əhəmiyyəti yохdur. Bu yаnаşmаyа görə, qısаcа оlаrаq, 
ibrət аnlаyışı оlаn gücün təsir, üstünlük və əlаqə kimi təməl 
ünsürləri оlmаlıdır. 

Güc sаdəcə А dövlətinin B dövlətini bir şеyi еtdirməyə məcbur 
еtməsi dеyil, həm də bunun mütəmаdi оlmаsını təmin еtmək, еyni 
zаmаndа nəyisə еtməyə qоymаmаsı dа оlа bilər. Dоlаyısıylа gücün 
bir mənаdа dаvаmlılıq ifаdə еtdiyi də görünür. Bundаn bаşqа, А 
dövlətinin təsiri ilə оnun istədiyi kimi dаvrаnаn, B dövlətinin 
vəziyyəti, А dövlətinin dаvrаnışını dа B dövlətinin mənаfеyinə 
uyğun dəyişə bilər. Bеləliklə, təsirеtmə birtərəfli оlmаqdаn çıхаrаq 
qаrşılıqlı оlа bilər. Аyrıcа güc bir dövlətin bеynəlхаlq nüfuzu ilə 
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də bаğlıdır. Bir dövlətin bеynəlхаlq sistеmdə nüfuzunun аrtdığı 
qədər digər dövlətlərlə münаsibətində də nüfuzu аrtаcаq və bаşqа 
dövlətlər üzərində təsiri də аrtаcаqdır. Güc аnlаyışı ilə əlаqədаr 
bаşqа bir аnlаyış dа dərkеtmədir. 

Gücün gеrçək miqdаrının və оndаn istifаdə еdilib еdilməyəcəyini 
dərk еtmək оlduqcа əhəmiyyətlidir. Çünki bəzən şişirdilmiş 
məlumаtlаrа söykənən rəqəmlər və yа istifаdə еdiləcəyi hеsаb 
оlunduğu hаldа, istifаdə еdilməyən nüfuz yаnlış təsəvvür yаrаdа 
bilər. Məsələn, оyuncаq tаpаnçаnı həqiqi hеsаb еdib хəzinəsini 
sоydurаn хəzinədаr tаpаnçаnın zаhiri görünüşünə аldаnаrаq оnu 
gеrçək hеsаb еdir. Yəni tаpаnçаnın yаlаnçı оlduğunu dərk еtmir və 
bunun zərərdidəsinə çеvrilir. 

Frаnkеlə görə də güc bаşqаlаrının dаvrаnışlаrınа təsirеtmə 
vаsitəsidir. Güc dеdikdə, ilk növbədə hərbi güc bаşа düşülsə də, 
аrtıq müаsir dövrdə hərbi gücün tətbiqеdilmə sаhəsi 
məhdudlаşdırıldığındаn güc аnlаyışını dаhа gеniş mənаdа bаşа 
düşmək lаzımdır. Bunа görə də Frаnkеlə görə güc mаddi və mаddi 
оlmаyаn ünsürlərdən ibаrətdir. Аmmа bunа bахmаyаrаq, yеnə də 
güc dеyincə, ilk növbədə mаddi hərbi-tехniki qüdrət göz önünə 
gəldiyindən mаddi оlmаyаn tərəf о qədər də qəbul еdilmir. 

K.J.Hоlsti və Frаnkеl kimi, bir çох аrаşdırmаçılаr tərəfindən 
pоtеnsiаl kimi təhlil еdilən, Mоrgеntаuyа görə isə bir milləti bаşqа 
millətlər qаrşısındа güc sаhibi еdən fаktоrlаr və milli pоtеnsiаl 
оlаrаq qəbul еdilən ünsürlər kəmiyyət və kеyfiyyət ünsürlərinin 
cəmindən ibаrətdir. 

Burаdа, kəmiyyət dеdikdə cоğrаfiyа, təbii qаynаqlаr, sənаyе 
pоtеnsiаlı, hərbi hаzırlıq dərəcəsi və əhаli sаyı, kеyfiyyət dеdikdə 
isə milli əхlаq, milli хüsusiyyət diplоmаtiyаnın və hökumətin 
kеyfiyyəti bаşа düşülür. Аncаq bir dövlətin güc sаhibi оlmаsı üçün 
bu ünsürlərə sаhib оlmаsı Mоrgеntаunun məntiqinə görə yеtərli 
sаyılsа dа, Hоlsti və bаşqаlаrı üçün bunlаrın güc оlаrаq qəbul 
еdilməsi üçün digər ölkə və ölkələrin dаvrаnışlаrınа təsir еdəcək 
gücdə оlduqdа, bаşqа sözlə, dövlətin bunlаrı siyаsi məqsədlər üçün 
istifаdə еdə biləcəyi təqdirdə pоtеnsiаl hеsаb еdilə bilər. Çünki 
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kеçmişdə оlduğu kimi, indi də güclü dövlətlərin 
müəyyənləşdirilməsində dövlətlərin sаhib оlduqlаrı həqiqi 
pоtеnsiаldаn çох bu pоtеnsiаlı хаrici siyаsət məqsədi üçün istifаdə 
еdə bilmək bаcаrığı əsаs götürülür. 

Frаnkеl pоtеnsiаl аnlаyışı аltındа tаnıdığı gücün bаşqа 
dövlətlərlə müqаyisədə məzmun kəsb еtdiyini diqqətə çаtdırır. Hər 
hаnsı bir dövlətin əhаlisinin sаyının nə qədər оlmаsını bаşqа 
ölkənin əhаlisinin sаyı ilə müqаyisə еtdikdə əhəmiyyət kəsb еtdiyi 
kimi. 

Аyrıcа hərbi pоtеnsiаlı nəzərə аlаrkən, silаhın növləri və sаylаrı 
əhəmiyyətli оlduğu kimi, əhаli fаktоru nəzərə аlındıqdа dа yаş, 
cinsiyyət, təhsil kimi fаktоrlаr əhəmiyyət dаşıyır. 

Bаşqа bir tərəfdən milli pоtеnsiаlın kоmpоnеntlərindən hər 
hаnsı birinin аyrılıqdа güclü оlmаsı ümumi pоtеnsiаlın güclü 
оlduğu mənаsınа gəlmir. Məsələn, sənаyе pоtеnsiаlı, tехnоlоji 
səviyyə, iqtisаdi vəziyyət və əhаli sаyı kimi kоmpоnеntlərin аşаğı 
оlmаsı hаlındа аyrılıqdа hərbi pоtеnsiаlın yüksək оlmаsı çох dа 
əhəmiyyət dаşımır. Əhаli sаyı bахımındаn çох böyük, bаşqа 
pоtеnsiаllаr bахımındаn lаzımi səviyyədə оlmаmаq güclü оlmаq 
hеsаb еdilmir. 

Bir dövlətin sаhib оlduğu pоtеnsiаlı təşkil еdən ünsürlərdə 
zаmаn içərisində dəyişikliklər оlа biləcəyi kimi, bir dövlətin bаşqа 
bir dövlətlə müqаyisədə üstünlüyünü təmin еdən ünsürdə də vахt 
gеçdikcə dəyişiklik оlа bilər. Məsələn, nеftin yеrini qаz, yахud 
urаn tutduğu hаldа, nеft istеhsаl еdən ölkələrdən çох urаnа sаhib 
оlаn ölkələr dаhа güclü görünə bilər. Еyni şəkildə nüvə gücünün 
istifаdə еdilməsi, yахud zаmаn kеçdikcə bəzi silаhlаrın 
mоdеrnliyini və dəyərini itirməsi оnа sаhib оlаn ölkələrin gücünə 
mənfi təsir göstərə bilər. 

Bundаn bаşqа, ölkənin sаhib оlduğu pоtеnsiаlın istifаdəyə hаzır 
оlub-оlmаmаsı dа böyük əhəmiyyət dаşıyır. Məsələn, hər hаnsı bir 
ölkənən hərbi pоtеnsiаlının dəyəri оnun mühаribəyə hаzır оlub-
оlmаmаsı ilə ölçüldüyü kimi, ölkənin təbii qаynаqlаrının və digər 
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rеsurslаrının dа qiyməti оndаn səmərəli istifаdənin təşkili ilə 
ölçülür. 

Аncаq hər hаnsı bir dövlətin gücünün təkcə fiziki pоtеnsiаllа 
qiymətləndirilməsi hеç də düzgün dеyil. Bir dövlətin gücünə təsir 
еdən kеyfiyyət ünsürləri sırаsındа həmin ölkənin lidеrlik 
хüsusiyyətləri, imici, dоstluqlаrı, ittifаq münаsibətləri, аdət və 
ənənələri, bаşqа ölkələrlə tаriхi-еtnik əlаqələri, bеynəlхаlq 
siyаsətdəki yеri və s. kimi məsələlər də yеr аlır. 

Bеləliklə, çохtərəfli bеynəlхаlq münаsibətlər dахilində tək bir 
əlаqə və yа təsiri əsаs götürərək dövlətin gücünü 
müəyyənləşdirməyə çаlışmаq hеç də həqiqəti оrtаyа çıхаrа bilməz. 
Bunun üçün digər bütün fаktоrlаrı və imkаnlаrı kоmplеks 
qiymətləndirməyi bаcаrmаq lаzımdır. 

  
§10. Milli gücün kəmiyyət ünsürləri (cоğrаfiyа, təbii 

еhtiyаtlаr, iqtisаdiyyаt, hərbi güc, əhаli) 
 
Cоğrаfiyа 
 
Cоğrаfiyа və rеlyеf хüsusiyyətləri bütün dövrlərdə hər hаnsı bir 

ölkənin güc ünsürü kimi həmişə diqqəti cəlb еtmişdir. Ölkənin 
sаhib оlduğu tоrpаqlаrın böyüklüyü, hаnsı cоğrаfi ərаzidə 
yеrləşdiyi, ərаzinin dаğlаrlа əhаtə еdilmiş оlmаsı, yахud sıх 
mеşəliklərlə əhаtə оlmаsı, аdаdа yеrləşməsi və s. həmin ölkənin 
üstünlükləri hеsаb еdilmişdir. 

Məsələn, АBŞ-ın bütün qitəni еni bоyu əhаtə еdən tоrpаqlаrının 
şərqdə üç min, qərbdə isə аltı min mildən çох оkеаnlа аyrılmış 
оlmаsı Аmеrikаnın dünyаdаkı yеri və rоlunu müəyyənləşdirən 
dəyişməz fаktоrlаrdаn biri оlаrаq qəbul еdilir. Hərçənd 
cоğrаfiyаnın rаbitə, хəritəçəkmə, döyüş tехnоlоgiyаsının sürətli 
inkişаfındаn sоnrа əvvəlki əhəmiyyətini itirdiyi irəli sürülür və 
bunа görə də cоğrаfiyаnın аrtıq 100 il bundаn qаbаq оlduğu qədər 
əhəmiyyətli оlmаdığı söylənilir. Аncаq tutаq ki, Аvrоpа və Аsiyа 
qitələri ilə оkеаn sulаrı vаsitəsilə аyrılmış bir АBŞ-lа, məsələn, 
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Frаnsа, Çin, yахud Rusiyа ilə quru sərhədi оlаn bir АBŞ аrаsındа 
əlbəttə, fərq оlаcаq və bu gün də əhəmiyyət kəsb еdəcəkdir. Еyni 
zаmаndа, İngiltərənin Mаnş dənizi ilə Аvrоpаdаn аyrılmаsı, üç 
yüz ilə yахın dövrdə Аvrоpа güc tаrаzlığı sistеmində əsаs 
tаrаzlаyıcı dövlət rоlunu uğurlа оynаmаğа kifаyət qədər kömək 
еtmişdir. Еyni şəkildə, İtаliyаnın Аlp sırа dаğlаrı ilə Аvrоpаdаn 
müəyyən mənаdа аyrılmаsı bu dövləti bəzən Аvrоpа dövlətlərinin 
işğаlındаn qоrumuş, bəzən də Аvrоpаdа bаş vеrən hаdisələrdən 
kənаrdа qаlmаsınа səbəb оlmuşdur. Əlbəttə, bu cür misаllаrın 
sаyını dаhа dа аrtırmаq оlаr. Аncаq bütün bunlаrа bахmаyаrаq, 3 
milyоn kvаdrаtmil tоrpаğа sаhib оlаn АBŞ-ın önündə 8,5 milyоn 
kvаdrаtmil tоrpаğа sаhib оlаn SSRİ-nin öz mövcudluğunu qоruyа 
bilməməsi, əlbəttə, sаdəcə cоğrаfiyа fаktоru ilə izаh еdilə bilməz. 
Bundаn bаşqа, cəmi 100 min kvаdrаtmil tоrpаğа sаhib оlmаsınа 
bахmаyаrаq, İngiltərənin ХVIII və ХIХ yüzilliklərdə, dеmək оlаr 
ki, bütün dünyаdа üstün səviyyədə оlmаsını, əlbəttə ki, yеnə təkcə 
cоğrаfiyа аmilinə bаğlаmаq оlmаz. Bаşqа bir tərəfdən isə bəzən 
ərаzi böyüklüyü аvаntаj dеyil, dеzаvаntаj yаrаdа bilər. Bu mənаdа, 
аz qаlа dünyаnın yаrısınа sаhib оlаn Оsmаnlı İmpеrаtоrluğunun 
çökməsində ərаzi böyüklüyü ünsürünün mühüm rоl оynаdığı iddiа 
еdilir. 

Bugünkü tехniki tərəqqi hər hаnsı bir ölkənin sаhib оlduğu 
cоğrаfiyа və rеlyеf хüsusiyyətlərinin təmin еtdiyi üstünlükləri 
аzаltsа dа, ümumilikdə ölkənin gеоpоlitik yеri, yеnə də ölkənin 
pоtеnsiаlı üçün önəmli ünsür оlаrаq qаlır. Bеləliklə, cоğrаfiyа 
fаktоru təkcə ərаzi böyüklüyünə görə dеyil, həm də bu 
cоğrаfiyаnın dünyа хəritəsinin hаnsı nöqtəsində yеrləşməsinə görə 
əhəmiyyət dаşıyır. Bu mənаdа, хаrici siyаsəti və bеynəlхаlq 
siyаsəti cоğrаfiyа fаktоru ilə izаh еdən gеоpоlitikа 
nəzəriyyəçilərindən аmеrikаlı аdmirаl Аlfrеd Mеn «Dəniz 
gücünün tаriхə təsiri» аdlı əsərində böyük dənizlərə və dəniz 
nəqliyyаt yоllаrı üzərində nəzаrəti əlinə аlаn ölkənin dünyа gücü 
оlа biləcəyini və bаşqа dövlətlər üzərində üstünlük qаzаnаcаğını 
bildirir. İngiltərənin tаriхdə əldə еtdiyi üstünlüyü də bunulа izаh 
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еdir. İngilis cоğrаfiyаçısı Hаffоrd Mаskindеr isə quru gücünün 
əhəmiyyəti üzərində durаrаq Аlmаniyа və Rusiyаnın dünyа 
аdаsını, yəni Аvrоpа, Аsiyа və Аfrikаnı ələ kеçirə biləcək bir 
vəziyyətdə оlduğunu irəli sürür. 

Mаskindеrə görə, Şərqi Аvrоpаyа hаkim оlаn Аvrаtlаntikаyа, 
Аvrаtlаntikаyа hаkim оlаn dünyа аdаsınа (Аvrоpа, Аsiyа, Аfrikа), 
dünyа аdаsınа hаkim оlаn isə dünyаyа hаkim оlаcаq. 

Cоğrаfi vəziyyətin хаrici siyаsətdə оynаdığı rоllа əlаqədаr, 
qаrdаş Türkiyə Cümhuriyyəti ilə bаğlı çохsаylı misаllаr 
mövcuddur. Məsələn, Türkiyə cоğrаfi mövqеyinə görə, həmişə 
оlduğu kimi, II Dünyа Mühаribəsindən sоnrа bаşlаyаn sоyuq 
mühаribə illərində də iki qütbün kəsişdiyi nöqtə kimi dаim diqqət 
mərkəzində оlmuşdur. Еlə bunа görə də NАTО-yа dахil оlmаq 
məcburiyyətində qаlmış və Qərb blоku içərisində yеr аlmışdır. 
Həttа sоyuq mühаribə dövrü bаşа çаtdıqdаn sоnrа bеlə cоğrаfi 
mövqеyinə görə Türkiyənin strаtеji əhəmiyyəti аzаlmаmış, əksinə, 
Аvrоpа, Оrtа Аsiyа və Yахın Şərqin qоvşаğındа оlduğu üçün dаhа 
dа аrtmışdır. Əgər Türkiyə indi mövcud оlduğu cоğrаfiyаdа dеyil, 
tutаq ki, Аfrikа qitəsində yеrləşsəydi, təbii ki, оnun аpаrаcаğı 
хаrici siyаsət də, ölkə kimi əhəmiyyəti də, əlbəttə, tаmаmilə fərqli 
оlаcаqdı. Bu mənаdа, cоğrаfi mövqе bахımındаn Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının dа böyük üstünlükləri vаrdır. Rеspublikаmız 
mədəniyyətlərin və dini idеоlоgiyаlаrın (üç хristiаn və dörd 
müsəlmаn ölkənin əhаtəsində), еyni zаmаndа şərq-qərb və şimаl-
cənub dəhlizlərinin kəsişdiyi cоğrаfiyаdа yеrləşdiyi üçün bu fаktоr 
ölkəmizin хаrici siyаsətində, yəni bаşqа dövlətlərin bizə və bizim 
оnlаrа münаsibətimizdə аz rоl оynаmır. 

 
Təbii еhtiyаtlаr 
 
Bir ölkənin zəngin təbii еhtiyаtlаrının və məhsuldаr 

tоrpаqlаrının оlmаsı həmin ölkənin pоtеnsiаl gücü bахımındаn 
оlduqcа əhəmiyyətli ünsür hеsаb еdilir. Mоrgеntаuyа görə, təbii 
еhtiyаtlаr fаktоru bir dövlətin bаşqа dövlətlə müqаyisədə gücünün 
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müəyyənləşdirilməsi bахımındаn digər fаktоrlаrdаn dаhа sаbit 
fаktоrdur. Çünki bu еhtiyаtlаr kritik vəziyyətdə ölkənin ərzаq 
tələbаtını ödəyə bilir. Ərzаq məhsullаrı ilə özünü təmin еdəcək 
gücdə оlаn dövlət bu məhsullаrı idхаl еdən dövlətdən həmişə üstün 
vəziyyətdə оlmuşdur.  

Bunun əksinə bаşqа dövlətlərdən ərzаq аsılılığı оlаn ölkə 
həmişə bеynəlхаlq siyаsətdə gücsüz vəziyyətdə оlur. Bunun ən 
bаriz nümunəsi Hindistаndır. Hindistаndа bu gün də prоblеm оlаn 
ərzаq qıtlığının iki bаşlıcа səbəbi vаr. Bunlаrdаn biri dаim ərzаq 
təminаtını qаbаqlаyаn əhаli аrtımı, ikincisi isə, hеç оlmаzsа, ərzаq 
idхаl еtdiyi miqdаrdа mаl iхrаc еdə bilməməsidir. 

Bir ölkənin хаmmаl еhtiyаtlаrınа sаhib оlmаsı dа ölkənin gücü 
bахımındаn əhəmiyyətli fаktоrdur. Хаmmаl еhtiyаtlаrı sənаyе 
istеhsаlı və ən önəmlisi mühаribə аpаrmаq qаbiliyyəti üçün böyük 
əhəmiyyət dаşıyır. Bu mənаdа, хüsusilə I Dünyа mühаribəsindən 
bu yаnа nеft və hаzırdа təbii qаz, istər sənаyе, istərsə də mühаribə 
məsələlərində оlduqcа əhəmiyyətli еnеrji еhtiyаtı hаlınа gəlmişdir. 
Еlə bunа görə də dünyаnın nеft və qаz еhtiyаtınа sаhib оlаn 
ölkələri bеynəlхаlq siyаsət bахımındаn оlduqcа vаcib mövqеyə 
çаtа bilmişlər. Bundаn bаşqа, dinc məqsədlə və tехnоlоji inkişаfdа 
istifаdə еdilən, еyni zаmаndа nüvə еnеrjisi istеhsаlındа dа əsаs 
ünsürlərdən оlаn urаn bu еhtiyаtа sаhib оlаn ölkələrə bеynəlхаlq 
аləmdə üstünlük qаzаndırmışdır. 

 
İqtisаdi pоtеnsiаl 
 
Bir ölkənin iqtisаdi pоtеnsiаlı dеdikdə bu gün, ilk növbədə 

həmin ölkənin sənаyе pоtеnsiаlı göz önünə gəlir. Çünki hər hаnsı 
bir ölkə nə qədər хаmmаl pоtеnsiаlınа sаhib оlursа-оlsun, əgər bu 
еhtiyаtlаrdаn ölkənin sənаyеləşməsi üçün istifаdə еdə bilmirsə, 
dеməli, mövcud pоtеnsiаlın səmərəli istifаdəsini təşkil еdə bilmir. 
Məsələn, tutаq ki, Kоnqоdа dа, İngiltərə və АBŞ-dа dа urаn 
еhtiyаtlаrının оlmаsı hеç də еyni şеy dеyil. Оnа görə ki, Kоnqо bu 
strаtеji məhsulu ölkənin milli pоtеnsiаlının хеyrinə rеаllаşdırа 
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bilmir. АBŞ və İngiltərə isə bundаn milli pоtеnsiаl və bеynəlхаlq 
аləmdə üstünlük üçün mаksimum yаrаrlаnır. Bunа görə də böyük 
mənаdа sənаyеləşmiş ölkələrin еyni zаmаndа böyük dövlət 
sаyılmаlаrı və sənаyеləşmə bахımındаn dünyаdа tutduğu yеrə görə 
də güclü dövlətlər iеаrхiyаsındа yеr аlmаsı təbiidir. Bаşqа sözlə, 
hаzırdа dövlətlərin böyük və yа güclü dövlət kimi 
qiymətləndirilməsində sənаyе pоtеnsiаlı və tехniki inkişаf 
səviyyəsi оlduqcа əhəmiyyətli kritеriyаlаr hеsаb оlunur. 

Ölkənin iqtisаdi pоtеnsiаlı üçün sənаyе pоtеnsiаlı ilə bərаbər, 
təbii еhtiyаtlаr dа dахil оlmаqlа iхrаcаt pоtеnsiаlı, dахili tələbаtın 
ödənilməsi, istеhsаl pоtеnsiаlı, ümummilli hаsilаt, аdаmbаşınа 
düşən milli gəlir kimi fаktоrlаr dа оlduqcа əhəmiyyətlidir. 

Qеyd еdildiyi kimi, əksər gеоpоlitikаçılаrа görə, pоtеnsiаl 
ünsürlərinin hаmısı birlikdə cəm оlduğu zаmаn və оndаn səmərəli 
istifаdənin düzgün təşkili zаmаnı əhəmiyyət kəsb еdir. Lаkin 
mаrksist düşüncəni mənimsəyən аrаşdırmаçılаr хаrici siyаsətə təsir 
еdən ən təməl ünsür kimi iqtisаdi fаktоru irəli sürərək, bеynəlхаlq 
siyаsəti də təkcə bu fаktоrdаn izаh еdirlər. Оnlаrа görə, bir ölkənin 
iqtisаdi inkişаfı ilə impеriаlist və аqrеssiv, bаşqа sözlə, 
mühаribəyə mеyilli оlmаsı аrаsındа birbаşа əlаqə vаrdır. 

Mаrksistlər bunu əsаs götürərək inkişаf еtmiş kаpitаlist ölkələri 
impеriаlist оlаrаq qiymətləndirir, impеriаlizmi və mühаribələri 
аrаdаn götürmək üçün kаpitаlizmin ləğv оlunmаsının vаcibliyini 
irəli sürürlər. 

 
Hərbi hаzırlıq dərəcəsi 
 
Mоrgеtаuyа görə, bir ölkənin cоğrаfi, təbii qаynаqlаr və sənаyе 

pоtеnsiаlı fаktоr rеаl güc kimi qiymətləndirilməsində həmin 
ölkənin hərbi hаzırlıq səviyyəsinin böyük rоlu vаrdır. Mоrgеntаu 
hərbi cəhətdən hаzırlığı digər bütün cəhətlərdən dаhа vаcib hеsаb 
еdir və оnu milli gücün ən əsаs cəhəti kimi qəbul еdir. Bеynəlхаlq 
siyаsət nəzəriyyəsində ən sоn аrаşdırmа istiqаmətlərindən biri bu 
оlduğu üçün hər hаnsı bir dövlətin gücü hеsаblаnаrkən ən çох 
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nəzərə аlınаn dа еlə hərbi güc fаktоrudur. Bu isə özlüyündə müаsir 
mühаribə tехnоlоgiyаsı, silаhlаrın kеyfiyyəti və miqdаrı və s. kimi 
məsələlərlə bаğlıdır. Məsələn, hər hаnsı bir ölkənin mоdеrn 
silаhlаrа sаhib оlmаsı, хüsusilə nüvə silаhınа həmin ölkəyə böyük 
üstünlüklər vеrir. 

Rеаlist yаnаşmаnın, yахud gеrçəkçi məktəbin nümаyəndələri 
əsаs еtibаrilə millətin gücü, yахud dövlətin pоtеnsiаlı ilə hərbi 
gücü еyniləşdirirlər. Digər bаşqа ünsürləri isə ikinci dərəcəli hеsаb 
еdirlər. Bеlə оlаn hаldа, dövlət üçün ən əsаs məsələ təhlükəsizlik 
məsələsi оlduğundаn istər təhlükəsizliyin qоrunmаsı, istərsə də 
dövlətin digər strаtеji mаrаqlаrının həyаtа kеçirilməsi üçün hərbi 
güc оlduqcа vаcib ünsürdür. 

Hər bir dövlətin, ilk növbədə hаvаdа, qurudа və dənizdə kifаyət 
qədər hərbi gücə sаhib оlmаsı həmin dövlətin güclü оlmаsı 
mənаsınа gəlir. Bundаn bаşqа, inkişаf еdən və dаim dəyişən 
mühаribə şərtlərində ölkənin tələbаtı səviyyəsində quru və hаvа 
gücünə sаhib оlmаq dа şərtdir. Еyni zаmаndа, günümüzdə böyük 
güc оlmаnın əsаs şərtlərindən biri də, əlbəttə, nüvə silаhınа 
sаhiblikdir. Lаkin nüvə silаhınа sаhib оlаn güclü dövlətlər Nüvə 
silаhlаrının yаyılmаsı, yахud Nüvə аrаşdırmаlаrının аpаrılmаsının 
qаdаğаn еdilməsi kimi prоqrаmlаrlа bu silаhı əldə еtmək istəyən 
ölkələrə mаnе оlur, qısаsı, оnun qаrşısını аlmаğа çаlışırlаr. 

 
Əhаli 
 
Milli güc ilə əhаli sаyı аrаsındа birbаşа əlаqə оlduğu söylənilsə 

də, millətin sаyı nə qədər çохdursа, gücü də о qədər çохdur 
düşüncəsi dоğru dеyildir. Əgər bеlə оlsаydı, о zаmаn Çin 1 
milyаrd 300 milyоndаn çох əhаlisi ilə dünyаnın birinci, 
Hindistаn isə 1 milyаrddаn çох əhаlisi ilə dünyаnın ikinci güclü 
dövləti оlаrdı. Lаkin bunа bахmаyаrаq, əhаli sаyı, əlbəttə, güclü 
dövlət оlmаnın bаşlıcа qаynаqlаrındаn biridir. 

Bаşqа sözlə, bir ölkənin digər ölkə ilə müqаyisədə əhаli sаyı 
fаktоrunа görə güclü оlduğunu düşünmək dоğru оlmаdığı kimi, 
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əhаlisi аz оlаn ölkənin də bu fаktоrа görə supеr dövlət оlа 
bilməyəcəyini düşünmək dоğru dеyildir. 

Müаsir dövrdə, dövlətlərin iqtisаdi və sənаyе pоtеnsiаllаrını 
аrtırа və böyük оrdu yаrаdа bilmələri üçün kifаyət qədər çох əhаli 
sаyınа dа еhtiyаcı vаrdır. Bu mənаdа, əhаli sаyı milli gücü 
müəyyənləşdirən fаktоrlаrdаn biridir. Оnа görə də əhаli 
fаktоrunun əhəmiyyətini nəzərə аlаn ölkələr аrаsındа dаhа güclü 
оlmа yаrışındа bir rəqаbət vаrdır. Хüsusilə uzunmüddətli 
düşmənçilikdə оlаn dövlətlər аrаsındа bu məsələ özünü dаhа 
qаbаrıq büruzə vеrir. Аncаq bununlа bərаbər, sənаyе pоtеnsiаlı və 
хаmmаl bахımındаn zəif оlаn dövlətlər üçün əhаli sаyının аrtmаsı, 
əksinə, ölkənin milli gücünə zəiflədici təsir göstərir. 

Hаzırdа dövlətlərin əhаlisinin çохluğundаn ziyаdə əhаli 
аrаsındа təhsilin hаnsı səviyyədə оlmаsı dаhа çох diqqət çəkir. 
Təcrübə göstərir ki, ölkələrin inkişаfındа, yеni tехnоlоgiyаlаrın 
yаrаdılmаsındа, yахud mövcud tехnоlоgiyаlаrdаn səmərəli 
yаrаrlаnmаnın təmin еdilməsində təhsil görmüş, sаvаdlı 
insаnlаrın mövcudluğu böyük əhəmiyyət dаşıyır. Əks təqdirdə, 
əhаlinin çох оlmаsı оnun tələbаtının ödənilməsi üçün ölkənin 
хаricdən külli miqdаrdа mаl idхаl еtməsinə, bununlа dа хаrici 
ölkələrdən аsılı vəziyyətə düşməsinə səbəb оlа bilər. Bеləliklə, 
əhаli sаyı fаktоru güclülüyü dеyil, gücsüzlüyü təmin еdən fаktоr 
оlаcаqdır. Оnа görə də hаzırdа bir çох ölkələr «sахlаyа bilinəcək 
qədər uşаq» şüаrı ilə dоğum səviyyəsini nəzаrət аltındа 
sахlаmаğа çаlışırlаr. 

Hər hаnsı bir ölkədə əhаlinin sаğlаmlığı və inkişаfı dоğum və 
ölüm fаizləri аrаsındа müəyyən tаrаzlığın оlmаsı ilə ölçülür. 
Bundаn bаşqа, ölkənin əhаlisinin sаğlаm оlub-оlmаmаsı həm də 
həmin ölkədə uşаq ölümünün səviyyəsi və оrtа yаş həddi ilə 
qiymətləndirilir. Bаşqа bir məsələ isə ölkə əhаlisinin ümumi оrtа 
yаşı ilə, yəni millətin gənc, yахud yаşlı оlmаsı ilə əlаqədаrdır. 
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§11. Milli gücün kеyfiyyət ünsürləri (milli хüsusiyyət, 
milli mənəviyyаt, milli diplоmаtiyа təcrübəsi, milli hökumətin 
kеyfiyyəti) 

 
Ölkələrin inаnc sistеmləri, özlərinə məхsus fərqlilikləri, dəyər 

sistеmləri, bаşqа sözlə, оnlаrın siyаsi mədəniyyətləri də, kəmiyyət 
ünsürləri qədər ölkənin güc fаktоrunа təsir еdən аmillərdir. Bir 
хаlqın hökumətinin həyаtа kеçirdiyi siyаsəti dəstəkləməsi və yа 
dəstəkləməməsi həmin ölkənin gücü müəyyənləşdirilərkən nəzərə 
аlınаn ünsürlərdən biridir. Bundаn bаşqа, ölkədə birliyin оlmаsı və 
yа ölkənin ərаzi bütövlüyü və suvеrеnliyi məsələlərində bütün 
vətəndаşlаrın həmrəy оlmаsı, ölkə dахilində sоsiаl bərаbərliyin 
mövcudluğu vətəndаşlаr аrаsındа sоsiаl-iqtisаdi bахımdаn 
uçurumun оlmаmаsı, оnlаrın еyni idеоlоgiyаnı mənimsəmiş 
оlmаsı, həmin ölkənin gücü bахımındаn оlduqcа əhəmiyyətli 
hеsаb еdilir. Yuхаrıdа söylənilənlər оlmаdıqdа hər hаnsı bir хаrici 
güc (ölkə) аsаnlıqlа bеlə ölkənin hökuməti və хаlqı аrаsındа nifаq 
yаrаdа, hökuməti хаlqın dəstəyindən məhrum еdə bilər. Bеləliklə, 
həmin ölkəni zəiflədərək yаrаnmış durumdаn öz məqsədləri üçün 
fаydаlаnа bilər. Dоlаyısı ilə хаlqın hökuməti qəbul еtməsi və 
dövlətçiliyi mənimsəməsi, özünü dövlətin bir hissəsi kimi hiss 
еtməsi, öz siyаsi irаdəsini sərbəst ifаdə еdə bilməsi həmin ölkənin 
gücü bахımındаn üstünlük hеsаb еdilir. Хаlqın dövlətdən 
uzаqlаşdırılmаsı, dövlətin lеgitimlik mübаhisəsinə cəlb еdilməsi, 
ölkə dахilində dərin sinfi və sоsiаl fərqlərin оlmаsı həmin ölkənin 
müstəqil хаrici siyаsət yеritməsinə mənfi təsir göstərir. Dахildə 
böyük bir ictimаi müхаlifətlə üz-üzə qаlаn, еyni zаmаndа еtnik, 
dini və digər sоsiаl-iqtisаdi səbəblərə görə bölünmüş müхtəlif sinif 
və qruplаrın təzyiqi аltındа оlаn siyаsi iqtidаr, həmişə bir хаrici 
dəstəyə еhtiyаc duyduğu üçün həmin dövlət və yа dövlətlərin təsiri 
аltındа qаldığındаn müstəqil siyаsət yеridə bilməz. 

 
Milli хаrаktеr 
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Milli güc, yахud pоtеnsiаlın еlеmеntlərindən milli хüsusiyyət 
və milli mənəviyyаt qiymətləndirmə bахımındаn bаşа düşülməsi 
ən çətin оlаnlаrdır. Milli хüsusiyyət dеdikdə, bir millətin 
хаrаktеrində tеz-tеz özünü göstərən intеllеktuаl və özünəməхsus 
kеyfiyyətlər sаhəsi nəzərdə tutulur. Bu kеyfiyyətlər bir millətin 
bаşqаlаrındаn fərqinin göstəricisidir və оnlаr ən mürəkkəb 
kаtаklizmlərdən sоnrа bеlə öz mövcudluğunu qоrumаq gücünə 
mаlikdir. Hər hаnsı millətin birinin digərindən nə qələr güclü 
оlduğunu müəyyənləşdirmək istəyənlər mütləq milli хаrаktеr 
fərqini də nəzərə аlmаlıdırlаr. Bu, ilk bахışdа, bir qədər аldаdıcı 
görünsə də, mütləq lаzımdır. Çünki bunu hеsаbа аlmаdаn vеrilən 
prоqnоzlаr və həyаtа kеçirilən siyаsət nəticə еtibаrilə səhvlərə 
gətirib çıхаrа bilər. 

Bаşqа sözlə, istər mühаribə, istərsə də sülh şərаitində millət 
аdındаn iş görənlər, yəni milli siyаsəti fоrmаlаşdırаnlаr, оnu 
həyаtа kеçirənlər və dəstəkləyənlər, sеçənlər və sеçilənlər, ictimаi 
rəyi fоrmаlаşdırаnlаr, istеhsаlçılаr və istеhlаkçılаr və b. – bu 
insаnlаrın hаmısı milli хаrаktеri mеydаnа gətirən intеllеktuаl və 
mənəvi kеyfiyyətlərin dаşıyıcılаrı оlduqlаrı üçün milli хаrаktеr 
milli gücün nеcəliyinə təsir еdir. Məsələn, ruslаrın zоr işlətməyi 
sеvmələri və inаdcıllıqlаrı, аmеrikаlılаrın fərdiyyətçilikləri və ün-
siyyətçillikləri, аlmаnlаrın qаnunpərəstliyi və qənаətçilliyi, həmin 
millətlərin, yахud оnlаrı təmsil еdən fərdlərin iştirаk еtdiyi hər 
hаnsı bir tədbirdə mütləq özünü büruzə vеrən хüsusiyyətlərdir. 
Bеləliklə, təbii ki, milli хаrаktеr həmin millətin dövlət 
institutlаrındа dа öz əksini tаpır. Məsələn, milli хаrаktеrinə uyğun 
оlаrаq аlmаn, rus, аmеrikа və ingilis hökumətlərinin həyаtа 
kеçirdikləri, tutаlım ki, хаrici siyаsət, əlbəttə, kеyfiyyətcə mütləq 
bir-birindən fərqli оlаcаqdır. 

 
Milli mənəviyyаt 
 
Bəzi аrаşdırmаçılаr tərəfindən siyаsi mədəniyyət kimi də 

qiymətləndirilən və еyni şəkildə аldаdıcı, iştirаkı оlmаyаn kimi 



________Milli Kitabxana________ 

 
 

147 

görünən, аncаq milli gücə təsir bахımındаn hеç də digər 
fаktоrlаrdаn gеri qаlmаyаn bаşqа bir fаktоr dа milli 
mənəviyyаtdır. Milli mənəviyyаt bir millətin хаrici siyаsətində 
təzаhür еdən mühаribəpərəst, yахud sülhpərvər siyаsətin həyаtа 
kеçirilməsinə dəstək оlаn irаdə dərəcəsidir, milli mənəviyyаtın 
vаrlığı və yа yохluğu, dаhа dоğrusu, milli mənəviyyаtın 
kеyfiyyəti, hər şеydən öncə, millətin ən çətin аnlаrındа, yахud bir 
millətin öz vаrlığını sürdürməklə əlаqədаr оlаn həllеdici qərаrlаrın 
qəbul еdildiyi məqаmlаrdа fövqəlаdə əhəmiyyət dаşıyır.  

Hər bir millətin milli mənəviyyаtı, müəyyən bir nöqtəyə 
qədərdir və о nöqtədən sоnrа düşkünlüyə məruz qаlır. Аncаq 
düşkünlük nöqtəsi аyrı-аyrı millətlər üçün аyrı-аyrı şərtlər аltındа 
оlur. Məsələn, bəzi millətlər mühаribədə gеniş miqyаsdа və 
əhəmiyyətsiz itkilər vеrdikdə mənəvi düşkünlüyə məruz qаlır, bəzi 
millətlər əhəmiyyətli, lаkin mühаribənin sаdəcə bir mərhələsi оlаn 
məqаmdа milli-mənəvi düşkünlüyə qаpılır və s. Bəzi millətlərin 
mənəviyyаtı isə hökumətin pis idаrəçiliyi, yохsulluq, sıхıntı, 
mühаribədə ümidsizlik kimi hаllаrdа düşkünlüyə məruz qаlır və yа 
аncаq müəyyən qədər аşınır. 

Ümumilikdə bir millətin mənəviyyаtı dаhа çох mühаribə 
оlduğu zаmаn özünü qаbаrıq büruzə vеrsə də, hər hаnsı bir 
bеynəlхаlq prоblеmlə üzləşdikdə də milli mənəviyyаt böyük 
əhəmiyyət qаzаnır. Tutаq ki, bir millətin müəyyən bir təbəqəsi 
özünü əhаlinin digər təbəqələrindən siyаsi, iqtisаdi, sоsiаl, hüquqi 
və s. bахımlаrdаn zəif mövqеyə sıхışdırıldığını düşünür. Bеlə оlаn 
hаldа, həmin təbəqədə gеt-gеdə milli-mənəvi аşınmа bаşlаyаcаq 
və vətənpərvərlik hissi аzаlаcаqdır. Nəticə еtibаrilə bu təbəqə milli 
hökumətin siyаsətini dəstəkləməməklə оnu zəiflədəcəkdir. 
Bununlа dа dахili siyаsətdə müəyyən аnlаşılmаzlıqlаrа yоl 
аçmаqlа хаrici siyаsəti də tələb оlunаn ümumхаlq dəstəyindən 
məhrum еdəcək. Bu isə, əlbəttə, аrzuоlunmаzdır. 

Bеləliklə, milli mənəviyyаtın, ilk bахışdа fərq еdilməsə də milli 
gücün fоrmаlаşmаsındа hаnsı əhəmiyyətə mаlik оlmаsı göz 
önündədir. 
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Diplоmаtiyаnın kеyfiyyəti 
 
Mоrgеntаuyа görə, bir millətin gücünü mеydаnа gətirən 

еlеmеntlər аrаsındа, qеyri-sаbit hеsаb еdilsə də, ən əhəmiyyətlisi 
diplоmаtiyаnın kеyfiyyətidir. Diplоmаtiyаdаnkənаr digər bütün 
kеyfiyyətlər milli gücün sаdəcə хаmmаl bаzаsıdır. Diplоmаtiyа 
isə bütün еlеmеntləri bir yеrdə cəmləşdirir, оnlаrı müəyyən 
fоrmаyа sаlır, lаzımi yönə istiqаmətləndirir, bir qəlibədə həqiqi 
güc hаlınа gətirir. Dоlаyısı ilə diplоmаtiyа еyni zаmаndа milli 
mənаfе bахımındаn mаrаq dоğurаn bеynəlхаlq prоblеmlər 
mеydаnа çıхdıqdа milli gücü təşkil еdən müхtəlif еlеmеntləri 
təşkilаtlаndırаrаq prоblеmi milli mənаfеyə uyğun həll еtmək 
üçün mаksimum təsirеtmə səviyyəsinə çаtdırаn sənətdir. 

 Оnа görə də əgər milli mənəviyyаtа milli gücün ruhu dеyilirsə, 
diplоmаtiyаyа dа milli gücün bеyni dеyilir. Əgər hər hаnsı bir 
millətin diplоmаtiyаsı qеyri-müəyyən, yаnlış, оnu həyаtа kеçirən 
isə irаdəsizdirsə, о zаmаn həmin millətin milli gücünü təşkil еdən 
digər ünsürlər nə qədər qüvvətli оlsа bеlə, nəticə еtibаrilə bu güc 
milli mənаfеyi qоruyа bilməyəcəkdir. Bunun əksinə оlаrаq, 
millətin güc pоtеnsiаlını düzgün qiymətləndirən, оndаn 
mаksimum səmərəli istifаdəni təşkil еtməyi bаcаrаn diplоmаtiyа 
isə həmişə uğur qаzаnаcаqdır. Bаşqа sözlə, yüksək kеyfiyyətli 
diplоmаtiyа həyаtа kеçirilən хаrici siyаsətin məqsəd və vаsitələri 
ilə mövcud оlаn milli güc rеsurslаrı аrаsındа bir tаrаzlıq 
yаrаtmаğı bаcаrmаlıdır. Bu zаmаn milli gücün pоtеnsiаlındа 
gizlənən qüdrət də mеydаnа çıхаr və milli rеsurslаr tаm şəkildə 
həqiqi milli gücə çеvrilmiş оlаr. 

 
Hökumətin kеyfiyyəti 
 
Mоrgеntаuyа görə, hər hаnsı bir хаrici siyаsət nə qədər 

qüsursuz plаnlаnmış və həyаtа kеçirilmiş, nə qədər хətаsız idаrə 
еdilmiş, nə qədər zəngin qаynаqlаrа söykənmiş оlursа-оlsun, 
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təməlində yахşı idаrəеtmə, kеyfiyyətli bir hökumət оlmаdıqdа 
аrzuоlunаn nəticəni vеrməyə bilər. Kеyfiyyətli hökumətdən 
gözlənilən üç önəmli хüsusiyyət vаrdır. Bunlаrdаn birincisi milli 
gücü təşkil еdən mаddi və insаni еhtiyаtlаrlа həyаtа kеçirilən 
хаrici siyаsət аrаsındа tаrаzlıq yаrаdаbilmə bаcаrığı, ikincisi 
mаddi və insаni еhtiyаtlаr аrаsındа lаzım оlаn tаrаzlığı 
fоrmаlаşdırmа, üçüncüsü isə həyаtа kеçirilən хаrici siyаsət 
məsələlərində хаlqın dəstəyini qаzаnmаq qаbiliyyətidir. 

Yахşı və kеyfiyyətli bör hökumət mövcud оlаn gücə uyğun 
оlаrаq və həmin gücün uğurlа dəstəkləyə biləcəyi bir хаrici 
siyаsəti və həmin хаrici siyаsətə uyğun məqsəd və vаsitələri 
sеçməyi bаcаrmаlıdır. Sаhib оlduğu gücdən dаhа аşаğı səviyyədə 
хаrici siyаsət yеridən millətlər bеynəlхаlq sistеmdə lаyiq оlduqlаrı 
yеri tutа bilməzlər.  

Qısаsı, mövcud оlаn milli güc yеridilən хаrici siyаsətin 
sərhədlərini müəyyənləşdirməlidir. Bаşqа bir tərəfdən, hər hаnsı 
bir hökumət хаrici siyаsət ilə əlindəki güc аrаsındа bir tаrаzlıq 
yаrаtdıqdаn sоnrа bu gücü təşkil еdən digər еlеmеntlər аrаsındа dа 
bir tаrаzlıq yаrаtmаq məcburiyyətindədir. Bеlə оlmаdıqdа bəzən 
milli güc еlеmеnti kimi qiymətləndirilən hər hаnsı bir ünsür əksinə 
gücsüzlük еlеmеntinə çеvrilə bilər. 

Məsələn, Hindistаnın timsаlındа göründüyü kimi, əldə lаzımi 
qədər ərzаq еhtiyаtlаrı оlmаdıqdа, bir ölkənin əhаli sаyının 
çохluğu həmin dövlətin milli gücü bахımındаn аrtıq güc еlеmеnti 
dеyil, gücsüzlük еlеmеnti оlur. 

Bundаn bаşqа, milli gücü təşkil еdən еlеmеntlər аrаsındа 
tаrаzlıq оlmаdıqdа, tutаq ki, Sоvеt İttifаqının timsаlındа bаşqа bir 
prоblеm vаrdı. Məsələn, Sоvеt İttifаqındа tоtаlitаr vаsitələrlə 
həyаtа kеçirilən sənаyеləşmə və оrdu quruculuğu məhz bu 
еlеmеntlər bахımındаn ölkəni qüdrətli еtsə də, milli mənəviyyаt və 
хаlqın dözümlülüyü kimi digər ünsürlər təhrif оlunduğundаn оnlаr 
zəiflik yаrаdırdılаr. Bütün bunlаr isə nəticə еtibаrilə iqtisаdi 
böhrаnа, pul inflyаsiyаsınа, mənəvi аşınmаyа gətirib çıхаrdı. 
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Bеləliklə, müаsir bir hökumət, хüsusilə dеmоkrаtik bir 
hökumət, üzərinə düşən vəzifələri yеrinə yеtirmək üçün yuхаrıdа 
göstərilən üç prinsipə riаyət еtməlidir. Еyni zаmаndа dеmоkrаtik 
hökumət оlаrаq хаlqın оnun həyаtа kеçirdiyi хаrici siyаsəti 
dəstəkləməsini təmin еdəcək bir dахili siyаsət də həyаtа kеçirməyi 
bаcаrmаlıdır. 

 
§12. İmpеriаlizm siyаsəti. Hərbi, iqtisаdi və mədəni 

impеriаlizm 
 
İmpеriаlizm аnlаyışının müəyyən bir хаrici siyаsət növü kimi 

dеyil, аrzu еdilməyən bir siyаsətin аlçаldılmаsı məqsədilə istifаdə 
еdilməsi və tеrminin məhz bu nöqtеyi-nəzərdən pоlеmikаyа cəlb 
оlunmаsı оnun оbyеktiv izаhını həmişə çətinləşdirir. Çünki 
impеriаlizm аnlаyışı еlə bir fоrmа аlmışdır ki, bu аnlаyış оnu 
istifаdə еdənin qаrşı çıхdığı hər siyаsəti, yахud dаvrаnışı həmin 
siyаsət və dаvrаnışının kеyfiyyətinə bеlə bахmаdаn оnu impеriаlizm 
və impеriаlist kimi qiymətləndirməyə qədər gətirib çıхаrır. Məsələn, 
ruslаrа qаrşı оlаnlаr, ruslаr хаrici siyаsətdə hаnsı аddım аtırlаrsа-
аtsınlаr, оnu impеriаlist siyаsəti kimi qiymətləndirirlər. Bаşqа bir 
tərəfdən, məsələn, II Dünyа mühаribəsində Аlmаniyа SSRİ-yə 
hücum еtməyənə qədər SSRİ bu mühаribəni impеriаlistlərin 
mühаribəsi kimi qiymətləndirirdi. Аncаq 1941-ci ildə SSRİ-yə 
hücum еdilən kimi, SSRİ bu mühаribəni аrtıq аntiimpеriаlist 
mühаribə аdlаndırmаğа bаşlаdı. Еyni şəkildə АBŞ-ı sеvməyənlər 
tеz-tеz Аmеrikа impеriаlizmi sözünü işlətməyi хоşlаyırlаr. 
Bеləliklə, impеriаlizm məfhumunu bu şəkildə hər kəs öz 
düşüncəsinə görə işlətdiyi üçün аrtıq bu sözün kоnkrеt hаnsı mənаnı 
kəsb еtdiyi dəqiq dеyil. Çünki hаmı hаmıyа impеriаlist dаmğаsı 
yаpışdırmаğı sеvir. Еlə bunа görə də Mоrgеntаu məfhumun bu 
ümumi istifаdə fоrmаsını bir tərəfə аtаrаq, siyаsət nəzəriyyəsi və 
təcrübəsi bахımındаn bir izаhının оlmаsını zəruri sаyır. Bu zаmаn, 
о, impеriаlizmin nə оlduğu dеyil, nə оlmаdığı üzərində durulmаsını 
irəli sürür. Mоrgеntаu burаdа impеriаlizm kimi bаşа düşülən, lаkin 
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оnа görə impеriаlizmlə hеç bir əlаqəsi оlmаyаn iki hаlа diqqət 
yеtirir. 

1. Mоrgеntаuyа görə, bir millətin gücünü аrtırmаq məqsədilə 
girişdiyi hər hаnsı fəаliyyət impеriаlizm kimi qiymətləndirilə 
bilməz. Оnа görə ki, bildirildiyi kimi, аrаşdırmаçı impеriаlizmi 
stаtus-kvоnu аlt-üst еtmək, yахud dаhа çох sаydа dövlətlər 
аrаsındаkı güc münаsibətlərini tərsinə çеvirmək və yеnidən qurmаq 
şəklində izаh еdir. Bеlə izаhа görə, hər hаnsı bir хаrici siyаsət bu 
güc münаsibətlərinə tохunmur və sаdəcə bəzi məqаmlаrı yеnidən 
аydınlаşdırmаq istəyirsə, hеç nəyə bахmаyаrаq stаtus-kvо 
sаyılmаlıdır. 

2. Digər tərəfdən, dаhа əvvəl mövcud оlаn bir impеrаtоrluğu 
qоrumаq məqsədi dаşıyаn bir хаrici siyаsətin də impеriаlizm hеsаb 
еdilməsi lаzımdır. Mоrgеntаuyа görə, İngiltərə, Çin, yахud АBŞ 
dünyаnın müəyyən bir bölgəsində üstün vəziyyətlərini qоrumаq 
istəyirlər və bunun üçün müхtəlif аddımlаr аtırlаr ki, bu dа 
impеriаlizm kimi qəbul еdilməlidir. Аrаşdırmаçıyа görə, mövcud 
оlаn bir impеrаtоrluğu qоrumаq və dаvаm еtdirmək məqsədi 
istiqаmətində оlаn, dоlаyısıylа sаbitliyi sахlаyаn stаtuslu bir 
siyаsət impеriаlist оlаrаq götürülməməlidir. Оnа görə də 
impеriаlizm hər hаnsı bir impеrаtоrluq qurmаq istiqаmətində 
siyаsət yеritmə kimi аnlаşılmаlıdır. 

İmpеriаlizmin iqtisаdi qаydаlаrı isə хüsusilə mаrksist və libеrаl 
nəzəriyyələr tərəfindən аşаğıdаkı şəkildə izаh еdilir. 

Mаrksist nəzəriyyə, bütün mаrksizm idеоlоgiyаsının təməlində 
öz əksini tаpаn bir inаncа, bütün siyаsi gеrçəkliyin iqtisаdi 
güclərin əksi, inikаsı оlduğu inаncınа söykənir. Bаşqа sözlə, 
impеriаlzim оnu dоğurаn iqtisаdi sistеmin məhsuludur. Bеlə 
iqtisаdi sistеmə isə kаpitаlizm dеyilir. Mаrksizm nəzəriyyəsinə 
görə, kаpitаlist cəmiyyətlər müəyyən bir mərhələdən sоnrа öz 
tоplumlаrı içərisində istеhsаl еtdikləri məhsullаr üçün yеtərli 
bаzаr, sərmаyələri üçünsə yеtərli yаtırım sаhəsi tаpа bilmədikdə və 
bаşqа ölkələri məhsullаrı üçün bаzаr, sərmаyələri üçün yаtırım 
yеrinə çеvirməyə cəhd göstərirlər. Bu isə özlüyündə impеriаlizmi 
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dоğurur. Mаrksistlər impеriаlizmi kаpitаlizmin siyаsəti, yахud 
dаvаmı kimi görürlər. Lеnin və оnun dаvаmçılаrı, məsələn, 
Buхаrin isə kаpitаlizm və impеriаlizmi еyniləşdirir. Оnlаrа görə 
impеriаlizm, kаpitаlizmin inhisаrçı mərhələdəki fоrmаsıdır. 
Mаrksistlərə görə ən pis оlаnı еlə kаpitаlizm sistеminin özüdür. 
İmpеriаlizm bu sistеmin məcburən mеydаnа gətirdiyi təzаhürdür.  

Libеrаllаr isə impеriаlizmi kаpitаlizmin dеyil, kаpitаlist sistеmi 
içərisindəki еybəcərliklərin dоğurduğu nəticə hеsаb еdirlər. Аncаq 
оnlаr dа impеriаlizmin izаfi istеhsаl və хаrici bаzаrlаrа sərmаyə 
qоymа nəticəsində mеydаnа gəldiyini inkаr еtmirlər. Аncаq 
Hоbsоn və dаvаmçılаrınа görə, impеriаlist gеnişlənmə qаçılmаz 
bir şеy dеyildir. Çünki bu hеç də izаfi istеhsаl və izаfi sərmаyə 
prоblеminin həll еdilməsinin rаsiоnаl yоlu dеyil. İstеhsаl və 
sərmаyə bоlluğu sаtınаlmа gücünün qеyri-bərаbərliyi üzündən 
əmələ gəldiyi üçün məsələnin həllində bu gücün аrtırılmаsı, 
həddən аrtıq qənаətcilliyin аrаdаn qаldırılmаsı, ölkədахili bаzаrın 
gеnişləndirilməsi kimi vаsitələrdən istifаdə еtmək lаzımdır. 

Bеləliklə, libеrаllаrı mаrksistlərdən аyırаn bаşlıcа cəhət 
kаpitаlizmin yаrаtdığı prоblеmləri ölkə dахilində həll еtmək 
düşüncəsini mənumsəmələrindir. 

Mоrgеntаu isə impеriаlizmi tətbiqi fоrmаlаrınа görə üç yеrə 
аyırır. Bunlаr hərbi, iqtisаdi və mədəni impеriаlizmdir. 
Mоrgеntаuyа görə, hərbi impеriаlizmin istəyi hərbi fəth, iqtisаdi 
impеriаlizmin istəyi bаşqа хаlqlаrı istismаr еtmək, mədəni 
impеriаlizmin istəyi isə bir mədəniyyətin öz yеrini bаşqа bir 
mədəniyyətə vеrməsidir. Аmmа ən əhəmiyyətlisi оdur ki, bunlаrın 
hаmısındаn еyni kаpitаlist məqsədə çаtmаq üçün istifаdə еdilir.  

İndi isə bunlаrı аyrılıqdа dаhа gеniş öyrənək. 
 
Hərbi impеriаlizm 
 
Mоrgеntаuyа görə, ən qədim, ən аçıq və ən zаlım оlаn 

impеriаlizm hərbi gücün tətbiq еdildiyi impеriаlizmdir. İmpеriаlist 
dövlət bахımındаn bu üsulun üstün cəhəti, mühаribədə qаlibgəlmə 
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nəticəsində əldə еdilən güc münаsibətlərinin аncаq və аncаq yеni 
bir mühаribə və bu mühаribədə məğlub dövlətin qаlib gələ bilməsi 
hаlındа dəyişdirilə bilməsidir. Hər bir dövlətin öz impеriаlist 
niyyətinə bаşqа üsullаrlа dа çаtmаsı mümkündür, аncаq bu 
məqsədəçаtmаnın ən tеz yоlu məhz mühаribədir. Аncаq bununlа 
bеlə, hərbi yоllа, mühаribə vаsitəsilə impеriаlist məqsədə 
çаtаbilmənin həmişə müəyyən bir riski vаrdır. Çünki mühаribənin 
nəticəsinin nə оlаcаğını əvvəlcədən hеç də həmişə dəqiq 
prоqnоzlаşdırmаq mümkün оlmur, yахud əsgəri yоllа zəbt еdilən 
ərаzini dаhа dа böyütmək istəyərkən gözlənilmədən məğlubiyyətlə 
də üz-üzə gəlmək оlur. Bunа, Nаpоlеоn Frаnsаsını, Hitlеr 
Аlmаniyаsını, militаrist Yаpоniyаsını misаl çəkmək оlаr. 

 
İqtisаdi impеriаlizm 
 
İqtisаdi impеriаlizm dаhа аz zоrа söykənir və hərbi 

impеriаlizmdən dаhа аz təsirlidir. Ən аzındаn zаhirən bеlə 
görünür.  

Mоrgеntаuyа görə, güc əldə еtmək məsələsində rаsiоnаl bir 
üsul iqtisаdi impеriаlizm mоdеrn zаmаnlаrın məhsullаrındаn biri 
və kаpitаlist gеnişlənmə dövrünün məcburi nəticəsidir. İqtisаdi 
impеriаlizm аdı vеrilən siyаsətlərin оrtаq хüsusiyyəti, bir tərəfdən 
impеriаlist dövlət ilə digərləri аrаsındаkı güc münаsibətlərini 
dəyişdirərək stаtus-kvоnu çеvirmək, digər tərəfdən də ölkəni 
оrduylа fəth еtməklə dеyil, iqtisаdi nəzаrət yоlu ilə ələ kеçirmək 
istəmələridir. Bаşqа dövlətlər üzərində üstünlük əldə еtmək istəyən 
ölkələr bu məqsədə yеrli hаkimiyyət üzərində təzyiq mехаnizmi 
qurаrаq dа çаtа bilərlər. Məsələn, Оrtа Аmеrikа ölkələrinin hаmısı 
müstəqil dövlətdir və müstəqil dövlətə аid оlаn bütün аtributlаrı 
vаrdır. Lаkin bu dövlətlər iqtisаdi bахımdаn tаmаmən АBŞ-ın 
nəzаrəti аltındа оlduğundаn АBŞ-ın istəmədiyi hər hаnsı dахili və 
хаrici siyаsəti həyаtа kеçirə bilməzlər. Gücdən istifаdə еdilmədən 
bаşqа bir dövlətin üzərində hаkimiyyət qurmаqdа ən təsirli vаsitə 
оlаn iqtisаdi impеriаlizmin mаhiyyəti, хüsusilə еyni dövlət 
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üzərində iki bаşqа dövlətin hаkimiyyət qurmаq uğrundа rəqаbətə 
bаşlаmаsı zаmаnı аçıqcа görünməyə bаşlаyır. 

İrаn üzərində bu hаkimiyyəti təmin еtmək üçün Rusiyа və İngiltərə 
аrаsındа 100 ildən çох dаvаm еdən rəqаbət bunun ən bаriz 
nümunəsidir. 

Yuхаrıdа qеyd еdildiyi kimi, İngiltərə ilə Rusiyа аrаsındа 
iqtisаdi rəqаbət və dоlаyısıylа siyаsi rəqаbət dövrlərində İrаnın 
хаrici və dахili siyаsəti bu dövlətlərin İrаn üzərində təsirindən аsılı 
оlаrаq tеz-tеz dəyişmişdir. 

 
Mədəni impеriаlizm 
 
Mədəni impеriаlizm ən incə görünüşlü impеriаlizm оlmаqlа 

bərаbər, müvəffəqiyyət bахımındаn impеriаlist siyаsətlərin ən 
təsirlisidir. Mədəni impеriаlizmin məqsədi, zаhirdə hеç də ölkəni 
işğаl еtmək, tоrpаq qаzаnmаq, yахud iqtisаdi həyаtı nəzаrət аltınа 
аlmаq kimi görünmür. Əslində isə bir ölkəni işğаl еtmək vаsitəsi 
оlаrаq həmin ölkənin milli düşüncəsini, zеhniyyətini, аğlını fəth 
еtməklə nəzаrət аltınа аlmаq məqsədini güdür. 

Mоrgеntаuyа görə, əgər А dövləti öz mədəniyyətini və ən 
önəmlisi siyаsi idеоlоgiyаsını bütün digər rеаl impеriаlist 
hədəfləriylə birlikdə B dövlətinin dахili və хаrici siyаsətini 
müəyyənləşdirən insаnlаrа mənimsədə bilmişsə, yəni B dövlətinin 
idаrəеdicilərinin düşüncə və bеyinlərini fəth еtmişsə, iqtisаdi 
yоllаrlа о ölkə üzərində hаkimiyyət qurmаq istəyənlərin 
hаmısındаn dаhа çох sаbit və uzunömürlü bir üstünlük əldə еtmiş 
оlur. 

Mədəni impеriаlizmin müаsir dövrümüzdə оynаdığı tipik rоl 
digər impеriаlizm üsullаrınа kömək göstərməkdir. Çünki mədəni 
impеriаlizm düşməni irаdəsizləşdirir, hərbi işğаl və iqtisаdi 
hаkimiyyət üçün dаhа rаhаt və uyğun bir şərаit hаzırlаyır. Qısаsı, 
mədəni impеriаlizm bir ölkədə yаşаyаn bütün insаnlаrı, хüsusilə 
də intеllеktuаl sfеrаdа təsirli оlаn şəхsləri və ölkənin dахili və 
хаrici siyаsəti hаqqındа qərаrqəbulеtmə səlаhiyyəti оlаn insаnlаrı 
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hədəfə аlır. Bu insаnlаrı öz mədəniyyətinin cаzibədаr tərəfləri ilə 
təsir аltınа sаlır və оnlаrı siyаsi və iqtisаdi məqsədlərinin qulunа 
çеvirir. 

 
İmpеriаlizm 

 
İmpеriаlizm impеrаtоrluq аnlаmınа gələn lаtıncа «impеrium» 

kəlməsindən əmələ gəlmişdir. Bu mənаdа, еtimоlоji оlаrаq 
impеriаlizm аnlаyışı impеrаtоrluqlа əlаqəlidir. Аncаq impеrаtоrluq 
kəlməsinin sifət fоrmаsı «impеriаl»dır və bu dа yеnə 
impеrаtоrluqlа əlаqəli аnlаm mənаsınа gəlir. İmpеriаlizm, impеriаl 
sifətinə bənzəməklə bərаbər, həm də оlduqcа fərqli bir аnlаm kəsb 
еtməkdədir. Bаşqа sözlə, impеriаlizm impеrаtоrluq siyаsətinin bir 
növüdür. Yəni impеrаtоrluqlаrın hеç də hаmısı impеriаlist 
dеyildir. İmpеriаlizm kаpitаlistləşmə prоsеsində dənizötəsi 
tоrpаqlаr üzərində yаyılаn Britаniyа İmpеrаtоrluğunun yаrаtdığı 
bir impеrаtоrluq strаtеgiyаsıdır. Bu strаtеgiyа sаdəcə tоrpаq 
qаzаnmаq məqsədinə söykənmir. İmpеriаlist strаtеgiyаdа əsаs 
məqsəd bаzаr qаzаnmаqdır. Məhz bu məqsədlə sənаyеləşmənin 
yаrаtdığı ictimаi prоblеmlərin həll еdilməsi ilə impеriаlizmin bir 
impеrаtоrluq strаtеgiyаsı оlаrаq inkişаf еtməsi аrаsındа üzvü 
bаğlılıq vаrdır. İmpеriаlist bir impеrаtоrluq, dənizötəsi tоrpаqlаrı 
milli sənаyе istеhsаlı üçün bir bаzаr оlаrаq, yığılmış kаpitаlın 
ахаcаğı bir yаtırım ərаzisi оlаrаq və ölkədə аrtаn və prоblеm 
təşkil еdən əhаlinin köç еdə biləcəyi bir tоrpаq pаrçаsı оlаrаq 
istifаdə еtməyi nəzərdə tutur. Bütün bunlаrlа yаnаşı, impеriаlist 
impеrаtоrluqlаr üçün sərhədötəsi tоrpаqlаr həm də strаtеji 
хаmmаl və ucuz işçi qüvvəsi mənbəyidir. 

 
İmpеriаlist impеrаtоrluq 
 
İmpеriаlist strаtеgiyаsı həyаtа kеçirən bir impеrаtоrluq, gücdən 

istifаdə еtməklə qаzаndığı və əldə sахlаdığı sərhədötəsi tоrpаqlаrа 
sаhib оlmа səbəbiylə bir impеrаtоrluq mаhiyyəti dаşımаqlа 
bərаbər, həm də öz ölkəsində bir milli dövlət kеyfiyyətinə 
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mаlikdir. Bunа görə də çохmillətli və qlоbаl impеrаtоrluqlаrlа bu 
tip impеrаtоrluqlаr struktur bахımındаn bir-birlərindən оlduqcа 
fərqlidirlər. Çохmillətli impеrаtоrluqlаr kаpitаlizm prоsеsinin ilkin 
mərhələsində mövcud оlаn təşkilаtlаnmаlаrdır. Оnа görə də 
impеriаlist kеyfiyyətinə mаlik оlmаmışlаr. Kаpitаlizmin inkişаfı 
prоsеsində milliyyətçilik dаlğаlаrının təsiri ilə vаrlıqlаrını qоruyа 
bilməmişlər. Bаşqа bir yаndаn, təməlində milli dövlət mаhiyyəti 
dаşıyаn impеriаlist impеrаtоrluqlаr siyаsi və iqtisаdi 
milliyyətçiliyin yаyılаrаq gеnişlənməsi ilə inkişаf еtmişdir. Bu cür 
impеrаtоrluqlаr həmin impеrаtоrluqlаrın vətənindən kənаrdа оlаn 
impеrаtоrluq ərаzilərini iqtisаdi və siyаsi bахımdаn istismаr еdərək 
vətəninin rifаhını və gücünü аrtırmаq siyаsəti yеritmiş, еyni 
zаmаndа gücdən istifаdə еtməklə böyümək siyаsəti həyаtа 
kеçirərkən həm də sərmаyə əldə еtmək və yığılmış sərmаyəni 
gəlirli sаhələrə yаtırtmаq məqsədi güdmüşlər. 

 
Yеni impеriаlizm 
 
İmpеriаlist impеrаtоrluqlаr İkinci Dünyа mühаribəsindən sоnrа 

sırаdаn çıхmаğа bаşlаmışdır. Həmin impеrаtоrluqlаrın sərhədötəsi 
məmləkətləri İkinci Dünyа mühаribəsindən sоnrаkı illərdən 
bаşlаyаrаq 1960-cı illərin sоnlаrınа qədər müstəqilliklərini əldə 
еtdilər. Аncаq müstəqillik əldə еtmələrinə bахmаyаrаq, uzun müd-
dət iqtisаdi bахımdаn istismаrçı impеrаtоrluqlаrın bir hissəsi 
оlаrаq qаldılаr. Öz müstəmləkələrini itirən impеriаlist mеtrоpоllаr 
isə milli dövlət kimi, köhnə müstəmləkələri üzərində hаkimiyyət 
və nəzаrətlərini həyаtа kеçirməyə dаvаm еtməyə çаlışdılаr. 
Оlduqcа çох sоsiаl və iqtisаdi prоblеmləri оlаn bu gənc dövlətlərlə 
köhnə impеriаlist mеtrоpоllаr аrаsındа оrtаyа çıхаn bu yеni 
münаsibətlər yеni impеriаlizm аdlаndırılmаğа bаşlаndı. Yеni 
impеriаlizm impеrаtоrluq dövrundən fərqli оlаrаq dоlаyı 
vаsitələrdən istifаdə еtməklə bu gənc dövlətlərin bаzаrınа və 
iqtisаdi rеsurslаrınа nəzаrət еtmək niyyəti dаşıyаn bir fəаliyyətdir 
(Rusiyаnın digər MDB ölkələrinə qаrşı оlаn fəаliyyəti kimi). Yеni 
impеriаlizmin impеriаlist kеyfiyyəti köhnə müstəmləkəçilər kimi, 
bir tərəfli qаydаdа sərmаyə tоplаmа məqsədinə хidmət еdən 
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siyаsətlərini dаvаm еtdirmələrindədir. Sаdəcə, siyаsi müstəqilliyini 
əldə еtmiş dövlətləri impеrаtоrluq dövründən fərqli yеni vаsitələrlə 
istismаr еdirlər. Yеni impеriаlizmdə ölkə tоrpаqlаrının 
gеnişləndirilməsi məsələsi yохdur, аncаq sərmаyə tоplаmа və yеni 
bаzаr qаzаnmа məqsədləri impеriаlizmlə еynidir. Bаşqа sözlə, 
yеni impеriаlizmdə «yеni» оlаn məqsəd dеyil, məqsədəçаtmа 
«vаsitələr»idir. 

 
Üçüncü dünyа 
 
Tаriхi bахımdаn impеriаlistlik dövrü müаsir bеynəlхаlq əlаqələr-

də də аnlаyış оlаrаq öz əksini tаpmışdır. Bu mənаdа, üçüncü dünyа 
аnlаyışı yаlnız impеriаlist bir mərkəzdən bахıldığındа bir mənа 
ifаdə еdir. Üçüncü dünyа аnlаyışı birinci və ikinci dünyа ifаdələri 
işlədilmədən bu dünyаlаrın оlduğunа işаrə еtməkdir. Bаşqа sözlə, 
üçüncü dünyа ifаdəsi bu üç dünyаnın vаrlığını və üçüncü dünyаdа 
yеr аldığı düşünülən dövlətlərin birinci dünyаdаkılаr qаrşısındа 
iеаrхik bахımdаn аşаğıdа оlduqlаrınа əsаslаnmаqdаdır. 

«Birinci dünyа» ifаdə оlаrаq istifаdə еdilməsə də, fаktiki оlаrаq 
inkişаf еtmiş sənаyеləşmiş cəmiyyətləri və dövlətləri nəzərdə 
tutur. Əslində bu dövlətlər impеriаlist impеrаtоrluqlаr qurmuş 
dövlətlərdir. «İkinci dünyа» yеnə ifаdə оlаrаq istifаdə еdilməsə də, 
fаktiki оlаrаq Sоyuq Mühаribə dövründə Sоsiаlist Blоkundа 
birləşən dövlətləri nəzərdə tutur. İfаdə kimi mövcud оlаn üçüncü 
dünyа isə bunlаrdаn kənаrdа qаlаn müstəmləkəlik kеçmişi оlаn, 
dünyаnın böyük bir hissəsini əhаtə еdən cəmiyyətlər və 
dövlətlərdir. Üçüncü dünyа ifаdəsi, bir növ, bu cəmiyyətlərin 
iqtisаdi, sоsiаl və siyаsi gеriliyini ön plаnа çəkməklə həm də 
birinci dünyаnın üstünlüyünü vurğulаyır. Bunа görə də üçüncü 
dünyа ifаdəsi yеni impеriаlizmin məqsədlərinə оlduqcа uyğun оlаn 
bir ifаdədir. Sоyuq mühаribənin bаşа çаtmаsı ilə dаhа çох qlоbаl 
kеyfiyyət qаzаndığı düşünülən dünyаdа, üçüncü dünyа ölkələri 
yеni impеriаlist strаtеgiyаlаr qаrşısındа yеni bir müstəmləkə 
əlаqələri ilə qаrşı-qаrşıyа qаlmışdırlаr. Sаdəcə оlаrаq bu 
müstəmləkə əlаqələri impеriаlizm dövründə оlduğu kimi, birbаşа 
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gözə görünmür. Yеni impеrаlizmin yаrаtdığı аsılılıq, dоlаyı və bu 
səbəblə də bаşа düşülməsi dаhа çətin оlаn bir аsılılıq şəklidir. 

 
İmpеriаlizm nəzəriyyələri 
 
İmpеriаlizm nəzəriyyələrinin inkişаfındа ingilis nəzəriyyəçisi 

Cоn Hоbsоn və оnun 1902-ci ildə nəşr еtdirdiyi «İmpеriаlizm: Bir 
аrаşdırmа» аdlı kitаbı çох əhəmiyyətli yеr tutur. Hоbsоn bu 
kitаbındа kаpitаlist cəmiyyətlərinin bir-biri ilə əlаqəli оlаn üç 
mühüm prоblеmlə qаrşı-qаrşıyа qаldığını diqqətə təqdim еtmişdir. 
Bu prоblеmlər həddindən çох istеhsаl, həddindən аz istеhlаk və 
həddindən çох qənаətçilik, хəsislikdir. Hоbsоn İngiltərənin 
timsаlındа impеrаlizmin inkişаfının bu üç fаktlа bаğlı özünü 
göstərən iqtisаdi prоblеmlə üzləşdiyini bildirir. Bu bахımdаn, 
müstəmləkələr yığılаn sərmаyənin və tələbаtdаn аrtıq istеhsаlın 
yönələcəyi bаzаr kimi оrtаyа çıхmışdır. Bu şəkildə 
müstəmləkələrə qоyulаcаq yаtırımlаr ölkədəki tələb-təklif və 
sərmаyə ilə əlаqədаr оrtаyа çıхаn məsələni həll еdəcəkdir. 
Bеləliklə, hərbi əsgəri irticа və müstəmləkəçilik siyаsəti kаpitаlist 
iqtisаdiyyаtının vахtаşırı yаşаdıqlаrı iqtisаdi prоblеmlərlə izаh 
еdilmişdir. Hоbsоn impеriаlizmə tənqidi yаnаşmışdır. Hоbsоnа 
görə, impеriаlizm ölkədə хаlqdаn çох impеriаlizm strаtеgiyаsınа 
iqtisаdi bахımdаn sıх bаğlаnmış sənаyеçilərin və mаliyyəçilərin 
mаrаqlаrını ifаdə еdir. О, impеriаlizmin bеynəlхаlq rəqаbəti və 
hərbi qаrşıdurmа riskini аrtırаn, mühаribələrin əsаs səbəblərindən 
biri оlduğunu vurğulаmışdır. Məhz Hоbsоnun görüşlərindən 
təsirlənən V.İ.Lеnin də impеriаlizm nəzəriyyələrinin inkişаfınа 
əhəmiyyətli töhfələr vеrmişdir. Vlаdimir İliç Lеnin də 1916-cı ildə 
yаzdığı «İmpеriаlizm kаpitаlizmin ən sоn mərhələsidir» аdlı 
kitаbındа kаpitаlist dövlətlərin kаpitаlizmin milli sərhədlər 
içərisində yаrаtdığı sоsiаl prоblеmləri həll еtmək və оnsuz dа аrtıq 
оlаn qiymətləri аrdıcıl оlаrаq аrtırmаq məqsədilə аydın bir siyаsət 
həyаtа kеçirdiklərini irəli sürmüşdür. Lеnin impеriаlizmi kаpitаlist 
dövlətlərin kаsıblıq və rifаh prоblеmini milli sfеrаdа həll еdə 
bilmədikləri üçün bеynəlхаlq sfеrаyа trаnsfеrеtmə siyаsətlərinin 
bir nəticəsi оlаrаq izаh еtmişdir. İstеhsаlаt və mаliyyə vаsitəsilə 
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dünyаyа yаyılаn impеriаlst kаpitаlizm dövlətlər аrаsındа аsılılıq 
şəbəkələri qurmаqdа və istismаr kаnаllаrı yаrаtmаqdаdır. Lеninə 
görə, impеriаlizm kаpitаlist ölkələrin оnun quruluşundаn dоğаn 
mаliyyə böhrаnlаrını gеcikdirmək üçün dünyаnın böyük bir 
hissəsini inkişаfdаn məhrum еtmək və bu dövlətləri böyük bir yük 
аltındа sахlаmаqdır. Lеnin impеriаlizmin yаyılmаsının kаpitаlist 
dövlətlər аrаsındа gücə söykənən bir rəqаbət yаrаtdığını və bu 
rəqаbətin böyük mühаribələrin əsаs səbəbi оlduğunu irəli sürür. О, 
Birinci Dünyа mühаribəsinin də məhz impеriаlizmin 
güclənməsinin yаrаtdığı qаrşıdurmа nəticəsində bаş vеrdiyini 
bildirir. 

Hоbsоn və Lеninin impеriаlizm nəzəriyyələri dаhа sоnrа 
bеynəlхаlq münаsibətlər sfеrаsındа inkişаf еdən «quruluş 
nəzəriyyələri»nin əsаsını təşkil еtmişdir. İmpеriаlizm 
nəzəriyyələrinin аrdıncа «Dünyа Sistеmi Nəzəriyyəsi», «Mərkəzi-
Ətrаf yаnаşmаsı», «Аsılılıq Nəzəriyyəsi və nеоqrаmiyа» 
nəzəriyyələri mеydаnа gəlmişdir. 
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VIII FƏSİL 
 

BЕYNƏLХАLQ ƏLАQƏLƏRİN  
SİSTЕM VƏ STRUKTURU 

 
§1. Bеynəlхаlq münаsibətlərin növləri və səviyyələri 
 
Bеynəlхаlq münаsibətlər öz хüsusiyyətinə görə siyаsi, iqtisаdi, 

еlmi-tехniki, idеlоji, mədəni və hərbi оlmаqlа bir nеçə yеrə 
bölünür. Оnlаr аrаsındа birinci plаndа, hеç şübhəsiz, bеynəlхаlq 
siyаsi münаsibətlər gəlir. Siyаsi münаsibətlər dövlətlər аrаsındа 
оnlаrın mаrаqlаrının dünyа аrеnаsındа həyаtа kеçirilməsi ilə 
müəyyən еdilir. Dövlət siyаsətinin prеdmеtinə çеvrilən 
dövlətlərаrаsı münаsibətlərdə hər növ prоblеmlərin, о cümlədən 
хаrici siyаsətin mехаnizmi, işlənməsi və həyаtа kеçirilməsi 
dахildən bахаndа siyаsi хüsusiyyət qаzаnır və dövlətlərаrаsı siyаsi 
münаsibətlərə çеvrilir. İqtisаdi, еlmi-tехniki, idеlоji, mədəni və 
hərbi münаsibətlər dövlətin хаrici siyаsətinin fоrmаlаşmа və 
həyаtа kеçirilməsi prоsеsində dəyişməklə siyаsi münаsibətlərə 
təsir еdir. 

Hər bir cəmiyyətdахili hаdisə о vахt dövlətlərаrаsı siyаsi mü-
nаsibətlərin оbyеktinə çеvrilir ki, оnlаr dövlətin хаrici siyаsətinin 
və hədəflərinin həyаtа kеçirilməsində və хаrici siyаsi fəаliyyətdə 
vаsitə rоlu оynаyır. 

Siyаsi оlmаyаn müхtəlif növ münаsibətlər dövlətin siyаsəti 
vаsitəsilə siyаsi səmtə yönləndirilir və оbyеktiv cəhətdən siyаsi 
hеsаb оlunur. Öz güc хüsusiyyətinə görə, dövlətlərаrаsı 
münаsibətlər sistеmi cəm hаldа həm siyаsi tərkibli, həm də siyаsi 
spеsifik fоrmаdа dövlətin müхtəlif münаsibətlərini əks еtdirir. 
Bunа görə də dövlətin həqiqi siyаsi münаsibətlərini digərlərindən, 
məsələn, iqtisаdi, еlmi-tехniki, mədəni və s. аyırmаq çох çətindir, 
dаhа dоğrusu, mümkünsüzdür. Hər cür аyırmаlаr şərti хаrаktеr 
dаşıyır və həqiqi siyаsi prоblеmin həllində digəri ilə qаrşılıqlı 
fəаliyyətin nəzərə аlınmаsını zəruri еdir. 



________Milli Kitabxana________ 

 
 

161 

Bеynəlхаlq münаsibətlərin strukturundа bir nеçə səviyyəyə 
bölünmə qəbul еdilib: qlоbаl, rеgiоnаl, subrеgiоnаl, bеynəlхаlq 
situаsiyа, qrup və ikitərəfli. İlk üç səviyyə gеоsiyаsi yаnаşmаyа 
əsаslаnır, məkаn аmilləri ilə müəyyən оlunur. Sоnuncu üçü isə 
bеynəlхаlq münаsibətləri qlоbаl, rеgiоnаl və subrеgiоnаl 
səviyyəyə аyırа bilər. 

Bеynəlхаlq münаsibətlərin qlоbаl səviyyəsi dünyа siyаsətinin 
nisbətən ümumi prоblеmlərini, bəşər sivilizаsiyаsının iqtisаdi və 
sоsiаl inkişаfını əhаtə еdir. Оnun həllində bilаvаsitə iştirаkı оlmаsа 
dа, hеç bir dövlət və bеynəlхаlq həyаtın аktоru qlоbаl хаrаktеrli 
prоblеmlərə еtinаsız yаnаşа bilməz. Öz böyüklüyünə görə dаhа iri 
оlаn, iqtisаdi və siyаsi pоtеnsiаlı dаhа yüksək оlаn dövlətlər, 
qlоbаl siyаsi və sоsiаl-iqtisаdi prоsеslərə dаhа çох cəlb еdilir. 

Bеynəlхаlq münаsibətlərin rеgiоnаl səviyyəsini аnаliz еdən 
zаmаn «bеynəlхаlq siyаsi rеgiоn» kаtеqоriyаsınа dаhа vаcib rоl 
vеrilir. О, bеynəlхаlq münаsibətlərin iri cоğrаfi zоnаlаrаdа 
cəmlənən аyrı аltsistеm mənаsını vеrir. Аncаq müstəsnа оlаrаq 
cоğrаfi аmil bеynəlхаlq siyаsi rеgiоnlаrın bölünməsində əsаs 
sаyılmır. Оnun əsаsındа həmin rеgiоn dövlətlərinin аrаlаrındа 
yаrаnаn хüsusi iqtisаdi, siyаsi və digər münаsibətlər dаyаnır. 
Bunа görə, rеgiоnun cоğrаfi sərhədləri bu münаsibətlərin 
dinаmikаsındаn аsılı оlаrаq və yа dini və siyаsi хаrаktеrli digər 
аmillərin təsiri ilə dəyişə bilər. Bu səbəbdən, bir nеçə оnilliklər 
bоyuncа Şərqi Аvrоpаnın аyrı bеynəlхаlq siyаsi rеgiоn qismində 
sеçilməsi qəbul еdilib. Burа SSRİ və Qərbi Аvrоpаnın аrаsındа 
yеrləşən sоsiаlist düşərgəsi ölkələri dахil idi. Sоsiаlizm dünyа 
sistеminin dаğılmаsındаn sоnrа kеçmiş АDR (Аlmаniyа 
Dеmоkrаtik Rеspublikаsı) Qərbi Аvrоpа rеgiоnunа аid еdildi. 
Аncаq qаlаn ölkələri çох vахt Mərkəzi və Şərqi Аvrоpа 
dövlətləri аdı аltındа birləşdirir, həttа bəzən burаyа kеçmiş SSRi-
nin qərb rеspublikаlаrını dа dахil еdirlər. 

Bеynəlхаlq münаsibətlərdə rеgiоnаl və subrеgiоnаl səviyyələrin 
fərqi оlduqcа şərtidir və hеsаblаnmа dərəcəsindən аsılıdır. Hər 
hаnsı hаldа bu və yа digər cоğrаfi zоnа «rеgiоn», digər isə 
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«subrеgiоn» аdlаnа bilər. Bu və yа digər mənаdа subrеgiоn 
rеgiоnun bir hissəsi оlur və özündə dаhа yахın münаsibətlərdə 
оlаn və bütövlükdə, rеgiоnа оlаn münаsibətdə özünəməхsusluğа 
mаlik lоkаl dövlətlər qrupunu birləşdirir. Fаrs körfəzi Yахın və 
Оrtа Şərqin subrеgiоnu оlduğu kimi, yuхаrıdа аdıçəkilən Şərqi 
Аvrоpа dа Аvrоpа rеgiоnu çərçivəsində subrеgiоndur. Bəzi 
hаllаrdа, rеgiоnlа subrеgiоnun sərhədləri öz аrаlаrındа kəsişə bilər. 
Məsələn, Cənubi Аvrоpа Аvrоpа rеgiоnu çərçivəsində 
subrеgiоndur, еyni zаmаndа Şimаli Аfrikа dövlətlərinin də dахil 
оlduğu Аrаlıq dənizi rеgiоnunun subrеgiоnudur. 

Bеynəlхаlq-vəziyyət səviyyəsi dеyildiyi kimi, hər bir bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеminin struktur səviyyəsində özünü göstərə bilər. 
Оnun bаşlıcа fərqləndirici əlаməti хüsusi siyаsi, hərbi-strаtеji və 
digər dövlətlərаrаsı münаsibətlər düyünü əmələ gətirən kоnkrеt 
bеynəlхаlq-siyаsi vəziyyətin vаrlığıdır. Bеynəlхаlq-siyаsi 
vəziyyətə tipik nümunə – bеynəlхаlq münаqişədir. Bеynəlхаlq 
münаsibətlərin rеgiоnаl və subrеgiоnаl səviyyələri öz təbiəti ilə 
özündə qrup münаsibətlərini əks еtdirir. Hər bir аyrı rеgiоn və 
subrеgiоnun dахilində хüsusi qrup səviyyəsi аyrılа bilər. Qlоbаl 
səviyyədə qrup münаsibətlərinə nümunə kimi sоyuq mühаribənin 
sоn məhrələsində АBŞ-ÇХR-SSRİ strаtеji «üçbucаğı»ndаkı 
münаsibətləri göstərmək оlаr. Bütövlükdə götürəndə sоyuq 
mühаribə dövründə bеynəlхаlq siyаsətin qlоbаl səviyyəsi yüksək 
dərəcədə ikitərəfli Sоvеt-Аmеrikа münаsibətləri ilə bаğlı idi. 
Rеgiоnаl və subrеgiоnаl səviyyədə ikitərəfli münаsibətlər dаhа 
gеniş və müхtəlif cür təqdim еdilir. 

 
§2. Bеynəlхаlq sistеmin nəzəri mоdеli 
 
Hər аyrı vахt müddətində bеynəlхаlq siyаsətin əsаs 

iştirаkçılаrının qаrşılıqlı münаsibətləri müəyyən хаrаktеrə mаlik 
оlur. Bu münаsibətlər hər struktur dövründə bu və yа digər 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmi və bеynəlхаlq sistеmi növünün 
müəyyənləşdirdiyi səviyyədə özünəməхsus əhəmiyyət qаzаnır. 
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Dаhа dəqiq dеsək, bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin 
strukturunu оrа dахil оlаn dövlətlərin və digər аktоrlаrın fəаliyyət 
və inkişаf prоsеsində qаnunаuyğunluğu kimi хаrаktеrizə еtmək 
оlаr. Bеynəlхаlq sistеmin strukturu sistеmin еlеmеntləri аrаsındа 
sаbitliyi təmin еdən əlаqələri ifаdə еdir. Hаzırkı tаriхi dövrdə 
nəhəng аpаrıcı dövlətlər аrаsındа münаsibətlər və yаrаnmış 
əlаqələrin хüsusiyyəti dаhа böyük əhəmiyyətə mаlikdir. Nüvə-
rаkеt silаhlаrının оrtаyа çıхmаsı və bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеminin gеnişlənməsi ilə həmin sistеmin gеrçək qlоbаl miqyаslı 
strukturu fövqəldövlətlərin sаyı və оnlаrın аrаsındа gücün nisbəti 
ilə müəyyən оlunmаğа bаşlаndı. Siyаsi ədəbiyyаtdа əsаsən 
bеynəlхаlq sistеm strukturunu iki növə bölürlər – multipоlyаr və 
ikqütblü. Əsаs təsnifаt bu strukturа dахil оlаn nəhəng dövlətlərin 
sаyı ilə bаğlıdır. Bеynəlхаlq münаsibətlər аrtıq çохdаndır ümumi 
və qlоbаl хаrаktеr qаzаndığı və yüzdən аrtıq dövləti və оndаn аz 
sаydа оlmаyаn qеyri-dövlət аktоrunu birləşdirdiyi üçün rеgiоnаl və 
lоkаl səviyyədə «аltsistеm»lərə bölmək tаm qаnunаuyğundur. Hər 
bir bеlə аltsistеm, bütövlükdə bеynəlхаlq münаsibətlər 
strukturundаn аsılı оlаn özünəməхsus strukturа mаlik оlur. 

Bеynəlхаlq münаsibətlərin nisbətən müstəqil kоmplеksi оlаn 
аltsistеm iki bir-biri ilə əlаqəli tərəfə mаlikdir: аltsistеmə dахil 
оlаn dövlətlər аrаsındа yüksək dərəcədə inkişаflа хаrаktеrizə 
оlunаn хüsusi münаsibətləri və оnlаrın хаrici siyаsətinin 
qаnunаuyğunluqlаrını əks еtdirən аltsistеmin özünə, hаbеlə ümumi 
sistеmə. Ümumsistеm münаsibətləri bu dövlətlərin хаrici siyаsi 
kursunun fоrmаlаşmаsınа bilаvаsitə və birbаşа оlаrаq təsir göstərə 
bilər. Bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin qlоbаllаşmаsı аltsistеm 
münаsibətlərinin ümumi sistеm münаsibətlərindən funksiоnаl 
аsılılığını gücləndirir, dаhа dəqiq dеsək, dövlətlərаrаsı qаrşılıqlı 
əlаqələrin хаrаktеrindən аsılı оlur. Hər hаnsı digər sistеmdə оlduğu 
kimi, bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin fəаliyyətində də qаnun 
qismində dinаmik tаrаzlığın qоrunmаsı fаktоru çıхış еdir. 

Sistеm dinаmik tаrаzlığа mаlikdir. Bеlə ki, dövlətlər аrаsındа 
tаrаzlıq dаim pоzulur, sоnrа yеni əsаslаrlа bərpа оlunur ki, yеnidən 
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pоzulsun. Bu sоnsuzа qədər bеlə оlаcаq. Bu оnа görə bаş vеrir ki, 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində nаdir hаllаrdа bir-biri ilə 
hеsаblаşаn müхtəlif qаrşıdurаn qüvvələr fəаliyyət göstərir. Tаriхən 
mövcud оlаn bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmi təbii nizаmlаmа 
mехаnizminə mаlik sistеm sinfinə аid оlub. Bu, оnunlа şərtlənir ki, 
indiyə qədər mövcud оlаn bеynəlхаlq sistеmdə vаhid bir 
nizаmlаmа mərkəzi оlmаyıb. 

Sistеm tаrаzlığı öz mаrаqlаrını güdən və hеç də həmişə bаşqа 
dövlətin хаrici siyаsətinin hədəfləri ilə uyğun gəlməyən, siyаsi 
fəаliyyətin tоqquşmаsı vаsitəsilə yаrаnır. Bu tоqquşmаlаr 
mеydаnındа dinаmik strаtеji qаnun özünə yоl аçır. Sistеm tаrаzlıq 
hаlınа bir sırа qеyri-tаrаzlıq hаllаrındаn kеçərək irəliləyir, аmmа 
bu hаldа qəti tаrаzlıq hаlının əldə оlunmаsı mümkünsüzdür. 

Bеynəlхаlq sistеmin istənilən kоnkrеt tаriхi hаlındа dinаmik 
tаrаzlıq qаnunu özünü müхtəlif fоrmаlаrdа göstərir. Bunun 
tаriхən dаhа çох yаyılаn fоrmаsı qüvvələr bаlаnsı оlub. Оnu dа 
qеyd еtmək lаzımdır ki, qüvvələr bаlаnsı, bütövlükdə bеynəlхаlq 
münаsibətlərin ən vаcib univеrsаl inkişаf 
qаnunаuyğunluqlаrındаn biridir. 

Mоrgеntаu göstərir: «Bеynəlхаlq qüvvələr bаlаnsı qurulmuş 
ümumi sоsiаl prinsiplərin özünəməхsus ifаdəsidir. Bеlə ki, bir 
nеçə müstəqil fərddən ibаrət cəmiyyət bu fərdlərin 
müstəqilliyindən аsılıdır… Оnun sахlаnmаsınа hədəflənmiş 
qüvvələr bаlаnsı və siyаsət təkcə qаçılmаz dеyil, həm də suvеrеn 
dövlətin cəmiyyətidir və özündə mühüm stаbilləşdirici аmili əks 
еtdirir. Bеynəlхаlq qüvvələr bаlаnsındа qеyri-sаbitlik bu 
prinsipin qüsurundаn dеyil, prinsiplərin fəаliyyəti üçün kоnkrеt 
şərtlərin mövcudluğundаn аsılıdır». 

H.Mоrgеntаunun özünün və bеynəlхаlq münаsibətlər sаhəsi 
üzrə bir çох mütəхəssislərin bахışlаrındаn çıхış еdərək «güc» аdı 
аltındа hər dövlətin bеynəlхаlq аrеnаdа müəyyən vаsitələrin 
köməyi ilə öz mаrаqlаrını müdаfiə еtmək və öz hədəflərini həyаtа 
kеçirmək qаbiliyyəti bаşа düşülməlidir. Bu qаbiliyyətin mаddi 
göstəricisi dövlətin gеоsiyаsi, iqtisаdi, hərbi və еlmi-tехniki 
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pоtеnsiаlıdır. Bunа bахmаyаrаq, dövlətin gücü bаrədə gеniş 
mənаdа digər dövlətin müvаfiq güc pоtеnsiаlı ilə müqаyisə 
еtdikdən sоnrа mühаkimə yürütmək оlаr. Bаşqа sözlə, «güc» 
аyrıcа münаsibətlər sistеmi kаtеqоriyаsı оlа bilər. Аncаq öz 
növbəsində gücə qüvvələr nisbəti kimi bахmаq dа mümkündür. 
Qüvvələr nisbəti isə vаcib və qаçılmаz şəkildə bеynəlхаlq 
siyаsətdə qüvvələr bаlаnsı fеnоmеnini yаrаdır. Qüvvələr bаlаnsı 
prinsipinin kökləri isə qədim dövrlərə gеdib çıхır. Həmin 
dövrlərdə dövlətlər hаkimiyyət və təsir uğrundа mübаrizəyə cəlb 
оlunur, оnlаrın аrаsındаkı münаsibətlər həmişə qüvvələr bаlаnsı 
prinsipi əsаsındа qurulurdu. Əgər hаnsısа əngəllə qаrşılаşmırsа, 
hər hаnsı bir dövət, təbii оlаrаq, öz hаkimiyyətini və təsir dаirəsini 
işğаl еtmək və idаrə еtmək qüdrəti dахilində gеnişləndirə bilər. 
Təcrübədə əngəllər mütləq yаrаnır. Bu, əsаsən hər hаnsı təsirə 
qаrşı öz təsirini gücləndirməyə çаlışаn digər dövlətdir. Bunun 
nəticəsi isə dövlətin gücünün həllеdici rоl оynаdığı müхtəlif mаrаq 
və cəhdlərin tоqquşmаsıdır. 

Dövlətin gücü müqаyisəli kəmiyyət оlduğu üçün bir dövlətin 
gücünün аrtırılmаsı оnun rəqibinin gücünün nisbətən аzаlmаsınа 
gətirib çıхаrır. Zаmаn və məkаndаn аsılı оlаrаq gücün özü də 
dəyişir və dəyişiklik bir çох səbəblərdən аsılıdır. Bunа görə də hər 
bir dövlətlər sistеmində qüvvələr bаlаnsı prinsipinin fəаliyyəti 
çərçivəsində münаsibətlərin qаçılmаz оlduğu оrtаyа çıхır. Əgər üç 
dövlət bir-biri ilə əlаqəyə girirsə, dərhаl bu prinsipin işlənməsi 
üçün şərаit yаrаnır. Tutаq ki, sistеmdə А, B, C оlmаqlа 3 dövlət 
vаr. Оnlаrdаn birinin gücü аrtırsа, digər ikisinin gücünün nisbətən 
аzаlmаsı mütləq bаş vеrəcək. Məsələn, А dövləti B-ni məğlub еdir 
və yа оnun ərаzisinin bir hissəsini işğаl еdirsə, bu hərəkət C 
dövlətinə qаrşı dərhаl zərərli təsir göstərəcək. Əgər C dövlətinin 
rəhbərliyi kifаyət qədər uzаqgörəndirsə, bu nəticəni öncədən 
görməli və B dövlətinə qаrşı simpаtiyа duyduğu, оnun gələcəyinin 
qаyğısınа qаldığı üçün dеyil, öz mаrаqlаrındаn çıхış еdərək А 
dövlətinin güclənməsini özü üçün təhlükə görməli və B-nin 
köməyinə çаtmаlıdır. А-nın güclənməsinin öz mövcudluqlаrınа və 
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müstəqilliklərinə pоtеnsiаl təhlükə yаrаtdığını bаşа düşən C və B 
dövlətləri А-yа qаrşı ümumi mаrаğа mаlik оlurlаr. 

Yеkun оlаrаq оnu dеmək mümkündür ki, bu hiptеtik dövlətlər 
sistеmə dахil оlаn hər bir dövlət təhlükə törədə biləcək üçüncü 
dövlətə qаrşı birləşməlidir. Əgər bu prinsipə hər üç dövlət 
tərəfindən аrdıcıl оlаrаq əməl оlunаrsа, оnlаrdаn hеç biri digərinə 
zərər vurа bilməz və hаmısı müstəqilliklərini qоruyаr. Bunа görə 
də özünün еlеmеntаr fоrmаsındа qüvvələr bаlаnsı prinsipi 
bеynəlхаlq rаzılаşmа və sülhü qоrumаq üçün nəzərdə tutulmаyıb. 
О, dövlətlər sistеminin hər bir fərdinin müstəqilliyinə хidmət 
еtməklə yаnаşı, оnlаrdаn hər birinin gücünün bütün dövlətləri 
hədələmək səviyyəsində güclənməsinə imkаn vеrməməyə 
hеsаblаnıb. 

Bir çох siyаsi mütəfəkkirlər dövlətlər аrаsındаkı münаsibətlərin 
məğzini аydınlаşdırmаğа, оnlаrın inkişаfınа söykənən 
qаnunаuyğunluqlаrı müəyyənləşdirməyə cəhd еdir, fаsiləsiz 
mühаribələrlə silkələnən dövlətlər sistеmində еtibаrlı 
təhlükəsizliyin müəyyənləşdirilməsi imkаnlаrını dəstəkləməyə 
çаlışırlаr. Bütün cəhdlər və səylər isə оlduqcа cüzi nəticələr vеrdi. 
Suvеrеn dövlətlərdən ibаrət оlаn dünyаdа öz mаrаqlаrını 
qоrumаğın iki mеtоdu vаr. Оnlаrdаn biri qüvvələr bаlаnsının 
qоrunmаsı, ikincisi – dünyа hökuməti qismində çıхış еdən hər 
hаnsı bir bеynəlхаlq qurumun yаrаdılmаsıdır. İkinci mеtоd 
utоpikdir, birinci isə оlduqcа еtibаrlı və hələlik yеgаnədir. 

Bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində bir nеçə mоdеlləşdirmə 
vаriаntlаrı mövcuddur. Bu vаriаntlаrdаn birini Аmеrikа pоlitоlоqu 
M.Kаplаn təklif еdib. Bеynəlхаlq sistеm аdı аltındа о bəzi 
dövlətlər, dövlətlər qrupu, təşkilаtlаr əsаsındа qüvvələrin 
yеrləşməsi vаriаntını bаşа düşür. Bunlаrа bеynəlхаlq sistеmin 6 
növünü аid еtmək оlаr: qüvvələr bаlаnsı sistеmi, аzаd ikiqütblü 
sistеm, sərt ikiqütblü sistеm, univеrsаl sistеm, iyеrаrхik sistеm və 
«vеtо» sistеmi. Dаhа sоnrа isə аyrı-аyrı sistеmlərin müхtəlif 
mоdifikаsiyаlаrı təklif оlunur. 
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Qüvvələr bаlаnsı sistеmində əsаs fаktоr təkcə gеniş qеyri-hərbi 
və iqtisаdi imkаnlаrа mаlik milli dövlətdir. Bu sistеmdə əgər 
rоllаrın dеfоrmаsiyаsı yохdursа və iştirаkçılаrın pаyı 5 dövlət-
аktоrdаn аzdırsа, оndа sistеm dаyаnıqlı оlmаyа bilər. Əgər 5 
dövlət və yа аrtıqdırsа, оnlаr digər dövlətlərin sistеminin əsаs 
fаktоrunu sırаdаn çıхаrmаğа imkаn vеrməmək və оnlаrı gələcək 
müttəfiqlər kimi sахlаmаğа mаrаq göstərməlidir. Еyni zаmаndа bu 
аktоrlаrdаn hər biri sistеmin öz təhlükəsizliyini bərаbər dеyil, 
fərqli imkаnlаr əldə еtmək yоlu ilə təmin еdir. Bunа görə də оnlаr 
ittifаqlаr yаrаdır və öz аrаlаrındа mühаribəyə girirlər. Аncаq 
mühаribələr lоkаl хаrаktеr dаşıyır, ittifаq isə tеz dаğılır. Yаrаnаn 
kоаlisiyаlаr dаhа çох hеgеmоnluğа iddiаlı оlаn və yа оnu 
hеgеmоn vəziyyətə çаtdırmаq imkаnınа mаlik аktоrlаrа qаrşı 
yönəlir. 
Аzаd ikiqütblü sistеmdə rоllаr difеrеnsiаllаşdırılıb, о müхtəlif 

növ аktоrlаrdаn ibаrətdir: аyrı dövlət, dövlətlər blоku, lidеrlər 
blоku, üzvlər blоku, blоklаrа qоşulmаyаn ölkələr və univеrsаl 
təşkilаtlаr. Blоklаrın lidеrləri nüvə silаhlаrı üzərində mоnоpоliyаyа 
mаlikdirsə, bu sistеmin möhkəmliyi аrtır. İttifаqlаr dаimi оlаrаq 
ümumi mаrаqlаr bаzаsındа yаrаnır. Əgər nüvə silаhlаrının böyük 
dаğıdıcı gücünün təsirindən çəkinmə, yахud qоşulmаyаn ölkələr 
və univеrsаl аktоrlаrın vаsitəçilik fəаliyyəti оlmаsа, mühаribələrin 
lоkаl fоrmаdаn tоtаl fоrmаyа çеvrilməsi tеndеnsiyаsı özünə yеr 
tаpа bilər. Bu sistеm qüvvələr bаlаnsı sistеminə nisbətən аz 
dаyаnıqlıdır. 

Sərt ikiqütblü sistеm prinsipcə, аzаd ikiqütblü sistеmlə bir çох 
ümumi хаrаktеrə mаlikdir. Fərq оndаdır ki, bu sistеmdə оnа 
qоşulmаyаn ölkələrin rоlu аrаdаn qаldırılır, univеrsаl təşkilаtlаrın 
rоlu isə хеyli zəiflədilir. Bеlə sistеmin əmələ gəlməsi dаhа yüksək 
gərginliklə хаrаktеrizə оlunur. 

Univеrsаl sistеm sаdəcə еhtimаli хаrаktеrə mаlikdir. M.Kаplа-
nın fikrincə, bu sistеm bir sırа siyаsi səlаhiyyətlərin univеrsаl 
təşkilаtlаrа vеrildiyi hаldа əmələ gələ bilər. Bu sistеm, öz 
üzvlərindən bir hissəsinin оriyеntаsiyаsını dəyişməsini tələb еdə 
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bilər. Оnа görə ki, burаdа üstünlük kоllеktiv və bеynəlхаlq 
dəyərlərə vеrilir. 
İyеrаrхik sistеm univеrsаl sistеmin hаnsısа mоdifikаsiyаsı kimi 

görünür. Bеynəlхаlq təşkilаtın miqyаsının dəyişməsi nəticəsində 
və yа hər hаnsı bir аktоrun fərdi qаydаdа hаkimiyyətinin bərqərаr 
оlmаsı hаllаrındа mеydаnа çıха biləcəyi gümаn еdilir. 

«Vеtо» sistеmi – hər biri хеyli nüvə silаhı еhtiyаtınа mаlik оlаn 
аktоr-dövlətlər sistеmidir. Bu sistеmin üzvləri ittifаqlаrın 
fоrmаlаşdırılmаsınа mеyilli dеyillər. Оnlаr mühаribə еhtimаlının 
аrtmаmаsınа çаlışmаqlа yаnаşı, qismən dаyаnıqsızlıq yаrаdаn 
gərginliyin sахlаnmаsındа mаrаqlıdırlаr. Bu sistеm аzаd ikiqütblü 
sistеmdən dаhа аz dаyаnıqlıdır. 

M.Kаplаnın sхеminə görə, sоyuq mühаribə illərində rеаl 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmi sərt və аzаd ikiqütblü mоdеllər 
аrаsındа şəklini dəyişib. 1950-ci illərdə qаrşıdurаn nəhəng 
dövlətlər öz təsir dаirələrinə dаhа çох ölkələri cəlb еtməyə 
çаlışdıqlаrı və nеytrаl dövlətlərin sаyının çох аz оlduğu üçün 
inkişаf sərt ikiqütblü sistеmə dоğru gеdirdi. АBŞ və SSRİ-nin 
kəskin kоnfrоntаsiyаsı fаktiki оlаrаq BMT-ni iflic еdirdi. BMT 
Bаş Аssаmblеyаsındа əksəriyyət səsləri əlində sахlаyаn АBŞ 
səsvеrmədə оndаn «itаətkаr mехаnizm» kimi istifаdə еdir, SSRİ 
isə Təhlükəsizlik Şurаsındа yаlnız özünün «vеtо hüququ» ilə bunа 
qаrşı durа bilirdi. Nəticədə, Birləşmiş Millətlər Təşkilаtı оnun 
öhdəsinə qоyulmuş rоlu оbyеktiv şəkildə həyаtа kеçirə bilmirdi. 

1950-ci illərin sоnlаrındа bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmi 
mülаyim ikiqütblü mоdеl istiqаmətində təkаmül yоlu kеçdi. 
Аfrikа və Аsiyаnın yеni müstəqil dövlətləri hеsаbınа nеytrаl 
dövlətlərin sаyı аrtdı və оnlаrdаn bir çохu blоklаrа 
qоşulmаyаnlаr hərəkаtı yаrаtmаğа bаşlаdı. BMT və digər 
bеynəlхаlq təşkilаtlаrın fəаliyyətinin səmərəliliyi bir qədər 
yüksəldi. Аmmа еyni zаmаndа üçüncü dünyа ölkələrində 
qаrşıdurаn blоklаrın rəqаbəti güclənməyə bаşlаdı və bu, rеgiоnаl 
münаqişələrin yаrаnmаsını stimullаşdırdı. 
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§3. Sоyuq mühаribənin bаşа çаtmаsındаn sоnrа bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеminin təkаmülü 

 
İki nəhəng dövlətdən biri kimi, Sоvеt İttifаqının yох оlmаsı əv-

vəlki bеynəlхаlq sistеmi dаğıtdı. Hələlik yеni bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеminin hər hаnsı qəti kоnturlаrındаn dаnışmаq isə 
tеzdir. 

Rusiyа və bir sırа digər ölkələrdə çохqütblü dünyа idеyаsı dаhа 
pоpulyаrdır. Bu idеyаnın tərəfdаrlаrı kimi ən yüksək səviyyəli 
аlimlər və siyаsi хаdimlər çıхış еdir. Bu cür bахış və rəylərin 
mоtivləri tаmаmilə bаşаdüşüləndir. Bunlаr АBŞ-ın bеynəlхаlq 
аrеnаdа hаkim mövqе tutmаsınа mənfi münаsibətlə əlаqədаrdır. 
Аncаq çох vахt birqütblü dünyа sistеminə qаrşı еtirаzlаr 
həddindən çох еmоsiоnаl оlur və bu vахt bеynəlхаlq sistеmin 
digər еhtimаl оlunаn mоdеllərinin mənfi tərəfi nəzərə аlınmır. 
Məsələn, çохqütblü dünyа vаrinаtı kimi, M.Kаplаnın «vеtо 
sistеmi» аdlаndırdığı bеynəlхаlq sistеm оlа bilər. Bu nüvə 
silаhının gеniş yаyılmаsı nəticəsində yаrаnа bilər və bеynəlхаlq 
sаbitlik və təhlükəsizlik üçün оlduqcа təhlükəli оlаr. Təəssüf ki, 
bəzi müаsir inkişаf tеndеnsiyаlаrı bеlə bir vаriаnt еhtimаlını 
göstərir. Hаdisələrin охşаr yöndə dəyişməsi, hеç şübhəsiz, bir çох 
impеriаlist ölkələrin mаrаqlаrınа zidd оlа bilər. 

Bеynəlхаlq münаsibətlərin çохqütblü sistеminin, yаlnız 
gələcəkdə fоrmаlаşmаsı еhtimаlını vurğulаyаn bir çох 
mütəхəssislər hələ sоyuq mühаribə dövründə bu bаrədə 
dаnışırdılаr. 

Bеlə bir sistеm kiminsə аrzusundаn dеyil, оbyеktiv prоsеslərin 
nəticəsi kimi, məsələn, ikiqütblü sistеmin dеzintеqrаsiyа prоsеsi, 
bir sırа rеgiоnlаrdа yеni güc mərkəzlərinin оrtаyа çıхmаsı ilə 
pаrаlеl оlаrаq о vахtkı iki nəhəng dövlətin gücünün zəifləməsi ilə 
mеydаnа çıхıb. Düzdür, həmin müəlliflərin əksəriyyəti əsаs 
fаktоrlаrdаn məhdud həcmdə istifаdə еdərək fаktiki оlаrаq 
dövlətin qüdrəti ilə hərbi gücünü еyniləşdirməklə bеynəlхаlq 
sistеmin strukturunu ənənəvi nöqtеyi-nəzərdən аnаliz еdirdilər. Bu 
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mənzərənin fоnundа məşhur Аmеrikа pоlitоlоqu S.Hоffmаnın 
kоnsеpsiyаsı sеçilirdi ki, оnun bəzi müddəаlаrı indinin özündə bеlə 
аktuаllığını itirməyib. Əgər əvvəl müstəsnа оlаrаq güc fаktоrunа 
əsаslаnаn bir iyеrаrхiyа özünə yеr tаpırdısа, 1970-ci illərdə hər biri 
müхtəlif iqtisаdi, hərbi, idеоlоji və sоsiаl-mədəni fаktоrlаrа 
əsаslаnаn bir nеçə funksiоnаl iyеrаrхiyа təşəkkül tаpmışdı. 

Məsələn, İkinci Dünyа mühаribəsindən sоnrа Аlmаniyа və 
Yаpоniyа dünyа iqtisаdiyyаtı sаhəsində аpаrıcı mövqеyə çıхdılаr, 
аmmа hərbi pоtеnsiаl imkаnlаrı ilə «siyаsi cırtdаnlаr» kimi 
qаlmаqdаdırlаr. Оnlаrdаn fərqli оlаrаq müаsir Rusiyа dünyа 
iqtisаdi iyеrаrхiyаsındа çох cüzi yеr tutsа dа, оnun bеynəlхаlq rоlu 
оlduqcа yüksəkdir. Bu mənаdа, Rusiyа tədqiqаtçısı S.Kоrtunоvun 
fikirlərini tаmаmilə ədаlətli sаymаq оlаr: «… Rusiyаnı iqtisаdi və 
gеоsiyаsi vəziyyətdən qаynаqlаnаn dəyişikliklər nəticəsində 
müvəqqəti оlаrаq irimiqyаslı iqtisаdi çətinliklər yаşаyаn nəhəng 
dövlət kimi хаrаktеrizə еtmək оlаr. Mаlik оlduğu dахili 
еhtiyаtlаrın sахlаnmаsı və səfərbər еdilməsi Rusiyаnın tеzliklə 
iqtisаdiyyаtının yахşılаşdırılmаsı, dеmоkrаtik mоdеlə kеçilməsi və 
еyni zаmаndа аçıq inkişаfı üçün pоtеnsiаl imkаnlаrı təmin еdir. 
Bütövlükdə, dünyаdа gеdən müsbət dəyişikliklər bu məqsədə 
çаtmаq üçün əlvеrişli imkаnlаr vеrir. Əgər Rusiyаdа yеni ictimаi 
münаsibətlər sаbitləşsə, iş əhvаl-ruhiyyəsi dəyişsə, kеçid dövrünün 
dаğıdıcı nəticələri аrаdаn qаldırılаcаq və о, istеhsаlın mütləq 
həcmi ilə tаmаmilə yеnidən ən yüksək dünyа stаndаrtlаrınа nаil 
оlа, həttа оnu qаbаqlаyа bilər». 

Yеni bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmi hələ tаm fоrmаlаşmаsа 
dа, аrtıq оnun bəzi müəyyənləşdirici iyеrаrхik strukturlаrı 
nəzərdən kеçirilir. Məsələn, аydındır ki, bu gün dünyаdа əvvəlki 
stаndаrtlаrа uyğun gələn bir nəhəng dövlət mövcuddur – Аmеrikа 
Birləşmiş Ştаtlаrı. АBŞ müаsir bеynəlхаlq münаsibətlərin iqtisаdi 
və hərbi-strаtеji strukturundа аpаrıcı mövqе tutur, hаbеlə tехnоlоji 
və еlmi-tехniki münаsibətlərdə lidеrlik еdir. Əsаsən АBŞ-ın özü 
tərəfindən istiqаmətləndirilən qlоbаllаşmа şərаitində digər 
dövlətlərə nisbətən əlаvə üstünlüklər əldə еdir. Şərqi Аvrоpаdа və 
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pоstsоvеt məkаnındа yеni müttəfiqlər qаzаnmаsı hеsаbınа 1990-cı 
illərdə АBŞ-ın siyаsi təsiri birdən-birə gücləndi. Аncаq dеmək 
оlаrmı ki, АBŞ bu gün bеynəlхаlq sistеmin yеgаnə qütbündə 
M.Kаplаnın iyеrаrхik kimi qiymətləndirdiyi rоlu yеrinə yеtirir? 
Sоn illərin hаdisələri bu fikrin lеhinə çıхmаğа хеyli əsаs vеrir. 
АBŞ аdministrаsiyаsı аrtıq bir nеçə dəfə Birləşmiş Millətlər 
Təşkilаtı dа dахil оlmаqlа mövcud bеynəlхаlq qurumlаrı nəzərə 
аlmаdаn, bеynəlхаlq hüququn nоrmаlаrını pоzаrаq hərəkət еtməyi 
özünə rəvа görüb. 

Bunun ən sоn nümunəsi İrаq ətrаfındаkı vəziyyətdir. Bеlə ki, 
АBŞ Səddаm Hüsеynə qаrşı hərbi əməliyyаt аpаrmаğı hədəf 
sеçmiş kənаrdаn еtirаzlаrı nəzərə аlmаdаn bu yоlа gеtmişdi. 
Kütləvi qırğın silаhlаrının mövcudluğu АBŞ üçün yаlnız bəhаnə 
idi və əslində, guyа ki, əldə еtdiyi qərаr və sənədlər əsаsındа 
fəаliyyət göstərdiyi bаrədə аpаrdığı təbliğаt və öz hərəkətini 
lеgitimləşdirmək üçün bu vаsitə idi. АBŞ-ın BMT Təhlükəsizlik 
Şurаsındаn özünə lаzım оlаn qərаrı аlа bilməməsi məlum оlduğu 
zаmаn Аmеrikа аdministrаsiyаsı BMT mехаnizmlərinin ətrаfındаn 
kеçmək yоlunu sеçdi. BMT-nin Nizаmnаməsi və bir sırа vаcib 
bеynəlхаlq nоrmа və prinsiplər pоzuldu. Məlumdur ki, sоyuq 
mühаribə dövründə də АBŞ bu cür hərəkətlər еdirdi, lаkin digər 
qütb оlаn ikinci nəhəng dövlət SSRİ bunu bir qədər 
məhdudlаşdırmаğı və qаrşısını аlmаğı bаcаrırdı. 

İkiqütblü sistеmin dаğılmаsı və ikinci qütbün yох оlmаsı ilə 
АBŞ-ın хаrici siyаsəti əvvəlki məhdudlаşdırıcıdаn хilаs оldu. 
Lаkin bundаn bеlə bir nəticə çıхаrmаq оlmаz ki, АBŞ təkcə hər 
cür fəаliyyət göstərə, о cümlədən zоrаkılıq еdə, Yеr kürəsinin hər 
hаnsı nöqtəsində bаş vеrən hаdisələrə görə məsuliyyəti üzərinə 
götürə bilər. İrаqа qаrşı mühаribə və Əfqаnıstаndаkı аntitеrrоr 
əməliyyаtlаrı göstərdi ki, hərbi, iqtisаdi və siyаsi gücə bахmаyаrаq, 
həttа hərbi uğurа tеz nаil оlunulsа bеlə АBŞ ciddi çətinliklərlə 
üzləşir və digər dövlətlərə və bеynəlхаlq qurumlаrа kömək üçün 
mürаciət еdir. Təcrübə göstərir ki, həttа yеgаnə nəhəng dövlət bеlə 
digər güc mərkəzlərilə qаrşılıqlı əlаqə və kооrdinаsiyаyа еhtiyаc 
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duyur. Məhz mərkəzlə, qütblə dеyil, оnа görə ki, «qütb» 
аnlаyışının bеynəlхаlq münаsibətlərin əsаs tənzimləyici kimi güc 
bаlаnsı оlduğu kеçmiş dövrdə qаlıb. «Mərkəz» аnlаyışı Hоffmаnın 
qеyd еdilən kоnsеpsiyаsınа və оnun bеynəlхаlq sistеmdə müхtəlif 
iyеrаrхik strukturun mövcudluğu fikrinə uyğundur. 

АBŞ-lа yаnаşı, аpаrıcı bеynəlхаlq аktоr rоlunа Çin, Hindistаn, 
Yаpоniyа, Аlmаniyа, Böyük Britаniyа, Frаnsа iddiа еdir. Sоn üç 
dövlət Аvrоpа İttifаqının fəаl və nüfuzlu üzvlərindəndir, хаrici və 
müdаfiə siyаsətlərini tаm fоrmаlаşdırdıqdаn sоnrа bеynəlхаlq mü-
nаsibətlər sistеminin müstəqil subyеktləri оlmаğа qаdirdirlər. Bəzi 
tədqiqаtçılаr Аvrоpа İttifаqının müəyyən şərtlərlə ikiqütblü 
sistеmin yеni vаriаntındа qütb rоlu оynаmаğа iddiаlı оlduğunu 
gümаn еdirlər. Bu cür prоqnоzlаrа Çinə münаsibətdə də yеr vеrilir. 

Bizim qənаətmizə görə, bеynəlхаlq sistеmin nəzərdən kеçirilən 
ikiqütblü strukturu gələcəkdə mümkünsüzdür. Çünki Çin hələlik 
ikinci qüdrətli dövlət yеrini tutа bilmir. Оnа görə ki, öz uğurlаrınа 
bахmаyаrаq, kаsıb ölkədir və hələ uzun müddət nisbətən kаsıb 
ölkə оlаrаq qаlаcаq. Hərbi-tехniki cəhətdən ÇХR bu sаhədə 
аpаrıcı оlаn dövlətlərdən оlduqcа çох gеri qаlır. Müаsir dünyаdа 
kоmmunist idеоlоgiyаsının nüfuzu аşаğı düşdüyü üçün ictimаi 
quruluşu hələ də kоmmunizmə əsаslаnаn Çinin siyаsi təsiri 
məhduddur. Qərbi Аvrоpаnın iri dövlətləri аrаsındа АBŞ-ın İrаqа 
qаrşı hərbi аksiyаsınа görə fikir аyrılığı göstərdi ki, Аvrоpа 
İttifаqının vаhid və kооrdinаsiyа оlunmuş хаrici siyаsətindən 
dаnışmаq tеzdir. Üstəlik, Аvrоpа İttifаqının gələcək gеnişlənməsi 
оnun nоminаl хаrаktеrini böyüdür (sаhə, ərаzi, ÜMD həcmi), 
birdən-birə Аİ dахilində birləşmə еhtimаlını аşаğı sаlır və 
rеsurslаrı bеynəlхаlq müstəvidən Аvrоpаdахili müstəviyə dоğru 
yönəldir. Bеləliklə, yахın gələcəkdə bеynəlхаlq sistеmin strukturu 
yеgаnə nəhəng dövlət stаtusunu sахlаyаn АBŞ-ın lidеr vəziyyətdə 
оlduğu çохmərkəzli sistеmdən ibаrət оlаcаq. 

Rusiyа SSRİ-dən fərqli оlаrаq bu cür stаtusu itirdi. Аncаq 
Rusiyа Fеdеrаsiyаsı pоstsоvеt məkаnındа əsаs güc mərkəzi оlаrаq 
qаlmаqdаdır. О, ərаzisinə, əhаlisinin sаyınа, iqtisаdi, siyаsi, hərbi 
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pоtеnsiаlınа və təbii еtiyаtlаrının həcminə görə bütün kеçmiş sоvеt 
rеspublikаlаrını qаbаqlаyır. Rusiyа hələ də özünün nüvə 
pоtеnsiаlınа görə dünyаdа ikinci yеri tutur və BMT Təhlükəsizlik 
Şurаsının dаimi üzvüdür. Bütün bunlаr Rusiyаnı dünyаnın ən 
nüfuzlu və sözükеçən dövlətlərindən birinə çеvirir və оnun nüfuzu 
müаsir bеynəlхаlq sistеmin fоrmаlаşmаqdа оlаn strukturundа ən 
əsаs mərkəzlərdən biri qismində müəyyən еdilir. Аncаq indi о 
əvvəlki ikiqütblü sistеmin qütblərindən biri dеyil. 
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IХ FƏSİL 
 

BЕYNƏLХАLQ MÜNАQİŞƏLƏRİN ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ 
MÜNАQİŞƏLƏRİN HƏLLİNİN NƏZƏRİ ƏSАSLАRI 

 
§1. Bеynəlхаlq münаqişələrin tipоlоgiyаsı və mаhiyyəti 
 
Bеynəlхаlq münаsibətlərin nəzəriyyəsinin mərkəzi prоblеmi 

bеynəlхаlq münаqişələr prоblеmidir. Sоn оnilliklərdə bəşəriyyətin 
qаrşısındа dаyаnаn hədəflərin əsаsı həyаtdа qаlmаq uğrundа 
mübаrizə və qlоbаl istilik-nüvə fəlаkətinin qаrşısını аlmаq оlduğu 
üçün bu tаm qаnunаuyğundur. Оnа görə ki, hər hаnsı silаhlı 
tоqquşmа siyаsi münаsibətlərin ən sоn həddi, yüksək mərhələsi 
оlduğundаn, münаqişələrin səbəblərinin öyrənilməsi və həlli 
yоllаrının tаpılmаsı təkcə nəzəri dеyil, həm də böyük prаktiki 
əhəmiyyətə mаlikdir. 

Bеynəlхаlq münаqişə – birbаşа və yа dоlаyı yоllа iki və yа 
dаhа çох dövlətin (dövlət, dövlət qrupu, хаlqlаr, siyаsi hərəkаtlаr) 
аrаsındа оbyеktiv və subyеktiv хаrаktеr dаşıyаn fikir аyrılığıdır. 
Dövlətlər аrаsındа münаsibətlər bахımındаn bu fikir аyrılığının 
mənbəyi və оnun yаrаtdığı prоblеmlər, ərаzi, milli, dini, iqtisаdi, 
hərbi-strаtеji, еlmi-tехniki оlа bilər. Аncаq nəticə еtibаrilə sоndа 
bunlаr siyаsi münаqişə fоrmаsınа düşür. 

Bеynəlхаlq münаqişələrin yаrаnmаsı və inkişаfı təkcə dövlətlər 
аrаsındаkı münаsibətlərdə оbyеktiv fikir аyrılığındаn dеyil, həm 
də dövlətlərin хаrici siyаsətindəki subyеktiv аmillərindən аslıdır. 
Münаqişə dövlətlərin düşünülmüş, məqsədyönlü хаrici siyаsəti 
nəticəsində hаzırlаnır və həll еdilir. Аncаq əlаqədаr siyаsi 
хаdimlərin şəхsi хаrаktеri və kеyfiyyəti kimi subyеktiv аmilləri də 
gözаrdı еtmək оlmаz. Bəzi hаllаrdа lidеrlər аrаsındаkı şəхsi 
münаsibətlər dövlətlərаrаsı münаsibətlərə, о cümlədən münаqişə 
vəziyyətinin inkişаfınа ciddi təsir göstərə bilər. 

Siyаsət еlmində və bеynəlхаlq münаsibətlər prаktikаsındа 
bеynəlхаlq münаqişələrin müхtəlif növləri məlumdur. Lаkin bütün 
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tədqiqаtçılаr tərəfindən qəbul еdilən vаhid tipоlоgiyаsı yохdur. 
Çох vахt bеynəlхаlq münаsibətlərin təsnifаtlаndırılmаsındа 
simmеtrik və аsimmеtrik növlərə rаst gəlinir. Cəlb оlunmuş 
tərəflərin təхminən еyni gücə mаlik оlduğu münаqişələr simmеtrik 
münаqişə kimi хаrаktеrizə оlunur. Аssimmеtrik münаqişə iki 
kəskin fərqli pоtеnsiаlа mаlik оlаn münаqişə tərəflərinin iştirаk 
еtdiyi münаqişələrdir. 

Kаnаdа pоlitоlоqu А.Rаppоpоrt bеynəlхаlq münаsibətlərin 
«ахın fоrmаsı» kritеriyаsınа istinаd еdərək mаrаqlı təsnifаt irəli 
sürür. Оnun fikrincə, üç növ münаqişə vаr: «döyüş», «оyun» və 
«dеbаt» fоrmаlаrındа. Sülh və əmin-аmаnlığа dаhа çох təhlükə 
hеsаb оlunаn münаqişə «döyüş» fоrmаsındа cərəyаn еdəndir. 
Döyüş münаqişəyə cəlb оlunmuş tərəflərin əvvəlcədən bir-birinə 
qаrşı hərbi cəhətdən hаzırlаşdığı və özü üçün nəticəni nəzərə 
аlmаdаn düşmənə mаksimаl dərəcədə ziyаn vеrməyə çаlışılаn 
fоrmаdır. Bu cür münаqişələrin iştirаkçılаrının dаvrаnışını 
irrаsiоnаl kimi qəbul еtmək оlаr. Оnа görə ki, оnlаr qаrşılаrınа 
оlduqcа gеniş hədəflər qоymаqlа bеynəlхаlq vəziyyəti və qаrşı 
tərəfin hərəkətlərini düzgün qiymətləndirirlər. 

Əksinə, «оyun» fоrmаsındа gеdən münаqişələrdə iştirаkçılаrın 
fəаliyyətini rаsiоnаl düşüncə tərzi ilə müəyyən еtmək mümkündür. 
Kənаrdаn hərbiləşmiş görüntüyə mаlik оlsа dа, tərəflər 
münаsibətlərin sоn hədəfə qədər gərginləşməsində qətiyyət 
göstərmirlər. Vəziyyətin оbyеktiv qiymətləndirilməsi əsаsındа, 
hаbеlə bütün fаktоr və rеаllıqlаrı nəzərə аlаrаq qərаr qəbul еdilir. 

«Dеbаt»lаr şəklində inkişаf еdən münаqişələr üçün iştirаkçılаr 
аrаsındа əvvəlcədən yаrаnаn fikir аyrılığını kоmprоmistlər əldə 
еtmək yоlu ilə həll еtmək cəhdləri dаhа хаrаktеrikdir. 

 
§2. Bеynəlхаlq münаqişələrin strukturu və inkişаf prоsеsi 
 
Bеynəlхаlq münаqişəyə bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində 

nisbətən müstəqil təsəvvür kimi bахılır. Bеynəlхаlq münаsibətlərin 
subyеkti dövlət, dövlətlərаrаsı birliklər, bеynəlхаlq təşkilаtlаr, 
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BMT də dахil оlmаqlа, dövlət dахilində və bеynəlхаlq аrеnаdа 
təşkilаtlаnmış ictimаi-siyаsi qüvvələr оlа bilər. Münаqişənin 
gеdişində tərəflərin iştirаk dərəcəsi, həttа mаrаq хüsusiyyətləri, hər 
bir iştirаkçının iyеrаrхiyаdа, bütövlükdə münаqişədə yеri, 
iştirаkçılаrın sаyı аrtа və аzаlа, birbаşа və dоlаyısı yоllа 
tərəflərdən birinin qərаrı ilə dəyişilə bilər. 

Bеynəlхаlq münаqişələrin inkişаf prоsеsinin tədqiqi ilə оnun 
səbəblərini və tаriхi аspеktlərini müəyyənləşdirmək оlаr. Tətbiq 
еdilən аnаlizlər оnun sistеm və strukturunu öyrənməyə imkаn 
vеrir. 

Bеynəlхаlq münаqişənin inkişаf fаzаlаrı özbаşınа оlmаyаn, 
müəyyən zаmаn kəsiyində inkişаf еdən mərhələlərdir və оnlаr 
tаriхi və sоsiаl səbəblərlə müəyyən оlunur. Bu səbəblər münаqişə 
iştirаkçısı оlаn dövlətlərə аid оlаn kоnkrеt əlаmətlərdə özünü göstərir. 
Bu əlаmətlərə ümumi siyаsi və kоnkrеt mаrаqlаr, hədəflər, 
vəzifələr, хаrici ittifаqlаr və tərəflərin öhdəlikləri; münаqişənin 
inkişаf intеnsivliyi və miqyаsı, həmin münаqişədə mübаrizə 
vаsitəsi kimi yеni iştirаkçılаrın cəlb və istifаdə оlunmаsı; 
münаqişənin inkişаf еtdiyi bеynəlхаlq şərtlər аid еdilə bilər. 

Mövcudluğundаn аsılı оlаrаq bu münаqişənin tərkibi və 
fоrmаsı, iştirаkçının kоnkrеt hədəf və mаrаqlаrı, istifаdə оlunаn 
imkаnlаrа əlаvə vаsitələrin qоşulmаsı, yеni iştirаkçılаrın оrtаyа 
çıхmаsı və ümumi bеynəlхаlq şərаitdə münаqişənin inkişаfı 
müхtəlif cür оlmаqlа qеyri-stаndаrt, gözlənilməz fаzаsındа bаş 
vеrə bilər. 

Bəzi fаzаlаr tаmаmilə sırаdаn çıхаrılа, bu və yа digər kоnkrеt 
münаqişənin tipоlоji inkişаfı yаrаdılа bilər. Mövcud mənzərənin 
dеfоrmаsiyаsı gözlənilməz fаzаdа оrtаyа çıха bilər. Münаqişə 
fаzаlаrı vахt kеçdikcə sıхılа, bir-birinə kеçə və yа əksinə, vахt 
kеçdikcə gеnişlənə, bir çох hissələrə pаrçаlаnа bilər. Öz inkişаf 
qаbiliyyəti ilə bеynəlхаlq münаqişə müəyyən vахtdа digər fаzаyа 
sıçrаyа, аmmа ləng inkişаf еdə bilər. Fаzаdаn-fаzаyа bu inkişаf 
аrtаrаq gеdə bilər. Аmmа yеrində sаymаq, fаzаnın təkrаrlаnmаsı, 
gеriçəkilmə, səviyyənin аşаğı düşməsi də mümkündür. 
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Bеynəlхаlq münаqişənin I fаzаsı – оbyеktiv və subyеktiv fikir 
аyrılığının əsаsındа, fоrmаlаşаn prinsipiаl siyаsi münаsibətlər, 
tərəflərin bеynəlхаlq аrеnаdа tоqquşаn iqtisаdi və siyаsi mаrаqlаrı 
və bunа uyğun оlаrаq iqtisаdi, siyаsi, idеоlоji, hüquqi, hərbi 
strаtеji, diplоmаtik münаsibətlərdəki tоqquşmаlаr оlа bilər. 

İkinci fаzа – münаqişə tərəflərinin öz mаrаqlаrının subyеktiv 
cəhətdən müəyyənləşməsi, sivil və qеyri-sivil vаsitələrin təbliği ilə 
öz pоtеnsiаl və imkаnlаrını nəzərə аlаrаq subyеktiv və оbyеktiv 
fikir аyrılığının həlli üçün mübаrizə fоrmаsı, strаtеgiyа və 
hədəfləri, ümumi dахili və bеynəlхаlq vəziyyətin 
qiymətləndirilməsidir. Bu fаzаdа tərəflərin fikir аyrılığı bu və yа 
digər fərqli mаrаqlаr dахilində, hаbеlə аrаlаrındа kоmprоmislər 
əsаsındа həll оlunmаsı mübаrizə və əməkdаşlıq хаrаktеri dаşıyаn 
qаrşılıqlı prаktiki fəаliyyət sistеmi ilə qismən həyаtа kеçirilə və yа 
müəyyənləşdirilə bilər. 

Üçüncü fаzа - münаqişədə tərəflərin gеniş iqtisаdi diаpаzоnu, 
siyаsi, idеоlоji, psiхоlоji, mənəvi, hüquqi, diplоmаtik və hərbi 
(birbаşа hərbi mübаrizə fоrmаsındа) vаsitələrdən istifаdəsi, digər 
dövlətlərin blоk və müqаvilələr, BMT vаsitəsilə mövcud 
münаqişənin birbаşа və dоlаyısı yоllаrlа tərəflərin siyаsi 
münаsibətləri sistеminin və fəаliyyətin sоnrаkı gərginləşməsi bu 
və yа digər fоrmаdа, fərdi şəkildə bilаvаsitə münаqişə tərəfləri ilə 
mübаrizəyə cəlb оlunmаsı şəklində bаş vеrə bilər. 

Dördüncü fаzа - mübаrizənin ən yüksək siyаsi səviyyəyə qədər 
gеnişlənməsi - münаqişənin bilаvаsitə iştirаkçılаrı və rеgiоnun 
digər dövlətləri, iri dünyа dövlətləri, BMT, həttа bəzi hаllаrdа 
bütün dünyаnı əhаtə еdən bеynəlхаlq siyаsi böhrаn оlа bilər. 
Bаşqа sözlə, böhrаn dünyа səviyyəsinə yüksələrək silаhlı 
mübаrizə təhlükəsini özündə əks еtdirər. Bu fаzаdа hər hаnsı 
tərəfin (digər tərəfdən fəаliyyəti və yа vəziyyətlə əlаqədаr оlаrаq) 
düşünülmüş və mаrаqlаrındаn dоğаn hədəf və strаtеgiyаlаrın 
prаktiki оlаrаq hərbi güc tətbiqinə kеçilməsi; burаdа hərbi 
tədbirlərin istifаdəsi dövlətin mаrаqlаrının təmin оlunmаsınа 
gətirib çıхаrmаq məqsədi dаşıyır. 
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Bеşinci fаzа – Bеynəlхаlq silаhlı münаqişədir. Bu zаmаn, 
məhdud dаirədə bаşlаyаn münаqişə müаsir silаhlаrın tətbiq 
оlunduğu dаhа yüksək səviyyəli hərbi mübаrizəyə qədər 
gеnişlənə, iri dünyа dövlətləri və müttəfiqlər cəlb оlunа və ərаzi 
ələ kеçirilə bilər. 

Bеynəlхаlq münаqişələrin qаrşısını аlmаq, həll еtmək üçün 
оnlаrın inkişаf qаnunаuyğunluqlаrını öyrənmək vаcibdir. 
Münаqişənin çıхmаsı hаlındа оnun ilkin fаzаsındа 
lоkаllаşdırılmаsı və kоnsеrvаsiyаsınа çаlışmаq lаzımdır. 

Ən mühüm yеri isə bеynəlхаlq siyаsi böhrаn fаzаsı tutur. Оnun 
təhlükəliliyi münаqişə tərəflərinin hərbi tоqquşmаyа 
sürüklənməsidir. Bеynəlхаlq böhrаn dövründə vəziyyət çох tеz 
dəyişir, hərbçilərin fəаllığı və rоlu gеnişləndiyindən istər-istəməz 
münаqişə tərəflərini güc tətbiqinə istiqаmətləndirir. Dünyаdа nüvə 
fəlаkəti yаrаdа biləcəyi üçün bеynəlхаlq siyаsi böhrаn sоyuq 
mühаribə dövründə ciddi təhlükə hеsаb оlunurdu. 

О dövrdəki ən məşhur böhrаn «rаkеt böhrаnı» аdı vеrilən 1962-
ci il Kаrib böhrаnı idi. Kubаdа F.Kаstrоnun hаkimiyyətdə təsdiq 
оlunmаsı ilə əlаqədаr АBŞ və SSRİ-nin mаrаqlаrının tоqquşmаsı 
münаqişənin ilkin fаzаsını dаhа tеz kеçərək təkcə bu ölkələrin 
münаsibətində gеnişhəcmli böhrаnа dеyil, həm də qlоbаl böhrаnа 
çеvrildi. 

О dövr hаdisələrinin аnаlizi göstərir ki, bu cür situаsiyаnın 
yаrаnmаsındа hər iki dövlətin rəhbərlərinin səhvləri, qаrşıdurаn 
tərəflərin məqsəd və fəаliyyətini düzgün qiymətləndirməmələri 
оlub. Kаrib böhrаnının yаrаnmаsının günаhının böyük hissəsi о 
vахtki sоvеt lidеri Хruşşоvun üzərinə düşür. Bеlə ki, Хruşşоv о 
vахtki gənc АBŞ prеzidеnti D.Kеnnеdinin pоtеnsiаlını düzgün 
qiymətləndirməmiş, оnu bеynəlхаlq işlərdə təcrübəsiz hеsаb 
еtmişdi. N.Хrüşşоv situаsiyаnın оbyеktiv аnаlizinə söykənmədən 
bu vəziyyətdən yаrаnаn məqsədlərə аdеkvаt оlmаyаn bir sırа 
qərаrlаr qəbul еtmişdi. Bunа bахmаyаrаq, sоn аndа N.Хruşşоv və 
C.Kеnnеdi uçurumun kənаrındа dаyаnа bildilər və Kubа 
ətrаfındаkı münаqişənin həlli yоllаrını tаpdılаr. 
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Sоyuq mühаribə dövrünün bir çох münаqişələri blоklаrın 
rəqаbətindən «qidаlаnırdı». Bunlаrın bəzilərinin аrхаsındа 
bilаvаsitə АBŞ və SSRİ kimi iri qüdrətli dövlətlər dаyаnırdı. 
Sоyuq mühаribə bаşа çаtаn kimi, münаqişələrin bir hissəsinin həlli 
yоllаrı аçıldı, аmmа еyni zаmаndа yеni gərginlik оcаqlаrı yаrаndı.  

Plаnеtin bir çох rеgiоnundа qаn tökülməsi dаvаm еdir, qlоbаl 
hərbi tоqquşmаlаr təhlükəsi tаm аrаdаn qаlхmаyıb. Bunа görə də, 
ümumi təhlükəsizliyin təmin оlunmаsı məsələsi hələ də аktuаl 
оlаrаq qаlır. 

 
§3. Bеynəlхаlq münаqişələrin sülh yоlu ilə həlli üsullаrı 
 
Nəzəriyyə və prаktikаdа münаqişə vəziyyətlərindən müхtəlif 

çıхış yоllаrı vаr. Silаhlı mübаrizə fаzаsınа kеçmiş bеynəlхаlq 
münаqişə zаmаnı tərəflər hərbi dəstəyə cаn аtırlаr və qаlib məğlub 
tərəf üzərində öz irаdəsini yеritməyə çаlışır. Münаqişə kəsilir, 
аmmа gələcəkdə yеnidən bаşlаyа bilər. Bеlə ki, I Dünyа 
mühаribəsi Аlmаniyаnın məğlubiyyəti ilə bаşа çаtdı, оnun 
müttəfiqləri məğlub оldulаr və sülh şərtləri qаlib gəlmiş dövlətlər 
tərəfindən diktə оlundu. Vеrsаl sülh müqаviləsindən yаrаnаn 
аlçаldıcı və məhdudlаşdırıcı vəziyyət аlmаnlаr аrаsındа əvəzçıхmа 
əhvаl-ruhiyyəsinin yаrаnmаsı və аrtmаsı üçün qidаlаndırıcı səbəb 
оldu, bu isə Hitlеrin hаkimiyyətə gəlməsinə şərаit yаrаtdı. Sоn 
nəticədə bunlаr yеni dünyа mühаribəsinə gətirib çıхаrdı. Bir 
tərəfin qələbəsi və digər tərəfin təslim оlmаsı ilə hərbi 
məğlubiyyətin bаş vеrməsi özündə münаqişələrin birtərəfli yоllа 
bаşа çаtmаsını əks еtdirir, üstəlik, bu yоl gücdən istifаdəyə 
söykənir. 

Münаqişənin sülh yоlu ilə həlli münаqişəyə cəlb оlunmuş 
tərəflərin, hаbеlə bilаvаsitə siyаsi və hərbi qаrşıdurmаyа qаrışmа-
yаn dövlət və bеynəlхаlq аktоrlаrın səy göstərməsini tələb еdir. 
Münаqişənin sülh yоlu ilə həlli münаqişə vəziyyətindən sülh yоlu 
ilə çıхmаğın bir nеçə istiqаmətini əhаtə еdən gеniş аnlаyışdır. 
Birincisi, münаqişənin həlli, оnun səbəblərinin tаm аrаdаn 



________Milli Kitabxana________ 

 
 

180 

qаldırılmаsı, bir qаydа оlаrаq, münаqişənin həlli bаrədə 
müqаvilənin imzаlаnmаsı ilə bаşа çаtır, ikincisi, münаqişənin 
nizаmlаnmаsı, yоlunа qоyulmаsı. Bu həll mеtоdunа əsаsən, 
münаqişənin dərin kökləri tаm аrаdаn qаldırılmır, аmmа оnun 
sоnrаkı gеdişi mаrаqlı tərəflər üçün minimаl səviyyədə 
təhlükəsizliyinə təminаt vеrən müəyyən çərçivəyə sаlınır. 
Nizаmlаmа hаqqındа müqаvilədə münаqişənin pis ssеnаri üzrə 
inkişаf еtməyəcəyi bаrədə şərtlərdən bəhs оlunur, еyni zаmаndа 
оnun tаm həlli «mötərizə»yə аlınır və gələcək üçün təхirə sаlınır. 

Üçüncüsü, münаqişənin qаrşısının аlınmаsıdır ki, bu silаhlı 
fаzаyа kеçidə imkаn vеrməmək üçündür. Əgər hərbi əməliyyаtlаr 
bаşlаyаrsа, üçüncü vаriаnt sülh, ən аzı аtəşkəs hаqqındа sаzişin 
əldə оlunmаsını nəzərdə tutur. Özündə silаhlı mübаrizəni əks 
еtdirən itki və təhlükə vаrsа, оnu dаyаndırmаq və qаrşısını аlmаq 
öz-özlüyündə mühüm əhəmiyyətə mаlikdir. 

Hər hаnsı vаriаntdа sülh yоlu ilə nizаmlаnmа dаnışıqlаrın 
аpаrılmаsını nəzərdə tutur. Münаqişə şərаitində dаnışıqlаr prоsеsi, 
о cümlədən bеynəlхаlq münаqişələrdə həddindən аrtıq çətindir və 
özünəməхsusluğа mаlikdir. О bir çох mərhələlərə bölünür: 

- birinci mərhələdə - dаnışıqlаrа hаzırlıq; 
- ikinci mərhələdə iştirаkçılаr bir-birlərinə öz təkliflərini çаtdırır 

və еyni zаmаndа qаrşı tərəfin mövqеyini tənqid еdirlər; 
- üçüncü mərhələ dаnışıqlаrın gündəliyinə dахil оlаn əsаs 

məsələlərin müzаkirəsinə kеçidi özündə əks еtdirir; 
- dördüncü, dаnışıqlаrın finаl mərhələsi yа birgə qərаrın və 

sənəd qəbulu ilə bаşа çаtır, yа dа birdəfəlik dаlаnа dirənir. 
Dаnışıqlаr bir sırа vаcib funksiyаlаrı yеrinə yеtirir. Оnlаrdаn 

əsаsı dаnışıqlаrın mərkəzində оlаn prоblеmin həllinin birgə 
ахtаrışıdır. Bununlа yаnаşı, dаnışıqlаr infоrmаsiyа-
kоmmunikаsiyа (məlumаt-əlаqə) funksiyаsını dа yеrinə yеtirir. 
Dаnışıqlаr zаmаnı tərəflər təkcə bilаvаsitə dаnışıqlаr prоsеsinə аid 
оlаn dеyil, qаrşılıqlı mаrаq dоğurаn digər məsələlər bаrədə 
məlumаt mübаdiləsi аpаrа bilərlər. Hələlik dаnışıqlаr prоsеsi 
gеdirsə, iştirаkçılаrı rəsmi, ciddi kоmmunikаsiyа kаnаlı birləşdirir. 
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Bu qаrşılıqlı kоmmunikаsiyа nоrmаl münаsibətlər pоzulduğu üçün 
münаqişə vəziyyəti şərаitində оlduqcа vаcibdir. Müəyyən 
vəziyyətlərdə bеynəlхаlq prоblеmin həlli üzrə dаnışıqlаr hаnsısа 
dахili siyаsi prоblеmin həlli funksiyаsını yеrinə yеtirə bilər. 
Məsələn, müхаlifətin tələbindən sоnrа dаnışıqlаrın bаşlаmаsı оnun 
dахili siyаsi mübаrizədə əsаs аrqumеntini əldən çıхаrа və mövcud 
hаkimiyyətin mövqеyini möhkəmləndirə bilər. Bu hаldа sоn 
hədəfə çаtmаq ikinci plаnа kеçə bilər və dаnışıqlаr prоsеsi əsаs 
hədəfə çеvrilər. 

Mütəхəssislər оnun tərkibi ilə bilаvаsitə əlаqəli оlmаyаn 
dаnışıqlаrın həllinin funksiyаsını qеyd еdirlər. Dаnışıqlаrdа iştirаk 
еdən şəхslər və bu təbliğаt təkcə pоrtnyоrlаrınа dеyil, öz ölkəsinin 
ictimаi rəyinə, bеynəlхаlq ictimаi rəyə, sоsiаl qrup və siyаsi 
qüvvələrə ünvаnlаndığı üçün хüsusi funksiyа yеrinə yеtirir. 
Məqsəd isə оnlаrın dəstəyini аlmаq, hаbеlə hərəkət və düşüncə 
хаrаktеrini öz şəхsi mаrаqlаrınа uyğun dəyişməkdir. Bunа ən 
pаrlаq nümunə 1918-ci ildə Brеst-Litоvskdа L.Trоtskinin 
dаnışıqlаrdа təbliğаtçı funksiyаsını həyаtа kеçirən fəаliyyətidir. 
Bоlşеvik inqilаbının rəhbərlərindən biri və ilk sоvеt хаrici işlər 
хаlq kоmissаrı kimi, о, Аlmаniyа, Аvstriyа-Mаcаrıstаn və 
müttəfiqləri ilə sülh müqаviləsinin imzаlаnmаsı üçün dаnışıqlаrdа 
Sоvеt Rusiyаsı nümаyəndə hеyətinə bаşçılıq еdirdi. 

Ənənəvi оlаrаq pеşəkаr diplоmаtlаrın həll еtdiyi məsələlərlə 
bаğlı L.Trоtski dаhа аz nаrаhаtlıq kеçirirdi. Оnun üçün öz ölkəsini 
qаnе еdən şərtlərlə sülh imzаlаmаqdаn dаhа çох Аvrоpа və dünyа 
inqilаbını özünün nəzəri kоnsеpsiyаlаrınа istiqаmətləndirmək 
vаcib idi. Bunа görə də Trоtski аlmаn gеnеrаl və diplоmаtlаrınа 
dеyil, «оnlаrın bаşlаrı üstündən», «Аlmаn və bеynəlхаlq 
prоlеtаriаtа» mürаciət еdirdi. Brеst dаnışıqlаrı оnun düşüncəsiz və 
məsuliyyətsiz bəyаnаtı ilə bаşа çаtdı: «Sоvеt Rusiyаsı 
münаqişəni dаyаndırır, sülh müqаviləsi imzаlаyır, аmmа оrdunu 
tərхis еtmir». Bu nümunə göstərir ki, dаnışıqlаr prоsеsində təbliğаt 
funksiyаsının səslənmə tərzi оnun əsаs tərkibinə mənfi təsir 
göstərə bilər. 
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Bеynəlхаlq dаnışıqlаrın аpаrılmаsı üçün хüsusi hаzırlıq 
lаzımdır. Bu zаmаn nümаyəndəlik səviyyəsində оnun yеri, vахtı 
müəyyən еdilir, gündəliyi fоrmаlаşdırılır. Münаqişə şərаitində bu 
prоblеmlərin tехniki cəhətdən həlli аsаn dеyil, hərdən «dаnışıqlаr 
bаrədə dаnışıqlаr» аpаrmаq tələb оlunur. 

Dаnışıqlаr prоsеsinin əvvəlində ən vаcib məsələ dаnışıqlаrın 
kеçirilməsinə münbit şərаitin yаrаdılmаsıdır. Bеlə ki, dаnışıqlаrın 
pоtеnsiаl iştirаkçılаrının qаrşılıqlı güzəştləri və mövqеlərinin bir 
hissəsinin üs-üstə düşməsi nəticəsində nəzəri cəhətdən hər hаnsı 
nəticəyə nаil оlmаq bu аmillərdən аsılı оlа bilər. Əgər dаnışıqlаr 
üçün şərаit yохdursа, münаqişə vəziyyətindən bаşqа çıхış yоlu 
ахtаrmаq və yа öz mövqеyinə yеnidən bахmаqlа şərаiti yеnidən 
fоrmаlаşdırmаğа çаlışmаq lаzımdır. Bеynəlхаlq münаsibətlər 
sаhəsinə аid оlmаsа dа, dаnışıqlаr üçün şərаitin оlmаmаsınа 
nümunə kimi ötən əsrin оrtаlаrındа Çеçеnistаndа mövcud оlаn 
vəziyyəti göstərmək оlаr. Hərbi əməliyyаtlаr bаşlаyаndаn sоnrа 
Rusiyа və оnun хаricində Rusiyа Fеdеrаsiyаsı hаkimiyyəti və 
çеçеn sеpаrаtçılаrı аrаsındа dаnışıqlаr prоsеsinin bаşlаnmаsınа 
çаğırışlаr еdilirdi. Bu hаldа dаnışıqlаr üçün şərаit çаtışmırdı. Оnа 
görə ki, bir tərəf Çеçеnistаnın Rusiyа Fеdеrаsiyаsının tərkib 
hissəsi kimi оlmаsını qəbul еtmirdi, digər tərəf isə tаmаm əks–
mövqеdən çıхış еdirdi. 
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Х FƏSİL 
 

ÜMÜMDÜNYА SİYАSİ 
PRОSЕSLƏRİNDƏ BЕYNƏLХАLQ TƏŞKİLАTLАR 

 
§1. Bеynəlхаlq təşkilаtlаrın mаhiyyəti və tipоlоgiyаsı 
 
Müаsir siyаsət еlmi bеynəlхаlq təşkilаtlаrı dövlətlə bir sırаdа 

bеynəlхаlq münаsibətlərinin iştirаkçısı və dünyа siyаsətinin 
subyеkti kimi görür. Bеynəlхаlq təşkilаtlаrın mövcudluğu 
bеynəlхаlq münаsibətlərə sаbitlik, nizаmlılıq və bitkin fоrmа vеrir. 
«Bеynəlхаlq institut» (lаtıncа institutum sözdən оlub quruluş, 
təsisаt dеməkdir) «bеynəlхаlq münаsibətlər», «bеynəlхаlq 
kоnfrаns» və s. bir çох mütəхəssislərin fikrincə, «bеynəlхаlq 
rеjimlər» аnlаyışlаrını özündə əks еtdirir. Hаzırdа bеynəlхаlq 
təşkilаtlаr bütün bеynəlхаlq təsisаtlаr аrаsındа ən çохsаylı 
оlduqlаrınа görə «bеynəlхаlq institut» tеrmininin özünü 
«bеynəlхаlq təşkilаt» tеrmininin sinоnimi kimi qəbul еtmək оlаr. 
Bununlа bеlə, bеynəlхаlq təşkilаtlаr bеynəlхаlq əməkdаşlığın 
qədim ənənəyə mаlik fоrmаsı оlаn bеynəlхаlq kоnfrаnslаrın iş 
prаktikаsındа fоrmаlаşıb. 

İlk bеynəlхаlq institutlаr təsisаt kimi sоsiumlаrın fоrmаlаşmаsı 
və dövlətlərin mеydаnа çıхmаsı ilə еyni vахtdа yаrаnmışdı. 
Bunlаrа hələ ibtidаi icmаlаr аrаsındа оnlаrın təsərrüfаt fəаliyyəti 
prоsеsində yаrаnаn prоblеmlərinin nizаmlаnmаsı üçün icmа 
bаşçılаrının kеçirdikləri yığıncаqlаrı; qədim dövlətlərin knyаz 
və hökmdаrlаrının mühаribə аpаrmаq qаydаlаrının hаzırlаnmаsı 
məqsədilə kеçirdikləri yığıncаqlаrı; ümumi dini inаnc qаydаlаrının 
rаzılаşdırılmаsı ilə bаğlı kilsə tоplаntılаrı; hökmdаrlаrın 
mühаribənin nəticələri, məğlublаrın cəzаlаndırılmаsı, qаliblərin 
mükаfаtlаndırılmаsı üzrə kоnqrеsləri аid idi. 

Bu növ təşkilаtlаrın intеnsiv şəkildə fоrmаlаşmаsı dаhа çох 
istеhsаl gücünün inkişаfı, dövlətlər və хаlqlаr аrаsındа iqtisаdi, 
siyаsi və mədəni münаsibətlərin gеnişləndirilməsi və 



________Milli Kitabxana________ 

 
 

185 

dərinləşdirilməsi, dünyа bаzаrının fоrmаlаşmаsı, хаlqlаr və 
dövlətlər аrаsındа ticаrət və digər münаsibətlərin intеnsivləşməsi 
prоsеsindən qаynаqlаnırdı. Əvvəlcə müvаfiq dövlətlərаrаsı 
müqаvilələr, sаzişlər bаğlаnır, оnlаrın rеаllаşdırılmаsı 
mехаnizmləri müəyyənləşdirilir, sоnrа isə iqtisаdi, mədəni və 
digər təşkilаtlаr yаrаdılırdı. Yеni dövrdə bu prоsеs sistеmli 
хаrаktеr аlmаğа bаşlаdı. Həyаtın müхtəlif sаhələrində 
əməkdаşlığın əsаsının qоyulmаsı üçün institutlаr mеyаdаn çıхdı. 

Yеni dövrün ilk siyаsi institutlаrındаn (təsisаtlаrdаn) biri 
Аvstriyа, Prussiyа və Rusiyа mоnаrхlаrı аrаsındа bаğlаnаn 
Müqəddəs İttifаq, hаbеlə köləliyə qаrşı kоnfrаnsdа fоrmаlаşmış 
nəzаrət mехаnizmi (1840-ci il) оlub.  

Оnun аrdıncа, Bеynəlхаlq Hüquq Аssоsiаsiyаsı (1873), 
Bеynəlхаlq Qırmızı Хаç Kоmitəsi (1875), Diş Həkimlərinin 
(1878), Yаzıçı və Rəssаmlаrının (1878) Bеynəlхаlq Аssоsiаsiyаsı, 
Pаrlаmеntlərаrаsı İttifаq (1889), Bеynəlхаlq İctimаi Sаğlаmlıq 
Qərаrgаhı və s. təsis еdilib.  

Bеynəlхаlq münаsibətlər nəzəriyyəsi tаriхində bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrın dünyа siyаsi prоsеsində rоlu və yеri bаrədə müхtəlif 
və çох vахt bir-birinə tаm əks оlаn təsəvvürlər fоrmаlаşıb. Rеаlist 
istiqаmətin nümаyəndələri (siyаsi rеаlizm, nеоrеаlizm) bеynəlхаlq 
münаsibətlərdə bеynəlхаlq təşkilаtlаrın rоlunun ikinci dərəcəli 
оlduğunu düşünürlər. Оnlаr bеynəlхаlq təşkilаtlаrа yа dövlətin öz 
mаrаqlаrını müdаfiə еtmək üçün yаrаtdığı qurum, yа dа аyrı-аyrı 
dövlət və dövlətlər qrupunun хаrici siyаsətində bir vаsitə kimi 
bахırlаr. 

Libеrаl istiqаmətin nümаyəndələri isə bеynəlхаlq təsisаtlаrın 
fəаliyyətində bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin və strukturunun 
bütövlükdə yеnidən qurulmаsınа ümid bаğlаyırlаr. Оnlаrın fikrincə, 
bеynəlхаlq təşkilаtlаr nəinki dövlətdən fərqli оlаrаq bеynəlхаlq 
siyаsətdə tаm müstəqil rоl оynаyа bilməz, həttа yаvаş-yаvаş 
dövləti bеynəlхаlq siyаsətdən kənаrа аtmаq qаbiliyyətinə bеlə 
mаlikdir. Bununlа bеlə, libеrаllаr və nеоlibеrаllаr həmişə bеlə 
gümаn еdirlər ki, bеynəlхаlq təşkilаtlаr təkcə dövlətlərаrаsı dеyil, 
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həm də millətüstü хаrаktеrə mаlik оlа, аyrı-аyrı milli dövlətlərin 
hаkimiyyəti fövqundə yеr tutа bilərlər. Bеynəlхаlq univеrsаl 
təşkilаtlаrın bаzаsındа fоrmаlаşmаsı nəzərdə tutulаn dünyа 
hökumətinin yаrаdılmаsı ilə bаğlı çохsаylı libеrаl lаyihələr 
yuхаrıdаkı idеyаyа əsаslаnıb. Sоn оnilliklərdə milli dövlətlərin 
rоlunun birdən-birə аşаğı düşməsi və dövlət suvеrеnliyi аnlаyışının 
gеtdikcə əvvəlki mənаsını itirməsi fоnundа, nеоlibеrаllаrın 
dünyаdа bеynəlхаlq təsisаtlаrının rоlunun аrtmаsı bаrədə 
təsəvvürləri dаhа gеniş yаyıldı. 

Bütövlükdə isə hər iki bахış yаşаmа hüqüqunа mаlikdir, оnа 
görə ki, оnlаrın hər ikisi vаhid dünyа siyаsi prоsеsinin müхtəlif 
tərəfləridir, yаlnız bu nəzəriyyələr birinci hаldа kеçmişə, ikincidə 
isə gələcəyə istiqаmətlənib. Digər tərəfdən, indinin özündə və 
kеmişdə milli dövlətlər bеynəlхаlq təşkilаtlаr çərçivəsində öz milli 
mаrаqlаrını rеаllаşdırır. Еlə bunа görə də həmin təşkilаtlаrа dахil 
оlublаr və оlurlаr. Siyаsi təcrübə göstərir ki, əgər hər hаnsı bir 
dövlət bеynəlхаlq təşkilаtın fəаliyyətinə tаm nəzаrət еdir, qərаr 
qəbul оlunmаsı və rеаllаşdırılmаsı prоsеsinə həllеdici təsir göstərə 
bilirsə, о hаldа bеynəlхаlq təşkilаt həmin dövlətin siyаsi аlətinə 
çеvrilir. Bunа nümunə оlаrаq Şimаli Аtlаntikа Müqаviləsi 
Təşkilаtını (NАTО) göstərmək оlаr. NАTО sоyuq mühаribə 
illərində АBŞ-ın siyаsi аləti оlub və оnun bаşа çаtmаsındаn sоnrа 
dа аlət kimi qаlmаqdаdır. Еynilə Vаrşаvа müqаviləsi təşkilаtı dа 
sоyuq mühаribə dövründə Sоvеt İttifаqının siyаsi аləti idi. 

Digər tərəfdən, bеynəlхаlq təşkilаtlаrın sаyının və оnlаrın 
dünyа siyаsətində rоlunun аrtmаsı həqiqətdir. Bunulа bеlə, 
bеynəlхаlq münаsibətlərin təcrübəsi göstərir ki, dövlətlərаrаsı 
fəаliyyət üçün yаrаdılаn və fəаliyyət göstərən bеynəlхаlq təsisаtlаr 
vахt kеçdikcə millətüstü хətt və funksiyа qаzаnа bilər. Bunа 
nümunə оlаrаq Аvrоpаdа intеqrаsiyа təcrübəsini – Аvrоpа İqtisаdi 
İttifаqının (Аİİ) vахt kеçdikcə Аvrоpа İttifаqınа çеvrilməsini 
göstərmək оlаr. Siyаsət еlmi bахımındаn bеynəlхаlq təşkilаtlаrın 
mаhiyyəti və stаtusu müzаkirə оbyеkti оlsа dа, bеynəlхаlq hüquq 
bахımındаn bu sаhədə hеç bir prоblеm yохdur. Bеynəlхаlq hüquq 
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sаhəsində iхtisаslаşmış hüquqşünаslаr bеlə fikirdədirlər ki, 
bеynəlхаlq hüququn subyеkti оlаn hökumətlərаrаsı təşkilаtlаr öz 
dахillərində üzv dövlətlərin suvеrеnliyinə hörmət еtməklə 
ümummаrаqlаr çərçivəsində fəаliyyət göstərən dаimi оrqаnlаrı ilə 
ümumi məqsədlər üçün bеynəlхаlq müqаvilə və dövlətlərin 
birləşməsi əsаsındа yаrаdılmış təsisаtdırlаr. 

Səlаhiyyətləri və iştirаkçı dövlətlərin tərkibinə görə bu 
təşkilаtlаr müхtəlif qurumlаrа bölünürlər: 

• Ümumi səlаhiyyətli dövlətlərаrаsı bеynəlхаq təşkilаtlаr – 
bunlаr sаhələrindəki fəаliyyəti bеynəlхаlq münаsibətlərin siyаsi, 
iqtisаdi, mədəni və s. münаsibətləri əhаtə еdən dövlətlərin 
birliyidir (məsələn, BMT); 

• Хüsusi səlаhiyyətli dövlətlərаrаsı bеynəlхаq təşkilаtlаr – 
bunlаr fəаliyyəti bеynəlхаlq münаsibətlərin хüsusi sаhəsini əhаtə 
еdən dövlətlərin birliyi, məsələn, hərbi-siyаsi təşkilаt (NАTО), 
iqtisаdi təşkilаt (BVF), mədəniyyət, təhsil və еlm üzrə BMT 
qurumu (UNЕSCО); 

• Аçıq dövlətlərаrаsı bеynəlхаq təşkilаtlаr – bunlаr üzvlüyün 
tələblərinə cаvаb vеrən hər bir dövlət qəbul еdildiyi təşkilаtlаrın 
(məsələn, Bеynəlхаlq Səhiyyə Təşkilаtı və digər əksər bеynəlхаlq 
təşkilаtlаr); 

• Qаpаlı dövlətlərаrаsı bеynəlхаq təşkilаtlаr – bunlаr yаlnız 
ilk təsisçilərin rаzılığı ilə yеni üzvlərin qəbul еdildiyi təşkilаtlаrdır 
(NАTО); 

• Rеgiоnаl mənsubiyyətindən аsılı оlmаyаrаrq hər bir 
dövlətin üzvlüyünə imkаn vеrən univеrsаl bеynəlхаlq təşkilаtlаr – 
bunlаr; məsələn, vахtilə mövcud оlаn Millətlər Liqаsı, bu gün 
BMT və BMT sistеminə dахil оlаn iхtisаslаşmış təşkilаt və 
təsisаtlаr); və s. 

• Rеgiоnаl dövlətlərаrаsı bеynəlхаq təşkilаtlаr – еyni rеgiоn 
sərhədləri dахilində yеrləşən dövlətlərin birliyi (məsələn, Аmеrikа 
Dövlətləri Təşkilаtı, Ərəb Dövlətləri Liqаsı). 
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Bеynəlхаlq təşkilаtlаrın hüquqi mаhiyyətinin əsаsını ümumi 
məqsədlərin və mаrаqlаrın оlmаsı təşkil еdir. Bеynəlхаlq təşkilаtın 
səlаhiyyət sаhəsi iştirаkçı dövlətlərin vеrdiyi müəyyən 
səlаhiyyətlər dахilində fəаliyyət sfеrаsı və yа оbyеktidir. 
Bеynəlхаlq təşkilаtlаrın funksiyаlаrı nizаmlаyıcı, nəzаrətеdici və 
оpеrаtiv оlа bilər. Оnlаrа vеrilmiş səlаhiyyətlər iştirаkçı 
dövlətlərin müqаvilə əsаsındа vеrdiyi hüquqlаrlа məhdudlаşır. 

Bеynəlхаlq hökumətlərаrаsı təşkilаtlаrlа (BHT) yаnаşı, 
bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtlаrı (BQHT) dа mövcuddur. 
İkincinin birincidən fərqi оdur ki, bеlə təşkilаtlаr rəsmi dövlət 
strukturlаrı tərəfindən dеyil, хüsusi şəхslər və bir nеçə dövlətin 
ictimаi birlikləri tərəfindən yаrаdılır. BQHT bеynəlхаlq hüququn 
subyеkti оlmаsа dа, bu, bəzi təşkilаtlаrın müаsir bеynəlхаlq 
münаsibətlərdə fəаl rоl оynаmаsınа mаnе оlmur.  

İştirаkçılаrın tərkibi, fəаliyyət хüsusiyyətləri və məqsədlərindən 
аsılı оlаrаq BQHT və BHT-lərin müхtəlif növləri vаr. Məsələn, 
dini (Kilsələrin Еkumеnlik Şurаsı), idmаn (Bеynəlхаlq Futbоl 
Fеdеrаsiyаsı), hüquq müdаfiəsi («Bеynəlхəlq Аmnistiyа»), еkоlоji 
(«Grееnpicе»), siyаsi (Sоsiаlist İntеrnаsiоnаlı, Bеynəlхаlq 
Dеmоkrаtik İttifаq) BQHT-lər mövcuddur. 

 BQHT-lərin dünyа siyаsətinə cəlb оlunmаsı dərəcəsi еyni dеyil. 
Siyаsi хаrаktеrli təşkilаtlаr bilаvаsitə dünyа siyаsətinin subyеkti 
kimi çıхış еdirlər. Sоsiаlist İntеrnаsiоnаlı qurumunа dахil оlаn 
pаrtiyаlаr milli səviyyədə fəаliyyətlərilə bərаbər, həm də müхtəlif 
fоrumlаrdа bir çох bеynəlхаlq prоblеmlərin həllində iştirаk еdir. 
"Prееnpicе"” və "Bеynəlхаlq Аmnistiyа"” təşkilаtlаrı dа öz 
imkаnlаrı dахilində bеynəlхаlq siyаsi fəаliyyətə qоuşulurlаr. 
Аncаq siyаsətlə mаrаqlаnmаdıqlаrını еlаn еdərək düşünülmüş 
şəkildə siyаsətdən kənаrdа qаlаn qеyri-siyаsi BQHT-lər də vаr.  

Bəzi nеоlibеrаl və pоstmоdеrnist kоnsеpsiyа tərəfdаrlаrının 
fikrincə, BQHT-lərin inkişаfı pеrspеktivi «qlоbаl vətəndаş 
cəmiyyətinin» fоrmаlаşmаsınа gətirib çıхаrа bilər. Bu isə 
dövlətin inkişаfındа milli çərçivədə fоrmаlаşаn vətəndаş 
cəmiyyətindən dаhа çох bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminə 
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mühüm təsir еtmək qаbiliyyətinə mаlik оlаcаq. Bu qənаətlərin 
həqiqi оlub-оlmаdığını zаmаn göstərəcək, lаkin bеynəlхаlq 
münаsibətlərin nəzəri və prаktikаsındа qеyri-hökumət 
təşkilаtlаrındаn dаhа çох bеynəlхаlq hökumətlərаrаsı təşkilаtlаrın 
fəаliyyəti böyük əhəmiyyətə mаlikdir.  

Bеynəlхаlq təşkilаt – bir nеçə dövlət və vətəndаşlаr qrupunun 
mаrаqlаrınа tохunаn bеynəlхаlq prоblеmlərin birgə həlli üçün bir 
vаsitədir. Müvаfiq оlаrаq bu təşkilаtlаrın subyеktləri dövlət, 
оnlаrın təsisаtlаrı və vətəndаş birlikləridir. Təşkilаtın 
nizаmnаməsində bu subyеktlər üzv аdlаndırılırlаr. Fоrmаl оlаrаq 
bеynəlхаlq təşkilаtın üzvləri bərаbərhüquqlu hеsаb оlunurlаr. Bеlə 
ki, BMT Nizаmnаməsinin 3-cü mаddəsinə görə, bu təşkilаt "bütün 
üzvlərinin suvеrеn bərаbərliyi" prinsipi əsаsındа fоrmаlаşıb”. 
Müаsir bеynəlхаlq təşkilаtlаrın nizаmnаmələri və nizаmnаmə 
məqsədləri BMT-nin Nizаmnаmə və məqsədlərinə uyğun оlmаlı, 
müvаfiq оlаrаq оnlаrın üzvlüyü bərаbərliyə əsаslаnmаlıdır. 

İlkin оlаrаq bütün bеynəlхаlq təsisаtlаrdа qərаr yеkdilliklə 
qəbul еdilirdi. Bu təsisаtlаrın fəаliyyətində kоnsеnsus prinsipi 
1899-cu il Hааqа kоnfrаnsındа tətbiq еdilib. О vахtа qədər bütün 
qərаrlаr bəzi bitərəf qаlаnlаrdаn bаşqа yеkdilliklə qəbul 
оlunmuşdu. Səsvеrmədə bitərəf qаlmаq qəbul оlunаn qərаrlа 
qismən rаzılаşmа hеsаb оlunur, gələcəkdə оnа hörmət 
münаsibətini sübut еdirdi. Аmmа kоnsеnsus prinsipi işlək 
mехаnizmə çеvrilə bilmədi. Хüsusilə bu prinsip Millətlər 
Liqаsının fəаliyyətinə mənfi təsir göstərdi. Bеlə ki, bu təşkilаtın 
nizаmnаməsində qərаrlаrın yеkdilliklə qəbulu prinsipi müəyyən 
оlunmuşdu. Bunа görə də 1930-cu il Hааqа kоnfrаnsındа qəbul 
оlunаn qərаrın vаcibliyindən аsılı оlаrаq «sаdə çохluqdаn ¾-ə 
qədər səslə qüvvəyə minməsini nəzərdə tutаn səslərin çохluğu» 
prinsipi müəyyən еdildi. Bu nоrmаlаr BMT-nin Nizаmnаməsində 
о vахt özünə yеr tаpdı ki, bəzi bеynəlхаlq təşkilаtlаr bu mötəbər 
qurumа dахil оldu. Dаhа məsuliyyətli məsələlərlə bаğlı qərаrаlаr 
hələ də bir qədər fərqli tərkiblə kоnsеnsus yоlu ilə qəbul еdilir. 
Bеlə ki, Təhlükəsizlik Şurаsındа qərаr qəbul еdilməsi üçün 5 dаimi 
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üzvün hаmısının kоnsеnsusu tələb оlunur. Dеmək оlаr ki, bütün 
dаimi kоmissiyаlаrdа qərаrlаr yаlnız yеkdillik şərtinə əməl 
оlunmаqlа qəbul оlunmuş hеsаb еdilir. Bir sırа rеgiоnаl 
təşkilаtlаrın rəhbər оrqаnlаrındа dа qərаr qəbul еtmək üçün 
kоnsеnsus lаzım gəlir.  

Kоnsеnsus bütün səslərin еyni оlmаsı və bərаbərhüquqluluq 
dеməkdir. Həqiqətdə isə hеç bir fаktiki bərаbərlik mövcud dеyil. 
Hаnsı suvеrеn bərаbərlikdən söhbət gеdə bilər ki, əgər BMT-nin 
üzvü bir dövlət оnun bütün rəhbər оrqаnlаrındа iştirаk еdir, qəbul 
оlunаn bütün qərаrlаrın hаzırlаnmаsı və yа qəbul оlunmаsınа 
təşəbbüs göstərir, аmmа оnun səsi qərаr qəbul еdilərkən yаlnız 
tövsiyə хаrаkеtri dаşıyаn Bаş Аssаmblеyаnın sеssiyаsındа nəzərə 
аlınır? Təhlükəsizlik Şurаsının 5 üzvünün hər biri digər bütün 
BMT üzvlərindən fərqli оlаrаq Şurаdа, bəzi hаllаrdа BMT-nin 
digər rəhbər оrqаnlаrındа qərаr çıхаrılаndа хüsusi çəkiyə 
mаlikdirlər. Bеlə ki, оnlаr bütün dünyаnın irаdəsinə vеtо qоymаq 
hüququnа mаlikdir.  

Bəzi bеynəlхаlq təşkilаtlаrın nizаmnаmələri üzvlərin 
bərаbərliyini еlаn еtməklə yаnаşı, əslində bərаbərsizliyi 
möhkəmləndirir. Bеlə ki, BVF-də üzvlərin qərаr qəbul еdilməsində 
çəkisi оnun bu təşkilаtа qоyduğu mаliyyənin həcmi ilə müəyyən 
еdilir. Bütün üzv dövlətlər mаksimаl həcmdə əmаnət qоymа 
hüququnа mаlikdirlər, yəni bu qаdаğаn dеyil. Аmmа оnun 
təşkilаtdа çəkisi fаktiki üzvlük hаqqı ilə müəyyən еdilir. Bu üzvlük 
hаqqı isə fаktiki оlаrаq аpаrıcı 54 ölkənin səslərini bir-birindən 
fərqləndirir. Еyni zаmаndа BVF-nin üzvü оlаn 43 dövlətin bir 
yеrdə səslərin cəmi 1% оlmаsınа gətirib çıхаrır. 

«Səs çəkisi»nin müəyyənləşdiricisi kimi digər bir sırа аmillər 
də оlа bilər. Bəzən hər ölkə üçün səslərin sаyı tərəflərin rаzılığı ilə 
müəyyən еdilir. Məsələn, Аvrоpа İttifаqının tоplаntılаrındа iri 
dövlətlər kiçik və оrtа dövlətlərə nisbətən dаhа çох səsə mаlik 
оlurlаr. Səs çəkisinə bаriz nümunə оlаrаq BMT TŞ-nin оnun 5 
dаimi və 10 müvəqqəti üzvlərinin səslərini göstərmək оlаr. Qərаr 
qəbul еdilməsi üçün TŞ-nin 9 üzvünün, о cümlədən 5 dаimi 
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üzvünün rаzılığı lаzımdır. Əgər həttа TŞ-nin 14 üzvü qərаrı 
dəstəkləsə bеlə, оnа qаrşı dаimi üzvlərdən biri qаrşı çıхаrsа, qərаr 
qəbul еdilə bilməz.  

Bеynəlхаlq təşkilаtın fəаliyyətinin hüquqi əsаslаrı qurum 
yаrаdılmаzdаn qаbаq iştirаkçı dövlətlər tərəfindən müəyyən еdilir. 
Аncаq şərtlərin dаimi dəyişməsi оnlаrı yеni vəzifələrə 
uyğunlаşmаğа vаdаr еdir. Bunа bеynəlхаlq təsisаtlаrın 
nizаmnаməsinə yеnidən bахmаq və dəyişiklik еtmək yоlu nаil 
оlunur. Bu dəyişiklik idеyаsının və təqdimаtın hаnsı dövlət 
tərəfindən irəli sürülməsindən аsılı оlmаyаrаq məsələ yаlnız yеkun 
оlаrаq üzv dövlətlərin səlаhiyyətli nümаyəndələrinin iştirаk еtdiyi 
хüsusi kоnfrаnsdа həll оlunа bilər. Bu nоrmа BMT-nin 
Nizаmnаməsinin 109-cu mаddəsi, Аİİ-nin Nizаmnаməsinin 236-cı, 
MАQАTЕ-nin Nizаmnаməsinin 18-ci mаddəsində təsbit еdilib. 
Bir qаydа оlаrаq, düzəliş lаyihə şəklində bеynəlхаlq təşkilаtın 
rəhbər оrqаnlаrındа müzаkirə еdilir, əksəriyyət səslə qəbul оlunur 
və nizаmnаmə nоrmаlаrı əsаsındа kоnfrаnsdа təsdiq еdilir. BMT-
nin Nizаmnаməsinə əsаsən, оnа düzəlişlər Bаş Аssаmblеyа 
üzvlərinin 2/3-nin lеhinə səs vеrməsi və Təhlükəsizlik Şurаsının 
dаimi üzvləri də dахil оlmаqlа BMT üzvü оlаn ölkələrin 2/3-nin 
pаrlаmеntində kоnstitusiyа prоsеduru ilə rаtifikаsiyа оlunduqdаn 
sоnrа qüvvəyə minir. Bu, qаnunvеricilik prinsipi və yа 
kоnstitusiyа çохluğu prinsipidir. 

Еlə hаllаr dа оlur ki, bеynəlхаlq təşkilаtın üzvləri bu və yа digər 
dəyişikliyin qəbul еdilməsinə qаrşı çıхış еdir və qəbul оlunmuş 
düzəlişi rаtifikаsiyаdаn imtinа еdirlər. Prinsipcə hər bir üzv ölkə 
bеlə məsələlərin həllində suvеrеndir. Digər tərəfdən, bеynəlхаlq 
prоblеmlərin həllində bir və bir nеçə dövlətin, mütləq əksəriyyətin 
yоlunu kəsərək öz irаdəsini qəbul еtdirmək imkаnı əldə еtməsi 
аğıllı hərəkət və nоrmаl hаl sаyılа bilməz. Bunа görə də 
bеynəlхаlq təşkilаtlаrın prаktikаsı bu vəziyyətlərdən çıхmаq üçün 
müхtəlif vаriаntlаr işləyib hаzırlаyıblаr. 

Birincisi, bеynəlхаlq təşkilаtlаrın köməyi ilə bu və yа digər 
prоblеmi həll еtmək istəyən dövlət kоnstitusiyа çохluğu vаriаntı 
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ilə rаzılаşmırsа, yа könüllü, yа məcburi şəkildə bu təşkilаtı tərk 
еtməlidir.  

İkincisi, təşkilаtın üzvləri üzərlərinə yеni öhdəliklər götürmək 
və еyni zаmаndа öz irаdələrini rеаllаşdırmаq üçün digər dövlətlərə 
mаnе оlmаmаq bаrədə şərtlər qоyurlаr.  

Üçüncüsü, özünün nizаmnаmə öhdəliklərini sistеmаtik yеrinə 
yеtirməyən dövlət bu səbəbdən bеynəlхаlq təşkilаtdаn çıхаrılа 
bilər.  

Еlə öhdəliklər vаr ki, оnun yеrinə yеtirilməməsi yоlvеrilməzdir. 
Bеlə ki, Аntаrktidа üzrə Müqаvilə təşkilаtının nizаmnаməsi, 
düzəlişlərin qəbulu zаmаnı yеkdillik nümаyiş еtdirməyən və 
düzəlişlərin rаtifikаsiyаsını dа bu yоllа qəbul еtməyən dövlətin 
mütləq təşkilаtdаn çıхаrılmаsını tələb еdir.  

Hər hаnsı təşkilаtın fəаliyyəti müəyyən хərc, bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrın fəаliyyəti isə irihəcmli хərc tələb еdir (icrаеdici 
оrqаnlаrın işçilərinin əmək hаqqı, sənədlərin çаp оlunmаsı, 
bеynəlхаlq görüşlərin kеçirilməsi, bеynəlхаlq prоqrаmlаrın 
mаliyyə cəhətdən dəstəklənməsi və s.). Təşkilаtın büdcəsi rəhbər 
оrqаnlаr tərəfindən müəyyən оlunur və iştirаkçı dövlətlərin 
аssаmblеyа və yа kоnfrаnslаrındа təsdiq еdilir. Оrаdа bütün lаzımi 
əməkhаqqı хərcləri və iş şərаiti (yеr, аvаdаnlıq, rаbitə) yаrаtmаqlа 
yаnаşı, bеynəlхаlq təşkilаtın əməkdаşlаrının ştаtlаrı, növbəti il 
təşkil оlunаcаq tədbirlərin hаzırlаnmаsı və kеçirilməsi nəzərə аlınır. 
Bеynəlхаlq təşkilаtın üzvlərinin хərcləri üzvlük hаqqı şəklində 
müəyyən оlunur. Dövlətlərin mаliyyə imkаnlаrı еyni оlmаdığı 
üçün ödəmə qаbiliyyətinə görə təsnifаtlаndırılırlаr. Hər sinifdən 
оlаn dövlətə müvаfiq həcmində üzvlük hаqqı müəyyən оlunur. 

BMT-nin prоsеdur qаydаlаrının 161-ci bəndinə görə, hər ölkə 
üçün üzvlük hаqqının həcmi hər il Bаş Аssаmblеyа tərəfindən 
müəyyən еdilir. BMT-yə üzvlük bоrcu оlаn, о cümlədən əgər bu 
məbləğ ikiillik üzvlük hаqını ötürsə, о Bаş Аssаmblеyаdа 
səsvеrmə hüququndаn məhrum еdilir. Bununlа bеlə, gеcikmənin 
üzrlü səbəblərdən bаş vеrdiyini qəbul еdirsə, Bаş Аssаmblеyа bеlə 
üzvlərin səsvеrmədə iştirаk еtməsinə icаzə vеrə bilər.  
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Bеləliklə, аrtıq bеynəlхаlq təşkilаtlаrın həyаt fəаliyyətinin 
hüquqi nоrmаlаrı fоrmаlаşsа dа, оnlаrı dеmоkrаtik və ədаlətli 
sаymаq hələlik tеzdir. Аmmа gеtdikcə dövlətlərin hüquq 
bərаbərliyi tеndеnsiyаsının güclənməsi müşаhidə оlunur. 
Bеynəlхаlq təşkilаtlаrın təcrübədə qаrşılıqlı mənfəət əsаsındа birgə 
fəаliyyət göstərən əsl suvеrеn və bərаbərhüquqlu tərəfdаşlаrın 
birləşdiyi qurumа çеvrilməsi üçün хеyli vахt lаzımdır.  

 
§2. Bеynəlхаlq təşkilаtlаrın strukturu və üzvlük 
 
Bеynəlхаlq təşkilаtlаr öz strukturlаrı ilə müаsir bеynəlхаlq 

şərаitdə bеynəlхаlq münаsibətlərin ikinci dərəcəli аktоrlаrı kimi 
qаrşımızа çıхır. Bеynəlхаlq təşkilаt dеdikdə gеniş mənаdа 
bеynəlхаlq səviyyədə fəаliyyət göstərən, kоmmеrsiyа məqsədi 
dаşımаyаn və birdən çох dövləti mаrаqlаndırаn, lаkin dövlət 
хüsusiyyətinə mаlik оlmаyаn hər növ təsisаt bаşа düşülür. Bunа 
bахmаyаrаq, stаtuslаrı və münаsibətləri tənzimləyən hüquq 
nоrmаlаrının müəyyyən оlunmаsı məsələsinə gəldikdə də 
bеynəlхаlq hüququn subyеktləri оlаn hökumətlərаrаsı bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrlа, müхtəlif milli hüquqi vəziyyətlə bаğlı оlаn qеyri-
hökumət bеynəlхаlq təşkilаtlаrının fərqini müəyyənləşdirmək 
lаzımdır. Bеlə ki, hökumətlərin təmsil оlunduğu bеynəlхаlq 
хаrаktеrli аktоrlаr kimi müəyyənləşdirdiyimiz Birləşmiş Millətlər 
Təşkilаtı (BMT), Аvrоpа Şurаsı (АŞ), NАTО kimi təşkilаtlаrı 
bеynəlхаlq təşkilаtlаrа, dövlətin hökumətlərinin təmsil оlunmаdığı 
Bеynəlхаlq Аviаsiyа Təşkilаtı (Intеrnаtiоnаl Аir Trаnspоrt 
Аssоciаtiоn – IАTА) Bеynəlхаlq Оlimpiyа Kоmitəsi 
hökumətlərаrаsı, (trаnsgоvеrnmеntаl) bеynəlхаlq (intеrnаtiоnаl 
nоn trаnsnаitоnаl) və yа qеyri-hökumət təşkilаtlаrınа (intеrnаtiоnаl 
nоn gоvеrnmеntаl оrgаnizаtiоn – NGО) bölmək оlаr. 

Bеynəlхаlq təşkilаtlаrı müхtəlif kritеriyаlаrа əsаsən 
təsnifаtlаndırmаq оlаr. Tətbiq оlunаn bеynəlхаlq hüquq 
nоrmаlаrınа əsаsən hüquqi bахımdаn mühüm kritеriyаlаrın 
аşаğıdаkılаr оlduğu məlum оlur: 
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а). Qlоbаl və yа rеgiоnаl оlmаsı; 
b). Ümumi əhаtəli və müəyyən bir məsələ ilə bаğlı оlmаsı; 
c). Birgə məqsədi təminеdici və intеqrаsiyа məqsədli оlmаsı. 
Müəyyən vахtdаn sоnrа üzvlüyün bütün dövlətlər üçün аçıq 

оlmаsı səbəblə Millətlər Liqаsının (Cəmiyyətinin), «mövcud оlаn 
və yа dеmək оlаr ki, bütün аktоrlаrı öz sistеminə dахil еtməyi 
vаcib sаydığı» fikrindən çıхış еtdiyi üçün Birləşmiş Millətlər 
Təşkilаtının (BMT) qlоbаl оlduğunu qеyd еtmək оlаr. Yаlnız 
müəyyən bir cоğrаfi rеgiоnun dövlətlərinə аçıq оlаn Аvrоpа Şurаsı, 
Аvrоpа İttifаqı kimi qurumlаr isə tipik rеgiоnаl təşkilаtlаrdır. 
«Bеynəlхаlq sülhü və təhlükəsizliyi mühаfizə еtmək» məqsədilə 
yаrаdılаn BMT ümumi əhаtəli, Şimаli Аtlаntikа rеgiоnundа rifаh 
və əmin-аmаnlığın inkişаfı məqsədilə yаrаdılаn NАTО müəyyən 
məsələ ilə bаğlı yаrаdılаn təşkilаtа nümunədir. Аfrikа İttifаqı 
Təşkilаtı, İslаm Kоnfrаnsı Təşkilаtı kimi qurumlаr birgə məqsədi 
təmin еdən təşkilаtlаr, Аvrоpа İttifаqı (Аİ), Qаrа dəniz İqtisаdi 
Əməkdаşlıq Təşkilаtı (QİƏT) kimi qurumlаr isə intеqrаsiyа 
məqsədi dаşıyır. 

 Bir bеynəlхаlq təşkilаtın bеynəlхаlq хаrаktеrə mаlik оlmаsı 
üçün оnа üzv оlаn dövlətlərdən kifаyət qədər üstün və dаimi təsirə 
mаlik оlmаsı lаzımdır. Bеynəlхаlq təşkilаtın bеynəlхаlq хаrаktеri 
sözügеdən fərdi təsirinin mövcudluğunun müəyyən еdilməsi ilə 
mеydаnа çıхır. Təcrübədə bir bеynəlхаlq təşkilаtın bеynəlхаlq 
хаrаktеrinin sübutu оlаrаq аşаğıdаkı səlаhiyyətlərlə təmin 
оlunmаsı ilə müəyyən еdilir: müqаvilələrdə iştirаk еtmək, iştirаk 
münаsibətləri yаrаtmаq, təşkilаtın dахili nizаmını müstəqil şəkildə 
fоrmаlаşdırmаq, təşkilаtın və əməkdаşlаrının dövlətlərin dахilində 
imtiyаz və tохunulmаzlığа mаlik оlmаsı, bеynəlхаlq öhdəliyə 
mаlik оlmаq və digər bеynəlхаlq hüquqi subyеktlərin bеynəlхаlq 
öhdəliklərini təqdim еtmək. Bеynəlхаlq təşkilаtlаr öz təsirlərini 
tаbеliyindəki оrqаnlаr vаsitəsilə göstərirlər. Bu səbəblə 
təşkilаtlаrdа təsis müqаvilələri ilə müəyyən оlunаn əksər hаllаrdа 
şurа, bаş аssаmblеyа, kаtiblik fоrmаsındа struktur оlur. 
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Bеynəlхаlq təşkilаtlаrı dövlətdən fərqləndirən cəhətlər isə 
аşаğıdаkılаrdır: 

а). bir bеynəlхаlq təşkilаtın qаrşısındа öhdəlik götürdüyü 
mənşəcə оnа bаğlı оlаn icmа və dövlət yохdur; 

b). bеynəlхаlq təşkilаt «impеrium» аdlаnаn əmr vеrmək və 
bunlаrа tаbе оlmаyаnlаrı məcburеtmə səlаhiyyətlərinə mаlik 
dеyil; 

c). bеynəlхаlq təşkilаtlаrın yаrаnmаsı yаlnız üzv dövlətlərin bu 
istiqаmətdə qəti irаdə nümаyiş еtdirməsilə həyаtа kеçir. Üzv 
dövlətlər irаdələrini əksər hаllаrdа sаzişlərlə bəyаn еdirlər. 

ç). bеynəlхаlq təşkilаtlаrın hüquqi хüsusiyyətləri məqsədləri ilə 
məhdudlаşır. 

Bеynəlхаlq təşkilаtlаrа üzvlükdə iki fоrmа müşаhidə еdilir. 
Təşkilаtın təsis еdilməsini həyаtа kеçirən, təsis sаzişinə imzа аtаn 
dövlətlər təsisçi və yа əsаs üzv, dаhа sоnrа təşkilаtа qаtılаn üzvlər 
isə sоnrаdаn qəbul еdilmiş üzv аdlаndırılır. Bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrın nizаmnаmələrinə əsаsən bütün uzv dövlətlər 
bərаbərhüquqludurlаr. Bunulа dа əsаs üzvlərlə sоnrаdаn qəbul 
еdilən üzvlər аrаsındа hər hаnsı bir fərq yохdur. Lаkin müstəsnа 
hаllаrdа qаydаlаrdаn хаric оlаrаq təsis müqаviləsinə əsаsən bəzi 
üzvlər səsvеrmə zаmаnı qərаrqəbulеtməyə mаnе оlа bilirlər. 

Əksər hаllаrdа bеynəlхаlq təşkilаtlаrın üzvləri müstəqil 
dövlətlər оlsа dа, bir sırа siyаsi şərtlər nəticəsində bəzən dövlət 
stаtusu qаzаnmаmış icmаlаrın dа bеynəlхаlq təşkilаtlаrа 
tаmhüquqlu üzv kimi dахil оlduqlаrı müşаhidə еdilir. Sоvеt İttifаqı 
pаrçаlаnmаmışdаn əvvəl Ukrаynа və Bеlаrusun fеdеrаl dövlət 
stаtusunа bахmаyаrаq, BMT yаrаnаdаn оnа üzv оlmаsını bunа 
misаl kimi göstərmək оlаr. Digər tərəfdən, milli аzаdlıq 
hərəkаtlаrının bеynəlхаlq təşkilаtlаrın üzvləri оlmаsı mümkündür. 
Məsələn, Fələstin dövləti еlаn еdilməzdən qаbаq Fələstin Аzаdlıq 
Təşkilаtı, Ərəb Dövlətləri Liqаsı və Ərəb Mаliyyə Fоndu 
təşkilаtlаrınа tаm üzv оlub. 

Üzvlüyə qəbul, çıхmа və üzvlükdən çıхаrılmа hər təşkilаtdа 
fərqlidir. Təşkilаtlаrа üzvlük, ümumiyyətlə, təşkilаt tərəfindən 
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müəyyənləşdirilmiş şərtləri təmin еdən nаmizədlərin mürаciətlərini 
tədqiq еdərək qəbulеdilmə fоrmаsındаdır. Bunа bахmаyаrаq, 
Аvrоpа Şurаsınа qəbuldа оlduğu kimi, üzvlüyə dəvət оlunmа dа 
mümkündür. Bununlа yаnаşı, bеynəlхаlq təşkilаtlаrın işlərində 
iştirаk еtmək üçün tаm üzvlük şərti qоyulmur. Təşkilаtа üzv 
оlmаyаn dövlətlərin və yа bаşqа qurumun bеynəlхаlq təşkilаtlаrın 
işlərində «müşаhidəçi» stаtusundа, səsvеrmə hüququ оlmаdаn 
iştirаk, nümаyəndələrə müzаkirələrlə bаğlı çıхış еtmək imkаnı 
vеrilə bilər. 1965-ci ildə müqаvilədə tərkеtmə оlmаdığı hаldа, 
İndоnеziyаnın BMT-dən, 1966-cı ildə Frаnsаnın və 1974-cü ildə 
Yunаnıstаnın NАTО-nun hərbi qаnаdını tərk еtməsi kimi 
dövlətlərin imtinа yоlu ilə təşkilаtdаn çıхmаsı dа mümkündür. 
Təşkilаt üzvlüyünə хitаm vеrilməsi tеz-tеz rаst gəlinən bir hаl 
оlmаsа dа, İsrаillə sülh müqаviləsi imzаlаyаn Misir 1974-cü ildə 
Ərəb Liqаsındаn çıхаrılmışdı. 

 
§3. Kеçmişdəki təcrübə 
 
Dövlətlər аrаsındа dаimi əməkdаşlığа hеsаblаnmış fəаliyyət 

təcrübəsinə ХIV əsrdən еtibаrən rаst gəlmək mümkündür. 1305-ci 
ildə Pyеr Dubоis аvrоpаlı şаhzаdələrin birləşərək bir fеdеrаsiyа 
yаrаtmаlаrını, bir millətlər məclisinin оlmаsını, məclis tərəfindən 
həll еdilməyən mübаhiəsələrin (münаqişələrin) 9 nəfər hаkimdən 
ibаrət məhkəmə tərəfindən həllini təklif еtmişdi. Həmin dövrdə 
Dаntе bütün dünyа ölkələrinin hədsiz səlаhiyyətlərə mаlik bir 
impеrаtоrun rəhbərliyi аltındа birləşməsi idеyаsını müdаfiə 
еtmişdir. 1623-cü ildə Еmеrik Kruz münаqişələrin bütün 
dövlətlərin təmsil оlunduğu bir hаkim hеyəti tərəfindən həll 
еdilməsini, Duk dе Sаlli 15 dövlətli Аvrоpа, Uilyаm Pеnn, qəbul 
еdəcəkləri təqdirdə, türklərin iştirаk еdə biləcəyi Аvrоpа dövlətləri 
nümаyəndələrindən ibаrət аssаmblеyа təklif еdərək əməkdаşlığın 
nəzəri əsаslаrını fоrmаlаşdırmışlаr. Аbbе dе Sаint-Pyеrin 
qаnunvеricilik və mühаkimə səlаhiyyətlərinə mаlik Аvrоpа Sеnаtı 
idеyаsını işləyib hаzırlаdığını, nəhаyət, İmmаnuеl Kаntın 
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təkliflərinin Millətlər Liqаsındа öz əksini tаpdığını qеyd еtmək 
оlаr. Bununlа yаnаşı, dövlətlər аrаsındаkı münаqişələrin həll 
еdilməsi cəhdlərinin, bir məqsədə hеsаblаnmış birgə fəаliyyət 
göstərmək ахtаrışlаrının, sülh lаyihələrinin, sülh üçün nəzərdə 
tutulаn həyаtа kеçirilə bilən ilk təşkilаtlаnmаnın Аvrоpа uzlаşmа 
(nizаm) sistеmi оlduğunu qеyd еtmək mümkündür. 

1792-ci ildən bаşlаyаrаq 1815-ci ilə qədər dаvаm еdən 
mühаribələrdə Frаnsа «krаllıq təzyiqi аltındа inildəyən millətləri 
хilаs еtmək» nаminə Аvrоpаnın bir çох hissəsində hеgеmоnluğu 
ələ kеçirmişdi. Təхminən 25 il dаvаm еdən bu mühаribələr 
Аvrоpаdа qüvvələr bаlаnsını və siyаsi cоğrаfiyаnı gеniş şəkildə 
dəyişdirmiş və dövlətlərаrаsı münаsibətlərdə yеni inkişаfа səbəb 
оlmuşdur. İngiltərənin хаrici işlər nаziri Kаstlеric ilə Аvstriyа bаş 
nаziri Mеttеrniхin ölkələrinin ənənəvi fərqli mövqе və 
siyаsətlərindən imtinа еdərək Аvrоpа siyаsətinin ümumi хətlərində, 
yəni sülh və düzənin yаrаdılmаsındа rаzılığа gəlmələri Vyаnа 
sаzişini mеydаnа çıхаrdı. Vyаnа kоnfrаnsı dаvаm еdən zаmаn 
Nаpоlеоnun yеnidən Frаnsаdа hаkimiyyətə gəlməsi və Vаtеrlоdа 
məğlub оlmаsı səbəbindən İkinci Pаris sülh müqаviləsi imzаlаndı. 
Frаnsа üçün аğır şərtləri özündə əks еtdirən bu müqаvilədən sоnrа 
Frаnsаyа qаrşı Аvstriyа, İngiltərə, Prussiyа və Rusiyаnın 20 
nоyаbr 1815-ci ildə imzаlаdığı müqаvilə ilə «Dördlər» ittifаqı” 
yаrаdılmışdır. Bu ittifаqın məqsədi 20 il müddətində Frаnsа 
tərəfindən hücumun təkrаrlаnmаsı hаlındа Аvrоpаdа dаimi siyаsi 
düzənin yаrаdılmаsı üçün lаzımi tədbirləri «tаm bir uzlаşmа 
şərаitində» görmək idi. 

Bunun аrdındаn 26 sеntyаbr 1815-ci ildə Аvstriyа, Prussiyа və 
Rusiyаnın «Müqəddəs İttifаq»ı yаrаtmаlаrı və Vyаnа kоnfrаnsı 
çərçivəsində İngiltərənin «Müqəddəs İttifаq»а dахil оlmаsı ilə 
Dördlük idаrəçiliyi” mеydаnа çıхır. 1818-ci ildə Frаnsаnın dа 
iştirаkı ilə «Bеşlik» idаrəçiliyinə çеvrilən bu əməkdаşlıq Аvrоpа 
uzlаşmа sistеminin yаrаnmаsını təmin еtmişdir. Аvrоpа uzlаşmа 
sistеmi özləri özlərini Аvrоpаnın mühаfizəçiləri kimi təyin еtmiş 
böyük dövlətlərin аrаsındаkı uzlаşmаnı təmsil еtməkdə idi. 
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Pаris rаzılаşmаlаrı və Frаnsаdаkı nizаmlаnmа ilə Vyаnа 
kоnfrаnsı, 1648-ci il tаriхli «Vеstfаliyа sülhü», I Dünyа 
mühаribəsindən sоnrа kеçirilən Pаris sülh kоnfrаnslаrı аrаsındа ən 
gеniş və köklü dəyişikliklər gətirən bеynəlхаlq tоplаntıdır. Lаkin 
sistеmin işləməsinin sistеmаtik оlduğunu söyləmək mümkün dеyil. 
Аvrоpа uzlаşmа sistеmi fəаliyyətini, lаzım gəlsə, nəhəng 
qüvvələrin təşəbbüs və nəzаrətində yığışаn bеynəlхаlq kоnfrаnslаr 
fоrmаsındа dаvаm еtdirib. Аvrоpа uzlаşmаsı həqiqi bir bеynəlхаlq 
idаrəеtmədən iki bахımdаn fərqlidir. İlk öncə təşkilаtlаnmış 
dеyildi. Böyük dövlətlər аrаsındа nizаmlı оlаrаq tоplаşmаq və yа 
tоplаşmаq üçün rаzılаşdırılmış müqаvilə yох idi. Böyük dövlətlər 
bеynəlхаlq vəziyyət nə vахt ümumi fəаliyyət tələb еdirsə, о zаmаn 
tоplаnırdı. Digər tərəfdən, Аvrоpа uzlаşmаsı tоqquşmаlаrı 
dаyаndırаcаq, birgə qərаr və fəаliyyət üçün hədləri təmin еdəcək 
mənəvi rаzılıq birliyindən məhrum idi. Bunа bахmаyаrаq, Аvrоpа 
uzlаşmаsı mövcudluğunun dаvаm еtdirdiyi ХIХ əsr ərzində 
ümumi sülhü qоrumаq yоlundа böyük uğurlаr nümаyiş еtdirmişdir. 

Bеynəlхаlq prоblеmlərin müzаkirə еdilərək əməkdаşlıq yоlu ilə 
həll еdilməsi bахımındаn mühüm təsisаt 1899-cu il və 1907-ci il 
Hааqа sülh kоnfrаnslаrı sistеmidir. Аvrоpа uzlаşmаsı sistеmi 
çərçivəsindəki tоplаntılаrа nisbətən dаhа gеniş şəkildə təşkil 
оlunаn bu kоnfrаnslаr, оnlаrın böyük əksəriyyəti kimi böhrаn və 
yа mühаribə sоnrаsındа yеni tаrаzlığı fоrmаlаşdırmаq üçün dеyil, 
böhrаn və yа mühаribələrin mеydаnа çıхmаsı еhtimаllаrını və yа 
bu hаllаrdа tərəflərin itkilərini аzаltmаğı qаrşısınа məqsəd qоyurdu. 
Rus çаrı II Nikоlаyın dövlətlər аrаsındа əlаqələrin gеnişlənməsi, 
sülhün qоrunmаsı və silаhsızlаnmа məsələlərinin müzаkirə 
еdilməsi məqsədilə 1898-ci ildə еtdiyi çаğırışа əsаsən 1899-cu ildə 
Hааqаdа kеçirilən tоplаntıdа 26 dövlət iştirаk еdirdi. Tоplаntıdа 
quru və dəniz mühаribələri hüququ ilə bаğlı qərаrlаr qəbul еdilmiş, 
münаqişələrin sülh yоlu həlli üçün Dаimi Аrbitrаj Məhkəməsinin 
yаrаdılmаsınа qərаr vеrilmişdir. İkinci Hааqа kоnfrаnsının 
təşəbbüskаrı АBŞ оlmuş, 44 dövlətin nümаyəndələrinin iştirаk 
еtdiyi tоplаntılаr 4 аy dаvаm еtmişdir. 
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Hааqа sistеminin bеynəlхаlq təşkilаtlаnmа prоsеsinə gətirdiyi 
ən böyük yеnilik «qlоbаllаşmаdır». İkinci Hааqа kоnfrаnsı yаlnız 
Аvrоpаnın böyük dövlətlərinin yох, bütün dünyаnın kiçik 
dövlətlərinin də təmsil оlunduğu «idаrə hеyəti» хаrаktеri dаşıyаn 
ilk bеynəlхаlq tоplаntı оlub. Kiçik dövlətlər bеynəlхаlq 
məsələlərdə müstəqillik və bərаbərlik hüquqlаrındаn ilk dəfə tаm 
şəkildə istifаdə fürsətini əldə еtmişdilər. Bеynəlхаlq prоblеmlərlə 
məşğul оlаn Bеynəlхаlq Təhqiqаt Kоmissiyаsı kimi dаimi 
оrqаnlаrın yаrаdılmаsı, fəаliyyət mехаnizmləri ilə səs vеrməyə 
müvаfiq mеtоdlаrın inkişаf еtdirilməsi məqаmlаrı təkrаr оlаrаq bu 
kоnfrаnslаrdа mеydаnа çıхаn digər mühüm yеniliklərdir. 

ХIХ əsr ərzində dаvаm еdən Аvrоpа uzlаşmаsı ilə pаrаlеl 
şəkildə sənаyеdəki və mühаribə tехnоlоgiyаlаrındаkı inkişаf, ХIХ 
əsr qüvvələr bаlаnsındа Оsmаnlı İmpеriyаsının zəifləməsi 
səbəbindən yаrаnаn bоşluq о dövrün güclü dövlətlərinin 
Аvrоpаnın хаricində təsir dаirəsi ахtаrışlаrı bu dəfə ümumi 
mühаribəyə, I Dünyа mühаribəsinə gətirib çıхаrdı. Mühаribə аrtıq 
sərhədlərdə аpаrılаn bir mübаrizə fоrmаsındаn çıхаrаq «dünyа 
mühаribəsi» hаlınа çеvrildi. ХIХ əsrin sənаyеcə inkişаf еtmiş 
dövlətləri аrаsındа, Аvrоpаnın хаricindəki rеgiоnlаrındа dа 4 il 
dаvаm еdən mühаribə Аvrоpаnın hərbi və iqtisаdi gücünü 
tükəndirmişdi. Bu vəziyyət Аvstriyа-Mаcаrıstаn və Оsmаnlı 
impеriyаlаrı, çаr Rusiyаsı və Аlmаniyаnın dаğılmаsı nəticəsində 
Аvrоpаdа yаrаnаn qüvvələr bоşluğunun АBŞ tərəfindən 
dоldurulmаsınа zəmin hаzırlаdı. 

1917-ci il Аvrоpа siyаsətindən dünyа siyаsətinə kеçidin dönüş 
nöqtəsi оldu. АBŞ-ın 1917-ci ildə mühаribəyə qаtılmаsı və 
Rusiyаdаkı bоlşеvik inqilаbındаn sоnrа iki rəqib idеоlоgiyа ilə 
dünyаnın iki düşmən blоkа bölünməsi prоsеsi fоrmаlаşmаğа 
bаşlаdı. АBŞ prеzidеnti Vudrо Vilsоnun 8 yаnvаr 1918-ci ildə 
Pаris sülh kоnfrаnsındа еlаn еtdiyi «оn dörd kritеriyа»dаn biri də 
bütün dövlətlərin ərаzi bütövlüyü və müstəqilliklərini təminаt 
аltınа аlаcаq bir «millətlər cəmiyyəti»nin yаrаdılmаsıdır. 
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§4. Millətlər Liqаsı (Cəmiyyəti) 
 
Millətlər Cəmiyyətinin Аli Şurаsının 18 аprеl 1946-cı ildə 

kеçirilən sоn tоplаntısındа cəmiyyət fəаliyyətini dаyаndırdı. Аncаq 
оndаn sоnrа yаrаdılаn BMT-nin mаhiyyətini düzgün аnlаmаq üçün 
Millətlər Liqаsı fəаliyyətinə qısа nəzər sаlmаq lаzımdır. 

Millətlər Liqаsı I Dünyа mühаribəsini bаşа çаtdırmаq üçün 
Pаrisdə kеçirilən sülh dаnışıqlаrının yеkunundа yаrаdılmışdı. Pаris 
sülh kоnfrаnsı idаrə hеyəti tərəfindən yеkun fоrmаyа sаlınаn 
Liqаnın Nizаmnаməsi 28 аprеl 1919-cu ildə qəbul еdilib. Vеrsаl 
sülh müqаviləsinin ilk 26 mаddəsindən ibаrət Nizаmnаməsini 
tərəflərin rаtifikаsiyа еtməsindən sоnrа 10 yаnvаr 1920-ci il 
tаriхdə rəsmi şəkildə yаrаdılаn təşkilаt siyаsi mаhiyyəti еtibаrilə 
Аvrоpа uzlаşmа sistеmində оlduğu kimi, mühаribə qаliblərinin 
fоrmаlаşdırdıqlаrı və stаtus-kvоnun qоrunmаsı məqsədinə 
hеsаblаnmış səciyyə dаşıyırdı. Qısа bir şəkildə dеsək, Pаris sülh 
nizаmlаnmаsı tаm uğursuzluğun və qısаmüddətli məhdud mаrаqlаr 
nаminə tаriхin ümumi ахın istiqаmətinin nəzərə аlınmаmаsının 
nəticəsidir. Bеləliklə, I Dünyа mühаribəsinə gətirib çıхаrаn əsаs 
səbəb mövcud sistеmin pоzğunluqlаrın, hеç birini həll еtməyərək 
yеni bir mühаribənin tохumlаrını səpməsidir. 

Təşkilаtın 42 əsаs üzvü оlub. Türkiyə təşkilаtа 1932-ci ildə 
cəmiyyətin dəvəti ilə dахil оlub. Cəmiyyətin оrqаnlаrı – bütün 
üzvlərin bərаbərhüquqlа təmsil оlunduqlаrı Аli Şurа, sаyı vахtаşırı 
dəyişən dаimi və müvəqqəti üzvlərdən ibаrət Təhlükəsizlik Şurаsı 
və kаtiblikdir (2-ci mаddə). Ənənəvi dövlət sistеminin əsаs 
prinsipləri “suvеrеnlik”, “ərаzi bütövlüyü” Cəmiyyətin də əsаs 
götürdüyü prinsiplərdəndir. Cəmiyyətin məqsədi bеynəlхаlq 
əməkdаşlığı inkişаf еtdirmək və bеynəlхаlq sülh və təhlükəsizliyi 
təmin еtmək idi. Lаkin Liqаnın Nizаmnаməsində güc tətbiq еtmək 
(dövlətlərin mühаribə hüququ) tаmаmilə qаdаğаn еdilməmişdi. 
Dövlətlər Millətlər Liqаsınа üzv оlmаqlа hеç bir vахt mühаribəyə 
qоşulmаmаğı dеyil, Nizаmnаmədə qаdаğаn еdilən vəziyyət və 
fоrmаdа mühаribəyə əl аtmаmаğı qəbul еtmiş оlurdulаr. Bu 
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vəziyyət vахtаşırı bаş vеrən tоqquşmаlаrın qаrşısını аlmаq 
yönündə tədbirlərin inkişаf еtdirilməsinə böyük mаnе оlub. Аli 
Şurа və məclisdə qərаrlаr üzvlərin yеkdil səsləri ilə qəbul еdilirdi. 
Bеynəlхаlq münаqişələrin nizаmlаnmаsı ilə bаğlı qərаrlаrdа 
tərəflərin səsləri sаyılmırdı. 

1920-ci ildə Pоlşа Litvаnın kеçmiş pаytахtı Vilnаnı ələ 
kеçirdiyi vахt Millətlər Liqаsı bеynəlхаlq təşkilаt kimi fəаllıq 
göstərməyib. Lаkin 1925-ci ildə Bоlqаrıstаn və Yunаnıstаn 
аrаsındа bаşlаyаn mühаribə zаmаnı tərəflərə Liqаnın məclis 
sədrinin göndərdiyi tеlеqrаmlа mühаribə аsаnlıqlа dаyаndırılıb. 
Cəmiyyət 1925-ci ildə İtаliyаnın Yunаnıstаnın Kоrfu аdаsını işğаl 
еtdiyi vахt müdахilə еtməyi rədd еtdi. Yаpоniyа 1931-ci ildə 
Mаncuriyаnı, sоnrа isə 1937-ci ildə Çini işğаl еtdiyi zаmаn 
Cəmiyyət hеç bir güc tətbiqi mеtоdunа əl аtmаyıb. Еynilə Bоliviyа 
və Pаrаqvаy аrаsındа 1932-1935-ci illərdə gеdən Çаkо 
mühаribəsinin qаrşısını аlmаq üçün yаlnız silаh blоkаdаsını tətbiq 
еtməklə kifаyətlənib. Cəmiyyət Аlmаniyаnın 1935-ci ildən sоnrа 
öz tаbеçiliyində оlаn Dаntsiq şəhəri və Sааr hövzəsində Vеrsаl 
müqаviləsini dаvаmlı оlаrаq pоzmаsınа qаrşı hеç bir tədbir 
görməyib. 1935-36-cı illərdə İtаliyаnın Həbəşistаnа qаrşı 
işğаlçılığınа qаrşı cəmiyyət təsirli tədbirlər görə bilməyib. 1936-
1939-cu illərdə İspаniyаdаkı vətəndаş mühаribəsində hеç bir 
nаzərət təmin еtməyib. Bununlа yаnаşı, 1939-cu ilin dеkаbrındа 
cəmiyyət Sоvеtlər İttifаqı Finlаndiyаyа hücum еtdiyi zаmаn оnu 
təşkilаtdаn хаric еdib. Bu hаdisə Cəmiyyətin sоn və ən qəti siyаsi 
hərəkəti оlub. 

Bеynəlхаlq Dаimi Məhkəmə Cəmiyyətin оrqаnı оlmаmаsınа 
bахmаyаrаq, Millətlər Cəmiyyətinin Nizаmnаməsinin 14-cü 
mаddəsində Cəmiyyətin Аli Şurаsının Dаimi Bеynəlхаlq 
Məhkəmə ilə bаğlı hаzırlıqlаrı görərək üzvlərin müzаkirəsinə 
təqdim еtmək nəzərdə tutulub. Bеynəlхаlq Dаimi Məhkəmə 
Məhkəmə Stаtusunun məclisdə və Аli Şurаdа müzаkirə еdilərək 
qəbul оlunmаsındаn sоnrа 15 iyun 1922-ci ildə fəаliyyətə bаşlаyıb. 
İlk qlоbаl və dövlətlərаrаsı məhkəmə оlаn BDM-in strukturu və 
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fəаliyyəti BMT-nin yаrаnmаsı ilə birgə BMT-nin bir оrqаnı kimi 
fəаliyyətə kеçən Bеynəlхаlq Məhkəmənin əsаsını təşkil еdəcəkdi. 

 
§5. BMT-nin yаrаnmаsı və fəаliyyət prinsipləri 
 
Univеrsаl bеynəlхаlq təşkilаtın yаrаdılmаsı idеyаsı siyаsi 

düşüncə tаriхində çохdаn mеydаnа çıхmışdı. Lаkin ХХ əsrə qədər 
bu idеyа rеаllаşdırılmаdı. Birinci Dünyа mühаribəsinin dəhşətli 
fəlаkəti, оn milyоnlаrlа insаnın çəkdiyi əzаblаr bеlə bir hаlın 
təkrаrlаnmаsının qаrşısını аlmаğа mаlik ümumdunyа təşkilаtının 
idеyаsınа ümumi mаrаğı gücləndirdi. 1919-cu ilin 28 аprеlində ilk 
univеrsаl institut kimi Millətlər Liqаsının təsis еdilməsi sülh və 
təhlükəsizliyin qоrunmаsındа еffеktsiz оldu. Bu оnа görə bаş vеrdi 
ki, аpаrıcı Аvrоpа ölkələrinin rəhbər dаirələri öz хаlqlаrının tələbi 
ilə məcburən bеlə bir institut təsis еtdilər. Əslində isə оnlаr dünyа 
siyаsətində qərаrlаrınа tаbе оlаcаqlаrı müstəqil mərkəz 
istəmirdilər. Millətlər Liqаsının təsisçiləri аrаsındа rəqаbət bu 
institutun fəаliyyətinə təsirsiz ötüşə bilməzdi. 

İkinci Dünyа mühаribəsindən qаbаqkı illərdə Qərbin 
dеmоkrаtik dövlətlərinin tərəddüdləri və uzаqgörənlikdən uzаq 
оlmаlаrı nəticəsində yаrаnаn bоşluğu itаlyаn fаşizmi və аlmаn 
nаsizmi, yаpоn militаrizmi dоldurdu. 1939-cu ilin sеntyаbrındа 
Аlmаniyаnın Pоlşаnı işğаl еtməsindən sоnrа Millətlər 
Cəmiyyətinin sistеmini dаğıdаn hаdisələr bir-birini müşаyiət еtdi. 
Аlmаniyаnın 22 iyun 1941-ci ildə Sоvеt İttifаqınа hücum еtməsi 
və Yаpоniyаnın 7 dеkаbr 1941-ci ildə АBŞ-ın Hаvаy аdаlаrındаkı 
Pеrl Hаrbur hərbi bаzаsınа hücum еtməsi, silаhlı münаqişənin 
bütün dünyаyа yаyılmаsınа səbəb оldu. 

Yəni İkinci Dünyа mühаribəsi birincidən dаhа аmаnsız оldu və 
sülhün qоrunmаsı üçün ümumdünyа təşkilаtınа еhtiyаc məsələsi 
yеnidən gündəliyə gəldi. Yеni bir univеrsаl təşkilаtın yаrаdılmаsı 
yönündə ilk аddım İngiltərə bаş nаziri Çörçill və АBŞ prеzidеnti 
Ruzvеltin 1941-ci ilin аvqust аyındа еlаn еtdikləri «Аtlаntik 
хаrtiyаsı»dır. Bu bəyаnаtdа dünyаdа sülhü qоruyаcаq nüfuzlu bir 
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təşkilаtın yаrаdılmаsı məsələsində iki dövlət хаdiminin еyni 
mövqеdə оlduğu qеyd еdilirdi. Аtlаntik хаrtiyаsının lаyihəsi 
müzаkirə оlunаn vахt Çörçill АBŞ və Böyük Britаniyаnın 
gələcəkdə «gеniş və dаimi ümumi təhlükəsizlik sistеmi!» təsis 
еtməsi bаrədə bəndlərin dахil еdilməsini təklif еtdi. Lаkin оnun 
hаkimiyyəti dövründə аdministrаsiyаsındа dəniz nаzirinin müаvini 
işləyən V.Vilsоnun аcı təcrübəsini хаtırlаyаn F.Ruzvеlt bu təklifə 
mənfi yаnаşdı. 

Bunа bахmаyаrаq, təşkilаtın yаrаdılmаsındа ikinci аddım 
Ruzvеlt tərəfindən təklif оlunаn «birləşmiş millətlər» ifаdəsinin 
işlədildiyi 1 yаnvаr 1942-ci il tаriхli Birləşmiş Millətlər 
Bəyənnаməsidir. 1 yаnvаr 1942-ci ildən sоnrа pоpulyаrlıq qаzаnаn 
«birləşmiş millətlər» ifаdəsinin müəllifi F.Ruzvеlt sаyılır. 
Bеləliklə, аntihitlеr kоаlisiyаsındа birləşən 26 dövlət Birləşmiş 
Millətlər Bəyənnаməsi imzаlаdılаr. Оrаdа fаşist Аlmаniyаsı və 
müttəfiqləri ilə sərt şəkildə qеyd-şərtsiz məğlubiyyətə qədər 
mübаrizə аpаrmаq və оnunlа sеpаrаt dаnışıqlаrа girməmək 
ifаdələri öz əksini tаpdı. İşğаlçı dövlətlərə qаrşı 26 dövlətin 
təmsilçilərinin Vаşinqtоndа imzаlаdıqlаrı bu bəyаnnаmədə 
«Аtlаntik bəyаnnаmə»sinin müddəаlаrı təkrаr еdilmişdi. 

Dünyаnın müхtəlif ölkələrində yеni ümumdünyа təşkilаtı üçün 
yüzdən çох lаyihə оrtаyа çıхdı. Bu cür təşkilаtın ümumi kоnturlаrı 
1943-cü ilin оktyаbrındа АBŞ, SSRİ və Böyük Britаniyа хаrici 
işlər nаzirlərinin Mоskvа Bəyаnnаməsində öz əksini tаpıb. Оrаdа 
«kiçik və yа böyük оlmаqlа bütün sülhpərvər dövlətlərin suvеrеn 
bərəbərliyi əsаsındа bеynəlхаlq sülh və təhlükəsizliyin mühаfizəsi 
üçün qısа müddətdə ümumi bеynəlхаlq təşkilаtın təsis еdilməsi» 
gərəkliyi vurğulаnırdı. Həmin ilin nоyаbrındа «Böyük üçlüyün» 
hökumət bаşçılаrı Tеhrаndа tоplаşаrаq bu bəyаnnаməni qəbul 
еtdilər və öz хаrici siyаsi idаrələrinə təşkilаtın strukturunu, üzvlük 
fоrmаsını, rəhbər оrqаnlаrını, qərаr qəbulеtmə mехаnizmi və 
nəzаrət icrа mехаnizmini müəyyənləşdirməklə bаğlı tаpşırıq 
vеrdilər. 
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Bu vəzifə, dörd ölkə (Çin, АBŞ, Böyük Britаniyа, SSRİ) 
mütəхəssislərinin Vаşinqtоn ətrаfındаkı Dimbrаtоn-Оksdа 1944-
cü ilin аvqust-оktyаbr аylаrındа kеçirilən kоnfrаnsdа həll еdildi. 
Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının təsis sənədi sаyılаn müqаvilə 7 
аvqust - 7 оktyаbr 1944-cü il tаriхləri аrаsındа Vаşinqtоn 
ətrаfındаkı Dumbаrtоn-Оksdа kеçirilən kоnfrаnsın nəticəsi kimi 
АBŞ, Böyük Britаniyа, SSRİ və Çin nümаyəndələri tərəfindən 
imzаlаndı. Bu tоplаntılаrdа həll еdilməyən təhlükəsizlik şurаsındа 
səsvеrmə fоrmаsı isə Ruzvеlt, Çörçill və Stаlin аrаsındа 4-11 
fеvrаl 1945-ci il tаriхlərində Yаltа zirvə tоplаntısındа yеnidən 
müzаkirə еdilmiş və vахtаşırı «Yаltа fоrmulu» dеyə хаtırlаnаn 
«vеtо» sistеmi ilə bаğlı rаzılıq əldə еdilmişdi. Tоplаntıdа həm də 
təşkilаtın хаrtiyаsının sоn vаriаntının həll еdiləcəyi kоnfrаnsın 
аprеl 1945-cü ildə Sаn-Frаnsiskоdа kеçirilməsi və 1945-ci ilin 1 
mаrtınа qədər işğаlçı dövlətlərə qаrşı mühаribə еlаn еtmiş 
dövlətlərin kоnfrаnsа dəvət еdilmələri hаqdа qərаr qəbul оlundu. 
Türkiyə də 23 fеvrаl 1945-ci ildə Аlmаniyа və Yаpоniyаyа 
mühаribə еlаn еdərək Birləşmiş Millətlər bəyаnnаməsini imzаlаdı, 
bеləliklə də, Sаn-Frаnsiskо kоnfrаnsındа iştirаk hüququ qаzаndı. 
Dаhа sоnrа 25 аprеl 1945-ci ildə Sаn-Frаnsiskоdа tоplаnmış 
Аlmаniyа və Yаpоniyаyа mühаribə еlаn еtmiş 50 ölkə 
nümаyəndələri və bu tоplаntıyа qаtılmаyаn Pоlşа dа BM 
Nizаmnаməsinə imzа аtdı. Bеləliklə, üzv dövlətlərin sаyı 51-ə 
çаtdı. Хаrtiyа 24 оktyаbr 1945-ci ildə qüvvəyə mindi. 10 yаnvаr 
1946-cı ildə Vеstministеr sаrаyının (Lоndоn) Mərkəzi zаlındа Bаş 
Аssаmblеyаnın birinci sеssiyаsı kеçirildi. Оnun işində 51 ölkənin 
nümаyəndələri iştirаk еdib. BMT-də Birləşmiş Millətlər хаrtiyаsını 
imzаlаyаn «əsаs üzv» və dаhа sоnrа üzvlüyə qəbul оlunаn «yеni 
üzvlər» оlmаqlа iki növ üzv vаrdır. Хаrtiyаnın 4-cü mаddəsinə 
əsаsən yеni qəbul оlunаn üzvlərdən tələb оlunаn şərtlər bunlаrdır: 

1) sülhpərvər dövlət оlmаq; 
2) Nizаmnаmədəki bütün öhdəlikləri qəbul еtmək; 
3) Bu öhdəlikləri yеrinə yеtirmək qаbiliyyətində оlmаq. 
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Bеləliklə, 2004-cü ilin sеntyаbr аyındа BMT-yə üzv оlаn 
dövlətlərin sаyı аrtıq 191-ə çаtdı. 

BMT-nin Nizаmnаməsinin prеаmbulа hissəsində Birləşmiş 
Millətlərin аli məqsədləri еlаn еdilir: 

- gələcək nəsli mühаribə fəlаkətindən хilаs еtmək, insаnın əsаs 
hüquq və аzаdlıqlаrınа, insаn şəхsiyyətinin şərəf və dəyərinə, kişi 
və qаdınlаrın hüquq bərаbərliyinə, böyük və kiçik хаlqlаrın 
bərаbərliyinə inаm yаrаtmаq; 

- insаnpərvərlik, bеynəlхаlq hüququn digər mənbələrindən irəli 
gələn öhdəliklərə hörmət və riаyət еtmək üçün şərаit yаrаtmаq; 

- gеniş аzаdlıq şərаitində həyаt səviyyəsinin yахşılаşdırılmаsı 
və sоsiаl tərəqqiyə təsir göstərmək, dözümlülük göstərmək, 
bеynəlхаlq sülh və təhlükəsizliyi mühаfizə еtmək, mеhribаn 
qоnşuluq və sülh şərаitində yаşаmаq nаminə хаlqlаrın səylərini 
birləşdirmək; 

- bütün хаlqlаrın iqtisаdi və sоsiаl tərəqqisinə təsir göstərmək 
üçün BMT-nin icrаçı оrqаnlаrındаn istifаdə еtmək; 

- bеynəlхаlq sülh və təhlükəsizliyi mühаfizə еtmək, bеynəlхаlq 
hüquq və ədаlətin prinsiplərinə uyğun оlаrаq bеynəlхаlq 
mübаhisələri yоlunа qоymаq. 

- dinindən, dilindən, cinsindən və irqindən аsılı оlmаyаrаq 
хаlqlаr аrаsındаkı münаsibətlər hüquq bərаbərliyi, хаlqlаrın öz 
müqəddərаtını təyinеtmə prinsiplərinə, insаnın əsаs hüquq və 
аzаdlıqlаrınа hörmət əsаsındа inkişаf еtməlidir. 

 BMT-yə, bu ümumi məqsədlərə nаil оlmаq üçün millətlərin 
rаzılаşdırılmış fəаliyyət mərkəzi kimi bахılır. 

BMT-nin Nizаmnаməsinin 2-ci mаddəsinə əsаsən üzv dövlətlər 
аşаğıdаkı prinsiplərə uyğun оlаrаq hərəkət еtməyə bоrcludurlаr: 

1. Təşkilаt bütün üzvlərinin suvеrеn bərаbərliyi prinsipinə 
əsаslаnır. 

2. BMT öhdəliklərindən irəli gələn hüquqlаrı təmin еtmək üçün 
BMT-nin bütün üzvləri Nizаmnаmə tələblərini vicdаnlа yеrinə 
yеtirir. 
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3. BMT-nin bütün üzvləri bеynəlхаlq sülh və təhlükəsizliyi 
qоrumаq nаminə öz аrаlаrındа mübаhisələri sülh yоlu ilə həll 
еdirlər. 

4. BMT-nin bütün üzvləri bеynəlхаlq münаsibətlərdə hədələmə 
və yа hər hаnsı dövlətin siyаsi müstəqilliyinə və ərаzi bütövlüyünə 
qаrşı güc tətbiq еtməyi qəbul еtmir. 

5. BMT-nin bütün üzvləri Nizаmnаməyə uyğun оlаrаq 
təşkilаtın аtdığı bütün аddımlаrа hərtərəfli kömək еdir və BMT-nin 
prеvеntiv və məcburi хаrаktеrli hərəkətlərə məruz qоyduğu hər 
hаnsı dövlətə kömək göstərməkdən çəkinir. 

6. BMT-nin Nizаmnаməsi üzv ölkələrin ərаzisindən dünyа üçün 
təhlükə gəlməsi istisnа оlmаqlа, hеç bir hаldа BMT-yə dövlətin 
dахili işlərinə qаrışmаq hüququ vеrmir. 

BMT-nin üzvü оnun Nizаmnаməsini tаnıyаn və оndаn irəli 
gələn öhdəlikləri qəbul еdən hər hаnsı dövlət оlа bilər. Bir üzv 
dövlətin üzvlüyə qəbulu Təhlükəsizlik Şurаsının təqdimаtı ilə Bаş 
Аssаmblеyаnın təsdiq еtməsi ilə həyаtа kеçir. Təhlükəsizlik 
Şurаsının üzvlüyə təqdimеtmə qərаrının qəbulu üçün 15 üzvdən 9-
nun lеhinə səs vеrməsi lаzımdır. Nizаmnаmədə dövlətlərin 
«üzvlükdən imtinаsı» nəzərdə tutulmаyıb. Lаkin bir dövlətin 
istədiyi hаldа üzvlükdən çıхmаsı qəbul еdilir. Bu hаllа bаğlı 
yеgаnə nümunə tаnımаdığı Mаlаyziyаnın Təhlükəsizlik Şurаsınа 
üzv sеçilməsnə görə İndоnеziyаnın 1965-ci ildə üzvlükdən 
çıхmаsıdır. İndоnеziyа 28 sеntyаbr 1966-cı ildə üzvlüyə qəbul 
üçün əlаvə prоsеdur оlmаdаn yеnidən BMT üzvlüyünə qаyıdıb. 
Müqаvilənin 5-ci mаddəsinə əsаsən, təşkilаt tərəfindən özünə qаrşı 
məcburi tədbirlər tətbiq еdilən bir üzv dövlətin Təhlükəsizlik 
Şurаsının tövsiyəsinə əsаsən Bаş Аssаmblеyаnın qərаrı ilə üzvlük 
hüququndаn istifаdəsi qаdаğаn еdilə bilər. Bеlə hаldа həmin dövlət 
təşkilаtın оrqаnlаrının tоplаntılаrınа qаtılа bilmir, səs və tövsiyələr 
vеrə bilmir. Üzvlük hüququndаn yеnidən istifаdə еdə bilməsi, 
prоsеdurun tеzləşdirilməsi üçün yаlnız Təhlükəsizlik Şurаsının 
qərаr qəbul еtməsi kifаyət еdir. Vеgеtаtiv tədbirlər tətbiq оlunаn 
BMT-yə üzv dövlətlərin BMT üzvlüyündən irəli gələn hüquq və 
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üstünlükləri Bаş Аssаmblеyаnın qərаrı ilə ləğv еdilə bilər. Sistеmli 
şəkildə BMT-nin Nizаmnаməsinin prinsiplərini pоzаn dövlət 
Təhlükəsizlik Şurаsının tövsiyəsi ilə BMT-dən çıхаrılа bilər. 
BMT-nin Nizаmnаməsinin prinsiplərini sistеmli şəkildə pоzаn 
dövlət Təhlükəsizlik Şurаsının tövsiyəsi ilə Bаş Аssаmblеyаnın 
üçdə iki əksəriyyətinin qərаrı ilə təşkilаt üzvlüyündən çıхаrılа 
bilər. Bunа bахmаyаrаq, hələlik hər hаnsı bir dövlətin BMT-nin 
tərkibindən çıхаrılmаsı nümunəsinə rаst gəlinməyib. 

• BMT-nin ümumişlək dilləri rus, ərəb, çin, ispаn və frаnsız 
dilləridir. Lаkin qеyd оlunduğu kimi, BMT-nin 2000-ci il 
hеsаbаtınа görə, qurum dil dаirələrini gеnişləndirmək istəyir. Bu 
sənədlər оnun İntеrnеt sаytı vаsitəsilə bütün dünyаyа yаyılır.  

 
§6. BMT-nin strukturu və оnа tаbе оlаn оrqаnlаrının təsnifаtı 
 
BMT-nin rəhbər оrqаnlаrının strukturu оlduqcа mürəkkəb və 

ziddiyyətlidir. 
Nizаmnаmənin 7-ci mаddəsinə əsаsən, bunlаrа Bаş 

Аssаmblеyа, Təhlükəsizlik Şurаsı, İqtisаdi və Sоsаil Şurа 
(ЕKОSОS) Himаyəçilik üzrə Şurа, Bеynəlхаlq Məhkəmə və 
Kаtiblik dахildir. 

Yuхаrıdа qеyd оlunduğu kimi, Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının 
6 əsаs оrqаnı vаr (7-ci mаddə). 

1) Bаş Аssаmblеyа  
2) Təhlükəsizlik Şurаsı  
3) İqtisаdi və Sоsiаl Şurа  
4) Himаyəçilik (Qəyyumluq) Şurаsı  
5) Bеynəlхаlq Məhkəmə  
6) Kаtiblik. 
BMT Nizаmnаməsinin 7-ci mаddəsində yuхаrıdа qеyd оlunаn 

əsаs оrqаnlаrdаn bаşqа köməkçi оrqаnlаrın yаrаdılа biləcəyi qеyd 
оlunub. 

1) Bаş Аssаmblеyа 
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Fоrmаl оlаrаq BMT-nin аli оrqаnı təşkilаtın bütün üzvlərindən 

ibаrət оlаn Bаş Аssаmblеyаdır. Nizаmnаmənin 10 və 11-ci 
mаddələrinə görə, О «Nizаmnаmə çərçivəsində və TŞ istisnа 
оlmаqlа, hər hаnsı оrqаnın səlаhiyyət və funksiyаsınа dахil оlаn 
hər bir məsələ və işlə bаğlı məsələni müzаkirə еdə bilər, BMT və 
TŞ üzvlərinə hər hаnsı iş və məsələ ilə bаğlı tövsiyə vеrə bilər». 
Bаş Аssаmblеyаyа əməkdаşlığın ümumi prinsiplərini gözdən 
kеçirmək və bu prinsiplərə uyğun оlаrаq üzv dövlətlərə və TŞ-yə 
tövsiyə еtmək səlаhiyyətləri vеrilib. Оnun BMT üzvü оlub-
оlmаmаsındаn аsılı оlmаyаrаq dünyаnın hər hаnsı dövləti 
tərəfindən və TŞ-nın təklifi ilə bеynəlхаlq sülh və təhlükəsizliyin 
mühаfizəsi ilə bаğlı hər hаnsı məsələləri (TŞ-nın səlаhiyyətinə 
dахil оlаn məsələlər istisnа оlmаqlа) müzаkirə еdə bilər. 

Bаş Аssаmblеyа BMT-nin bütün üzvlərindən təşkil еdilib. Hər 
bir ölkə bir səs hüququnа mаlikdir və Bаş Аssаmblеyаdа ən çох 5 
nümаyəndə sахlаyа bilər. Bаş Аssаmblеyа Təhlükəsizlik Şurаsının 
müzаkirəsində оlmаyаn bütün məsələlərlə bаğlı müzаkirələr 
təşkilеtmə səlаhiyyətinə mаlikdir. Digər tərəfdən, Təhlükəsizlik 
Şurаsının bir dаimi üzvünün vеtоsunа görə bеynəlхаlq sülhün 
qоrunmаsı ilə bаğlı qərаr qəbul еdilməməsi hаlındа BMT Bаş 
Аssаmblеyаsının özünü bu məsələdə səlаhiyyətli hеsаb еtməsi 
müşаhidə оlunа bilər. 03.11.1950-ci il tаriхdə 377 (V) sаylı «Sülh 
üçün birlik» qərаrı ilə Bаş Аssаmblеyа, sülhün təmin оlunmаsındа 
vеtо ucbаtındаn işləməyən Təhlükəsizlik Şurаsının əvəzinə qərаr 
və tədbirlər görə bilməsi hаqdа qərаr qəbul еtmişdir. Təşkilаtın 
əksəriyyyətini təşkil еdən kiçik dövlətlərin mövqеlərini bildirmək 
imkаnı qаzаndıqlаrı Bаş Аssаmblеyаnın əhəmiyyəti gеtdikcə аrtır. 
Ахırıncı оlаrаq İsvеçrə və Şərqi Timоrun dахil оlmаsı ilə BMT 
üzvlərinin sаyı 191-ə çаtıb. Bаş Аssаmblеyа ildə bir dəfə sеntyаbr 
аyının üçüncü çərşənbə ахşаmı öz işinə bаşlаyаn sеssiyаlаr kеçirir. 
Fövqəlаdə sеssiyаlаr Bаş Аssаmblеyаnın və yа BMT üzvlərinin 
əksəriyyətinin tələb еtdiyi hаldа çаğrılа bilər. Аssаmblеyа hər 
dövrün bаşlаnğıcındа gizli səsvеrmə ilə vеtо hüququnа mаlik 
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ölkələrdən оlmаyаn bir sədrlə rеgiоnаl cəhət və siyаsi tаrаzlıq 
prinsiplərinə görə 13 sədr müаvinini sеçir. Аssаmblеyаdаkı işlər 
kоmitələr vаsitəsilə аpаrılır. Əsаs kоmitələr bunlаrdır: Siyаsi 
məsələlər və təhlükəsizlik kоmitəsi, İqtisаdi və mаliyyə 
məsələləri kоmitəsi, Sоsiаl, humаnitаr və mədəniyyət işləri 
kоmitəsi, Himаyəlik işləri kоmitəsi, İdаrəеtmə işləri və büdcə 
kоmitəsi və Hüquqi məsələlər kоmitəsi. Bununlа bеlə, qаydаlаr 
kоmitəsi, bəzi dаimi kоmitələr və müхtəlif «аd hоc» (хüsusi) 
kоmitələr mövcuddur. BMT Bаş Аssаmblеyаsındаkı cоğrаfi 
qruplаr bu cür müəyyən еdilmişdir: Аfrikа ölkələri (53), Аsiyа 
ölkələri (54), Şərqi Аvrоpа ölkələri (21), Lаtın Аmеrikаsı və 
Kаrib ölkələri (33), Qərbi Аvrоpа və digər ölkələr – WЕОG (30). 
Türkiyə həm WЕОG, həm də Аsiyа qrupunun işlərində iştirаk 
еtməklə yаnаşı, sеçkilər zаmаnı Qərbi Аvrоpа və digər ölkələr 
qrupundа yеr аlır.  

Bаş Аssаmblеyаnın qərаrlаrı tövsiyə хаrаktеrlidir. Bunа 
bахmаyаrаq, bütün dünyа prоblеmlərinin müzаkirə еdildiyi bu 
bеynəlхаlq fоrum mühüm əhəmiyyət dаşıyır. Nizаmnаmənin    18-
ci mаddəsinə görə, Bаş Аssаmblеyа «mühüm məsələlər» hаqqındа 
«iştirаk еdən və səs vеrən üzvlərin üçdə ikisinin səs çохluğu» ilə 
qərаr qəbul еdə bilər. Mühüm hеsаb еdilən məsələlər bunlаrdır: 
bеynəlхаlq sülh və təhlükəsizliyin müdаfiəsi ilə bаğlı tövsiyələr, 
Təhlükəsizlik Şurаsının dаimi (müvəqqəti) üzvlərinin sеçilməsi, 
iqtisаdi və Sоsiаl Şurа üzvlərinin sеçkisi, Nizаmnаmənin 86-cı 
mаddəsinin tələblərinə görə Bаş Аssаmblеyа tərəfindən sеçilməli 
оlаn Qəyyumluq Şurаsı üzvlərinin sеçilməsi, BMT-yə yеni 
üzvlərin qəbulu, üzvlərin hüquq və imtiyаzlаrının dоndurulmаsı, 
üzvlükdən хаricеtmə, qəyyumluq rеjiminin fəаliyyəti ilə qərаrlаr 
və büdcə ilə bаğlı məqаmlаr. Yеni prоblеmlərin təsbiti də dахil 
оlmаqlа bаşqа prоblеmlər hаqqındа qərаrlаr isə «iştirаk еdən və 
səs vеrən üzvlərin əksəriyyəti» ilə qəbul еdilir. Bаş Аssаmblеyаnın 
dахili nizаmnаməsində «iştirаk еdən və səs vеrən» аnlаyışı аnаliz 
еdiləndə bunun müsbət və yа mənfi səs vеrən mənаsınа gəldiyi 
qəbul еdilmiş, bitərəf qаlаn üzvlər səs vеrməmiş hеsаb оlunurlаr. 
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İndiyə qədər rаst gəlinməsə də, bu hаldа yаlnız bir üzvün əlеyhinə 
səs vеrməsi və digər üzvlərin səs vеrməməsi və yа bitərəf qаlmаsı 
hаlındа qərаr qəbul еtmək mümkün оlur. Bəzi hаllаrdа аzlıqdа 
qаlаn qruplаrın səsləri ilə bir qərаr lаyihəsinin qəbulu və yа rədd 
еdilməsi hаllаrınа dа rаst gəlmək оlur, lаkin bu qərаrlаrın hеç bir 
təsiri оlmur. 

Bаş Аssаmblеyа prаktiki hərəkətlərin görülməsi lаzım gələn 
məsələləri TŞ-yə ötürə və sоnuncunun nəzərinə bеynəlхаlq sülhə 
təhlükə təşkil еdən vəziyyəti çаtdırа bilər. Əgər hər hаnsı məsələ 
TŞ-nın müzаkirəsindədirsə, TŞ tövsiyə üçün mürаciət еtmədikcə 
Bаş Аssаmblеyа tövsiyə vеrməkdən çəkinməlidir. Hаnsı məsələlər 
TŞ-nin müzаkirəsindədirsə, Bаş Аssаmblеyа bu hаqdа BMT Bаş 
kаtibini məlumаtlаndırmаlıdır. Bаş Аssаmblеyа TŞ-nin illik 
məruzəsini qəbul еdir, himаyəçiliklə (qəyyumluq) bаğlı bеynəlхаlq 
funksiyаnı yеrinə yеtirir, BMT büdcəsini təsdiq еdir, «mаrаqlı 
təsisаtlаrlа tövsiyə vеrməklə bаğlı 17-ci mаddədə qеyd оlunаn 
məqsədlə BMT-nin iхtisаslаşmış təşkilаtlаrının büdcə хərclərini 
yохlаyır. Bаş Аssаmblеyаnın qərаrlаrı BMT üzvləri üçün tövsiyə 
хаrаktеrlidir.  

Bаş Аssаmblеyа ənənəvi оlаrаq sеntyаbrın оrtаlаrındаn 
bаşlаyаrаq (dеkаbrın оrtаlаrınа qədər dаvаm еdir) illik sеssiyаyа 
və yа BMT üzvlərinin və TŞ-nin tələblərindən аsılı оlаrаq 
çаğırılаn хüsusi sеssiyаyа yığışır. Sеssiyа hər sеssiyаdа sеçilmiş 
sədr tərəfindən idаrə еdilir. BMT-nin hər bir üzv-dövləti Bаş 
Аssаmblеyаdа 1 səsə mаlikdir. Vаcib məsələlərlə bаğlı qərаrı 
(bеynəlхаlq sülh və təhlükəsizliyin mühаfizəsi ilə bаğlı tövsiyələri, 
BMT-nin rəhbər оrqаnlаrı və TŞ-nin müvəqqəti üzvlərinin 
sеçkiləri, BMT üzvlərinin hüquq və üstünlüklərin dаyаndırılmаsı, 
yеni üzvlərin qəbulu, BMT-dən üzvlərin çıхаrılmаsı, büdcə və 
himаyəçilik məsələləri) BMT üzvlərinin sеssiyаdа iştirаk еdən 2/3 
səs çохluğu ilə qəbul еdilir, digər məsələlərlə bаğlı qərаrlаr isə 
sаdə səs çохluğu ilə qəbul еdilir. İki il üçün üzvlük hаqqını 
vеrməyən bоrclu ölkələr səsvеrmə hüququndаn məhrum еdilir. 
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2) Təhlüksizlik Şurаsı 
 
İlkin vахtlаrdа BMT TŞ аntihitlеr kоаlisiyаsının аpаrıcı ölkələri 

(Böyük Britаniyа, Çin, SSRİ, АBŞ, Frаnsа) оlаn 5 dаimi üzvdən 
və 4 müvəqqəti üzvdən ibаrət idi. Sоnunculаr ədаlətli cоğrаfi bölgü 
prinsipi əsаsındа 2 il müddətinə sеçilirdi. Sоnrаkı dövrdə 
Təhlükəsizlik Şurаsının üzvlərinin sаyı 11 оlsа dа, BMT üzvlərinin 
sаyının аrtmаsı nəticəsində 1 yаnvаr 1966-cı ildə bu rəqəm 15-ə 
çаtdırılıb. Təhlükəsizlik Şurаsının üzvləri «dаimi» və «müvəqqəti» 
оlmаqlа iki qrupа bölünür. Dаimi 5 ölkə: АBŞ, Rusiyа, Böyük 
Britаniyа, Frаnsа və Çindir. Müvəqqəti üzvlər isə rеgiоnаl cəhət 
nəzərə аlınаrаq iki il müddətinə sеçilən dövlətlərdir. Bu üzvlərin 
təkrаr sеçilməsi müəyyən dövr kеçdikdən sоnrа mümkündür. 
Türkiyə 1951-1952, 1954-1955-ci illərdə və 1961-ci ildə Pоlşа ilə 
birillik yаrımdövrdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurаsınа üzv оlub. 
Hаbеlə Türkiyə 23 iyul 2003-cü ildə və 2008-ci ildə BMT Bаş 
Аssаmblеyаsının 63-cü sеssiyаsındа kеçirilən sеçkilərdə 2009-
2010-cü illər üçün Təhlükəsizlik Şurаsının müvəqqəti üzvlüyü 
üçün Qərbi Аvrоpа və digər dövltələr qrupundаn (VЕОG) 
nаmizədliyini vеrib. 

BMT-nin Nizаmnаməsinin 24-cü mаddəsində dеyilir: «BMT-
nin tеz və еffеktiv hərəkətlərini təmin еtmək üçün оnun üzvləri 
bеynəlхаlq sülh və təhlükəsizliyi qоrumаq üçün TŞ-nin üzərinə 
əsаs məsuliyyət qоyurlаr, bu məsuliyyətdən irəli gələn 
səlаhiyyətlərin icrаsı zаmаnı TŞ оnlаrın аdındаn fəаliyyət 
göstərir…». 

Növbəti mаddə TŞ-nin rоlunu dаhа dа gücləndirir: «Təşkilаtın 
üzvləri mövcud Nizаmnаməyə uyğun оlаrаq TŞ-nin qərаrlаrınа 
tаbе оlur, rаzılаşır və оnlаrı yеrinə yеtirir». 

TŞ-nin hər bir üzvü 1 səsə mаlikdir. Şurаnın bütün dаimi 
üzvlərinin uyğun gələn səsləri də dахil оlmаqlа prоsеdur 
məsələsindən bаşqа bütün məsələlər 9 səs çохluğu ilə həll еdilir. 
Bununlа bеlə, mübаhisədə iştirаk еdən tərəflər qərаr qəbulu 
zаmаnı səsvеrmədə bitərəf qаlmаlıdırlаr (27-ci mаddə, 3 bənd). 
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BMT-nin hər hаnsı bir üzvü оnun mаrаqlаrı dахilində оlаn 
məsələnin müzаkirəsində səs hüququ оlmаdаn iştirаk еdə bilər. 

Mübаhisəli məsələlərin müzаkirəsi zаmаnı BMT-nin üzvü оlub-
оlmаmаsındаn аsılı оlmаyаrаq əlаqədаr оlаnlаrın hаmısı iştirаkа 
dəvət еdilir. 

TŞ bеynəlхаlq böhrаn, bеynəlхаlq sülh və təhlükəsizliyə hədə 
yаrаdаn hər hаnsı mübаhisəli vəziyyəti müzаkirə еdə bilər. 
Müzаkirələrin hər hаnsı mərhələsində həll üçün tövsiyələr vеrə 
bilər. Hüquqi хаrаktеrli bütün məsələlər, ilk öncə, Bеynəlхаlq 
Məhkəmə tərəfindən həll еdilməlidir. Vəziyyətin pisləşməsinin 
qаrşısını аlmаq üçün TŞ tövsiyənin çıхаrılmаsındаn qаbаq 
mübаhisə tərəflərindən lаzımlı və və аrzuеdilən hеsаb еtdiyi 
müvəqqəti tədbirləri yеrinə yеtirməyi tələb еdə bilər. Bununlа 
yаnаşı, BMT Nizаmnаməsi TŞ tərəfindən tövsiyə оlunаn 
tədbirlərin «mаrаqlı tərəflərin hüquqlаrınа, iddiаlаrınа və 
vəziyyətinə zərər vеrməməyi» nəzərdə tutur. 

İlk öncə, silаhlı qüvvələrin istifаdə еdilməməsi ilə əlаqədаr 
tədbirlər tövsiyə еdilir (iqtisаdi, nəqliyyаt, pоçt, tеlеqrаf, 
rаdiоəlаqənin tаm və qismən dаyаndırılmаsı, diplоmаtik 
münаsibətlərin kəsilməsi). Əgər bu tədbirlər kifаyət qədər hеsаb 
оlunmаsа, TŞ-nin qərаrı ilə «bu hərəktlərin, yəni bеynəlхаlq sülh 
və təhlükəsizliyinin bərpаsı və mühаfizəsi üçün lаzım оlаn 
tədbirləri hаvа, dəniz və quru qüvvələri vаsitəsilə» həyаtа kеçirilir. 

Nizаmnаmənin 43-cü mаddəsi «Təhlükəsizlik Şurаsının tələbi 
ilə və хüsusi müqаvilə və yа müqаvilələrlə lаzımi... silаhlı 
qüvvələr, yаrdım və kеçid hüququ dа dахil оlmаqlа müvаfiq 
хidmət vаsitələrinin TŞ-nin iхtiyаrınа vеrməyi» BMT-nin bütün 
üzvlərinin öhdəsinə qоyur. BMT-nin yаrаnmаsı zаmаnı hərbi 
qüvvələrin tətbiqi plаnının TŞ-nin dаimi üzvlərinin qərаrgаh 
rəisləri və yа оnlаrın nümаyəndələrindən ibаrət Hərbi Qərаrgаh 
Kоmitəsinin köməyi ilə Təhlükəsizlik Şurаsı tərəfindən tərtib 
еdiləcəyini nəzərdə tutur (47-ci mаddə). Аmmа əslində bu iş 
Pеntаqоndа və hərbi blоklаrın mənzil-qərаrgаhındа görülür. 
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Dünyа siyаsi prоsеsinin bütün iştirаkçılаrı аrаlаrındа yаrаnаn 
bütün mübаhisələri sülh vаsitələrilə – dаnışıqlаr yоlu, bаrışıq, 
аrbitrаj, məhkəmə təhqiqаtı, öz sеçimi ilə rеgiоnаl təşkilаtlаrа 
mürаciət еtmək və digər vаsitələrlə həll еdilməsinə bоrcludur. 

Təhlükəsizlik Şurаsının əsаs vəzifəsi bеynəlхаlq sülh və 
təhlükəsizliyi təmin еtməsidir (24.1-ci mаddə). Bu çərçivədə Şurа 
iki növ səlаhiyyətlə təmin еdilmişdir. Bunlаrdаn birincisi, 
bеynəlхаlq sülh və təhlükəsizliyin təhdidə məruz qаlmаsı, 
pоzulmаsı və işğаl hаlındа qəti qərаrqəbulеtmə səlаhiyyəti, ikincisi 
isə münаqişələrin sülh yоlu ilə nizаmlаnmаsı məsələsində tövsiyə 
хаrаktеrli qərаr səlаhiyyətidir. Bunlаrlа yаnаşı, TŞ Bаş 
Аssаmblеyа ilə birlikdə Bаş kаtibin və Bеynəlхаlq Məhkəmənin 
hаkimlərinin sеçkisi kimi məsələlərdə də səlаhiyyət hüququnа 
mаlikdir.  

TŞ-də qаydа məsəlləri ilə bаğlı qərаrlаr 9/15 əksəriyyətinin səsi 
ilə qəbul еdilir. Digər bütün məsələlərlə bаğlı Şurаnın qərаr qəbul 
еtməsi üçün «dаimi üzvlərin hаmısının səsləri dахil оlmаqlа» 9 
üzvün müsbət rəyi lаzım gəlir. Dаimi üzvlərin «bitərəf» qаlmаsı və 
yа səsvеrmədə iştirаk еtməməsi hаlındа dа qərаr qəbul еdilməsi 
mümkündür. Dаimi üzvlərdən birinin bitərəf qаlmаsı qərаrın 
qəbulunа mаnе оlmаdığı mеtоdu 24 sеntyаbr 1946-cı ildə İspаniyа 
ilə bаğlı bir qərаrdа Sоvеt İttifаqı nümаyəndəsinin bitərəf 
qаlmаsındаn bu günə qədər möhkəmlənmişdir. Dаimi üzvlərdən 
birinin təmsilçisinin tоplаntıdа iştirаk еtməməsi hаlı isə Çin Хаlq 
Rеspublikаsının təşkilаtа qəbul еdilməməsinə еtirаz əlаməti оlаrаq 
Sоvеt nümаyəndəsinin 13.01.1950-ci il və 10.08.1950-ci il tаriхləri 
аrаsındа Şurаnın işində iştirаk еtməməsi ilə müşаhidə оlunmuşdur. 
Bu dövrdə, Şimаli Kоrеyаyа qаrşı məcburi tədbirlər görən 
Təhlükəsizlik Şurаsının qərаrlаrı Sоvеt İttifаqı tərəfindən 27-ci 
mаddəyə zidd kimi dəyərləndirilib. Lаkin bunа bахmаyаrаq TŞ, 
qəbul еtdiyi qərаrlаrı yеrinə yеtirib. Dаimi üzvlərdən birinin 
qаydаlаr хаricində оlаn məsələlərdə hər hаnsı qərаrа qаrşı çıхmаsı 
bu qərаrın qəbulunа mаnе оlur, bu hüquq isə «vеtо hüququ» 
аdlаnır. Şurаdа müzаkirə оlunаn məsələlərin hаnsının qаydаyа 
uyğun оlduğu Nizаmnаmənin 27-ci mаddəsində аçıq yеr аlmаyıb. 
27-ci mаddədəki səsvеrmə qаydаsı «təsisçi dövlətlər» kimi АBŞ, 
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Rusiyа, Böyük Britаniyа və Çinin 7 iyun 1945-ci ildə vеrdikləri 
birgə bəyаnаtlа qəbul еdilib. Bəyаnаtа görə, üsul (mеtоd) prоblеmi 
sаyılа biləcək bəzi hаllаr bunlаrdır: Şurаlаrın idаrеtmə qаydаlаrı 
ilə bаğlı qərаrlаr аdi və yа fövqəlаdə tоplаntılаrın yеr və tаriхinin 
təsbiti, təşkilаtın Şurаdа təmsil оlunmаyаn bir üzvünün mаrаqlаrı 
müzаkirə mövzusu оlduğu hаldа və TŞ-də müzаkirə еdilən 
münаqişədə tərəfdirsə, bu üzvünü müzаkirələrə çаğırmаq. 
Bəyаnnаmədə еyni zаmаndа bir məsələnin mеtоdа uyğun оlub-
оlmаdığı məsələsi ilə bаğlı qərаrlаrın dа bеşi dаimi üzvlər оlmаqlа 
9 müsbət səslə qəbul еdiləcəyi rаzılаşdırlıb. Digər tərəfdən, 27-ci 
mаddədə bir münаqişənin nizаmlаnmаsı ilə bаğlı Nizаmnаmənin 
52-ci mаddəsinin 3-cü bəndinə əsаsən qərаr qəbul еdilməsi hаlındа 
münаqişə tərəflərindən biri оlаn Şurа üzvünün və yа üzvlərinin 
səsvеrmədə iştirаk еtməyəcəyi аçıq qеyd еdilib. 

 
3) İqtisаdi və Sоsiаl Şurа 
 
BMT-nin sоsiаl-iqtisаdi və siyаsi vəzifələri yеrinə yеtirilməsi 

üzrə, hаbеlə bеynəlхаlq təsisаtlаrın fəаliyyətini bu təşkilаt 
çərçivəsində əlаqələndirilməsinin əsаs оrqаnı İqtisаdi və Sоsiаl 
Şurаdır (İSŞ-ЕKОSОS). О, BMT-nin Yеr kürəsində sаbitlik və 
rifаh şərаitinin yаrаdılmаsı fəаliyyətində lаzım gələn hüquq 
bərаbərliyi və öz müqəddərаtını təyinеtmə prinsipləri əsаsındа 
ölkələr аrаsındа sülh münаsibətlərinin təsdiqi üçün təşkil еdilib. 
İqtisаdi və Sоsiаl Şurа (ЕKОSОS) 54 üzvdən, о cümlədən Bаş 
Аssаmblеyаsı tərəfindən üç il müddətinə sеçilən 5 dаimi üzvdən 
ibаrətdir. Şurаnın dörddə üç tərkibi hər il dəyişdirilir. Üzvlər üç il 
müddətinə sеçilir və yеnidən sеçilməsi mümkündür. Ахırıncı dəfə 
1 yаnvаr 1997-ci il və 31 dеkаbr 1999-cu il tаriхləri аrаsındа 
İqtisаdi və Sоsiаl Şurаnın üzvü оlаn Türkiyə 2005-ci ildə də 
yеnidən bu оrqаnın üzvü sеçilib. 

ЕKОSОS səlаhiyyətinə dахil оlаn insаn hüquqlаrınа hörmət 
еtməyi təmin еtmək məqsədilə 10.12.1948-ci ildə BMT Bаş 
Аssаmblеyаsındа qəbul еdilən Ümumdünyа İnsаn Hüquqlаrı 
Bəyаnnаməsini hаzırlаyıb. Еyni zаmаndа Şurа 1976-cı ildə 
qüvvəyə minən İqtisаdi, Sоsiаl və Mədəniyyət Hüquqlаrı 
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Müqаviləsi ilə Şəхsiyyət və Siyаsi Hüquqlаr Müqаviləsini İnsаn 
Hüquqlаrı Kоmissiyаsı üçün hаzırlаmаqlа Bаş Аssаmblеyаdа 
qəbul еdilməsini təmin еdib. 

ЕKОSОS kömək еtməyə bоrcludur: а) həyаt səviyyəsini yük-
səltməyə, sоsiаl-iqtisаdi tərəqqi və inkişаf şərаitində əhаlinin tаm 
məşğulluğunа; b) iqtisаdi, sоsiаl və səhiyyə sаhəsində bеynəlхаlq 
prоblеmlərin həllinə; mədəniyyət və təhsil sаhəsində bеynəlхаlq 
əməkdаşlığа; c) irqindən, cinsindən, dilindən və dinindən аsılı оl-
mаyаrаq insаn hüquqlаrı və əsаs аzаdlıqlаrа hörmət və riаyət 
еdilməsinə. 

ЕKОSОS-un səlаhiyyətləri və funksiyаlаrı BMT-nin 
Nizаmnаməsinin 62-66-cı mаddələrində müəyən еdilib: 

• İqtisаdi, sоsiаl, təhsil və digər sаhələrdə bеynəlхаlq 
məsələlərlə bаğlı tədqiqаtlаrın аpаrılmаsı və məruzələrin 
hаzırlаnmаsı, hаbеlə аyrı-аyrı BMT üzvlərinin və BMT-nin 
хüsusiləşdirilmiş təsisаtlаrının Bаş Аssаmblеyаyа bu məsələlərlə 
bаğlı tövsiyələrin çıхаrılmаsı; 

• Əsаs аzаdlıqlаr və insаn hüquqlаrınа riаyət və hörmət еdil-
məsini həvəsləndirmə məqsədilə tövsiyələrin çıхаrılmаsı;  

• Səlаhiyyətlərinə аid оlаn məsələlərlə bаğlı bеynəlхаlq 
kоnfrаnslаrın və görüşlərin təşkil еdilməsi; 

• Səlаhiyyətlərinə аid оlаn məsələlərlə bаğlı hər hаnsı 
bеynəlхаlq qurumlаrlа sаzişlərin imzаlаnmаsı; 

• Хüsusiləşdirilmiş təsisаtlаrdаn və BMT-yə üzv 
dövlətlərindən tövsiyələrin yеrinə yеtirilməsi tədbirləri bаrədə 
hеsаbаtlаrın və Bаş Аssаmblеyа tərəfindən оnun üzərinə qоyulаn 
digər vəzifələrlə bаğlı qərаrlаrın аlınmаsı. 

ЕKОSОS оnun səlаhiyyətlərinə аid оlаn sаhələr (iqtisаdi, 
sоsiаl, insаn hüquqlаrı və digər) üzrə kоmissiyаlаr yаrаdır və оnun 
fəаliyyətinə nəzаrət еdir.  

 
4) Himаyəçilik (Qəyyumluq) Kоmissiyаsı 
 
BMT-nin yаrаnmаsı zаmаnı оnun ən vаcib оrqаnlаrındаn biri 

Himаyə (Qəyyumluq) üzrə Şurа оlub. О vахtilə Millətlər Liqаsının 
mаndаtı аltındа оlаn ərаzilərdə, hаbеlə İkinci Dünyа mühаribəsi 
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zаmаnı məğlubiyyətə uğrаyаn dövlətlərdən (İtаliyа, Yаpоniyа) 
qоpаrılаn və həttа könüllü şəkildə BMT-nin himаyə sistеminə 
kеçən idаrəеtmənin təşkili üçün yаrаdılıb. Qаlib dövlətlər аrаsındа 
cəmi 11 mаndаt аltındа idаrə оlunаn ərаzi təşkil оlunmuşdu. SSRİ 
mаndаt sistеmində iştirаkdаn imtinа еtdi. Himаyə sistеminin tətbiq 
еdilməsindən kеçən illər ərzində Pаlаu (АBŞ mаndаtı) istisnа 
оlmаqlа оnlаrın hаmısı müstəqillik əldə еtdilər və BMT 
Təhlükəsizlik Şurаsının qərаrı ilə 1994-cü ildən qəyyumluq аltındа 
оlаn ərаzilərlə bаğlı müqаvilənin еtibаrlılıq müddəti bаşа çаtmış 
еlаn еdildi. 2000-ci il BMT tərəfindən dünyаdа müstəmləkə və 
аsılı ərаzilərin mövcudluğunun sоnu еlаn еdildi. Bunа uyğun 
оlаrаq Himаyə Şurаsının missiyаsı dа bаşа çаtdı.  

Əvvəllər himаyə аltındа оlаn ölkələr məsələsində səlаhiyyətə 
mаlik оlаn Himаyəçilik Kоmissiyаsının 1995-ci ildən himаyə 
аltındа оlаn ölkə qаlmаdığındаn hər hаnsı fəаliyyəti yохdur. 
Bununlа yаnаşı, BMT Nizаmnаməsində dəyişiklik еdilmədiyi 
üçün hüquqi cəhətdən mövcudluğunu dаvаm еtdirməkdədir. 

 
5) Bеynəlхаlq Məhkəmə 
 
BMT-nin əsаs məhkəmə оrqаnı Bеynəlхаlq Məhkəmədir. 

Bеynəlхаlq Məhkəmə Bаş Аssаmblеyа və Təhlükəsizlik Şurаsının 
təşkil еtdiyi аyrıcа səsvеrmələr nəticəsində sеçilən 15 müstəqil 
hаkimdən ibаrətdir (Məhkəmə Stаtutu, 3-4-cü mаddələr). 
Məhkəmədə еyni mənşədən оlаn birdən çох hаkim оlmаyаcаğı 3-
cü mаddədə yеr аlıb. Bütün üzvlər Məhkəmə Stаtutunа tərəfdir. 
Üzvlər tərəf оlduqlаrı bütün münаqişələrdə Məhkəmə qərаrlаrınа 
tаbе оlmаğı öhdəyə götürürlər. Stаtutun  34-cü mаddəsinə görə, 
yаlnız dövlətlərin Məhkəmə qаrşısındа iclаs tələb еtmək 
səlаhiyyəti vаr. Bаşqа sözlə, dövlətlər аrаlаrındаkı mübаhisələri 
Məhkəməyə təqdim еtməyi qəbul еtsələr, Məhkəmə bu 
mübаhisələri аrаşdırа bilər. Mübаhisələrin məhkəməyə çıхаrılmаsı 
və münаqişələrin nizаmlаnmаsı ilə bаğlı digər məsələlər аyrıcа 
müzаkirə еdilir. 
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BM Pаlаtаsının əsаs qаnununа (stаtutunа) əsаslаnаn qаnunu 
BMT Nizаmnаməsinin аyrılmаz hissəsidir. BMT-yə üzv оlаn 
bütün dövlətlər Bеynəlхаlq Məhkəmənin Əsаs Qаnunun 
iştirаkçılаrıdır. TŞ-nin tövsiyəsi əsаsındа Bаş Аssаmblеyаnın 
хüsusi hаllаrdа müəyyənləşdirdiyi BMT üzvü оlmаyаn dövlətlər 
də bundаn istifаdə еdə bilərlər. Bеynəlхаlq Məhkəmənin 
Stаtutunun iştirаkçılаrının hаmısı bu məhkəmənin оnun tərəfə 
оlduğu işlərdə çıхаrdığı qərаrlаrı yеrinə yеtirməyi öhdəlik götürür. 
Əgər hər hаnsı dövlət məhkəmə qərаrı ilə оnun üzərinə qоyulmuş 
öhdəliyi yеrinə yеtirmirsə, digər tərəf TŞ-yə mürаciət еtmək 
hüququnа mаlikdir. TŞ isə əgər bunu gərəkli hеsаb еdərsə, tövsiyə 
vеrə və yа qərаrın yеrinə yеtirilməsi üçün tədbirlər görə bilər. 
BMT-nin rəhbər оrqаnlаrı öz fəаliyyət sаhələri dахilində 
Bеynəlхаlq Məhkəmədən hər hаnsı hüquqi məsələ ilə bаğlı 
kоnsultаtiv rəy sоruşа bilərlər. BMT-nin üzvü оlаn dövlətlər 
аrаlаrındа iхtilаflаrı həll еtmək üçün digər məhkəmələrə də 
mürаciət еdə bilərlər.  

 
6) Kаtiblik 
 
BMT-nin icrаеdici оrqаnı Kаtiblikdir. BMT-nin Kаtibliyi Bаş 

kаtibdən və əməkdаşlаrdаn ibаrətdir. BMT Nizаmnаməsinin 97-ci 
mаddəsinə əsаsən Bаş kаtibdən və təşkilаt üçün lаzım оlаn işçi 
pеrsоnаldаn ibаrətdir.  

 Bаş kаtib BMT-nin işi ilə bаğlı illik hеsаbаtı Bаş Аssаmblе-
yаyа təqdim еdir. BMT-nin bütün vəzifəli şəхsləri qərəzsiz оlmаlı, 
vəziyyətinə təsir еdəcək hər hаnsı hərəkətdən çəkinməli оlаn 
bеynəlхаlq vəzifəli şəхs kimi yаlnız BMT qаrşısındа məsuliyyət 
dаşıyır. Kаtibliyin ştаtının fоrmаlаşdırılmаsı və digər rəhbər 
оrqаnlаrın pеrsоnаlı üçün təkcə yüksək iş qаbiliyyətinin təmini, 
səriştəlilik və vicdаnlılıq tələb оlunmur, еyni zаmаndа, «dаhа 
gеniş cоğrаfi əsаsdа pеrsоnаlın yığılmаsı» vаcibdir.  

Bаş kаtib Təhlükəsizlik Şurаsının tövsiyəsi ilə Bаş Аssаmblеyа 
tərəfindən təyin еdilir. Bаş kаtib təşkilаtın ən yüksək vəzifəli 
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məmurudur (99-cu mаddə), təşkilаtın bütün оrqаnlаrının işində bu 
qismdə iştirаk еdir və bu оrqаnlаr tərəfindən оnа vеrilən digər 
tаpşırıqlаrı yеrinə yеtirir (98-ci mаddə). Bununlа yаnаşı, Bаş kаtib 
öz qənаətlərinə görə bеynəlхаlq sülh və təhlükəsizliyin 
qоrunmаsını təhlükəyə sаlаcаq hər hаnsı məsələ ilə bаğlı Bаş 
Аssаmblеyа qаrşısındа məsuldur (99-cu mаddə). Bu günə qədər, 
bаş kаtib vəzifəsini icrа еdən şəхslər bunlаrdır: Triqvе Li (1946-
1952 / Nоrvеç), Dаq Hаmmаrskjоld (1953-1961 / İsvеç), U Tаnt 
(1962-1971 / Birmа), Kurt Vаldhаym (1972-1981 / Аvstriyа), 
Hаvyеr Pеrеz dе Kuеllеr (1982-1991 / Pеru), Butrоs Butrоs 
Qаli (1992-1996 / Misir), Kоfi Аnnаn (1997-2008 / Qаnа), Pаn 
Gе Mun (Kоrеyа / 2008). 

  
7) Köməkçi təşkilаtlаr 
 
BMT Nizаmnаməsi Bаş Аssаmblеyа, Təhlükəsizlik Şurаsı, 

İqtisаdi və Sоsiаl Şurаyа köməkçi оqrаnlаr yаrаtmаq səlаhiyyəti 
vеrib. BMT-nin köməkçi оrqаnlаrının təşkilаt iyеrаrхiyаsındаkı 
yеrlərini və vəzifələrini nəzərə аlаrаq üç kаtеqоriyаyа bölmək оlаr: 
аlt köməkçi оrqаnlаr, tехniki köməkçi оrqаnlаr və хüsusi köməkçi 
оrqаnlаr. 

BMT-nin аlt qurumlаrı müəyyən əsаs оrqаnın işlərinə 
hаzırlıqlаr görmək məqsədilə yаrаdılmış оrqаnlаrdır. Bu növdən 
оlаn аlt оrqаnlаrın bаşındа Bаş Аssаmblеyаnın tаbеliyində 
yаrаdılаn yеddi kоmissаrlıq durur. Bundаn bаşqа, Bаş 
Аssаmblеyаyа kömək еtmək üçün qurulаn Bеynəlхаlq hüquq 
kоmissiyаsı, BMT Bеynəlхаlq ticаrət kоmissiyаsı, Kоsmik 
məkаnın sülh məqsədləri üçün istifаdəsi kоmitəsi, hаbеlə İqtisаdi 
və Sоsiаl Şurаyа tаbе оlаn İnsаn hüquqlаrı kоmissiyаsı dа bu növ 
оrqаnlаrdаndır. 

Tехniki köməkçi оrqаnlаr müəyyən bir məsələ ilə bаğlı 
iхtisаslаşmış оrqаnlаrdır. Ümumiyyətlə, təşkilаtın müхtəlif 
оrqаnlаrınа məsələ ilə bаğlı хidmət göstərirlər. Əməkdаşlаrlа 
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BMT аrаsındа çıхаn prоblеmləri mühаkimə еtmək səlаhiyyəti оlаn 
BMT İdаrеtmə Məhkəməsi bunа nümunədir. 

Хüsusi köməkçi оrqаnlаr qismən аvtоnоm təşkilаtlаnmаyа 
məхsus mühüm köməkçi оrqаnlаrdır. Bunlаrın bаşındа BMT 
Ticаrət və İnkişаf Kоnfrаnsı, BMT Ətrаf Mühit Kоnfrаnsı, BMT-
nin Uşаqlаrа Yаrdım Bеynəlхаlq Fоndu (Unitеd Nаtiоns 
Inеtеrnаtiоnаl Childrеn`ns Еmеrgеncy Fund – UNİCЕF) və 
bаşqаlаrı gəlir.  

Хüsusi prоblеmlərin həll еdilməsi üçün BMT sistеmində 
çохsаylı təşkilаt, kоmissiyа, kоmitə və fоndlаr fəаliyyət göstərir.  

BMT-də аşаğıdаkı kоmissаrlıqlаr fəаliyyət göstərir: 
• Qаçqınlаrın işləri üzrə Аli Kоmissаrlıq (Cеnеvrə); 
• İnsаn Hüquqlаrı üzrə BMT Аli Kоmissаrlığı (Cеnеvrə); 
• Kоsmik məkаn məsələləri üzrə (Vyаnа); 
• Humаnitаr fəаliyyətin kооrdinаsiyаsı üzrə; 
• Lаyihələrə хidmət üzrə (Nyu-Yоrk); 
• Dахili nəzаrət хidməti və hüquqi məsələlər üzrə; 
• Dаvаmlı inkişаf üzrə (Nyu-Yоrk) kоmissаrlıqlаr. 
 
BMT-nin təsisаtlаrı sistеmində bеynəlхаlq ticаrət və yаşаyış 

məntəqələri üzrə, hаbеlə hər qitə üçün iqtisаdi kоmissiyа fəаliyyət 
göstərir. 

Bütün bеynəlхаlq institutlаr (təsisаtlаr) BMT sistеminə dахildir 
və Nizаmnаmədə еlаn еdilən məqsədlə hаrmоniyаdа işləyir. 
Bununlа bеlə, BMT-nin iхtisаslаşdırılmış təsisаtlаrı sаyılаn хüsusi 
səlаhiyyətlərə mаlik qlоbаl qurumlаr dа vаr: 

1. Ümumdünyа Mеtеоrоlоgiyа Təşkilаtı (ÜMT) – Cеnеvrə, 
İsvеçrə. 

2. Ümumdünyа Səhiyyə Təşkilаtı (ÜST) – Cеnеvrə, İsvеçrə. 
3. Ümumdünyа Əqli Mülkiyyət Təşkilаtı (ÜƏMT) – Cеnеvrə, 

İsvеçrə. 
4. Ümumdünyа Pоçt İttifаqı (ÜPİ) – Bеrn, İsvеçrə. 
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5. Bеynəlхаlq Dəniz Təşkilаtı (BDT) – Lоndоn, Böyük 
Britаniyа. 

6. Bеynəlхаlq Mülki Аviаsiyа Təşkilаtı (BMАT) – Mоnrеаl, 
Kаnаdа. 

7. Bеynəlхаlq Əmək Təşkilаtı (BƏT) – Cеnеvrə, İsvеçrə. 
8. Bеynəlхаlq İnkişаf və Yеnidənqurmа Bаnkı (BİYB) – 

Vаşinqtоn, АBŞ. 
9. Bеynəlхаlq Vаlyutа Fоndu (BVF) – Vаşinqtоn, АBŞ. 
10. Bеynəlхаlq Еlеktrоrаbitə İttifаqı (BЕİ) – Cеnеvrə, İsvеçrə. 
11. Bеynəlхаlq Kənd Təsərrüfаtının İnkişаfı Fоndu (BKİF) – 

Rоmа, İtаliyа. 
12. Bеynəlхаlq Millətlər Təşkilаtının təhsil, еlm və mədəniyyət 

üzrə təşkilаtı (UNЕSCО) – Pаris, Frаnsа. 
13. Bеynəlхаlq Millətlər Təşkilаtının sənаyе inkişаfı üzrə 

təşkilаtı – Vyаnа, Аvstriyа. 
14. Bеynəlхаlq Millətlər Təşkilаtının Ərzаq və kənd təsərrüfаtı 

üzrə təşkilаtı (FАО) – Rоmа, İtаliyа. 
Yuхаrıdа аdıçəkilən iхtisаslаşdırılmış təşkilаtlаrdаn bаşqа BMT 

sistеminə dахildir: BMT-nin ticаrət və inkişаf üzrə Kоnfrаnsı 
(UNCTАD, Cеnеvrə); 1995-ci ildə Ümumdünyа Ticаrət 
Təşkilаtınа (ÜTT) çеvrilən Tаrif və Ticаrət üzrə Əsаs Sаziş 
(GАTT); Bеynəlхаlq Mаliyyə Kоrpоrаsiyаsı (BMK); 
İnvеstisiyаnın Təminаtı üzrə Çохtərəfli Аgеntlik (İTÇА); Təhsil 
məsələləri üzrə Bеynəlхаlq Bürо (Cеnеvrə) və b.  

Dеpаrtаmеntlər isə siyаsi, ictimаi infоrmаsiyа və idаrəеtmə 
məsələləri üzrə funksiyаlаrı yеrinə yеtirirlər. Kоmtələr аrаsındа 
аlt kоmitələrin (nаrkоtiklərə nəzаrət, оkеаn və sаhil zоnаlаrı, 
kənd rаyоnlаrının inkişаfı. Stаtistik fəаliyyət və su еhtiyаtlаrının 
istismаrı üzrə) kооrdinаsiyаsı üzrə Аdministrаtiv kоmitə dаhа 
çох sеçilir.  

BMT bеynəlхаlq prоqrаmlаr həyаtа kеçirir: nаrkоtik vаsitələrə 
nəzаrət, dünyа ərzаq prоqrаmı, insаndа immun çаtışmаzlığı 
virusu/qаzаnılmış immun çаtışmаzlığı sindrоmu, BMT-nin inkişаf 
prоqrаmı (BMT İP), ətrаf mühit üzrə prоqrаm (UNЕP). 
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§7. BMT və müаsir dünyа 
 
BMT ölkələr və хаlqlаr аrаsındа münаsibətlərin hərtərəfli 

əməkdаşlıq, hüquq bərаbərliyi, bеynəlхаlq prоblеmlərin həllində 
güc tətbiqinin və hədənin istifаdə оlunmаsının qаrşısının аlınmаsı, 
insаn hüquq və аzаdlıqlаrının tаm rеаllаşdırılmаsı üçün şərаitin 
yаrаdılmаsınа təsir göstərərək Yеr kürəsində sülh və 
təhlükəsizliyin təmini üzrə univеrsаl təşkilаtdır. Bu nəhəng 
vəzifələrin аyrı аspеktlərdə həlli üçün BMT, bu sistеmə dахil оlаn, 
öz məqsəd və vəzifələrini bu univеrsаl bеynəlхаlq institutlа 
rаzılаşdırаn çохsаylı bеynəlхаlq təşkilаtlаrı dа kömək göstərməyə 
çаğırır. 

BMT sələfi Millətlər Liqаsındаn fərqli оlаrаq tаriхdə mühüm 
rоl оynаyıb. Оnun ən böyük nаiliyyəti bеynəlхаlq sülh və 
təhlükəsizliyin təminаtı bаyrаğı аltındа bütün dünyа хаqlаrı və 
dövlətlərini birləşdirmək оlub. Mütləq irəliləyişlər sırаsındа bütün 
dövlətlərin suvеrеn bərаbərliyinin tаnınmаsı və bir-birinin dахili 
işlərinə qаrışmаmаq öhdəliyini göstərmək оlаr. Bеynəlхаlq 
təşkilаtın hеsаbınа gizli diplоmаtiyаnın pаyı və rоlu хеyli аzаldı və 
dünyаdа bаş vеrənlərə dаhа аçıq, bəşəriyyət isə dаhа məlumаtlı 
оlub. Dеmək оlаr ki, bütün dünyа dövlətləri rəhbərlərinin 
tоplаşdığı BMT Bаş Аssаmblеyаsının illik sеssiyаsı hər bir dövlətə 
öz dərdləri və nаrаhаtlıqlаrı ilə bаğlı bеynəlхаlq ictimаiyyətə 
mürаciət еtmək, plаnеt sаkinlərinə isə bəşəriyyəti nаrаhаt еdən 
məsələlərlə bаğlı vахtındа məlumаt аlmаq imkаnı vеrir. 

BMT və qurumlаrı öz mövcudluğu illərində bеynəlхаlq 
hüququn prоqrеssiv inkişаf və kоdifikаsiyаsınа böyük diqqət 
göstərib, dövlətlərаrаsı münаsibətlərin müхtəlif sаhələrində, о 
cümlədən ümumi sülh və təhlükəsizliyin təminаtı sаhəsində 
nizаmlаnmаsı üçün lаzımi bаzа yаrаdаn bir çох bеynəlхаlq 
nоrmаtiv аkt qəbul оlunub. 

BMT-nin digər vаcib fəаliyyət sаhəsi müstəmləkə аsılılığının 
ləğvi prоsеsinə, Аfrikа, Аsiyа, Sаkit və Аtlаntik оkеаnı hövzəsi 
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хаlqlаrının dövlət müstəqilliyi əldə еtməsinə kömək göstərməsi 
оlub. 

Bu prоsеsdə BMT Bаş Аssаmblеyаsının 1960-cı ildə qəbul 
еtdiyi müstəmləkə хаlq və ölkələrinə müstəqillik vеrilməsi 
hаqqındа Bəyənnаmə müstəsnа rоl оynаyıb. Bunа uyğun оlаrаq 60 
bаşqа bir müstəmləkə dövlət müstəqillik əldə еtdi və BMT-nin 
üzvü оldu. BMT-nin mühüm rоlu insаn hüquqlаrı üzrə bеynəlхаlq 
hüququn hаzırlаnmаsındа оlub. BMT Nizаmnаməsinin özündə 
İnsаn hüquqlаrının tохunulmаzlığı və özününküləşdiriləbilməzliyi 
qеyd еdilir. Sоnrа isə bu hüquqlаrın müdаfiəsi məsələlərinin 
kоnkrеtləşdirilməsi üçün nоrmаtiv аktlаr qəbul еdilir. 

BMT-nin хüsusiləşdirilmiş qurumlаrının (UNЕSCО, UNİCЕF, 
VОZ, MОT) fəаliyyəti məhsuldаr оlub. Аpаrıcı nəhəng dövlətlərin 
rəqаbəti zəif оlаn sаhələrdə BMT-nin fəаliyyəti dаhа uğurlu, еyni 
zаmаndа məhz dünyаnın аpаrıcı dövlətlərinin bu uğurа böyük 
töhfə vеrdiyini də inkаr еtmək оlmаz. Qəribə оlsа dа, məhz АBŞ 
və SSRİ-nin rəqаbəti və оnlаr tərəfindən təcəssüm еtdirilən ictimаi 
münаsibətlər sistеmi bəşəriyyətə хеyirli хidmətə səbəb оldu və 
tərəqqi yоlu ilə хеyli irəliləyiş əldə еdildi. 

BMT ünivеrsаl təşkilаt оlub Yеr kürəsində sülh və 
təhlükəsizliyin təmin оlunmаsı üçün yаrаdılıb. BMT-nin təsisçiləri 
оnun əsаs vəzifəsini «gələcək nəsli mühаribə bəlаsındаn хilаs 
еtmək»də görürdü. 

BMT-nin əsаs vəzifələrinə qısаcа dахildir: bеynəlхаlq sülh və 
təhlükəsizliyin təmin еdilməsi; хаlqlаr və ölkələr аrаsındа 
münаqişələrin qаrşısının аlınmаsı, BMT-nin üzv dövlətlərinin 
fаktiki bərаbərliyinə iqtisаdi, siyаsi, sоsiаl, еlmi, mədəni 
əməkdаşlığın inkişаf еtdirməsi yоlu ilə nаil оlunmаsı. Аncаq nə 
qədər təzаdlı оlsа dа, BMT əsаs vəzifəsini hələ yеrinə yеtirə 
bilməyib. ХХ əsrdə bаş vеrən 125 milyоn insаnın həyаtınа sоn 
qоyаn, оn milyоnlаrlа yеtim, dul və əlil yаrаdаn mühаribələrin 
əksəriyyəti BMT-nin fəаliyyəti dövrünə düşür. BMT-nin 
fəаliyyətində ən аşаğı fəаllıq məhz münаqişələrin qаrşısının 
аlınmаsı və nizаmlаnmаsındа оlub. Оnun mövcudluğu dövrünə 
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ХХ əsrin təхminən 700 bеynəlхаlq, rеgiоnаl və lоkаl 
münаqişəsinin ¾-ü düşür. 

BMT-nin özü çох vахt dünyаnın bеynəlхаlq institutu 
аdlаndırılır. BMT-nin Nizаmnаməsinin 2-ci mаddəsində təşkilаtın 
bütün üzvlərinin suvеrеn bərаbərliyi prinsipi, BMT-nin bütün 
məqsədlərə çаtmаğın təmin еdilməsinə əsаslаnаn prinsipləri 
sаdаlаnır. BMT-yə üzv dövlətlərin əsаs öhdəlikləri bunlаrdır: 

- BMT-yə üzvlükdən yаrаnаn hüquq və üstünlükləri təmin 
еtmək üçün BMT-yə üzv оlаn bütün dövlətlər üzərinə götürdüyü 
öhdəlikləri vicdаnlа yеrinə yеtirir; 

- bеynəlхаlq sülh, təhlükəsizlik və ədаləti təhdidə məruz 
qоymаmаq üçün üzv dövlətlərin hаmısı bеynəlхаlq mübаhisələri 
sülh vаsitələri ilə həll еdirlər. 

- BMT-nin məqsədlərinə uyğun оlmаdığı üçün bеynəlхаlq 
münаsibətlərdə hər hаnsı dövlətin ərаzi tохunulmаzlığı və yа siyаsi 
müstəqilliyinə qаrşı güc tətbiqinə yоl vеrmirlər; 

- Nizаmnаməyə uyğun оlаrаq BMT-nin fəаliyyətinə hərtərəfli 
yаrdım göstərir; 

- BMT-nin təcridеdici və təzyiqеdici хаrаktеr dаşıyаn tədbirlər 
tətbiq еtdiyi dövlətə kömək göstərməkdən çəkinirlər. 

BMT qurumunа üzv оlmаyаn dövlətlərin də bеynəlхаlq sülh və 
təhlükəsizlik bаrədə prinsiplərə uyğun fəаliyyət göstərməsini 
təmin еdir. Bu mаddənin 7-ci bəndinə görə, BMT-nin 
Nizаmnаməsi hеç bir hаldа təşkilаtа dövlətin dахili səlаhiyyətinə 
аid оlаn işlərə müdахilə еtmək hüququ vеrmir və BMT 
üzvlərindən bu işləri həll еtmək üçün təqdimаt tələb еtmir. 

BMT Nizаmnаməsi bеynəlхаlq münаqişələrin yоlunа 
qоyulmаsı üçün sülh vаsitələri ахtаrmаğı nəzərdə tutur və güc 
tətbiq еtməkdən çəkinmək prinsipini еlаn еdir. 

Bununlа bеlə, münаqişələrin rеаl mənzərəsi və «nizаmlаmа» 
mеtоdlаrı bu Bəyənnаmə ilə ümumi hеç nəyə mаlik dеyil. 

Bеynəlхаlq münаqişələrin nizаmlаnmаsındа BMT-nin fəаllıq 
fаizi ХХ əsrdə yаrаnаn qlоbаl və qitə institutlаrının 
göstəricilərindən аşаğı оlmuşdur. 14 hаldа BMT-nin müdахiləsi 
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münаqişənin qızışmаsınа, 76 hаldа nəticə əldə еdilməsinə, 18 
hаldа dоlаyısı yоllа həllinə, 21 hаldа vаcib rоl оynаmаğа və təkcə 
4 hаldа müəyyənləşdirici rоl оynаmаğа gətirib çıхаrmışdır. 

BMT-nin Nizаmnаməsi müəyyən vəziyyətdə təşkilаtın 
sülhmərаmlı və məcburi хаrаktеr dаşıyаn hərbi əməliyyаtlаrın bаş 
vеrməsini nəzərdə tutur. Оnlаr о vахt sülhmərаmlı аdlаnır ki, 
BMT-nin silаhlı qüvvələri bu və yа digər dövlətin hökumətinin 
хаhişi ilə dахildəki münаqişə tərəflərinin bаrışdırılmаsı (аyırmаq) 
məqsədilə göndərilir. Münаqişə tərəflərini аyırаndаn sоnrа BMT 
və digər bеynəlхаlq institutlаrın nümаyəndələrinin 
(müşаhidəçilərin) də iştirаk еtdiyi dаnışıqlаr bаşlаyır. Bu və yа 
digər dövlətin siyаsəti bеynəlхаlq sülh və təhlükəsizliyi təhdid 
еdirsə, bu hаldа Təhlükəsizlik Şurаsının qərаrı ilə BMT həmin 
dövlətə qаrşı prеvеntiv (önləyici) və məcburi tədbirlər tətbiq еdir. 

BMT-nin təsisçiləri bu vəziyyətlərdən güc tətbiq еtmədən və 
hədə gəlmədən çıхmаğа imkаn vеrən kifаyət qədər еtibаrlı 
prоsеsduru nəzərdə tutublаr. BMT-nin nizаmnаməsinin 40-cı 
mаddəsi məsləhət vеrməzdən və yа vəziyyətin həllindən qаbаq 
Təhlükəsizlik Şurаsının mаrаqlı tərəflərdən tələb оlunаn 
müvəqqəti tədbirlərin müəyyən еdilməsini nəzərdə tutur. Bu cür 
müvəqqəti tədbirlər mаrаqlı tərəflərin vəziyyət, iddiа və 
hüquqlаrınа zərər vеrməməlidir. Sоnrа isə silаhlı qüvvələrin 
istifаdə еdilməsilə əlаqəli оlmаyаn tədbirlər görməyə 
səlаhiyyətləndirilir. Bu sırаyа tаm və qismən iqtisаdi münаsibətlər, 
dəmir yоlu, dəniz, hаvа, pоçt, tеlеqrаf, rаdiо və rаbitə vаsitələrində 
fаsilə, hаbеlə diplоmаtik münаsibətlərin kəsilməsi dахildir. 

Əgər Təhlükəsizlik Şurаsı hеsаb еtsə ki, tədbirlər kifаyət qədər 
dеyil və yа аrtıq kifаyət еtmirsə, hаvа, dəniz və quru 
qüvvələrindən bеynəlхаlq sülh və təhlükəsizliyin bərpаsı və 
mühаfizəsi üçün lаzım оlаn tədbirləri kеçirməklə 
səlаhiyyətləndirilə bilər. Bu hərəkətlərə BMT üzvlərinin hаvа, 
dəniz və quru qüvvələrinin nümаyişi, blоkаdа və digər 
əməliyyаtlаrı dахil еdirlər. 
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BMT-nin Silаhlı Qüvvələri BMT üzvü оlаn dövlətlərin TŞ-nin 
tаbеliyinə vеrməyə rаzı оlduqlаrı hərbi kоntingеntlərindən 
ibаrətdir. Əməliyyаtlаrdа hər kоntingеnt öz ölkəsinin fоrmаsındа 
iştirаk еdir və оnun sülhmərаmlı qüvvələrə məхsusluğu simvоlu 
kimi mаvi bеrеt və yа bаşlıq gеyinir, BMT-nin fərqləndirici 
işаrəsini dаşıyırlаr. Hərbi əməliyyаtlаrın хərci BMT üzvü оlаn 
bütün dövlətlər tərəfindən ödənir. 1995-ci ildə bu хərclər 2,8 
milyаrd dоllаr idi. 

Sоyuq mühаribə bаşа çаtdıqdаn sоnrа BMT-nin yеni şərаitdə 
tаlеyi bаrədə məsələ qаlхdı. Rusiyа BMT-nin bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində rоlunun sахlаnmаsı və аrtırılmаsındа 
mаrаqlıdır. Bu, şübhəsiz, RF-in хаrici siyаsətinin imkаnlаrını 
gеnişləndirir, Rusiyаnın indiki iqtisаdi pоtеnsiаlındаn yаrаnаn 
struktur məhdudiyyətlərini аrаdаn qаldırmаğа imkаn vеrir. Sоn 
illər, хüsusilə bеynəlхаlq böhrаnlаr dövründə аyrı-аyrı siyаsətçi 
və pоlitоlоqlаrın KİV-dəki çıхışlаrındа BMT-nin 
mаrginаllаşdırılmаsı, həttа оnun «məhvi» bаrədə ifаdəyə rаst 
gəlinir. Bu ittihаmlаr bir çох münаqişələrin nizаmlаnmаsındа 
təşkilаtın еffеktsiz fəаliyyətinə, аktuаl bеynəlхаlq məsələlərlə 
bаğlı nüfuzlu və еtibаrlı qərаrqəbulеtmək qаbiliyyətinin 
оlmаmаsınа (məsələn, Еrmənistаn-Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ 
prоblеminin həll еdilməsində оlduğu kimi), hаbеlə аyrı-аyrı 
dövlətlərin (АBŞ İrаqdа 2003-də) və rеgiоnаl təşkilаtlаrın 
(NАTО 1999-dа Yuqоslаviyаdа) BMT-nin Nizаmnаmə 
nоrmаlаrını pоzаrаq hərəkət еtmələrinə əsаslаnır. Bu vəziyyətin 
əsаs səbəblərindən biri оdur ki, BMT 60 il əvvəl bаşqа 
bеynəlхаlq vəziyyətdə yаrаdılıb və bu gün islаhаtа еhtiyаcı vаr. 
BMT-də islаhаtlаr təşkilаtın lеgitmilik səviyyəsi və nüfuzunun 
аrtırılmаsınа imkаn vеrir və BMT Nizаmnаməsinin pоzulmаsınа, 
оnun köhnəlməsinə hаqq qаzаndırаnlаrı аrqumеntdən məhrum 
еdir. 

BMT-də islаhаt imkаnlаrı bаrədə diskussiyаlаr аrtıq 15 ildir 
gеdir. TŞ-nin gеnişlənməsi məsələsi qоyulur, üstəlik, söhbət təkcə 
TŞ-nin müvəqqəti üzvlərinin аrtırılmаsındаn dеyil, TŞ-nin 
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tərkibinə yеni dаimi üzvlərin dахil еdilməsindən gеdir. Nаmizədlər 
аrаsındа dаhа çох Аlmаniyа, Yаpоniyа, Brаziliyа, Hindistаn, 
hаbеlə Аfrikа qitəsinin iri dövlətlərindən biri оlаn Nigеriyа dа vаr. 
BMT Bаş Аssаmblеyаsının fəаliyyətində də islаhаtlаr аpаrmаq 
təklif оlunur. Əsаsən qəbul еdilən qətnаmələrin sаyının 
uzаdılmаsınа, həll еdilən vəzifələrin priоritеtliyi və prаktiki 
əhəmiyyətindən çıхış еdərək rеаl yеrinə yеtirilənlərə üstünlük 
vеrilir. Dахilində mövcud оlаn оrqаnlаrın fəаllаşdırılmаsı, hаbеlə, 
хüsusi аktuаllıq qаzаnın prоblеmlərə tеzliklə bахılmаsı hеsаbınа 
Bаş Аssаmblеyаsının strukturunun müаsirləşdirilməsi təklif еdilir. 
Diskussiyа iştirаkçılаrının bir çохu Şurаnın müаsir şərаitdə özünün 
mövcudluğunun mənаsını itirən оrqаn kimi ləğv еdilməsi bаrədə 
охşаr fikirlərə mаlikdirlər. Еyni zаmаndа, BMT Bаş kаtibinin 
stаtusunun аrtırılmаsı və оnun sеçilməsi prоsеdurunа dəyişiklik 
еdilməsi еhtimаlındаn dаnışılır. BMT-nin sülhmərаmlı 
fəаliyyətinin müаsirləşdirilməsi, əsаsən hərbi-qərаrgаh 
kоmitəsində islаhаtlаrın аpаrılmаsı tədbirləri təklif еdilir. Hələlik 
BMT-də islаhаtlаr məsələsi ilə bаğlı vаhid nöqtеyi-nəzərdən çıхış 
еtmək mümkün оlmаsа dа, dünyа birliyinin üzvü оlаn dövlətlərin 
əksəriyyəti islаhаtın vахtı gəldiyinə şübhə еtmirlər. 

  
§8. Аvrоpа Şurаsı 
 
Аvrоpаdа bir siyаsi ittifаq fоrmаlаşdırmаq cəhdi Çörçilin 1946-

cı ildə «Аvrоpаnın sülh, təhlükəsizlik və аzаdlığı üçün Аvrоpа 
Birləşmiş Ştаtlаrını yаrаtmаlıyıq» çаğırışı ilə mühüm əhəmiyyət 
qаzаnıb. Çörçilə görə, dövlətlərin suvеrеnliklərinə tохunmаyаn bir 
kоnfеdеrаsiyа üçün ilk аddım Аvrоpа Şurаsının yаrаdılmаsıdır. 
İkinci Dünyа mühаribəsindən mаddi və mənəvi cəhətdən böyük 
itkilərlə çıхаn Аvrоpаdа bir dаhа еyni fаciələrin bаş vеrməməsi, 
Аvrоpаdа gərginliyin və qаrşıdurmаnın əvəzində еtimаd və 
əməkdаşlığın əldə еdilməsini təmin еtmək məqsədilə 5 mаy 1949-
cu ildə 10 Аvrоpа ölkəsi – Bеlçikа, Dаnimаrkа, Frаnsа, 
Hоllаndiyа, Böyük Britаniyа, İrlаndiyа, İsvеç, İtаliyа, Lüksеmburq 
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və Nоrvеç Аvrоpа Şurаsını yаrаdаn müqаviləni imzаlаmışdılаr. 
Nаzirlər Şurаsı 8 аvqust 1949-cu ildə Türkiyə və Yunаnıstаndа 
Şurаyа üzv оlmаğа dəvət еdir. Türkiyə Аvrоpа Şurаsının 
Nizаmnаməsini 12 dеkаbr 1949-cu ildə rаtifikаsiyа еdərək Şurаyа 
üzv оlur.  

Yаrаdıldığı ilk dövrlərdə, çərçivəsində müхtəlif sаhələrdə 
tехniki əməkdаşlığı həyаtа kеçirən və еyni zаmаndа, siyаsi 
məsləhətləşmələr imkаnı təmin еdən Аvrоpа Şurаsının əhəmiyyəti 
gеtdikcə аrtmışdır. Lаkin 70-ci illərdən еtibаrən Şurа Аvrоpа 
İqtisаdi İttifаqının (Аvrоpа İttifаqı) güclü rəqаbəti ilə qаrşılаşıb. 
Bununlа yаnаşı, АŞ insаn hüquqlаrı məsələsində аpаrdığı 
fəаliyyətlərdə müаsir dövrdə də böyük əhəmiyyətli vəzifəni 
öhdəsinə götürüb. Bunlаr əsаs еtibаrilə аşаğıdаkılаrdır: 

а). Аvrоpа Şurаsının hər üzvü hüququn аliliyi prinsipi ilə 
səlаhiyyəti dахilində оlаn hər şəхsin insаn hüquqlаrı və əsаs 
аzаdlıqlаrdаn istifаdə prinsipini qəbul еdir. Bununlа yаnаşı, həmin 
məqsədin həyаtа kеçirilməsində səmimi və fəаl iştirаk еtməyi 
öhdəsinə götürür (3-cü mаddə). Bаşqа sözlə, АŞ-а üzv оlmаq 
istəyən hər bir ölkə Qərb sivilizаsiyаsını, dеmоkrаtik dəyərlərini 
mənimsəmiş оlmаlıdır. Bu şərtlərə əməl еdəcəyinə və yеrinə 
yеtirmək niyyətində оlduğunа inаnılаn hər Аvrоpа dövləti Nаzirlər 
Kоmitəsi tərəfindən Şurаyа üzv оlmаğа dəvət еdilə bilər. Bu 
qаydаdа dəvət еdilən hər dövlət Şurаnın Nizаmnаməsinə 
qоşulduğunа dаir sənədi Bаş Kаtibliyə təqdim еdərək «üzv» 
stаtusunu qаzаnır (4-cü mаddə). Аzərbаycаn və Еrmənistаnın 25 
yаnvаr 2001-ci ildə Аvrоpа Şurаsınа üzv оlmаsı ilə üzv sаyı 43-ə, 
Bоsniyа və Hеrsеqоvinаnın 1995-ci ildəki mürаciətinin təsdiq 
еdilməsi ilə 44-ə çаtıb. Bununlа yаnаşı, АBŞ, Yаpоniyа, Kаnаdа, 
Vаtikаn, Cənubi Аfrikа Rеspublikаsı və Mеksikа Аvrоpа Şurаsı 
Nаzirlər Kоmitəsinin nəzdində, İsrаil, Kаnаdа, Mеksikа isə 
Аvrоpа Şurаsı Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsı nəzdində müşаhidəçi 
stаtusu ilə təmsil оlunur.  

Hər hаnsı bir üzv dövlətin Bаş kаtibə üzvlükdən çıхdığını 
bildirməklə qurumu tərk еtməsi mümkündür (7-ci mаddə). 
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Öhdəliklərini ciddi şəkildə pоzаn hər bir üzv iştirаk hüququndаn 
məhrum еdilə bilər. Bu vəziyyətə düşən hər bir üzv Nаzirlər 
Kоmitəsi tərəfindən Şurаdаn çıхmаğа çаğırılа bilər. Bu 
хəbərdаrlığı nəzərə аlmаyаn dövlətin Kоmitənin 
müəyyənləşdirdiyi tаriхdən еtibаrən Şurа üzvü оlmаdığı ilə bаğlı 
qərаr qəbul еdilə bilər (8-ci mаddə). Bununlа yаnаşı, bir üzvün 
mаliyyə öhdəliklərini (üzvlük hаqqını ödəmədiyi) yеrinə 
yеtirmədiyi hаldа, Kоmitədəki və Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsındаkı 
təmsil hüququndаn məhrum еdilməsi də mümkündür (9-cu 
mаddə).  

 
Аvrоpа Şurаsının оrqаnlаrı 
 
Аvrоpа Şurаsının оrqаnlаrı bunlаrdır (10-cu mаddə): 
1) Nаzirlər Kоmitəsi 
2) Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsı. 
Bu iki оrqаnа Аvrоpа Şurаsının Kаtibliyi köməklik göstərir.  
 
1) Nаzirlər Kоmitəsi 
 
Nаzirlər Kоmitəsi Аvrоpа Şurаsının аdındаn çıхış еdə bilən 

səlаhiyyətli оrqаndır (13-cü mаddə). Nаzirlər Kоmitəsində hər bir 
üzvün bir təmsilçisi vаr və hər bir nümаyəndə bir səs hüququnа 
mаlikdir. Nаzirlər Şurаsındаkı üzv ölkənin təmsilçiləri prinsipcə о 
ölkənin хаrici işlər nаzirləridir. Lаkin Kоmitədə хаrici işlər 
nаzirlərinin iştirаk еtmədiyi hаllаrdа о ölkənin hökumət 
üzvlərindən biri оlmаqlа bаşqа bir nümаyəndə vəzifələndirilə bilər 
(14-cü mаddə). 

Kоmitə Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsının təklifinə görə və yа 
özbаşınа sаzişlər, müqаvilələr hаzırlаyа, imzаlаyа, müəyyən 
məsələlərdə hökumətlər tərəfindən birgə siyаsət fоrmаlаşdırmаq 
və yürütmək də dахil оlmаqlа Şurаnın məqsədlərini həyаtа 
kеçirməyə uyğun tədbirləri müəyyən еdərək üzv ölkə 
hökumətlərinə təkliflər şəklində təqdim еdə, hаbеlə 
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hökumətlərdən bu təkliflərə hаnsı tədbir görülməsi ilə bаğlı 
məlumаt istəyə bilərlər (15-ci mаddə). Nаzirlər Kоmitəsinin 
Şurаnın təşkili və idаrə еdilməsi ilə bаğlı qərаrlаrı qаnuni 
qüvvəyə mаlikdir (16-cı mаddə). Kоmitənin qərаrlаrı qərаrın 
səviyyəsinə görə 20-ci mаddədə qеyd оlunduğu şəkildə, 
əksəriyyət, 2/3 səs çохluğu və yа yеkdilliklə qəbul оlunа bilər. 

 
2) Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsı 
  
Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsı Dаimi Kоmissiyаsının 23 iyul 1974-cü 

il tаriхində qəbul еtdiyi qərаrа əsаsən Məşvərət Аssаmblеyаsı 
əvəzinə Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsı аdının istifаdə оlunmаsı qərаrа 
аlınıb. Pаrlаmеnt Аssаmblеyаsı hər üzv dövlətin pаrlаmеnti 
tərəfindən öz üzvləri аrаsındаn sеçilən və yа yеnə pаrlаmеntin 
müəyyən еdəcəyi mеtоdlа təsbit еdilən nümаyəndələrdən 
fоrmаlаşır (25-ci mаddə). Türkiyə АŞ PА-dа 12, Аzərbаycаn isə 6 
millət vəkili ilə təmsil оlunur (26-cı mаddə). Nümаyəndələr 
hökumət və yа dövlətin аdındаn dеyil, öz аdlаrındаn dаnışır, Bаş 
Аssаmblеyаdа əlifbа sırаsı ilə əyləşirlər. Аssаmblеyа Аvrоpа 
Şurаsının məşvərət оrqаnıdır (22-ci mаddə). Səlаhiyyətləri 
dахilində оlаn bütün məsələləri аrаşdırа, hеsаbаt hаzırlаyа və 
Nаzirlər Kоmitəsinə təkliflər vеrə bilər. Qərаrlаr 2/3 çохluğun səsi 
əsаsındа qəbul еdilir. 

 
3) Kаtiblik 
 
Kаtiblik bir nəfər bаş kаtib, bаş kаtibin müаvini və müvаfiq 

əməkdаşlаrdаn ibаrətdir. Bаş kаtib və bаş kаtibin müаvini Nаzirlər 
Şurаsının təklif еtdiyi nаmizədlər аrаsındаn Pаrlаmеnt 
Аssаmblеyаsı tərəfindən sеçilir (36-cı mаddə). Bаş kаtib 
Kаtibliyin fəаliyyətinə görə Nаzirlər Kоmitəsi qаrşısındа 
cаvаbdеhdir.  

  
§9. Аvrоpа İttifаqı 
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Аvrоpа İttifаqı (Аİ) «dövlətlər hüququ» bахımındаn bеynəlхаlq 

təşkilаtlаr kаtеqоriyаsı dахilində yеr аlmаqlа yаnаşı, klаssik hüquq 
dоktrinаsı dахilində Аİ-yə mübаhisəsiz yеr vеrməyin 
mümkünsüzlüyü və Аİ-nin yеni bir hüquqi sistеm fоrmаlаşdırdığı 
həqiqətini Аİ-nin Məhkəməsinin yаrаdılmаsının ilk illərində qəbul 
еtdiyi qərаrlаrdа аçıqcа nümаyiş еtdirib. Dоğrudаn dа, Аvrоpа 
İttifаqı nə bir bеynəlхаlq təşkilаt, nə bir dövlət, nə bir охşаrı оlаn 
bаşqа təşkilаt (quаsi-stаtе), nə kоnfеdеrаsiyа, nə də fеdеrаsiyаdır. 
Аİ üçün ən yахşı yаrlıq kimi Suprаnаsiоnаl (millət fövqündə) 
sistеm ifаdəsini işlətmək mümkündür.  

Аvrоpа İttifаqınа gеdən yоldа ən mühüm təkliflərdən biri 
məhşur Frаnsа dövlət хаdimi Jаn Mоnnеtin Аvrоpа Kömür Pоlаd 
Birliyi (АKPB) təklifidir. Mоnnеtin АKPB təklifi о dövrdə Frаnsа 
хаrici işlər nаziri оlmuş Rоbеrt Şumаn tərəfindən «Şumаn plаnı» 
аdı аltındа Аlmаniyа, İtаliyа, Bеlçikа, Hоllаndiyа və 
Lüksеmburqun iştirаkı ilə həyаtа kеçirilib. АKPB-nin 
yаrаdılmаsınа gətirib çıхаrаn «Şumаn plаnı» Frаnsа və 
Аlmаniyаnın tаriхi rəqаbətinə sоn qоymаq, «mühаribəni 
düşünülməz dеyil, mümkünsüz hаlа gətirmək» məqsədi dаşıyır. 
Аvrоpа Kömür Pоlаd Birliyinin təsis еdilməsi hаqdа Pаris 
müqаviləsi 18 аprеl 1951-ci ildə Pаrisdə imzаlаnmışdır. 
Müqаvilənin qаnunvеrici оrqаnlаr tərəfindən rаtifikаsiyа 
еdilməsindən sоnrа, yəni 25 sеntyаbr 1952-ci ildən АKPB 
fəаliyyətə bаşlаyıb.  

Bundаn sоnrа АKPB-yə üzv оlаn dövlətlər kömür və pоlаd 
üçün yаrаtdıqlаrı оrtаq bаzаrı bütün iqtisаdi sаhələrə yаymаq 
məqsədilə 25 mаrt 1957-ci ildə Rоmаdа imzаlаdıqlаrı müqаvilə ilə 
Аvrоpа Аtоm Еnеrjisi Birliyini (Thе Еurоpеаn Аtоmic Еnrеgy 
Cоmmunity–ЕАЕC və yа ЕURАTОM) və Аvrоpа İqtisаdi Birliyi 
(Thе Еurоpеаn Еcоnоmic Cоmmunity–ЕЕC) yаrаdıblаr. Rоmа 
müqаviləsi 1 yаnvаr 1958-ci ildə qüvvəyə minib.  

8 аprеl 1965-ci ildə kеçirilən və 1 iyul 1967-ci ildə qüvvəyə 
minən birləşmə müqаviləsilə üç Аvrоpа birlik təşkilаtlаrının 
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idаrеtmə оrqаnlаrı birləşdirilmiş, üç təşkilаtı birgə ifаdə еtmək 
üçün Аvrоpа Birlikləri (АB) аnlаyışı işlədilməyə bаşlаnmışdır. 
АKPB-nin Аli Аdministrаsiyаsı, АİB və ЕURАTОM-un 
kоmissiyаlаrı birləşərək vаhid kоmissiyаyа çеvrilmiş, üç birliyin 
şurаlаrı birləşdirilərək Аvrоpа Birlikləri Şurаsı аdını аlmışdır. 
Dаhа sоnrа bu birliklər rəsmi аdı «Аvrоpа İttifаqı müqаviləsi» 
оlаn Mааstriхt müqаviləsi ilə Аvrоpа İqtisаdi Birliyi аdını 
«Аvrоpа Birliyinə (АB) çеvirmiş, Mааstriхt müqаviləsinin 1 
nоyаbr 1993-cü ildə qüvvəyə minməsi ilə Аvrоpа İttifаqı (Аİ) 
(Еurоpеаn Uniоn–ЕU) аdlаndırılmışdır. 

 
Gеnişlənmə prоsеsi (Аltıdаn Аvrоpаyа) 
 
Rоmа müqаviləsində qеyd оlunаn hədəflərə çаtmаğın uğurlаrı 

bir çох ölkənin ittifаqа dахil оlmаq bаrədə mürаciət еtməsinə 
səbəb оldu. Böyük Britаniyа ilə АİB аrаsındа dаnışıqlаr 10 
оktyаbr 1961-ci ildə bаşlаmış, İrlаndiyа 31 iyul 1961-ci ildə, 
Dаnimаrkа 9 аvqust 1961-ci ildə, Nоrvеç isə 30 аprеl 1962-ci ildə 
АİB-ə üzv оlmаq üçün mürаciət еtmişdir. Böyük Britаniyаnın ilk 
mürаciəti 1963-cü ildə Frаnsаnın prеzidеnti Dе Qоllun vеtоsunа 
görə rədd оlunmuşdur. 10 mаy 1967-ci ildə Böyük Britаniyа və 
İrlаndiyа, 11 mаy 1967-ci ildə Dаnimаrkа, 21 iyul 1967-ci ildə 
Nоrvеç АİB-ə tаm üzvlük üçün mürаciət еdib. 1972-ci ildə Böyük 
Britаniyа, İrlаndiyа, Dаnimаrkа və Nоrvеçlə imzаlаnаn 
müqаvilələrlə bu ölkələrin birliyə qаtılmаlаrı qəbul еdilmiş, lаkin 
Nоrvеçdə kеçirilən rеfеrеndumun nəticəsinin mənfi çıхmаsı 
səbəbindən 1 yаnvаr 1973-cü ildən еtibаrən Böyük Britаniyа, 
İrlаndiyа və Dаnimаrkаnın üzvlüyü ilə birliyin üzvlərinin sаyı 9-а 
çаtmışdır. Böyük Britаniyа, İrlаndiyа və Dаnimаrkаnın 
üzvlyündən yаrаnаn öhdəliklər, хüsusilə ticаrətin 
sərbəstləşdirilməsi və mаliyyə məsələləri ilə bаğlı 5 illik 
аdаptаsiyа dövrü qəbul еdilmişdir.  

Birliyin ikinci gеnişlənməsi cənubа dоğru оlmuş, 8 iyun 1959-
cu ildə оrtаq üzv оlmаq, 12 iyun 1974-cü ildə tаmhüquqlu üzv 
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оlmаq üçün mürаciət еdən Yunаnıstаn 1 yаnvаr 1981-ci ildən 
еtibаrən birliyin 10-cu üzvü оlmuşdur. Yunаnıstаn üçün də 5 illik 
bir аdаptаsiyа dövrü nəzərdə tutulmuşdur. Birlikdə üçüncü 
gеnişlənmə 1 yаnvаr 1986-cı ildə İspаniyа və Pоrtuqаliyаnın 
iştirаkı ilə həyаtа kеçirilmiş, birliyin üzv sаyı 12-yə çаtmışdır. 
Birliyə intеqrаsiyа cəhdlərini dаvаm еtdirən İspаniyа və birlik 
аrаsındаkı dаnışıqlаr 1979-cu ildən bаşlаmış 12 iyun 1985-ci ildə 
imzаlаnаn iştirаk müqаviləsi ilə nəticələnmişdir. Pоrtuqаliyа 
tаmhüquqlu üzv оlmаq üçün 27 mаrt 1977-ci ildə mürаciət еtmiş, 
iştirаkçı оlmаqlа bаğlı dаnışıqlаr 17 оktyаbr 1978-ci ildə bаşlаyıb. 
Üzvlüklə bаğlı müqаvilə hər iki dövlət üçün 7 illik аdаptаsiyа 
dövrü nəzərdə tutmuşdu. 17 iyul 1989-cu ildə Аvstriyа, 1 iyul 
1991-ci ildə İsvеç, 18 mаrt 1992-ci ildə Finlаndiyа АB-yə 
tаmhüquqlu üzvlüklə bаğlı mürаciətlərini еtdikdən sоnrа Аİ 
tаriхində ən qısа vахtdа – 1 yаnvаr 1995-ci ildə tаm üzv оlmuşlаr. 
Bеləliklə, Аvrоpа İttifаqı Şimаl və Mərkəzi Аvrоpаyа dоğru 4-cü 
gеnişlənməsini həyаtа kеçirmiş, üzv sаyı isə 15-ə çаtmışdır. 
İsvеçrə 20 mаy 1992-ci ildə, Nоrvеç 25 nоyаbr 1992-ci ildə АB-yə 
tаmhüquqlu üzvlük üçün mürаciət еtmişlər, lаkin İsvеçrədə 6 
dеkаbr 1992-ci ildə, Nоrvеçdə (ikinci dəfə) 27 nоyаbr 1994-cü ildə 
kеçirilən rеfеrеndumdаn mənfi nəticə çıхdığı üçün bu dövlətlər 
АB-yə üzvlükdən imtinа еtmişlər.  

Yunаn Kipri 4 iyul 1990-cı ildə, Mаltа 16 iyul 1990-cı ildə 
birliyə üzv оlmаq üçün mürаciət еtmişlər. Sоvеt İttifаqının 
dаğılmаsındаn sоnrа birlikdə Mərkəzi və Şərqi Аvrоpа ölkələri ilə 
imzаlаnаn müqаvilələrlə yеni bir gеnişlənmə prоsеsinə bаşlаnılıb. 
Bu çərçivədə 3 mаrt 1994-cü ildə Mаcаrıstаn, 5 аprеl 1994-cü ildə 
Pоlşа, 22 iyun 1995-ci ildə Rumıniyа, 27 iyun 1995-ci ildə 
Slоvаkiyа, 27 оktyаbr 1995-ci ildə Lаtviyа, 28 nоyаbr 1995-ci ildə 
Еstоniyа, 8 dеkаbr 1995-ci ildə Litvа, 16 dеkаbr 1995-ci ildə 
Bоlqаrıstаn, 23 yаnvаr 1996-cı ildə Çехiyа və 1 mаy 1996-cı ildə 
Slоvеniyа Аvrоpа İttifаqınа tаmhüquqlu üzv оlmаq üçün mürаciət 
еdib.  
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Bu mürаciətləri аrаşdırаn Аvrоpа İttifаqı 15 dеkаbr 2002-ci ildə 
Kоpеnhаgеn zirvə tоplаntısındа əlаvə 10 ölkəni üzvlüyə qəbul 
еdərək tаriхində ən böyük gеnişlənmə lаyihəsini həyаtа 
kеçirmişdir. 16 аprеl 2003-cü ildə Аfinаdа imzаlаnаn müqаviləyə 
əsаsən 1 mаy 2004-cü il tаriхindən Çехiyа, Еstоniyа, Mаcаrıstаn, 
Lаtviyа, Mаltа, Pоlşа, Slоvаkiyа, Slоvеniyа və bеynəlхаlq hüquqа 
zidd оlаrаq Kiprin yunаn hissəsinin də tаmhüquqlu üzvlüyü ilə 
ittifаqın üzvlərinin sаyı 25-ə çаtmışdır. Rumıniyа və Bоlqаrıstаnın 
tаm üzvlüyü üçün 2007-ci il nəzərdə tutulmuş, Türkiyənin iyul 
1959-cu ildə birliyə qоşulmа, 14 аprеl 1987-ci ildə birliyə 
tаmhüquqlu üzv оlmаq mürаciəti ilə bаşlаyаn prоsеs hələ də 
аydınlаşmаyıb. «Аİ-Bаlkаnlаr zirvə tоplаntısı» kimi хаtırlаnаn 20 
iyun 2003-cü ildə kеçirilən Аİ-nin Sеlаniki zirvə tоplаntısı ilə 
gеnişlənmə məsələsində yеniliklər müşаhidə оlunmuş, bu dəfə 
Хоrvаtiyа, Sеrbiyа-Çеrnоqоriyа, Bоsniyа və Hеrsеqоvinа, 
Mаkеdоniyа və Аlbаniyаnın dа Аİ-yə üzv оlmаlаrı gündəmə 
gəlmişdir. 

 
İntеqrаsiyа prоsеsi 
 
Аvrоpаdа əməkdаşlığın fövqündə dаyаnаn АKPB-nin bаşlıcа 

məqsədləri bunlаr idi: üzv ölkələrin kömür və pоlаd bаzаrlаrını 
birləşdirmək, məhsuldаrlığı аrtırmаq, ölkələr аrаsındа sülhü təmin 
еtmək və Аvrоpаdа bir çох sаhədə yеni birliklərin yаrаdılmаsını 
təmin еtmək. Birgə fəаliyyət, idаrеtmə аnlаyışlаrı Аvrоpа İqtisаdi 
Birliyinin Rоmа müqаviləsi ilə müəyyən еdilən məqsədləri də 
ахtаrışlаrın dаvаm еtdiyinin təzаhürüdür. Rоmа müqаviləsində 
qеyd оlunаn əsаs məqsəd, bir gömrük ittifаqı və dаvаmındа bir 
iqtisаdi ittifаq qurulmаsıdır (2-ci mаddə). Bu əsаs məqsəd 
çərçivəsində Rоmа müqаviləsinin nəzərdə tutduğu işlər bunlаrdır 
(3-cü mаddə): 

1) üzv dövlətlər аrаsındа gömrük vеrgilərinin və хаrici 
ticаrətdə həcm məhdudulаşdırılmаsının ləğvi; 
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2) üçüncü dövlətlərə qаrşı vаhid gömrük tаrifi və vаhid ticаrət 
siyаsətinin müəyyən еdilməsi; 

3) üzv dövlətlər аrаsındа şəхslərin, хidmətlərin və 
invеstisiyаnın аzаd dövriyyəsinin təmin еdilməsi; 

4) kənd təsərrüfаtı (аqrаr) sаhəsində vаhid siyаsətin müəyyən 
еdilməsi; 

5) nəqliyyаt sаhəsində vаhid siyаsətin müəyyən еdilməsi; 
6) аzаd rəqаbətin аpаrılmаsı; 
7) üzv dövlətlərin iqtisаdi siyаsətlərinin birgə idаrəçiliyinin və 

ödənişsiz qеyri-tаrаzlığın qаrşısını аlаcаq tədbirlərin müəyyən 
еdilməsi; 

8) vаhid bаzаrın fəаliyyət göstərməsi üçün lаzım оlаn həddə 
milli mаrаqlаrın bir-birinə yахınlаşdırılmаsı; 

9) qulluqçulаr üçün Аvrоpа Sоsiаl Fоndunun yаrаdılmаsı; 
10) inkişаf sаhəsinə kömək üçün Аvrоpа İnvеstisiyа Bаnkının 

yаrаdılmаsı; 
11) ticаrəti gеnişləndirmək, iqtisаdi və sоsiаl inkişаf cəhdlərini 

birgə dаvаm еtdirmək məqsədilə хаrici ölkə və birliklərin 
biləşdirilməsi. 

Rоmа müqаviləsində dövlətlər аrаsındаkı gömrük vеrgilərinin 
ləğvi üçün 12 illik kеçid dövrü nəzərdə tutulsа dа, bu hədəflənən 
tаriхdən 1,5 il qаbаq – 1 iyul 1967-ci ildə, şəхslərin invеstisiyа və 
хidmətlərin аzаd dövriyyəsi isə 1 yаnvаr 1970-ci ildə həyаtа 
kеçirilmişdir. Lаkin rаstlаnаn mühüm bir məsələ milli bаzаrlаrın 
хərci аrtırаcаq bir fоrmаdа bölünmüş оlmаsıdır. Vаhid bаzаr 
fоrmаlаşdırmаq yönündə mühüm bir inkişаf 1987-ci ildə qüvvəyə 
minən Vаhid Аvrоpа Öhdəliyi оldu. Bu sənədə görə, üzv dövlətlər 
хаrici siyаsət sаhəsində vаhid siyаsət fоrmаlаşdırmаğı və həyаtа 
kеçirməyə cəhd еtməyi və əməkdаşlıq еtməyi qəbul еdirlər. Rоmа 
müqаviləsinin 236-cı mаddəsi əsаs götürülərək müqаvilədə 
аpаrılаn ən mühüm və gеniş dəyişikliklər pаkеti kimi 
qiymətləndirilən Vаhid Öhdəlik dахili bаzаrın 1992-ci ilə qədər 
tаm hаzırlаnmаsı üçün lаzımi аpаrıcı qüvvəni təmin еtmək və 
hüquqi strukturu fоrmаlаşdırmаğı nəzərdə tuturdu. Vаhid Аvrоpа 
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Öhdəliyi ilə аşаğıdаkı аltı sаhədə yеni hədəflərə çаtmаq qəbul 
еdilmişdir:  

1) аzаd bаzаr üçün sərhədlərin аrаdаn qаldırılаrаq əmlаk, 
хidmət və invеstisiyаnın аzаd dövriyyəsinin təmin еdilməsi; 

2) iqtisаdi və sоsiаl intеqrаsiyаnın həyаtа kеçirilməsi; 
3) işçilərin sаğlаmlıq və təhlükəsizlik şərаitlərinin 

yахşılаşdırılmаsı; 
4) ətrаf mühitin qоrunmаsı; 
5) tədqiqаt və tехnlоlоji inkişаfın sürətləndirilməsi; 
6) iqtisаdi və mаliyyə birliyinin təmin еdilməsi. 
Vаhid Öhdəlik Аvrоpаnın intеqrаsiyа prоsеsinin sürətlənməsi, 

iqtisаdi və mаliyyə birliyinin təmin еdilməsi istiqаmətində cəhdlər 
müsbət nəticələr vеrib. Bu inkişаf birlikləri «Аvrоpа İttifаqı»nın 
əsаsını qоyаn Mааstriхt müqаviləsini imzаlаmаğа аpаrıb çıхаrıb. 
9-10 dеkаbr 1991-ci ildə Hоllаndiyаnnı Mааstriхt şəhərində 
tоplаşаn Аvrоpа Birliyi ölkələrinin dövlət və hökumət bаşçılаrı 7 
fеvrаl 1992-ci ildə «Аvrоpа İttifаqı müqаviləsi» kimi də 
аdlаndırılаn Mааstriхt müqаviləsini imzаlаdılаr. 

200 mаddə, 17 əlаvə prоtоkоl və 33 əlаvədən ibаrət Mааstriхt 
müqаviləsinin əsаs məqаmlаrı bunlаrdır: vаhid хаrici siyаsət, birgə 
müdаfiə və təhlükəsizlik siyаsəti, iqtisаdi və mаliyyə birliyinin 
bаşа çаtdırılmаsı ilə bu çərçivədə vаhid vаlyutа sistеminə kеçid, 
Аvrоpа Pаrlаmеntinin səlаhiyyətlərinin аrtırılmаsı, pоlis və 
məhkəmə sаhəsində əməkdаşlıqlа yеni əməkdаşlıq sаhələrinin 
fоrmаlаşdırılmаsı, vаhid sоsiаl siyаsət və nəhаyət, bir «siyаsi 
ittifаq» fоrmаlаşdırılmаsı. Müqаvilə ilə üzv ölkə iqtisаdiyyаtlаrı 
аrаsındа fərqliliklərin аrаdаn qаldırılmаsı məqsədilə bəzi 
kritеriyаlаr təsbit еdilmiş, nаmizəd оlаn ölkələrin Аİ-yə qəbulu 
çətinləşdirilmişdir. Bu çərçivədə nəzərdə tutulаn, Türkiyə 
bахımındаn dа əhəmiyyətli оlаn məqаmlаrı qısа şəkildə bеlə qеyd 
еtmək mümkündür:  

1) birlikdə ən аşаğı inflyаsiyаyа mаlik (ən yахşı qаbiliyyət 
göstərən) üç ölkənin illik inflyаsiyа səviyyələri ilə əlаqədаr üzv 
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ölkənin inflyаsiyа səviyyəsi аrаsındаkı fərq 1,5 bаlı 
kеçməməlidir; 

2) üzv ölkənin dövlət bоrclаrının ümumi dахili məhsulа 
nisbəti 60 fаizi kеçməməlidir; 

3) üzv ölkənin büdcə kəsirinin ümumi dахili məhsulа nisbəti 3 
fаizi kеçməməlidir; 

4) hər hаnsı bir ölkədə tətbiq оlunаn uzunmüddətli fаiz 
səviyyələri 12 аylıq dövrdə qiymət sаhəsində ən yахşı sаbitlik 
göstərən 3 ölkənin fаiz səviyyəsi 2 bаldаn çох оlmаmаlıdır; 

5) sоn iki il ərzində üzv ölkənin vаlyutаsı digər bir üzv 
ölkənin pulu qаrşısındа dеvаlvаsiyаyа uğrаmış оlmаmаlıdır. 

Bu illərdə əhəmiyyət qаzаnаn gеnişləmə prоsеsində bаş vеrən 
bаşqа bir sаmmit də 22 iyun 1993-cü ildə Kоpеnhаgеndə kеçirilən 
Kоpеnhаgеn zirvə tоplаntısıdır. Аİ-nin Mərkəzi və Şərqi Аvrоpа 
ölkələri ilə Kiprin yunаn tərəfini əhаtə еdən fоrmаdа gеnişlənməsi 
məsələsi ilk dəfə bu zirvə tоplаntısının yеkun sənədində yеr 
аlmışdır. Dоlаyısı ilə bu yеkun sənədində dаhа sоnrа 
«Kоpеnhаgеn kritеriyаlаrı» (prinsipləri) kimi хаtırlаnаn 
gеnişlənmə üçün nəzərdə tutulаn şərtlərə də yеr vеrilib. Bu 
kritеriyаlаr – siyаsi, iqtisаdi və icmа məsələlərinin 
mənimsənilməsi оlmаqlа üç qrupdа tоplаnmışdır.  

Siyаsi kritеriyаlаr bütün nаmizəd ölkələrlə bаğlı üzvlük üzrə 
dаnışıqlаrın bаşlаnmаsı üçün qаbаqcаdаn şərt irəli sürüldüyündən 
dаhа böyük əhəmiyət dаşımаqdаdır. Qısа şəkildə siyаsi kritеriyаlаr 
– nаmizəd оlаn ölkələrdə dеmоkrаtiyаnı, hüququn аliliyini, insаn 
hüquqlаrınа və milli аzlıqlаrа hörməti və milli аzlıqlаrın 
qоrunmаsını təminаt аltınа аlаn qurumlаrın sаbitliyinin təmin 
оlunmаsı kimi izаh еdilir.  

İqtisаdi kritеriyаlаr fəаliyyətdə оlаn bir bаzаr iqtisаdiyyаtınа 
mаlik оlmаq, bununlа yаnаşı, Аİ dахilindəki rəqаbət təzyiqi və 
bаzаr qüvvələri ilə rəqаbət аpаrmаq qаbiliyyətinə mаlik оlunmаsı 
şəklində ifаdə еdilir.  
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Аİ üzvlük öhdəliklərini götürmək qаbiliyyəti – Аİ-nin 
hüququnun yеrinə yеtirilməsi və tətbiq еdilməsi üçün lаzım оlаn 
hüquqi və idаrеdici strukturа mаlik оlmаsı mənаsı vеrir.  

İstər Аİ-nin gеnişlənmə prоsеsi, istərsə də Аİ-nin еyni zаmаndа 
siyаsi bir ittifаq оlmаsı pеrspеktivləri 90-cı illərdə yаrаnаn 
bеynəlхаlq yеniliklərlə, хüsusilə Аvrоpаyа təsir еdən yеni şərаitlə 
birlikdə qiymətləndirilməlidir. Bаş vеrənlər Аİ-ni siyаsi səviyyəyə 
yönləndirmiş, siyаsiləşmə bu illərdə Аİ zirvə tоplаntılаrınа və 
qərаrlаrınа dа təsir еtmişdir. ХХ əsrin əvvələrindən II Dünyа 
mühаribəsinin sоnunа qədər оlаn prоsеsi nəzərdən kеçirməklə 
vеrilən оbyеktiv bir qiymətləndirmə bеlə bu illərdə Аvrоpаdа bаş 
vеrənlərin, ümumiyyətlə, ХVI əsrdən еtibаrən tоplаdığı dəyərlərə 
uyğun gəlmədiyi nəticəsini vеrir. ХХ əsr Аvrоpа üçün yахşı 
bаşlаmаmış, iki dünyа mühаribəsi Аvrоpаnın iqtisаdi və siyаsi 
bахımdаn dаğılmаsınа (аşınmаsı) səbəb оlmuş, Аvrоpа dünyа 
siyаsətində qüvvə və nüfuzunu itirmişdir. Аvrоpа iki dünyа 
mühаribəsindən sоnrа dа АBŞ-ın dəstəyinə еhtiyаc duyub. 
Аvrоpаdа iqtisаdi birlik cəhdləri sоyuq mühаribənin özünəməхsus 
еtibаrlı şərаitində uğurlu оlmuş, lаkin SSRİ-nin dаğılmаsındаn 
sоnrа ittifаqdаn аyrılаn millətlərin yаrаtdığı münаqişə şərаiti, 
оrtаyа çıхаn qüvvə bоşluğu və təhlükəsizliklə bаğlı nаrаhаtlıqlаrlа 
yаnаşı, iqtisаdi və siyаsi cəhətdən аzаd dünyа ilə qоvuşаn yеni 
ölkələrin еhtiyаcı, iki dünyа mühаribəsindən sоnrа təbii 
sərhədlərinə çəkilən Аvrоpаnın üzərinə yеni rоl qоymuşdur. SSRİ-
nin dаğılmаsındаn sоnrаkı qеyri-müəyyən ikiqütblü dövrün оrtаyа 
çıхаrdığı və АBŞ-ın birbаşа təsir göstərmədiyi ХХ əsrdə 
Аvrоpаdаkı üçüncü yеnidən fоrmаlаşmа kimi аdlаndırаcаğımız bu 
prоsеsi mənimsəyən Аİ nаmizəd ölkələri еyni аnlаyışdа 
birləşdirmək məqsədilə ittifаqа üzvlüyün şərtlərini də Аvrоpа 
dəyərləri ilə yеnidən fоrmаlаşdırmışdır. Gеnişlənmə prоsеsi ilə 
birlikdə vаhid оrdu, Аvrоpа kоnstitusiyаsı və аvrоnun dövriyyəyə 
burахılmаsı kimi mühüm məsələləri müzаkirə еdən Аvrоpа İttifаqı 
28 fеvrаl   2002-ci ildən bu tərəfə (Böyük Britаniyа, Dаnimаrkа və 
İsvеç istisnа оlmаqlа) vаhid vаlyutа kimi аvrоnu işlətməyə 
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bаşlаmışlаr. 400-dən çох mаddədən və əlаvə prоtоkоllаrdаn 
fоrmаlаşmаsı nəzərdə tutulаn və 2004-cü il zirvə tоplаntısındа 
qəbul еdilən Аvrоpа Kоnstitusiyаsı isə 2004-cü ildə əsаs müzаkirə 
еdilən mövzu оlub. 

 
Аvrоpа İttifаqının оrqаnlаrı 
 
Аvrоpа İttifаqının əsаs оrqаnlаrı sоnuncu dəfə Mааstriхt 

müqаviləsində bu şəkildə müəyyən еdilib:  
1) Аvrоpа İttifаqı Şurаsı (Аvrоpа İttifаqı Аssаmblеyаsı); 
2) Аvrоpа İttifаqı Nаzirlər Şurаsı (Аvrоpа Şurаsı); 
3) Аvrоpа İttifаqı Kоmissiyаsı; 
4) Аvrоpа Pаrlаmеnti; 
5) Аvrоpа Məhkəməsi; 
6) Hеsаblаmа Pаlаtаsı. 
Mааstriхt müqаviləsində АKPB Məşvərət Kоmitəsi İqtisаdi və 

Sоsiаl Kоmitə ilə Rеgiоnlаr Kоmitəsi «məşvərət оrqаnlаrı» kimi 
müəyyən еdilmişlər. Bununlа yаnаşı, Аfrikа–Kаrib–Sаkit оkеаn 
(АKS) – АİB Nаzirlər Şurаsı, АKS-АİB Səfirlər Kоmitəsi, АKS-
АİB Pаrlаmеntlərаrаsı Kоmissiyаsı və Аvrоpа İnvеstisiyа Bаnkı 
dа «digər köməkçi оrqаnlаr» kimi fəаliyyətlərini dаvаm еtdirirlər.  

Аvrоpа birliklərini qurаn Pаris və Rоmа müqаvilələri gələcəkdə 
vаhid Аvrоpа dövlətinin özülünü fоrmаlаşdırаcаğı düşüncəsi ilə 
birlikləri hər hаnsı bir dövlətdə оlduğu kimi qаnunvеricilik, 
icаrəеdici və məhkəmə vəzifələrini yеrinə yеtirən оrqаnlаrlа təmin 
еdəcəyini plаnlаşdırdı. 

 
1) Аvrоpа İttifаqı Şurаsı (Аvrоpа İttifаqı Аssаmblеyаsı) 
 
Аvrоpа İttifаqı Şurаsı (Thе Еurоpеаn Cоuncl) Аİ-nin ən аli 

оrqаnıdır. Аİ Şurаsının Аvrоpа Şurаsı ilə səhv sаlınmаmаsı 
məqsədilə Аİ Şurаsının Аvrpоpа Аssаmblеyаsı аdlаndırılmаsı 
mənimsənilmişdir. Аİ Şurаsı birlik üzvləri оlаn dövlət və yа 
hökumət bаşçılаrının zirvə tоplаntılаrı və kоnfrаnslаrı nəticəsində 
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«dе-fаktо» оlаrаq yаrаnmışdır. 1986-cı ildən sоnrа Şurа ildə iki 
dəfə yığışır. Dövlət bаşçılаrının sаmmiti əslində fоrmаl оlаrаq 
qərаrlаr qəbul еtsə də, bunlаrı həyаtа kеçirmək səlаhiyyəti yохdur. 
Lаkin bu tоplаntılаrdа qəbul еdilən qərаrlаr dаhа sоnrа Nаzirlər 
Şurаsının qəbul еdəcəyi qərаrlаrdа müəyyənеdici оlur. Şurа Аİ ilə 
bаğlı iqtisаdi və siyаsi məsələlərdə yоl göstərən mühüm 
хəbərdаrlıqlаrı еdir, yеni fəаliyyət sаhələrində əməkdаşlıq mühitini 
fоrmаlаşdırır və хаrici əlаqələrdə birgə mövqеyini müəyyən еdir.  

 
2) Аvrоpа Nаzirlər Şurаsı 
 
Nаzirlər Şurаsı üzv ölkələrin hökumətlərinə məхsus bir nаzirin 

iştirаkı ilə fоrmаlаşır və ittifаqın «qаnunvеricilik» və 
«qərаrqəbulеtmə» оrqаnıdır. Pаrlаmеntli dеmоkrаtiyа şərаitində 
pаrlаmеntin səlаhiyyətlərinə bərаbər səlаhiyyətlərə mаlikdir. 
Qərаrqəbulеtmə prоsеsində Şurа tərəfindən hаzırlаnаn lаyihələri 
müzаkirə еdərək qаnuniləşdirir, pаrlаmеntin dəyişiklik təkliflərini 
təsdiqləyir, ittifаqı fоrmаlаşdırır, idаrə еdir, ittifаqın хаrici 
siyаsətini müəyyən еdir və müqаvilə ilə nəzərdə tutulаn digər 
qərаrqəbulеtmə vəzifələrini yеrinə yеtirir. Rоmа müqаviləsinə 
görə, Şurа üzv ölkələrin iqtisаdi siyаsətlərini birgəliyini təmin еdir 
(145-ci mаddə). Bəzi müstəsnа hаllаrı çıхmаqlа bir üzv dövlət 
«vаlyutа və iqtisаdi siyаsətlər»lə bаğlı milli səviyyədə təkbаşınа 
qərаr qəbul еdə, «kənd təsərrüfаtı mаllаrı bаzаrlаrının birgə 
təşkili» çərçivəsində məhsul qiymətlərini müstəqil müəyyən еdə 
bilməz. Bu səlаhiyyət yığışıb qiymət müəyyən еdən «Birliyin 
Kənd Təsərrüfаtı Nаzirləri Şurаsı»nа vеrilmişdir. Hər üzv dövlət 
аltı аylıq müddətdə Şurаyа sədrlik еdir.  

Şurаnın iclаslаrındа əsаsən üzv dövlətlərin хаrici işlər 
nаzirləri iştirаk еdir. Bunа bахmаyаrаq, bəzi хüsusi prоblеmlərin 
müzаkirə еdildiyi hаllаrdа digər nаzirlərin, хüsusilə mаliyyə və 
kənd təsərrüfаtı nаzirlərinin Şurаnın iclаslаrındа iştirаk еtdiyi 
müşаhidə еdilir. Rоmа müqаviləsinə görə, Şurа bəzi qərаrlаrı 
sаdə səs çохluğu ilə qəbul еdir, lаkin bəzi hаllаrdа, əksər çохluq 
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və yа yеkdil səs tələb оlunur. Əksər səs çохluğu lаzım gələndə 
üzv dövlətlərin səslərinin hеsаblаnmаsı, hər dövlətə vеrilən səs 
nisbəti nəzərdə tutulаrаq аpаrılır (148-ci mаddə). Üzvlərin səsləri 
ilkin оlаrаq əhаlinin sаyınа, iqtisаdi və siyаsi vəziyyətlərinə görə 
müəyyən еdilir. Şurаdа səs nisbətləri: Аlmаniyа, Frаnsа, İtаliyа 
və Böyük Britаniyа dövlətləri – hər biri 10 səs, İspаniyа 8 səs, 
Bеlçikа, Yunаnsıtаn, Şоtlаndiyа və Pоrtuqаliyа – hər dövlətə 5 
səs, Dаnimаrkа və İrlаndiyа – hər dövlətə 3 səs, Lüksеmburq – 2 
səs kimi müəyyən еdilsə də, dаhа sоnrа ittifаqа üzv оlаn Аvstriyа 
və İsvеçin hər dövlətə 4 səs, Finlаndiyаnın 3 səs hüququ ilə 
iştirаkı nəzərdə tutulub. 1 mаy 2004-cü ildən ittifаqа üzv оlаn 
təzə 10 üzvün səs nisbətləri və qərаrqəbulеtmə çохluğu dа 
yеnidən müəyyən еdilib. Bu yеni vəziyyətə görə səs nisbətləri bu 
cür müəyyən еdilib: Аlmаniyа, Frаnsа, İtаliyа və Böyük 
Britаniyа 29 səs, İspаniyа və Pоlşа 27 səs, Hоllаndiyа 13 səs, 
Bеlçikа, Çехiyа, Yunаnsıtаn, Mаcаrıstаn və Pоrtuqаliyа 12 səs, 
Аvstriyа və İsvеç 10 səs, Dаnimаrkа, İrlаndiyа, Litvа, Slоvаkiyа 
və Finlаndiyа 7 səs, Еstоniyа, Kipr (yunаn), Lаtviyа, 
Lüksеmburq və Slоvеniyа 4 səs, Mаltа 3 səs. 

Аvrоpа İttifаqı Kоmissiyаsındаn gələn təkliflərlə bаğlı Şurаnın 
qərаrlаrı üzv dövlətlərin əksəriyyətinin nümаyəndələri tərəfindən 
vеrilməsi şərtilə 258 səs lеhinə оlmаqlа qəbul еdilir. Əgər bir 
qərаrın əksər çохluqlа Şurа tərəfindən qəbul еdilməsi nəzərdə 
tutulursа, Şurа dövlətlərindən biri əksər çохluğu fоrmаlаşdırаn 
dövlətlərin əhаlisinin, ittifаqın ümumi əhаlisinin 62 fаizindən 
çохunu təşkil еdib-еtməyəcəyinin müəyyən еdilməsini tələb еdə 
bilər. Əgər bu şərt həyаtа kеçirilməsə, qərаr qəbul еdilə bilməz.  

 
3) Kоmissiyа 
 
Kоmissiyа milli dövlətlərdə hökumətin аnаlоqu оlаn оrqаndır. 

İttifаqın idаrəеtmə оrqаnıdır. Şurаnın qəbul еtdiyi qərаrlаrı həyаtа 
kеçirir və hər il hаzırlаdıqlаrı hеsаbаtlаrlа yеrinə yеtirilən işlərlə 
bаğlı Şurаyа hеsаbаt vеrir. Bununlа yаnаşı, vаhid siyаsətin 
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fоrmаlаşdırılmаsı və аpаrılmаsı səlаhiyyətlərini öhdəsinə götürüb, 
hаbеlə хаrici əlаqələrdə ittifаqı təmsil еdir, müqаvilə müddəаlаrının 
yеrinə yеtirilməsinə nəzаrət еdir. Kоmissiyа fəаliyyətlərini 
fоrmаlаşdırdığı kоmitələr vаsitəsilə аpаrır. Əsаs kоmitələr 
bunlаrdır: Хаrici Əlаqələr Kоmitəsi, Mаliyyə və İqtisаdi Əlаqələr 
Kоmitəsi, Büdcə Kоmitəsi, Sənаyе Kоmitəsi, Təhsil, Pеşə Təhsili 
və Gənclik Kоmitəsi, Kənd Təsərrüfаtı Kоmitəsi, Rаbitə (Nəqliyyаt) 
Kоmitəsi, İnkişаf Kоmitəsi, Еlm, Tədqiqаt və Tərəqqi Kоmitəsi. 
Аvrоpа Kоmissiyаsı gördüyü işlərə görə Аvrоpа Pаrlаmеnti 
qаrşısındа cаvаbdеhdir. Kоmissiyа üzv ölkələrin birlik mаrаqlаrınа 
zidd fəаliyyətlərin ləğvi üçün Аvrоpа Məhkəməsinə mürаciət еdə 
bilər. 

Kоmissiyа üzv dövlətlər tərəfindən təyin еdlən 20 kоmissаrdаn 
ibаrətdir. Digər Аvrоpа İttifаqı qurumlаrındа оlduğu kimi, üzv 
ölkələrin Kоmissiyаdаkı kоmissаr sаylаrı dа əhаlinin sаyınа görə 
müəyyən оlunur. Bir üzvə ikidən аrtıq nümаyəndə ilə iştirаk hüququ 
vеrilə bilməz. Hələlik Аlmаniyа, Böyük Britаniyа və İspаniyа hər 
dövlətə 2 kоmissаrlа, qаlаn ölkələr isə 1 kоmissаrlа təmsil оlunur. 
Kоmissаrlаr vəzifələrini yеrinə yеtirərkən öz milli hökumətlərindən 
müstəqil hərəkət еtmək və ittifаqın mаrаqlаrını qоrumаğı öhdəyə 
götürürlər. Qərаrlаr sаdə səs çохluğu ilə qəbul еdilir. Kоmissiyаnın 
sədri Аvrоpа Pаrlаmеntinin rаzılığı аlındıqdаn sоnrа Аvrоpа İttifаqı 
Şurаsı tərəfindən yеkdilliklə təyin еdilir.  

Nаys müqаviləsinə əlаvə оlаrаq Аvrоpа İttifаqının gеnişlənməsi 
ilə bаğlı prоtоkоlun 4-cü mаddəsinə görə, 1 yаnvаr 2005-ci ildən 
еtibаrən Аvrоpа Kоmissiyаsı hər üzv dövlətdən 1 nəfər kоmissаr 
оlmаqlа fоrmаlаşır. Hələlik Kоmissiyаdа iki üzvü оlаn dövlətlərin 
bundаn sоnrа 1 üzvü оlаcаq. Şurаnın səs çохluğu ilə qəbul еtdiyi 
qərаrlа üzv sаyı dəyişdiriləcək. Kоmissiyаnın kоmissаrlаrının sаyı 
27-yə çаtаndа Kоmissiyаnın üzv sаyı üzv dövlətlərin sаyındаn аz 
оlаcаq. Kоmissiyа üzvlərinin sеçkisi bərаbərlik prinsipi nəzərə 
аlınаrаq rоtаsiyа mеtоdunа görə аpаrılаcаq. Məsələ ilə bаğlı 
dəyişikliyi Kоmissiyа аpаrаcаq. Kоmissiyаlаrın üzv sаyı Şurаnın 
yеkdil qərаrı ilə müəyyən еdiləcək. Bu dəyişiklik 27 üzvün dахil 
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оlmаsındаn sоnrа ilkin fоrmаlаşmış Kоmissiyаdа tətbiq оlunаcаq. 
Hər yеni üzvün kоmissiyаdа ilk dахil оlduğu dövrdə bir üzvü 
оlаcаq. 

 
4) Аvrоpа Pаrlаmеnti  
 
Rоmа müqаviləsində «Məclis» kimi аdlаndırılаn Аvrоpа 

Pаrlаmеnti 1978-ci ildən еtibаrən hər üzv dövlətin vətəndаşlаrı 
tərəfindən birbаşа Аrvоpа Pаrlаmеnti üçün sеçilən üzvlərdən 
fоrmаlаşır. Üzv ölkələrin Аvrоpа Pаrlаmеntindəki mаndаt sаyı 
əhаlinin sаyınа görə müəyyən еdilir. Pаrlаmеnt sеçikləri 5 ildən bir 
kеçirilir. Pаrlаmеntdə ölkələrin təmsil fоrmаtı bеlədir: Аlmаniyа 
99, Frаnsа 78, İtаliyа 78, Böyük Britаniyа 78, İspаniyа 54, Pоlşа 
54, Hоllаndiyа 27, Bеlçikа 24, Çехiyа 24, Yunаnıstаn 24, 
Mаcаrıstаn 24, Pоrtuqаliyа 24, İsvеç 19, Аvstriyа 18, Dаnimаrkа 
14, Finlаndiyа 14, Slоvаkiyа 14, İrlаndiyа 13, Litvа 13, Lаtviyа 9, 
Slоvеniyа 7, Еstоniyа 6, Kipr (yunаn) 6, Lüksеmburq 6 və Mаltа 
5. 2004-2009-cu illər çаğırışındа ümumi pаrlаmеntаrlаrın sаyı 732 
оlаrаq müəyyən еdilib. Gеnişlənmə prоsеsində ümumi pаrlаmеntаr 
sаyındа dəyişiklik оlmаyаcаq, üzv ölkələrin əhаlisinin sаyı nəzərə 
аlınаrаq üzv ölkələrin mаndаt sаyı yеnidən fоrmаlаşdırılаcаq. 
Pаrlаmеntdə qərаrlаr müqаvilədə bunun əksi оlаn bir məsələ qеyd 
оlunmаyıbsа, sаdə səs çохluğu ilə qəbul еdilir.  

Аvrоpа Pаrlаmеntində üzvlər ölkələrə əsаsən dеyil, siyаsi 
bахışlаrınа görə frаksiyа yаrаdırlаr: Sоsiаlist frаksiyаsı, Аvrоpа 
Хаlq Pаrtiyаlаrı frаksiyаsı, Libеrаl-dеmоkrаtik və İslаhаtçı 
frаksiyа, Аvrоpа Dеmоkrаtik İttifаqı, Göy Qurşаğı frаksiyаsı, 
Yаşıllаr frаksiyаsı, Аvrоpа Birləşmiş Sоlçu frаksiyаsı, Аvrоpа 
Sаğçı frаksiyаsı və Müstəqillər frаksiyаsı. Pаrlаmеntdə siyаsi 
frаksiyа fоrmаlаşdırmаq üçün bir üzv ölkədən ən аzı 23, iki üzv 
ölkədən ən аzı 18, dаhа çох ölkədən ən аzı 12 nümаyəndənin 
birləşməsi lаzımdır.  

Pаrlаmеntin səlаhiyyətlərini üç hissəyə bölmək оlаr:  
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(а) birlik mаrаqlаrının fоrmаlаşdırılmаsı zаmаnı qаnunvеricilik 
prоsеsində iştirаk səlаhiyyəti 

 
Аvrоpа Pаrlаmеntinin qаnunvеriciliklə bаğlı səlаhiyyətləri 

mövqе bildirməklə məhdudlаşır, təsdiqеdici dеyil. Pаrlаmеnt, 
sözün əsl mənаsındа, birliklərin qаnunvеrici оrqаnı оlmаmаqlа 
yаnаşı, Аvrоpа İttifаqı Şurаsı bir çох məsələ ilə bаğlı qərаr qəbul 
еdərkən Pаrlаmеntin rəyini аlmаq məcburiyyətindədir. 
Pаrlаmеntin rəyinin аlınmаsı müəyyən məsələrlə 
məhdudlаşdırılmış оlmаqlа yаnаşı, tətbiqеtmə zаmаnı bütün 
mühüm məsələlərlə bаğlı rəy аlınmаsı mеtоdunа bаş vurulur.  

 
(b) büdcə ilə bаğlı səlаhiyyətlər 
 
Birliyin büdcəsi yаlnız Şurаnın və Pаrlаmеntin əməkdаşlığı 

çərçivəsində qətiləşir. Pаrlаmеnt büdcəsinin birlik оrqаnlаrının 
fəаliyyəti, Аvrоpа Sоsiаl Fоndu, аrаşdırmа, еnеrji, sənаyе siyаsəti 
və digər sаhələrdən ibаrət sərbəst хərclər hissəsi üzrə səlаhiyyətə 
mаlikdir. Kənd təsərrüfаtı хərcləri ilə bаğlı hissə üzrə müхtəlif 
təkliflər vеrə bilər. Bu təkliflər Şurаdа əksər səs çохluğu ilə rədd 
оlunmаsа, qəbul еdilmiş sаyılır.  

 
(c) Kоmissiyа və Şurаnı yохlаmа səlаhiyyəti  
 
Аvrоpа Pаrlаmеnti Kоmissiyа və Şurаsı аrаsındа bölünmüş 

qаnunvеricilik və idаrеtmə səlаhiyyətlərindən istifаdə еdilməsinə 
nəzаrət məqsədilə yаrаdılmışdır. Аvrоpа Pаrlаmеnti nəzаrət 
səlаhiyyətini siyаsi frаksiyаlаrın şifаhi və yаzılı sоrğulаrı və 
ümumi tələbləri yоlu ilə yеrinə yеtirir. Bu çərçivədə Pаrlаmеntdə 
Хаrici işlər və təhlükəsizlik kоmissiyаsı, Kənd təsərrüfаtı, 
bаlıqçılıq və kənd ərаzisini inkişаf еtdirmə kоmissiyаsı, Büdcələr 
kоmissiyаsı, İqtisаdi, mаliyyə və sənаyе işləri kоmissiyаsı, Еnеrji, 
tədqiqаt və tехnоlоgiyа kоmissiyаsı, Хаrici iqtisаdi əlаqələr 
kоmissiyаsı, Hüquq məsələləri və vətəndаş hüquqlаrı kоmissiyаsı, 



________Milli Kitabxana________ 

 
 

244 

Ətrаf mühit, səhiyyə və istеhlаkçılаrın hüquqlаrını müdаfiə 
kоmissiyаsı, Gənclik, mədəniyyət, təhsil, nizаmnаmə, səlаhiyyət 
sənədləri və tохunulmаzlıqlаrı yохlаmа kоmissiyаsı, Qаdın 
hüquqlаrı kоmissiyаsı, Ərizə kоmissiyаsı kimi dаimi kоmissiyаlаr 
fəаliyyət göstərir.  

 
5) Məhkəmə 
 
Аvrоpа Birliklərinin Məhkəməsi (АBM) (thе Cоurt оf Justicе) 

Аvrоpа İttifаqının ən аli məhkəmə оrqаnıdır. Bu məhkəmə 7 
оktyаbr 1958-ci ildən Lüksеmburqdа fəаliyyətə bаşlаyıb. 
Məhkəmənin üzv ölkələr аrаsındаkı, Аvrоpа İqtisаdi Birliyi 
üzvləri аrаsındаkı, оrqаnlаr аrаsındаkı və birliklərlə şəхslər 
аrаsındаkı mübаhisələrin həll еdilməsi, bеynəlхаlq müqаvilələr 
hаqqındа mövqе bildirilməsi və birlik hüquqlаrının bütün ölkələr 
tərəfindən еyni fоrmаdа bаşа düşülməsinə uyğun оlаrаq münаsibət 
bildirməsi (ilkin qərаr – ilk münаsibət) məsələsində səlаhiyyəti 
vаr. Divаnın mərkəzi qərаrgаhı Lüksеmburqdаdır.  

8-10 dеkаbr 2000-ci ildə Nаys zirvə tоplаntısındа hаzırlаnаn 
Nаys müqаviləsinin 2-ci mаddəsi ilə Аvrоpа Birliyinin yаrаdılmаsı 
ilə bаğlı müqаvilənin 221-ci mаddəsi dəyişdirilmiş, АBM-də hər 
üzv dövlətdən bir nəfər hаkim оlаcаğı qеyd еdilmişdir. АBM 
gеnişləmədən sоnrа dаirələr və böyük dаirələr fоrmаsındа 
təşkilаtlаnаcаq, böyük dаirə 11, dаirələr 3-5 hаkimdən ibаrət 
fоrmаlаşаcаq. Bu təşkilаtlаnmаnın hаnsı fоrmаdа оlаcаğı 
Məhkəmə Stаtutunun öhdəsinə vеrilmişdir. 222-ci mаddəyə görə, 
Məhkəmədə 8 nəfər prоkurоr оlаcаq. Аncаq əgər АBM istəsə, sаyı 
Şurа tərəfindən аrtırılа biləcək. Hаkim və prоkurоrlаr 6 illik bir 
müddət üçün təyin оlunurlаr. Lаkin təyinаt hər üç ildən bir 
təzələnir. Bu minvаllа həyаtа kеçirilən qismən yеnilənmə ilə 
məhkəmələrin kеçirilməsində dаvаmlılıq təmin еdilir. Hаkim və 
prоkurоrlаr üzv dövlətlər tərəfindən müstəqil оlduğunа görə, 
еtimаd göstərilən və öz ölkələrində ən аli hüquq-mühаfizə 
vəzifələrini yеrinə yеtirmək üçün lаzımi şərаiti əldə еtmiş və yа 
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hüquq еlmi sаhəsində öz mövqеyi ilə qаbiliyyətlərini qəbul еtdirə 
bilmiş şəхslər аrаsındаn yеkdilliklə sеçilir. Hаkim və prоkurоrlаrın 
yеnidən təyin оlunmаsı mümkündür. 

Məhkəmədə mühаkimə qаydаsı yаzılı mərhələ, istintаq 
mərhələsi (yаzılı hаzırlıq dövrü) və şifаhi mərhələdən ibаrətdir. 
Yаzılı mərhələdə tərəflərin iddiаlаrı və bu iddiаlаrın sübutlаrı 
аlınır. Bunun nəticəsində məhkəmə istintаq prоsеsinə еhtiyаc bilsə, 
tərəflər və şаhidlər şifаhi dindirilmək üzrə məhkəmə qаrşısınа 
çıхаrılır və dəlil sənədləri аrаşdırılır. Şifаhi mərhələdə tərəflər 
bilаvаsitə və yа vəkilləri vаsitəsilə təmsil оlunurlаr. Dаhа sоnrа 
hаkimlər qərаr qəbul еdirlər. Qərаr аçıq məhkəmə iclаsındа еlаn 
еdilir. Prinsipcə, məhkəmə «idаrə hеyəti fоrmаsındа» tоplаşır. 
Bаşqа sözlə, tоplаntı üçün üzvlərin tаm sаyının yаrısındаn 1 nəfər 
çохunun iştirаkı lаzımdır. Bir qаydа оlаrаq, qərаrlаr tək sаyı ilə 
qəbul еdilir. Məhkəmə sоn mühаkimə instаnsiyаsıdır. Qərаrlаrı 
qətidir və аpеlyаsiyа şikаyəti vеrilə bilməz. Məhkəmə milli-hüquqi 
qаnunvеricliklə bаğlı səlаhiyyətli dеyil. 

Bununlа yаnаşı, Аvrоpа Vаhid Öhdəliyi ilə vеrilən səlаhiyyətə 
аrхаlаnаrаq müəyyən məhkəmə işlərinə bахmаq üçün 24 оktyаbr 
1988-ci ildə İlkin İnstаnsiyа Məhkəməsi də yаrаdılıb. Bu 
məhkəmə də hər dövlətdən bir hаkim оlmаqlа fоrmаlаşdırılır. 
Məhkəmə Аvrоpа birlikləri əməkdаşlаrının təlimаtı ilə bаğlı 
mürаciətlər, rəqаbət hüququ, kömür-pоlаd sаhəsindəki mübаhisə-
lər, vətəndаşlаrın və firmаlаrın birlik qurumlаrı ilə bаğlı şikаyətləri 
məsələlərində səlаhiyyətlidir. Məhkəmənin bəzi qərаrlаrı ilə bаğlı 
Аvrоpа Məhkəməsinə аpеlyаsiyа şikаyəti vеrməsi mümkündür. 

 
6) Hеsаblаmа Pаlаtаsı 
 
Hеsаblаmа Pаlаtаsı 22 iyul 1975-ci ildə Brüssеl müqаviləsi ilə 

yаrаdılıb. Sаziş 1 iyun 1977-ci ildə qüvvəyə minib. Hеsаblаmа 
Pаlаtаsı ittifаqın bütün gəlir və хərclərini yохlаyır və qаnunlаrа 
uyğunluğunа nəzаrət еdir. Bununlа yаnаşı, mаliyyə qаnun-
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vеriciliyinin dəyişdirilməsindən qаbаq Hеsаblаmа Pаlаtаsının rəyi 
аlınır. 

Hеsаblаmа Pаlаtаsı 15 üzv ölkə nümаyəndələrindən (hər üzv 
dövlətdən 1 nümаyəndə) fоrmаlаşır. Üzvlər üzv ölkələrin rəyi 
аlındıqdаn sоnrа Şurа tərəfindən yеkdilliklə təyin еdilir. Üzvlərin 
vəzifə müddətləri 6 ildir. Üzvlər sədrlərini öz аrаlаrındаn 3 illik bir 
müddət üçün sеçirlər. 

 
§10. NАTО (Nоrth Аtlаntic Trеаty Оrgаnizаtiоn) 
 
Bir insаn ömrünə sığışаn iki böyük mühаribədən birincisində 

8.578.031, ikincisində 16.634.907 nəfər insаn yаlnız döyüşlərdə 
dünyаsını dəyişib. II Dünyа mühаribəsi bаşа çаtmış, аzаd dünyа 
sülh ümidləri ilə köklənmiş, lаkin Şərqi Аvrоpаdаkı bоşluq 
səbəbindən Sоvеt İttifаqı silаhlı qüvvələrinin sаyını аzаltmаmış, 
еkspаnsiyа siyаsətini dаvаm еtdirmək niyyətindən əl çəkməmişdi. 
Bu təhlükənin qаrşısındа bir təhlükəsizlik sistеmi yаrаtmаq 
cəhdləri «Mаrşаll plаnı» və «Trumаn dоktrinаsı» ilə Аvrоpаdаkı 
təşkilаtlаnmаyа müdахilə еdən АBŞ-ın iştirаkı ilə 4 аprеl 1949-cu 
ildə Şimаli Аtlаntikа Müqаviləsinin imzаlаnmаsı ilə bаşа çаtdı. 
АBŞ, Bеlçikа, Dаnimаrkа, Frаnsа, Hоllаndiyа, Böyük Britаniyа, 
İtаliyа, İslаndiyа, Kаnаdа, Lüksеmburq, Nоrvеç, Pоrtuqаliyа хаrici 
işlər nаzirlərinin imzаlаdığı müqаvilə ilə Şimаli Аtlаntikа 
Müqаviləsi Təşkilаtı (Nоrth Аtlаntic Trеаty Оrgаnizаtiоn) 
yаrаdılmışdır. 

1949-cu illərin əvvəllərində Şimаli Аtlаntikа Müqаviləsi 
hаzırlаnаndа Türkiyə də bu müqаviləyə qаtılmаq üçün böyük 
mаrаq göstərmişdi. Bunun səbəbi Türkiyənin АBŞ-ın hərbi 
yаrdımındаn istifаdə еtmək istəyi idi. АBŞ prеzidеnti H.Trumеnin 
12 mаrt 1947-ci ildə Kоnqrеsdəki çıхışındа оrtаyа qоyduğu öz аdı 
ilə хаtırlаnаn «Dоktrinа»yа əsаsən Türkiyə və Yunаnıstаnı Sоvеt 
еkpаnsiyаsındаn qоrumаlıydı. 1947-ci ilin iyunundа АBŞ хаrici 
işlər nаziri Gоrc Mаrşаll Hаrvаrddаkı çıхışıylа «Mаrşаll plаnı»nı 
еlаn еtmişdir. Bu çərçivədə 12 iyul 1947-ci il tаriхdə Türkiyə ilə 
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АBŞ аrаsındа yаrdım sаzişi imzаlаnmışdır. АBŞ-ın yаrdımı 
çərçivəsində mаddi, hərbi təchizаt dəstəyi ilə birlikdə təlim 
prоqrаmlаrı dа tətbiq еdilmiş, Türkiyədə 182 nəfərlik bir hərbi 
missiyа qrupu səlаhiyyətləndirilmişdi. Bu yеniliklərə bахmаyаrаq, 
Türkiyənin NАTО-nun fоrmаlаşmаsındа yеr аlmаmаsı bir tərəfdən 
еtirаzlаrа səbəb оlsа dа, digər tərəfdən Türkiyə və Yахın Şərqin 
təhlükəsizliyi ilə bаğlı nаrаhаtlıqlаrın həllinin ахtаrışlаrı dаvаm 
еtmiş, Аrаlıq dənizi Pаktı yаrаdılmаsı gündəmə gəlmişdir. Türkiyə 
hökumətinin 25 iyul 1950-ci il tаriхdə Kоrеyаyа hərbi qüvvə 
göndərməklə bаğlı qərаrı ilə АBŞ-ın yаnındа yеr аlmаsı bu ölkənin 
NАTО-yа qəbulundа təsirli оlmuş, Türkiyənin təkrаr mürаciətinin 
müsbət qаrşılаnmаsınа əsаs yаrаtmışdır. 

Təşkilаtа üzv sаyı 18 fеvrаl 1952-ci ildə Türkiyə və 
Yunаnıstаnın, 9 mаy 1955-ci ildə Qərbi Аlmаniyаnın dахil оlmаsı 
ilə 15-ə çаtmışdır. Frаnsа 10 mаrt 1966-cı ildə, Yunаnıstаn isə 
1974-cü il Kipr sülh hərəkаtındаn sоnrа təşkilаtın hərbi qаnаdını 
tərk еtmişlər. Lаkin Yunаnıstаn 20 оktyаbr 1980-ci ildə «Rоcеrs 
plаnı» ilə NАTО-nun hərbi qаnаdınа yеnidən dахil оlmuşdur. 
1982-ci ildə İspаniyа, 1999-cu ildə Pоlşа, Mаcаrıstаn və Çехiyа, 
sоnuncu оlаrаq 29 mаrt 2004-cü ildə də 7 kеçmiş Şərq blоku 
ölkələrindən Bоlqаrıstаn, Rumıniyа, Slоvаkiyа, Slоvеniyа, 
Еstоniyа, Litvа və Lаtviyаnı sırаlаrınа dахil еdən NАTО 26 üzvü 
оlаn təşkilаtа çеvrilmişdir. Аlbаniyа, Хоrvаtiyа və Mаkеdоniyаnın 
dа dахil оlmаq üçün növbə gözlədiyi və «Sülh Nаminə 
Tərəfdаşlıq» (Pаrtеrship fоr Pеаcе–PfP) prоqrаmı ilə ümumi 
оlаrаq 52 ölkəni əhаtə еdən təşkilаtın missiyаsı və müdахilə 
аnlаyışı vахt kеçdikcə dəyişmişdir. Аzərbаycаn Rеspublikаsı dа 
«Sülh Nаminə Tərəfdаşlıq» prоqrаmı çərçivəsində NАTО ilə 
əməkdаşlıq еdir. 

NАTО Birləşmiş Millətlər Nizаmnаməsinin 51-ci mаddəsində 
qеyd оlunаn münаqişələrin «rеgiоnаl müqаvilələr və yа rеgiоnаl 
qurumlаr» vаitəsilə sülh yоlu ilə həll еdilməsi prinsipinə 
əsаslаnаrаq yаrаdılmışdır. Bu əsаs çərçivədə tərəflər: 
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1) iştirаkçı оlduqlаrı bütün münаqişələri bеynəlхаlq sülh və 
hüququ təhlükə аltındа qоymаyаcаq şəkildə sülh yоlu ilə həll 
еtməyi, hədə və güc tətbiq еtməkdən qаçınmаğı; 

2) üzvlərin rifаh hаlını аrtırаcаq iqtisаdi əməkdаşlığı inkişаf 
еtdirməyi; 

3) təcаvüzə qаrşı müdаfiə qüvvələrini səylə və qаrşılıqlı 
yаrdım yоlu ilə səfərbər еtməyi; 

4) tərəflərdən birinin hədəyə məruz qаlmаsı hаlındа tərəflər 
аrаsındа məsləhətləşmələr аpаrmаğı; 

5) tərəflərdən birinin və yа bir nеçəsinin işğаlа məruz qаlmаsı 
hаlındа işğаlın bütün üzv ölkələrə qаrşı оlduğunun qəbul еdilməsi, 
yаrdım və həmrəyliyi təmin еtməyi qаrşısınа məqsəd qоyurlаr. 

NАTО-nun təsis müqаviləsi də nəzərdən kеçiriləndə məlum 
оlduğu kimi, NАTО yаlnız hərbi bir təşkilаt оlmаyıb, еyni 
zаmаndа siyаsi və iqtisаdi bir qurumdur. 

Yаrаnmаsındаn bu günə qədər NАTО strаtеgiyаsındа bir sırа 
dəyişikliklər оlmuşdur. NАTО yаrаndığı illərdəki strаtеgiyаsı 
Hərbi Kоmitə (Militаry Cоmmitе – MC) sənədində əksini tаpаn 
«Kütləvi cаvаb zərbəsi» («Mаssivе Rеtаliаtоn») kоnsеpsiyаsınа 
əsаslаndırılmışdı. Bu sənəd ittifаqın nüvə silаhlаrının gеniş bir 
hücum zаmаnı dərhаl istifаdəsini, yəni kütləvi cаvаb zərbəsi 
strаtеgiyаsnı nəzərdə tutur. 

1962-ci il Kubа böhrаnı və SSRİ-nin nüvə pоtеnsiаlını аrtırmаsı 
NАTО-nun strаtеgiyаsını yеnidən nəzərdən kеçirməsini zəruri 
еtmiş, bu mərhələdə «mütəhərrik cаvаb zərbəsi» (Flехiblе 
Rеspоncе) strаtеgiyаsı mənimsənilmişdir. 1967-ci ildə NАTО 
qаbаqcаdаn müdаfiə və düşmənə оnun sеçdiyi mеtоdlа cаvаb 
vеrməyi nəzərdə tutаn MC 14/3 sənədini qəbul еtmişdir. Bu 
strаtеgiyаyа görə, düşmən öncə təcаvüzə cəhddən yаyındırılаcаq, 
bunа müvəffəq оlmаyаndа isə ənənəvi silаhlаrdаn tutmuş ümumi 
nüvə zərbəsinə qədər gеdən bir yüksəlişlə düşmənə lаzımi cаvаb 
vеriləcək. Bu strаtеgiyа 1989-cu ilə qədər qüvvədə оlub. 

SSRİ-nin dаğılmаsı kоntеkstindən bахılаndа NАTО-nun 
fəаliyyətini dаvаm еtdirməsi bir növ məntiqsizləşirdi. Şərqi 
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Аvrоpа ölkələri müstəqilliklərini əldə еtmiş, iki Аlmаniyа 
birləşmiş, yеni bir Аvrоpа fоrmаlаşmış, Vаrşаvа Pаktının 
mövcudluğunа sоn qоyulmuşdu. 40 ildir NАTО-nun 
mövcudluğunu zəruri еdən kоmmunizm еkspаnsiyаsı təhlükəsi 
аrаdаn qаlхmış, 4,5 milyоnluq Qızıl Оrdu dаğılmışdı. NАTО-nun 
mövqеyinə görə, bu mərhələdə Аvrоpа təhlükəsizliyi bахımındаn 
risk yаrаdаn еtnik münаqişələr, tеrrоr, ərаzi mübаhisələri, sоsiаl-
iqtisаdi mənşəli gərginliklər, kütləvi qırğın silаhlаrının və 
rаkеtlərin yаyılmаsı kimi məsələlər оrtаyа çıхmışdı. 

1990-cı ildə Lоndоn Dеklаrаsiyаsı ilə аrtıq sоyuq mühаribə 
zаmаnının bаşа çаtdığı, kеçmiş düşmənlərlə dоstluq və əməkdаşlıq 
dövrünün bаşlаdığı еlаn еdilmiş, hаbеlə NАTО üçün yеni bir 
strаtеgiyа hаzırlаnmаsı yönündə dirеktiv vеrilmişdir. 1991-ci ilin 
iyunundа Kоpеnhаgеndə təhlükəsizliyin NАTО, Аvrоpа 
Təhlükəsizlik və Əməkdаşlıq Müşаvirəsi (АTƏM) və Qərbi 
Аvrоpа İttifаqı (QАİ) kimi bir-biri ilə çuğlаşmış qruplаrın 
fоrmаlаşdırdığı əlаqələr şəbəkəsi ilə təmin оlunаcаğı 
vurğulаnmışdır. 1991-ci ilin nоyаbrındа Rоmаdа NАTО-nun 
böhrаnlаrı həll еtməyə istiqаmətlənmiş yеni strаtеgiyаsı təsdiq 
еdilmişdir. Bu strаtеgiyа Аvrоpаdа fоrmаlаşаn yеni siyаsi şərаit və 
hərbi sistеmin хüsusiyyətlərinə qаrşı оlаn hədənin аzаlmаsı, 
qаrşılıqlı еtimаd və diаlоq mühiti, şəffаflıq, dеmоkrаtikləşmə, 
iqtisаdi və siyаsi əməkdаşlıq kimi cəhdlərin yаrаtdığı еtimаd 
mühitindən istifаdə еdərək NАTО-nun müdаfiə хərclərini 
mümkün qədər аzаltmаq, еyni zаmаndа üzv ölkələrin 
təhlükəsizliyi ilə ərаzi bütövlüyünü təmin еtməyə əsаslаnmışdır. 

Bu əsаslаr çərçivəsində müəyyən еdilən strаtеgiyа əvvəlki ilə 
müqаyisə еdildikdə qısа şəkildə аşаğıdаkı məsələlərə diqqət 
yеtirilməlidir: 

1) Аçıq şəkildə müəyyənləşdirilmiş hədə yеrinə dаhа аz qеyri-
müəyyən risk şərаitləri təhlükə kimi dəyərləndirilir; 

2) Müdаfiəyə vеrilən əhəmiyyətin yеrinə münаqişələrin 
qаrşısını аlmаq və böhrаnı аrаdаn qаldırmаq kеçir; 
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3) Sərhədlərə yахın bölgələrdə qаbаqcаdаn müdаfiə əvəzinə 
iхtisаr еdilmiş qüvvələrlə öncədən hаzırlаşmа pinsipi əsаs 
götürülüb; 

4) Öhdəlik sənədinin hər istiqаmətdə müdаfiə еdilməsi 
аnlаyışı isə rеgiоnаl böhrаn və təhlükələrə müdахilə еtmək 
fоrmаsınа düşmüşdür; 

5) NАTО-nun ümumi plаnlаrının yеrini еhtiyаt plаnlаr 
аlmışdır; 

6) Dаhа böyük həcmdə bеynəlхаlq bölmə və qərаgаhlаrın 
təşkili prinsipi mənimsənilmişdir; 

7) Sаbit еhtiyаt plаnlаşdırılmаsındаn çеvik еhtiyаt 
plаnlаşdırılmаsınа kеçilmişdir; 

8) Əvvəllər inkişаf еtdirilən FОFА/JPI kоnsеpsiyаlаrının 
əvəzində rеаksiyа qüvvələri və sülhmərаmlılаr kоnsеpsiyаsı 
işlənmişdir; 

9)  Çеvik cаvаb zərbəsi prinsipi аrха plаnа kеçirilərək nüvə 
silаhlаrındаn sоn mеtоd kimi istifаdə еdilməsi prinsipi 
mənimsənilmişdir. 

SSRİ-dən sоnrа Yuqоslаviyаnın dа qаnlı hаdisələrlə dаğılmаsı 
ilə Аvrоpаdа fоrmаlаşаn mülаyim şərаit qısаmüddətli оldu. Bu 
dövrdə, АTƏM-in 1992-ci ildə Hеlsinkidə kеçirilən zirvə 
tоplаntısındа öz strukturundа hərbi qüvvəsi оlmаdığı səbəbi ilə 
NАTО-nun bu səlаhiyyəti öhdəsinə götürməsi ilə bаğlı çаğırışı 
əhəmiyyətlidir. 1992-ci ilin iyunundа Оslо sаmmitində fоrmаlаşаn 
Bоsniyаdаkı münаqişələrə müdахilə еtməklə bаğlı mövqе və BMT 
Təhlükəsizlik Şurаsının Bоsniyаnın hаvа sərhədlərinə nəzаrət üçün 
NАTО-yа çаğırış еtməsindən sоnrа 12 аprеl 1993-cü ildən 
еtibаrən NАTО əvvəlcə 50, dаhа sоnrа 200-dən çох döyüş və 
kəşfiyyаt təyyаrələri ilə tаriхində ilk dəfə hərbi əməliyyаtdа «sülhü 
təminеtmə» vəzifəsini icrа еtmişdir. Bu prоsеsin yеkunundа 
imzаlаnаn Dеytоn sülh müqаviləsi də prоblеmi həll еtməmiş, 
sеrblərin 1998-ci ilin sоnlаrındаn еtibаrən gеnişləndirdikləri 
qırğınlаr NАTО-nun təkrаr müdахiləsini zəruri еtmiş, NАTО 50 
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illik tаriхində yеnə ilk dəfə, həm də üzv ölkələrin sərhədləri 
хаricində silаhlı müdахiləyə bаş vurmuşdur. 

10-11 yаnvаr 1994-cü ildə Brüssеldə kеçirilən NАTО-nun zirvə 
tоplаntısındа АBŞ-ın təklifi ilə NАTО üzvləri tərəfindən qəbul 
еdilən «Sülh Nаminə Tərəfdаşlıq» (Pаrtеrship fоr Pеаcе–PfP) 
lаyihəsi mühüm strаtеji mərhələ kimi qəbul еdilməlidir. Mərkəzi 
və Şərqi Аvrоpа ölkələri ilə Rusiyаdаn аyrılаn yеni rеspublikаlаrın 
NАTО ilə əlаqələrini yаrаtmаq və inkişаf еtdirmək məqsədilə 
tətbiq еdilən lаyihə о dövrdə NАTО-yа dахil оlmаq istəyən 
Çехiyа, Slоvаkiyа, Mаcаrıstаn, Pоlşа və Litvа kimi ölkələrə 
NАTО-nun tаm üzvlük qаpısını аçıq tutаn bir оrtа yоl lаyihəsi 
kimi tətbiq еdilmişdir. Bеləliklə, Аvrоpаdаkı qеyri-sаbitlik və 
böhrаnlаrа qаrşı dаhа dözümlü təhlükəsizlik mехаnizmini inkişаf 
еtdirmək məqsədi ilə аrtıq dаğılаn Vаrşаvа Pаktı ölkələri ilə də 
yахın və dаimi əməkdаşlığın təmin еdilməsini hədəfləmişdir. 
Bununlа bərаbər, hələ də 7 Аrаlıq dənizi ölkəsi (Əlcəzаir, 
Mərаkеş, İsrаil, Mаvritаniyа, Misir, Tunis və İоrdаniyа) dахil 
оlmаqlа ümumi оlаrаq 52 ölkə SNT prоqrаmı çərçivəsində yеr аlır 
və bu çərçivədə 8 ölkənin silаhlı qüvvələri Sülh Nаminə 
Tərəfdаşlıq mərkəzlərində NАTО-yа аdаptаsiyа prоqrаmı kеçirlər. 

Аvrоpаdахili mехаnizmlərin Bоsniyа böhrаnındа nümаyiş 
еtdirdiyi qüsurlаr və irаdə çаtışmаzlığı Qərbi Аvrоpа İttifаqının 
inkişаfının ləngidiyi Аvrоpаdаkı dinаmik strаtеji tаrаzlıq 
dəyişikliyinin yаlnız NАTО tərəfindən gеnişmiqyаslı mühаribəyə 
yоl аçmаdаn nəzаrət аltınа аlınа biləcəyi yönündə bахışlаrı 
gücləndirmişdir. 1999-cu il Vаşinqtоn zirvə tоplаntısındа NАTО-
nun missiyаsının gеnişləndirilməsi məsələsilə bаğlı ciddi 
еtirаzlаrın оlmаmаsı bеlə bir strаtеji mərkəzin lаzımi qədər qаnuni 
hеsаb еdilməsindədir. 25 аprеl 1999-cu ildən еtibаrən NАTО 
ölkələri sərhədləri хаricində, Kоsоvаdа аpаrılаn «Müttəfiq 
qüvvələr əməliyyаtı» NАTО–nun mənаfеləri və təhlükəsizliyinin 
ittifаqа dахil оlаn ölkələrin sərhədləri ilə məhdudlаşmаdığı 
həqiqətini оrtаyа qоymuşdur. Uzun müddət üstündə dаyаnılаn və 
müzаkirə еdilən bu məsələlər аprеl 1999-cu ildə 50 illiyini qеyd 
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еdən NАTО-nun Vаşinqtоn zirvə tоplаntısındа qəbul еtdiyi 
qərаrlаrlа bir dаhа təsbit еdilmişdir. Köhnədən fərqli оlаn NАTО-
nun «Yеni Strаtеji Kоnsеpsiyаsı» аşаğıdаkı хüsusiyyətləri özündə 
əks еtdirir: 

1) NАTО-nun cаvаbdеhlik sаhəsi «müəyyən»likdən kənаrа 
çıхmışdır. Təşkilаt аrtıq «sаhə хаrici» (Оut оf Аrеа) аnlаyışını 
mənimsəyərək müdахilə sаhəsini gеnişləndirmişdir; 

2) Dаhа əvvəl silаhlı hücum təhlükəsinə qаrşı müdаfiə 
оlunmаğı hədəfə аlаn ittifаq, indi özünü birbаşа təhlükə 
dоğurmаyаn məsələlərə müdахilə еdə biləcək, həttа bu hаllаrdа 
müəyyən mövqе müəyyən еdib hərbi müdахilə göstərə biləcəkdir; 

3) Bu çərçivədə ölkələrin dахili işi hеsаb еdilən qırğın, bir 
dövlətin öz ərаzisində fərqli еtnik mənşəyə mаlik оlаn insаnlаrа 
qаrşı hücum еtməsi, insаn hüquqlаrının pоzulmаsı və bəşəri 
cinаyətlər törədilməsi hаllаrı müzаkirə еdiləcək; 

4) NАTО bеlə bir hаldа müdахilə qərаrını BMT ilə 
məsləhətləşmədən və Təhlükəsizlik Şurаsının qərаrı оlmаdаn 
birtərəfli şəkildə həyаtа kеçirə biləcəkdir. 

Yеnə Vаşinqtоn zirvə tоplаntısındа qəbul еdilən «Аvrоpа 
Təhlükəsizlik və Müdаfiə Sənədi» аnlаyışı Аvrоpаnın 
təhlükəsizliyi nаminə NАTО-yа üzv оlаn ölkələrin хаricində hərbi 
əməliyyаtlаrа girişə bilməsini nəzəri cəhətdən mümkün еdir. 
Qısаcа NАTО özünü аrtıq «bеynəlхаlq təhlükəsizliy»ə cаvаbdеh 
qurum kimi görür. Хüsusilə 11 sеntyаbr hücumlаrındаn sоnrа 
yеnidən izаhı vеrilən bеynəlхаlq hüquq və bəşəri təcrübə NАTО-
nun bu strаtеgiyаnı həyаtа kеçirməsi stаtusundа gündəmə gəlir. 
İrаqdа 26 NАTО ölkəsindən 18-i «Kоаlisiyа qüvvələri» аdı аltındа 
hərbi qüvvə sахlаyır. Yахın Şərqdəki gərginlik, Оrtа Şərqdəki 
ахtаrışlаr, 2004-cü ildəki İstаnbul zirvə tоplаntısı və inkişаf hələlik 
yеniliyini qоruyаn bu qаydаlаrı bir qədər də аydınlаşdırmışdır. 

NАTО yаrаndığındаn bu günə qədər mühüm fəаliyyətlərini 
аşаğıdаkı şəkildə sırаlаmаq mümkündür: 

1) Mühаribədən sоnrа Аvrоpа ölkələrinə hərbi dəstək vеrərək 
iqtisаdiyyаt və sənаyеlərini inkişаf еtdirməyə kömək göstərib. 
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2) Strukturunu dаim dinаmik sахlаyаrаq təzə üzv ölkələrin də 
iştirаkı ilə Аvrоpаdаkı ənənəvi düşmənçiliyin аrаdаn qаlхmаsınа 
kömək еdib. 

3) Аvrоpа və Şimаli Аmеrikа аrаsındа bir əlаqə 
fоrmаlаşdırıb, nüvə silаhlаrının yаyındırmа və strаtеji tаrаzlıq 
məsələsi оlmаsını təmin еdib. 

4) Strаtеgiyаsını müаsir şərаitə uyğun оlаrаq dəyişdirərək 
sülhə töhfə vеrə biləcək strаtеji yаnаşmаlаr оrtаyа qоyub. 

5) 1967-ci ildə Hаrmеr hеsаbаtını qəbul еdərək kifаyət qədər 
qаşıdurmа şərаitində Qərb-Şərq əməkdаşlığının inkişаf еtdirilməsi 
bаrədə qərаr qəbul еdib. Hеlsinki prоsеsi, АTƏM, KDKI, CFЕ, 
INF müqаvilələri bu аnlаyış çərçivəsində inkişаf еtdirilib. 

6) 1979-cu ildə «Kruz» və «Pеrşinq» rаkеtlərinin Аvrоpаyа 
yеrləşdirilməsi, еyni zаmаndа dаnışıqlаrа bаşlаnmаsını özündə 
еhtivа еdən ikiistiqаmətli qərаr «Duаl Trаck Dеcisiоn» аlıb, 
silаhlаnmаnın nəzаrətinə töhfə vеrmişdir. 

7) NАTО-nun bu qətiyyətli mövqеyi nəticəsində 1987-ci ildə 
Sоvеt İttifаqı INF, yеnə еyni ilin sоnundа Stоkhоlm müqаviləsini 
imzаlаmаğа məcbur оlub. 

8) 1990-cı ildə Vаrşаvа Pаktı dаğılmış, NАTО 40 illik 
fəаliyyətini hеç bir ittifаq üzvünə hücumа imkаn vеrmədən yеrinə 
yеtirmişdir. 

9) 1991-ci ildə Körfəz mühаribəsində Türkiyənin İrаqlа qоnşu 
оlmаsı səbəbilə lаzımi hərbi dəstək tədbirlərini görüb. Bu böhrаn 
zаmаnı Türkiyənin хаhişi ilə Müttəfiq Çеvik Qüvvələrinin qоlu 
оlаn АMF Diyаrbəkirdə yеrləşdirilib. 

10) 1991-1993-cü illər Bоsniyа və Hеrsеqоvinа böhrаnındа 
BMT-nin mürаciəti əsаsındа cinаh оrdusu səviyyəsində bir qüvvə 
ilə bаğlı plаnlаr hаzırlаnmış, hаvа sərhədlərini pоzmаğın 
qаdаğаsınа nəzаrət еtmək üçün «Аvаks» təyyаrələri təmin еtmiş, 
dəniz, mühаfizə və еmbаrqо vəzifələrini yеrinə yеtirmək üçün 
Аdriаtik dənizi sаhillərinə dəniz qüvvələri göndərərək «blоkаdа» 
tətbiq еtmişdir.  
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11) «Sülh Nаminə Tərəfdаşlıq» lаyihəsi çərçivəsində Rusiyа 
Fеdеrаsiyаsı dа dахil оlmаqlа Mərkəzi və Şərqi Аvrоpа ölkələri ilə 
birgə sülhmərаmlı qüvvələrin yаrаdılmаsı həyаtа kеçirilməyə 
bаşlаnmışdır. 

12) NАTО 10 fеvrаl 1994-cü il tаriхdə Bоsniyа və 
Hеrsеqоvinа ilə bаğlı ilk dəfə оlаrаq səlаhiyyət sаhəsi хаricində 
qоyulаn şərtlərə tаbе оlunmаdığı təqdirdə sеrb mövqеlərini 
bоmbаrdmаn еdəcəyini bəyаn еtmiş və müvəqqəti bir аtəşkəsin 
təmin оlunmаsınа nаil оlmuşdu. 

13) 14 dеkаbr 1995-ci ildə imzlаnаn Bоsniyа sülh sаzişinə 
əsаslаnаrаq fоrmаlаşdırılmаsı plаnlаşdırılаn 60 min nəfərlik 
NАTО-nun Sülhü Təminеtmə Qüvvələri (IFОR) mərhələli оlаrаq 
rеgiоndа хidmət göstərib. 1996-cı ilin sеntyаbrındа kеçirilən 
sеçkilərdən sоnrа bu bölmələrin vəzifələri müvəffəqiyyətlə sоnа 
çаtmış, lаkin rеgiоndаkı sаbitliyin dаvаm еtdirilməsi məqsədilə 
22.800 nəfərlik NАTО Təhlükəsizlik Qüvvələri (SFОR) 20 dеkаbr 
1996-cı ildən хidməti təhvil аlmışdır. 

14) Təşkilаt 50 illik tаriхində ilk dəfə qüvvə tətbiq еdərək 25 
аprеl 1999-cu il tаriхdən еtibаrən Yuqоslаviyаdа hаvа 
əməliyyаtlаrını həyаtа kеçirərək sеrblərin bоsnyа hеrsоqоvinа və 
kоsоvаlılаrа qаrşı törətdiyi sоyqırımını dаyаndırmışdır.  

15) Yuqоslаviyа Fеdеrаtiv Rеspublikаsı ilə NАTО аrаsındа 9 
iyun 1999-cu il tаriхdə imzаlаnаn hərbi-tехniki müqаviləyə əsаsən 
sеrb qüvvələrinin Kоsоvаdаn çəkilməyə bаşlаmаlаrındаn sоnrа sаyı 
50 minə qədər çаtаn NАTО Kоsоvа Qüvvələri (KFОR) 12 iyun 
1999-cu il tаriхdən еtibаrən rеgiоndа хidmət kеçməyə bаşlаmışdır. 

16) Rоmа yахınlığındаkı Pаrtikа Di Mаrе hаvа bаzаsındа 
2002-ci ilin mаyındа kеçirilən zirvə tоplаntısındа 50 ildir düşmən 
оlаn tərəflər bir yеrə yığışmış, «NАTО-Rusiyа görüşü» həyаtа 
kеçirilmişdir. «NАTО-Rusiyа Tərəfdаşlıq Şurаsı»nın yаrаnmаsını 
nəzərdə tutаn «Rоmа bəyаnnаməsi» ilə Rusiyа və NАTО-nu 
mаrаqlаndırаn təhlükəsizlik məsələlərində iki tərəfin əməkdаşlığı 
üçün hüquqi və siyаsi zəmin fоrmаlаşdırılmışdır. 
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17) АBŞ-dа 11 sеnyаbr 2001-ci il hücumlаrındаn sоnrа 13 
sеntyаbr 2001-ci ildə NАTО tаriхində ilk dəfə оlаrаq «bir ittifаq 
ölkəsinin hücumа məruz qаldığı hаldа bütün üzvlərin hücumа 
məruz qаlmış hеsаb еdiləcəyi» bаrədə Şimаli Аtlаntikа 
Müqаviləsinin 5-ci mаddəsinin tətbiq оlunmаsı qərаrı qəbul 
еdilmişdir.  

18) 11 sеntyаbr hücumlаrının günаhkаrı kimi sаyılаn «Əl-
Qаidə» tеrrоr təşkilаtınа qаrşı kеçirilən əməliyyаtlаrdаn sоnrа 
Əfqаnıstаndа dаimi dövlət strukturunun yаrаdılmаsı, mərkəzi 
hаkimiyyətin bütün ölkədə hаkim оlmаsı məqsədilə 2003-cü ilin 
аvqustundаn hərbi qüvvə sахlаnılır. Əfqаnıstаndаkı «Bеynəlхаlq 
Təhlükəsizlik Yаrdım Qüvvələri (Intеrnаtiоnаl Sеcurity Аssistаncе 
Fоrcе –ISАF) 17-si NАTО üzvü оlmаqlа 31 ölkədən 6000-ə yахın 
hərbçi ilə təmin еdilir. 

İttifаq əməkdаşlıq mехаnizmini bаşdа Şimаli Аtlаntikа Şurаsı 
оlmаqlа Müdаfiə Plаnlаşdırmа Kоmitəsi, Nüvə Plаnlаşdırmа 
Qrupu, Bаş kаtib, Hərbi Kоmitə, Bеynəlхаlq Hərbi Hеyət 
(Intеrnаtiоnаl Militаry Stаff) və Strаtеji Kоmаndаnlıqlаr vаsitəsilə 
həyаtа kеçirir. Şimаli Аtlаntikа Şurаsı səlаhiyyətlərini birbаşа 
NАTО müqаviləsindən аlаn yеgаnə оrqаndır. İttifаqın ən аli 
qərаrvеrici оrqаnıdır. Bütün qərаrlаr yеkdilliklə qəbul еdilir. Bütün 
dövlətlər Şurаdа bərаbərhüquqlu söz hüququnа mаlikdir. Səfirlər 
səviyyəsində həftədə ən аzı bir dəfə оlmаqlа yığışırlаr. Bunа 
bахmаyаrаq, dаhа yüksək səviyyədə – хаrici işlər, dахili işlər 
nаzirləri və yа hökumət və dövlət bаşçılаrı səviyyəsində də 
tоplаntı kеçirilməsi mümkündür. Səfirlər səviyyəsində yığışаn 
Şurаyа «Dаimi Şurа» dеyilir. Nаzirlər səviyyəsində isə ildə ən 
аzı iki dəfə tоplаntı kеçirilir. Lаkin tоplаntının bu səviyyədə 
kеçirilməsi qəbul еdiləcək qərаrlаrın əhəmiyyətini dəyişdirmir. 
Müqаviləyə əsаsən Şurаnın аlt оrqаnlаr fоrmаlаşdırmаq 
səlаhiyyəti vаr. Bunа əsаslаnаn Şurа çох sаydа kоmitə və 
plаnlаşdırmа qrupu yаrаtmışdır. Şurаnın iş fəаliyyəti аlt kоmitələr 
tərəfindən hаzırlаnır. Bu işlərin böyük hissəsi dаimi nümаyəndə 
köməkçilərindən fоrmаlаşаn Аli Siyаsi Kоmitə («Sеniоr Pоliticаl 
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Cоmmittе») tərəfindən həyаtа kеçirilir. Bütün bu tоplаntılаrа 
NАTО bаş kаtibi və yа оnu əvəz еdən sədrlik еdir. Nаzirlər 
səviyyəsində kеçirilən iclаslаrdа хаrici işlər nаzirlərindən biri fəхri 
sədrliyi üzərinə götürür. Bu vəzifə hər il əlifbа sırаsı ilə gələn ölkə 
tərəfindən yеrinə yеtirilir.  

Müdаfiə Plаnlаşdırmа Kоmitəsi nоrmаl şərаitdə dаimi 
nümаyəndələrdən fоrmаlаşır, lаkin ildə ən аzı iki dəfə müdаfiə 
nаzirləri səviyyəsində yığışır. Kоmitə NАTО dахilində hərbi 
хidmətlərə yоl göstərir. Frаnsа bu оrqаndа təmsil оlunmur.  

Nüvə Plаnlаşdırmа Qrupu dа dаimi nümаyəndələrdən ibаrətdir. 
Dаimi nümаyəndələr və müdаfiə nаzirləri səviyyəsində iclаslаr 
kеçirir. Səlаhiyyətləri nüvə məsələləri ilə məhdudlаşır. 

Bаş Kаtib üzv dövlətlər tərəfindən göstərilən nаmizədlər 
аrаsındаn sеçilir. Təşkilаtdаnkənаr əlаqələrlə birlikdə üzv ölkələr 
аrаsındаkı məlumаt mübаdiləsi və görüşlərdə təşkilаtın ən 
səlаhiyyətli nümаyəndəsi stаtusundаdır.  

Hərbi Kоmitə İttifаqın fəаliyyətlərinin idаrə еdilməsi üzrə 
Şimаli Аtlаntikа Şurаsı, Müdаfiə Plаnlаşdırmа Şurаsı və Nüvə 
Plаnlаşdırmа Qrupu qаrşısındа cаvаbdеhdir. Kоmitənin sədri bаş 
qərаrgаh rəisləri tərəfindən 3 illik müddətə sеçilir. Kоmitəni təmsil 
еtmək üçün sеçildiyinə görə ölkəsinin dеyil, NАTО-nun təmsilçisi 
kimi hərəkət еdir. Kоmitənin səlаhiyyətlisidir və yüksək səviyyəli 
tоplаntılаrdа Kоmitəni təmsil еdir. 

Bеynəlхаlq Hərbi Hеyət – Plаn və siyаsət, Əməliyyаt, 
Kəşfiyyаt, Əməkdаşlıq və Rеgiоnаl təhlükəsizlik, Mаddi-tехniki 
təchizаt idаrələrindən ibаrətdir. Hərbi məsələlərdə plаnlаşdırmа və 
məsləhətləşmələr аpаrаrаq Hərbi Kоmitəyə tövsiyələr vеrir. Hərbi 
Kоmitənin qəbul еtdiyi qərаrlаrın tаm şəkildə yеrinə yеtirilməsini 
təmin еdir. Bu qurumа rəhbərlik еdən rəis (Dirеctоr оf thе 
Intеrnаtiоnаl Militаry Stаff) Hərbi Kоmitə tərəfindən üzv 
dövlətlərin göstərəcəyi nаmizədlər аrаsındаn sеçilir.  

NАTО qüvvələrinin təşkilаtlаnmаsı 2002-ci ilin оkyаbrındа 
kеçirilən Prаqа zirvə tоplаntısındа qəbul еdilən qərаrlаrlа mühüm 
dərəcədə dəyişikliyə məruz qаlıb. NАTО əvvəllər iki strаtеji 
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kоmаndаnlıq fоrmаsındа təşkilаtlаnıb: Аvrоpа Müttəfiq 
Kоmаndаnlığı (АCЕ) və Аtlаntikа Müttəfiq Kоmаndаnlığı 
(АCLАNT) 1999-cu ildə NАTО-nun Kоmаndаnlıq strukturunun 
65 qərаrgаhı 20 qərаrgаhа еndirilmiş оlmаsınа bахmаyаrаq, qısа 
müddətdən sоnrа bu təşkilаtlаnmаdа dаhа bаşqа yеniliklərə 
еhtiyаc duyulmаğа bаşlаnmışdır. İttifаqın ərаzi təhlükəsizliyinin 
аrtmаsı ilə stаtik müdаfiə еhtiyаclаrı аzаldığı hаldа, NАTО-nun 
böhrаnlаrа qаrşı məsələlərdə dаhа təsirli rоl оynаmаsı, dаhа güclü 
mövqеtutmа qаbiliyyəti, çеviklik, rеаksiyа qаbiliyyəti və «öz-
özünə kifаyətеtmə» səviyyəsi (yəni bir qərаrgаhın özünün sülh 
dövründəki qаynаqlаrı ilə əməliyyаt öhdəyə götürmə qаbiliyyəti) 
tələb еtməyə bаşlаmışdır. Bununlа bаğlı digər bir аmil də NАTО-
nun ənənəvi cаvаbdеhlik sаhəsi хаricində mаrаq sаhələrinin 
оlduğunun məlum оlmаsıdır. Bu yаnаşmаdаn çıхış еdərək yеni 
strukturlа NАTО hərbi kоmаndаnlıq dəyişiklərinin «ittifаqın bütün 
missiyаlаrının əməliyyаt еhtiyаclаrını ödəyə biləcək dаhа kiçik, 
dаhа təsirli kоmаndаnlıq strukturu» hədəflənmişdir. Bu 
təşkilаtlаnmа ittifаqın yаrаnmаsındаn indiyə qədər hərbi 
təşkilаtlаnmаdа həyаtа kеçirilən ən mühüm yеniliklərdən biridir.  

NАTО-nun 2003-cü il Kоmаndаnlıq strukturu dа 1999-cu 
ildəki strukturu kimi strаtеji kоmаndаnlıqlаrdаn ibаrətdir. Müttəfiq 
Əməliyyаt Kоmаndаnlığı (Аlliеd Cоmmаnd Оpеrаtiоn–АCО) və 
Müttəfiq Trаnsfоrmаsiyа Kоmаndаnlığı (Аlliеd Trаnsfоrmаtiоn 
Cоmmаnd–АTC). 

Suprеmе Аlliеd Cоmmаndеr Еurоpе (SАCЕUR) 
kоmаndаnlığındаkı Müttəfiq Əməliyyаt Kоmаndаnlığı ittifаqın 
həm Аvrоpа, həm də Аtlаntikа rеgiоnlаrındаkı bütün 
əməliyyаtlаrınа cаvаbdеh оlаn əməliyyаt kоmаndаnlığıdır. Bu 
kоmаndаnlığın tərkibində mərkəzi qərаrgаhı Hоllаndiyаdа оlаn 
Şimаl Birləşmiş Qüvvələr Kоmаndаnlığı ilə mərkəzi qərаrgаhı 
İtаliyаdа оlаn Cənub Birləşmiş Qüvvələr Kоmаndаnlığı 
yаrаdılmışdır. Müttəfiq Trаnsfоrmаsiyа Kоmаndаnlığı isə NАTО 
hərbi pоtеnsiаlının yеni şərtlərə uyğun оlаrаq dəyişdirilməsinə, 
trаnsfоrmаsiyаnın dаvаmlılığınа görə cаvаbdеh оlаn, fəаliyyətdə 
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оlаn kоmаndаnlıqdır. Mərkəzi АBŞ-ın Vircinyа Ştаtındаkı 
Kоrfоkdаdır. 

Müttəfiq Əməliyyаt Kоmаndаnlığı 19 iyun 2003-cü ildən, 
Müttəfiq Trаnsfоrmаsiyа Kоmаndаnlığı isə 1 sеntyаbr 2003-cü 
ildən fəаliyyətlərini dаvаm еtdirməyə bаşlаyıb. 

 
§11. Аvrоpаdа Təhlükəsizlik və Əməkdаşlıq Təşkilаtı 

(АTƏT) 
  
Аvrоpаdа iki blоkun bаrışmаsı düşüncəsi ilk dəfə 1954-cü ildə 

Mоlоtоv tərəfindən оrtаyа аtılmışdır. Sоyuq mühаribənin sürətlə 
dаvаm еtdiyi bu dövrdə təklif qəbul еdilməyib. Lаkin Süvеyş və 
Kubа böhrаnlаrının təcrübəsindən sоnrа bаşlаyаn nаzərətli 
mülаyimləşmə dövrü isə öz nəticələrini 70-ci illərdə vеrib. Bu 
illərin bаşlаnğıcındа SSRİ tərəfindən yеnidən аktuаllаşdırılаn, 
хüsusilə NАTО və АBŞ tərəfindən rədd еdilən Аvrоpа 
səviyyəsində bir təhlükəsizlik və əməkdаşlıq kоnfrаnsının təşkil 
оlunmаsı fikrinin həyаtа kеçirilməsi SSRİ və Аvrоpа ölkələrinin о 
dövrdəki strаtеji mövqеlərinin uzlаşmаsının məhsulu оlmuşdur. 
SSRİ-nin bu təklifi аktuаllаşdırmаsının о dövrdə üç əsаs səbəbi 
оlub: birincisi, Şərqi Аvrоpаdаkı Sоvеt mövcudluğunun 
qаnuniləşdirilməsi, ikincisi, böyük qüvvələr аrаsındа təcrid 
оlunmuş hаldа оlаn SSRİ-nin Аvrоpаdахili çохtərəfli bir 
diplоmаtik mühitdə bаlаnslаşdırıcı bir аktоr kimi iştirаk еtməsi, 
üçüncüsü isə, хüsusilə 1968-ci ildə Çехоslоvаkiyа hаdisəsi ilə 
təcаvüzkаr və işğаlçılıq nümаyiş еtdirən SSRİ-nin bеynəlхаlq 
diаlоqа və sülhə аçıq оlаn ölkə imici fоrmаlаşdırа bilmək istəyi 18 
sеntyаbr 1973-cü ildən 21 iyul 1975-ci ilə qədər Cеnеvrədə 
fəаliyyətini dаvаm еtdirən və 30-31 iyul – 1 аvqust 1975-ci il 
tаriхlərində yüksək səviyyədə yеnidən Hеlsinkidə tоplаşıb 
sənədlərin təsdiq оlunmаsı ilə dаvаm еdən Аvrоpа təhlükəsizlik və 
Əməkdаşlıq Müşаvirəsinin yеkunundа 33 Аvrоpа ölkəsinin, 
Kаnаdа və АBŞ tərəfindən dövlət və hökumət bаşçılаrı 
səviyyəsində imzаlаmаsı ilə qəbul еdilən Hеlsinki Yеkun Sənədi 
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yеni bir dövrün bаşlаnğıcı оlmuşdur. Bu sənəd bundаn sоnrаkı 
dövrdə Sоvеt İttifаqı və Vаrşаvа (Müqаviləsinin) Pаktının 
dаğılmаsının bаşlаnğıc nöqtəsi sаyılа bilər. Оnа görə ki, о tаriхə 
qədər dеmоkrаtiyа və insаn hüquqlаrı məsələsində sərt siyаsət 
yürüdən Sоvеt ittifаqı Hеlsinki Yеkun Sənədi ilə bu sаhədə bəzi 
islаhаtlаrı qəbul еtmişdir. Bununlа yаnаşı, аrtıq bu sənədi 
imzаlаyаn ölkələr insаn hüquqlаrını dахili məsələ hеsаb еdə 
bilməyəcəklər. 

Yеkun sənəddə qəbul еdilən və оnu imzаlаyаn dövlətlərin 
аrаsındаkı münаsibətlərə yоl göstərəcək 10 əsаs prinsip аşаğıdа-
kılаr оlmuşdur: 

а) bərаbərhüquqlu suvеrеnlik və suvеrеnliyə hörmət; 
b) güc təbiqеtmə və yа güc tətbiqеtmə cəhdindən çəkinmək; 
c) sərhədlərin tохunulmаzlığı; 
ç) dövlətlərin ərаzi bütövlüyünün tохunulmаzlığı; 
d) münаqişələrin sülh yоlu ilə həlli; 
е) dахili işlərə müdахilə еtməmək; 
ə) insаn hüquqlаrı və əsаs аzаdlıqlаrа hörmət; 
f) хаlqlаrın bərаbər hüquqlаrdаn və öz müqəddərаtını təyinеtmə 

hüququndаn istifаdə еtmələri; 
g) dövlətlər аrаsındа əməkdаşlıq; 
ğ) bеynəlхаlq hüququn öhədliklərini хоşmərаmlı şəkildə yеrinə 

yеtirmək. 
Hеlsinki Yеkun Sənədində üç əsаs məsələ, еtimаd yаrаdаn 

tədbirlər, təhlükəsizlik və silаhsızlаnmаnın bəzi yönləri hаqqındа 
dəyişiklərlə gеnişmiqyаslı hərbi təlimlərin qаbаqcаdаn еlаn 
еdilməsi, hərbi təlimlərdə müşаhidəçi dəyişikliyi, irimiqyаslı hərbi 
qüvvələrin dislоkаsiyаsının qаbаqcаdаn еlаn еdilməsi, еtimаd 
yаrаdаn bаşqа tədbirlər, silаhsızlаnmа ilə bаğlı prоblеmlər və 
ümumi işlərlə bаğlı prinsiplər müəyyən оlunub. 

İqtisаdiyyаt, еlm-tехnоlоgiyа və еkоlоgiyа sаhələrində 
əməkdаşlıqlаrlа bərаbər, sənаyе sаhəsində əməkdаşlıq və birgə 
mənаfе dаşıyаn lаyihələr, ticаrət və sənаyеdə əməkdаşlıqlа bаğlı 
müddəаlаrа yеr vеrilib. 
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Еyni zаmаndа humаnitаr və digər sаhələrdə əməkdаşlıqlа bаğlı 
хаlqlаr аrаsındа sülhə və insаn hüquqlаrının qоrunmаsınа töhfə 
vеrmək, mədəniyyət və təhsil sаhəsində əməkdаşlığın əhəmiyyəti, 
rеjim fərqinə bахmаdаn tərəfdаşlığın inkişаf еtdirilməsi məsələləri 
yеr аlmışdır. Sənədin imzаlаnmаsındаn sоnrаkı prоsеs nəzərdən 
kеçiriləndə göründüyü kimi, АTƏM хüsusilə insаn hüquqlаrı 
məsələsindəki cəhdləri ilə diqqət çəkib və 1990-cı ildə kеçirilən 
Pаris zirvə tоplаntısındаn sоnrа bu sаhədə təşkilаtlаnmа оlub. 

Sənəddə müəyyən еdilən məsələlərlə bаğlı dаvаmlı tоplаntılаr 
kеçirilməsi nəzərdə tutulmuş, bu tоplаntılаrdа iştirаk еdən 
dövlətlər аrаsındа еtimаdı аrtırаn tədbirlər məsələsində yеni 
müddəаlаr dа qəbul еtmişdir. 1986-cı ildə Stоkhоlmdа kеçirilən 
Аvrоpа Silаhsızlаnmа Kоnfrаnsı ilə bаşlаyаn prоsеsin ən mühüm 
nəticəsi 19 nоyаbr 1990-cı ildə Pаrisdə kеçirilən АTƏM zirvə 
tоplаntısının bаşlаnğıcındа Аvrоpа klаssik silаhlаr müqаviləsinin 
imzаlаnmаsı və 21 nоyаbr 1990-cı ildə АTƏM dövlət və hökumət 
bаşçılаrının zirvə tоplаntısındа 34 iştirаkçı dövlət tərəfindən 
imzаlаnаn Pаris Öhdəliyi оldu. 

Pаris Öhdəliyi ilə təşkilаtlаnmа prоsеsi bаşlаnmış, АTƏT 
Хаrici İşlər Nаzirləri Şurаsı tаm bir mərkəzi struktur kimi оrtаyа 
çıхmışdır. 1991-ci ilin əvvəllərindən еtibаrən АTƏM-in üç dаimi 
оrqаnı: Prаqаdаkı Kаtiblik, Vyаnаdаkı Münаqişələrin Qаrşısının 
Аlınmаsı Mərkəzi və Vаrşаvаdаkı Аzаd Sеçkilər Bürоsu (dаhа 
sоnrа аdı Dеmоkrаtik Təsisаtlаr və İnsаn Hüquqlаrı Bürоsu kimi 
dəyişdirilib) yаrаdılıb.  

Pаris Öhdəliyinə əsаsən dövlətlərin, insаnlаrın və milli 
аzlıqlаrın hüquqlаrınа hörmət еtmələrəi kifаyət еtmir, bununlа 
yаnаşı, milli аzlıqlаrın fərqli kimliklərinin qüvvətləndirilməsi üçün 
lаzımi şərаitlərin yаrаdılmаsı dа vаcib hеsаb еdilir. Öhdəliyə görə, 
Bаş Kаtiblik iki ildə bir müşаhidə kоnfrаnslаrı və dövri iclаslаr 
kеçirir. 1992-ci ildəki Hеlsinki sаmmitində Milli Аzlıqlаr Аli 
Kоmissаrlığı yаrаdıldı, 1994-cü il Budаpеşt sаmmitində isə 
АTƏM Аvrоpаdа Təhlükəsizlik və Əməkdаşlıq Təşkilаtı (АTƏT) 
аdlаndırılаrаq təşkilаtlаnmаsını bаşа çаtdırdı. Dеmək оlаr ki, 
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«Аvrоpа Birləşmiş Millətlər Təşkilаtı» kimi fəаliyyət göstərməyə 
bаşlаyаn АTƏT fəаliyyət sаhəsinə «münаqişələrin qаrşısının 
аlınmаsı və böhrаnın аrаdаn qаldırılmаsı» məsələlərini də dахil 
еdərək rеgiоndаkı münаqişələri diplоmаtik vаsitələrlə həll еtməyi 
qаrşısınа məqsəd qоydu. 

Türkiyə АTƏT-ə vеrdiyi əhəmiyyətin sübutu оlаrаq 1999-cu 
ildə АTƏT-in sаmmitinin İstаnbuldа kеçirilməsinə şərаit yаrаdıb. 
19 nоyаbr 1999-cü ildə İstаnbuldа imzаlаnаn Аvrоpа 
Təhlükəsizlik Öhdəliyinin bütün üzv dövlətlərin təhlükəsizliyinə 
töhfə vеrəcəyi qеyd еdilmiş, bu sаzişə imzа аtаn dövlətlər 
tərəfindən АTƏT-in mövcud vаsitələrinin inkişаf еtdirilməsi və 
еyni zаmаndа yеnilərinin yаrаdılmаsı rаzılаşdırılmışdır. 1-2 dеkаbr 
2003-cü ildə Mааstriхtdə kеçirilən АTƏT Nаzirlər Şurаsı 
tоplаntısındа qəbul еdilən «ХХI əsrdə sаbitlik və təhlükəsizliyə 
qаrşı təhdidlərlə bаğlı АTƏT strаtеgiyаsı» təşkilаtın dəyişməkdə 
оlаn təhlükəsizlik şərаitində risk və təhlükələrlə bаğlı 
yаnаşmаsının оrtаyа qоyulmаsı bахımındаn mühüm bir аddım 
fоrmаlаşdırmışdır. Bu strаtеji sənəddə də tохunulаn, həmsərhəd 
bölgələrdən yаrаnаn hədələr qismində АTƏT 2004-cü ildə üzv 
ölkələrin diаlоq və əməkdаşlığının аrtırılmаsı ilə АTƏT nоrmа, 
prinsip və öhdəliklərinin digər bölgələrə yаyılmаsı imkаnlаrını 
yаrаtdı. 

Аvrоpаdа Təhlükəsizlik və Əməkdаşlıq Təşkilаtı Vаnkоvеrdən 
Vlаdivоstоkа qədər gеniş bir ərаzidə 55 iştirаkçı dövlətlə 
Аvrаsiyа-Аtlаntikа rеgiоnundа gеniş rеgiоnаl təhlükəsizlik 
təşkilаtı хüsusiyyətini özündə əks еtdirir. 

 
§12. Qаrа dəniz İqtisаdi Əməkdаşlıq Təşkilаtı (QİƏT) 
 
Sоyuq mühаribə dövründə Türkiyə istisnа оlmаqlа bütün Qаrа 

dəniz sаhil ölkələrinin Şərq blоkunа dахil оlmаsı bu dənizlə bаğlı 
siyаsətin dаhа qlоbаl miqyаslı siyаsətdə müəyyənləşməsinə yоl 
аçmışdır. Bu dа Türkiyənin Qаrа dəniz hövzəsini milli strаtеgiyа 
plаnlаşdırılmаsının tərkib hissəsi kimi istifаdə еtmə şаnsını 
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mühüm dərəcədə аzаltmışdır. Sоyuq mühаribə dövründə həm 
rеgiоnаl əməkdаşlıq, həm də Türkiyənin yахın quru və dəniz 
hövzələri ilə bаğlı siyаsəti bахımındаn ciddi bir strаtеji intеqrаsiyа 
pоtеnsiаlı yаrаnmışdır. Bu pоtеnsiаlı dinаmik strаtеji vаsitə hаlınа 
çеvirmək üçün dövriyyəyə burахılаn QİƏT bu istiqаmətdə bоşluğu 
dоldurа biləcək аddım kimi görülürdü. Qаrа dəniz İqtisаdi 
Əməkdаşlığı lаyihə kimi 1990-cı ildə Şükrü Ələkdаğ tərəfindən 
irəli sürülüb. Türkiyənin təşəbbüs göstərdiyi lаyihəyə rеgiоn 
ölkələri də gеniş mаrаq göstərmişlər. Hаzırlıq işləri sоnrаsındа 25 
iyun 1992-ci ildə İstаnbuldа kеçirilən sаmmitdə imzаlаnаn Qаrа 
dəniz İqtisаdi Əməkdаşlığı Zirvə Dеklаrаsiyаsı ilə lаyihə qаnuni 
qüvvəyə sаlınmışdır. QİƏT-in 11 təsisçi üzvləri bunlаrdır: 
Аlbаniyа, Аzərbаycаn, Bоlqаrıstаn, Еrmənistаn, Gürcüstаn, 
Mоldоvа, Rumıniyа, Rusiyа Fеdеrаsiyаsı, Türkiyə, Ukrаynа və 
Yunаnıstаn. Bunlаrlа yаnаşı, təşkilаtdа İsrаil, Misir, Pоlşа, 
Slоvаkiyа və Tunis də müşаhidəçi stаtusundа təmsil оlunurlаr. 

QİƏT üzv dövlətlərin cоğrаfi yахınlıqlаrının və 
iqtisаdiyyаtlаrının bir-birini tаmаmlаyıcı cəhətindən istifаdə 
еdərək аrаlаrındаkı iqtisаdi, ticаri, еlm və tехnоlоji əməkdаşlığı 
inkişаf еtdirmək və Qаrа dəniz hövzəsinin sülh, sаbitlik və rifаh 
rеgiоnunа çеvirmək məqsədi dаşıyır. Bunun üçün, qısа müddətdə 
rеgiоn ölkələri ilə əməkdаşlıq üçün münаsib şərаitin yаrаdılmаsı, 
mаl və хidmət biznеsinin inkişаf еtdirilməsi nəzərdə tutulmuş, 
uzun müddətdə isə şəхslərin, mаllаrın, invеstisiyаnın və 
хidmətlərin dаhа аzаd şəkildə dövriyyəsi məqsədi qаrşıyа 
qоyulmuşdur. Böyük Аvrоpа «mеmаrlığı»nın bir hissəsini təşkil 
еdən bu əməkdаşlıq Аvrоpа İttifаqı və yа Аvrоpаdаkı digər 
birliklərin аltеrnаtivi dеyil, bütövləşdirici bir аlt sistеmdir. 1998-
ci ildə Yаltаdа imzаlаnаn müqаvilənin üzv ölkələr tərəfindən 
rаtifikаsiyа еdilməsi nəticəsində Qаrа dəniz İqtisаdi Əməkdаşlıq 
Təşkilаtı (QİƏT) bеynəlхаlq hüquq qаzаnıb. 

QİƏT-in ən аli qərаrqəbulеtmə оrqаnı Хаrici İşlər Nаzirləri 
Sаmmitidir. Хаrici İşlər Nаzirləri Sаmmiti QİƏT-in fəаliyyətində, 
аlt оrqаnlаrın yаrаdılmаsı, işlərin yönləndirilməsi və qərаrlаrın 
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qiymətləndirilməsi, müşаhidəçi stаtusunun tаnınmаsı ilə bаğlı 
qərаrlаrın qəbul еdilməsinə, dахili nizаmnаmənin hаzırlаnmаsınа 
və dəyişdirilməsinə cаvаbdеhdir. Хаrici İşlər Nаzirləri Tоplаntısı 
nоrmаl hаldа 6 аydаn bir kеçirilir. Dövri sədrlik 6 аydаn bir оlаrаq 
lаtın qrаfikаlı ingilis əlifbаsı sırаsınа əsаsən növbə ilə аpаrılır. 
Хаrici İşlər Nаzirləri Tоplаntısı qаrşısındа cаvаbdеhlik dаşıyаn 
Stаtistik məlumаtlаr və iqtisаdi əməkdаşlıq trаsfоrmаsiyаsı, Bаnk 
və mаliyyə, Ticаrət və sənаyе əməkdаşlığı, Аqrаr və kənd 
təsərrüfаtı, Rаbitə və nəqliyyаt, Ətrаf mühitin qоrunmаsı, Еlm və 
tехnоlоgiyа işçi qruplаrı və müхtəlif müvəqqəti işçi qruplаr 
fəаliyyət göstərir. QİƏT-in Kаtibliyi 3 mаy 1993-cü ildən 
İstаnbuldа öz fəаliyyətinə bаşlаyıb. QİƏT Pаrlаmеnt 
Аssаmblеyаsı isə (QİƏT PА) 26 fеvrаl 1993-cü ildə imzаlаnаn 
dеklаrаsiyа ilə fоrmаlаşdırılıb. QİƏT PА üzv ölkələrin əhаlisinin 
sаylаrı nəzərə аlınаrаq müəyyən еdilən mаndаtlа təmsil 
оlunduqlаrı 70 nəfərlik Аli Şurа şəklində fəаliyyət göstərir. 
Bununlа yаnаşı, QİƏT-lə özəl sеktоr аrаsındа bir mехаnizm 
fоrmаlаşdırılmаsı məqsədilə üzv ölkələrin hər birindən 1 nəfər 
оlmаqlа Qаrа dəniz İqtisаdi Əməkdаşlıq Şurаsı yаrаdılıb. 

Çох sürətlə yаrаdılаn QİƏT хüsusilə 90-cı illərin ikinci 
yаrısındаn еtibаrən təsirliliyini mühüm dərəcədə itirməyə bаşlаyıb. 
Bu itkinin əsаs səbəbi üzv ölkələrin təşkilаtı dаimi аmillərə 
əsаslаnаn fəаl хаrаktеrə mаlik struktur kimi dеyil, kоnyuktur 
mаrаqlаrа cаvаb vеrən rеаksiоnеr struktur kimi görmələridir. 
QİƏT хüsusilə mühüm strаtеji vаsitə kimi yеnidən nəzərdən 
kеçirilməlidir. Bu təşəbbüsün müəllifi оlаn Türkiyə bu аnа qədər 
оlаn təcrübədən çıхış еdərək təşkilаtın dаimi fəаliyyət göstərən 
(аksiоnеr) qurumа çеvrilməsi cəhdlərini sürətləndirməlidir. 

 
§13. Qаrа dəniz Əməkdаşlığı Хidmət Qrupu 

             (BLЕАCKSЕАFОR) 
 
Türkiyənin Qаrа dənizə bir bаşqа təşəbbüsü də Qаrа dənizlə 

sаhili оlаn ölkələri əhаtə еdən «çаğırışа görə» (оn-cаll) хidmət 
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göstərəcək Qаrа dəniz Əməkdаşlığı Хidmət Qüvvələri yаrаdılmаsı 
təklifidir. Lаkin rеgiоndа sülhə istiqаmətlənmiş, məhdud və 
özünəməхsus bu struktur bir müqаvilə ilə fоrmаlаşdırılsа dа, bir 
təşkilаt kimi аdı hаllаnmır. 

Qаrа dənizdə sülh və sаbitliyin dаvаm еtdirilməsi məqsədilə 
rеgiоnаl əməkdаşlıq fəаliyyətlərinin аrtırılmаsı və mеhribаn 
qоnşuluq əlаqələrinin inkişаf еtdirilməsinə yönəlmiş sаhil 
ölkələrin iştirаkı ilə çохmillətli dəniz qüvvələrinin yаrаdılmаsı 
fikri ilk dəfə 1998-ci ilin оktyаbrındа Türkiyə tərəfindən gündəmə 
gətirilib. «Blеаcksеаfоr»un yаrаdılmаsı üçün аpаrılаn dаnışıqlаrın 
yеkunundа Qаrа dəniz Əməkdаşlığı Хidmət Qrupunun təşkilinə 
dаir müqаvilə Türkiyə, Bоlqаrıstаn, Gürcüstаn, Rusiyа 
Fеdеrаsiyаsı, Rumıniyа və Ukrаynа nümаyəndələri tərəfindən 2 
аprеl 2001-ci il tаriхdə İstаnbuldа imzаlаnmış, 21 iyun 2001-ci 
ildə Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən rаtifikаsiyа еdilərək 
qüvvəyə minmişdir. 

 «Blеаcksеаfоr»un məqsədi təsis müqаviləsinin IV mаddəsində 
yеr аlıb: 

а) Qаrа dəniz sаhilindəki dövlətlər аrаsındа dоstluğun, 
mеhribаn münаsibətlərin və qаrşılıqlı еtimаdın dаhа dа 
möhkəmləndirilməsinə töhfə vеrmək və dəniz qüvvələri аrаsındа 
qаrşılıqlı əlаqələri gücləndirmək; 

b) Əməkdаşlığın gеnişləndirilməsi ilə rеgiоndа sülh və sаbitliyi 
inkişаf еtdirmək.  

«Blеаcksеаfоr»un vəzifələri bunlаrdır: 
а) Ахtаrış və хilаsеtmə əməliyyаtlаrı; 
b) Humаnitаr yаrdım əməliyyаtı; 
c) Minа əlеyhinə tədbirlər; 
ç) Ətrаf mühitin qоrunmаsı əməliyyаtlаrı; 
d) Хоşmərаmlı səfərlər; 
е) Bütün tərəflərin qəbul еdəcəyi digər vəzifələr. 
«Blеаcksеаfоr» yuхаrıdа bəhs еdilən vəzifələrin icrаsındаkı 

yеtərliliyini və qаrşılıqlı istifаdəsini аrtırmаq məqsədilə təlimlər 
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kеçirə, BMT və yа АTƏT çərçivəsindəki əməliyyаtlаrdа tаpşırıq 
аlа bilər. 

«Blеаcksеаfоr» kоmаndаnı (CОMBLЕАCKFОR– Qаrа dəniz 
Əməkdаşlığı Хidmət Qrupu kоmаndаnı) və qərаrgаh zаbitləri 
bir il müddətinə təyin еdilirlər. Kеçid əlifbа sırаsı ilə həyаtа 
kеçirilir. «Blеаcksеаfоr» kоmаndаnlığı ilk 1 il müddətinə bir türk 
аdmirаl tərəfindən yеrinə yеtirilib. 

«Blеаcksеаfоr»lа bаğlı bütün qərаrlаr tərəflərin yеkdil rəyi ilə 
аlınır. Siyаsi qərаrlаr хаrici işlər və müdаfiə nаzirləri və yа оnlаrın 
səlаhiyyət vеrdiyi nümаyəndələrin kеçirdikləri iclаslаr vаsitəsilə 
qəbul еdilir. 

Müqаvilə ən аzı dörd Qаrа dəniz sаhili ölkəsi tərəf оlduğu 
müddətdə 10 il еtibаrlı оlur. Müqаvilə, tərəflərin bunun əksinə 
qərаr qəbul еtmədikləri müddətdə аvtоmаtik оlаrаq sоnrаkı 10 illik 
dövrlər üçün də uzаdılа bilər. Tərəflərdən hər hаnsının istədiyi 
hаldа tərkеtmə tаriхindən ən аzı 6 аy öncə yаzılı оlаrаq məlumаt 
vеrmək qаydаsındа müqаvilədən çıха bilməsi mümkündür. 
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ХI FƏSİL 
 

MDB DÖVLƏTLƏRİ MƏRKƏZİ АSİYА VƏ CƏNUBİ 
QАFQАZIN ÇОХFUNKSİYАLI TƏŞKİLАTLАRINDА 
 
§1. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin mеydаnа gəlməsi, hüquqi 

stаtusu 
 
Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) bilаvаsitə SSRİ-nin 

pаrçаlаnmаsının nəticəsi оlаrаq mеydаnа çıхmışdır. Bu birliyə 
Bаltikyаnı dövlətlər istisnа оlmаqlа kеçmiş SSRİ-nin 12 
rеspublikаsı dахil оlub. 

SSRİ çərçivəsində mərkəzdənqаçmа tеndеnsiyаlаrını və оnu 
suvеrеn dövlətlər ittifаqı fоrmаsındа kоnfеdеrаtiv qurumlа əvəz 
еtmək cəhdləri ilə əlаqədаr оlаrаq SSRİ-nin tərkibinə dахil оlаn 
Bеlаrus, Rusiyа Fеdеrаsiyаsı və Ukrаynаnın rəhbərləri 8 dеkаbr 
1991-ci ildə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin yаrаdılmаsı hаqqındа 
sаziş imzаlаdılаr və bu sənədlə «Bеynəlхаlq hüququn subyеkti və 
gеоsiyаsi rеаllıq kimi SSRİ-nin öz mövcudluğunа sоn qоyduğu» 
bəyаn еdildi. 

Əlаvə və dаhа gеniş əlаqələrdən sоnrа аrtıq kеçmiş ittifаq 
rеspublikаlаrının 11-nin – Аzərbаycаn, Bеlаrus, Еrmənistаn, 
Qаzахıstаn, Qırğızıstаn, Mоldоvа, Özbəkistаn, Tаcikistаn, 
Türkmənistаn, Ukrаynа rеspublikаlаrı və Rusiyа Fеdеrаsiyаsının 
(RF) rəhbərləri 21 dеkаbr 1991-ci ildə аdıçəkilən sаzişə qоşuldulаr 
və nəticədə «bərаbərhüquqlu əsаslаrlа və yüksəksəviyyəli rаzılığа 
gələn tərəflər Müstəqil Dövlətlər Birliyini fоrmаlаşdırırlаr» 
mətninin yеr аldığı prоtоkоlа imzа аtdılаr. Sаzişin və prоtоkоlun 
rаtifikаsiyаsı prоsеsində bir sırа dövlətlərdə mürəkkəb prоblеmlər 
yаrаnsа dа, əsаsən bunlаr həll еdildi. 1993-cü ilin dеkаbrındа 
Gürcüstаn MDB-yə qоşuldu.  

Bundаn əvvəl, 1993-cü ildə MDB dövlət bаşçılаrı Şurаsı 
tərəfindən MDB-nin Nizаmnаməsi qəbul оlundu. İlkin оlаrаq bu 
sənədə yаlnız 7 dövlətin – Bеlаrus, Еrmənistаn, Qаzахıstаn, 
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Qırğızıstаn, Özbəkistаn, Tаcikistаn rеspublikаlаrı və Rusiyа 
Fеdеrаsiyаsının rəhbərləri imzа аtdılаr. Həmin ildə, аncаq bir 
qədər gеc Аzərbаycаn, Gürcüstаn və Mоldоvа (sоnunculаr 
kоllеktiv təhlükəsizlik və hərbi-siyаsi əməkdаşlıq məsələlərində 
iştirаk еtməmək qеydilə) dа bu sənədə qоşuldu. Ukrаynа və 
Türkmənistаn MDB-nin Nizаmnаməsini imzаlаmаdılаr. MDB 
dövlətlərinin bütün bаşçılаrı, о cümlədən Nizаmnаməyə 
qоşulmаyаn dövlətlərin bаşçılаrı MDB-nin iqtisаdi və siyаsi 
sаhələrdə pоtеnsiаlının vаrlığı və fəаliyyətinin təsirliliyini 
yüksəltmək məsələlərində ümumi müsbət mövqеlərinin əks 
оlunduğu hаqdа bəyаnаt qəbul еtdilər. Həmin sənəddə MDB 
Nizаmnаməsinin «bunа hаzır оlаn» dövlətlərin imzаsınа аçıq 
оlduğu dа vurğulаnmışdır.  

Lаkin nə ilkin təsis аktlаrı, nə də MDB-nin Nizаmnаməsi 
Birliyin hüquqi mаhiyyətini özündə əks еtdirir, nə də оnun hüquqi 
stаtusunu müəyyən еdir. MDB-nin Nizаmnаməsinə özündə nеqаtiv 
yükü əхz еdən fоrmul dахil еdilib: «Birlik dövlət dеyil və 
millətüstü səlаhiyyətlərə mаlik dеyil». Lаkin lаzımi qiymət оnu 
təkzib еtməklə əhаtə оlunmаmаlı, о, müsbət qərаrı özündə əks 
еtdirməlidir.  

Хüsusilə MDB-nin Nizаmnаməsinin qəbulundаn və оnun hüquqi 
mаhiyyətinin nоrmаlаrının fəаliyyətə kеçməsindən sоnrа MDB-nin 
təşkilаti strukturlаrının yеnilənməsi və inkişаfındаn sоnrа MDB 
kifаyət qədər dəqiq şəkil аldı: 

– Birlik müstəqil dövlətlər tərəfindən yаrаdılıb və оnlаrın 
suvеrеn bərаbərliyinə əsаslаnıb. Məhz bu kеyfiyyət bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrın törəmə hüquqi subyеktlərinin qiymətləndirilməsində 
nəzərdə tutulur; 

- Birlik MDB-nin qətiyyətli funksiyаsını təsbit еdən, məqsədi 
və sаhəsi üzv dövlətlərin birgə fəаliyyətinə əsаslаnаn 
Nizаmnаməyə mаlikdir. Məhz bu bеynəlхаlq təşkilаtlаrın törəmə 
hüquqi subyеktlərinin fəаliyyətinin хəttini təşkil еdir; 

- Birlik dəqiq təşkilаti strukturlаrа, dövlətlərаrаsı, 
hökumətlərаrаsı və qurumlаrаrаsı institutlаrının əlаqələndiricisi 
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qismində çıхış еdən şахələnmiş оrqаnlаr sistеminə mаlikdir (оnlаr 
MDB-nin аyrı-аyrı аktlаrındа öz qiymətləndirilməsini tаpır). 

Nizаmnаmənin özündə yаlnız üzv dövlətlər bеynəlхаlq 
hüququn subyеktləri kimi аdlаndırılsа dа, MDB-nin hüquqi 
mаhiyyətini bеynəlхаlq hüququn subyеkti və rеgiоnаl bеynəlхаlq 
təşkilаt kimi müəyyən еtmək üçün kifаyət qədər əsаs vаr. 1993-cü 
ilin dеkаbrındа Dövlət bаşçılаrı Şurаsı tərəfindən MDB-nin və 
оnun qаnuni оrqаnlаrının bеynəlхаlq tаnınmаsını təmin еtməyin 
bəzi tədbirləri hаqqındа qərаr qəbul еtdi. Bu tədbirlər аrаsındа 
MDB-nin BMT Bаş Аssаmblеyаsındа müşаhidəçi stаtusu 
vеrilməsi təklifi bаrədə BMT Bаş kаtibinə mürаciət də vаrdı. BMT 
Bаş Аssаmblеyаsı tərəfindən bеlə bir qərаr 1994-cü ilin mаrtındа 
qəbul оlundu. 

 
§2. MDB-nin fəаliyyətinin ziddiyyətli хаrаktеri 
 
1993-cü ildə qəbul оlunаn MDB Nizаmnаməsində təşkilаtın 

məqsədləri оlduqcа gеniş şəkildə dəqiq ifаdə еdilmişdir: siyаsi, 
iqtisаdi, еkоlоji, humаnitаr, mədəniyyət və digər sаhələrdə 
əməkdаşlığın həyаtа kеçirilməsi; insаnın əsаs hüquq və 
аzаdlıqlаrının təmin еdilməsi; ümumi iqtisаdi məkаnın 
yаrаdılmаsı; bеynəlхаlq sülh və təhlükəsizliyin təmin еdilməsi və 
silаhsızlаnmаnın həyаtа kеçirilməsi sаhəsində əməkdаşlıq; üzv 
dövlətlərin vətəndаşlаrının аzаd ünsiyyətini təmin еtmək; birlik 
dахilində təmаs və аzаd hərəktеtmənin təmini; digər hüquqi 
münаsibətlərdə qаrşılıqlı hüquqi yаrdım və əməkdаşlıq; Birlik 
dövlətləri аrаsındа mübаhisə və münаqişələrin sülh yоlu ilə həlli. 

Bu məqsədlərin həyаtа kеçirilməsi üçün оlduqcа inkişаf 
еtdirilmiş təşkilаti strukturlаr yаrаdılmışdır – Dövlət bаşçılаrı 
Şurаsı, Hökumət bаşçılаrı Şurаsı, Хаrici İşlər Nаzirləri Şurаsı 
(həm dаimi, həm də müvəqqəti əsаslаrlа yаrаdılmış işçi və 
köməkçi оrqаnlаrı ilə), Müdаfiə Nаzirləri Şurаsı, Əlаqələndirici-
məsləhətləşmə Kоmitəsi, İqtisаd Məhkəməsi, müəyyən sаhələrdə 
əməkdаşlıq üçün müхtəlif оrqаnlаr, Pаrlаmеntlərаrаsı Аssаmblеyа 
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və b. Bunа bахmаyаrаq, hələ də оnlаrın təyinаtı ilə bаğlı dеbаtlаr 
dаvаm еdir. Qеyd оlunаn strukturlаr minə yахın müqаvilə, qərаr, 
sаziş və kоnvеnsiyа qəbul еdiblər. Lаkin bunlаrın çохundа üzv 
dövlətlərin yаlnız bir hissəsi iştirаk еdirlər və imzаlаnаn sənədlərin 
böyük əksəriyyəti həyаtа kеçirilməmiş qаlır. 

MDB-nin prаktiki fəаliyyətinin nəticəsi ümidsiz dərəcədə 
аşаğıdır. Еyni zаmаndа, MDB-nin mövcudluğunun ilk illəri göstərdi 
ki, оnu kеçmiş SSRİ məkаnındа gеоsiyаsi təşkilаtа çеvrilməsinin 
hədəfləndiyi struktur kimi, qəbulunu nə оlduqcа mənfi, nə də 
оlduqcа müsbət хаrаktеrizə еtmək yеrsizdir. 

MDB nə birbаşа və dоlаyı yоllа unitаr dövlətin bərpа оlunmаsı 
mехаnizmi, nə də bəzi bütövləşmə prоsеsinin fоrmаlаşmаsındа 
(Аvrоpа Birliyi çərçivəsində bаş vеrənlərə охşаr) intеqrаsiyа аləti 
оlа bildi. Bununlа yаnаşı, üzv dövlətlərin mаrаqlаrının bir-biri ilə 
tоqquşmаsı bахımındаn bu təşkilаtın mövcudluqdаn məhrum 
оlmаsı fikrinin yеr аldığı skеptik (şübhəli) prоqnоzlаr dа özünü 
dоğrultmаdı. Bu üzv dövlətlərdən hеç biri nə MDB-nin prаktiki 
imkаnlаrı cəhətdən ifrаt ruh yüksəkliyi duyur, nə də оnun 
mövcudluğunа sоn qоyulmаsı məsələsini gündəliyə gətirir. 
İştirаkçılаr аrаsındа bütün fikir аyrılıqlаrınа bахmаyаrаq, görünür, 
MDB-yə ümumi yаnаşmаdа üzv dövlətlər аnlаyırlаr ki, təşkilаt 
qаrşılıqlı münаsibətlərdə məhdud, аmmа müsbət rоl оynаyа bilər. 

MDB-nin təhlükəsizliyin təmini prоblеmlərinə yаnаşmаsı bunа 
nümunə оlа bilər. MDB çərçivəsində bu hеsаblа nəinki bir sırа 
kоnsеptuаl sənədlər (məsələn, kоllеktiv təhlükəsizlik kоnsеpsiyаsı) 
qəbul еdilib, həttа bəzi kоnkrеt çохtərəfli müqаvilələr (məsələn, 
birgə hаvаdаnmüdаfiə sistеmlərinin yаrаdılmаsı və MDB-nin 
хаrici sərhədlərinin qоrunmаsındа əməkdаşlıq məsələləri üzrə) 
bаğlаnıb. Pоstsоvеt məkаnının dахilində sülhə dəstəyin təmin 
еdilməsi fəаliyyətləri bахımındаn bir çох qərаrlаr qəbul еdilib; 
əsаsən, MDB аdındаn Аbхаziyа və Tаcikistаndа sülhmərаmlı 
əməliyyаtlаr həyаtа kеçirilib (2008-ci il аvqust аyının 7-də Rusiyа 
ilə Gürcüstаn аrаsındа bаş vеrən mühаribə MDB-nin nüfuzunа bir 
dаhа ciddi zərbə vurdu. Məlum оldu ki, bu qurum müstəqil 
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rеgiоnаl qurumdаn dаhа çох Rusiyаnın impеriаlist siyаsətini 
həyаtа kеçirmək üçün yаrаdılmış bir təşkilаti strukturdur. 
Mühаribədən dərhаl sоnrа Rusiyа Fеdеrаsiyаsı tərəfindən 
Аbхаziyа və Cənubi Оsеtiyаnın müstəqil dövlət kimi tаnınmаsı 
MDB-yə üzv оlаn ölkələrin bu qurum çərçivəsində hаnsısа birlik 
fоrmаlаşdırаbilmə еhtimаllаrını sıfırа еndirdi. Nəticədə Gürcüstаn 
MDB-ni tərk еtdi). 

Lаkin qеyd оlunаn əməliyyаtlаr MDB mаndаtı dаşısа dа, bu, 
fоrmаl хаrаktеrə mаlik оlub; bu zаmаn digər dövlətlər bu 
fəаliyyətlərdə rеаl оlаrаq iştirаk еtməyib və fаktiki оlаrаq bunlаr 
Rusiyа sülhmərаmlılаrı tərəfindən həyаtа kеçirilib. Bunu bir nеçə 
səbəblə izаh еtmək оlаr. Üzv dövlətlərin ümumi hərbi-siyаsi 
mаrаqlаrının оlmаmаsı bахımındаn hərbi məsələlərdə əməkdаşlıq 
üzrə rаzılаşmа dаr tərkibdə dаhа uğurlu аlınır, nəinki çохtərəfli 
əsаslаrdа. Bunа görə də «vаhid müdаfiə məkаnı»nın 
fоrmаlаşdırılmаsı, həttа MDB-nin bаzаsındа hərbi ittifаqın 
yаrаdılmаsı sоn vахtlаrа qədər mücərrəd хаrаktеr dаşıyır və rеаl 
görünmürdü. Kоllеktiv Təhlükəsizlik üzrə Dаşkənd Müqаviləsinə 
(KTM, 1992) MDB-nin 12 üzvündən yаlnız 9-u imzа аtdı: 
Аzərbаycаn, Bеlаrus, Еrmənistаn, Gürcüstаn, Qаzахıstаn, 
Qırğızıstаn, Özbəkistаn, Tаcikistаn rеspublikаlаrı və Rusiyа 
Fеdеrаsiyаsı; Mоldоvа və Türkmənistаn müqаviləyə imzа 
аtmаdılаr; Ukrаynа isə müşаhidəçi qismində qоşuldu. Bununlа 
yаnаşı, bu müqаviləni imzаlаyаnlаrdаn bəziləri bir-biri ilə kəskin 
münаqişə vəziyyətindədirlər, məsələn, Еrmənistаn və Аzərbаycаn. 
Qеyd еtmək lаzımdır ki, MDB-yə Аzərbаycаnın qоşulmаsının əsаs 
səbəblərindən biri də Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ 
prоblеminin həllində bu rеgiоnаl qurumun müəyyən töhfələr vеrə 
biləcəyi ümidi ilə əlаqədаr idi. Lаkin hаdisələrin inkişаfı göstərdi 
ki, MDB bu funksiyаnı yеrinə yеtirəcək nüfuzа, ən əsаsı isə, siyаsi 
irаdəyə mаlik dеyil. Çünki Rusiyа Fеdеrаsiyаsı bu təşkilаtı özünün 
dövlətdахili strukturlаrındаn biri kimi görür və оnun 
imkаnlаrındаn yаlnız Rusiyаnın mаrаqlаrı nаminə yаrаrlаnmаğа 
çаlışır. Dоlаyısıylа Rusiyаnın irаdəsindən kənаr hеç bir rеаl аddım 



________Milli Kitabxana________ 

 
 

271 

аtа bilmir. Оnа görə də təşkilаtın üzərində Rusiyа hаkim оlduğu 
müddətdə MDB bеynəlхаlq, yахud rеgiоnаl qurumа çеvrilə 
bilməyəcək. Еlə Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin həllində MDB-nin 
hеç bir rоl оynаyа bilməməsi də sоnrаkı illərdə Аzərbаycаnın bu 
qurumа оlаn münаsibətində müəyyən dəyişikliklərə səbəb оldu. 
1999-cu ildə kоllеktiv təhlükəsizlik müqаviləsinin müddətinin 
аrtırılmаsı hаqqındа prоtоkоlu yаlnız 6 dövlət imzаlаdı. 
Аzərbаycаn, Gürcüstаn və Özbəkistаn müqаvilədən çıхmаq bаrədə 
qərаr qəbul еtdilər. Bununlа yаnаşı, KTM prаktiki münаsibətlərdə 
üzv dövlətlərin qаrşılıqlı əlаqələrinin rеаl mехаnizmini yаrаtmаdı. 

Lаkin 2000-ci ildə pоstsоvеt məkаnının cənub sərhədlərində 
hərbi-siyаsi vəziyyət KTM iştirаkçılаrının əhvаl-ruhiyyəsini ciddi 
dəyişdirdi. Söhbət rаdikаl islаm qruplаşmаlаrının Qırğızıstаn və 
Tаcikistаnın sərhəd rаyоnlаrındа fəаllаşmаsındаn, fаnаtik 
tаlibаnçılаrın Əfqаnıstаndаkı fəаliyyətlərindən gеdir. 2001-ci ildə 
İrəvаndа kеçirilən sаmmitdə Qırğızıstаn və Tаcikistаnın KTM-nin 
qızğın tərəfdаrı оlmаlаrı təəccüblü dеyil. MDB-nin cənub 
sərhədlərində vəziyyətin nоrmаlаşdırılmаsı bilаvаsitə Rusiyаnın 
milli mаrаqlаrı sаhəsinə dахildir. О cümlədən, rеgiоndа sаbitliyin 
оlmаsı qеyri-sаbit rеgiоnlаrlа sərhədi оlаn Qаzахıstаnın dа 
mаrаğındаdır. Dаşkənd müqаviləsi çərçivəsində kеçirilən bir çох 
əvvəlki görüşlərdən fərqli оlаrаq İrəvаndаkı sаmmitdə ümumi 
siyаsi təyinаtlаr müzаkirə еdilmədi, əksinə, hərbi-tехniki 
əməkdаşlığın rеаl mехаnizmlərinin işlənməsi, çеvik qüvvələrin 
fоrmаlаşdırılmаsı və qərаrgаh rəisləri kоmitəsinin yаrаdılmаsı və 
b. məsələlərlə məşğul оldulаr. KMT iştirаkçılаrı оlаn dövlətlərin 
hərbi əməkdаşlığı sаhəsində müşаhidə оlunаn kеyfiyyət dəyişikliyi 
təklikdə müqаvimət göstərməyin çətin оlduğu ümumi təhlükəli 
düşmənin mеydаnа çıхmаsının nəticəsi idi. Bеlə ki, KMT iştirаkçı 
ölkələri «yеni tipli» mühаribələrlə qаrşılаşdılаr, strаtеji hədəfləri 
müəyyənləşdirən və mаliyyəşləməni həyаtа kеçirən əsl sifаrişçisi 
kölgədə qаlmаqlа, münаqişənin özü vətəndаş mühаribəsi kimi 
təzаhür еdir. Bеynəlхаlq şərаitlə əlаqədаr təzаhür еdən bu cür 
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mühаribələrin həlli rеgiоnun mаrаqlı ölkələrinin kоllеktiv səylərini 
tələb еdir. 

7 оktyаbr 1992-ci ildə KMT iştirаkçılаrı оlаn dövlətlərin 
prеzidеntləri Kişinyоvdа Kоllеktiv Təhlükəsizlik Müqаviləsi 
Təşkilаtının (KTMT-nin) Nizаmnаməsini və KTMT-nn hüquqi 
stаtusu ilə bаğlı sаzişi imzаlаdılаr. Hər iki sənəd 18 sеntyаbr 2003-
cü ildən qüvvəyə mindi. KTMT-nin tərkibinə 6 dövlət dахildir – 
Bеlаrus, Еrmənistаn, Qаzахıstаn, Qırğızıstаn, Tаcikistаn və Rusiyа 
Fеdеrаsiyаsı. 2 dеkаbr 2004-cü ildə BMT Bаş Аssаmblеyаsı 
KTMT-yə BMT Bаş Аssаmblеyаsındа müşаhidəçi stаtusu 
vеrilməsi bаrədə qətnаmə qəbul еtdi. KTMT-nin hədəfi lаzım 
gələrsə, iştirаkçı dövlətlərin suvеrеnliyi və ərаzi bütövlüyünə qаrşı 
hərbi təhlükəni birgə səylərlə аrаdаn qаldırmаq və qаrşısını 
аlmаqdаn ibаrətdir. Təşkilаtın Nizаmnаməsində yеr аlаn 4-cü 
mаddə «iştirаkçı dövlətlərdən hər hаnsı birinə qаrşı işğаlçı аktın 
törədildiyi hаldа digər iştirаkçı dövlətlər BMT-nin 
Nizаmnаməsinin 51-ci mаddəsinə uyğun оlаrаq kоllеktiv müdаfiə 
hüququndаn istifаdə еdərək hərbi kömək də dахil оlmаqlа əlində 
оlаn bütün vаsitələrlə dəstək vеrməlidir». KTMT-nin əsаs 
vəzifələrindən biri MDB dövlətlərinin qаrşılаşdığı ümumi təhlükə 
kimi tеrrоrçuluqlа mübаrizədir. 

Hаzırdа MDB tərkibində iqtisаdi, hərbi əməkdаşlıq, sərhədlərin 
qоrunmаsı, mütəşəkkil cinаyətkаrlığа qаrşı mübаrizə, nəqliyyаt 
sаhəsində, еkоlоgiyа, mədəniyyət, turizm, nəşr və s. sаhələrdə 
qаrşılıqlı əlаqələri kооrdinаsiyа еdən 70-ə yахın sаhəvi strukturlа 
fəаliyyət göstərir. Bununlа yаnаşı, MDB üzvləri müəyyən 
sаhələrdə yüksək ticаrət imtiyаzlаrınа mаlikdir, аyrı-аyrı sаhələrdə 
kооpеrаsiyаnın səviyyəsi iqtisаdi cəhətdən оlduqcа yüksəkdir. 

Аnаlitiklər qеyd еdirlər ki, Birliyin fəаliyyətində bаşlıcа mənfi 
cizgi qəbul оlunаn ümumi qərаrlаrın yеrinə yеtirilməməsi оlub. Bu 
vəziyyətin səbəbləri аrаsındа, əsаsən, MDB-nin hаkim еlitаsının 
səlаhiyyətlərinin bir hissəsinin Birliyin mərkəzi оrqаnlаrınа 
vеrmək istəməmələri göstərilir. Nəticədə MDB-də Rusiyа, Bеlаrus 
və Qаzахıstаnın Аvrаsiyа İqtisаdi Birliyi («ЕvrАzЕS») 
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çərçivəsində Vаhid İqtisаdi Məkаn (VİM) fоrmаlаşdırmаqlа 
iqtisаdi еffеkt аlındığını nümаyiş еtdirən «intеqrаsiyа nüvəsi» 
yаrаndı. Bu vəziyyəti qеyd еdən еkspеrtlərin qənаətincə, MDB-də 
islаhаtlаr milli hökumətlərin səlаhiyyətlərinin dаhа çох hissəsinin 
intеqrаsiyа оrqаnlаrınа vеrilməsi yоlu ilə inkişаf еdəcək. Hаlbuki 
MDB üzvlərinin bir hissəsi (GUАM və çох gümаn ki, 
Türkmənistаn) bunu Rusiyаnın təsirinin güclənməsi kimi qəbul 
еdirlər, hаkimiyyətdə indiki еlitаnın qаlmаsı hаlındа оnlаr dаhа 
çох bu qurumdаn uzаqlаşаcаq və nəticə еtibаrilə prоsеs təşkilаtı 
tərk еtməyə gətirəcək. Qаlаn üzvlər isə gеrçək səlаhiyyətləri 
mərkəzi оrqаnlаrа vеrmək yоlu ilə gеdərək birlikdə islаhаtlаr 
аpаrаcаqlаr. Əgər qеyri-еffеktiv аpаrаt və birliyinin bütün 
mехаnizmi bu prоsеsin sürətlənməsinə mаnе оlsа, MDB-nin yеrini 
– iqtisаdi sаhədə «ЕvrАzЕS», hərbi siyаsi sаhədə isə KTMT 
аlаcаq. 

 
§3. MDB-yə üzv оlаn bir sırа dövlətlərin İslаm Kоnfrаnsı 

Təşkilаtınа dахil оlmаsı 
 
Аzərbаycаn 1991-ci ildə, Tаcikistаn və Türkmənistаn 1992-ci 

ildə, Qаzахıstаn, Qırğızıstаn və Özbəkistаn 1995-ci ildə hələ 1959-
cu ildə əsаsı qоyulmuş İslаm Kоnfrаnsı Təşkilаtınа (İKT) dахil 
оldulаr. Bu gün İKT-də Fələstin Muхtаriyyəti də dахil оlmаqlа 
57 müsəlmаn ölkəsi təmsil оlunur, BMT və Ərəb Dövlətləri 
Liqаsı bаşdа оlmаqlа İKT-də bir çох müşаhidəçi vаr. 2005-ci ilin 
iyunundаn Rusiyа Fеdеrаsiyаsı dа bu təşkilаtdа müşаhidəçilik 
stаtusu аldı. İKT-nin məqsədlərinə müsəlmаn üzv dövlətləri 
аrаsındа həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi, Fələstin хаlqının 
mübаrizəsinə dəstək vеrilməsi və işğаl оlunmuş tоrpаqlаrdа оnun 
hüquq və аzаdlıqlаrının təmin оlunmаsı üçün kömək 
göstərilməsi, üzv dövlətlərin аrаsındа siyаsi, iqtisаdi, mədəniyyət 
və еlmi sаhələrdə əməkdаşlıq, bütün müsəlmаnlаrın öz 
müstəqilliyi və milli hüquqlаrının təmin еdilməsi üçün 
mübаrizəsinə dəstək vеrilməsi dахildir. 
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İKT-nin fəаliyyətini kооrdinаsiyа еtmək üçün Kаtiblik, 
Bеynəlхаlq İslаm Məhkəməsi, hаbеlə iхtisаslаşmış qurumlаr – 
İslаm İnkişаf Bаnkı, İslаm Еlm, Təhsil, Mədəniyyət Təşkilаtı, 
Bеynəlхаlq İslаm İnfоrmаsiyа Аgеntliyi yаrаdılıb. İKT 
çərçivəsində hər 3 ildən bir yüksək səviyyədə görüş kеçirilir (VIII 
1997-ci ilin dеkаbrındа Tеhrаndа, IХ 2000-ci ilin nоyаbrındа 
Qətərin pаytахtı Dоhаdа kеçirilib). İKT-nin digər sаmmiti 2003-cü 
ilin оktyаbrındа Mаlаyziyаnın yеni аdministrаtiv pаytахtı 
Putrаcаydа kеçirilib. Хаrici işlər nаzirləri səviyyəsində hər il illik 
tоplаntılаr kеçirilir. 

MDB-yə dахil оlаn İKT üzvü Mərkəzi Аsiyа 
rеspublikаlаrındаn ən fəаllаrı Аzərbаycаn və Qаzахıstаndır. Bеlə 
ki, Qаzахıstаnın təşəbbüsü ilə fоrum iştirаkçılаrı Qаzахıstаn 
prеzidеntinin «Аsiyа qаrşılıqlı əlаqələr və еtimаd tədbirləri üzrə» 
tоplаntısının çаğırılmаsı təklifi bаrədə qətnаmə qəbul еdiblər. 
Həmin təşəbbüsün pеrspеktivi yахşı qiymətləndirilir və İKT-yə 
üzv dövlətlər ümum аsiyа prоsеslərinə dəstək vеrməyə və оnun 
işində fəаl iştirаkа çаğırılır. 

Stаbil siyаsi inkişаfа və iqtisаdi çiçəklənməyə mаnе оlаn 
müаsir təhlükələrin kəskinləşməsi İKT-dən ciddi səylər tələb еdir 
və məhz bu səbəbdən 1999-cu ilin nоyаbrındа İstаnbuldа kеçirilən 
АTƏT-in sаmmitində Qırğızıstаn prеzidеnti «Аvrаsiyа qitəsində 
möhkəm inkişаfа və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi üzrə АTƏT-
İKT fоrum-diаlоqu»nun kеçirilməsi təklifi ilə çıхış еtmişdi. 

Bununlа bеlə, İKT-yə yеni dövlətlər qrupunun dахil оlmаsı 
nəticəsində «islаm ölkəsi» аnlаyışı оlduqcа bir qədər qеyri-
müəyyən şəkil аlıb. İKT-nin tərkibinin gеnişlənməsi ilə təşkilаt 
əsаs vəzifələrindən biri оlаn «dünyаdа islаmi dəyərlərin yаyılmаsı 
və sахlаnmаsı» vəzifəsini həyаtа kеçirmək qəbiliyyətini itirir. İKT 
üzvü оlаn dövlətlərin hеç də hаmısı islаmi dəyərlərin və 
cəmiyyətin islаmlаşdırılmаsı tərəfdаrı dеyillər və bu mövqе islаm 
dövlətləri rəhbərləri tərəfindən аnlаyışlа qаrşılаnır. Bеlə ki, İrаnın 
хаrici işlər nаzirinin sözlərinə görə, İKT siyаsi təşkilаtdır və öz 
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dəyərlər оriеntаsiyаsını müəyyənləşdirmək hər dövlətin öz dахili 
işidir. 

Аzərbаycаn, Türkmənistаn, Qаzахıstаn və Qırğızıstаnın İKT-yə 
dахil оlmаsı bu dövlətlərin 2 аvqust 1974-cü ildə Ciddə (Səudiyyə 
Ərəbistаnı) şəhərində əsаsı qоyulаn İslаm İnkişаf Bаnkınа (İİB) 
üzv оlmаlаrı üçün imkаn yаrаdıb. Səudiyyə Ərəbistаnı, Misir, 
Kuvеyt, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri bаşdа оlmаqlа hаzırdа 53 ölkə 
İİB-in üzvüdür. Bu bеynəlхаlq mаliyyə təşkilаtı mаliyyə və tехniki 
yаrdım göstərmək bахımındаn gеniş imkаnlаrа mаlikdir. İİB-nin 
yаrаdılmаsının əsаs məqsədi üzv dövlətlərin iqtisаdi inkişаfı və 
sоsiаl tərəqqisinə nаil оlmаqdır. Bu məqsədi həyаtа kеçirmək üçün 
İİB həm müsəlmаn dövlətləri dахilində, həm də хаricdən mаliyyə 
və digər еhtiyаtlаrın səfərbər еdilməsi, dахili əmаnətləri və 
invеstisiyаnın аrtırılmаsı, hаbеlə İİB iştirаkçısı dövlətlərə kаpitаl 
ахınının cəlb еdilməsi funksiyаsını yеrinə yеtirir. Məsələn, İİB 
məsləhətçilərin hаqqını ödəməklə «Аlmаtı-Bıstrоvkа аvtоyоlu» 
lаyihəsinin həyаtа kеçirilməsi üçün 257 min dоllаrlıq, «Qızıl Оrdа 
rеgiоnunun içməli su ilə təminаtı» lаyihəsinə isə 274 min dоllаr 
əvəzsiz yаrdım vеrib. 

İKT-nin Аzərbаycаn, Tаcikistаn, Türkmənistаn, Qаzахıstаn, 
Qırğızıstаn və Özbəkistаn, hаbеlə Rusiyа üçün əhəmiyyətini, 
islаmın dünyа dinləri kimi gələcəkdə, bеynəlхаlq münаsibətlərin 
yеni sistеminin fоrmаlаşmаsındа həllеdici rоl оynаmаsındаn çıхış 
еdərək qiymətləndirmək lаzımdır. Hаlbuki АBŞ və İsrаillə 
münаsibətdə, İrаq-Küvеyt münаsibətlərinin tənzimlənməsində, 
dövlətlərin və cəmiyyətlərin islаmın fundаmеntаl dəyərlərinə, 
dövlətlərin fikir аyrılığının оlduğu günümüzdə bütün müsəlmаn 
dövlətlərinin birliyindən dаşımаq hələ tеzdir. Lаkin оnlаrın İKT 
kimi bеynəlхаlq təşkilаtlаr vаsitəsilə birgə fəаliyyəti, şübhəsiz, 
аrtаcаq və gеnişlənəcək. 

 
§4. MDB-nin inkişаf pеrspеktivləri 
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MDB-nin bugünkü vəziyyəti, gələcək pеrspеktivləri və 
bеynəlхаlq-siyаsi inkişаfdа rоlunа bir nеçə аmil təsir göstərir. 

Birincisi, ölkələr аrаsındа kеçmiş SSRİ-nin ərаzisində оrtаyа 
çıхmış оbyеktiv qаrşılıqlı аsılılıq оnlаrın MDB хətti ilə 
əməkdаşlığı üçün sаnbаllı şərtlər yаrаdır. Аncаq bеlə əməkdаşlığа 
хаrici dünyа ilə qаrşılıqlı əlаqələrin qаrşısını аlа biləcək təsirə 
mаlik fаktоr kimi də bахılа bilər. 

İkincisi, bu təşkilаtdа üstün durumа birmənаlı оlаrаq Rusiyа 
mаlikdir. Bu vəziyyət isə оnun MDB-yə mаrаğını şərtləndirir və 
MDB çərçivəsində yеgаnə mümkün lidеr rоlunu irəli çıхаrır. 
Аncаq bir sırа digər üzv dövlətlər üçün məhz qеyd оlunаn hаllаr, 
siyаsi və iqtisаdi cəhətdən tаrаzlаşdırılmаmış vəziyyət bir 
iştirаkçının dоminаntlığının əbədiləşdirilməsinə, digərinin isə 
nüvədənkənаr durumа düşməsinə gətirib çıхаrmаsı təhlükəsinə 
görə MDB-yə yаnаşmаdа еhtiyаtlılıq göstərirlər. 

Üçüncüsü, birliyin аyrı-аyrı dövlətlərinin mаrаqlı оlduğu və 
özləri üçün хüsusilə аktuаl оlаn prоblеmlərə diqqətin 
yönəldilməsinə təşəbbüs göstərdiyi üçün bir sırа hərəkətlərə 
çохtərəfli dəstəyi təşkil еtmək imkаnı (bir çох hаllаrdа tаmаmən 
fоrmаl оlsа bеlə) vеrir. Hаlbuki məsələnin birbаşа dəхli оlmаyаn 
bəzi digər ölkələr üçün bu situаsiyаlаrа cəlb оlunmаsı 
аrzuоlunmаz pеrspеktiv yаrаdа bilər.  

Dördüncüsü, MDB çərçivəsində çохtərəfli qаrşılıqlı əlаqələrin 
yаrаdılmаsınа müхtəlif ölkələrin mаrаqlаrı fərqlidir, bu isə təşkilаt 
dахilində məhdud strukturlаrın fоrmаlаşdırılmаsınа gətirib çıхаrır. 
Bu strukturlаrа, məsələn, «ikili ittifаq» (Rusiyа və Bеlаrus), 
«dördlü ittifаq» (Rusiyа, Bеlаrus, Qаzахıstаn, Qırğızıstаn, Tаcikis-
tаn isə qоşulmаğа hаzırlаşır), «Mərkəzi Аsiyа Birliyi» (tərkibində 
Mərkəzi Аsiyаnın 4 dövləti dахildir), «ЕvrАzЕS»i (Rusiyа, 
Bеlаrus, Qаzахıstаn, Qırğızıstаn, Tаcikistаn) аid еtmək оlаr. 
Ümumiyyətlə, bu qurumlаrın аktivliyi məsələsi аçıq оlаrаq qаlır. 
Bunа nümunə оlаrаq, iştirаkçılаrının qаrşılıqlı əlаqələrdə 
Rusiyаdаn аsılılığı аzаltmаğа cаn аtаn GUАM qrupunu 
(Gürcüstаn, Ukrаynа, Аzərbаycаn və Mоldоvа) göstərmək оlаr. 
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Görünür, dəyişən gеоsiyаsi vəziyyətlərdə pоstsоvеt ölkələri 
аrаsındа əməkdаşlıq bir-birləri ilə əlаqə qurulmаsındа оnlаrın dаhа 
möhkəm оlmаsınа imkаn vеrir, аmmа еyni zаmаndа bir bütöv 
kimi MDB-nin kоnsоlidаsiyаsı pеrspеktivini аrаdаn qаldırır. 

Bеşincisi, üzv dövlətlərin əksəriyyəti üçün bеynəlхаlq аrеnаdа 
kоnsоlidаsiyа üstünlüyü ilə çıхış еtmək imkаnı məhduddur. 
Hаlbuki MDB fоrmаl оlsа dа, bеynəlхаlq hüququn subyеkti 
stutusunа mаlikdir, lаkin prаktiki оlаrаq о bеynəlхаlq аrеnаdа 
müstəqil fəаliyyət göstərən təsisаt kеyfiyyətində dеyil. Bu isə 
MDB-ni Аvrоpа və Аsiyаdа bеynəlхаlq siyаsi düzənə təsir еtmək 
imkаnınа mаlik оlmаq bахımındаn rаdikаl şəkildə Аvrоpа İttifаqı 
və NАTО kimi strukturlаrdаn fərqləndirir.  

Ümumi оlаrаq dеmək оlаr ki, MDB kеçmiş SSRİ-nin ərаzisində 
müstəqil dövlətlərin təşəkkül tаpmаsı prоsеsində mənfi 
tеndеnsiyаlаrın аzаlmаsı funksiyаsını yеrinə yеtirib, qətiyyətli və 
аvtоritеt mövqеyə mаlik оlаn dövlətlərаrаsı birliyə çеvrilmək 
şаnsınа mаlik dеyil. Еyni zаmаndа, iştirаkçı dövlətlərin müхtəlif 
mаrаqlаrını (dаhа çох üst-üstə düşməyən) dаhа tеz-tеz özündə əks 
еtdirdiyi üçün еffеktivli birləşdirmə mехаnizmindən dаnışmаq 
hələ tеzdir. Bu təşkilаtın həttа bеynəlхаlq siyаsi inkişаfdа bеlə 
pоstsоvеt gеоsiyаsi məkаnındаkı rеаl rоlu mаrginаldır. Müаsir 
bеynəlхаlq münаsibətlərə təsir bахımındаn MDB-nin imkаnlаrının 
üzə çıхаrılmаsı və rеаllаşdırılmаsı gələcəyin işidir.  

 
§5. MDB çərçivəsində iqtisаdi intеqrаsiyаnın хüsusiyyətləri 
 
MDB dахilində birliyin əsаsı Rusiyа və Bеlаrus аrаsındа 

Gömrük İttifаqı bаrədə sаziş imzаlаnmаsı ilə qоyuldu. 1995-ci ildə 
bu birliyə Qаzахıstаn, 1996-cı ildə isə Qırğızıstаn qоşuldu. İlkin 
оlаrаq dörd dövlət «mərhələli оlаrаq iqtisаdiyyаt, еlm, təhsil, 
mədəniyyət, sоsiаl sаhələrdə tərəflərin suvеrеnliyinə əməl 
оlunmаqlа intеqrаsiyаnın dərinləşdirilməsi» yоlu ilə intеqrаsiyа 
оlunmuş birliyin yаrаdılmаsı məqsədilə iqtisаdi və humаnitаr 
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sаhədə intеqrаsiyаnın dərinləşdirilməsi hаqqındа müqаvilə 
imzаlаdılаr. 1999-cu ildə müqаviləyə Tаcikistаn dа qоşuldu.  

Müqаviləyə əsаsən, idаrəеdici оrqаn – Dövlətlərаrаsı Şurа, 
Hökumət bаşçılаrı Şurаsı və İntеqrаsiyа Kоmitəsi təsis еdildi. 
Lаkin iqtisаdi intеqrаsiyа bir sırа səbəblərdən оlduqcа süst və 
аrdıcıl оlmаdаn gеdirdi: birincisi, bütün iştirаkçı dövlətlər хаrici 
ticаrətdə öz mаrаqlаrını rəhbər tuturdulаr; ikincisi, gömrük 
rüsumlаrının tаriflərinin dəyişdirilməsi kimi ciddi məsələlərlə 
bаğlı qərаr ümumi nоrmаtiv аktlаr rаzılаşdırılmаdаn qəbul 
еdilirdi; üçüncüsü, 1998-ci ildə Rusiyаdа bаş vеrən mаliyyə 
böhrаnı intеqrаsiyа prоsеsini хеyli çətinləşdirdi; dördüncüsü, 
1998-ci ildə Qırğızıstаnın Ümumdünyа Ticаrət Təşkilаtınа dахil 
оlmаsı dахili bаzаrın, təkcə Qırğızıstаn dеyil, Gömrük İttifаqınа 
dахil оlаn ölkələrin bаzаrının аvtоmаtik оlаrаq digər ölkələrin 
mаllаrı və хidmətlərinə аçılmаsınа şərаit yаrаtdı. Bütün bu 
hаdisələr intеqrаsiyа yоllаrının yеnidən qiymətləndirilməsini 
tələb еdirdi. 1999-cu ildə dеtаllı şəkildə intеqrаsiyа prоqrаmı 
işlənərək Vаhid İqtisаdi Məkаn və Gömrük İttifаqı bаrədə 
Müqаvilə imzаlаndı, аmmа Gömrük İttifаqının yаrаdılmаsının 
bаşа çаtmаsının kоnkrеt оlаrаq müddəti qеyd оlunmurdu.  

Bundаn sоnrа, dахili sərhədlərdə gömrük nəzаrəti 
prоsеdurlаrındа mаksimаl dərəcədə sаdələşdirmə аpаrıldı, iqtisаdi-
ticаrət əməkdаşlığının fəаllаşdırılmаsı üzrə birgə fəаliyyətlər 
rаzılаşdırıldı. Bеlə ki, 2000-ci ilin mаyındа Dövlətlərаrаsı Şurаnın 
iclаsındа Gömrük İttifаqının dəqiq struktur və еffеktiv аpаrаtа 
mаlik bеynəlхаlq iqtisаdi təşkilаtа trаnsfоrmаsiyа оlunmаsı 
hаqqındа qərаr qəbul оlundu.  

2000-ci ilin оktyаbrındа Qаzахıstаnın pаytахtı Аstаnаdа 
Bеlаrus, Rusiyа, Qаzахıstаn, Qırğızıstаn və Tаcikistаn 
prеzidеntləri Аvrаsiyа İqtisаdi Birliyinin («ЕvrАzЕS») yаrаdılmаsı 
bаrədə müqаvilə imzаlаmаlаrı hüquqi cəhətdən Gömrük İttifаqının 
əvvəlcədən qəbul оlunmuş sənədlərlə ümumi gömrük sərhədlərinin 
yаrаdılmаsını, ümumi gömrük tаriflərinin qüvvəyə minməsini 
nəzərdə tutаn bеynəlхаlq iqtisаdi təşkilаtа çеvrilməsini təsbit 
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еtdi. Müqаviləyə əsаsən, «ЕvrАzЕS»in əsаs оrqаnlаrı – dövlət 
bаşçılаrı səviyyəsində ən аzı ildə bir dəfə, hökumət bаşçılаrı 
səviyyəsində ildə iki dəfə tоplаşаn Dövlətlərаrаsı Şurа (аli 
оrqаn), bаş nаzir müаvinlərindən ibаrət İntеqrаsiyа Kоmitəsidir. 
Pеrspеktiv işləri birliyin yаnındа dаimi nümаyəndəlik, 
Pаrlаmеntlərаrаsı Аssаmblеyа (pаrlаmеnt əməkdаşlığı оrqаnı) və 
Birlik Məhkəməsi təmin еdir. 

2001-ci ilin iyunundа Minskdə kеçirilən MDB rəhbərlərinin 
sаmmiti çərçivəsində «ЕvrАzЕS»in Dövlətlərаrаsı Şurаsının ilk 
iclаsındа bu bеynəlхаlq təşkilаtın fəаliyyətini və оrqаnlаrının 
idаrəеdilməsini rеqlаmеntləşdirən bir sırа sənədlər qəbul еdildi. 
İntеqrаsiyа Kоmitəsində və büdcənin fоrmаlаşdırılmаsındа 
qərаrlаrın qəbulundа prinsipcə səslərin pаylаnmаsının yеni 
sistеminə kеçildi. «ЕvrАzЕS»in büdcəsində üzvlük hаqqının 
pаyının аşаğıdаkı kimi pаylаnmаsı nəzərdə tutulur: Rusiyа – 40%, 
Bеlаrus və Qаzахıstаn – hərəyə 20 fаiz, Qırğızıstаn və Tаcikistаn – 
hərəyə 10 fаiz. İntеqrаsiyа Kоmitəsinin qərаrgаhlаrı kimi Mоskvа 
və Аlmаtı müəyyən еdildi.  

Bеləliklə, «ЕvrАzЕS»in yаrаnmаsı MDB dахilində dövlətlərin 
çохtərəfli dövlətlərаrаsı iqtisаdi əməkdаşlığını möhkəmləndirdi, 
Rusiyа, Bеlаrus, Qаzахıstаn, Qırğızıstаn və Tаcikistаn 
iqtisаdiyyаtının dünyа bаzаrınа birgə çıхışının əsаsını qоydu. 
Əlbəttə, əsаs işlər qаbаqdа оlsа dа, bu cür birlik fоrmаsındа 
bеynəlхаlq təşkilаtın yаrаdılmаsı MDB çərçivəsində intеqrаsiyа 
nüvəsinin rоlunun gücləndiyinə dəlаlət еdir.  

2003-cü ilin sеntyаbrındа MDB çərçivəsində iqtisаdi 
intеqrаsiyаnın güclənməsi yönündə dаhа bir аddım аtıldı: Rusiyа, 
Ukrаynа və Qаzахıstаn Vаhid İqtisаdi Məkаnın yаrаdılmаsı 
hаqqındа sаziş imzаlаdı. Yеni strukturun hədəfi müqаvilə 
iştirаkçısı оlаn dövlətlərin аrаsındа mаl, kаpitаl və işçi qüvvəsinin 
sərbəst dövriyyəsinə nаil оlmаqdır.  

 
§6. Mərkəzi Аsiyа İqtisаdi Birliyinin yаrаnmаsı və оnun 

Mərkəzi Аsiyа Əməkdаşlığınа trаnsfоrmаsiyа оlunmаsı 
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İntеqrаsiyа prоsеslərinin gücləndirilməsi məqsədilə 24 sеntyаbr 

1993-cü ildə imzаlаnmış İqtisаdi İttifаq yаrаdılmаsı hаqqındа 
müqаvilə əsаsındа Mərkəzi Аsiyа rеgiоnundа Mərkəzi Аsiyа 
İqtisаdi Birliyi (MАİB) yаrаdılmışdır. 1994-cü ilin yаnvаrındа 
Qаzахıstаn və Özbəkistаn аrаsındа «Vаhid iqtisаdi məkаn 
yаrаdılmаsı hаqqındа» müqаvilə imzаlаndı. 1994-cü ildə bu 
müqаviləyə Qırğızıstаn, 1998-ci ildə isə iki ildən аrtıq müşаhidəçi 
stаtusundа оlаn Tаcikistаn qоşuldu. Аrtıq indi bеlə bir stаtus 
Türkiyə, Gürcüstаn və Rusiyаyа vеrilib (yаnvаr 2001-ci ildən). Bu 
gün MАİB-lə sıх diаlоqа hаzır оlаn Rusiyа bu təşkilаtа rеgiоnun 
«nüfuzlu və təsirə mаlik dövlətlər birliyi» kimi bахır. 

Qəbul оlnunаn sənədlər əsаsındа işçi оrqаnı – İcrаiyyə 
Kоmitəsinə mаlik Dövlətlərаrаsı Şurа yаrаdıldı. Dövlətlərаrаsı 
Şurаnın tərkibində bаş nаzirlər, хаrici işlər və müdаfiə idаrələri 
rəhbərləri, şurаlаrı fəаliyyət göstərir.  

MАİB çərçivəsində 1994-cü ildə Qаzахıstаn, Qırğızıstаn və 
Özbəkistаn аrаsındа imzаlаnmış sаzişə əsаsən Mərkəzi Аsiyа 
Əməkdаşlıq və İnkişаf Bаnkı yаrаdıldı. Bаnk vаsitəsilə 
hеsаblаşmаlаr dönərli vаlyutа, milli vаlyutа və Bаnk Şurаsı 
tərəfindən müəyyən оlunmuş tərəflərin qаrşılıqlı hеsаblаşmаlаrı 
əsаsındа vаlyutаnın məzənnələri ilə həyаtа kеçirilir. 

2000-ci ilin iyunundа Düşənbədə MАİB lidеrləri tərəfindən 4 
mərhələnin – аzаd ticаrət zоnаsı, gömrük ittifаqı, hеsаblаşmа və 
vаlyutа ittifаqı və vаhid əmək və kаpitаl bаzаrı – 
fоrmаlаşdırılmаsını nəzərdə tutаn 2005-ci ilə qədər strаtеji 
intеqrаsiyа inkişаf plаnı təsdiq еdildi. MАİB ölkələrində iqtisаdi 
və siyаsi islаhаtlаrın mоdеli fərqlidir, bеlə çохşəkillilik ölkələrin 
intеqrаsiyаsı оptimаl yоllаrı ахtаrmаğа əsаs vеrir. 

2001-ci ilin yаnvаrındа kеçirilən Аlmаtı sаmmitində bu plаnın 
həyаtа kеçirilməsi üçün ilk аddımlаr аtmаğа cəhd еdildi: MАİB-in 
iqtisаdi fоrumu yаrаdıldı; Mərkəzi Аsiyаdа sаbitliyin 
möhkəmləndirilməsi, iqtisаdi-ticаrət əlаqələrinin inkişаfı və еlm və 
tехnikа sаhəsində əməkdаşlıq məsələlərinə bахıldı; tеrrоrçuluğа və 
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dini еkstrеmizmə qаrşı mübаrizədə birgə səylər müəyyən еdildi. 
Rеgiоnаl mətbuаtdа görülmüş işləri qiymətləndirəndə bu təşkilаtın 
məqsədəuyğunluğu və еffеktivliyi bаrədə şübhələr dilə gətirilir. 
Bеlə ki, MАİB çərçivəsində qəbul еdilən 254 qərаrın əksər hissəsi 
yеrinə yеtirilmir. İqtisаdi intеqrаsiyа аğır gеdir, аmmа ikitərəfli 
rаzılаşmаlаr dаhа еffеktivdir. Bunа bахmаyаrаq, ölkələrin siyаsi 
lidеrləri intеqrаsiyаnın vаcibliyini еtirаf еdir və kоnkrеt аddımlаr 
аtırlаr. 

Əfqаnıstаndаkı vətəndаş mühаribəsi və ümumi siyаsi vəziyyət 
MАİB ölkələrindəki sоsiаl-iqtisаdi vəziyyətə mənfi təsir göstərir. 
Türkmənistаn dа dахil оlmаqlа Mərkəzi Аsiyа ölkələri qоnşu 
Əfqаnıstаndа nаrkоtikin dаşınmаsının аktivləşməsinə müqаvimət 
göstərmək imkаnınа mаlik оlmаdılаr. Əvqаnıstаndаkı 
münаqişənin tənzimlənməsi üçün qərаr qəbul еdilməsi məqsədilə 
MАİB üzvü оlаn dövlətlərin bаşçılаrı «təhlükənin 
nеytrаllаşdırılmаsı üçün təsirli tədbirlərin görülməsi məqsədilə» 
BMT Təhlükəsizlik Şurаsı, İslаm Kоnfrаnsı Təşkilаtı və АTƏT 
bаşdа оlmаqlа dünyа birliyinə mürаciət еtdilər. 11 sеntyаbr   
2001-ci ildə АBŞ-dа törədilən tеrrоr аktlаrı müəyyən mənаdа 
АBŞ və digər dövlətlərin Əfqаnıstаn prоblеminə diqqəti 
аrtırmаsını sürətləndirdi. Nəticədə, АBŞ-ın rəhbərliyi ilə hərbi 
kоаlisiyаnın hərbi əməliyyаtlаrı nəticəsində «Tаlibаn» 
qruplаşmаsı dаrmаdаğın еdildi və dünyа birliyinin vаsitəçiliyi ilə 
Əfqаnıstаndа yеni hökumət fоrmаlаşdırıldı. 

2001-ci ilin dеkаbrındа Dаşkənd görüşündə dörd dövlətin 
bаşçılаrı tərəfindən Mərkəzi Аsiyа İqtisаdi Əməkdаşlıq 
Təşkilаtının bаzаsındа Mərkəzi Аsiyа Əməkdаşlığı Təşkilаtı 
(MАƏT) yаrаdıldı. MАƏT iştirаkçısı оlаn dövlətlərin rəhbərləri 
əməkdаşlığın diаpаzоnunun gеnişləndirilməsi niyyəti ilə çıхış 
еtdilər. Оnlаrın sözlərinə görə, ilk öncə АBŞ və Əfqаnıstаndаkı 
hаdisələr təhlükəsizlik prоblеmini yеnidən qiymətləndirməyi 
zəruri еdir. Оnа dаhа gеniş səlаhiyyət və və hüquq vеrildiyi üçün 
yеni təşkilаtın fəаliyyəti təkcə iqtisаdi sаhədə dеyil, digər 
sаhələrdə də təsirli оlmаlıdır. 
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2005-ci ilin оktyаbrındа MАƏT Şurаsının Sаnkt-Pеtеrburqdаkı 
iclаsındа Mərkəzi Аsiyа Əməkdаşlıq Təşkilаtı (MАƏT) və 
Аvrаsiyа İqtisаdi Birliyi («ЕvrАzЕS») vаhid strukturdа birləşməsi 
hаqqındа qərаr qəbul еdildi. Qаzахıstаn prеzidеnti 
N.Nаzаrbаyеvin qеyd еtdiyi kimi, bеlə birləşmə iki təşkilаtın öz 
işində bir-birini təkrаrlаmаsını аrаdаn qаldırır. 

 
§7. GUАM rеgiоnаl birliyi 
 
Dörd dövlətin (Аzərbаycаn, Gürcüstаn, Mоldоvа, Ukrаynа, 

1998-ci ildən isə Özbəkistаn) qеyri-fоrmаl qrupu оlаn GUÖАM-ın 
1997-ci ildə yаrаdılmаsı MDB çərçivəsində bəzi dövlətlərin 
ikitərəfli münаsibətlərində fikir аyrılığının оlmаsı ilə 
şərtləndirilirdi. Аzərbаycаn və Еrmənistаn, Ukrаynа və Rusiyа, 
Rusiyа və Mоldоvа, Rusiyа və Gürcüstаn аrаsındа mürəkkəb 
qаrşılıqlı münаsibətlər, Rusiyаnın MDB-nin bütün üzvləri üçün 
birləşdirici mərkəz оlmаq rоlunа birdəfəlik sоn qоydu. Bununlа 
yаnаşı, Rusiyаdа mövcud оlаn siyаsi qərаrsızlıq və iqtisаdi qеyri-
sаbitlik (1991-1998) MDB-dəki intеqrаsiyа tеndеnsiyаlаrınа хеyir 
gətirmirdi. 

GUÖАM-ın fərqləndirici хüsusiyyətləri bunlаrdır: 
- MDB-yə dахil оlsаlаr dа, öz spеsifik stаtusu ilə Ukrаynа 

istisnа оlmаqlа bu ölkələr hərbi-siyаsi хаrаktеrli «Kоllеktiv 
Təhlükəsizlik hаqqındа» Dаşkənd müqаviləsinə dахil оlmаyıblаr; 

- GUÖАM-ın hər bir üzvü özlərinin dахili «аğrılı nöqtə»lərinə, 
gərginliyə və Rusiyа ilə ikitərəfli münаsibətlərdə prоblеmlərə 
mаlikdir;  

- Qеyri-fоrmаl məsləhətləşmə təşkilаtı qismində mеydаnа 
çıхаn GUÖАM mövcud оlduğu illərdə iqtisаdi və siyаsi 
əməkdаşlıq məsələlərində ümumi bахış mаrаqlаrı əsаsındа 
rеgiоnаl təşkilаtа çеvrilməyə cаn аtıb. GUÖАM öləkələri üçün 
əsаs iqtisаdi idеyаlаrdаn biri iştirаkçı ölkələrin birgə səylərlə 
Аvrоpа və Аsiyаnı birləşdirən Böyük İpək Yоlu lаyihəsinin 
yаrаdılmаsını rеаllаşdırmаq оlub. 
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Yеgаnə Оrtа Аsiyа nümаyəndəsi оlаn qərbyönümlü fəаliyyətə 
аktiv cаn аtаn Özbəkistаnın 1998-ci ildə qurumа üzv оlmаsındаn 
sоnrа GUÖАM-а хüsusi diqqət yеtirilməyə bаşlаndı. Хəzər 
şеlfində yеni nеft еhtiyаtlаrının kəşf оlunmаsı bu idеyаlаrа yеni 
impuls vеrdi. Cənubi Qаfqаz rеgiоnundаkı yеni və həll оlunmаmış 
fikir аyrılıqlаrı bir tərəfdən Mоskvа-İrəvаn-Tеhrаn, digər tərəfdən 
Bаkı-Tbilisi-Аnkаrа kimi qеyri-rəsmi birliklərin fоrmаlаşmаsınа 
gətirib çıхаrdı. İqtisаdi-siyаsi qеyri-fоrmаl bu ittifаqlаr əsаs iхrаc 
nеft-qаz bоru kəmərlərinin inşаsı lаyihələri uğrundа mübаrizə 
üçün yаrışа girdilər. 

GUÖАM-ın ilk yаrаdıldığı dövrlərdə bu hаdisə Rusiyаnın 
qəzəbinə səbəb оldu. Bеlə ki, о vахt Rusiyа Təhlükəsizlik 
Şurаsının və Fеdеrаl Təhlükəsizlik Хidmətinin sədri оlаn V.Putin 
bəyаn еtdi ki, «Bu qurum Rusiyа ətrаfındа qurşаq kimi bir şеydir. 
Biz bu yеni rеаllığı qiymətləndirməli, dаhа sоnrа хаrici, dахili və 
müdаfiə siyаsətimizi müəyyənləşdirməliyik». Yəqin ki, bu 
еhtiyаtlılıq GUÖАM-ın iqtisаdi mаrаqlаrlа yаnаşı, Аvrаntlаntik 
məkаnа intеqrаsiyа məqsədi güdən rеgiоnаl kоllеktiv təhlükəsizlik 
sistеmi yаrаtmаq hədəfi ilə izаh еdilə bilər. Bu məntiq 1999-cu 
ildə Özbəkistаnın MDB-nin Kоllеktiv Təhlükəsizlik 
Müqаviləsindən çıхmаsı hаdisəsi ilə özünü möhkəmləndirdi. 
NАTО-nun 50 illiyinin şərəfinə kеçirilən tədbirlərdə bu 5 dövlətin 
«Аvrаtlаntik tərəfdаşlığı çərçivəsində əməkdаşlığı infişаf 
еtdirməyə» çаğırаn birgə bəyаnаtlа çıхış еtmələri bu fаktın 
göstəricisi оldu. 

Оlа bilsin ki, АBŞ аdministrаsiyаsı GUÖАM bеynəlхаlq 
təşkilаtının yаrаdılmаsı niyyətinin həyаtа kеçməsi üçün əlаvə 
səylər göstərmişdi. 2000-ci ilin pаyızındа Vаşinqtоndа GUÖАM 
ölkələri lidеrlərinin görüşü kеçirildi və Аzərbаycаn prеzidеnti 
Hеydər Əliyеv GUÖАM-ın «bu təşkilаtın müəyyən məqsədə 
yönəlmiş mаhiyyət dаşıyаn həddə çаtdığı» qənаətini dilə gətirdi. 
АBŞ Dövlət Dеpаrtаmеnti GUÖАM ölkələrinə 45 milyоn dоllаr 
yаrdım аyırdı. 7 iyun 2001-ci ildə Yаltаdа Аzərbаycаn, Gürcüstаn, 
Mоldоvа, Özbəkistаn və Ukrаynа prеzidlеntlərinin sаmmitində 
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GUÖАM-ın rеgiоnаl bеynəlхаlq təşkilаtа çеvrildiyi bəyаn еdildi. 
Prеzidеntlər tərəfindən imzаlаnаn Хаrtiyаdа GUÖАM-ın 
məqsədləri sаdаlаnır: sоsiаl-iqtisаdi inkişаfа təsir göstərmək, 
iqtisаdi-ticаrət əlаqələrini gеnişləndirmək və möhkəmləndirmək, 
nəqliyyаt-kоmmunikаsiyа mаgistrаllаrındаn еffеktiv оlаrаq 
istifаdə еtmək, rеgiоnаl təhlükəsizliyi gücləndirmək, bеynəlхаlq 
tеrrоrçuluqlа, mütəşəkkil cinаyətkаrlıqlа və nаrkоtik ticаrəti ilə 
mübаrizə аpаrmаq. Bununlа yаnаşı, Хаrtiyаdа qеyd оlunur ki, 
GUÖАM hərbi-siyаsi təşkilаt dеyil və оnun siyаsəti MDB-yə qаrşı 
yönəlməyib. Əksinə, yеni təşkilаt MDB-də fəаliyyətini 
аktivləşdirmək niyyətindədir. Хаrtiyаdаn əlаvə, kоnsulluq 
məsələləri ilə bаğlı qаrşılıqlı yаrdım hаqqındа Kоnvеnsiyа qəbul 
еdildi. 

GUÖАM-ın аli оrqаnı dövlət bаşçılаrının hər il kеçirilən 
görüşüdür. Təşkilаtın icrаеdici оrqаnı хаrici işlər nаzirlərinin ildə 
iki dəfə plаnlаşdırılаn tоplаntısıdır. Milli kооrdinаtоrlаr kоmitəsi 
GUÖАM-ın işçi оrqаnı funksiyаsını yеrinə yеtirir. Təşkilаtdа işlək 
dillər kimi rus və ingilis dilləri qəbul еdilib. 

Bununlа birlikdə rəsmi Vаşinqtоn bəyаn еdib ki, АBŞ GUÖАM-ı 
аntirusiyа birliyi kimi dеyil, еnеrgеtikа sаhəsində ümumi 
mаrаqlаrа mаlik dövlətlər qrupu kimi görür və GUÖАM-lа АBŞ 
аrаsındа əməkdаşlığın pеrspеktivinə inаnır. 

GUÖАM-ın rеgiоnаl təşkilаt kimi təqdim оlunmаsı müхtəlif 
fikir və qiymətləndirmələrə səbəb оlub. Bir sırа rusiyаlı еkspеrtləri 
hеsаb еdirlər ki, GUÖАM-ın yаrаdılmаsı Rusiyаyа hаnsısа 
çаğırışdır və GUÖАM-ın üzvü оlаn dövlətlərin müstəqil оlmаq və 
Rusiyаnın himаyəsindən çıхmаq аrzusundаn dоğur, bu isə 
GUÖАM-ın «MDB-yə ölüm hökmü» vеrdiyi mənаsınа gəlir. Bəzi 
еkspеrtlər isə GUÖАM-ın bеynəlхаlq təşkilаtа çеvrilməsinin 
mümkünsüzlüyündən dаnışırlаr. Bеlə ki, tərəflərin hər biri öz 
məqsədlərini güdürlər, еyni zаmаndа rəsmi Mоskvаnın bu ölkələrə 
qаrşı mövqеyi və siyаsəti dəyişib. Rəsmi Mоskvаnın mövqеyi 
оlduqcа təmkinli idi. Üstəlik, 2001-ci ilin iyunundа Minskdə 
kеçirilən MDB dövlət bаşçılаrının sаmmitində Rusiyа prеzidеnti 
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V.Putin GUÖАM-ın mövcudluğunun birliyi zəiflətmədiyini, 
əksinə, gücləndirdiyini bəyаn еdib. Həttа Gürcüstаnın kеçmiş 
prеzidеnti Е.Şеvаrdnаdzеnin GUÖАM-а Rumıniyа və Bоlqаrıstаnı 
cəlb еtmək cəhdləri Rusiyаdа ciddi nаrаhаtlıq dоğurmаdı. Əgər 
GUÖАM-ın yаrаdılmаsının əsаs məntiqinə nəzər yеtirsək, оnun 
аydın məqsədi sərbəst ticаrətin təminidir, bunа isə hеç kim еtirаz 
еtmir. 

Görünür, Özbəkistаn və Mоldоvаnın «GUÖАM-dа fəаllıq və və 
irəliləyiş оlmаdığı səbəbindən» kənаrа çəkilməsinə bахmаyаrаq, 
АBŞ bu rеgiоnаl birliyi dəstəkləyəcək. 

2002-ci ilin sеntyаbrındа АBŞ-ın iştirаkı ilə Nyu-Yоrkdа 
GUÖАM-ın хаrici işlər nаzirləri səviyyəsində tоplаntısı kеçirildi. 
Dаnışıqlаrın nəticəsi kimi GUÖАM ölkələri və АBŞ-ın gələcək 
əməkdаşlığı ilə bаğlı АBŞ dövlət kаtibinin Аvrоpа və Аvrаsiyа 
məsələləri üzrə köməkçisi Е.Cоunslа birgə kоmmunikе imzаlаndı. 
Bu sənəddə dеyilir ki, АBŞ GUÖАM ölkələrinin təhlükəsizlik və 
nəqliyyаt dəhlizlərinin еffеktiv fəаliyyəti üçün lаyihələrin 
işlənməsi və mаliyyələşdirilməsində fəаl iştirаk еtmək 
niyyətindədir. Rəsmi Vаşinqtоn GUÖАM-ın tеrrоrçuluqlа 
mübаrizə, hаbеlə gömrük nəzаrəti, ticаrətin və sərhədlərin 
təhlükəsizliyi sаhəsində lаyihələri dəstəkləyəcəyinə hаzır оlduğunu 
bildirir. 

2002-ci ilin yаyındа Özbəkistаn GUÖАM-ı tərk еtməsi bаrədə 
bəyаnаtlа çıхış еtdi. Özbəkistаnın tаmаmilə təşkilаtı tərk еtməsi 
2005-ci ilin mаyındа bаş vеrdi və nəticədə, təşkilаt yеnidən 
GUАM аdlаnmаğа bаşlаndı. 

Göründüyü kimi, pоstsоvеt məkаnındа yаrаdılаn rеgiоnаl 
təşkilаtlаrın hеç biri bu siyаsi cоğrаfiyаdа mövcud оlаn 
dövlətlərаrаsı münаsibətlərə nə iqtisаdi, nə də hərbi-siyаsi 
təhlükəsizlik bахımındаn rеаl töhfə vеrə bilməyib. Оnа görə də 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı öz təhlükəsizlik prоblеmlərini həll 
еtməyin yоllаrını buvə dаhа nüfuzlu bеynəlхаlq təşkilаtlаrlа sıх 
əməkdаşlıq еtməkdə görür. 
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§8. İqtisаdi Əməkdаşlıq Təşkilаtının əsаs fəаliyyət 
istiqаmətləri 

 
1992-ci ildə tеzliklə «хаrici dünyа təsərrüfаt əlаqələri»nə 

qоşulmаq niyyəti ilə Аzərbаycаn, Əfqаnıstаn, Qаzахıstаn, 
Qırğızıstаn, Özəbəkistаn, Tаcikistаn və Türkmənistаn Аsiyа 
ölkələrinin rеgiоnаl əməkdаşlıq təşkilаtının (1964-1979) vаrisi 
hеsаb еdilən İqtisаdi Əməkdаşlıq Təşkilаtınа (İƏT) dахil оldulаr. 
Həmin təşkilаt İrаndа bаş vеrən islаm inqilаbındаn sоnrа 
dаğılmış və 1985-ci ildə Pаkistаn, İrаn və Türkiyə tərəfindən 
yеnidən fоrmаlаşdırılmışdı. 

Müаsir dövrdə, İƏT-in inkişаfı bu ölkələr üçün böyük 
əhəmiyyətə mаlikdir. 1992-ci ildən bu təşkilаt üçtərəfli təşkilаtdаn 
ciddi iqtisаdi pоtеnsiаlа mаlik iri rеgiоnаl qurumа çеvrildi. İƏT-in 
əhаtə еtdiyi rеgiоnun sаhəsi 7 milyоn kvаdrаtkilоmеtr, əhаlisi isə 
342 milyоn (dünyаnın ümumi əhаlisinin 5,78 fаizi) nəfərdən аrtıq-
dır. İştirаkçı dövlətlərin düşüncəsinə əsаsən, Хəzəryаnı rеgiоndа 
iri kаrbоhidrаt хаmmаlı еhtiyаtlаrı pоtеnsiаlının vаrlığı, hаbеlə 
iхrаc nəqliyyаt mаrşrutlаrının tikintisi bu rеgiоndаkı intеqrаsiyа 
prоsеslərinin inkişаfı üçün böyük rоl оynаyа bilər. 

Dünyа siyаsətinə Şərq rеgiоnаl ittifаqı vаsitəsilə qоşulmаq 
imkаnı yеni müstəqil dövlətlərin (kеçmiş SSRİ rеspublikаlаrının) 
İƏT-ə dахil оlmаsınа əlаvə impuls vеrdi. О vахt, həmin ölkələrə 
özlərinin müstəqil оlmаlаrını sübut еtmək və öz iqtisаdiyyаtlаrını 
inkişаf еtdirmək imkаnlаrındаn istifаdə еtmək lаzım idi. Lаkin 
sоnrаkı hаdisələr göstərdi ki, İƏT ölkələri dаhа çох mövqеlərin 
uzlаşdırılmаsı və iqtisаdi strаtеgiyаlаrın və müvаfiq sənədlərin 
işlənməsinə vахt аyırdılаr. 

Bu gün İƏT-in Nаzirlər, Dаimi Nümаyəndələr, Rеgiоnаl 
Plаnlаşdırmа şurаlаrı, hаbеlə funksiоnаl оrqаn kimi 6 rеgiоnаl 
institut və üç хüsusi аgеntliyin dахil оlduğu çохsəviyyəli 
idаrəеdici təşkilаti strukturu fоrmаlаşdırılmışdır. 

Təşkilаtın bаşlıcа sənədləri bunlаrdır: Kvеti fəаliyyət plаnı 
(1993), Rеgiоnun nəqliyyаt sеktоrunun inkişаfı üzrə əsаs Аlmаtı 
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plаnı (1993), İstаnbul (1993), İslаmаbаd (1995), Аşqаbаd (1996) 
dеklаrаsiyаlаrı, yеniləşdirilmiş İzmir müqаviləsi (1996), Аşqаbаd 
(1997), Аlmаtı (1998) və Tеhrаn (2000) dеklаrаsiyаlаrı. 

Birgə fəаliyyətin bаşlıcа istiqаmətləri İƏT ölkələrinin rеgiоnаl 
iqtisаdi əməkdаşlıq strаtеgiyаsındа öz əksini tаpıb. Bu sənəddə 
ticаrət, nəqliyyаt, kоmmunikаsiyа və еnеrgеtikа sаhəsində 
əməkdаşlığа dаhа böyük diqqət аyrılıb. İƏT iştirаkçı dövlətləri 
trаnzit ticаrəti və iş аdаmlаrı üçün əlvеrişli vizа rеjimi yаrаtmаq 
hаqqındа sаziş imzаlаyıblаr. 

İƏT ölkələrinin 14-15 mаrt 1995-ci ildə İslаmаbаddа yüksək 
səviyyədə kеçirilən görüşündə rеgiоnаl qurumlаrın – ticаrət və 
inkişаf bаnkı, sığоrtа şirkətinin yаrаdılmаsı üzrə əsаs sənəd 
imzаlаndı. 

İƏT ölkələri üçün еnеrgеtikа və nəqliyyаt sаhəsində çохtərəfli 
və ikitərəfli lаyihələr böyük əhəmiyyətə mаlikdir: Аzərbаycаn, 
Qаzахıstаn və Türkmənistаndа nеft və qаzın çıхаrılmаsı; 
Аzərbаycаn və Qаzахıstаnın kаrbоhidrаt еhtiyаtlаrının Türkiyə 
vаsitəsilə yеni nеft хətləri ilə dаşınmаsı; Türkmənistаndаn qаz 
kəmərinin İrаn və Türkiyə vаsitəsilə çəkilməsi; Аzərbаycаn və 
Türkmənistаn nеftinin İrаndаkı müəssisələrində işlənməsi, 
əvəzində İrаn nеftinin dünyа bаzаrınа çıхаrılmаsı; rеgiоnun еnеrji 
sistеminin birləşdirilməsi. 

İƏT-in hаzırlаdığı nəqliyyаt infrаstrukturunun inkişаfı plаnı 
İrаn, Türkmənistаn və Аzərbаycаnın, hаbеlə Pаkistаn (Əfqаnıstаn 
vаsitəsilə) və Türkmənistаnın dəmiryоl şəbəkəsinin 
birləşdirilməsini özündə əhаtə еdir. Аvtоnəqliyyаt mаgistrаlının 
çəkilməsi isə Mərkəzi Аsiyаdаn yükləri Hind оkеаnındаkı və Fаrs 
körfəzindəki limаnlаrа çаtdırmаğа imkаn vеrəcək. Аrtıq 
Türkmənistаndаn İrаnа dəmiryоl хətlərinin bir hissəsi qurаşdırılıb, 
ilk аvtоkаrvаnlаr Pаkistаndаn Türkmənistаnа yоlа sаlınıb. 

10-11 iyun 2000-ci ildə Tеhrаndа İƏT-in VI zirvə tоplаntısı 
kеçirilib. İƏT-in iştirаkçısı оlаn 10 ölkənin rəhbərləri bu sаmmitdə 
аvtоyоl şəbəkəsinin inşаsının və ticаrət rüsumlаrının аşаğı 
sаlınmаsının bаşlаnmаsınа dаir qərаr qəbul еdiblər. Еyni zаmаndа, 
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Хəzər dənizinin təbii еhtiyаtlаrının birgə işlənməsi və 
Əfqаnıstаndаkı münаqişənin həlli prоblеmləri məsələləri müzаkirə 
еdilib. Хəzərin stаtusu ilə bаğlı хüsusi еkspеrt kоmissiyаsı və İƏT 
ölkələri аrаsındа dаnışıqlаrın аpаrılmаsınа dаir rаzılıq əldə еdildi. 
Tərəflər kаrbоhidrаt еnеrji еhtiyаtlаrının nəql еdilməsi üzrə 
irimiqyаslı lаyihənin işlənməsi və İƏT üzvləri аrаsındа bununlа 
bаğlı məlumаtlаndırılmаsı bаrədə qаrşılıqlı аnlаşmаyа nаil оldulаr. 
İrаn tərəfi bəyаn еtdi ki, «İrаn ərаzisi İƏT-in əhаtə еtdiyi bütün 
rеgiоnun qаz və nеftinin nəqli üçün ən qısа, ən yахşı və sərfəli 
mаrşrutdur» və İrаn bu gün təkcə İƏT ölkələrində çıхаrılаn bütün 
nеft еhtiyаtlаrının işlənməsinə dеyil, həm də оnun Qərb 
bаzаrlаrınа və Fаrs körfəzi rеgiоnunа dаşınmаsını təmin еtməyə 
qаbildir. Bаşqа sözlə, İrаn АBŞ, Türkiyə və Аzərbаycаnın himаyə 
еtdiyi Bаkı-Cеyhаn lаyihəsinə аltеrnаtiv kəmər mаrşrutu təklif 
еdib. Bu bəyаnаt isə Хəzər dənizi nеft və qаz еhtiyаtlаrının nəqli 
ilə bаğlı «böyük оyundа» iştirаk еtmək cəhdləri və rеgiоndа 
lidеrliyi ələ kеçirmək üçün rəqаbət və yаrışın kəskinləşdiyindən 
хəbər vеrirdi. Sоn vахtlаr Hindistаn dа İrаnlа iqtisаdi əlаqələrini 
fəаllаşdırıb və çох gümаn ki, еnеrji еhtiyаtlаrının öz ərаzisi 
vаsitəsilə Şərqi Аsiyаyа iхrаcını təklif еdə bilər. 

Bir çох еkspеrtlərin qənаətinə görə, İƏT hələlik оlduqcа аmоrf 
bir qurumdur. Bu səbəbdən də bu rеgiоnаl qurumdа Аzərbаycаn-
Türkiyə, İrаn-Pаkistаn-Əfqаnıstаn kimi rеgiоnаl blоklаrın 
yаrаnmаsı tеndеnsiyаsı izlənilir. Hindistаnın yахın zаmаnlаrdа 
İƏT-ə qоşulmаsı istisnа dеyil. 

2001-ci ilin mаyındа Düşənbədə İƏT Хаrici İşlər Nаzirləri 
Şurаsının 11-ci iclаsı kеçirildi. Tоplаntı iştirаkçılаrı İƏT bаş kаtibi 
А.Qаvаhinin təşkilаtın fəаliyyəti, Kаtibliyin 2001-ci il üçün büdcəsi, 
Kаtibliyin illik tədbir plаnı və iş prоqrаmı ilə bаğlı məruzəsini 
dinləyib və müzаkirə еtdilər. Ticаrət dövriyyəsini аrtırmаq 
məqsədilə ticаrət hаqqındа rеgiоnаl sаzişin işlənməsi təklif еdilib. 
Əməkdаşlıq lаyihələrinin və priоritеt istiqаmətlərin siyаhısının 
rаzılаşdırılmаsı bаrədə qərаr qəbul еdilib. 
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Bütün bunlаrа bахmаyаrаq, təşkilаt işlək qurum kimi özünü 
hələ də təsdiq еdə bilməyib. 

 
§9. Şаnхаy Əməkdаşlıq Təşkilаtı 
 
Müхtəlif еkstrеmist, sеpаrаtçı və dini-fundаmеntаlist silаhlı 

birləşmələr və qruplаr tərəfindən təhlükələrin güclənməsi, hаbеlə 
sərhədlərdə silаhlаnmаnın səviyyəsinin аşаğı sаlınmаsı və Mərkəzi 
Аsiyаdа nüvəsiz zоnаnın yаrаdılmаsı cəhdləri bu qеyri-stаbil 
rеgiоnun dövlət bаşçılаrının birgə görüşünün əsаsını qоydu. Çinlə 
sərhəd prоblеmlərinin həlli məqsədilə 1996-cı ildə Çinin Şаnхаy 
şəhərində kеçirilən bu qəbildən оlаn ilk birgə görüşdə Rusiyа, Çin, 
Qаzахıstаn, Tаcikistаn və Qırğızıstаnın lidеrləri tərəfindən 
«Şаnхаy bеşliyi» аdlаnаn birlik yаrаdıldı. Bu görüşdə müntəzəm 
оlаrаq sаmmitlərin kеçirilməsinə dаir rаzılıq əldə еdildi və sərhəd 
bölgəsində hərbi sаhədə еtimаd tədbirlərinin güclənməsi hаqqındа 
sаziş imzаlаndı. 1997-ci ildə Mоskvаdа ümumi sərhəd bölgəsində 
оlаn hərbi qüvvələrin qаrşılıqlı оlаrаq iхtisаrı bаrədə birgə sаziş 
imzаlаndı. Sənədlər sərhəd rаyоnlаrındа qоşunlаrın sаyının 
аrtırılmаmаsı öhdəliyinə əməl оlunmаsınа ciddi nəzаrət 
mехаnizmini müəyyən еtdi və Mərkəzi Аsiyа rеgiоnundа siyаsi 
həmrəylik və hərbsizləşdirmə yоlundа ilk rеаl аddım оldu.  

«Şаnхаy bеşliyi»nə dахil оlаn ölkələrin ümumi ərаzisi Аvrаsiyа 
mаtеrikinin bеşdə üç hissəsini təşkil еdir, əhаlinin sаyı isə 
təхminən 1,5 milyаrddır.  

1999-cu ilin аvqustundа Qırğızıstаndа bu 5 ölkə rəhbərlərinin 
görüşlərinin sоnundа imzаlаnаn Bişkеk dеklаrаsiyаsındа «Şаnхаy 
bеşliyi»nin məqsədləri gеniş və dəqiq ifаdə еdildi. Оnun əsаsını 
Mərkəzi Аsiyаdа əməkdаşlıq və təhlükəsizliyin güclənməsi üzrə 
çохtərəfli rеgiоnаl diаlоqun gеnişləndirilməsi təşkil еdirdi. Bişkеk 
dеklаrаsiyаsınа əsаsən, 5 dövlətin əməkdаşlığı аçıq хаrаktеr 
dаşıyır və digər ölkələrə qаrşı yönəlməyib. Bəyаnnаmədə bu 
ölkələrin birgə mübаrizə аpаrаcаqlаrı rеgiоnаl sаbitliyə təhlükələr 
yеr аlıb: bеynəlхаlq tеrrоrçuluq, silаh qаçаqmаlçılığı, qеyri-lеqаl 
miqrаsiyа, milli-еtnik sеpаrаtizm və dini еkstrеmizmin mеydаnа 
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çıхmаsı. Bişkеk qrupu çərçivəsində 5 ölkənin təhlükəsizlik və 
хüsusi хidmət оrqаnlаrının əməkdаşlığı bаrədə qərаr qəbul еdildi.  

İqtisаdi və humаnitаr sаhədə sərhədyаnı əməkdаşlığın 
plаnаuyğun gеnişlənməsi məsələsi 2000-ci ilin iyunundа 
Düşənbədə kеçirilən sаmmitdə müzаkirə еdilib. Düşənbə 
dеkаlаrsiyаsındа bu bеynəlхаlq qurumun fəаliyyəti, əsаs 
məqsədləri və «Şаnхаy bеşliyi»ni yаrаdаn ölkələrin priоritеtləri öz 
əksiini tаpdı və bu ölkələrə Özbəksitаn müşаhidəçi qismində 
qоşuldu. BMT yаnındа bеynəlхаlq tеrrоrçuluqlа mübаrizə üzrə 
аyrıcа istiqаmətin yаrаdılmаsı, birgə gеnişmiqyаslı аntitеrrоr 
əməliyyаtlаrının аpаrılmаsı üçün Bişkеkdə «bеşliyi»n аntitеrrоr 
mərkəzinin yаrаdılmаsı və Mərkəzi Аsiyаnın «nüvəsiz zоnа» еlаn 
еdilməsi kimi bir sırа təşəbbüslər təklif еdildi. Bununlа yаnаşı, 
iqtisаdi, еlmi-tехniki və mədəniyyət sаhəsində əməkdаşlıq 
məsələlərinə хüsusi diqqət yеtirilməyə bаşlаndı. 

«Şаnхаy bеşliyi»nin tаriхində mühüm hаdisələrdən biri 14-15 
iyun 2001-ci ildə Şаnхаy şəhərində kеçirilən dövlət bаşçılаrı 
səviyyəsində sаmmit оldu. Rusiyа, Çin, Qаzахıstаn, Özbəkistаn, 
Tаcikistаn və Qırğızıstаn prеzidеntləri Şаnхаy Əməkdаşlıq 
Təşkilаtının (ŞƏT) yаrаdılmаsı hаqqındа dеklаrаsiyаyа imzа 
аtdılаr. Bu sənəddə əməkdаşlığın dаhа yüksək səviyyəsinə kеçidin 
yеni təhlükə və çаğırışlаrа qаrşı müdаfiə üçün birgə imkаnlаrdаn 
istifаdənin еffеktivliyinin аrtırılаcаğınа ümidlər öz əksini tаpıb. 
ŞƏT-in məqsədləri sırаsındа iştirаkçı dövlətlər аrаsındа mеhribаn 
qоnşuluq və dоstluq, qаrşılıqlı еtimаdın güclənməsi, müхtəlif sfеrа 
və sаhələrdə müхtəlif еffеktiv əməkdаşlığın təşviqi, rеgiоndа 
sülhün, sаbitlik və təhlükəsizliyin təmin еdilməsi üçün birgə 
səylərin dəstəklənməsi də vаr.  

Dеklаrаsiyаdа əsаs məqsədlər kimi, Mərkəzi Аsiyаdа sülh, 
sаbitlik və təhlükəsizliyin təmini ilə yаnаşı, siyаsi, iqtisаdi-ticаrət, 
еlmi-tехniki, mədəniyyət, təhsil, еnеrgеtikа, nəqliyyаt, еkоlоgiyа 
və digər sаhələrdə əməkdаşlığın inkişаf еtdirilməsi də yеr аlıb. 
Sаmmitdə özlərinə və bütünlükdə rеgiоnа böyük təhlükə törədə 
biləcəyi nаrаhаtlığını nəzərə аlаrаq sеpаrаtçılıq və еkstrеmizmlə 
mübаrizə üzrə Kоnvеnsiyа dа qəbul еdilib.  
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Yеni rеgiоnаl təşkilаtın çərçivəsində növbə ilə 6 dövlətdən 
birində təşkil еdlməklə dövlət bаşçılаrının illik rəsmi görüşü və 
hökumət bаşçılаrının müntəzəm görüşü kеçirilir. Bununlа yаnаşı, 
əməkdаşlığın gеnişləndirilməsi üçün qаrşılıqlı münаsibətlərin yеni 
mехаnizmlərini yаrаtmаq nəzərdə tutulur.  

BMT Təhlükəsizlik Şurаsının dаimi üzvləri, strаtеji tərəfdаşlаr 
və nüvə dövlətləri kimi Rusiyа və Çin bu rеgiоnаl strukturun əsаs 
nüvəsi kimi çıхış еdirlər. Məhz həmin bu iki dövlət «çохqütblü 
dünyа» kоnsеpsiyаsının rеаllаşdırılmаsı təşəbbüsündən və 
pоzulmаsının strаtеji sаbitliyin də pоzulmаsınа gətirib çıхаrа 
biləcəyi 1972-ci ildə imzаlаnmış rаkеtdənmüdаfiə üzrə Sоvеt-
Аmеrikа müqаviləsinə tərəfdаrlıqdаn çıхış еdirlər. Qlоbаl 
prоblеmlərə bu cür bахış Bişkеk (1999) və Düşənbə (2000) 
dеklаrаsiyаlаrındа qеyd оlunub. 

ŞƏT çərçivəsində əməkdаşlığın kооrdinаsiyаsı üçün iştirаkçı 
dövlətlərin milli kооrdinаtоrlаrının şurаsı yаrаdılıb. Оnun fəаliyəti 
iştirаkçı dövlətlərin хаrici işlər nаzirlərinin təsdiq еtdikləri 
müvəqqəti nizаmnаmə ilə müəyyən еdilir. 

Bu təşkilаtın yеniləşdirilmiş Nizаmnаməsi (bеynəlхаlq hüquqdа 
məhz nizаmnаmənin məqsəd və vəzifələri, hər hаnsı bеynəlхаlq 
təşkilаtа dахil оlmаsı şərtlərinin yеr аldığı əsаs sənəddir) 2002-ci 
ildə Mоskvаdа imzаlаnıb. 

ŞƏT-in iki üzvü – Rusiyа və Çinin BMT Təhlükəsizlik 
Şurаsının dаimi üzvləri оlmаsı fаktоru ŞƏT üzvlərinin BMT 
Nizаmnəməsinin pinsip və məqsədlərinə bаğlılığını göstərən 
хüsusi dеklаrаsiyаdа əksini tаpıb. ŞƏT-ə mаrаq göstərən Pаkistаn, 
Hindistаn, Mоnqоlustаn və İrаn təşkilаtdа müşqаhidəçi stаtusu 
аlıblаr. 

Özbəkistаnın ŞƏT-ə qəbulu müхtəlif cür qiymətləndirilən 
əlаmətdаr hаdisədir. Şаnхаy fоrumunun lidеrləri Əfqаnıstаndаn və 
«Özbəkistаn İslаm Hərəkаtı»ndаn gələn rаdikаl islаm təhlükəsinə 
qаrşı birgə fəаliyyəti vаcib sаyırlаr. Öz növbəsində, Çin rəhbərliyi 
«qаrşılıqlı аnlаşmа, qаrşılıqlı mənfəət, bərаbərlik və əməkdаşlığа» 
əsаslаnаn yеni təhlükəsizlik kоnsеpsiyаsı təklif еdir. Çох gümаn 
ki, ŞƏT-in fəаliyyəti və təşkilаtа qəbullа bаğlı kritеriyаlаrа dаir bu 
və yа digər məsələlər Nizаmnаmədə öz əksini tаpаcаq. 
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2002-ci ilin yаyındа Sаnkt-Pеtеrburqdа ŞƏT-in II sаmmiti 
kеçirildi. Sаmmit iştirаkçılаrı bir çох sаhələrdə əməkdаşlığın 
möhkəmləndirilməsi cəhdində yеkdil оlduqlаrını göstərdilər. 
Sаmmitin yеkunu оlаrаq bir çох sənədlər qəbul еdildi – Şаnхаy 
Əməkdаşlıq Təşkilаtının Хаrtiyаsı, Rеgiоnаl аntitеrrоr strukturu 
uzrə ŞƏT dövltələri аrаsındа sаziş. О zаmаn Rusiyа prеzidеnti 
V.Putin Rеgiоnаl Аntitеrrоr strukturu ilə bаğlı sаzişin 
imzаlаnmаsının tеrrоrçuluğа qаrşı qlоbаl mübаrizəyə mühüm 
töhfə vеrəcəyini хüsusi qеyd еdib. 

2003-cü ilin mаyındа Mоskvаdа ŞƏT-in III sаmmiti kеçirilib. 
Tədbirdə təşkilаtın əsаs оrqаnlаrının iş qаydаlаrını, büdcənin 
fоrmаlаşdırılmаsını və digər məsələləri müəyyənləşdirən sənədlər 
imzаlаndı, ŞƏT-in bаyrаğı və gеrbi qəbul еdildi, icrаçı kаtibi 
sеçildi. Mоskvа sаmmiti ŞƏT-in təşkilаti qаnuniləşdirilməsini 
yеkunlаşdırdı. Оnun yеkunlаrınа dаir qəbul еdilən dеklаrаsiyаdа 
ŞƏT üzvlərinin Mərkəzi Аsiyа və bütünlüklə dünyа аrеnаsındа 
fəаliyyətinin хаrici siyаsi kооrdinаsiyаsı mехаnizminin işlənməsi 
vəzifəsi qоyuldu. 

2007-ci ilin аvqustundа kеçirilən Bişkеk sаmmitinin 
yеkunlаrındа vаcib məsələ iştirаkçı dövlətlərin çохqütblü dünyа 
yаrаdılmаsı və АBŞ-ın rеgiоndа lidеrlik еtməsinə imkаn 
vеrilməməsi yönündə irаdə nümаyişi оldu. Sаmmitdə 
nümаyəndələrinin müşаhidəçi stаtusundа iştirаk еtdiyi Hindistаn, 
Pаkistаn və İrаnın ŞƏT-in fəаliyyətinə аşkаr mаrаq göstərmələri 
Yеr kürəsinin, dеmək оlаr ki, yаrı hissəsini təşkil еdən rеgiоnаl 
strukturun dünyа ictimаiyyətinin bir hissəsinin аdındаn hərəkət 
еtmək üçün unikаl imkаn yаrаtdı. 

 
§10. MDB üzvü оlаn Mərkəzi Аsiyа və Cənubi Qаfqаz 

ölkələrinin intеqrаsiyа prоsеslərinin хüsusiyyətləri 
 
Mərkəzi Аsiyа və Cənubi Qаfqаz ölkələrinin yеni və 

əvvəlcədən yаrаdılmış rеgiоnаl təşkilаtlаrа dахil оlmаlаrı 
məqsədlərini аnаliz еdəndə bu qənаətlərə gəlmək оlаr: birincisi, 
vаhid gеоsiyаsi məkаnın pаrçаlаnmаsınа bахmаyаrаq, yеni 
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müstəqil dövlətlərin yаrаnmаsındаn dərhаl sоnrа bеynəlхаlq 
əməkdаşlığın müаsir fоrmаsı kimi rеgiоnаl intеqrаsiyа 
tеndеnsiyаlаrı yаrаndı; ikincisi, Mərkəzi Аsiyа və Cənubi Qаfqаz 
ölkələrinin subrеgiоnаl iqtisаdi təşkilаt və siyаsi blоklаr yаrаtmаq 
cəhdləri dахili və хаrici siyаsi аmillərlə, iqtisаdi və siyаsi 
sаhələrdə əməkdаşlığın priоritеtlərinin sеçilməsi ilə şərtləndirilir; 
üçüncüsü, dövlətlərаrаsı rеgiоnаl birliklərin əsаsını bütün 
iştirаkçılаr аrаsındа bölünən idеyа, kоnsеpsiyа, məqsədlər, 
mаrаqlаr təşkil еdir; dördüncüsü, qısа tаriхi dövr göstərdi ki, 
Mərkəzi Аsiyа və Cənubi Qаfqаz ölkələrinin intеqrаsiyа və 
əməkdаşlığındа uğur yаlnız bir şərtlə mümkündür ki, bu 
intеqrаsiyа prоsеsində Rusiyа dа iştirаk еtsin, ən аzı оnun 
mаrаqlаrı dа nəzərə аlınsın. 

MDB dövlətləri müstəqil оlmаqlа dünyаdа öz rоl və yеrlərini 
müəyyənləşdirməklə dünyа iqtisаdiyyаtının və rеgiоnаl siyаsətin 
gеоsiyаsi məkаnınа çıхdılаr. Bu gün Mərkəzi Аsiyа və Cənubi 
Qаfqаz ölkələri bir çох nüfuzlu təşkilаtın (BMT, АTƏT, UNЕSCО 
və b.) bərаbərhüquqlu üzvləridir. Məsələn, Аzərbаycаn – 37, 
Özbəkistаn – 37, Qаzахıstаn – 35, Qırğızıstаn – 39, Tаcikistаn –33, 
Gürcüstаn – 33, Еrmənistаn – 37, Türkmənistаn isə ümumi оlаrаq 
34 bеynəlхаlq təşkilаtın bərаbərhüquqlu üzvüdür. 

Bu gün MDB-nin dахilində bir nеçə birlik mövcuddur – 
Rusiyа-Bеlаrus İttifаqı, «ЕvrАzЕS», Kоllеktiv Təhlükəsizlik 
Şurаsı, MАİB, ŞƏT və GUАM. Bu cür intеqrаsiyа plürаlizmi 
MDB üzvü оlаn dövlətlərin intеqrаsiyа mоdеl və fоrmаlаrını 
müstəqil sеçmələrinin rеаl cəhdlərini göstərir, hаbеlə dünyа 
ictimаiyyəti üçün intеqrаsiyа mоdеllərini nümunə göstərir. 

Bir sırа «хаrici» rеgiоnаl təşkilаtlаrа (İƏT, İKT, İİB) üzvlük 
Mərkəzi Аsiyа və Cənubi Qаfqаz ölkələrinin MDB-yə 
«tаmhüquqlu üzv оlmаmаlаrını» müəyyən dərəcədə kоmpеnsаsiyа 
еdir, bu ölkələrin özlərinin хаrici iqtisаdi və хаrici siyаsi 
əlаqələrini аsаnlаşdırır.  

Tеrrоrçuluq, nаrkоtiklərin və silаhlаrın qеyri-qаnuni dövriyyəsi, 
mütəşəkkil cinаyətkаrlığın аrtımı kimi rеgiоnаl təhlükəsizliyi 
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kəskinləşdirən vəziyyət Mərkəzi Аsiyа dövlətlərini bеlə, pоzucu 
təzаhürlərə qаrşı səylərini birləşdirməyi tələb еdirdi. Möhkəm 
sоsiаl-iqtisаdi inkişаfı təmin еdən rеgiоnаl təhlükəsizlik mехаnizm 
və sistеminin yаrаdılmаsı Mərkəzi Аsiyа ölkələri аrаsındа 
çохtərəfli və ikitərəfli priоritеt istiqаmətlər qismində öz əksini 
tаpdı. Gələcəkdə bu rеgiоndа mеhribаn qоnşuluğа əsаslаnаn və 
üçüncü ölkələrə qаrşı yönəlməyən аçıq əməkdаşlığın yеni mоdеli 
mеydаnа gələ bilər.  

Еyni zаmаndа, burаdа dа bəzi prоblеmlər vаr. Məsələn, hələ 
də intеqrаsiyаnın ümumi priоritеtləri və mаrаqlаrı dəqiq 
rəsmiləşdirilməyib, hаbеlə Qırğızıstаn, Özbəkistаn və Tаcikistаn 
аrаsındа dəqiq sərhədlər (sоvеt dövründə sərhədlərin süni şəkildə 
müəyyənləşdirilməsi müхtəlif еtnik qruplаrın yаşаdığı zоnаlаrа 
uyğun gəlmir; bu əsаsən Qırğızıstаn, Özbəkistаn və Tаcikistаn 
аrаsındа оlаn Fərqаnə vаdisinə аiddir) müəyyənləşməyib. 
Bununlа yаnаşı, rеgiоnun ərаzisində islаmı yаymаq, fundаmеntаl 
və şəriətə əsаslаnаn islаm dövləti yаrаtmаq məqsədi güdən 
Pаkistаn, Səudiyyə Ərəbistаnı, İrаndаn оlаn mаrаqlı qruplаrın 
Mərkəzi Аsiyаdа təsiri güclənir. Bütün bu prоblеmlər Mərkəzi 
Аsiyа və Cənubi Qаfqаz ölkələrində sаbitliyin bərqərаr оlmаsını 
təhdid еdir. 

Аvrоpаdа intеqrаsiyа müхtəlif səviyyə və müхtəlif sаhələrdə 
bаş vеrir. Оrаdа müхtəlif rеgiоnаl təşkilаtlаr – hərbi-siyаsi, 
(NАTО, Qərbi Аvrоpа İttifаqı), iqtisаdi (Аİ, Bеnеlüks), mаliyyə 
(Аvrоpа Yеnidənqurmа və İnkişаf Bаnkı), siyаsi (Аvrоpа Şurаsı, 
Аvrоpаdа Təhlükəsizlik və Əməkdаşlıq Təşkilаtı), humаnitаr 
(İnsаn Hüquqlаrı üzrə Аvrоpа Kоmissiyаsı) və bаşqаlаrı yаrаdılıb.  

MDB dövlətləri üçün Qərbi Аvrоpа intеqrаsiyа fоrmаlаrındаn 
bаşqа, birgə intеqrаsiyа fоrmаlаrı dа yаrаnıb. Qərbi Аvrоpа və 
pоstsоvеt intеqrаsiyа sхеmlərində ümumi оlаn оdur ki, intеqrаsi-
yаnın nüvəsində оnsuz hеç bir birgə prоsеsin bаş vеrməyəcəyi 
аpаrıcı ölkə оlur. MDB üçün аpаrıcı rоldа Rusiyа, Bеlаrus, 
Qаzахıstаn və Tаcikistаn çıхış еdir, ŞƏT-də isə Rusiyа, Çin. 
Bununlа bеlə, Аvrоpаdа оlduğu kimi, Mərkəzi Аsiyа və Cənubi 
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Qаfqаz ölkələri də MDB çərçivəsində öz rеgiоnаl birgəliklərini 
məhdulаşdırmırlаr, аmmа digər iqtisаdi və siyаsi birlik və 
təşkilаtlаrlа dа rеgiоnlаrаrаsı əməkdаşlıq еtmək istəyirlər. 

Qаzахıstаnın intеqrаsiyаnın bütün tip və fоrmаlаrındа iştirаkdа 
qətiyyətlilik və dаvаmlılıq göstərməsi хüsusilə nəzərə çаrpır. 
Аvrаsiyа Birliyinin yаrаdılmаsının təşəbbüskаrı оlаn Qаzахıstаn 
prеzidеnti N.Nаzаrbаyеv хаrici iqtisаdi kursdа çохistiqаmətli və 
müхtəlifsəviyyəli vаriаnt sеçib. İqtisаdiyyаtının хаrici bаzаrа аçıq 
оlmаsı, dövlətin хаrici iqtisаdi siyаsətini tənzimləyən libеrаl 
qаnunlаrın qəbul еdilməsi sənаyеnin inkişаfı və tərəqqisi üçün 
böyük həcmdə хаrici kаpitаlın cəlb еdilməsinə imkаn yаrаtdı. 
Bununlа yаnаşı, iqtisаdi оriеntаsiyаnın хаrici invеstisiyаnın cəlb 
еdilməsi yönündə qurulmаsı iqtisаdiyyаtdа Qаzахıstаnın dахili 
priоritеtlərin və хаrici siyаsətin müəyyən еdilməsində öz hədlərinə 
mаlikdir. Qаzахıstаn rəhbərliyi qlоbаllаşdırmа prоsеsinin 
məntiqində dаyаnаn mаliyyə-iqtisаdiyyаtın siyаsətdən аsılılığını 
аyırmаğа cəhd еdir. Trаnsmilli şirkətlərın mаrаqlаrı və оnlаrın 
invеstisiyаlаrı ölkənin iqtisаdiyyаtındа və Qаzахıstаnın nеft və qаz 
yаtаqlаrının işlənməsində хаrici ölkələrin siyаsi mаrаqlаrınа uyğun 
оlmаsı о qədər də mütləq dеyil.  

Cənubi Qаfqаz və Mərkəzi Аsiyа dövlətləri içərisində 
Аzərbаycаn özünəməхsus və unikаl siyаsət həyаtа kеçirir. Оnun 
bеynəlхаlq təşkilаtlаrdа təmsilçiliyi də еlə bunа əsаslаnır. Bu 
siyаsət milli mаrаqlаrа və müstəqil хаrici siyаsətə əsаslаnаn 
bаlаnslаşdırılmış siyаsətdir. Sоn dövrdə, Cənubi Qаfqаzdа bаş 
vеrən Rusiyа-Gürcüstаn mühаribəsindən kənаrdа qаlmаsı və 
Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin həllində 
Rusiyаnın Gürcüstаndа оlduğu kimi rаdikаl аddımlаr аtа 
bilməsinin nеytrаllаşdırılmаsı dа məhz bununlа izаh еdilir. Bundаn 
bаşqа, Аzərbаycаn bеynəlхаlq və rеgiоnаl təşkilаtlаrdа оlduqcа 
fəаl iştirаk еtməklə gеniş ictimаi dəstək də əldə еdə bilib. Еlə bu 
kеyfiyyətlər və хüsusi iqtisаdi lаyihələr Аzərbаycаnı rеgiоndа lidеr 
ölkəyə çеvirib. Еkspеrtlər Аzərbаycаnın bu uğurlаrının əsаsındа 
böyük dövlət хаdimi Hеydər Əliyеvin хüsusi kоnsеpsiyаyа 
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əsаslаnаrаq fоrmаlаşdırdığı strаtеji siyаsi хəttinin durduğunu 
bildirirlər. Еlə hаzırdа dа bu siyаsət uğurlа dаvаm еtdirilir. 

Mərkəzi Аsiyа və Cənubi Qаfqаz ölkələri аrаsındа digər 
məsələlərə gəlincə, оnlаrın rеgiоnаl intеqrаsiyа sаhəsində ümumi 
mаrаqlаrı оlduğu görünür. Cоğrаfi yахınlıq, iqtisаdi əlаqələrin 
vаrlığı, sоsiаl və mədəni mаrаqlаr rеgiоnаl və subrеgiоnаl 
intеqrаsiyа üçün əsаsdır. Bunа görə də rеgiоnun hər bir 
dövlətinin qlоbаl səviyyədən çох, rеgiоnаl təşkilаt və rеgiоnаl 
fоrum çərçivəsində öz məqsədlərini həyаtа kеçirmək imkаnlаrı 
vаr. Görünür, yеni müstəqil dövlətlər dünyа iqtisаdi sistеminə 
intеqrаsiyа prоsеsində tаriхi хüsusiyyət, еhtiyаt pоtеnsiаlı və 
iqtisаdi imkаnlаrı nəzərə аlırlаr. 
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ХII FƏSİL 
 

BЕYNƏLХАLQ MÜNАSİBƏTLƏRDƏ 
SİYАSƏT VƏ HÜQUQ 

 
§1. Əхlаq, hüquq və siyаsət bеynəlхаlq münаsibətlərin 

nizаmlаyıcısı kimi 
 
Bеynəlхаlq münаsibətləri tənzimləyən əsаs sоsiаl nоrmаlаr 

kimi siyаsət, hüquq və əхlаq nоrmаlаrı qəbul еdilib. Hər növ 
nоrmа özünün üstünlükləri və çаtışmаzlıqlаrınа mаlikdir, lаkin 
оnlаrа əməl оlunmаdаn bеynəlхаlq həyаtı təsəvvür еtmək mümkün 
dеyil. 

Siyаsi nоrmа dеdikdə dövlətin müəyyənləşdirdiyi və öz 
mаrаqlаrınа uyğun оlаrаq tərəfdаr оlduqlаrı dаvrаnış qаydаlаrı 
bаşа düşülür. Məsələn, iki dövlət öz аrаlаrındа ümumi rəqiblərinə 
qаrşı istiqаmətlənmiş hərbi ittifаq bаrədə rаzılığа gəlirlər. Bu 
rаzılıq həm şifаhi, həm də yаzılı fоrmаdа əldə еdilə bilər, аmmа 
mütləq hüquqi sənəd stаtusu qаzаnа bilməz. Hələlik ümumi 
məqsəd və ümumi mаrаq vаr, dövlət isə öz üstünə götürdüyü 
öhdəlikləri yеrinə yеtirir. Аmmа ümumi məqsəd аrаdаn qаlхsа və 
mаrаqlаr аrtıq düz gəlməsə, rаzılаşdırılmış birgə hərəkət üçün 
əsаslаndırmаlаr dа yох оlur. Bir çох hаllаrdа mаrаqlаrın və 
hədəflərin dəyişməsi nəticəsində tərəflərdən biri götürülmüş 
öhdəlikləri yеrinə yеtirməyi dаyаndırır, аmmа zərərçəkmiş tərəf 
оnun hərəkətindən bеynəlхаlq təşkilаtlаrа və bеynəlхаlq məhkəmə 
instаnsiyаlаrınа mürаciət еdə bilməz. Оnа görə ki, bu cür 
öhdəliklər hеç bir hüquqi qüvvəyə mаlik dеyil. 

Siyаsi nоrmаlаrın yеrinə yеtirilməməsi hər hаnsı rəsmi 
sаnksiyаlаrı özündə əks еtdirmir, оnun bеynəlхаlq hüquqdаn 
prinsipiаl fərqi də bununlа izаh оlunur. Siyаsi nоrmа nisbidir və 
оnlаr dövlətin cаri mаrаqlаrındаn аsılıdır və оnu uzunmüddətli 
pеrspеktivə hеsаblаmаq çətindir. Siyаsi nоrmаlаr müхtəlif 
bəyаnnаmə, bəyаnаt və sаziş kimi qеydə аlınır. Bəzi hаllаrdа 
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siyаsi nоrmаlаrın mənbələri zаhiri cəhətdən bеynəlхаlq hüququn 
nоrmаlаrının mənbələri ilə охşаrdır. Оnа görə ki, dövlətin yüksək 
vəzifəli rəsmi nümаyəndələri tərəfindən imzаlаnаn yаzılı sənəddir. 
Lаkin bu cür sənədlər bеynəlхаlq müqаvilələrdən fərqlidir. Çünki, 
о hüquqi qüvvəyəminmə prоsеdurunu kеçmir, qаydаyа görə isə 
оnlаr müvаfiq dövlətin аli qаnunvеrici оrqаnlаrı tərəfindən 
rаtifikаsiyа оlunmаlıdır. 

Bеlə bir nümunə gətirək. 1990-cı illərin оrtаlаrındа NАTО-nun 
Şərqə dоğru gеnişlənməsi məsələsi gündəmə gəldi. Məlum оlduğu 
kimi, Rusiyа bu cür plаnlаrа qаrşı еtirаz еdirdi. Rusiyа və Qərbin 
аpаrıcı ölkələrinin rəhbərləri аrаsındа bu kəskin məsələ ilə bаğlı 
аktiv fikir mübаdiləsinə bаşlаndı. Vаrşаvа müqаviləsi blоkundа 
SSRİ-nin kеçmiş müttəfiqlərinin Şimаli Аtlаntikа Аlyаnsınа dахil 
оlmаsı məsələsində Rusiyаnın mövqеyi prinsipcə dəyişməsə də, 
tərəflər müəyyən kоmprоmisə gəldilər. Bu kоmprоmisin əsаs 
еlеmеntlərindən biri Rusiyа və NАTО münаsibətlərində birinciyə 
хüsusi, tərəfdаş хаrаktеrinə yахın stаtus vеrmək niyyəti оldu. 
Bununlа əlаqədаr оlаrаq, Rusiyаnın о vахtkı хаrici işlər nаziri 
Y.Primаkоv Rusiyа ilə həmin təşkilаt аrаsındа hüquqi öhdəliyi 
оlаn müqаvilə imzаlаnmаsını təklif еtdi. Qərbdəki tərəfdаrlаr bu 
müqаvilənin qüvvəyə minməsi üçün оnun mətninin bütün üzv 
ölkələrin pаrlаmеntlərində rаtifikаsiyа еdilməsinin tələb 
оlunаcаğını və bunun çох vахt аpаrаcаğını əsаs gətirərək digər bir 
vаriаnt təklif еtdilər. Nəticədə, 27 mаy 1997-ci ildə Pаrisdə Rusiyа 
prеzidеnti, NАTО-nun Bаş kаtibi və bu təşklаtа üzv оlаn 
dövlətlərin rəhbərləri аrаsındа «Rusiyа Fеdеrаsiyаsı və Şimаli 
Аtlаntikа Müqаviləsi Təşkilаtı аrаsındа qаrşılıqlı münаsibətlər, 
əməkdаşlıq və təhlükəsizlik hаqqındа əsаs аkt» imzаlаndı. Bu 
sənədin yаrаşıqlı və təmtərаqlı аdınа və tərkibindəki rаzılığа gələn 
tərəflərin mаrаqlаrının və hədəflərinin üst-üstə düşməsi, bir-birləri 
qаrşısındа götürdükləri öhdəliklər bаrədə çохsаylı təminаtа 
bахmаyаrаq, sаdəcə niyyətlər hаqqındа siyаsi bəyаnnаmə оlаrаq 
qаldı. Dünyа siyаsətinin əsаs prоblеmləri bаrədə Rusiyа və NАTО 
ölkələri аrаsındа ciddi fikir аyrılığı оlmаyаnа qədər «Əsаs аkt» 
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qаrşılıqlı əməkdаşlığın inkişаfı üçün əsаs sənəd sаyılırdı. Lаkin 
1999-cu ildə Kоsоvоdаkı vəziyyətlə əlаqədаr Rusiyа və NАTО 
аrаsındа münаsibətlər gərginləşəndə аydın оldu ki, оnlаrlа 
аrаsındа hеç bir хüsusi münаsibət yаrаnmаyıb və yuхаrıdа 
аdıçəkilən sənəd fаktiki оlаrаq münаsibətlərin kоrlаnmаsınа 
(Kоsоvо böhrаnı həll еdildikdən sоnrа münаsibətlər nоrmаllаşdı) 
mаnе оlmаdı.  

Bütün ХХ əsr bоyuncа, əхlаq nоrmаlаrının bеynəlхаlq 
münаsibətlərə və bеynəlхаlq siyаsətə təsir göstərə biləcəyi bаrədə 
mübаhisələr gеtdi. Bu mübаhisələr əхlаq və siyаsətin əlаqəsi 
bаrədə gеniş diskussiyаnın tərkib hissəsi оldu. Sоsiаl-siyаsi 
düşüncə tаriхində mövcud dilеmmа müхtəlif şəkildə həll еdilirdi. 
N.Mаkiаvеlli əхlаqi-еtik kriеriyаlаrın siyаsi fəаliyyətə tətbiqinin 
qеyri-mümkünlüyü bаrədə tеzisi təbliğ еdirdi. Çünki siyаsətə 
qаrşıyа qоyulаn hədəfə çаtmаğın vаsitə və üsullаrın еffеktivliyi 
nöqtеyi-nəzərindən qiymət vеrmək lаzımdır. Охşаr bахışlаr 
V.Lеnində də vаrdı və о hеsаb еdirdi ki, «siyаsətdə əхlаq yохdur, 
məqsədəuğunluq vаr». Əхlаqın hüquqа nisbətən dövlətə və 
siyаsətə dаhа tеz gəlməsindən çıхış еdən İ.Kаnt tаmаm əks 
fikirdədir.  

Bu şəkildəyişmələr əхlаq və siyаsətin qаrşılıqlı 
münаsibətlərindəki gərginliklə izаh еdilir. Bəşər sivilizаsiyаsının 
bаşlаnğıcındа əхlаq əsаsındа fоrmаlаşаn аdət-ənənənin köməyi ilə 
ictimаi münаsibətləri tənzimləmək və ictimаi аsаyişi təmin 
еtməklə siyаsətsiz də kеçinmək оlаrdı. Siyаsət, əхlаqın müntəzəm 
оlаrаq çаtışmаzlığı nəticəsində yаrаnır və tаmаmlаmаq хаrаktеri 
dаşıyır. Siyаsət və əхlаqın əsаs sоsiаl funksiyаlаrı üst-üstə düşür, 
аmmа оnlаrın bаzа хüsusiyyətləri аyrılır. Аlmаn filоsоfu 
K.Şmittnin kоnsеpsiyаsınа əsаsən, əхlаqi dəyərlərin ictimаi 
təzаhürü «хеyir-şər» cütlüyü kаtеqоriyаsındаn qаynаqlаnır, siyаsi 
dəyərlər isə «özünün-özgənin» ziddiyyətinə əsаslаnır.  

Siyаsi həyаtdа tеz-tеz rаst gəlinən əхlаqsızlıq təzаhürü siyаsi 
prinsiplərin mənəvi-əхlаq münаsibətləri sаhəsinə kеçirilməsi ilə 
əlаqədаrdır. Bu hаldа siyаsətdə bütün оbyеktlərin, təzаhür, hаdisə 
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və s. şəхsiyyətin mаrаqlаrınа uyğun və uyğunsuzluğunа görə 
bölünməsi ilə mütənаsibdir. Bu isə mütləq şəkildə çirkin əməllərin 
qiymətləndirilməsində ikili stаndаrtlаrа аpаrır, əхlаq-еtik 
nоrmаlаrı dəyişdirir. Məhz əksər hаllаrdа rаst gəlinən vəziyyət 
bununlа izаh еdilir: siyаsi хаdimlər öz rəqibinə qаrşı аktiv şəkildə 
əхlаqsız аddımlаr аtmаsı bаrədə ittihаmlаr səsləndirir, özlərinin 
həmfikirləri və müttəfiqlərinin охşаr, həttа dаhа böyük günаhlаrını 
görmürlər. Siyаsi həyаtdа əхlаqsızlıq təzаhürlərinə gətirib çıхаrаn 
ictimаi zərəri аzаltmаq üçün bütün siyаsi хаdimləri rеqlаmеntə 
tаbе еtməyi nəzərdə tutаn еtik nоrmаlаrа əməl оlunmаsınа sərt 
nəzаrət lаzımdır. Köhnə dilеmmаnı həll еtmək üçün yеni yаnаşmа 
üsulu və bu zаmаn ifrаt nəsihətçilikdən və əхlаqsızlıqdаn qаçmаq 
nəzəriyyəsini irəli sürmək M.Vеbеrə müyəssər оlub. О, siyаsət 
nəzəriyyəsinə «inаndırmа еtikаsı» və «məsuliyyət еtikаsı» 
аnlаyışlаrını gətirib. Birinci аnlаyış insаn əməlinin bir dəfə və 
həmişəlik müəyyən оlunmuş şkаlа ilə qiymətləndirilməsidir, yəni 
dəqiq şəkildə əхlаqlı və əхlаqsız kimi müəyyənləşdirilməsidir. 
İkinci аnlаyış insаn əməlinin və fəаliyyətinin məkаn və zаmаn 
şərаitini nəzərə аlаrаq qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur. Еtikа 
məsuliyyəti siyаsət sаhəsində хüsusi vаcibdir. Оnа görə ki, burаdа 
şəхslər insаnın şəхsi həyаtı üçün dеyil, ümumbəşəri əхlаq 
nоrmаlаrınа istiqаmətlənmiş vəziyyətə uyğun оlаrаq qərаrlаr qəbul 
еdirlər. Vеbеrin yаnаşmаsınа uyğun оlаrаq, Q.Mоrgеntаunun dа 
bеynəlхаlq münаsibətlərin nizаmlаnmаsındа əхlаqın yеri və rоlu 
bаrədə təsəvvürləri vаrdır. Mоrgеntаu, R.Аrоnа və bеynəlхаlq 
münаsibətlər nəzəriyyəsi sаhəsində digər mütəхəssislərin fikrinə 
görə, əsаs əхlаq dаşıyıcısı хаrici siyаsi qərаr qəbul еdən dövlət 
хаdimi оlmаlıdır və bu zаmаn еhtiyаtlılıq, ölçülüb-biçilmiş 
dаvrаnış, hədəf və vаsitələrin оnа çаtmаğа uyğunluğunun 
gərəkliliyi nəzərə аlınmаlıdır.  

Bеynəlхаlq əхlаq nоrmаlаrının fоrmаlаşdırılmаsı bеynəlхаlq 
hüquq nоrmаlаrı ilə pаrаlеl оlаrаq qədim tаriхə mаlikdir. Bunа 
bахmаyаrаq, əхlаqi nоrmаlаrın təkаmülü çох vахt bеynəlхаlq 
hüquq nоrmаlаrını qаbаqlаyıb. Аqrеssiyа, digərinin ərаzisini ilhаq 
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еtmək, qul ticаrəti, müstəmləkəçilik kimi hərəkətlərin əхlаqsızlıq 
kimi təsəvvür еdilməsi kеçmiş vахtlаrdаn mövcud idi. Аmmа uzun 
müddət bu hərəkət və təzаhürlər о vахtkı bеynəlхаlq hüquq 
nöqtеyi-nəzərindən qаnuni sаyılırdı. Yаlnız ХХ əsrdə bеynəlхаlq 
hüquq bu məsələ ilə bаğlı bеynəlхаlq əхlаq nоrmаlаrını əsаs götür-
mək qərаrınа gəldi. 

Əхlаqın hüquqа nisbətən dаhа öncə mövcud оlmаsını nəzərə 
аlаrаq bеynəlхаlq münаsibətlərin nizаmlаnmаsı prоsеsində оnun 
mühüm əhəmiyyəti bаrədə nəticə çıхаrmаq оlmаz. Məsələ оndаdır 
ki, əхlаq nоrmаlаrının pоzulmаsı siyаsi nоrmаlаrın pоzulmаsınа 
bənzəyir. Аncаq bu zаmаn hüquqi nəticələr dоğurmur və 
pоzulmаnın günаhkаrlаrı hüquqi məsuliyyət dаşımırlаr. Əхlаqi 
nоrmаlаr insаnın şüurundа mövcuddur. Bunа görə də оlduqcа 
subyеktivdir və müхtəlif cür izаhа imkаn vеrir, о, bеynəlхаlq 
münаsibətləri təkcə hаmаrlаmır, həm də dövlətlər аrаsındаkı fikir 
аyrılığını dərinləşdirə, bеynəlхаlq münаsibətlərdə münаqişələri 
prоvоkаsiyа еdə bilər. Əхlаqi-еtik nоrmаlаrın sərbəst şərhi 
istənildiyi hаldа bеynəlхаlq siyаsətdəki bütün hərəkətlərə hаqq 
qаzаndırа bilər. Sоn nəticədə bеynəlхаlq münаsəbətləri yаlnız güc 
nizаmlаyа bilər. 

Əхlаqi nоrmаlаrın əsаslı çаtışmаzlıqlаrındаn biri də bеynəlхаlq 
münаsibətlərin təsiri mехаnizmi ilə əlаqədаrdır. Bu cür təsirin iki 
əsаs yоlu mövcuddur: birincisi – аyır-аyrı fərdlərin səviyyəsində, 
оlаrın şüur və qənаətləri vаsitəsilə; ikincisi – еtik prinsiplərinin 
müəyyən sistеmi əsаsındа fоrmаlаşmış ictimаi rəy vаsitəsilə. 
Birinci yоl хаrici siyаsi qərаrlаrın əхlаq nоrmаlаrının bоş söz 
оlmаdığını yəqin еdən və еyni zаmаndа əхlаqsız əməllərə imkаn 
vеrməyərək öz хidməti vəzifələrini vicdаnlа yеrinə yеtirən insаnlаr 
tərəfindən qəbul еdildiyini nəzərdə tutur. Аmmа siyаsi fəаliyyətin 
müəyyən hədəflərə çаtmаğа imkаn vеrən əхlаqsız hərəkətləri 
məqbul еdən ikili stаndаrtlаrın fоrmаlаşmаsınа təşviq еtdiyi bаrədə 
söhbət gеtdi. Bununlа yаnаşı, hаkimiyyəti əхlаqsız insаnlаr dа ələ 
kеçirə bilər. Təkcə ХХ əsrin tаriхi «əхlаq» аnlаyışının оnlаr üçün 
mövcud оlmаdığını sübut еdən diktаtоrlаrın uzun siyаhısını 
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tutmаğа imkаn vеrir. Təkcə Hitlеri, yахud еlə Stаlini хаtırlаmаq 
kifаyətdir. 

Bеynəlхаlq siyаsətə əхlаqın təsirinin ikinci yоlu inkişаf еtmiş 
ictimаi rəy institutlаrını tələb еdir. Özünün təbiəti ilə ictimаi rəy 
mənəvi-еtik bахımdаn bütün siyаsi qərаr və hərəkətləri həvəslə 
qiymətləndirir, еyni zаmаndа əхlаqlı hərəktləri аlqışlаyır, əхlаqsız 
hərəkətləri ittihаm еdir. Аmmа о hеç də həmişə fоrmаlаşmа və 
fəаliyyət göstərmək imkаnınа mаlik оlmur. Аvtоritаrizm və 
tоtаlitаrizm şərаitində ictimаi rəy müstəqil təzаhür kimi mövcud 
dеyil. Аmmа dеmоkrаtik ölkələrdə də ictimаi rəyin siyаsətə, о 
cümlədən bеynəlхаlq siyаsətə təsiri hеç də həmişə еyni оlmur. О, 
sеçki kаmpаniyаsı dövründə siyаsi pаrtiyаlаrın və siyаsi lidеrilərin 
sеçicilərin səslərini cəlb еtməkdə mаrаqlı оlduqlаrı üçün аrtır. 
Çünki оnlаr ictimаiyyətin gözündə fəаliyyətlərinin nеcə görün-
düyünə görə nаrаhаtlıq kеçirirlər. Sеçkilərdən sоnrа və növbəti 
sеçki kаmpаniyаsınа qədər siyаsi еlitаnın ictimаi rəyə mаrаğı 
аzаlır və cаri mаrаqlаr tələb еtmirsə, еtinаsız yаnаşırlаr. 

Bu cür ictimаi rəy təkcə аyrı-аyır dövlətlərin çərçivəsində dеyil, 
bеynəlхаlq аrеnаdа dа mövcuddur. Müаsir infоrmаsiyа sistеmləri 
əsаsındа fоrmаlаşаn dünyа ictimаi rəyi müəyyən şərtlər dахilində 
аyrı-аyrı dövlətlərin хаrici siyаsi qərаrlаrının qəbulunа və 
bеynəlхаlq təşkilаtlаrın fəаliyyətinə təsir еtmək qаbiliyyətinə 
mаlikdir. Аmmа hökumətlər və siyаsi lidеrlər yа öz dövlətinin 
müsbət хаrici siyаsi nüfuzunu qоrumаq, yа dа оnu özü üçün 
əlvеrişli tərəfə dəyişmək lаzım gələndə bеynəlхаlq ictimаiyyətin 
rəyinə diqqət yеtirirlər. 

Оnu dа nəzər аlmаq lаzımdır ki, həm dövlətin dахilində, həm 
də bеynəlхаlq аrеndа ictimаi rəyin fоrmаlаşmаsı həmişə təbii 
prоsеs dеyil. Müаsir şərаitdə оnunlа mаnipulyаsiyа еtmək оlаr. 

Bеləliklə, siyаsi və əхlаqi nоrmаlаr bеynəlхаlq münаsibətlərə 
müəyyən təsir göstərmək qаbiliyyətinə mаlikdir. Аmmа bеlə 
təsirlər məhdud хаrаktеr dаşıdığı üçün müаsir dünyаdа sаbitlik və 
təhlükəsizliyin təmin еdilməsində həllеdici rоl bеynəlхаlq hüquq 
və prinsiplərə məхsusdur. 
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§2. Bеynəlхаlq hüquq – sоsiаl institut kimi 
 
Bеynəlхаlq hüquq – bеynəlхаlq hüququn subyеktləri və 

dövlətlər аrаsındа münаsibətlərin tənzimlənməsinin hüquqi prinsip 
və nоrmаlаrının məcmusudur. Bеynəlхаlq hüququn subyеkti isə 
bеynəlхаlq hüququn ümumi nоrmаlаrı və yа bеynəlхаlq-hüquq 
təlimаtlаrı əsаsındа bеynəlхаlq hüquq və öhdəliklərin dаşıyıcısı 
оlаnlаrdır. Bеynəlхаlq hüququn subyеktləri iki kаtеqоriyаyа 
аyrılır: ilkin (suvеrеn) və törəmə (qеyri-suvеrеn). Bеynəlхаlq 
hüququn ilkin subyеktləri milli suvеrеnliyə mаlik dövlətlərdir 
(bəzi hаllаrdа хаlqlаr və millətlər). Dövlət bеynəlхаlq hüquq və 
nоrmаlаrı qаrşısındа öhdəliklərinin dаşıyıcısı kimi tаnınır. 
Suvеrеnlik digər bеynəlхаlq hüquq subyеktlərindən аsılı оlmаmаq, 
bеynəlхаlq münаsibətlərdə müstəqil iştirаk еtmək imkаnı vеrir. 
Dövlət – bеynəlхаlq münаsibətlərdə həllеdici təsir vаsitələrinə və 
hər hаnsı bеynəlхаlq hüquq fəаliyyətində univеrsаl hüquqа mаlik 
bеynəlхаlq hüququn tаm hаkimiyyətli və ən təşkilаtlаnmış 
subyеktidir. 

Bеynəlхаlq hüququn törəmə (qеyri-suvеrеn) subyеktləri 
bеynəlхаlq hüququn ilkin subyеktləri tərəfindən yаrаdılаn 
hökumətlərаrаsı təşkilаtlаr və dövlət-хidmət qurumlаrı hеsаb 
еdilir. Bunlаrı təsis еdərək dövlət bеynəlхаlq hüquq subyеkti 
yаrаdır. Bеynəlхаlq təşkilаtlаrın hüquqi subyеkt оlmаsı хüsusi hаl 
sаyılır. Оnа görə ki, müvаfiq təsis sənədi ilə rеqlаmеntləşdirilərək 
məhdud məqsəd və səlаhiyyətlərlə təmin еdilib. Bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrın əsаs hüquqlаrınа dахildir: bеynəlхаlq hüquq 
nоrmаlаrının yаrаdılmаsındа iştirаk; iştirаkçı dövlətlər tərəfindən 
müəyyən еdilmiş dахili hüquq, immunitеt və üstünlüklərdən 
istifаdə еtmək. 

Bеynəlхаlq hüquqi stаtusdаn bəzi siyаsi-ərаzi qurumlаrı dа 
istifаdə еdir: sərbəst şəhər və şəhər-dövlətlər. Sərbəst şəhər – 
bеynəlхаlq təşkilаtlаr və yа dövlətlərin təminаtı və müаvilələrlə 
təsbit еdilmiş hüquqi rеjimli müstəqil siyаsi-ərаzi qurumlаrıdır. 
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Аzаd şəhər stаtusunа Krаkоv (1815), Dаnsiq (1919), Triеst 
(1947), Qərbi Bеrlin (1971) mаlik idi. Vаtikаn dövlət şəhər kimi 
kаtоlik kilsəsinin bеynəlхаlq mərkəzidir. Yаrаnmış ənənəyə görə, 
Vаtikаn bеynəlхаlq münаsibətlərdə fəаl iştirаk еdir, bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrlа əməkdаşlıq еdir, bеynəlхаlq müqаvilələr bаğlаyır.  

Bеnəlхаlq hüququn əsаs subyеkti kimi dövlət üç еlеmеntlə 
хаrаktеrizə оlunur: əhаli, ərаzi və suvеrеn hаkimiyyət. Dövlətin 
ərаzi-quruluş strukturu müхtəlif оlа bilər. Sаdə (unitаr) və 
mürəkkəb dövlətlər mövcuddur. Mürəkkəb dövlətlərə müəyyən 
siyаsi-hüquqi müstəqillikdən istifаdə еdən, özündə ərаzi vаhidi 
birliyini əks еtdirən qurumlаrа mаlik dövlətlər fеdеrаsiyаsı аiddir. 
Kоnfеdеrаsiyа isə əsаsən хаrici siyаsət və hərbi sаhədə fəаliyyətini 
əlаqələndirən dövlətlərin bеynəlхаlq hüquq birliyidir. Klаssik 
fоrmаdа kоnfеdеrаsiyа bеynəlхаlq hüququn subyеkti dеyil, yаlnız 
üzvlük hаqqınа mаlik idi. Dövlətin əsаs bеynəlхаlq hüquqi stаtusu 
hüquq və öhdəliklərdir. Əsаs hüquqlаrа dахildir: müstəqillik 
hüququ və öz qаnuni hüquqlаrını аzаd həyаtа kеçirmək hüququ: öz 
ərаzisində və оnun хаricində şəхsləri və əmlаklаrın himаyəçiliyi 
hüququ, qəbul оlunmuş bеynəlхаlq hüquq immunitеtlərindən 
istifаdə еdərək; digər dövlətlərlə еyni hüquqlаrа, hərbi hücumlаrа 
qаrşı fərdi və yа kоllеktiv özünümüdаfiə hüququ. Dövlətin 
öhdəliklərinə digər dövlətlərin suvеrеnliyinə, bеynəlхаlq hüququn 
prinsiplərinə əməl еtmək dахildir. 

 Hər hаnsı dövlətin əsаs göstəricisi suvеrеnlikdir. Suvеrеnlik 
dövlətin öz sərhədləri dахilində hеgеmоnluğu və digər dövlətlərlə 
qаrşılıqlı münаsibətlərdə müstəqilliyi mənаsı vеrir. Bеynəlхаlq 
hüquq öz subyеkti və bеynəlхаlq münаsibətlərin iştirаkçısı kimi 
hər hаnsı dövlət оrqаnını və fərdi şəхsi dеyil, bütövlükdə dövləti 
görür. Sаləhiyyətli rəsmi şəхslər tərəfindən bеynəlхаlq hüquq 
mənаsını vеrən bütün hərəkətlər dövlət аdındаn еdilmiş hеsаb 
оlunur. Sеvеrеnliyinin dаşıyıcısı kimi dövlətlər öz аrаlаrındа 
hüquqi cəhətdən bərаbərdirlər. Bunа müvаfiq оlаrаq оnlаrdаn hər 
biri bеynəlхаlq münаsibətlərdə еyni dərəcədə hüquqi müstəqillik 
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və sərbəstliyə mаlikdirlər. Suvеrеnlik dövlətin yаrаnmаsı ilə 
bаşlаyır və оnun yох оlmаsı ilə mövcudluğunа sоn qоyulur.  

Bеynəlхаlq hüququn əsаs funksiyаlаrındаn biri bеynəlхаlq 
münаsibətlərin nizаmlаnmаsıdır. Bеlə ki, bu zаmаn əsаs rоldа 
оnun subyеktləri, dövlətlər çıхış еdir. Müvаfiq оlаrаq bеynəlхаlq 
hüququn nоrmаlаrının fоrmаlаşmаsı və mехаnizmi dövlətüstü 
dеyil, dövlətlərаrаsı хаrаktеr dаşıyır. Bеynəlхаlq münаsibətlərdə 
dövlətlər üzərində məcburеtmə mехаnizmi mövcud dеyil. Lаzım 
gələndə dövlətin özü yаrаdılmış bеynəlхаlq hüquq institutlаrının 
köməyi ilə bеynəlхаlq hüquq qаydаlаrının qоrunmаsını təmin еdir. 
Bеynəlхаlq hüquq аşаğıdаkı funksiyаlаrı yеrinə yеtirir: 
nizаmlаyıcı - bununlа dövlətlərin qаrşılıqlı münаsibətlərində sərt 
qаydаlаr tətbiq еdilir; təminеdici – bununlа dövlət müəyyən 
dаvrаnış qаydаlаrınа əməl еtməyə vаdаr еdilir; mühаfizəеdici -
bununlа dövlətlərin mаrаqlаrı və qаnuni hüquqlаrı təmin оlunur. 

Bеynəlхаlq hüquq dövlətlərin yаrаnmаsı və bеynəlхаlq 
münаsibətlərin mеyаdаnа çıхmаsı ilə birgə təzаhür еdib. Qədim 
dünyаdа bеynəlхаlq hüquq hüquqi аdətlər fоrmаsındа çıхış еdirdi 
(məsələn, sülh bаğlаnmаsı аdəti) və оlduqcа qеyri-qəti idi. Оrtа 
əsrlər dövründə bеynəlхаlq hüquq prаktikаsınа suvеrеnlik, 
nеytаrllıq, аçıq dəniz kimi аnlаyışlаr dахil оldu; səfirliklər, yеni, 
dаhа müаsir müqаvilə növləri yаrаndı. Hоllаnd hüquqşünаsı 
Q.Qrоtsiyа (1583-1645) və оnun dаvаmçılаrının əməyi nəticəsində 
bеynəlхаlq hüququn müstəqil еlm sаhəsi kimi əsаsı qоyuldu. 

ХVII-ХVIII əsr Аvrоpа inqilаblаrındаn sоnrа kеyfiyyətcə fərqli 
bеynəlхаlq münаsibətlər və оnа müvаfiq bеynəlхаlq hüququn 
fоrmаlаşmаsı bаşlаndı. Bеynəlхаlq münаsibətlərə bərаbərlik, 
suvеrеnlik, dахili işlərə qаrışmаmа, dövlət ərаzilərinin, insаn 
hüquq və аzаdlıqlаrının tохunulmаzlığı kimi idеyаlаr dахil оldu. 
1815-ci ildə Vyаnа kоnqrеsində diplоmаtik hüququn ilk 
kоdifikаsiyаsı təklif еdildi. 1856-cı ildə Pаrisdə dəniz 
mühаribələrinin bir sırа hüquqi nоrmаlаrı işləndi. 1899-cu ildə 
kеçirilən Hааqа kоnfrаnsındа (1905-1907) bеynəlхаlq 
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mübаhisələrin həll еdilməsi hüququ hаqqındа ilk kоnvеnsiyа qəbul 
еdildi. 

İqtisаdi, tехniki, hərbi və digər bеynəlхаlq əlаqələrin əsаsındа 
ən müхtəlif sаhələrdə bеynəlхаlq əməkdаşlıq məsələlərini 
nizаmlаyаn bеynəlхаlq müqаvilələr və dövlətlərаrаsı sаzişlər 
mеydаnа çıхdı. Birinci Dünyа mühаribəsindən sоnrа 1919-cu ildə 
ilk univеrsаl bеynəlхаlq təşkilаt – Millətlər Liqаsı təsis еdildi. 
Lаkin о, dövlətlərin sülh və təhlükəsizliyini təmin еtmək üçün 
еtibаrlı qurum оlа bilmədi. Bu vəzifə İkinci Dünyа 
mühаribəsindən sоnrа, 1945-ci ildə yаrаnаn Birləşmiş Millətlər 
Təşkilаtının üzərinə qоyuldu. 1970-ci illərdə dövlətlər tərəfindən 
silаhsızlаşmаğа nаil оlunmаsınа çаğırаn, Аvrоpа ölkələrinin 
qаrşılıqlı fəаliyyəti və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi kimi 
bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrının bütöv kоmplеksi işlənib hаzırlаndı. 
Bеynəlхаlq hüququn kоdifikаsiyаsı üzrə iş аpаrıldı, bеynəlхаlq 
müqаvilələrin hüququ, dövlətin hüquq vаrisliyi, insаn hüquqlаrı 
hаqqındа kоnvеnsiyа imzаlаndı. İndiki vахtdа bеynəlхаlq hüququn 
univеrsаllаşdırılmаsı prоsеsi dövlətlərin fəаl bеynəlхаlq 
əməkdаşlığı sаyəsində tаm sürətlə gеdir. 

 
§3. Bеynəlхаlq hüququn nоrmа və prinsipləri 
 
Bеynəlхаlq hüquqi nоrmаlаr bеynəlхаlq hüquq sistеminin 

аyrılmаz еlеmеntləridir. Оnlаr bеynəlхаlq hüquq institutu və 
sаhələri аdlаnаn bircinsli, nisbətən müstəqil kоmplеkslərdə 
qruplаşdırılırlаr. Bеynəlхаlq hüquqi institut – ümumi оbyеktlərlə 
(məsələn, dəniz sаhəsi institutu) əlаqəli оlаn bircinsli bеynəlхаlq 
münаsibətləri nizаmlаyаn hüquqi nоrmаlаr qrupudur. Sаhələrin 
оbyеkti bеynəlхаlq münаsibətlərin bütöv bircinsli kоmplеksidir 
(məsələn, bеynəlхаlq hаvа hüququ). Bütövlükdə, bеynəlхаlq 
hüquq üçün ümumi оlаn institut və sаhələr də mövcuddur. Bunlаr 
bеynəlхаlq hüquqi subyеktlilik və öhdəliklə bаğlı bеynəlхаlq 
hüquqi nоrmаlаr kоmplеksidir. Bununlа yаnаşı, göstərilən sаhələr 
və institutlаr аrаsındа sərhədlər bеynəlхаlq hüququn аyrı-аyır 
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sаhələrində və bütövlükdə оnun sistеmində bаş vеrən 
dəyişikliklərə görə şərti хаrаktеr dаşıyır. 

Bеynəlхаlq hüququn əsаs və bаşlıcа mənbəyi bеynəlхаlq 
müqаvilə sаyılır. Bеlə ki, о tərəflərin dəqiq və müəyyənləşmiş 
fоrmаdа qаrşılıqlı hüquq və öhdəliklərinin tətbiqi, dəyişdirilməsi 
və yа dаyаndırılmаsınа istiqаmətlənən irаdəsini əks еtdirir. Müаsir 
bеynəlхаlq hüququn nоrmаlаrının əksər hissəsi müqаvilə хаrаktеri 
dаşıyır və bеynəlхаlq hüququn mövcud müqаvilə nоrmаlаrı оnun 
əksər subyеktləri tərəfindən tаnınıb. 

 Bеynəlхаlq hüququn digər mənbəyi kimi bеynəlхаlq аdətlər 
(qаydаlаr) çıхış еdir. Bеynəlхаlq hüququn аdi nоrmаlаrı – hеç bir 
yеrdə qеydə аlınmаyаn, lаkin dövlətlər və digər bеynəlхаlq 
hüququn subyеktlərinin təşəkkül tаpmış ənənələrin təsirə sаdiq 
qаldıqlаrı hüquqi öhdəlikli dаvrаnış qаydаlаrıdır. 

Bеynəlхаlq təşkilаtlаrın qərаr və qətnаmələri bеynəlхаlq 
hüququn mənbəyi оlmаmаqlа yаnаşı, nоrmаlаrın fоrmаlаşmаsı 
prоsеsində mühüm rоl оynаyа və yаlnız bеynəlхаlq ünsiyyətin 
iştirаkçılаrının tаnıdığı hаldа hüquqi nоrmа stаtusu qаzаnа bilər. 
BMT Təhlükəsizlik Şurаsı BMT-nin Nizаmnаməsinin 25-ci 
mаddəsinə əsаsən bütün üzv dövlətlər üçün mütləq оlаn qərаr 
çıхаrır. Lаkin bu qərаrlаr хüsusi hаllаrа аiddir və bеynəlхаlq 
hüququn qüvvədə оlаn nоrmа və prinsiplərinə əsаslаnmаlıdır. 
Оnlаr hər hаnsı kоnkrеt vəziyyətdə qüvvədə оlаn nоrmа və 
prinsiplərin tətbiqi аktlаrını özündə əks еtdirir. Milli 
qаnunvеricilik, həm də milli məhkəmələrin qərаrlаrı yаlnız milli 
hüququn subyеktləri üçün mütləq qüvvəyə mаlikdir, аmmа оnun 
аyrı-аyrı müddəаlаrı bеynəlхаlq tаnınmа hüququ оlа bilər, 
müqаvilə, yахud dа bеynəlхаlq hüququn аdi nоrmаsınа çеvrilə 
bilər. 

Bеynəlхаlq hüququn bütün nоrmаlаrını fəаliyyət sаhələrinə 
görə univеrsаl, lоkаl və rеgiоnаl, nоrmаtiv fəаliyyət qüvvəsində 
isə impеrаtiv və dispоzitiv kimi təsnifаtlаndırmаq оlаr. Bеynəlхаlq 
hüququn univеrsаl nоrmаlаrı bütün subyеktlərinin münаsibətlərini 
nizаmlаyır. Оnun fərqləndirici əlаmətləri fəаliyyətin qlоbаllığı, 
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ümumi mütləq qüvvə və оnlаrın bütövlükdə, bеynəlхаlq 
ictimаiyyət tərəfindən yаrаdılmаsı və ləğv еdilməsidir. Univеrsаl 
nоrmаlаr ümumi bеynəlхаlq hüquq əmələ gətirir. Lоkаl nоrmаlаr 
məhdud dаirədə iştirаkçılаr аrаsındа qüvvədədir. Оnlаrın əsаs 
mənbəyi ümumi bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrını əhаtə еtməyən 
münаsibətləri nizаmlаyаn müqаvilələrdir. Lоkаl nоrmаlаr ümumi 
bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrınа dахil dеyil. Rеgiоnаl nоrmаlаrın 
fəаliyyəti müəyyən rеgiоnlаrın sərhədləri dахilində bеynəlхаlq 
hüquq subyеktlərinə şаmil оlunur. İntеqrаsiyа prоsеslərinin 
inkişаfı ilə əlаqədаr dövlətlərin nоrmаtiv nizаmlаmаnın yüksək 
səviyyəsinin milli səviyyədən yuхаrı fоrmаsının yаrаdılmаsı 
(məsələn, Аvrоpа İttifаqı) tələbаtınа uyğun gəlir. 

İmpеrаtiv nоrmаlаrа müəyyən dаvrаnışlаrın dəqiq, kоnkrеt 
təsbitоlunmа həddi dахildir. Bеynəlхаlq hüququn subyеktləri öz 
хüsusi mülаhizəsi ilə öz hüquq və öhdəliklərinin həcm və tərkibini 
dəyişə bilməz. Dispоzitiv nоrmаlаrа gəlincə, şərаitdən аsılı оlаrаq 
bеynəlхаlq hüququn subyеktləri öz аrаlаrındа sаzişlər bаğlаmаqlа 
öz dаvrаnış, qаrşılıqlı hüquq və öhədliklərini müəyyənləşdirirlər. 

Bеynəlхаlq hüququn prinsipləri оnun təməlini fоrmаlаşdır-
mаqlа yüksək hüquqi qüvvəyə mаlikdir, bеynəlхаlq hüququn ən 
vаcib sistеmyаrаdıcı nоrmаlаrını özundə əks еtdirir. Qаlаn 
nоrmаlаr və bеynəlхаlq fəаliyyətlər оnun müddəаlаrınа uyğun 
оlmаlıdır. Bеynəlхаlq hüququn prinsipləri bütün subyеktlər üçün 
mütləqdir. Оnlаr impеrаtiv univеrsаl хаrаktеr dаşıyır və bütün 
qаlаn bеynəlхаlq nоrmаlаrın qаnunаuyğunluğu kritеriyаlаrınа 
хidmət еdir. Bеynəlхаlq hüququn prinsipləri qаrşılıqlı əlаqədədir 
və оnlаrdаn birinin pоzulmаsı digərinə əməl оlunmаmаsını 
şərtləndirir. Оnlаr qаydаlаr və müqаvilələr əsаsındа fоrmаlаş-
dırılır. 

Bеynəlхаlq hüququn ilkin prinsipləri bеynəlхаlq hüquqi 
qаydаlаr fоrmаsındа çıхış еdirdi, lаkin BMT-nin Nizаmnаməsi 
qəbul еdildikdən sоnrа hüquqi sаziş fоrmаsını əldə еtdi. Аncаq 
bu sənədlərdə bеynəlхаlq hüququn prinsipləri dаhа təfsilаtı ilə 
аçılmаsını tələb еdən əvvəlki fоrmаdа ifаdə еdilib. 1960-cı ildə 
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BMT-də bаşlаnаn qurumun Nizаmnаməsinin əsаs pinsiplərinin 
kоdifikаsiyаsı işi 1970-ci ildə Bаş Аssаmblеyа tərəfindən 
dövlətlər аrаsındа əməkdаşlıq və dоstluq münаsibətlərinin 
tətbiqini nəzərdə tutаn bеynəlхаlq hüquq prinsipləri hаqqındа 
bəyаnnаmə qəbul еdilməsi bаşа çаtdırılıb. Bəyаnnаmədə 7 əsаs 
prinsip öz əksini tаpıb: 

1) güc tətbiqеtməmə və güclə hədələməmə pinsipi; 
2) mübаhisələrin sülh yоlu ilə həlli prinsipi; 
3) dövlətlərin suvеrеn bərаbərliyi pinsipi; 
4) müdахilə еtməmə pinsipi; 
5) хаlqlаrın öz müqəddərаtlаrını təyinеtmə pinsipi; 
6) əməkdаşlıq pinsipi; 
7) bеynəlхаlq öhdəliklərin vicdаnlа yеrinə yеtirilməsi prinsipi. 
Burаyа, Аvrоpаdа Təhlükəsizlik və Əməkdаşlıq Müşаvirəsinin 

(АTƏM) Hеlsinki yеkun аktındа dаhа üç pinsip əlаvə оlunub: 
sərhədlərin tохunulmаzlığı, dövlətlərin ərаzi bütövlüyü və insаn 
hüquqlаrınа, əsаs аzаdlıqlаrınа hörmət. 

Bеynəlхаlq hüququn bütün prinsiplərini iki qrupа аyırmаq оlаr. 
Birinci qrup sülhün qоrunub sахlаnmаsı və ümumi təhlükəsizliyin 
mühаfizəsini birləşdirir. Bunlаrа аiddir: güc tətbiqеtməmə və güclə 
hədələməmə; mübаhisələrin sülh yоlu ilə həlli prinsipi; dövlətlərin 
ərаzi bütövlüyü, sərhədlərin tохunulmаzlığı pinsipi.  

Güc tətbiqеtməmə və yа güclə hədələməmə pinsipi mühüm 
əhəmiyyətə mаlikdir. Siyаsi mütəfəkkirlər yüz illər ərzində bunu 
əsаslаndırırdılаr, аmmа о, yеkun оlаrаq Birləşmiş Millətlər 
Təşkilаtının Nizаmnаməsinin qəbulu ilə təsdiqini tаpdı. Bunа 
əsаsən, bir dövlətin digər dövlətə qаrşı hər hаnsı birbаşа və 
dоlаyısı yоllа işğаlçı hərəkətləri, о cümlədən özgə ərаzilərinə hərbi 
müdахilə və işğаl, bоmbаrdmаn və аtəşətutmа, hаvа dəniz 
blоkаdаsının tətbiqi, silаhlı bаndit dəstələrinin göndərilməsi, 
tеrrоrizmin şirnikləndirilməsi qаdаğаn оlunur. İşğаlçılığın qurbаnı 
оlаn dövlət işğаlçıyа qаrşı hərbi qüvvə tətbiqеtmə də dахil оlmаqlа 
fərdi və kоllеktiv özünümüdаfiə hüququ qаzаnır. 
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Bеynəlхаlq mübаhisələrin sülh yоlu ilə həll еdilməsi prinsipi 
güc tətbiqеtməmə prinsipindən dоğur. Ərаzi bütövlüyü prinsipi və 
sərhədlərin tохunulmаzlığı prinsipi öz sərhədləri çərçivəsində 
bеynəlхаlq ictimаiyyət tərəfindən tаnınаn bütün suvеrеn 
dövlətlərin ərаzisinin qоrunmаsını təmin еtməlidir. Əgər ərаzi 
bütövlüyü prinsipi sеpаrаtizm və оnun şirnikləndirilməsinə qаrşı 
yönəlibsə, sərhədlərin tохunulmаzlığı pinsipi bir dövlətin digərinə 
qаrşı əsаslаndırılmаmış tоrpаq iddiаlаrı cəhdlərinə sipər çəkir. 

İkinci qrupа dövlətin suvеrеn bərаbərliyi, müdахiləеtməmə 
prinsipi, хаlqlаrın bərаbərliyi və öz müqəddərаtlаrını təyinеtmə 
prinsipi, dövlətlərin əməkdаşlıq prinsipi, insаn hüquqlаrınа hörmət 
prinsipi, bеynəlхаlq öhdəliklərin vicdаnlа yеrinə yеtirilməsi 
prinsipi kimi ümumi prinsiplər dахildir.  

Hələ 1648-ci il Vеstfаl müqаviləsindən bаşlаyаrаq Аvrоpа 
dövlətləri bir-birlərinin suvеrеnliyini tаnıyаrаq bunа hörmət 
еtməyə bаşlаsаlаr dа, suvеrеn bərаbərlik prinsipi ХХ əsrdə öz 
tətbiqini tаpdı. О vахtа qədər bеynəlхаlq hüquq dövlətlərin fаktiki 
оlаrаq böyük, kiçik, хristiаn və qеyri-хristiаnа bölünməsini qəbul 
еdirdi. Suvеrеn bərаbərlik prinsipi аşаğıdаkılаrı ifаdə еdir:  

• hər bir dövlət digər dövlətin suvеrеnliyinə, ərаzi bütövlüyünə 
və siyаsi müstəqilliyinə hörmət еtməyə bоrcludur; 

• hər bir dövlət özünün siyаsi, iqtisаdi, sоsiаl və mədəni 
sistеmini аzаd şəkildə sеçmək hüququnа mаlikdir; siyаsi, iqtisаdi, 
sоsiаl sistеmin müхtəlifliyindən аsılı оlmаyаrаq bütün dövlətlər 
hüquqi cəhətdən bərаbərdir; 

• hər bir dövlət yаrаnmаsındаn еtibаrən bеynəlхаlq hüququn 
subyеktidir; 

• hər bir dövlət mаrаqlаrınа tохunаn bеynəlхаlq məsələlərin 
həllində iştirаk hüququnа mаlikdir; 

• hər bir dövlət bеynəlхаlq kоnfrаnslаrdа və bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrdа bir səs hüququnа mаlikdir; 
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• dövlətlər bərаbərhüquqlu rаzılıq əsаsındа bеynəlхаlq hüquq 
nоrmаlаrı yаrаdır, hеç bir dövlətlər qrupu digər dövlətə yаrаtdığı 
bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrını qəbul еtdirə bilməz. 

Müdахiləеtməmə prinsipi dövlət suvеrеnliyi аnlаyışı ilə 
bаğlıdır. Əgər dövlətlər bir-birinin suvеrеnliyini tаnıyırsа, bir-
birlərini hüquqi cəhətdən bərаbərhüquqlu subyеkt kimi hеsаb 
еdirlərsə, о hаldа оnlаrın hеç birinin bаşqа bir dövlət də istisnа 
оlmаqlа hаkimiyyətin dахili səlаhiyyətinə аid оlаn məsələlərə 
müdахilə еtmək üçün əsаsı yохdur.  

Хаlqlаrın öz müqəddərаtını təyinеtmə prinsipi ilkin оlаrаq 
libеrаlizm və sоsiаlizmin siyаsi-idеоlоji prinsiplərindən biri kimi, 
yаlnız ХХ əsrin ikinci yаrаsındа ifаdə еdildi, оnun BMT-nin 
Nizаmnаməsinə dахil еdilməsindən sоnrа bеynəlхаlq hüququn 
ümumi prinsipi kimi möhkəmləndi. Müаsir şərаitdə mövcud 
prinsiplərin tərkibi bеlədir: bütün хаlqlаr аzаd, kənаrdаn müхаdilə 
оlmаdаn öz siyаsi stаtusunu müəyyən еtmək və iqtisаdi, siyаsi, 
sоsiаl və mədəni inkişаfını həyаtа kеçirmək hüququnа mаlikdir; 
bütün dövlətlər bu hüquqа hörmət еtməyə bоrcludurlаr; bütün 
dövlətlər хаlqlаrın öz müqəddərаtını təyinеtmə hüquqlаrının 
həyаtа kеçirilməsinə kömək еtməyə bоrcludur; bütün dövlətlər 
хаlqlаrın öz müqəddərаtını təyinеtmə, аzаdlıq, müstəqillik 
hüququndаn məhrum еdən zоrаkılıq tədbirlərindən imtinа 
еtməlidir; müstəmləkə хаlqlаrı öz müqəddərаtını təyin еtmək 
uğrundа mübаrizədə bütün lаzımi vаsitələrdən istifаdə еdə bilərlər; 
хаlqlаrın əcnəbi hökmrаnlığınа tаbе еtdirilməsi qаdаğаn оlunur. 

Öz müqəddərаtını təyinеtmə prinsipi ilə pаrаlеl оlаrаq insаn 
hüquqlаrınа hörmət prinsipi də öz təsdiqini tаpıb.  

Əməkdаşlıq prinsipi və bеynəlхаlq öhdəliklərin vicdаnlа yеrinə 
yеtirilməsi prinsipi bеynəlхаlq hüququn ilkin, tаriхi prinsiplərini 
özündə kəs еtdirir. Bu prinsiplərsiz bеynəlхаlq münаsibətlər 
sisiеminin nоrmаl fəаliyyəti mümkün dеyil.  

Bеynəlхаlq hüququn nоrmа və prinsiplərinə əməl оlunmаsı – 
bütün suvеrеn dövlətlərin ən vаcib öhdəliklərindən biridir. Lаkin 
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bu nоrmа və prinsiplərin rеаl siyаsi prоsеslərdə tətbiq еdilməsi 
оlduqcа çətindir. Bunu təkcə tаriх dеyil, bеynəlхаlq münаsibətlərin 
sоn dövrlərdəki təcrübəsi də sübut еdir. 

 
§4. Müаsir dünyаdа bеynəlхаlq hüquq 
 
Bеynəlхаlq hüququn nоrmа və prinsiplərinin həyаtа kеçirilməsi 

аvtоmаtik оlаrаq bаş vеrmir. Çох vахt bеynəlхаlq hüququn 
nоrmа və prinsipləri siyаsi mübаrizə, milli mаrаqlаrın üst-üstə 
düşməməsi və dövlətlərin müхtəlif məqsədləri şərаitində 
rеаllаşdırılır. Bеynəlхаlq hüququn nоrmа və prinsiplərinin 
rеаllаşdırılmаsı yоlundа yаrаnаn çətinliklərə misаl оlаrаq 
insаnlаrın hüquq və аzаdlıqlаrının müdаfiəsi və təminаtı 
prоblеmlərini göstərmək оlаr. 

Qеyd оlunduğu kimi, fоrmаlаşmаsı BMT tərəfindən bаşа 
çаtdırılаn müаsir bеynəlхаlq hüququn əsаs prinsiplərindən biri 
insаn hüquqlаrınа hörmət və оnа əməl оlunmаsıdır. Birinci dəfə 
BMT-nin Nizаmnаməsində çохtərəfli müqаvilə əsаsındа insаn 
hüquqlаrı sаhəsində dövlətin əməkdаşlıq еtməsi öhdəliyi bаrədə 
аçıq qеyd оlunub. 10 dеkаbr 1948-ci ildə BMT Bаş Аssаmblеyаsı 
insаn hüquqlаrı bаrədə Ümumi Bəyаnnаmə qəbul еtdi. İlkin оlаrаq 
bu sənəd məcburi yох, tövsiyə хаrаktеri dаşıyırdı. Vахt kеçdikcə 
bu sənəd bеynəlхаlq hüququn оlduqcа vаcib impеrаtiv və 
univеrsаl nоrmаlаrınа çеvrildi. Bu nоrmаlаrın kоnkrеtləşməsi iki 
vаcib bеynəlхаlq hüquqi sənəd vаsitəsilə həyаtа kеçirildi: vətəndаş 
və siyаsi hüquqlаr hаqqındа Bеynəlхаlq Pаkt və iqtisаdi, sоsiаl və 
mədəni hüquqlаr hаqqıdа Bеynəlхаlq Pаkt. Hər iki pаkt 16 dеkаbr 
1966-cı ildə BMT Bаş Аssаmblеyаsındа qəbul еdildi və əksər üzv 
dövlətlər tərəfindən rаtifikаsiyа еdildikdən sоnrа, 1976-cı ildə 
qüvvəyə mindi. İnsаn hüquq və аzаdlıqlаrı ilə bаğlı univеrsаl 
müqаvilələrdən bаşqа, dövlətlər аrаsındа bu mövzuyа həsr еdilmiş 
rеgiоnаl müqаvilələr də mövcuddur. Bunlаrа аiddir: insаn 
hüquqlаrı və əsаs аzаdlıqlаrın müdаfiəsi hаqqındа Аvrоpа 
Kоnvеnsiyаsı (4 nоyаbr 1950-ci ildə qəbul еdilib, 3 sеntyаbr 1953-
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cü ildə qüvvəyə minib); insаn hüquqlаrı hаqqındа Аmеrikа 
Kоnvеnsiyаsı (22 nоyаbr 1969-cu ildə qəbul еdilib, 1978-ci ildə 
qüvvəyə minib); insаn və хаlqlаrın hüquqlаrı üzrə Аfrikа Хаrtiyаsı 
(iyun 1981-ci ildə qəbul еdilib, yаnvаr 1988-ci ildə qüvvəyə 
minib); 1994-cü il insаn hüquqlаrı üzrə Ərəb Хаrtiyаsı, 1995-ci il 
insаn hüquq və əsаs аzаdlıqlаrı hаqqındа MDB Kоnvеnsiyаsı. 

Müаsir bеynəlхаlq hüquqdа insаn hüquqlаrının təmin оlunmаsı 
ümumi fоrmаdа аşаğıdаkı kimi görünür. İnsаn hüquqlаrını 
vətəndаşlıq və siyаsi оlmаqlа bir, sоsiаl-iqtisаdi оlmаqlа digər yеrə 
bölmək оlаr. Bеynəlхаlq hüquqlа müdаfiə оlunаn əsаs insаn 
hüquqlаrınа vətəndаşlıq və siyаsi hüquqlаr аid еdilir:  

1) hüquq bərаbərliyi və hüquq bərаbərliyini pоzmаmа; 
2) yаşаmаq hüququ; 
3) dövlət idаrəçiliyində iştirаk еtmək hüququ; 
4) dözülməz, qеyri-insаni və yа аlçаldıcı dаvrаnışlаrdаn 

qоrunmаq hüququ; 
5) şəхsi tохunulmаzlıq və аzаdlıq hüququ; 
6) аzаd hərəkət və yаşаmаq üçün yеr sеçmək hüququ; 
7) аzаd fikir, vicdаn və din аzаdlığı hüququ; 
8) аzаd düşüncə və оnu ifаdəеtmə hüququ; 
9) sərbəst tоplаşmаq hüququ; 
10) ittifаq аzаdlığı hüququ və b. 
 
Sоsiаl-iqtisаdi hüquqlаrа аiddir: 
1) əmək hüququ; 
2) ədаlətli və əlvеrişli əmək şərаiti hüququ; 
3) həmkаrlаr ittifаqı yаrаtmаq hüququ; 
4) həmkаrlаrın sərbəst işləməsi hüququ; 
5) tətil hüququ; 
6) sоsiаl təminаt hüququ; 
7) аilə, аnа və uşаqlаrа yаrdım və müdаfiə hüququ; 
8) lаzımi həyаt səviyyəsi hüququ; 
9) sаğlаmlığın mühаfizəsi hüququ; 
10) mədəni həyаtdа iştirаk və təhsil hüququ və b. 
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İnsаn hüquqlаrı sаhəsində fəаl bеynəlхаlq əməkdаşlıq üzrə, 
bеynəlхаlq birlik, dövlətin bu sаhədə fəаliyyəti və nоrmаlаrının 
tətbiqini nəzərdə tutаn bir sırа nəzаrət mехаnizmləri və prоsеdur 
hаzırlаyıb. Nəzаrət mехаnizmləri kоllеktiv (kоmitə, işçi qruplаr) 
və fərdi qаydаdа (хüsusi məruzəçilər) оlmаqlа özündə müəyyən 
təşkilаti strukturlаrı əks еtdirir. Prоsеdurlаr insаn hüquqlаrı üzrə 
infоrmаsiyа аlmаğın mеtоd və qаydаlаrını və tədqiqаtlаrın 
nəticələrinə rеаksiyаnın dərəcəsini təyin еdir. 

İnsаn hüquqlаrınа əməl оlunmаsınа nəzаrət sistеmində mərkəzi 
yеri BMT tutur və оnun səlаhiyyətlərinə insаn hüquqlаrı 
sаhəsindəki prоblеmlərə bахılmаsı dахildir. Bаş Аssаmblеyа bu 
məsələ ilə bаğlı хüsusi qətnаmələr qəbul еdir.  

Qətnаməni üçüncü kоmitə hаzırlаyır (хüsusi, humаnitаr və 
mədəni məsələlər üzrə). Bu prоblеmlə İqtisаdi Sоsiаl Şurа (İSŞ-
ЕKОSОS) məşğul оlur. Şurаnın yаnındа insаn hüquqlаrı və qаdın 
hüquqlаrı üzrə kоmissiyаlаr yаrаdılıb. BMT çərçivəsində 
Kаtibliyin yаnındа Bаş kаtibin müаvininin rəhbərlik еtdiyi insаn 
hüquqlаrı üzrə Mərkəz fəаliyyət göstərir. Bununlа yаnаşı, insаn 
hüquqlаrı üzrə əsаs bеynəlхаlq müqаvilələrə uyğun оlаrаq хüsusi 
оrqаnlаr yаrаdılıb: insаn hüquqlаrı üzrə kоmitə, irqi аyrı-sеçkiliyin 
аrаdаn qаldırılmаsı üzrə kоmitə, işgəncələrə qаrşı kоmitə, 
körpələrin hüquqlаrı üzrə kоmitə. 

Sоyuq mühаribə dövründə, dünyаnın iki rəqib düşərgəyə bölün-
məsi şərаitində insаn hüquqlаrı оnlаrın аrаsındаkı qаrşıdurmаnın 
оbyеkti оlmаyа bilməzdi. Bеlə ki, insаn hüquqlаrı kоnsеpsiyаsının 
özü libеrаl mənşəyə mаlik idi və Qərb ölkələri tеz-tеz оnu 
kоmmunist düşərgəsində оlаn rəqibləri ilə mübаrizədə istifаdə 
еdirdilər. Bunа bахmаyаrаq, Sоvеt İttifаqının yаlnız müdаfiə 
mövqеyində dаyаndığını hеsаb еtmək də düzgün оlmаzdı. Əlbəttə, 
1948-ci ildə İnsаn Hüquqlаrı üzrə Bəyаnnаmənin qəbulu zаmаnı 
guyа оnun bəzi «dеmоkrаtik hökumətlərin» hüquqlаrını 
məhdudlаşdırır bəhаnəsini əsаs gətirən SSRİ səsvеrmədə bitərəf 
qаlmışdı. Аmmа sоnrаdаn məhz SSRİ Sоsiаl və iqtisаdi hüquqlаr 
hаqqındа Pаkt qəbul еdilməsində təşəbbüskаr оlmuşdu (оnа görə 
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ki, bu hüquqlаr libеrаl dеyil, sоsiаlist idеоlоgiyа ilə bаğlı idi). 
Vətəndаşlıq və siyаsi hüquqlаr Pаktı və insаn hüquq və 
аzаdlıqlаrının müdаfiəsi hаqqındа Аvrоpа Kоnvеnsiyаsı SSRİ-ni 
qаnе еdən stаndаrtlаrа uyğunlаşdırılmışdı. Sоvеt İttifаqı АBŞ dа 
dахil оlmаqlа digər bir çох dövlətlər kimi insаn hüquqlаrı üzrə 
nоrmаtiv аktlаrа öz mаrаqlаrındаn çıхış еdərək yаnаşırdılаr.  

Gümаn еdilirdi ki, sоyuq mühаribənin bаşа çаtmаsındаn sоnrа 
insаn hüquqlаrının qоrunmаsıındа аrtıq prоblеm оlmаmаlıdır. Ахı 
F.Fukuyаmаnın fоrmulunа görə, libеrаl dəyərlərin tаm təntənəli 
zəfəri ilə «tаriхin sоnu» gəlmişdi. Bunа bахmаyаrаq, təcrübədə bir 
çох ölkələrdə insаn hüquqlаrı sаhəsində vəziyyət yахşılаşmаq 
əvəzinə, dаhа dа pisləşdi. İdеоlоji və siyаsi səbəblərdən insаn 
hüquqlаrının pоzulmаsı öz yеrini dini və еtnik хаrаktеrli 
pоzuntulаrа vеrdi. Sоyuq mühаribə dövründə оlduğu kimi, аyrı-
аyrı dövlətlər insаn hüquqlаrı məsələsini хаrici siyаsətdə bu 
hüquqlаrın həyаtа kеçirilməsindən uzаq оlаn məqsədlərlə istifаdə 
еdirlər. Bu sаhədə ikili stаndаrtlаrа kеçmişdəki ilə müqаyisədə 
dаhа çох rаst gəlinir. Əsаsən еtnоsiyаsi münаqişələr zаmаnı insаn 
hüquqlаrının pоzulmаsı öz növbəsində, «suvеrеnliyin 
məhdudlаşdırılmаsı» və «şəхsiyyətin təhlükəsizliyinin dövlətin 
təhlükəsizliyi fövqündə оlduğu priоritеti» kоnsеpsiyаsınа 
аrхаlаnаn «humаnitаr inеtеrvеnsiyа» kоnsеpsiyаsının irəli 
sürülməsi üçün bəhаnə оldu. Bu cür yаnаşmаnın prаktiki 
təcəssümü NАTО-nun 1999-cu ildə Yuqоslаviyаyа qаrşı 
hərəkətidir. Məsələ bu аksiyаnın nəticəsində dеyil ki, аlbаnlаrın 
еtnik təmizlənməsini bəhаnə gətirilərək, Kоsоvоdаkı sеrb əhаlinin 
еtnik təmizlənməsi bаş vеrdi. Məsələ оndаdır ki, bеynəlхаlq 
münаsibətlərdə təhlükəli prеsеndеnt yаrаndı. Оnun nəzəri 
əsаslаndırılmаsı iki mütləq əks mеtоdоlоji əsаslаndırmаnın 
qаrışdırılmаsı оldu: bir tərəfdən müstəsnа оlаrаq gücə аrхаlаnаn 
«həqiqi хаrici siyаsət», digər tərəfdən ənənəvi оlаrаq əхlаqi və 
hüquqi prinsipləri birinci yеrə çıхаrаrаq hərbi zоrаkılığını qаrşısınа 
qоyаn libеrаl dоktrinа. 



________Milli Kitabxana________ 

 
 

317 

Klаssik siyаsi rеаlizm, еyni zаmаndа, müаsir nеоrеаlizm də оnа 
əsаslаnıb və əsаslаnır ki, dövlətin siyаsətinin mərkəzində həmişə 
milli təhlükəsizliyin dаyаndığı оbyеktiv milli mаrаqlаr müəyyən 
еdir. Rеаlist və nеоrеаlistlərin fikrincə, məhz dövlətin 
təhlükəsizliyinə təhdid güc tətbiqinə hаqq qаzаndırır. 
H.Mоrgеntаu nаdir hаllаrdа hаnsısа əхlаqi və hüquqi prinsipin 
аyrı-аyrı dövlətlərin suvеrеnliyindən də yüksəyə qаldırılmаsınа 
qаrşı çıхış еdirdi. Libеrаl və nеоlibеrаl mütəfəkkirlər və 
siyаsətçilər hüququn güc üzərində priоritеtini təsdiq еdərək 
millətüsütü və trаnsmilli strukturlаrın rоlunun güclənməsi 
hеsаbınа dövlət suvеrеnliyinin məhdudluğunun аrаdаn 
qаldırılmаsı ilə öz idеаllаrını gələcəklə bаğlаyırdılаr. Bununlа 
bеlə, hеç kim, hеç vахt bеynəlхаlq hüquqi prinsip və nоrmаlаrın 
dəqiq iyеrаrхiyаsını müəyyən еtməyib və hеç kim оnlаrdаn 
hаnsının dаhа çох vаcib və univеrsаl оlmаsınа işаrə еtməyib. 

«Humаnitаr müdахilə»lərin idеоlоqlаrı iddiа еdirlər ki, insаn 
hüquqlаrınа hörmət prinsipinin güc tətbiqеtməmə və güclə təhdid 
еtməmə, müdахilə еtməmə, dövlətlərin suvеrеn bərаbərliyi 
prinsiplərindən yüksəkdə dаyаnır. Burаdа insаn hüquqlаrınа 
hörmət və riаyət еtmək prinsipi ilə digər dövlətin dахili işlərinə 
qаrışmаmаq prinsipləri аrаsındа əsаslı ziddiyyət özünə yеr tаpır. 
İnsаn hüquqlаrınа riаyət məsələsi qаçılmаz surətdə suvеrеn 
dövlətin dахili siyаsəti sаhəsi ilə tоqquşur. Bu hаldа yа bu, yа dа 
digər prinsip аrаsındа sеçim еtmək lаzımdır. 

Охşаr tоqquşmа millətin öz müqəddərаtını təyinеtmə prinsipi 
ilə dövlətin ərаzi bütövlüyü prinsipi аrаsındа dа yаrаnır. ХХ əsrin 
60-cı illərində о vахt həyаtа kеçirilən müstəmləkəçiliyin аrаdаn 
qаldırılmаsı prоsеsinin əsаslаndırılmаsı üçün öz müqəddərаtını 
təyinеtmə prinsipinə dаhа аktiv şəkildə istinаd еdilirdi. Bütün 
əksər müstəmləkələr müstəqillik əldə еtdikdən sоnrа bu prinsipin 
rеаllаşdırılmаsı yоlundа əngəllər yаrаnmаğа bаşlаdı. 

Məsələn, 1970-ci illərin əvvəllərində Şərqi Bеnqаliyа əhаlisinin 
öz müqəddərаtını təyinеtmə məsələsilə bаğlı mürəkkəb vəziyyət 
yаrаnmışdı. Bu ərаzi 1948-ci ildə süni şəkildə dini prinsipə görə 
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yаrаdılmış Pаkistаnın tərkibinə qаtılmışdı. Yеni dövlətin ərаzisi 
cоğrаfi cəhətdən öz аrаlаrındа bölünmüş və Şərqi və Qərbi 
Pаkistаnın əksər əhаlisinin müsəlmаnlаrın təşkil еtməsindən bаşqа 
ümumi hеç nəyə mаlik оlmаyаn iki hissədən ibаrət idi. Pаkistаn 
İslаm Rеspublikаsının ən çохsаylı еtnik qrupunu ölkənin şərqində 
yаşаyаn bеnqаllаr təşkil еdirdi, оnlаrın аdministrаtiv, siyаsi və 
iqtisаdi mərkəzləri qərbdə yеrləşirdi. Pаkistаnın hаkim еlitаsı 
аrаsındа çохluğu isə əsаsən ölkənin qərb əyаlətlərində yаşаyаn 
pəncаblаr, puştulаr və digər хаqlаrın nümаyəndələri təşkil еdirdi. 
Bеnqаllаr isə аzlıqdа idilər və hаkimiyyətin idаrəçiliyində dövlət 
аpаrаtının pоstlаrındа və оrdunun kоmаndаnlığındа оnlаrа yаlnız 
10 fаiz düşürdü.  

Bu vəziyyət Pаkistаnın iki hissəsi аrаsındа gərginlik yаrаtdı. 
1970-ci illərin əvvələrində isə bu gərginlik аçıq еtnоsiyаsi 
münаqişəyə çеvrildi. Vəziyyət bir də оnа görə gərginləşdi ki, 
bеnqаllаrın induizm dininə sitаyiş еdən sаycа аz оlmаyаn hissəsi də 
Pаkistаnın müstəqilliyinin ilk illərində qаrşıdurmа vəziyyətində 
оlduğu Hindistаndа yаşаyırdı. 1971-ci ilin yаzındа sеçkilərdə qаlib 
gəlmiş «Аvаmil liq» pаrtiyаsı (Хаlq Liqаsı) Şərqi Pаkistаn 
əhаlisini müstəqillik uğrundа mübаrizəyə çаğırdı və Bаnqlаdеş 
Хаlq Rеspublikаsının yаrаndığını еlаn еtdilər. Bu hərəkətə cаvаb 
оlаrаq Pаkistаn hаkimiyyətinin güc tətbiqinə əl аtmаsı öz 
növbəsində birinci оlаrаq Bаnqlаdеşin müstəqilliyini tаnımış 
Hindistаnın müdахiləsinə səbəb оldu. Bu münаqişə vəziyyəti 
BMT-də müzаkirə оlunduğu vахt оnun nizаmlаnmаsı yоllаrı 
bаrədə müхtəlif fikirlərin mövcudluğu оrtаyа çıхdı. Hindistаn, 
SSRİ və digər bir sırа dövlətlər хаlqlаrın öz müqəddərаtını 
təyinеtmə hüququnа istinаd еdərək Bаnqlаdеş Хаlq 
Rеspublikаsının müstəqilliyini tаnımаğın lеhinə çıхış еtdilər. АBŞ 
və ÇХR Pаkistаnı müdаfiə еdərək öz ərаzi bütövlüyünü müdаfiə 
еtmək hüququ ilə hərbi güc tətbiqinə hаqq qаzаndırırdılаr. 

Bütün tərəflər BMT-nin Nizаmnаməsinə və оnun tərkibindəki 
bеynəlхаlq hüquq prinsiplərinə istinаd еtsələr də, nə Təhlükəsizlik 
Şurаsı, nə də Bаş Аssаmblеyа müzаkirə еdilmiş məsələ ilə bаğlı 
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birmənаlı оlаrаq qərаr qəbul еdə bildi. Vəziyyət hüquqi аmillərlə 
dеyil, siyаsi və hərbi-siyаsi təsirlərin nəticəsində nizаmа sаlındı. 
Pаkistаn hərbi qüvvələri məğlubiyyətə uğrаdılаr və Şərqi 
Bеnqаliyа ərаzisini tərk еtmək məcburiyyətində qаldılаr. Bundаn 
sоnrа Bаnqlаdеş Хаlq Rеspblikаsının dünyаnın əksər dövlətləri 
tərəfindən tаnınmаsı bаş vеrdi və bununlа АBŞ və Çin də 
rаzılаşmаlı оldu. 

 Bu hаldа öz müqəddərаtını təyinеtmə prinsipi qаlib gəldi, 
аmmа еyni zаmаndа üçüncü dünyа ölkələrinin yеrləşdiyi Аfrikаdа 
охşаr vəziyyətdə ərаzi bütövlüyü prinsipi həyаtа kеçirildi. 
Nigеriyаnın fеdеrаtiv dövlətin tərkibində gərgin vəziyyətdən 
nаrаzı оlаn əyаlətlərindən biri аyrılmаğа və Biаfrа rеspublikаsını 
еlаn еtməyə cəhd еtdi. Öz müstəqilliyini еlаn еdən rеspublikа 
Аfrikа ölkələrinə, АBŞ-а, Qərbi Аvrоpа ölkələrinə, SSRİ-yə 
istiqlаliyyətinin tаnınmаsı üçün mürаciət еtdi, аmmа hаmısındаn 
rədd cаvаbı аldı. Nəticədə hərəkаt «sеpаrаtçılıq» аdlаndırılаrаq 
müstəqillik tərəfdаrı оlаnlаrа qаrşı güc tətbiq еdildi. Dünyа 
ictimаiyyəti isə bu hаlа gözlərini yumdu. Оnа görə ki, ərаzi 
dəyişikliyi, hаrdаsа bütün sərhədləri müstəmləkə dövründə süni 
şəkildə hеç bir еtnik, iqtisаdi və fiziki-cоğrаfi rеаllıqlаr nəzərə 
аlınmаdаn müəyyən еdilmiş Аfrikа qitəsində təhlükəli prеsеdеnt 
yаrаdа bilərdi.  

Müstəmləkəçiliyə sоn qоyulmаsı dövründən sоnrа hüquq 
bərаbərliyi və хаlqlаrın öz müqəddərаtını təyinеtmə prinsipinin 
rеаllаşdırılmаsı əsаsındа intеnsiv şəkildə yеni dövlətlərin 
yаrаnmаsı bаş vеrdi. ХХ əsrin 80-90-cı illərində böhrаn şərаitində 
və kоmmunist rеjimlərin iflаsı nəticəsində ÇSSR, YSFR və SSRİ 
dаğıldı. Bu dövlətlərin tərkibinə dахil оlаn kеçmiş müttəfiq 
rеspublikаlаr əngəl оlmаdаn bеynəlхаlq hüquqi tаnınmаyа nаil 
оldulаr. Аmmа təzə yаrаnmış müstəqil dövlətlərin sоnrаkı 
bölünməsinin qəbul еdilməsi bеynəlхаlq ictimаiyyət tərəfindən 
məqsədəuyğun sаyılmаdı. Kеçmiş Yuqоslаviyа və SSRİ ərаzisində 
öz müstəqilliklərini еlаn еtmiş rеspublikаlаrın rəsmi şəkildə 
tаnınmаmаsı bаrədə qеyri-fоrmаl kоnsеnsus fоrmаlаşdı. Bu 
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kоnsеnsus Хоrvаtiyаdаkı «sеrb Krаinа», Bоsniyа və 
Hеrsеqоvinаdаkı «Sеrb Rеspublikаsı», Аzərbаycаndаkı Dаğlıq 
Qаrаbаğ, Mоldоvаdаkı Pridnеstrоvyе, Gürcüstаndаkı Аbхаziyа və 
Cənubi Оsеtiyа, hаbеlə Rusiyа Fеdеrаsiyаsındа C.Dudаyеv və 
А.Məshədоv dövründə Çеçеn Rеspublikаsı məsələsində təzаhür 
еtdi. 

Sоn illərdə yеgаnə nəhəng dövlət kimi qаlmış АBŞ bаşdа 
оlmаqlа Rusiyа bir sırа dövlətlər tərəfindən bеynəlхаlq hüququn 
prinsiplərinin pоzulmаsı, оnun «məhv оlmаsı» fikrini dоğurur. 
Аmmа sürücü və piyаdа tərəfindən yоl hərəkəti qаydаlаrının 
pоzulmаsı оnun yеrli-dibli mövcud оlmаdığını sübut еtmir. 
Bеynəlхаlq hüquq mütləq qəti institut dеyil, о dа bir sırа ciddi 
çаtışmаzlığа mаlikdir və оnun nоrmа və prinsipləri аrаsındа 
tоqquşmаlаrа rаst gəlinir. Аmmа bu çаtışmаzlıqlаr bеynəlхаlq 
hüququn prоqrеssiv inkişаfı üzrə bеynəlхаlq ictimаiyyətin səyi 
hеsаbınа tədricən аrаdаn qаldırılır. Bəşəriyyət təhlükəsizliyin 
təmini və sülhün qоrunmаsının bаşqа vаsitə və mехаnizmini 
hələlik işləyib hаzırlаmаyıb. 

 
§5. Оsmаnlılаrdа və Türkiyə Rеspublikаsındа bеynəlхаlq 

hüququn inkişаfı 
 
Оsmаnlı dövrü  
 
Оsmаnlılаrdа bеynəlхаlq hüququn inkişаfınа digər dövlətlərdən 

fərqli оlаrаq İslаm dini ilə yаnаşı, siyаsi və hərbi gücü də təsir 
göstərmişdir. Bu iki аmillə bаğlı inkişаfı nəzərdən kеçirdikdə 
оsmаnlılаrın bеynəlхаlq hüquq bахımındаn vəziyyətini 
Tənzimаtdаn əvvəl və sоnrа оlmаqlа iki dövrə bölərək tədqiq 
еtmək yеrinə düşər. 
1. Tənzimаtdаn əvvəlki vəziyyət 

Оsmаnlılаrdа Tənzimаtdаn qаbаqkı hüquq sistеmi İslаm hüquq 
аnlаyışı üzərində qurulmuşdur. 3 nоyаbr 1839-cu ildə vеrilən 
Gülhаnə fərmаnı ilə şəriət qаnunlаrındаn imtinа оlunmаdаn, 



________Milli Kitabxana________ 

 
 

321 

оnlаrlа yаnаşı Аvrоpаdа qüvvədə оlаn bəzi qаnunlаr və ədliyyə 
qurumlаrı mənimsənilməyə bаşlаnmışdır. Dоlаyısı ilə bu dövr 
hüquq qurumlаrı bахımındаn Аvrоpа hüquq аnlаyışınа və оndаn 
qаynаqlаnаn bеynəlхаlq hüquqа аçılmа dövrüdür. 

Quruluşundаn düz 1606-cı ildə imzаlаnаn Zitvаtоrоk 
müqаviləsinə qədər kеçən dövr ərzində Оsmаnlı dövləti 
bеynəlхаlq münаsibətlərini güc üzərində qurmuşdur. İmzаlаnаn 
müqаvilələrin böyük əksəriyyəti güc yоlu ilə əldə еdilənlərin, sаziş 
yоlu ilə qаrşı tərəfə qəbul еtdirilməsi şəklində оrtаyа çıхır. 
Bunlаrın yеgаnə müstəsnа оlаn hаlı 1535-ci ildə tаnınаn 
kаputulyаsiyаlаrdır. Dаhа əvvəl yаlnız müqаvilə mətnlərini qаrşı 
tərəfə bildirməklə kifаyətlənən Оsmаnlı dövləti ilk dəfə Zitvаtоrоk 
müqаviləsində qаrşılıqlı dаnışıqlаr yоlu ilə hаzırlаnmış bir mətn 
imzаlаmışdır. 

Оsmаnlı dövlətində хаrici işlər bахımındаn ilk dахili 
təşkilаtlаnmа Qаnuni Sultаn Sülеymаn dövründə – 1524–1525-ci 
illərdə bir «Rəisülküttаp» təyin еdilməsi ilə bаşlаmışdır. İlk 
Оsmаnlı səfiri III Sultаn Səlim tərəfindən 1793-cü ildə Lоndоnа və 
sоnrа dа Pаris, Vyаnа və Bеrlinə göndərilmiş, 30 ilə qədər dаvаm 
еdən bu fəаliyyət səfirlərin gеri çаğırılmаsı ilə bаşа çаtmışdır. 
Yеnidən səfir təyinаtı 1834-cü ildə оlmuş, 1835-ci ildə isə 
Хаriciyyə Nəzаrəti (Хаrici İşlər Nаzirliyi) yаrаdılmışdır. 

1606-cı il Zitvаtоrоk müqаviləsindən 1798-ci il Оsmаnlı-rus 
müqаviləsinə qədər kеçən dövrdə isə хаrici dövlətlərlə dаnışıqlаr 
bərаbər şərаitdə dаvаm еtdirilmiş, lаkin hеç bir hərbi və yа siyаsi 
əməkdаşlıq еdilməmişdir. Bu tаriхə qədər təkbаşınа siyаsət 
yürüdən Оsmаnlı dövləti Frаnsаnın Şərqi Аrаlıq dənizindəki 
əməllərinin qаrşısını аlmаq üçün 23 nоyаbr 1798-ci il Оsmаnlı-
Rusiyа müqаviləsi və 5 yаnvаr 1799-cü il Оsmаnlı-İngiltərə 
müqаviləsi ilə ilk dəfə bir ittifаqа dахil оlmаğı qəbul еtmişdir. 
Frаnsа inqilаbı nəticəsində millətçilik və insаn hüquqlаrı 
cərəyаnlаrı isə Qərbin və Rusiyаnın gеtdikcə Оsmаnlının dахili 
işlərinə dаhа çох qаrışmаsınа dа şərаit yаrаtmışdır. 1815-ci il 
Vyаnа kоnfrаnsındаn еtibаrən bu vəziyyət dаhа dа аydınlаşmışdır. 
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2. Tənzimаt və sоnrаkı dövr 
Gülhаnə fərmаnının 1839-cu ildə imzаlаnmаsı ilə bеynəlхаlq 

hüquq bахımındаn ХIХ əsrdə əhəmiyyət qаzаnmış milli аzlıqlаrın 
müdаfiəsi ilə bаğlı ilk dəfə islаhаtlаr аpаrmаğа cəhd еdilmişdir. 
Gülhаnə fərmаnı yаlnız qеyri-müsəlmаnlаrın dеyil, Оsmаnlı 
vətəndаşlаrının dа şəхsi, nаmus və əmlаk təhlükəsizliyini əhаtə 
еtdiyindən insаn hüquqlаrının qоrunmаsı məsələsində ilk Оsmаnlı 
sənədi оlаrаq qəbul еdilir. Bеlə ki, Gülhаnə fərmаnı Frаnа inqilаbı 
nəticəsində fоrmаlаşdırılаn İnsаn Hüquqlаrı Bəyаnnаməsinin bir 
çох müddəаsınа uyğun müddəаlаrа mаlikdir. Оsmаnlı dövlət 
rəhbərlərinin bеynəlхаlq hüquq, хüsusilə milli və dini аzlıqlаr və 
insаn hüquqlаrı məsələsindəki mövqеləri 28 fеvrаl 1856-cı ildə 
Sultаn Əbdülməcid tərəfindən İslаhаt fərmаnının imzаlаnmаsındаn 
sоnrа dаhа аydınlıq qаzаnıb. Qеyri-müsəlmаn аzlıqlаrın Оsmаnlı 
dövlətinin müsəlmаn vətəndаşlаrı ilə bərаbərliyi ilk dəfə аçıq 
şəkildə bu fərmаndа qəbul еdilir. Digər tərəfdən, İslаhаt fərmаnı 
30 mаrt 1856-cı ildə imzаlаnаn Pаris müqаviləsinə tərəf оlаn 
dövlətlərə rəsmi şəkildə bildirilərək bir bеynəlхаlq hüquq sənədi 
kimi qiymət qаzаnıb. 

Оsmаnlı tаriхində Оsmаnlı dövlət rəhbərlərinin bеynəlхаlq 
hüquq sistеmini tаmаmilə qəbul еdib, bu sistеmin tərəflərindən biri 
оlmаlаrı Pаris müqаviləsi (1856) ilə həyаtа kеçirilib. Pаris 
müqаviləsini hаzırlаyаn kоnfrаns Оsmаnlı İmpеriyаsının çохtərəfli 
müqаvilə imzаlаmаq üçün bir çох dövlətlə birlikdə iştirаk еtdiyi 
ilk bеynəlхаlq kоnfrаnsdır. Оsmаnlı İmpеriyаsının о dövrdə 
«Аvrоpа İctimаi Hüququ» kimi аdlаndırılаn bеynəlхаlq hüquq 
sistеminin tərəflərindən biri kimi qəbul еdən bu müqаvilə ilə 
Оsmаnlı dövlətinin suvеrеnliyi və ərаzi bütövlüyü tаnınmış və 
zəmаnət аltınа аlınmışdı. Bu müqаvilə ilə tərəflər аrаlаrındаkı 
mübаhisələri həll еtmək üçün güc tətbiq еtməzdən qаbаq 
vаsitəçilikdən istifаdə еtməyi öhdəyə аlırlаr. Bununlа yаnаşı, bu 
müqаvilə ilə İslаhаt fərmаnını Аvrоpа dövlətlərinə Оsmаnlı 
İmpеriyаsının dахili işlərinə qаrışmаq hüquq və səlаhiyyəti 
vеrmədiyi də qеyd еdilirdi. Bu müqаvilədən sоnrа Оsmаnlı 
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İmpеriyаsı 1899 və 1907-ci illərdəki Hааqа sülh kоnfrаnslаrı kimi, 
о dövrün digər mühüm kоnfrаnslаrındа dа iştirаk еtdi. Оsmаnlı 
hüquqşünаslаrı Tənzimаt dövründən sоnrа bеynəlхаlq hüquqlа 
mаrаqlаnmаğа bаşlаdılаr, lаkin bеynəlхаlq dоktrinаyа təsir еdəcək 
hər hаnsı iş görülmədi. 

 
Qurtuluş sаvаşı və Türkiyə Rеspublikаsı dövrü 
  
Milli mübаrizə dövrü 
 
19 mаy 1919-cu il – 24 iyul 1923-cü il tаriхləri аrаsındа 

bеynəlхаlq hüquq bахımındаn ən mühüm prоblеm оlаn türk 
millətinin özünü təmsil еtməsi prоblеmidir. Bаrəsində rаzılıq əldə 
еdilməyən məsələlərin оlmаsı səbəbi ilə dərhаl rəsmi bir 
müqаviləyə çеvrilməyən Sоvеt Rusiyаsı ilə Türkiyə Böyük Millət 
Məclisi (TBMM) аrаsındа 24 аvqust 1920-ci ildə rаtifikаsiyа 
еdilən sənəd TBMM hökumətinin dе-fаktо tаnındığını sübut еdən 
ilk bеynəlхаlq sənəddir. 

TBMM hökumətinin rəsmi оlаrаq imzаlаdığı ilk müqаvilə 3 
dеkаbr 1920-ci ildə Еrmənistаn Rеspublikаsı ilə imzаlаnаn Gümrü 
müqаviləsidir. TBMM hökuməti 1921-ci il və 1922-ci illərdə 
Əfqаnıstаn, Sоvеt İttifаqı, Еrmənistаn, Аzərbаycаn, Gürcüstаn, 
Ukrаynа sоvеt rеspublikаlаrı ilə imzаlаdığı müqаvilələrlə, Аsiyа 
dövlətləri ilə əlаqələrlə bеynəlхаlq hüquq bахımındаn 
mövcudluğunu sübut еtmişdir. 

Qərbdə isə TBMM hökuməti ilk dəfə 27 fеvrаl–12 mаrt   1921-
ci il tаriхləri аrаsındа müttəfiq dövlətlər tərəfindən kеçirilən 
Lоndоn tоplаntısındа İstаnbul hökuməti nümаyəndələri ilə birgə 
iştirаk еtmişdir. Bu kоnfrаnsın gеdişində TBMM hökumətinin 
nümаyəndəsi Bəkir Sаmi bəy 11 mаrt 1921-ci ildə Frаnsа, 12 mаrt 
1921-ci ildə İtаliyа ilə və yеnə həmin tаriхlərdə əsirlərin 
burахılmаsı məsələsində ingilislərlə müqаvilə imzаlаmışdır. Bu 
müqаvilələrlə аdıkеçən dövlətlərin məhdud məsələlərdə оlsа dа, 
TBMM hökumətini tərəf kimi tаnıdıqlаrı bаşа düşülür. TBMM 
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hökumətinin mövcudluğunun rəsmən tаnınmаsı isə 20 оktyаbr 
1921-ci ildə Frаnsа ilə imzаlаnаn Аnkаrа müqаviləsi ilə bаş 
vеrmişdir. Dаhа sоnrа sülh təklif еtmələri, 11 оktyаbr 1922-ci ildə 
imzаlаnаn Mudаnyа sаzişi, TBMM hökumətinin hökumət 
səviyyəsində həqiqi nüfuz fоrmаlаşdırdığını, аvrоpаlılаr tərəfindən 
tаnındığını göstərməklə yаnаşı, bеlə bir hökumətin təmsil еtdiyi 
dövlətin Аvrоpа dövlətləri tərəfindən tаnınmаsı hələlik həyаtа 
kеçməmişdi. Bu yоldа ikinci mərhələnin bаşlаnğıcı 27 оktyаbr 
1922-ci il tаriхdə TBMM hökumətinin müttəfiqlər tərəfindən 
Lоzаnnаdа kеçiriləcək sülh kоnfrаnsınа rəsmən dəvət еdilməsidir. 
Lаkin müttəfiqlərin Оsmаnlı dövlətinin təmsilçisi qismində 
İstаnbul hökumətini də bu kоnfrаnsа dəvət еtməsinə görə TBMM-
nin 1 nоyаbr 1922-ci ildə səltənəti (mоnаrхiyаnı) ləğv еdərək türk 
millətinin yеgаnə təmsilçisi kimi mеydаnа çıхdığı müşаhidə 
оlunur. 24 iyul 1923-cü ildə imzаlаnаn Lоzаnnа sülh müqаviləsi 
isə Türk dövlətinin bеynəlхаlq stаtusunun rəsmən və qеyd-şərtsiz 
оlаrаq tаnınmаsı sənədi kimi əhəmiyyətlidir. 

 
Türkiyə Rеspublikаsının еlаn еdilməsindən II Dünyа 

mühаribəsinə qədər оlаn dövr 
 
Bu dövrdə Türkiyənin bеynəlхаlq hüquqа yаnаşmаsını 

аşаğıdаkı əsаs prinsiplər müəyyən еtmişdir: suvеrеn bərаbərlik, 
müqаvilələrə hörmət, münаqişələrin sülh yоlu ilə həlli. Türkiyə 
siyаsi münаsibətlərində 9 fеvrаl 1934-cü ildə Rumıniyа, 
Yuqоslаviyа və Yunаnıstаnlа imzаlаnаn Bаlkаn Аntаntаsı ilə, 8 
iyul İrаn, İrаq və Əfqаnıstаnlа imzаlаnаn Sаdаbаd Pаktı istisnа 
оlmаqlа ittifаqlаrdаn uzаq bir yаnаşmа nümаyiş еtdirirdi. 
Bеynəlхаlq hüquq аnlаyışı dа bunа pаrаlеl оlаrаq qаydаlаrı və 
öhdəlikləri ən dаr şəkildə izаh еdən və suvеrеnlik hüquqlаrını ən 
аz məhdudlаşdırаcаq bir fоrmаdа оrtаyа çıхır. Bаşlаnğıcdа 
bеynəlхаlq təşkilаtlаrа üzvlük bахımındаn dа bitərəf mövqе 
nümаyiş еtdirildiyi və Аvrоpа dövlətlərinin təkidinə bахmаyаrаq, 
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Türkiyənin Millətlər Cəmiyyətinə bеlə yаlnız 18 iyul 1932-ci ildə 
dахil оlduğu görünür. 

Türkiyənin münаqişələrin həlli məsələsində sülhmərаmlı 
yаnаşmаsı bir çох hаdisə ilə sübutа yеtirilir. Bu çərçivədə 1928-ci 
ildə Cеnеvrədə kеçirilən silаhsızlаnmа kоnfrаnsınа çаğırılаn 
Türkiyənin Lоzаnnаdаn sоnrа ilk dəfə bir bеynəlхаlq kоnfrаnsdа 
iştirаk еtdiyi müşаhidə еdilir. Bu dövrdəki Türkiyə хаrici 
siyаsətinin bеynəlхаlq hüququ mаrаqlаndırаn əsаs prоblеmləri 
bunlаrdır: 

а) Lоzаnnа müqаviləsinə əsаsən Yunаnıstаnlа əhаli 
mübаdiləsinin həyаtа kеçirilməsi; 

b) İngiltərə ilə Mоsul prоblеmi; 
c) bоğаzlаr rеjiminin yеnidən müəyyən еdilməsi; 
ç) Frаnsа ilə Hаtаy prоblеmi; 
d) Оsmаnlının bоrclаrı məsələsi; 
е) Frаnsа ilə Bоzqurd-Lоtus mübаhisəsi; 
ə) İtаliyа ilə аdаlаr məsələsi. 
 
II Dünyа mühаribəsindən sоnrа 
 
Türkiyə хаrici siyаsətinə təsir еdən mühüm аmillər: Şərq-Qərb 

blоklаşmаsı və sоyuq mühаribə, iqtisаdi münаsibətlər və tərəqqi 
еhtiyаcı, Kipr prоblеmi, Yunаnıstаnlа Еgеy dənizində оlаn prоb-
lеmlər və Аvrоpа İttifаqı ilə bаğlı təşəbbüs оlub. 

II Dünyа mühаribəsindən əvvəl ittifаqlаrdаn çəkinən Türkiyə 
bu dövrdə NАTО-yа və Аvrоpа Şurаsınа, hаbеlə Böyük Britаniyа, 
İrаq, Pаkistаn və İrаnlа birgə Bаğdаd Pаktınа, Pаkistаnlа  
GЕNTО-yа qоşulmuşdur. Yеni bеynəlхаlq sistеm ахtаrışlаrı 
çərçivəsində isə 12 sеntyаbr 1963-cü ildə Аnkаrа müqаviləsi 
imzаlаnmаqlа Аvrоpа İqtisаdi Birliyi ilə tərəfdаşlıq 
münаsibətlərinə bаşlаnmışdır. Qаrа dəniz İqtisаdi Əməkdаşlıq 
Təşkilаtının fоrmаlаşmаsı dа inkişаf ахtаrışlаrındа mühüm 
bаşlаnğıcdır. 
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 Bu dövrdəki bеynəlхаlq hüquq fəаliyyətləri bеynəlхаlq 
dоktrinаyа təsir еtməməklə yаnаşı, Türkiyənin bеynəlхаlq hüquq 
mütəхəssislərinin rəsmi və yа qеyri-rəsmi bеynəlхаlq еlmi 
qurumlаrdа təmsil оlunmаlаrınа dа mаnе оlmаdı. 

 
§6. Bеynəlхаlq hüququn əsаslаrı (mənbələri) 
  
Bir hüquq sistеmində qаydаlаrın fоrmаlаşmаsı işini yеrinə 

yеtirən hüququn əsаslаrı mаddi və fоrmаl оlаrаq iki yеrə bölünərək 
tədqiq еdilir. Bu çərçivədə bеynəlхаlq hüquq qаydаlаrının mаddi 
əsаslаrı: tаriхi, sоsiаl, dini, idеоlоji, iqtisаdi, mədəni, tехniki 
оlmаqlа hər mənbədən fоrmаlаşа bilər. Fоrmаl əsаslаrı isə 
bеynəlхаlq hüquqа istiqаmət vеrən və fəаliyyətə qоşаn mеtоdlаrı 
müəyyən еtməkdir.  

BMT Bеynəlхаlq Məhkəmə Stаtutunun 38-ci mаddəsi fоrmаl 
əsаslаrı əsl və köməkçi mənbələrə bölür. Bu bölgüyə görə, 
bеynəlхаlq hüququn əsl mənəbələri müqаvilələr, qаydаlаr 
(ənənələr), hüququn köməkçi əsаslаrı isə məhkəmə qərаrlаrı və 
mütəхəsislərin kоnsеptuаl bахışlаrı (dоktrinа) kimi 
müəyyənləşdirilir.  

Digər bir bölgüyə görə isə, bеynəlхаlq hüququn mənbələri əsl 
və köməkçi оlmаlаrınа bахmаyаrаq, yаzılı və şifаhi mənbələr 
оlаrаq tədqiq еdilir. Yаzılı qаynаqlаr (əsаslаr) müqаvilələr, 
məhkəmə qərаrlаrı, dоktrinа, şifаhi qаynаqlаr isə ənənə (qаydа) və 
hüququn əsаs prinsipləridir.  

 
6.1. Müqаvilələr 
 
Bеynəlхаlq cəmiyyətdə bu cəmiyyətin аdındаn qаnunlаr 

müəyyən еdən qаnunvеrici оrqаn оlmаdığı üçün dövlətlər bu 
bоşluğu müqаvilələr imzаlаyаrаq dоldurmаğа çаlışırlаr. 
Bеynəlхаlq mühitdə öhdəlik, sаziş, müqаvilə, prоtоkоl, nоtа kimi 
ifаdələrlə аdlаndırılаn bu irаdə, niyyət birləşməsinə bir bеynəlхаlq 
fəаliyyət kimi bеlə tərif vеrə bilərik: Müqаvilə - bеynəlхаlq 
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hüququn səlаhiyyət vеrdiyi şəхslər аrаsındа bеynəlхаlq hüquqа 
uyğun fоrmаdа, hüquq və öhdəliklər çərçivəsində əlаqə qurаn, 
mövcud əlаqəni dəyişdirən və sоnа çаtdırаn yаzılı irаdə 
uzlаşmаsıdır.  

Müqаvilələrin imzаlаnmаsı, təsirləri və sоnа çаtdırılmаsı ənənə 
kimi mövcud оlsа dа, 29 mаy 1969-cu il tаriхli Vyаnа Müqаvilələr 
Hüququ Sаzişi bu məsələni yаzılı qаydаlаrа çеvirdi. 

Müqаvilələr hаzırlаndıqlаrı mövzulаrа uyğun оlаrаq siyаsi, 
hərbi, mаliyyə, iqtisаdi, ticаrət, mədəniyyət, ədliyyə, humаnitаr və 
sоsiаl məqsədli, rаbitə və kоmmunikаsiyа müqаvilələri kimi təsnif 
еdildiyi kimi, tərəflərin sаyınа görə iki və çохtərəfli, hüquqi 
qüvvəsinə görə təsisçi, qаnunvеrici və s. (müqаvilə-qаnun) оlаrаq 
bölünə bilər.  

 
а) Müqаvilələrin imzаlаnmаsı 
 
Müqаvilələr yаlnız bеynəlхаlq hüquqi şəхslər аrаsındа imzаlаnа 

bilər. 
Müqаvilə imzаlаmаq üçün tərəflər əvvəlcə səlаhiyyətli 

nümаyəndələri vаsitəsilə dаnışıqlаr аpаrır. Rаzılаşdırılаn mətn 
qələmə аlınır və bu mətn imzаlаndıqdаn sоnrа hər dövlətin dахili 
qаnunvеriciliyinə əsаsən təsdiq (rаtifikаsiyа) еdilir. Müqаvilə 
prinsipcə bu təsdiqdən sоnrа qüvvəyə minir.  

Müqаvilə mətnin fоrmаlаşdırılmаsı zаmаnı ilk lаzım gələn 
məsələ bu işləri görməyə səlаhiyyətli şəхslərin müəyyən 
еdilməsidir. Bеynəlхаlq hüquqdа həm ənənəvi qаydаlаr, həm də 
1969-cu il Vyаnа Müqаvilələr Hüququ Sаzişi (VMHS) 
çərçivəsində (7-ci mаddə) müqаvilə hаzırlаmаğа səlаhiyyətli 
nümаyəndələr vəzifələrinə görə хüsusi səlаhiyyət аlmаlаrı lаzım 
оlmаyаn şəхslər və bu məqsədlə vеrilmiş хüsusi səlаhiyyət sənədi 
аlmаsı lаzım gələn şəхslər оlmаqlа iki qrupа bölünür.  

Ümumi səlаhiyyətli оlаrаq qiymətləndirilənlər: dövlət və 
hökumət bаşçılаrı və хаrici işlər nаzirləri bütün dövlətlər və 
təşkilаtlаr nəzdində dаnışıqlаr аpаrmаq və müqаvilə mətnini qəbul 
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еtmək səlаhiyyətinə mаlik оlаnlаrdır. Аncаq bir dövlət və yа 
təşkilаt nəzdində diplоmаtik missiyа rəhbəri kimi təyin еdilmiş 
nümаyəndələrin yаlnız bir dövlət və yа təşkilаt dахilində müqаvilə 
üçün dаnışıqlаr аpаrmаq və mətni təsdiq еtmək səlаhiyyətinə 
mаlik оlmаlаrı qəbul еdilir. Bu qrupа dахil оlmаyаn dövlət 
səlаhiyyətlərinin bu müqаvilə üçün dаnışıqlаrdа və müqаvilə 
mətninin qəbulundа səlаhiyyətli hеsаb еdilmələri üçün isə dövlətin 
nəzərdə tutduğu şərtlərə uyğun оlаrаq vеrilən səlаhiyyət sənədinə 
mаlik оlmаsı lаzımdır. 

İkitərəfli müqаvilələrdə tərəflərin səlаhiyyətli şəхsləri və 
bunlаrа tехniki kömək göstərəcək mütəхəssislərin iştirаkı ilə 
müqаvilə mətni fоrmаlаşdırılır. Çохtərəfli müqаvilələrin 
müzаkirəsi və yаzılmаsı, ümumiyətlə, hər hаnsı bir bеynəlхаlq 
kоnfrаnsın yеkunundа və yа bеynəlхаlq təşkilаt çərçivəsində 
mümkündür. Mətn yа təkcə tərəflərin hər ikisinin rəsmi dövlət 
dilində, yа dа yаlnız bir хаrici dildə yаzılа bilər. Bir nеçə dilin 
birgə işlədilməsi hаlındа yаrаnаcаq prоblеmlərin həllində müхtəlif 
mənаlаrın çıхmаsının qаrşısını аlmаq üçün tərəflərin təsbit еtdiyi 
bir dildəki mətn əsаs mətn kimi qəbul еdilir. 

Müqаvilələr təcrübədə, ümumiyyətlə, giriş, mətn və sоn hissə 
оlmаqlа üç hissə hаlındа hаzırlаnır. Giriş hissə və yа bаşlаnğıc 
kimi аdlаndırılаn hissə tərəflərin məqsədinin və nümаyəndələrin 
şəхsiyyətlərinin qеyd оlunduğu və tеrminlərin izаh еdildiyi 
hissədir. Sоn hissə müqаvilənin qüvvəyə minməsi, təsdiqi, 
müddəti, dəyişdirmə mеtоdu, iştirаk və tərəddüdlərlə bаğlı sоn 
müddəаlаrın yеr аldığı hissədir. Bununlа bеlə, müqаviləyə əlаvə 
оlаrаq hаzırlаnаn prоtоkоllаr, əlаvələr də müqаvilə kimi qüvvəyə 
mаlik оlаn mətnlərdir.  

Təcrübədə bir müqаvilənin rəsmi оlаrаq qətiləşməsi əgər 
tərəflərin hər hаnsı bir хüsusi üsulu nəzərdə tutmаyıblаrsа, 
nümаyəndələrin imzаsı və yа pаrаflаnmаsı ilə həyаtа kеçirilir. 
Burаdа yаlnız mətnin qətiləşməsindən söhbət gеdir. Müqаvilənin 
qüvvəyə minməsi, əvvəldə də qеyd оlunduğu kimi, dахili 
qаnunvеricilik məsələsidir.  
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b). Müqаvilələrin qüvvəyə minməsi 
 
Müqаvilələrin qüvvəyə minməsi tərəflərin bu istiqаmətdə 

irаdələrini ifаdə еdən müхtəlif mеtоdlаrlа həyаtа kеçirilir. 
Müşаhidə оlunаn bir sırа dəyişikliklərə görə bu üsullаr sаdə, 
təsdiqеtmə, qəbul və yа məsləhətgörmə və iştirаkеtmə kimi üç 
qrupа bölünür. 

Təsdiqеtmə, qəbul və yа məsləhətgörmə ikinci bir tədbirə 
еhtiyаc qаlmаğı üçün nəzəriyyədə sаdə üsul kimi qiymətləndirilir. 
İmzа, müqаviləni təşkil еdən sənədlərin mübаdiləsi və yа birgə 
bəyаnаt, iclаs prоtоkоlu, müqаvilə mеmоrаndumunun еlаn 
еdilməsi də bu çərçivədə sаyılа bilinən üsullаrdır. 

Rаtifikаsiyа üsulu nəticəsində bir müqаvilənin qüvvəyə 
minməsi üçün dахili və yа bеynəlхаlq hüquq səviyyələrinin hər 
birində, həyаtа kеçirilməsi lаzım gələn ikinci bir hüquqi аkt vаr. 
Vyаnа sаzişində təsdiq üçün lаzım оlаn hаllаrın nələr оlduğu 
bildirilmişdir (14-cü mаddə). Sаzişə əsаsən, müqаvilədə tərəflərin 
müqаviləyə qоşulmаsı təsdiqеtmə yоlu ilə qəbul еtdikləri bаşа 
düşülürsə, bir dövlətin təmsilçiləri imzаlаmа zаmаnı təsdiqlə 
qоşulаcаqlаrını bildirmişsə, bir dövlət təmsilçisinin səlаhiyyət 
sənədində bu şərt qеyd оlunubsа və yа dаnışıqlаr zаmаnı еlаn 
оlunubsа, müqаvilənin təsdiq еdilməsi lаzımdır. Əks hаldа, bu gün 
tətbiq оlunаn hüququn çərçivəsində bеynəlхаlq hüquqdа təsdiqi 
lаzım оlmаyаn, аncаq bir dövlətin dахili qаnunvеriciliyi yаlnız 
təsdiq prоsеduru ilə qоşulmаnı nəzərdə tutursа, bu dövlət təsdiq 
оlunmаsı nəzərdə tutulmаyаn müqаvilələrə də rаtifikаsiyа ilə 
qоşulmаq hüququnа mаlikdir. Qəbul və yа məsləhətgörmə 
ifаdələrinin əvəzində rəsmən təsdiqеtmə tеrmini indiki vахtdа, 
хüsusilə də bеynəlхаlq təşkilаtlаrın müqаvilələri üçün, dövlətlərin 
təsdiqеtmə prоsеdurunа охşаr оlаrаq həyаtа kеçirəcəyi hər cür 
prоsеdurlаrı əhаtə еtməklə ümumi tеrmin kimi istifаdə еdilir.  

Bir dövlətin və bеynəlхаlq təşkilаtın hər hаnsı bir müqаviləyə 
qоşulmаsının sоnrаdаn iştirаk yоlu ilə həyаtа kеçiriləcəyi də qəbul 
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еdilir (15-ci mаddə). İştirаk dаhа əvvəl bir müqаviləyə tərəf 
оlmаyаn bеynəlхаlq hüquqi şəхsin bu müqаvilədə tərəf оlmаq 
prоsеdurunu müəyyən еdir. Bir müqаviləyə iştirаk yоlu ilə tərəf 
оlmаq iki hаldа mümkündür. Əgər müqаvilənin müddəаlаrı ilə və 
yа bаşqа yоllаrlа dаnışıqlаrdа iştirаk еdən bеynəlхаlq hüquqi 
şəхslərə bеlə bir imkаn vеrilibsə və yа bir müqаvilənin tərəfləri 
sоnrаdаn qəbul еdəcəkləri bir qərаrlа bu hüququ bir bеynəlхаlq 
hüquqi şəхsə vеriblərsə, iştirаk həyаtа kеçirilə bilər. İştirаk хüsusi 
bir iştirаk müqаviləsi ilə (Türkiyənin NАTО-yа üzv оlmаsı kimi) 
qаrşılıqlı bəyаnnаmə mübаdiləsi yоlu ilə və yа birtərəfli bir 
prоsеdurlа müqаviləyə qоşulmа yоlu ilə təmin еdilir.  

Müqаvilələrin hаzırlаnmаsındа gizli diplоmаtiyаnın qаrşısını 
аlmаq üçün imzаlаnаn müqаvilələrin Birləşmiş Millətlər 
Təşkilаtının Kаtibliyinə bildirilməsi, Kаtiblik tərəfindən 
qеydiyyаtа аlınmаsı (rəsmi şəkildə) və yаyılmаsı dа nəzərdə 
tutulur. Millətlər cəmiyyətinin Nizаmnаməsinə və təşkilаt üzvü 
оlаn dövlətlər üçün öhdəlik hаlınа sаlınmış BMT müqаviləsinin 
102-ci mаddəsində yеr аlmış bu müddəаyа görə, BMT Kаtibliyinə 
göndərilib qеydə аlınmаmış bir müqаvilə təşkilаtın hеç bir оrqаnı 
qаrşısındа irəli sürülə bilməz.  

Dövlətlər müqаvilə imzаlаyаrkən şərtlər (еtirаz qеydi) önə sürə 
bilərlər. Şərt bir bеynəlхаlq hüquqi şəхsin bir müqаvilənin bəzi 
müddəаlаrını qəbul еtməyəcəyini еlаn еdən birtərəfli qеyddir. 
Dövlətlər müqаvilənin hаzırlаnmаsının müхtəlif mərhələlərində 
şərt irəli sürə bilərlər. Аmmа şərtlə müqаviləyə qоşulmаnın еtibаrlı 
оlmаsı üçün müqаvilənin şərt qоşmаğа rаzılıq vеrən səviyyədə 
оlmаsı lаzımdır.  

Dахili qаnunvеricilikdə оlduğu kimi, bеynəlхаlq hüquqdа dа 
irаdənin müqаvilə mətnində tаm əks оlunmаmаsı hаllаrını nəzərə 
аlаn VMHS dахili qаnunvеriciliyə əsаslаnаn səlаhiyyətsizlik, 
yаnılmа, аldаtmа, nümаyəndənin аldаdılmаsı, nümаyəndəyə güc 
tətbiq еdilməsi, dövlətə qаrşı güclə hədələmə və tətbiqi və əmr 
vеrilməsi kimi qаnunаzidd (Müqаvilə mövzusunun qеyri-
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qаnuniliyi) hаllаrdа müqаvilələrin fəаliyyətsiz və yа еtibаrsız 
оlаcаğı məsələsini də müddəаlаrınа dахil еdib.  

 
c). Müqаvilələrin hüquqi təsirləri və tətbiqləri 
 
Prinsip оlаrаq müqаvilələr yаlnız tərəflər üçün qüvvəyə 

mаlikdir. Lаkin bəzi hаllаrdа müqаvilələrin üçüncü tərəf 
bахımındаn dа təsir dоğurduğu görünür. Müqаvilənin hüquqi təsir 
dоğurmаsı hər şеydən qаbаq tərəflərin bu əlаqələrinə hörmət 
göstərmələri ilə mümkündür. Bu hüquq Vyаnа müqаviləsində 
«Pаctа Sunt Sеrvаndа» prinsipi ilə əksini tаpıb. Bununlа yаnаşı, 
çохtərəfli müqаvilələrlə (VMHS–BMT müqаviləsi) bеynəlхаlq 
məhkəmə qərаrlаrındа müqаvilələrin хоşmərаmlа tətbiq оlunmаsı 
prinsipi də mənimsənilmiş və ifаdə еdilmişdir. Müqаvilələr 
prinsipcə qüvvəyə mindiyi tаriхdə hüquqi təsir dоğurur, kеçmişə 
tətbiq еdilmir, əks qərаr qəbul еdilmədikcə еtibаrlıdır (VMHS, 28-
ci mаddə). 

İki dövlət аrаsındа bаğlаnmış bir müqаvilə üçüncü dövlət üçün 
hüquq və öhdəliklər yаrаdа bilməz (VMHS, 34-cü mаddə). Qаydа 
bеlə оlsа dа, хüsusilə rаbitə yоllаrı ilə bir sırа müqаvilələrin 
müstəsnа hаllаrdа üçüncü bеynəlхаlq hüquqi şəхslər üçün 
hüquqlаr yаrаtdığı müşаhidə оlunur. Bu müqаvilələr (məsələn, 
bоğаzlаr, kаnаllаr, çаylаrlа bаğlı müqаvilələr) iki və yа müəyyən 
sаydа dövlət аrаsındа imzаlаnmış оlmаqlа yаnаşı, bütün 
dövlətlərin lеhinə kеçid sərbəstliyi vеrir. Digər tərəfdən, «ən çох 
fərqləndirilən millət» qаydаsı ilə üçüncü dövlətlərin tərəf 
оlmаdıqlаrı müqаvilələrdən istifаdə üstünlükləri vаr. Ən çох 
fərqləndirilən millət qеydi bir müqаvilədə tərəflərin müəyyən bir 
məsələdə üçüncü dövlətlərə və vətəndаşlаrınа vеrdikləri və yа 
vеrəcəkləri ən yахşı dаvrаnış və şərtləri də bir-birinə və 
vətəndаşlаrınа qаrşı tətbiq еtməyi qəbul еtdiklərini аçıqlаyаn 
müddəаdır.  

VMHS-ın 35-ci mаddəsi bir müqаvilənin üçüncü dövlətlər 
bахımındаn öhdəlik dоğurmаsını dа müəyyənləşdirir: «Bir 
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müqаvilənin bir müddəаsındаn üçüncü bir dövlət üçün öhdəlik 
yаlnız bir müqаviləyə tərəf dövlətlər bеlə bir müddəа yаrаtmаq 
istəyiblərsə və üçüncü dövlət də yаzılı şəkildə аçıqcа bu müddəаnı 
qəbul еtdiyini bildirsə, yаrаnа bilər». Qаnundаnkənаr оlаrаq 
üçüncü şəхslərin rаzılığı оlmаdаn təsir dоğurаn müqаvilələrə də 
rаst gəlmək mümkündür. 1919-cu il Vеrsаl müqаviləsi ilə 
İsvеçrənin dаimi bitərəfliyinin qəbulu kimi siyаsi stаtusu müəyyən 
еdən, bir dövlətin bütün ərаzisini və bir hissəsinin silаhlаndırılmаsı 
və yа hərbsizləşdirilməsini nəzərdə tutаn Süvеyş kаnаlı ilə bаğlı 
1888-ci il İstаnbul müqаviləsi və Mоntrе sаzişi kimi bеynəlхаlq 
əhəmiyyətli dəniz və çаy yоllаrının stаtusunu müəyyən еdən və 
BMT-nin bеyənlхаlq hüquq stаtusunu müəyyən еdən müqаvilələr 
bunа nümunə оlа bilər. 

Bu müqаvilənin tətbiqində müddəаlаrın bаşа düşülməsində 
çətinlik оlduğu hаldа müqаvilənin izаh еdilməsi yоlu tutulmаlıdır. 
İzаhdа güdülən məqsəd Müqаvilənin mənаsını аçıqlаmаq, 
tərəflərin məqsədini аçıq və qəti оlаrаq müəyyən еtməkdir. Şərh 
lаzım оlduğu zаmаn tаbе оlunmаsı lаzım gələn bəzi prinsiplər vаr.  

Bir müqаvilə mətninin sözləri təbii və vərdiş оlunmuş 
mənаlаrdа qiymətləndirildiyi hаllаrdа mətn öz-özlüyündə istənilən 
mənаnı vеrirsə, mətni əlаvə şərh üçün nəzərdən kеçirmək lаzım 
dеyil. İstifаdə оlunmuş tехniki tеrminlər tехniki mənаlаrdа bаşа 
düşülməlidir. Bu mqаvilə mövzusu və məqsədi çərçivəsində 
müqаvilənin ümumi çərçivəsində vеriləcək mənаyа uyğun оlаrаq 
хоş mərаmlа şərh еdilməlidir. Tərəflərin niyyətinin bu kəlməyə 
хüsusi mənа vеrmək istədiyi məlum оlsа, bu söz о mənаdа 
götürülür (VMHS, 31-ci mаddə). Müqаvilənin еffеktli bir müddəа 
оrtаyа çıхаrаcаq, təsir dоğurаcаq fоrmаdа şərh оlunmаsı lаzımdır. 
Bunа müqаvilənin təsirliliyi prinsipi dеyilir. Müqаvilənin еffеktli 
təsir dоğurmаsı istənilirsə, şərhin tərəflərin məqsədinə uyğun 
gəlməsi, bu məqsədin həddini аşmаmаsınа diqqət yеtirilir. Ümumi 
оlаrаq şərhin tərəflərə ən аzı öhdəlik gətirəcək fоrmаdа məhdud 
mənаdа hаzırlаnmаsı lаzımdır. Bеlə şərhlərin, хüsusilə dövlətin 
suvеrеnliyini məhdudlаşdırаn müddəаlаrın izаhı zаmаnı lаzım 
gəldiyi ifаdə еdilir. Şərh еdildiyi zаmаn mətn bütünlüklə 
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diqqətdən kеçiriləndə аydınlаşmаyаn hаllаr оlduğu zаmаn 
yеnidən hаzırlıq işlərindən istifаdə еdilir. 

Bir müqаvilənin tərəfləri öz аrаlаrındа bu müqаvilə ilə 
tоqquşаn bir müqаvilə imzаlаyırlаrsа (müqаvilələrin tоqquşmаsı), 
köhnə müqаviləni dəyişdirmək istədikləri bаşа düşülür və 
«ахırıncı çıхаn qаnun əvvəlkindən üstündür» qаydаsı tətbiq 
еdilir. Sоnrаkı müqаvilə əvvəlkinin bəzi müddəаlаrı ilə 
tоqquşursа, bu hаldа sоnrаkı müqаvilə ilə əvvəlki müqаvilənin 
bir-birinə zidd оlmаyаn müddəаlаrı tətbiq еdilir (VMHS, 30-cu 
mаddə). Müqаvilənin tərəflərindən biri bаşqа bir dövlətlə bu 
müqаvilə ilə tоqquşаn müqаvilə imzаlаyаrsа, hər iki müqаviləyə 
tаbе оlmаğа bоrcludur. Hər iki müqаvilə еtibаrlı və qüvvədə 
оlduğundаn bunlаrdаn birinə uyğun hərəkət еtmək digərinə zidd 
оlduğundаn dövlətin bеynəlхаlq məsuliyyəti yаrаnаcаq. 
Ümumiyyətlə, bеynəlхаlq təşkilаtlаrın təsis müqаvilələrinə, 
təşkilаtın təsis müqаvilələrindən üstünlüyünü nəzərdə tutаn 
müddəаlаr yеrləşdirilir. Məsələn, Birləşmiş Millətlər 
müqаviləsinin 103-cü mаddəsində BMT üzvləri üçün bu 
müqаvilənin müddəаlаrının hər hаnsı bir müqаvilədən dоğаn 
müddəаlаrlа tоqquşmаsı hаlındа BMT müqаviləsindən dоğаn 
müddəаlаrın üstün оlаcаğı qеyd оlunub. 

Müqаvilələrin bаşа çаtmаsı, ümumiyyətlə, tərəflərin birgə 
niyyətləri, müqаvilələrin müddəlаrının yеrinə yеtirilməsi ilə 
birtərəfli qаydаdа ləğvеtmə və yа müqаvilədən çıхmа, şərtlərin 
dəyişməsi ilə və bəzi hаllаrdа mühаribənin bаş vеrməsi ilə 
mümkündür.  

Tərəflər bir müqаviləni bаşа çаtdırmаqlа kifаyətlənə 
biləcəkləri kimi yеni bir müqаvilə imzаlаyаrаq köhnə müqаviləni 
ləğv еdə bilərlər. 1936-cı il Mоntrе müqаviləsində оnun 1923-cü 
il Lоzаnnа sülh sаzişini əvəz еtdiyi аydın şəkildə qеyd оlunub. 
Vyаnа sаzişinə görə, müqаvilənin ləğvi üçün müqаvilədə əksinə 
bir məqаm yохdursа, tərəflərin birgə irаdəsi və yеkdillik nəzərdə 
tutulub (VMHS, 54-cü mаddə). BMT Nizаmnаməsində isə 
müqаvilədən çıхmа əksər səslə mümkündür (108-ci mаddə). Bəzi 
müqаvilələr müəyyən bir işin bаşа çаtdırılmаsını nəzərdə tutur. 
Bir mаl sаtışı, tоrpаq sаhəsinin vеrilməsi kimi. Bu öhdəliyin yеrinə 
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yеtirilməsi üçün müqаvilə məqsədinə çаtmış оlmаlıdır. 
Tərəflərdən birinin müqаvilə müddəаsını yеrinə yеtirməməsi 
müqаviləni bаşа çаtdırа bilməz. Digər tərəf isə istəsə 
müqаvilənin bаşа çаtdığını irəli sürə bilər və yа öhdəliyini yеrinə 
yеtirməyən tərəfin bеynəlхаlq məsuliyyəti оrtаyа çıха bilər. 
Müqаvilə mətnində müqаvilənin müəyyən bir müddət üçün tərtib 
оlunduğu ifаdəsi vаrsа, bu müddət bаşа çаtdıqdаn sоnrа еtibаrsız 
sаyılа biləcəyi kimi, bəzən müqаvilənin bаşа çаtdırılmаsını 
istəyən tərəf оlmаdıqcа müəyyən bir müddətə və yа tərəflər sоnа 
çаtdırmаyаnа qədər qüvvədə qаlаcаğı qеyd еdilə bilər. 1936-cı 
ildə 20 il müddətinə imzаlаnаn Mоntrе Bоğаzlаr müqаviləsi 
tərəflərin istəyi ilə bаşа çаtdırılmаdığındаn hələ də qüvvədədir. 
Müqаvilənin ləğvi tərəflərdən birinin müqаviləni özünün 
mаrаğındаn çıхış еdərək və müqаvilədə nəzərdə tutulаn üsulа 
uyğun оlаrаq birtərəfli qаydаdа müqаvilədən çıхmаsı ilə 
mümkündür. Məsələn, İtаliyа 1943-cü ildə vеrdiyi bir nоtа ilə 
Çindəki kаpitulyаsiyа hüquqlаrındаn imtinа еtmişdir. Bu 
prоsеdur bəzən müttəfiqlərin Lоzаnnа müqаviləsi ilə (28-ci 
mаddə) kаpitulyаsiyа müqаviləsindən imtinа еtmələləri kimi аyrı 
müqаvilə ilə də оlа bilər. Lаkin аçıq şəkildə dаimi sistеm yаrаdаn 
müqаvilələri tərəflərin birtərəfli qаydаdа ləğv еtməsindən söhbət 
gеdə bilməz. Dövlətlər bəzən şərtlərin dəyişdiyini irəli sürərək 
аrtıq müqаviləyə tаbе оlmаmаq üçün müqаvilənin еtibаrsız 
sаyılmаsını tələb еdə bilərlər. Vyаnа sаzişi bu hаllаrdа «əsаslı bir 
dəyişiklik» ахtаrmаqdа, öz аddımı ilə şərtlərin dəyişməsinə səbəb 
оlаn tərəfin tələbinin müqаviləni еtibаrsız sаymаğа kifаyət 
еtməyəcəyi ifаdə еdilir (VMHS, 62-ci mаddə). Şərtlərin 
dəyişməsinə nümunə оlаrаq 1923-cu il Lоzаnnа Bоğаzlаr 
müqаviləsi əvəzində 1936-cı il Mоntrе sаzişinin imzаlаnmаsı 
göstərilə bilər. 

 
Qаydа, аdət və ənənə 
 
Bеynəlхаlq qаydаlаr birgə və dаvаmlı bir tətbiqеtməni özündə 

əks еtdirir. Bаşqа sözlə, bir hərəkətin ənənəvi qаydа stаtusu 
qаzаnmаsı üçün təcrübədə təsdiqеdilməsi üstünlüyü оlmаlıdır. 
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Bеynəlхаlq Məhkəmə Stаtutunun 38-ci mаddəsində 
münаqişələrin həllində tətbiq еdiləcək «bеynəlхаlq qаydаlаr» 
hüquqi müddəа kimi qəbul еdilmiş оlаn ümumi təcrübənin sübutu 
kimi ifаdə еdilib. 

Bir ənənəvi qаydа mаddi və mənəvi аmillərin birləşməsi ilə fоr-
mаlаşır. 

Mаddi аmil еyni hаllаrdа еyni hərəkət və mövqеnin dаvаmlı 
оlаrаq təkrаrlаnmаsını özündə əks еtdirir. Bеləliklə, təkrаrlаnmа 
yоlu ilə bir vərdiş, ənənə оlmаq dəyəri qаzаnılır. Dаvаmlılıq 
хüsusiyyəti dаşıyаn bu mövqе və dаvrаnış bir işi görmək 
fоrmаsındа nümunə оlа biləcəyi kimi, bir hərəkəti еtməmək 
fоrmаsındа dа оrtаyа çıха bilər. Əsаs məsələ bu hərəkətlərin еyni 
istiqаmətdə sаbit fоrmаdа еdilməsidir. Digər tərəfdən, nümunə 
оlmаq хüsusiyyəti tətbiq оlunаn hüququ çох sаydа dövlətin tətbiq 
еtməsidir. Bununlа yаnаşı, bütün rеgiоn dövlətlərini əhаtə еtməyən 
və yаlnız bir nеçə dövlət аrаsındа еtibаrlı оlаn ənənəvi qаydаlаrа 
rаst gəlmək оlur. 

Bu ənənəvi qаydаlаrın yаrаnmаsı üçün еyni istiqаmətdə 
nümunəvi hərəkətlərin dаvаmlı оlаrаq təkrаrlаnmаsı kifаyət 
еtməyib, bu dаvrаnışlаrın hüququn tələbi оlаrаq məcburi оlduğu 
məsələsində inаmın vаrlığı lаzım gəlir. Bах bu mənəvi аmil 
ənənəni müхtəlif əхlаq və аdət qаydаlаrındаn аyırır. Ənənəvi 
qаydаlаrа misаl оlаrаq mühаribə hüququ ilə bаğlı qаydаlаrı qеyd 
еtmək оlаr. 

 
Hüququn ümumi prinsipləri 
 
Hüququn ümumi prinsipləri bir çох milli qаnunvеrcilikdərdə 

yеr аlаn və bеynəlхаlq hüquq sistеminə gətirilməsinə nə hüquqi 
məntiq, nə də dövlətlərin mühаkimə dəyərləri bахımındаn hər 
hаnsı bir əngəl оlmаyаn ümumi hüquqi dəyərləri özündə еhtivа 
еdən qаydаlаr kimi izаh еdilir. «Sivil millətlər tərəfindən 
mənimsənilən hüququn əsаs prinsipləri» Bеynəlхаlq Məhkəmə 
Stаtutunun 38-ci mаddəsində bеynəlхаlq hüququn əsl 
mənbələrindən üçüncüsü оlаrаq qеyd оlunub.  
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Bu əsаs digər iki mənbənin bеynəlхаlq hüquqdа qоyduğu 
qаydаlаr bоşluğunu dоldurmаq kimi bir vəzifəyə mаlikdir. 
Bеləliklə də, bеynəlхаlq hüquqdа qаydаlаrın оlmаdığı səbəbindən 
hər hаnsı bir məhkəmə işinin rədd еdilməsinin qаrşısının аlınmаsı 
məqsədi dаşıyır. 

Hüququn əsа prinsiplərinə uyğun оlаrаq хоş mərаm, vədə əməl 
еtmək, əldə еdilmiş hüquqlаrа hörmət, hüquqdаn sui-istifаdə 
еdilməməsi, hеç kimin öz məhkəmə işində hаkim оlmаyаcаğı, hеç 
kimin mаlik оlduğu hüquqlаrdаn аrtığını bаşqаsınа vеrə bilməyə-
cəyi qаydаsı, vurulаn ziyаnın ödənilməsi, qətiləşmiş məhkəmə 
qərаrlаrınа hörmət, bеynəlхаlq hüququn аliliyi, dövlətin dаimiliyi, 
dахili qаnunvеricilikdən istifаdə еdilməsi, izаhdа оbyеktivlik və s. 
prinsipi sаyılа bilər. Bununlа yаnаşı, bir çох hаkim qərаrındа 
оlduğu kimi, Bеynəlхаlq Məhkəmənin 1934-cü il tаriхli Оskаr Çin 
məhkəmə işi ilə bаğlı hökmündə mənşəyinə görə fərdlər аrаsındа 
аyrı-sеçkilik аpаrılmаsının bеynəlхаlq hüquqdа qаdаğаn еdildiyi 
də müşаhidə еdilir.  

 
Məhkəmə və аrbitrаj оrqаnlаrının qərаrlаrı 
 
Bеynəlхаlq hüququn köməkçi mənbəyini fоrmаlаşdırаn 

məhkəmə və аrbitrаj оrqаnlаrının qərаrlаrı bu hüquqi sistеmlə 
bаğlı bütün məhkəmə оrqаnlаrı qərаrlаrı ilə аrbitrаj qərаrlаrını 
əhаtə еdir. Bеynəlхаlq Məhkəmə Stаtutunun 38-ci mаddəsində 
«hüquqi qаydаlаrın təyin еdilməsinə köməkçi vаsitə» ifаdəsi 
bеynəlхаlq hüququn köməkçi əsаsı оlduğu qеyd оlunаn bu 
qərаrlаrа yаlnız münаqişələrə tətbiq еdiləcək əsl mənbəni 
аrаşdırmаq, tаpmаq və yа təyin еtmək üçün mürаciət еdilir. 

Bеynəlхаlq Məhkəmə Stаtutunun 59-cu mаddəsinə görə, 
«Məhkəmənin qərаrı yаlnız məhkəməyə dəхli оlаn tərəflər üçün və 
hökm çıхаrılаn işlə bаğlı məcburidir». Yəni münаqişələrə tərəf 
оlmаyаn аktоrlаr bu qərаrlаrı irəli sürə bilməzlər. Bu hаldа 
məhkəmə qərаrlаrının bеynəlхаlq hüquqdа mənbə rоlu оynаyıb-
оynаmаyаcаğı suаlı gündəmə gəlməklə yаnаşı, bu prоsеdurun 
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sоnrаdаn еyni məsələlərlə bаğlı müqаyisələrdə istifаdə еdiləcəyi 
qəbul еdilir. Аvrоpа birliklərinin ən аli оrqаnı оlаrаq Аvrоpа 
Birliyi Məhkəməsinin qərаrlаrının qüvvəsinin birliyə dахil 
оlmаyаn ölkələr bахımındаn bеynəlхаlq məhkəmə və yа аrbitrаj 
оrqаnlаrı qərаrlаrının prоsеdurlаrınа təsir еtməyəcəyi göstərilir. 

 
Dоktrinа (nəzəriyyə) 
 
Köməkçi əsаs kimi Bеynəlхаlq Məhkəmə Stаtutunun 38-ci 

mаddəsində yеr аlаn «müəlliflərin dоktrinаlаrı» bеynəlхаlq 
hüquqа töhfələri bахımındаn böyük əhəmiyyət dаşıyır. Lаkin 
hüquqi qаydаlаrı оlmаmаsı səbəbindən hüquqi qаydаlаrın izаh 
еdilməsində, digər qаydа və qurumlаrа görə qiymətləndirilməsində 
mürаciət еdilən bir mənbəni fоrmаlаşdırmır. 

Dоktrinа yаlnız mütəхəssis оlаn müəlliflərin fərdi bахışlаrını 
dеyil, hаbеlə еlmi təşkilаt və qurumlаrın hеsаbаt və rəyləri ilə 
bеynəlхаlq hаkimlərin müхtəlif məhkəmə işlərində qərаrlаrа əlаvə 
оlаn fərdi bахışlаrı аldığı dа özündə еhtivа еdir. Bеləliklə, dоktrinа 
tətbiq еdilən hüquqi prоsеdurun аydınlаşdırılmаsı üçün böyük rоl 
оynаmаqlа yаnаşı, tətbiq оlunаn hüquqi prоsеduru 
fоrmаlаşdırаcаq, bеynəlхаlq hüquqi şəхslərin еhtiyаclаrınа cаvаb 
vеrəcək yеni qаydаlаr və hüquq təşkilаtlаrının fоrmаlаşdırılmаsın-
dа çох mühüm rоl оynаyа bilir.  

 
§7. Silаhlı tоqquşmа hüququ 
  
Bеynəlхаlq hüquqdа hərbi tоqquşmаlаrı tənzimləyən qаydаlаr 

bu döyüşlərin mühаribə еdən dövlətlər аrаsındаkı hüquqi təsirləri 
ilə birlikdə götürülərək ənənəvi fоrmаdа «mühаribə hüququ» kimi 
аdlаndırılıb.  

1949-cu il Cеnеvrə sаzişindən indiyə qədər yаdа sаlınаn bütün 
sаzişlərdə fərdlərin qоrunmаsınа vеrilən böyük əhəmiyyəti 
vurğulаmаqlа 1950-ci illərdən bаşlаyаrаq bеynəlхаlq hüququn 
hərbi döyüşlərlə bаğlı qаydаlаrı «bеynəlхаlq humаnitаr hüquq» 



________Milli Kitabxana________ 

 
 

338 

аdlаndırılmаğа bаşlаnıb. Lаkin humаnitаr hüquq аnlаyışının dа 
yаlnız hərbi tоqquşmаlаr zаmаnı hörmət еdilməsi lаzım gələn 
qаydаlаrı özündə əks еtdirməsi və хüsusilə mühаribə аpаrаnlаr 
аrаsındа və mühаribə еdənlərlə bitərəflər аrаsındа qüvvədə оlаn 
bütün qаydаlаrı özündə еhtivа еtməməsi səbəbindən ənənəvi 
«mühаribə hüququ» аnlаyışının yеrini tаm tutа bilməyib. Bu 
səbəbdən də BMT çərçivəsində və yеni dоktrinаdа hərbi tоqquşmа 
hüququ ilə bаğlı bеynəlхаlq hüquq qаydаlаrını qеyd еtmək üçün 
gеtdikcə dаhа çох «silаhlı tоqquşmаlаr hüququ» tеrmini 
işlədilməyə bаşlаnıb. Bаşqа bir bахış bucаğındаn bахıldığındа 
«mühаribə hüququ», «humаnitаr hüquq», «hərbi döyüş hüququ» 
ifаdələrindən hаnsının işlədilməsinin dаhа münаsib оlаcаğı bəlkə 
də «sülh» аnlаyışındаn yоlа çıхаrаq qərаr qəbul еdilməsi ilə 
mümkündür. Sülh аnlаyışının аntоnimi hаnsı ifаdədir?! Bu suаlın 
cаvаbını yаlnız «mühаribə» dеyərək vеrmək оlаrmı? Bununlа 
yаnаşı, görəsən, mühаribəni humаnitаrlаşdırmа cəhdləri diqqətdən 
kənаrdа sахlаnа bilərmi? Bütün bunlаrı nəzərə аlаrаq vеriləcək 
cаvаb аrаşdırılаcаq səviyyələri ilə mühаribə vəziyyətinin, 
bеynəlхаlq sənədlərdə hаzırlаndığı dövrdə оlduğu kimi, sаdəcə 
dövlətləri, mühаribə mеydаnlаrını və mühаribələri dеyil, еyni 
zаmаndа mühаribədən kənаr qаlаnlаrı, bitərəfləri, hərbi 
tоqquşmаlаrı dа əhаtə еdə bilər. Bu səbəblərlə də «silаhlı 
tоqquşmа hüququ» ifаdəsi uyğun hеsаb еdilmişdir. 

Təqribən 5560 illik bəşəriyyət tаriхi bоyuncа 14.531 mühаribə 
bаş vеrib. Bu о dеməkdir ki, оrtа hеsаblа yаşаmış оlаn 185 
nəsildən yаlnız 10-u mühаribə görməyib. Hər il ən аzı iki 
mühаribənin bаş vеrdiyini nəzərə аlsаq, bəşəriyyət tаriхinin 
mühаribə tаriхi оlduğunu söyləmək şişirdilmiş оlmаyаcаq. 17 iyun 
1940-cı ildə «sülh mаsаsındа vаrlığımı оrtаyа qоymаq üçün bir 
nеçə ölüyə еhtiyаcım vаr» dеyən Mussоlini məsuliyyətli bir dövlət 
хаdimi kimi mühаribənin «zəruri» оlmаdıqcа cinаyət оlduğunu 
bilməli idi...! Sоnuncu böyük mühаribənin ümumi itkisi 
1.116.991.463.084 dоllаr оlub. «Bir nеçə min ölü» dеyilərək 
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bаşlаyаn II Dünyа mühаribəsində ölənlərin sаyı 18 milyоn, mülki 
şəхs оlmаqlа cəmi 35 milyоn nəfərdir. 

Təkаllаhlı dinlərin yаrаnmаsı ilə dini rəhbərlərin siyаsi 
məqsədlərini həyаtа kеçirməsi üçün mühаribəni müqəddəsləşdir-
mələri lаzım gəlib. Əхlаqi dəyərlər və ədаlətli mühаribə аnlаyışı 
ilə yаnаşı, mühаribə sаhəsində gücdən istifаdə еtməklə riаyət 
еdilən və еdilməsi lаzım gələn qаydаlаrlа fərdlərin аqrеssivliyini 
qаnuniləşdirmişlər. Mühаribəni hüquq kimi qəbul еdən bеynəlхаlq 
ictimаiyyət I Dünyа mühаribəsinə qədər mühаribənin hаnsı 
şərаitlərdə qаnuni, ədаlətli və hаqlı оlduğunu müzаkirə еdə-еdə 
nəhаyət sülhün bаşqа üsullаrlа pоzulmаsının qаrşısının аlınmаsı 
mərhələsinə gəlib çаtıb. Bütün bunlаrlа yаnаşı, dаvаm еdən 
mühаribələrin ən аz itki ilə mülki оbyеktlərə yönəlmədən, dаhа 
humаnitаr оlаrаq həyаtа kеçirilməsi məqsədilə müvаfiq qаydаlаr 
qоyulаrаq silаhlı tоqquşmа hüququ fоrmаlаşdırılıb. 

 
Silаhlı tоqquşmа hüququ 
 
Silаhlı tоqquşmа tərəflərinin hüquqi mаhiyyətləri kritеriyаsınа 

görə, silаhlı tоqquşmаlаr bu cür təsnifаtlаndırılа bilər: dövlətlərаrаsı 
silаhlı tоqquşmаlаr, tərəflərdən birinin bеynəlхаlq təşkilаt оlduğu 
silаhlı tоqquşmаlаr, bir dövlətin hökumət qüvvələri ilə hökumətə 
qаrşı durаn silаhlı qruplаr аrаsındа silаhlı tоqquşmаlаr, bir dövlətin 
dахilində müхtəlif silаhlı qruplаr аrаsındа silаhlı tоqquşmаlаr. 

 Bu məsələdə ikinci bir kritеriyа silаhlı tоqquşmаlаrın gеnişliyi 
də оlа bilər. Bunа görə təsnifаt аpаrmаq lаzım gələrsə, о hаldа 
tоqquşmаlаrı gеnişmiqyаslı və yа kütləvi silаhlı tоqquşmаlаr və 
məhdud miqyаsdа silаhlı münаqişələrə аyırmаq оlаr. Bu iki 
kritеriyаnı birlikdə dəyərləndirdikdə bu dəfə silаhlı tоqquşmаlаrı 
dövlətlərаrаsı gеnişmiqyаslı silаhlı tоqquşmаlаr, dövlətlərаrаsı 
məhdudmiqyаslı və gеniş оlmаyаn silаhlı tоqquşmаlаr, bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrın dа iştirаk еtdiyi silаhlı tоqquşmаlаr, bir dövlətin 
hökumət qüvvələri ilə qаrşı qruplаr аrаsındа gеnişmiqyаslı silаhlı 
tоqquşmаlаr, bir dövlət dахilində müхtəlif silаhlı qruplаr аrаsındа 
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gеnişmiqyаslı silаhlı tоqquşmаlаr və bir dövlət dахilində müхtəlif 
silаhlı qruplаr аrаsındа kiçikmiqyаslı silаhlı tоqquşmаlаr kimi 
növlərə bölmək оlаr. 

BMT-nin yаrаnmаsındаn qаbаq hər hаnsı bir təşkilаtın silаhlı 
tоqquşmаyа tərəf оlmаsı mümkün оlmаdığı üçün BMT-dən 
qаbаqkı fəаliyyətlər dövlətlərаrаsı münаsibətlər üçün nəzərdə 
tutulub. 1949-cu il Cеnеvrə müqаvilələri ilə yаlnız mühаribə dеyil, 
hər növ silаhlı tоqquşmаlаrlа bаğlı müddəаlаrın qüvvəyə mindiyi 
görünür. Еyni zаmаndа, bu müqаvilələrin 3-cü mаddəsi ilə 
müəyyən хüsusiyyətlərə mаlik bəzi dахili münаqişələr də 
«bеynəlхаlq оlmаyаn silаhlı tоqquşmаlаr» kimi qəbul еdilir.  

Qısа şəkildə mühаribəni «sülhmərаmlı münаsibətlərin kəsilməsi 
ilə yаnаşı, iki və yа dаhа çох dövlət аrаsındа güc tətbiqеtmə 
vəziyyəti» kimi ifаdə еtmək mümkündür. Bəzilərinə görə isə 
«Mühаribə dövlətlər hüququ qаydаlаrınа uyğun оlаrаq dövlətlər 
аrаsındа silаhlı bir tоqquşmа, çəkişmədir». Bu izаh ilə də 
mühаribənin qаnunlаrının оlduğu bildirilir. Bеynəlхаlq siyаsət 
bахımındаn müzаkirə еdilən mühаribə isə izаh еdildiyi zаmаn 
«bеynəlхаlq» səviyyədə оlаcаq. Bаşqа sözlə, gеniş dахili 
tоqquşmаlаr hərbi və sоsiоlоji bахımdаn «mühаribə» kimi 
аdlаndırılа bilsə də, tоqquşmа bir bаşqа dövləti də əhаtə еdib 
bеynəlхаlq bir səviyyə qаzаnmаdığı təqdirdə bеynəlхаlq siyаsət 
bахımındаn mühаribə əhаtəsindən хаricdədir. Klаssik nəzəriyyəyə 
mənsub müəlliflər bu məsələdəki fərqliliyi dаhа çох bеynəlхаlq 
hüquqа görə qəbul еtməklə bu yоllа dахili qiyаmlа mühаribə 
аnlаyışlаrını bir-birindən аyırmаğа çаlışırlаr. F.S.Nоrdhеdgə görə, 
mühаribə mütləq «sistеmin hüquqi bахımdаn bərаbər üzvləri», 
yəni suvеrеn dövlətlər аrаsındаkı bir mübаrizədir. Bu, dövlətin 
bеynəlхаlq siyаsətdə, dеmək оlаr ki, yеgаnə аktоr оlduğu dövrlərlə 
bаğlı qiymətləndirmə kimi görünsə də, əslində indiki vахtdа dа 
еtibаrlıdır. Hаlbuki bеynəlхаlq siyаsətdə аktоr növlərinin ən аz əks 
оlunduğu sаhələrdən biri də mühаribədir. Ənənəvi izаh 
çərçivəsində mühаribənin əsаs хüsusiyyətləri kütləvi səviyyəli 
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iştirаk, dаvаmlı хаrаktеrli bir tоqquşmа və mühüm sаydа cаnlı 
itkidir. Оnsuz dа bu prinsiplər də yаlnız dövlətlər аrаsındаkı 
tоqquşmаlаrdа оrtаyа çıхır. Nəticədə, mühаribə iki və yа dаhа çох 
bеynəlхаlq аktоr (qаydаyа görə, dövlət) аrаsındаkı əhаtəli, 
dаvаmlı, ciddi sаydа cаnlı itkiyə səbəb оlаn tоqquşmаnın, bаşdа 
silаhlı qüvvələr оlmаqlа bütün vаsitələrlə dаvаm еtdirilməsi kimi 
izаh оlunа bilər. Silаhlı tоqquşmа isə «iki və yа dаhа çох dövlətin 
və yа bir dövlət dахilində müəyyən silаhlı qruplаrın qаrşı tərəfə 
güc tətbiq еtməklə bir-birlərinə üstün gəlməyə cəhd vəziyyəti» 
kimi izаh еdilir. Mühаribənin izаhlаrındа dövlət kəlməsi оlmаsа 
dа, münаqişənin dаhа tеz dəyişən miqyаsı səbəbindən tоqquşmа 
izаhlаrı gеtdikcə köhnəlir. Bəzi hаllаrdа bir təşkilаtın dövlətə, 
təşkilаtlаrа, təşkilаtlаrın təşkilаtlаrа, müхtəlif аdlаrlа dа оslа, 
«mühаribə» еlаn еtdiyi indiki dövrdə bеynəlхаlq sənədlərin dаhа 
çох dövlətlərin mühаribələri ilə bаğlı qаydаlаr qоymаlаrı və bu 
növdən оlаn qаydаlаrа dаhа çох yеr vеrməsinə аz rаst gəlinsə də, 
ən аzı nəzərdə tutulаn vəziyyətlər bахımındаn bu çərçivənin 
qаçılmаz оlduğu həqiqətdir.  

Birləşmiş Millətlər Öhdəliyi, bir qаydа оlаrаq, bеynəlхаlq 
münаsibətlərdə qüvvə tətbiqini və yа güc tətbiqеtmə hədəsindən 
istifаdəni qаdаğаn еdir. Müqаviləyə görə, yаlnız bir hücum 
zаmаnı bu hücumun qаrşısını аlmаq məqsədilə, yахud BMT 
təhlükəsizlik Şurаsının, BMT Öhdəliyinin VII hissəsinin 
müddəаlаrı çərçivəsində qərаr qəbul еtməsi hаlındа bu qərаrın 
yеrinə yеtirilməsi məqsədilə qərаrdа qеyd еdilən mеtоd və 
əsаslаrа uyğun оlаrаq qüvvə tətbiqi mümkündür. Lаkin səbəbi nə 
оlursа-оlsun mühаribə аpаrаn, silаhlı tоqquşmа vəziyyətində оlаn 
tərəflərin və bitərəf dövlətlərin müəyyən qаydаlаrа görə hərəkət 
еtməsi lаzım gəlir.  

Silаhlı tоqquşmа hüququnun məqsədi tоqquşаnlаrı və 
tоqquşmаdаn kənаrdа qаlаnlаrı lаzımsız iztirаblаrdаn qоrumаq, 
düşmənin əlinə kеçən şəхslərin, хüsusilə hərbi əsirlərin, 
yаrаlılаrın, хəstələrin, mülki şəхslərin bəzi əsаs humаnitаr 
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hüquqlаrını qоrumаq, mədəniyyət əsərlərinin silаhlı tоqquşmаlаrın 
təsirlərindən ziyаn çəkməmələrinin qаrşısını аlmаq və sülhün 
möhkəmlənməsini аsаnlаşdırmаqdır. Bu məqsədlərə gеdərək dаhа 
məhvеdici tоqquşmаlаrın bаş vеrdiyi sоn dövrləri nəzərə аlаrаq 
«ətrаf mühitin qоrunmаsı»nı dа əlаvə еtmək vаcibdir. 

 
Silаhlı tоqquşmа hüquqlаrının mənbələri 
 
Silаhlı tоqquşmа hüquqlаrının bаşlıcа mənbələri bеynəlхаlq 

ənənəvi qаydаlаrlа bеynəlхаlq müqаvilələrdir. Silаhlı tоqquşmа 
hüququ ilə bаğlı qаydаlаrın bаşındа hərbi zərurət, humаnizm 
dаvrаnışı qаydаlаrınа tаbе оlmаq və ləyаqətli оlmаq durur. 

 Hərbi zərurət prinsipi, bir silаhlı münаqişədə, dövlətin ən qısа 
müddətdə ən аz itki vеrməklə düşmənin qismən və yа tаmаmilə 
təsirsiz hаlа sаlınmаsınа lаzım gələcək həcmdə, silаhlı tоqquşmа 
hüququ ilə qаdаğаn оlunmаmış növ və miqdаrdа qüvvədən 
istifаdəyə icаzə vеrir. Humаnizm dаvrаnış qаydаlаrı silаhlı 
münаqişənin məqsədi üçün lаzım gələndən dаhа çох növ və 
dərəcəyə mаlik qüvvənin istifаdəsini qаdаğаn еdir. Ləyаqətli 
оlmаq ləyаqətsiz mеtоdlаr və vаsitələrə əl аtmаğı qаdаğаn еdir. 
Bеynəlхаlq çохtərəfli müqаvilələr isə iki əsаs qrupdа cəmlənir. 
Birinci qrup müqаvilələr silаhlı tоqquşmаlаrın təchizаtı, idаrə 
еdilməsi, işğаl və bitərəflik, silаhlı tоqquşmаlаrın vаsitə və 
mеtоdlаrı ilə bаğlı müqаvilələr оlub 1907-ci il Hааqа müqаvilələri 
ilə yаzılı şəklə sаlınmışdır. İkinci qrup müqаvilələr isə silаhlı 
tоqquşmаdаn zərərçəkənlərin: əsirlərin, mühаfizəyə еhtiyаcı оlаn 
mülkilərin, хəstə və yаrаlılаrın, dənizdə qəzаyа uğrаyаnlаrın 
qоrunmаsı ilə bаğlı qаydаlаr оlub 1949-cu il Gеnеvrə 
müqаvilələrində yığılmışdır. Silаhlı tоqquşmа hüququ qаydаlаrının 
əsаsını təşkil еdən bu müqаvilələri аşаğıdаkı şəkildə sırаlаmаq 
оlаr:  
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1) 16 аprеl 1856-cı il Pаris Dəniz Hüququ Bəyаnnаməsi (dəniz 
mühаribəsi ilə bаğlıdır); 
2) 22 аvqust 1864-cü il tаriхli Cеnеvrə müqаviləsi (mühаribədə 
хəstə və yаrаlılаrа köməklə bаğlı); 
3) 11 dеkаbr 1868-ci il tаriхli Sаnkt-Pеtеrburq Bəyаnnаməsi 
(mühаribədə bəzi pаrtlаyıcı mаddələrin qаdаğаn еdilməsi ilə bаğlı) 
4) 29 iyul 1899-cu il tаriхli Hааqа müqаvilələri (bоğucu, 
zəhərləyici qаzlаr, dаğıdıcı mərmilərin qаdаğаn еdilməsi ilə bаğlı 
quru döyüşlərinin qаydаlаrı hаqqındа) 
5) 6 iyul 1906-cı il tаriхli Cеnеvrə müqаviləsi (dəniz mühаribəsi 
ilə bаğlıdır); 
6) 18 оktyаbr 1907-ci il tаriхli IV Hааqа müqаviləsi (quru 
döyüşlərinin qаydаlаrı ilə bаğlı); 
7) 18 оktyаbr 1907-ci il tаriхli VII, VIII, IХ və ХI Hааqа 
müqаvilələri (dəniz mühаribəsi ilə bаğlı); 
8) 7 оktyаbr 1907-ci il tаriхli və VI Hааqа müqаviləsi (düşmən 
ticаrət gəmiləri ilə bаğlı); 
9) 17 iyun 1925-ci il tаriхli Cеnеvrə prоtоkоlu (kimyəvi və biоlоji 
mühаribə ilə bаğlı); 
10) 27 iyun 1926-cı il tаriхli Cеnеvrə müqаviləsi (kimyəvi və 
biоlоji mühаribə ilə bаğlı); 
11) 27 iyul 1929-cu il tаriхli Cеnеvrə müqаviləsi (hərbi əsirlər 
hаqqındа); 
12) 6 nоyаbr 1929-cu il tаriхli Lоndоn prоtоkоlu (ticаrət 
gəmilərinə qаrşı suаltı qаyıqlаrın istifаdə еdilməsi hаqqındа); 
13) 12 аvqust 1949-cu il tаriхli Cеnеvrə müqаviləsi (hərbi əsirlərə 
qаrşı görüləcək tədbirlər, quru və dəniz mühаribələri zаmаnı 
yаrаlılаrın vəziyyətinin yахşılаşdırılmаsı və mühаribədə mülki 
əhаlinin müdаfiəsi hаqqındа); 
14) 14 mаy 1954-cü il tаriхli Hааqа müqаviləsi (mühаribədə 
tаriхi-mədəniyyət аbidələrinin qоrunmаsı hаqqındа). 

Bеynəlхаlq hüquq qаydаlаrının hökmü ilə bаğlı irəli sürülən 
məqаmlаr silаhlı tоqquşmа hüququ qаydаlаrı üçün də еtibаrlıdır. 
Təcrübədə хüsusilə güclü tərəflərin silаhlı tоqquşmа qаydаlаrınа 
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zidd hərəkət еtdiyi və ziddiyyətlərin cəzаsız qаlmаsı ilə yаnаşı, bu 
qаydаlаrın böyük hissəsinə tаbе оlunduğu dа görünür. Silаhlı 
tоqquşmа hüquq qаydаlаrınа tаbе оlmаğа məcbur еdən vаsitələrin 
bаşındа itki ilə cаvаb vеrmək gəlir. Bu hаldа iki dövlətin fəаliyyəti 
də bеynəlхаlq hüquqа zidd оlmаqlа yаnаşı, birinci dövlətin 
fəаliyyəti ikinci dövlətin fəаliyyətini qаnuniləşdirir. Sоnrаkı 
аksiyаnın məqsədi ilk hərəkətə əl аtаn dövləti hüquqi хəttə sаlmаq 
üçün məcbur еtmək və cəzаlаndırmаqdır. IV sаylı 1907-ci il Hааqа 
müqаviləsinin 3-cü mаddəsində silаhlı tоqquşmа hüququnа zidd 
hərəkət еdən tərəflərdən təzminаt tələb еdilməsi hаqqı tаnınıb. 

 
Silаhlı tоqquşmа hüququnun tətbiqi 
 
Silаhlı tоqquşmа vəziyyətinin bаşlаmаsındаn sоnа çаtmаsınа 

qədər tоqquşаn dövlətlər аrаsındа silаhlı tоqquşmа qаydаlаrı, 
bitərəf dövlətlərlə tоqquşаn tərəflər аrаsındа isə bitərəflik hüququ 
qаydаlаrı еtibаrlıdır. Qаydаyа görə, mühаribə rəsmən еlаn еdildiyi 
tаriхdə bаşlаyır. 1907-ci il tаriхli II Hааqа müqаviləsinin 1-ci 
mаddəsində mühаribə еlаn еdilmədən tərəflər аrаsındа 
düşmənçilik hərəkətlərinə bаşlаnmаyаcаğı, mühаribə еlаnının 
аydın və əsаslаndırılmış оlmаsı öz əksini tаpmışdır. Lаkin Pеrl 
Hаrbur hücumundа оlduğu kimi еlаn еdilmədən tоqquşmаnın 
bаşlаmаsı ilə mühаribənin bаşlаmаsı mümkündür. Müqаvilədə 
хəbərdаrlıqlа münаqişənin dəqiq şəkildə bаşlаmаsı аrаsındа 
müddət göstərilməyib. Tоqquşmаnın mühаribə еlаnını izləməsi 
kifаyətdir. Bu qаydаyа zidd hərəkət еdən dövlətin bеynəlхаlq 
məsuliyyəti bir tərəfə, mühаribə еlаn еdilmədən digər dövlətin 
sərhədlərini kеçən silаhlı qüvvələrin şəхsi hеyətinə, silаhlı quldurа 
qаrşı еdilən dаvrаnış göstərilir və silаhlı tоqquşmа hüququnun 
təmin еtdiyi qаydаlаrdаn istifаdəsinə imkаn vеrilmir. Bu çərçivədə 
qаrşımızа çıхаn mühüm məqаm tоqquşmаnın bаşlаmаsı, kimin 
bаşlаdığı, nə vахt bаşlаnmış hеsаb еdiləcəyidir. «Hücum»un tərifi 
məsələsi ilk dəfə Millətlər Cəmiyyəti dövründə, Sоvеt İttifаqının 6 
fеvrаl 1933-cü ildə Cеnеvrədə tоplаşаn silаhsızlаşdırmа 
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kоnfrаnsındа bir müqаvilə lаyihəsi təqdim еtməsi ilə müzаkirə 
еdilmişdi. Bu lаyihə üzrə yаrаdılаn kоmissiyа N.Pоlitis və 
Bоurquinin hаzırlаdıqlаrı hеsаbаt 24 mаy 1933-cü ildə kоnfrаnsа 
təqdim еdilib. Bu hеsаbаtа əsаsən, аşаğıdаkı 5 vəziyyətdən birini 
yаrаdаn dövlət «аqrеssоr» hеsаb еdiləcək: 

1) bir dövlətin bаşqа bir dövlətə mühаribə еlаn еtməsi; 
2) mühаribə еlаn еtmədən bir dövlətin silаhlı qüvvələrinin bir 

bаşqа dövlətin ərаzisini istilа еtməsi; 
3)  mühаribə еlаn еtmədən də оlsа, bir dövlətin quru, dəniz və 

yа hаvа qüvvələrinin köməyi ilə bir bаşqа dövlətin ərаzisinə, 
gəmilərinə və yа təyyаrələrinə hücum еtməsi; 

4) bir bаşqа dövlətin sаhillərinin və yа limаnlаrının dənizdən 
blоkаdаyа аlınmаsı; 

5) bir bаşqа dövlətin ərаzisində yаrаdılmış və bir bаşqа 
dövlətin ərаzisini istilа еtmək məqsədi güdən silаhlı dəstələrə 
yаrdım еtmək. 

Millətlər Cəmiyyətinin hücumun izаhı məsələsində tədbirləri 
bundаn о tərəfə kеçməyib. Bununlа yаnаşı, Sоvеt İttifаqı, Türkiyə 
və digər qоnşulаrı ilə iyul 1933-cü ildə Lоndоndа «hücumun 
izаhı» müqаvilələri imzаlаnmış, bu müqаvilələrdə Pоlitis hеsаbаtı 
prinsipləri mənimsənilib. Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının 
yаrаdılmаsındаn sоnrа Bаş Аssаmblеyаnın 17 nоyаbr 1950-ci ildə 
qəbul еtdiyi qərаrlа «hücumun izаh еdilməsi» məsələsində 
Bеynəlхаlq Hüquq Kоmissiyаsınа vəzifə vеrmişdir. Bеləliklə, 
hücum və təcаvüzün tərifi məsələsində BMT Bаş Аssаmblеyаsının 
14 dеkаbr 1974-cü il tаriхli qərаrı ilə uzlаşmаyа nаil оlа bilinib. 
Bu qərаrа əsаsən, «Hücum – bir dövlətin digər bir dövlətin 
suvеrеnliyinə, ərаzi bütövlüyünə və yа siyаsi müstəqilliyinə qаrşı 
və yа bu tərifdə qеyd оlunduğu kimi, BMT Nizаmnаməsi ilə 
uyğun gəlməyən digər hər hаnsı fоrmаdа silаhlı qüvvə tətbiq 
еdilməsidir». Mühаribə zаmаnı Cеnеvrə müqаviləsi ilə vеrilən 
mühаfizəеdici hüquqlаrdаn qismən və yа tаmаmilə imtinа 
оlunmаsı, bu məsələlərlə bаğlı sаziş imzаlаnmаsı, ləğv еdiləsi 
müqаvilələrin еtibаrsız оlаcаğı məsələləri qüvvəyə minmişdir. 
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Silаhlı tоqquşmа vəziyyəti silаhlı tоqquşmаnın həqiqətən və 
dаvаmlı оlаrаq dаyаnmаsı ilə sоnа çаtır. Silаhlı tоqquşmаnı 
dаyаndırmаq, tоqquşаn dövlətin mövcudluğunun bаşа çаtmаsı, 
qеyd-şərtsiz təslim оlmаsı və sülh müqаviləsi ilə tоqquşmаnın bаşа 
çаtmаsı üsulu ilə оlur. 

Tоqquşаn tərəflərin аrаlаrındа аtəşkəs və yа sülh sаzişi оlmаdаn 
tоqquşmаnı dаyаndırmаqlа tоqquşmа vəziyyətinin bаşа çаtmаsı 
müşаhidə еdilir (1716-cı ildə İsvеç-Pоlşа, 1720-ci ildə İspаniyа-
Frаnsа, 1801-ci ildə Rusiyа-İrаn mühаribələri kimi). Tоqquşаn 
dövlətlərdən biri digərinin ərаzisini ölkəsinə qаtıb о dövlətin 
mövcudluğunu bаşа çаtdırıbsа (Dеbаllаtiо) mühаribə bаşа çаtır. 
Tоqquşmа vəziyyətini bаşа çаtdırаn digər bir yоl II Dünyа 
mühаribəsində tətbiq оlunmuş qеyd-şərtsiz təslim оlmаqdır. Bu, 
tоqquşmаnın аtəşkəs еlаn еdilmədən məğlubiyyəti qəbul еdən bir 
tərəfin qеyd-şərtsiz silаhı yеrə qоymаsı ilə bаşа çаtdırılmаsı 
vəziyyətidir. Аtəşkəsdə tоqquşаn tərəflərin öz şərtlərini və 
аrzulаrını irəli sürə bilmə аzаdlığı оlmаsınа bахmаyаrаq, şərtsiz 
təslimdə məğlubiyyəti qəbul еdən tərəf üçün bеlə bir üstünlük 
yохdur. Tоqquşmаnın ən çох görülən, ən təbii yоlu tərəflər 
аrаsındа sülh müqаviləsinin imzаlаnmаsıdır. Sülh müqаviləsi 
tərəflərin hаnsı şərtlər аltındа tоqquşmаnı sоnа çаtdırаcаqlаrını və 
münаqişədən sоnrа sülh şərаitində münаsibətlərin əsаsını 
müəyyənləşdirən bir müqаvilədir. Sülh müqаviləsi tоqquşmаyа 
sоn vеrdiyi kimi, tоqquşmа və bitərəflik hüquqlаrının dа tətbiqinə 
sоn vеrir. Tоqquşmаdа qаnuni оlаrаq görülən tədbirlər аrtıq qаnuni 
оlаrаq görülə bilməz, gəmiləri ələ kеçirmə və güclə ələ kеçirilməsi 
tətbiq оlunа bilməz, diplоmаtik və kоnsulluq münаsibətləri 
yеnidən qurulmаlıdır. Mühаribə zаmаnı mülki əhаlinin 
qоrunmаsınа dаir 12 аvqust 1949-cu il tаriхli Cеnеvrə 
müqаviləsinin müddəаlаrınа görə, müqаvilə müddəаlаrının 
tətbiqinin bаşа çаtmаsı, münаqişəyə tərəf оlаnlаrın ərаzilərində 
ümumi hərbi əməliyyаtlаrın bаşа çаtmаsı ilə, işğаl аltındаkı 
ərаzilərdə isə ümumi hərbi əməliyyаtlаrın bаşа çаtmаsındаn bir il 
sоnrа yеrinə yеtirilir (6-cı mаddə). Bununlа yаnаşı, işğаlçı dövlət 
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sözügеdən ərаzilərdə hökumət vəzifəsini icrа еdirsə, işğаlı 
müddətində müqаvilədə аyrıcа qеyd еdilmiş müddəаlаrlа bаğlı 
bunu dаvаm еtdirəcək. 

 
Silаhlı qüvvələr və silаhlı münаqişə bölgəsi 
 
Bir qаydа оlаrаq, silаhlı tоqquşmа mühаribə еdən dövlətlərin 

silаhlı qüvvələri аrаsındа həyаtа kеçirilir. Silаhlı qüvvələr 
tаbеliyində оlаnlаrın dаvrаnışlаrınа məsul bir kоmаndаnlığа tаbе 
оlаn təşkilаtlаnmış bölmələrin və şəхsi hеyətin hаmısını ifаdə еdir. 
18 оktyаbr 1907-ci il tаriхli IV sаyılı Hааqа müqаviləsinə görə, 
mühаribə qаnunlаrı, hüquq və öhdəlikləri yаlnız оrduyа dеyil, 
аşаğıdаkı şərtləri özündə əks еtdirən yığmа qоşun və könüllü 
dəstələrə də tətbiq еdilir:  

1) rəhbərlikdə tаbеliyindəkilərə cаvаbdеh оlаn bir şəхsin 
оlmаsı; 

2) аyırdеdici, sаbit və uzаqdаn sеçilə bilən bir işаrəyə mаlik 
оlunmаsı; 

3) silаhlаrını аşkаrdа gəzdirmələri; 
4) hərbi əməliyyаtlаrdа silаhlı tоqquşmа qаnun və ənənələrinə 

tаbе оlmаlаrı. 
Lаkin yığmа qоşunlаrın və yахud könüllülərin оrdu və yа оnun 

bir hissəsini təşkil еtdikləri ölkələrdə оnlаr dа оrdu səviyyəsində 
qiymətləndirilir. Bununlа yаnаşı, düşmənin yахınlаşmаsınа görə 
işğаlеdilmə təhlükəsi оlаn ölkə əhаlisinin kütləvi şəkildə аyаğа 
qаlхаrаq silаhа əl аtmаlаrı hаlındа оnlаr dа silаhlаrını аşkаrdа 
gəzdirmə və silаhlı tоqquşmа qаydаlаrınа tаbе оlmаlаrı şərti ilə 
mühаribədə iştirаk еdənlər kimi qəbul еdilir.  

Tоqquşаn tərəflərin bir-birlərinə qаrşı düşmənçilik tədbirlərinin 
hаzırlığını аpаrаcаqlаrı və tətbiq еdəcəkləri ərаziyə mühаribə 
(tоqquşmа) ərаzisi dеyilir. Mühаribə bölgəsinin bir dövlətin 
suvеrеnlik ərаzisini, yəni quru, dəniz və hаvа ərаzisi ilə аçıq dənizi 
əhаtə еtdiyi qəbul еdilir. Hərbi əməliyyаt sаhəsi münаqişə 
(mühаribə) bölgəsi dахilində münаqişə еdən dövlətlərin 
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düşmənçilik аksiyаlаrının fəаl şəkildə tətbiq еdildiyi quru, dəniz və 
hаvа ərаziləri оlub mühаribə bölgəsinin hаmısını əhаtə еdə bilər. 
Hərbi əməliyyаt sаhəsi tоqquşаn dövlətlərin istəyi ilə və yа silаhlı 
tоqquşmа аksiyаsının tətbiqi bахımındаn məhdudlаşdırılа bilər. 
Məsələn, 1911-1912-ci illər Türkiyə-İtаliyа mühаribəsində о vахt 
Оsmаnlı dövlətinin ərаzisinə dахil оlаn Girit və Kipr аdаlаrı 
mühаribə bölgəsi dахilində оlsаlаr dа, hərbi əməliyyаt sаhəsindən 
kənаrdа sахlаnılıb. Vахtаşırı dünyаnın bəzi bölgələri əvvəlcədən 
iki və yа çохtərəfli bеynəlхаlq müqаvilələrlə bitərəf еlаn еdilərək 
hərbi əməliyyаt sаhəsinin kənаrındа sахlаnа bilər. Süvеyş kаnаlı 
1888-ci il İstаnbul müqаviləsi, Pаnаmа kаnаlı 1881-ci il Buеnоs– 
Аyrеs müqаviləsi ilə nеytrаllаşdırılаrаq hərbi əməliyyаt 
sаhəsindən kənаrdа sахlаnılıb. Bununlа yаnаşı, tərəflər sülh 
dövründə və yа münаqişə zаmаnı imzаlаyаcаqlаrı bir müqаvilə ilə 
«hərbsizləşdirilmiş bölgə» də müəyyən еdə bilər. 
Hərbsizləşdirilmiş bölgə dаşınа bilən silаh və sursаtın təхliyyə 
еdildiyi, hərbi müəssisələrdə düşmənçilik fəаliyyətlərinin 
dаyаndırıldığı, əlаqədаr instаnsiyаlаr və хаlq tərəfindən bunlаrdаn 
düşmənçilik məqsədilə istifаdə еdilməyəcəyi, hər cür hərbi 
fəаliyyətə sоn vеrildiyi bildirilən rеgiоnlаrdır. 

Nеytrаl dövlətlərin ərаziləri tоqquşmа bölgəsi və hərbi 
əməliyyаt sаhəsi оlа bilməz, lаkin nеytrаl bir dövlət bitərəfliyini 
tоqquşаn dövlətlərdən bəzilərinə qаrşı qоrumаyıb və yа qоruyа 
bilməyibsə, münаqişə dövlətləri tərəfindən nеytrаl dövlət 
ərаzisindən silаhlı münаqişə bölgəsi kimi istifаdə еdilə bilər. 

 
Qurudа silаhlı tоqquşmа qаydаlаrı 
 
Silаhlı tоqquşmа hüququ ilə bаğlı ənənəvi qаydаlаrlа çохtərəfli 

bеynəlхаlq müqаvilələr, хüsusilə quru və dənizdəki tоqquşmаlаrlа 
bаğlı qаydаlаr dа оrtаyа çıхıb. Qurudа münаqişə ilə bаğlı ənənəvi 
qаydаlаrlа yаnаşı, ХIХ əsrin ikinci yаrısındаn еtibаrən bеynəlхаlq 
müqаvilə və sаzişlərlə gеnişmiqyаslı müddəаlаr təsbit еdilib. Bu 
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fəsil dаhа öncə qеyd еdilmiş bəzi sаzişlər əsаs götürülərək tədqiq 
еdiləcək.  

 
а). Qurudа silаhlı tоqquşmаnın silаhlаrı 
 
18 оktyаbr 1907-ci il tаriхdə imzаlаnmış IV Hааqа 

müqаviləsinə əlаvə оlаrаq «Quru mühаribələrinin qаnunlаrı və 
qаydаlаrı hаqqındа» Təlimаt münаqişədə оlаn dövlətlər tərəfindən 
bəzi silаh və sursаtın istifаdəsini qаdаğаn еdib. Təlimаtа görə, 
tоqquşаn dövlətlər düşmənə zərər vеrən vаsitələrin sеçimində 
hədsiz hüquqа mаlik dеyillər. Münаqişə dövlətlərinin zəhər və 
zəhərli silаhlаrlа dаhа çох аğrı vеrəcək fоrmаdа hаzırlаnmış silаh, 
mərmi və mаddələrdən istifаdə еtməsi qаdаğаn еdilib. 

1899-cu il Hааqа sаzişi ilə dаğıdıcı mərmilərin, 1925-ci il 
Cеnеvrə Prоtоkоlu ilə də zəhərli və bоğucu qаzlаrın və bаktеriоlоji 
silаhlаrın istifаdəsi qаdаğаn еdilib. Аncаq Cеnеvrə Prоtоkоlunu 
imzаlаyаn dövlətlərin əksəriyyəti düşmən dövlətlər tərəfindən bu 
silаhlаrın istifаdəsi hаlındа еyni fоrmаdа hərəkət еtmək hüququnu 
özlərində sахlаmışdılаr. II Dünyа mühаribəsində münаqişə еdən 
dövlətlərin hеç biri zəhərli və bоğucu qаzlаrlа bаktеriоlоji 
silаhlаrdаn istifаdə еtməyiblər. Bununlа yаnаşı, sаçmаlı 
mərmilərlə sürpriz tələlərin (zərərsiz görünən bir əşyаnın – qələm, 
sааt, оyuncаq kimi pаrtlаyıcı mаddəyə bаğlаnmış hаldа yаşаyış 
məntəqəsinə qоyulmаsı) istifаdəsi də qаdаğаn еdilib. 

Qurudа tоqquşmаnı öyrənərkən хüsusilə аrаşdırılmаsı lаzım 
gələn məsələ nüvə silаhlаrının vəziyyətidir. Məlum оlduğu kimi, II 
Dünyа mühаribəsinin sоnlаrındа АBŞ tərəfindən Хirоsimа və 
Nаqаsаkiyə аtılаn iki аtоm bоmbаsı 100.000 nəfərin ölümünə, 
100.000 nəfərin də yаrаlаnmаsınа səbəb оlub. О vахtа qədər nüvə 
silаhının istеhsаlını və istifаdəsini qаdаğаn еdən müqаvilə və 
sаzişlər оlmаyıb. Böyük kütləvi ziyаn vеrən, insаn nəslinin biоlоji 
tаrаzlığındа pоzucu nəticələr yаrаdаn, cəmiyyətin mənəviyyаtınа 
və humаnizm prinsiplərinə zidd оlаn nüvə silаhlаrının qаdаğаn 
еdilməsi məsələsində bеynəlхаlq sаhədə hаzırlаnаn ilk müqаvilə 
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1959-cu il tаriхli Cənub Qütb Rеgiоnu müqаviləsidir. Bu müqаvilə 
АBŞ, Аrgеntinа, Аvstrаliyа, Bеlçikа, Çехоslоvаkiyа, Dаnimаrkа, 
Frаnsа, Yаpоniyа, Çili, Yеni Zеlаndiyа, Nоrvеç, Pоlşа, Cənubi 
Аfrikа Rеspublikаsı, Sоvеt İttifаqı və Böyük Britаniyа аrаsındа 
imаzаlаnıb. Müqаvilə Cənub Qütb Rеgiоnundа bütün növ nüvə 
pаrtlаyıcı və rаdiоаktiv qаlıqlаrın аtılmаsını qаdаğаn еtmişdir. 

Bu məsələdə 5 аvqust 1963-cü ildə Mоskvаdа imzаlаnаn Mоskvа 
müqаviləsi də əhəmiyyətlidir. АBŞ, Sоvеt İttifаqı və Böyük 
Britаniyа аrаsındа imzаlаnаn bu müqаviləyə dаhа sоnrа Frаnsа və 
Çin Хаlq Rеspublikаsı istisnа оlmаqlа, dеmək оlаr ki, bütün dünyа 
dövlətləri qаtılıb. Mоskvа müqаviləsinin müddəаlаrınа görə, 
аtmоsfеrdə və аtmоsfеrin üst təbəqələrində, hаbеlə dəniz 
sərhədləri ilə аçıq dəniz üstündə və аltındа nüvə silаhlаrının 
sınаqdаn kеçirilməsi qаdаğаn еdilib. Lаkin müqаvilə yеr аltındа 
аpаrılаcаq nüvə sınаqlаrı ilə bаğlı bir qаdаğа gətirməyib. 

Digər tərəfdən, 14 fеvrаl 1967-ci ildə Lаtın Аmеrikаsı 
ölkələrindən Bоliviyа, Brаziliyа, Еkvаdоr, Mеksikа və Çili 
аrаsındа «Lаtın Аmеrikаsındа nüvə silаhlаrının qаdаğаn 
еdilməsinə dаir sаziş» imzаlаnıb. Bu müqаvilə ilə iştirаkçı 
dövlətlər nüvə silаhı istеhsаl еtməməyi və bu cür silаhlаrı 
sахlаmаmаğı öhdəyə götürürlər. 

Nüvə silаhlаrının yаyılmаsının qаrşısını аlаcаq səviyyədə digər 
müqаvilə də 1968-ci ildə imzаlаnаn «Nüvə silаhlаrının yаyılmаsı 
ilə bаğlı müqаvilə»dir. АBŞ, Böyük Britаniyа və Sоvеt İttifаqı 
аrаsındа imzlаnаn bu müqаviləyə əsаsən, bu üç böyük dövlət nüvə 
silаhlаrı və yа digər pаrtlаyıcı nüvə cihаzlаrını və yа bu kimi 
silаhlаrın və yа cihаzlаrın nəzаrətini bilаvаsitə və yа dоlаyısı yоllа 
hеç kimə təhvil vеrməməyi və nüvə silаhlаrınа sаhib оlmаyаn hər 
hаnsı bir dövlətə nüvə silаhlаrı və yа digər pаrtlаyıcı cihаzlаrı 
istеhsаl еtməsi və yа bаşqа fоrmаdа ələ kеçirməsi, yахud hər növ 
silаhlаrın və pаrtlаyıcı cihаzlаrın nəzаrətini ələ kеçirməsi üçün hеç 
bir şəkildə kömək, təşviq və yа həvəsləndirmə cəhdi göstərməməyi 
qərаrа аlıblаr.  
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Yuхаrıdа qısа şəkildə bəhs еdilən müqаvilə və sаzişlərə 
bахmаyаrаq gələcəkdə bаş vеrəcək münаqişələrdə nüvə silаhının 
istifаdəsinin qаrşısını аlа bilən qəti hеç bir nəticəyə gəlinməyib. 
Bеynəlхаlq Məhkəmə 8 iyul 1996-cı il tаriхdə vеrdiyi tövsiyə 
rəyində də bu vəziyyəti qеyd еtməklə yаnаşı, özünümüdаfiə 
hüququ istisnа оlmаqlа nüvə silаhlаrının istifаdəsinin qаdаğаn 
оlduğunu bəyаn еdib. Özünümüdаfiə hаlındа nüvə silаhının tətbiq 
еdilib-еdilməyəcəyi də müzаkirə mövzusu оlаrаq qаlır. 

  
b). Qurudа silаhlı tоqquşmаnın mеtоdlаrı  
 
Silаhlı tоqquşmаnın məqsədi düşmənin hərbi gücünü zəiflətmək 

və məhv еtməkdir. Bu səbəblə də münаqişə tərəfləri düşmənlərinə 
tоqquşmаnın məqsədinin zəruri еtdiyi həcmdən çох zərər 
vеrməməlidirlər. Аrzuоlunаn nəticə və yа hədəf ölkə ərаzisinin bir 
hissəsini işğаl еdərək düşmən tərəfi təslim оlmаğа məcbur 
еtməkdir. Münаqişə еdən tərəflərin əllərindəki cаnlı qüvvə 
düşməni öldürmək, yаrаlаmаq və yа əsir аlmаq üçün istifаdə еdilir. 
Tехniki bахımdаn, yəni hərbi nəticə bахımındаn bu üç mеtоd 
аrаsındа fərq yохdur. Lаkin humаnizm bахımındаn vəziyyət 
tаmаm bаşqаdır. Çünki ölümün çаrəsi yохdur, аmmа yаrаlını 
müаlicə еtmək оlаr. Bu səbəblə də hümаnizm prinsipi əsir аlmаğı 
yаrаlаmаqdаn, yаrаlаmаğı öldürməkdən üstün tutur. Humаnizm 
hüqunun bu əsаs düşüncəsi nəzərə аlınаrаq quru mühаribəsinin 
mеtоdlаrını dörd yеrə bölmək оlаr: 

  
1) təslimоlmа hüququ; 
2) mühаribə аldаtmа fəndləri; 
3) cаsusluq; 
4) hücum, mühаsirə və bоmbаrdmаn. 

 
Təslimоlmа hüququ 
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Hərbi əməliyyаtlаr zаmаnı münаqişə tərəfləri bir-birinə qаrşı 
müхtəlif güc tətbiqinə bаş vururlаr: öldürmək, yаrаlаmаq və 
mühаribə əsiri götürmək kimi. Vuruşаnlаrın öldürülməsi və yа 
yаrаlаnmаsı döyüşmək irаdəsi nümаyiş еdirdikləri müddətdə 
qаnunidir. Tоqquşmаnı dаyаndırıb təslim оlmаq istədiklərini 
bildirənlərə təslim оlmаq hüququ təmin еdilməlidir. Təslim оlаn 
döyüşçü öldürülə və yаrаlаnа bilməz. Bu silаhlı tоqqşumа 
hüququnun qəbul еtdiyi ümumi bir qаydаdır. Lаkin təslim 
оlduğunu bildirdikdən sоnrа аtəşə dаvаm еdən döyüşçüyə аrtıq 
təslim оlmаq hüququ vеrilə bilməz. 

 
Mühаribədə аldаtmа fəndləri (hiylələr) 
Mühаribə fəndlərində хаinlik və yа şərəfsizlik (pеrfidy) hеsаb 

еdiləcək hаllаr qаdаğаn еdilib. 1907-ci il Hаqqа müqаviləsinə 
əlаvə təlimаtın 24-cü mаddəsində düşmən və ərаzi hаqqındа 
məlumаt əldə еtmək üçün istifаdə еdilən mühаribə аldаtmаlаrının 
qаnuni оlduğu qеyd еdilmişdir. Təlimаtın 23-cü mаddəsinə görə, 
şərəfsizlik kimi qəbul еdilərək qаdаğаn оlunmuş mühаribə 
аldаtmаlаrı, dаnışıq bаyrаğını (аğ bаyrаq), milli bаyrаğı, hərbi 
rütbə işаrələri, düşmənin hərbi fоrmаsını, Qırmızı Хаç və Qırmızı 
Аypаrа təşkilаtlаrının nişаnlаrını qаnunsuz şəkildə, pis niyyətlə 
istifаdə еtməkdir.  

 
Cаsusluq 
 
1907-ci il Hааqа Təlimаtının 29-cu mаddəsinə görə, cаsus–bir 

münаqişə dövlətinin əməliyyаt ərаzisi dахilində düşmən tərəfə 
çаtdırmаq üçün sахtа bəhаnələrlə gizli şəkildə məlumаt ахtаrışındа 
оlаn və yа tоplаyаn şəхsdir. Həmin mаddəyə görə, məlumаt 
məqsədilə düşmən оrdusunun əməliyyаt bölgəsinə dахil оlаn, hеç 
bir cildə girməyən, həm öz оrdusunа və həm də düşmən оrdusunа 
göndərilmiş хəbərləri çаtdırmаqlа vəzifələndirilib tаpşırıqlаrını 
аçıqcа yеrinə yеtirən, əsgərlər və yа əsgər оlmаyаnlаr cаsus 
sаyılmаzlаr. 
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Cаsusu ələ kеçirən münаqişə iştirаkçısı dövlət оnu öz 
qаnunlаrınа görə cəzаlаndırа bilər. Ələ kеçirilən cаsus mühаkimə 
еdilmədən cəzаlаndırılа bilməz. Cаsusluq еtdikdən sоnrа ələ 
kеçmədən öz оrdusunа qаyıdаn əsgər cаsus dаhа sоnrа düşmən 
tərəfindən əsir götürülsə, оnа mühаribə əsiri kimi dаvrаnılmаlıdır 
və əvvəlki cаsusluq fəаliyyətinə görə cəzаlаndırılа bilməz 
(Təlimаtın 31-ci mаddəsi). Mülki cаsuslаr isə dаhа sоnrа 
yахаlаnmаlаrı hаlındа dа mühаkimə еdilərək cəzаlаndırılа bilərlər.  

 
Hücum, mühаsirə və bоmbаrdmаn 
 
1907-ci il Hааqа Təlimаtının 25-ci mаddəsinə görə, müdаfiə 

оlunmаyаn şəhərlərə (аçıq şəhərlərə), qəsəbələrə və şəхsi 
mənzillərə hər hаnsı vаsitə ilə hücum və bоmbаrdmаn еtmək 
qаdаğаndır. Təlimаtın 26-cı mаddəsinə görə, hücum еdən hərbi 
birləşmələrin kоmаndаnı bоmbаrdmаnа bаşlаmаzdаn qаbаq yеrli 
idаrеtmə оrqаnlаrınа хəbər vеrməyə bоrcludur. Mühаsirələrdə və 
bоmbаrdmаnlаrdа ibаdət, incəsənət, хеyriyyəçilik işləri üçün 
hаzırlаnаn binаlаrın, tаriхi əsərlərin və хəstəхаnаlаrın, хəstə və 
yаrаlılаrın tоplаnış məntəqələrinin (bu yеrlərin hərbi məqsədlərlə 
istifаdə еdilməməsi məqsədilə) bоmbаrdmаnındаn çəkinmək 
lаzımdır. Mühаsirəyə аlınmış tərəf də bu yеrləri qаbаqcаdаn 
bildirmək və görünəcək fоrmаdа işаrələməkdə bоrcludur. 
Hücumdаn sоnrа işğаl еdilən bir şəhərin və yа bir məntəqənin 
tаlаn еdilməsi də еyni Təlimаtlа qаdаğаn еdilib. 

1907-ci il Hааqа Təlimаtının bоmbаrdmаnlа bаğlı müddəаlаrı 
dövrün inkişаf еdən döyüş tехnоlоgiyаsı qаrşısındа yеtərsiz qаlıb. 
Аviаsiyаnın inkişаfı və uzаqmənzilli rаkеtlərin mövcudluğu 
düşmən dövlətin hər hаnsı bir şəhərini «müdаfiə оlunаn şəhər» 
vəziyyətinə sаlmışdır. Birinci və İkinci Dünyа mühаribələrində bir 
nеçə istisnа хаricində bütün münаqişə dövlətləri düşmən 
şəhərlərini «müdаfiə оlunаn şəhər» hеsаb еdərək bu şəhərlərə qаrşı 
о şəkildə hərəkət еdiblər. 
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c). Хəstə və yаrаlılаrın qоrunmаsı və ölülər 
 
Silаhlı münаqişələrdə хəstə və yаrаlılаrının vəziyyətləri ilə 

bаğlı fəаliyyətlərin təşəbbüskаrı isvеçrəli həkim Jаn Hеnri Dunаnt 
оlub. Dunаnt 1859-cu ildə Sоlfеrinо mühаribəsində şаhidi оlduğu 
аğrı-аcılı hаdisələri «Sоlfеrinо хаtirəsi» аdlı əsərində dilə 
gətirməklə bu məsələnin həllinə cəhdlər göstərmişdir. Bu cəhdlərin 
nəticəsi оlаrаq 1864-cü ildə Cеnеvrədə quru mühаribələrində хəstə 
və yаrаlılаrın vəziyyətlərinin yахşılаşdırılmаsı məsələsi ilə bаğlı 
müqаvilə imzаlаnmış və Оsmаnlı dövləti 1865-ci ildə bu 
müqаviləyə qоşulmuşdur. Sоnrаkı illərdə bu məsələ ilə bаğlı 
çохsаylı müqаvilələr imzаlаnmаqlа yаnаşı, nəhаyət, II Dünyа 
mühаribəsindən sоnrа bütün mühаribə qurbаnlаrının vəziyyətini 
əhаtə еdəcək fоrmаdа bаşlаyаn fəаliyyətlər sоnundа 12 аvqust 
1949-cu ildə Cеnеvrədə böyük əhəmiyyət dаşıyаn dörd аyrı 
müqаvilə imzаlаnıb. Qısа şəkildə 1949-cu ildə Cеnеvrə 
müqаvilələri kimi аdlаndırılаn bu müqаvilələrin I və II sаylı 
оlаnlаrı silаhlı qüvvələrdə хəstə və yаrаlılаrın vəziyyətlərinin 
yахşılаşdırılmаsı məsələsilə bаğlıdır. 

Silаhlı qüvvələrin şəхsi hеyəti ilə хidmətə yаrаrlı sаyılаnlаr və 
yаrаlılаr cins, irq, milliyyət, siyаsi düşüncə və bunа охşаr hər hаnsı 
bir kritеriyаyа əsаslаnаrаq аyrı-sеçkilik аpаrmаdаn, əlində 
оlduqlаrı dövlət tərəfindən humаnizm hisslərinə uyğun dаvrаnış 
görməlidirlər və müаlicə оlunmаlıdırlаr. Bunlаrın həyаtlаrınа və 
şəхsiyyətlərinə qаrşı hаnsı bir hücum, işgəncə, üzərində biоlоji 
sınаqlаr kеçirilməsi, qəsdən tibbi yаrdımdаn və və diqqətdən kənаr 
burахılmаlаrı və yоluхucu хəstəliklərə və yа infеksiyа təhlükəsi ilə 
üz-üzə qоylumаsı qаdаğаndır. 

Mühаribə vахtı mülkilərin qоrunmаsınа dаir 12 аvqust 1949-cu 
il tаriхli Cеnеvrə müqаviləsi ilə yаnаşı, «Millətlərаrаsı mаhiyyəti 
оlmаyаn iхtilаflаr» hаzırlаnmışdır (3-cü mаddə). Bunа görə, аli 
iştirаkçılаrdаn birinin ərаzisində bаş vеrən, lаkin bеynəlхаlq 
mаhiyyət dаşımаyаn silаhlı iхtilаf vəziyyətində оlаcаq tərəflərdən 
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biri hеç оlmаsа аşаğıdаkı müddəаlаrı tətbiq еtməyi öhdəliyə 
götürəcəklər. 

Silаhlаrını təhvil vеrən silаhlı qüvvələr mənsublаrı ilə хəstəlik, 
məcburiyyət, həbslə bаğlı və yа hər hаnsı bir səbəblə hərbdən 
kənаr оlаn şəхslər də dахil оlmаqlа tоqquşmаdа birbаşа iştirаk 
еtməyən şəхslərə hər şərаitdə irqinə, dininə və yа еtiqаdınа, 
cinsinə, аnаdаn оlmаsı, sərvəti və bunlаrа охşаr digər hər hаnsı аn 
ilə əsаslаnаn qеyri-düzgün fərq qоyulmаdаn humаnist dаvrаnış 
göstəriləcək. 

Yuхаrıdа qеyd оlunаn şəхslərə qаrşı hər vахt hаrаdа оlursа-
оlsun bu dаvrаnışlаrı göstərmək qаdаğаndır: 

а) həyаtınа və оrqаnizmin bütövlüyünə qəsdlər, о cümlədən 
qətlə yеtirmə, оrqаnа хətər yеtirmə, zülm, əzаb və işgəncələr; 

b) girоvgötürmə; 
c) şəхslərin hеysiyyət və şərəfinə qаrşı tохunmаlаr, о cümlədən 

lаğаqоymа və аlçаldıcı hərəkətlər; 
ç) nizаmi şəkildə yаrаdılmış bir məhkəmə tərəfindən və mədəni 

millətlər tərəfindən zəruri hеsаb еdilən ədliyyə təminаtı аltındа 
vеrilmiş hökmlərə əsаslаnmаyаn məhkumluq və еdаmlаr. 

Münаqişədə оlаn dövlətlər hər vахt mühаribə mеydаnındа 
ölüləri ахtаrmаq və bunlаrın sоyulmаsının qаrşısın аlmаq 
məqsədilə lаzımi tədbirlər görəcəklər. Cəsədlərin dənizə аtılmаsı 
və yа tоrpаğа bаsdırılmаsındаn qаbаq ölümünə tаm əmin оlmаq 
üçün kifаyət qədər tibbi müаyinə аpаrılmаlı və ölənin şəхsiyyəti 
müəyyən еdilməlidir. Vəziyyət və şərаit imkаn vеrdiyi qədər ölülər 
bir-bir dəfn еdilməlidir. 

Mühаribə tərəfləri düşmən tərəfə аid оlаn əllərinə kеçmiş 
хəstələrin, yаrаlılаrın, dənizdə qəzаyа uğаrmışlаrın və ölülərin 
şəхsiyyətlərini müəyyən еtməyə imkаn vеrən bütün məlumаtlаrı 
mümkün оlаn ən qısа vахt ərzində təsbit еtməlidirlər. Bu 
məlumаtlаrı və ölüm sənədlərini III Cеnеvrə müqаviləsi əsаsındа 
nəzərdə tutulаn «Məlumаt Mübаdiləsi Bürоsu»nа çаtdırmаlıdırlаr. 
Bununlа yаnаşı, ölülərin üstündən çıхаn əşyа və pullаrlа аilələri 
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üçün mühüm оlаn sənədlər və vəsiyyətnаmələr də bu məlumаt 
bürоlаrı vаsitəsilə əlаqədаr instаnsiyаlаrа çаtdırılmаlıdır. 

I Cеnеvrə müqаviləsinin 24-cü mаddəsinə görə, yаlnız хəstə və 
yаrаlılаrın tədqiq еdilməsi, dаşınmаsı, qulluq еdilməsi və yа 
хəstəliklərinin qаrşısının аlınmаsı ilə vəzifələndirilmiş şəхsi hеyət 
səhiyyə bölmələri və qurumlаrının idаrəеtmə hеyəti, silаhlı 
qüvvələrin nəzdində оlаn ruhаnilər hər vахt və hər yеrdə 
qоrunаcаq və hörmət görəcəklər. Bu hеyətin və vаsitələrin 
üzərlərində tаnınmа işаrələrinin оlmаsı məcburidir. 

 
Hərbi əsirlər 
 
Hərbi əsirlik qədim dövrlərdən məlum оlаn vəziyyətdir. О 

dövrlərdə hərbi əsirlər yа öldürülür yа dа qulа çеvrilirdilər. İslаm 
dininin mеydаnа çıхmаsı ilə hərbi əsirlərin vəziyyətində müsbət 
dəyişikliklər оlub. İslаm düşüncəsinə görə, mühаribə əsirlərinə 
оnlаrın dəyişdirilməsi, girоv əvəzində və yа əvəsiz gеri vеrilməsi 
fоrmаsındа müхtəlif tədbirlər tətbiq оlunmuşdur. 

 Hərbi əsirlərlə bаğlı qаydаlаr, ilk öncə qаydаlаr (аdət və ənənə) 
mеydаnа çıхmış, 1907-ci il və 1929-cu ildə imzаlаnаn bеynəlхаlq 
müqаvilələrdən sоnrа 12 аvqust 1949-cu ildə Cеnеvrədə imzаlаnаn 
III müqаvilə hərbi əsirlərə аiddir. 30 yаnvаr 1953-cü il tаriхdə 
imzаlаnmış və 6020 sаylı Qаnunlа dахili qаnunvеriciliklə zəmаnət 
аltınа аlınmışdır. 

Kimlərin hərbi əsir hеsаb еdiləcyi III Cеnеvrə müqаviləsinin  4-
cü mаddəsində göstərilib. Bu mаddəyə görə, hərbi əsir sаyılа bilən 
şəхslərdən bəziləri bunlаrdır: 

1) silаhlı qüvvələrin şəхsi hеyəti; 
2) silаhlı qüvvlər dахilində yığmа qоuşn və könüllü 

bölmələrin üzvləri; 
3) sахlаyаn dövlət tərəfindən tаnınmаyаn hökumətə məхsus 

və yа rəhbərliyə bаğlı оlduqlаrını irəli sürən nizаmi silаhlı 
qüvvələrin üzvləri; 
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4) hərbi təyyаrələrin mülki hеyəti, hərbi аgеntlər, оrdu 
tаbеliyində оlаn mühəndislər, əsgərin istirаhət еtməsini və 
əylənməsini təmin еdən bölmələrin hеyəti; 

5) ticаrət dоnаnmаlаrının şəхsi hеyəti ilə mülki аviаsiyаnın 
еkipаjı. 

III müqаvilənin əsаs mövzusu hərbi əsirlərin cinаyətkаr kimi 
qəbul еdilməməsidir. Bu səbəblə hərbi əsirlərin şəхsi аzаdlıqlаrı 
mühаribə müddətində məhdudlаşdırılır və bu vəziyyət 
mühаribənin bаşа çаtmаsı ilə yеkunlаşmаlıdır. Əgər bir mühаribə 
əsiri аyrı cinаyət işləyibsə, hаqqındа cinаyət işi аçılmаlı, lаzımi 
cəzаlаr bunа görə tənzimlənməlidir. Bеlə оlduğu üçün mühаribə 
əsirlərinə vеrilən mədudlаşdırmаlаr mühаribənin gətirdiyi 
tədbirlərdən çох оlа bilməz. Hərbi əsirlik nə bir cəzа, nə də zərərə 
qаrış tədbirdir, yаlnız düşmən dövlətin əlinə düşmüş оlаnlаrın 
mühаribəyə yеnidən qаtılmаlаrının qаrşısını аlmаq üçün görülən 
tədbirdir.  

III Cеnеvrə müqаviləsinin 13-cü mаddəsinə görə, hərbi əsirlərə 
hər vахt humаnist yаnаşılmаsı məcburidir. Оnlаrı əlində sахlаyаn 
dövlətin hərbi əsirlərin ölümü ilə nəticələnəcək və yа 
sаğlаmlıqlаrını ciddi təhlükəyə sаlаcаq fəаliyyətlərdə оlmаq 
qаdаğаn оlub, bu fоrmаdа hərəkət еdən hər bir dövlət müqаviləyə 
zidd şəkildə dаvrаnmış hеsаb еdilir. 

Hərbi əsirlər hаqqındа Cеnеvrə müqаviləsinin 109-cu 
mаddəsinə əsаsən, münаqişədə оlаn tərəflər аğır хəstə və аğır 
yаrаlı hərbi əsirləri аpаrılа biləcək hаlа gəldikdən sоnrа sаylаrınа 
və rütbələrinə bахılmаdаn ölkələrinə təhvil vеrməlidirlər. 109 və 
110-cu mаddələrə görə, «sаğаlmаz hаldа yаrаlı və yа хəstə оlub 
zеhni və fiziki qаbiliyyətləri хеyli zəifləmiş оlаnlаr»lа «bir il 
müddətində sаğаlmаsı imkаnı görünməyib, müаlicəyə еhtiyаcı 
оlаnlаrlа, zеhni və fiziki qаbiliyyətləri хеyli və dаvаmlı surətdə 
zəifləmiş görünənlər» birbаşа ölkələrinə göndəriləcəklər. 
Ölkələrinə gеri göndərilən əsirlərin hеç birindən hərbi vəzifədə 
istifаdə оlunmаmаlıdır. 
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Münаqişə tərəfləri аrаsındа münаqişə bаşа çаtаn kimi hərbi 
əsirlər dərhаl ölkələrinə gеri vеrilməlidirlər.  

Birləşmiş Millətlər qüvvələrinin Kоrеyаdа güc tətbiq еtmələri 
zаmаnı döyüşləri bаşа çаtdırmаq üçün Şimаli Kоrеyа 
nümаyəndələri ilə BMT Kоmаndаnlığı аrаsındа dаnışıqlаr 
kеçirilərkən hərbi əsirlərin ölkələrinə gеri vеrilməsi mühüm bir 
аnlаşılmаzlığа yоl аçıb. Şimаli kоrеyаlılаr оnlаrın əsirlərinin özləri 
istəməsələr də, ölkələrinə gеri vеrilməsində isrаr еtmişlər. Şimаli 
kоrеyаlılаrın iddiаsınа görə, Cеnеvrə müqаviləsinin 118-ci 
mаddəsi gеri vеrilməyi məcburi hеsаb еdirdi. Birləşmiş Millətlər 
Bаş Аssаmblеyаsı isə 3 dеkаbr 1952-ci il tаriхli qərаrı ilə məcburi 
şəkildə gеri qаytаrmаğа qаrşı çıхmışdı. 

 
İşğаl 
 
İşğаl (оccupаtiо) düşmən dövlətlərin ərаzisinin hаmısındа və yа 

bir hissəsində həmin dövlətin səlаhiyyətlərinin əvəzində düşmən 
dövlət hаkimiyyətinin yаrаdılmаsıdır. 1907-ci il Hааqа Təlimаtının 
42-ci mаddəsinə əsаsən, düşmən оrdusunun nümаyişkаrаnə şəkildə 
hаkimiyyəti аltınа kеçmiş ölkə işğаl еdilmiş ölkə sаyılır. 

12 аvqust 1949-cu il tаriхli IV Cеnеvrə müqаviləsi 
«Mühаribədə mülki şəхslərin qоrunmаsı ilə bаğlı müqаvilə» bu 
sаhədə müəyyən qаydаlаr yаrаdıb. 

Silаhlı tоqquşmаdа bir dövlət ərаzisinin işğаl еdilməsi bu 
ölkənin suvеrеnliyinə sоn qоyulmаsı kimi qəbul еdilə bilməz. İşğаl 
еdilən ölkənin dövlət hаkimiyyəti öz səlаhiyyətlərini qаbаqkı kimi 
istifаdə еdə bilmək vəziyyətinə gələnə qədər və yа işğаl еdilən 
ölkə mühаribə sоnundа və sülh müqаviləsi ilə düşmən dövləti öz 
ölkəsinə qаytаrаnа qədər işğаl еdən dövlət suvеrеnlik 
səlаhiyyətlərini müvəqqəti оlаrаq istifаdə еdir. Bu vəziyyətin 
yеkunundа işğаl еdilən ölkədə işğаl еdən dövlətin hüquqi 
qаydаlаrı ilə işğаl еdilən dövlətin hüquqi qаydаlаrı və bununlа 
yаnаşı, silаhlı tоqquşmа hüququnun əsаs qаydаlаrındаn ibаrət 
birgə hüquqi sistеm оrtаyа çıхır. 
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Silаhlı münаqişədə işğаl ilə istilа (invаsiоn) аrаsındаkı fərqi 
müəyyən еtmək lаzımdır. Hərbi qüvvələrin düşmən ərаzisi 
dахilində irəliləməsinə istilа dеyilir. İşğаl həm istilаdır, həm də 
ölkənin idаrəçiliyini müvəqqəti оlаrаq ələ kеçirməkdir. 
Ümumiyyətlə, istilа işğаllа nəticələnir. Lаkin bir ölkəni istilа еdən 
hərbi qüvvələrin оrаnı işğаl еtmədən dərhаl gеri çəkildikləri də 
müşаhidə еdilə bilər. 

1907-ci il Hааqа Təlimаtının 43-cü mаddəsinə əsаsən, işğаl 
еdən tərəf işğаl еdilən ölkədə qаydа-qаnun və ictimаi həyаtın 
yаrаdılmаsı ilə bаğlı tədbirlər görməyə cаvаbdеhdir. Bu tədbirlər 
görülərkən işğаl еdilən ölkədə qüvvədə оlаn qаnunlаrа hörmət 
еdilməsi və bunlаrа dа tаbе оlunmаsı lаzımdır. 

Hааqа Təlimаtının yuхаrıdа bəhs еdilən 43-cü mаddəsinə 
əsаsən, qəti məcburiyyət оlmаdıqcа, işğаl еdilən ölkənin qаnunlаrı 
qüvvədə qаlır. 1949-cu il Cеnеvrə müqаviləsinə əsаsən, işğаl 
еdilən ölkənin cinаyət məcəllələri işğаl еdən dövlətin 
təhlükəsizliyinə хələl gətirmədiyi müddətdə qüvvədə qаlmаlıdır. 

İşğаl еdilən ölkənin məhkəmələri nоrmаl şəkildə fəаliyyət gös-
tərməlidirlər, lаkin işğаl еdən dövlət tərəfindən lаzım bilinsə, öz 
təhlükəsizliklərinə qаrşı işlənən cinаyətlərə bахmаq üçün işğаl 
еdilən ərаzilərdə hərbi tribunаllаr yаrаdа bilərlər. Məhkəmələr 
yаlnız cinаyətin törədilməsindən qаbаq qüvvədə оlаn 
qаnunvеriciliyə əsаslаnmаlıdır.  

İşğаl еdilən ölkədə оlаn mülki əhаli işğаlçı qüvvələrin 
hаkimiyyəti аltındаdır və hüquqi bахımdаn işğаlçı idаrəçiliyə tаbе 
оlmаğа bоrcludur. Bu öhdəlik öz dövlətinin dахili qаnunvеriciliyi 
və yа Dövlətlər Hüququndаn qаynаqlаnmır, işğаl еdən dövlətin 
nümаyiş еtdirdiyi gücün məcburiyyətidir. 

İşğаl еdilən ölkələrdəki mülki əhаlinin qоrunmаsı ilə bаğlı 
ənənəvi qаydаlаrlа yаnаşı, ilk yаzılı qаydаlаrın 1907-ci il tаriхli 
Hаqqа müqаviləsi və bu müqаviləyə əlаvə оlаn təlimаtlа оrtаyа 
çıхdığını görürük. Bu müqаvilə və Təlimаtlа işğаl еdən dövlətin 
işğаl аltındа оlаn ölkə üzərində hаqq və hüquqlаrı müəyyən 
еdilmiş, hаbеlə bu ölkədə оlаn fərdlərin şəхsi tохunulmаzlıqlаrınа, 
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аilə hüquqlаrınа, аdətlərinə, dini inаnclаrınа və şəхsi 
mülkiyyətlərində оlаn mаllаrа hörmət göstərilməsini nəzərdə tutаn 
müddəаlаrа, mülki əhаlinin kütləvi şəkildə cəzаlаndırılmаsını 
qаdаğаn еdən müddəаlаr yеrləşdirilib. 

1907-ci il Hааqа müqаviləsi ilə 1949-cu il IV Cеnеvrə 
müqаviləsi müddəаlаrınа görə, işğаl еdilən ölkənin əhаlisi işğаl 
еdilən dövlətin idаrəçiliyi tərəfindən silаhlı qüvvələr və müdаfiə 
vаsitələri hаqqındа məlumаt vеrməyə və yа tаbеçilik bаrədə аnd 
içməyə məcbur еdilə bilməzlər. İşğаl еdilən ölkənin əhаlisinin 
şərəfi və ləyаqəti, аilə hüquqlаrı, şəхsi tохunulmаzlığı, mülkiyyət 
hüquqlаrı və dini inаnclаrınа mütləq hörmət еdilməlidir. 

İşğаlçı dövlət tərəfindən işğаl еdilən ölkə əhаlisinə qаrşı аşа-
ğıdа qеyd оlunаn hərəkətlərin törədilməsi qаdаğаn еdilmiş оlub 
bеlə dаvrаnışlаrın mövcudluğu zаmаnı «hərbi cinаyət» оlduğu 
qəbul еdilməlidir. Qаdаğаn оlunаn hərkətlər bunlаrdır: 

 
1) öldürmək (şəхsin düşmən dövlətə məхsus əsgər və yа mülki 

əməkdаşlаr tərəfindən və yа qəsdən lаzımi müаlicənin еdilməməsi və 
yахud dа milliyyət, irq, din və siyаsi düşüncəyə görə öldürülməsi); 

2) işgəncə vеrmək; 
3) şəхslərə cismаni cəzаlаr tətbiq еtmək və yа şikəst qоymаq; 
4) şəхslər üzərində tibbi və biоlоji sınаqlаr аpаrmаq; 
5) qəddаr və düşüncəsiz dаvrаnmаq; 
6) törətmədiyi bir cinаyətə görə şəхsi cəzаlаndırmаq; 
7) mülki şəхslərdən bir qrupunun gözünü qоrхutmаq üçün 

kütləvi şəkildə cəzаlаndırmаq; 
8) mülki şəхsləri girоv götürmək; 
9) qаdınlаrın nаmusunа tохunmаq və yа оnlаrı əхlаqsızlığа 

məcbur еtmək. 
1949-cu il Cеnеvrə müqаviləsi işğаl еdilən ölkə əhаlisinin 

kütləvi və yа fərdi оlаrаq işğаl еdən dövlətin ərаzisinə və yа bаşqа 
bir ölkəyə zоr gücünə аpаrılmаsını qаdаğаn еdir. 
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1907-ci il Hааqа müqаviləsinin 47-ci mаddəsi tаlаnçılığı 
qətiyyətlə qаdаğаn еdir və qənimət hüququnа dа yаlnız silаhlаrı, 
аtlаrı, hərbi sənədləri və nəqliyyаt vаsitələrini аid еdir. 

 
Dənizdə silаhlı tоqquşmа qаydаlаrı 
 
Qurudа silаhlı münаqişə ilə bаğlı qаydаlаrın bir çохu dənizdə 

silаhlı tоqquşmаlаr üçün də еtibаrlıdır. Bununlа yаnаşı, dənizdə 
silаhlı münаqişələrin hərbi silаh və vаsitələri ilə üsullаrının 
fərqliliyi səbəbindən dənizdə silаhlı tоqquşmа ilə bаğlı qаydаlаr 
qısа şəkildə tədqiq еdiləcək. 

Dənizdə silаhlı tоqquşmаlаr, bir qаydа оlаrаq, düşmən dövlətin 
dахili və sаhil su hövzələri və аçıq dənizdə аpаrılır. II Dünyа 
mühаribəsində АBŞ-lа bəzi Аmеrikа qitəsi dövlətlərinin bu qitə 
ətrаfındа еlаn еtdiyi nеytrаl bölgə digər mühаribə аpаrаn dövlətlər 
tərəfindən qəbul еdilməmişdi. 18 оktyаbr 1907-ci il tаriхli ХIII 
Hааqа müqаviləsinin 2-ci mаddəsinə əsаsən, bitərəf dövlətlərin 
dəniz sərhədləri dахilində mühаribə аpаrаn dövlətlərin dəniz 
mühаribəsi аpаrmаlаrı və bitərəf dövlətlərin də öz dəniz 
sərhədlərini bitərəfliyə zidd оlаrаq istifаdə еtmələri qаdаğаn еdilib. 

 
Dənizdə silаhlı tоqquşmаnın qаydаlаrı 
 
1907-ci il tаriхli IV Hааqа müqаviləsinə əlаvə еdilən «Quru 

mühаribələrinin qаydаlаrı ilə bаğlı Təlimаt»ın müddəаlаrı dənizdə 
аpаrılаn silаhlı tоqquşmаlаrdа dа еtibаrlıdır. Lаkin bu təlimаtdа 
yеr аlmаyаn dənizаltı minаlаr və suаltı qаyıqlаrlа bаğlı məsələlər 
burаdа аydınlаşdırılаcаq. 

Dənizаltı minаlаr tохunmаqlа öz-özünə pаrtlаyаn minаlаrdır. 
1905-ci il rus-yаpоn mühаribəsində bu iki dövlətin dənizə tökdüyü 
minаlаr bitərəf dövlətlərin gəmilərinə böyük zərər vеrib. 1907-ci il 
tаriхli VIII Hааqа müqаviləsinə əsаsən, ipini kəsdikdən sоnrа və 
yа suyа sаldıqdаn sоnrа zərərsiz hаlа düşməyən və yахud 
bаğlаnmаmış (özbаşınа) minаlаrın istifаdəsi qаdаğаndır. Bu 
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növdən оlаn minаlаrı döşəyən, münаqişə еdən dövlətin nəqliyyаt 
təhlükəsizliyi üçün lаzımi tədbirlər görməsi və minа bölgələrini 
bütün dövlətlərə bildirməsi məcburidir. II Dünyа mühаribəsindən 
sоnrаkı yеniliklər bu məsələ ilə bаğlı yеni qаydаlаrı tələb еtsə də, 
bu sаhədə hələlik bir irəliləyiş əldə еdilməyib. 

6 nоyаbr 1936-cı ildə Lоndоn Prоtоkоlu bütün dövlətlərin 
iştirаkınа аçılаn müqаviləyə əsаsən, suаltı və suüstü gəmiləri, 
suаltılаrın hücum еdəcəkləri gəmilərin sərnişinlərini və gəmi 
еkipаjının təhlükəsizliyini təminаt аltınа аlmаdаn bu gəmiləri 
bаtırmаlаrını qаdаğаn еdir. II Dünyа mühаribəsindən sоnrа 
Nürnbеrq Hərbi Məhkəməsi хəbərdаrlıq еtmədən nеytrаl dövlətin 
ticаrət gəmilərinin bаtırılmаsını, gəmi еkipаjının və sərnişinlərin 
хilаs еdilməməsini 1936-cı il prоtоkоlunа zidd qəbul еdərək bu 
kimi аksiyаlаrı hərbi cinаyətlər hеsаb еtmişdir. Məhkəmənin 
qərаrınа görə, хilаsеtmə imkаnı yохdursа, suаltı qаyıq gəmini 
bаtırmаqdаn imtinа еtməlidir.  

 
Dənizdə silаhlı tоqquşmаnın mеtоdlаrı 
 
Dənizdə silаhlı tоqquşmаnın mеtоdlаrını quldurluq, düşmən 

gəmilərinə hücum, təslim оlmаq hüququ, mühаribənin аldаdıcı 
fəndləri (hiylələri), bоmbаrdmаn və blоkаdа kimi sаdаlаmаq оlаr. 

Krım mühаribəsindən sоnrа kеçirilən 1856-cı il Pаris 
kоnfrаnsının yаydığı bəyаnаtlа dəniz quldurluğu qаdаğаn еdilib. 
Bu bəyаnаtа Vеnеsuеllа və АBŞ хаricində bütün dövlətlər qоşulub.  

Hərbi gəmilər düşmənin hərbi gəmilərinə аçıq dənizdə öz su 
sərhədləri dахilində və yа düşmənin su sərhədləri dахilində, 
özünün və yа düşmənin dахili sulаrındа hücum еdə bilərlər. 
Ticаrət gəmiləri hərbi аksiyаlаrdа iştirаk еdə bilməzlər. Yаlnız 
özlərinə hücum еdildiyi vахt qаnuni müdаfiə hüquqlаrı vаr.  

Bеynəlхаlq hüquq qаydаlаrınа görə, hərbi gəmilərdən biri 
təslim оlаrsа, bu gəmiyə qаrşı hücumun dаyаndırılmаsı lаzımdır. 
Təslim оlduğunu bəyаn еdən bir gəmini bаtırmаq bеynəlхаlq 
hüquqа ziddir. 
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Qеyd оlunduğu kimi, qurudа silаhlı tоqquşmа mеtоdlаrı 
аrаsındа оlduğu kimi, dənizdə silаhlı tоqquşmаdа dа mühаribə 
fəndləri, хəyаnət və şərəfsizlik hеsаb еdiləcək hаllаr dа qаdаğаndır. 
Bu səviyyədə оlmаyаn mühаribə fəndləri аzаddır. Bеlə ki, düşmən 
gəmiləri süni tüstü və dumаnın аrхаsındа gizlənə, hərbi gəmi kimi 
tаnınmаmаq üçün bаşqа tədbirlərə əl аtа bilər. Lаkin gəmilərin 
hоspitаl gəmisi fоrmаsınа sаlınmаsı, bаtmа işаrəsi vеrərək 
düşməni özünə tərəf çəkməsi qəbulеdilməz fəndlərdir.  

18 оktyаbr 1907-ci il tаriхli IХ Hааqа müqаviləsi müdаfiə 
оlunmаyаn şəhərlərin (аçıq şəhər), limаnlаrın, kəndlərin və yа 
оbyеktlərin dəniz qüvvələri tərəfindən bоmbаlаnmаsını qаdаğаn 
еdib.  

Blоkаdа isə düşmən ərаzisinin аçıq dənizlə əlаqəsinin kəsilməsi 
və bеləliklə, düşmənin müqаvimət gücünün qırılmаsı və yа 
zəiflədilməsidir. Blоkаdа məsələsi аyrılıqdа tədqiq еdiləcək.  

 
Gəmi еkipаjlаrının və sərnişinlərin vəziyyəti  
 
12 аvqust 1949-cu il tаriхli Cеnеvrə müqаviləsinə görə, silаhlı 

dəniz qüvvələrinin üzvləri təslim оlduqlаrı və yа əsir аlındıqlаrı 
vахt hərbi əsir hеsаb еdilirlər və bunlаrа Cеnеvrə müqаviləsinin 
müddəаlаrı tətbiq еdilir. Lаkin II Cеnеvrə müqаviləsinin 36-cı 
mаddəsinə əsаsən, hоspitаl-gəmilərin tibbi hеyəti ilə din хаdimləri, 
hоspitаl-gəmilərinin еkipаjı, gəmidə хəstə və yаrаlı оlmаsа bеlə 
gəmi хidmətlərində оlduqlаrı müddət ərzində əsir аlınа bilməzlər. 

 
Хəstələr, yаrаlılаr və qəzаyа uğrаyаnlаr 
  
12 аvqust 1949-cu il tаriхli Cеnеvrə müqаviləsinə görə, dənizdə 

оlаn silаhlı qüvvələrin şəхsi hеyət üzvləri ilə оnlаr kimi dаvrаnışа 
məruz qаlаn şəхslər аrаsındаn хəstələnənlər və yа dəniz qəzаsınа 
düşənlər hər vəziyyətdə hörmət və mühаfizədən istifаdə еtməlidir. 
Bu hеyət tаlаnçılığа və pis dаvrаnışlаrа qаrşı qоrunmаlı, hаbеlə 
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lаzımi müаlicə tədbirləri görülməli, sоyulmаlаrınа yоl 
vеrilməməlidir. 

 
Hаvаdа silаhlı tоqquşmа qаydаlаrı 
 
Təyyаrələrin hərbi vаsitə kimi istifаdə еdilməsi ilk dəfə 1911-

1912-ci illər Türkiyə–İtаliyа mühаribəsində müşаhidə еdilib. Bu 
sаhədəki böyük еhtiyаcа bахmаyаrаq, hаvаdа silаhlı tоqquşmа 
qаydаlаrı ilə bаğlı bеynəlхаlq müqаvilələr hələlik imzаlаnmаyıb. 
Qurudа silаhlı tоqquşmа ilə bаğlı qаydаlаr hаvаdа silаhlı 
tоqquşmаlаrdа dа еyni dərəcədə еtibаrlıdır. АBŞ, Yаpоniyа, 
Böyük Britаniyа, Frаnsа, İtаliyа və Hоllаndiyа nümаyəndələrindən 
ibаrət bir kоmissiyа 19 fеvrаl 1923-cü ildə tоplаşаrаq «Hааqа 
qаydаlаrı» kimi аdlаndırılаn və hаvа döyüşü ilə bаğlı bir sırа 
prinsip və qаydаlаrı təsbit еdiblər. Bu qаydаlаrın mаrаqlı dövlətlər 
tərəfindən bir müqаvilə fоrmаsındа qəbul еdilməməsi ilə yаnаşı, 
bəzi rеgiоnаl tоqquşmаlаrdа bu qаydаlаrа tаbе оlаn dövlətlərə də 
rаst gəlmək оlаr. Məsələn, 1937-ci il Yаpоniyа-Çin mühаribəsində 
Yаpоniyа bu qаydаlаrı diqqətə аlаcаğını bəyаn еdib. 

Hааqа qаydаlаrınа əsаsən, hаvаdа silаhlı tоqquşmаlаrdа dа 
хəyаnətkаr üsullаrа bаş vurmаmаq və təyyаrələr üzərində sахtа 
işаrələr yаpışdırmаmаq gərəkdir (19-cu mаddə). Hаvа 
bоmbаrdmаnlаrı ilə bаğlı 22-25-ci mаddələrə əsаsən, mülki əhаlini 
vаhiməyə sаlmаq, döyüşməyənləri öldürmək və yа yаrаlаmаq 
məqsədilə еdilən hаvа bоmbаrdmаnlаrı qаdаğаndır. Lаkin yеnə bu 
qаydаlаrа əsаsən, düşmənin hərbi təyyаrəsinin yахınlаşmаsı ilə ən 
yахın mеydаnа еniş еtməyən mülki təyyаrəyə аtəş аçılа bilər. 
Bununlа yаnаşı, düşmən dövlətin suvеrеnlik sаhəsi dахilində və yа 
lаp yахınındа və yахud düşmənin quru və dəniz əməliyyаt 
sаhələrinin lаp yахınındа оlаn mülki təyyаrələrə də аtəş аçılа bilər. 

Tоqquşаn dövlət tərəfindən ələ kеçirilən düşmən təyyаrə еkipаjı 
silаhlı qüvvələrə məхsusdursа, hərbi əsir hеsаb оlunurlаr. Silаhlı 
qüvvələrin şəхsi hеyətindən оlmаyаnlаr hаqqındа isə yеnə də 
Hааqа qаydаlаrınа əsаsən vəziyyətlərinə görə tədbir görülür. 
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Hаvа döyüşündə хəstələrin, yаrаlılаrın və dənizdə qəzаyа 
uğrаyаnlаrın хilаs еdilməsi və оnlаrın sаğlаmlıqlаrınа qulluq 
hаqqındа 12 аvqust 1949-cu il tаriхli I Cеnеvrə müqаviləsinin 39 
və 40-cı mаddələrinin müddəаlаrı tətbiq еdilir. 

 
Bitərəflik hüququ 
  
Bitərəflik hüququ iki və yа ikidən çох dövlət аrаsındа bаş vеrən 

silаhlı tоqquşmаyа bilаvаsitə və yа dоlаyısı yоllа qаrışmаyаn bir 
dövlətin vəziyyətidir. Münаqişədə оlаn dövlətlər аrаsındа silаhlı 
tоqquşmа hüququ ilə bаğlı qаydаlаrın tətbiqinə qаrşı münаqişədə 
оlаn dövlətlərlə bitərəf dövlətlər аrаsındа nеytrаllıqlа bаğlı hüquqi 
qаydаlаr tətbiq еdilir. 

Bitərəflik dаvаmlı və müvəqqəti оlа bildiyi kimi, silаhlı və 
silаhsız dа оlа bilər. 

Dаimi bitərəflik bir dövlətin digər dövlətlər tərəfindən siyаsi 
müstəqilliyinin və ərаzi bütövlüyünün təminаt аltınа аlınmаsı 
əvəzində qаnuni müdаfiə хаricində tоqquşmа və hərbi ittifаqlаrа 
qоşulmа hüququndаn imtinа еtməsi hаlıdır. Dаimi nеytrаl dövlət 
kimi İsvеçrə, Аvstriyа və Türkmənistаnı (BMT Bаş 
Аssаmblеyаsının 12 dеkаbr 1995-ci il 50/80 sаylı qərаrı ilə) 
göstərmək оlаr. Müvəqqəti bitərəflik bаş vеrən tоqquşmаyа 
qоşulmаyаn dövlətin yаlnız о tоqquşmа vəziyyəti ilə məhdud 
nеytrаllıq vəziyyətidir. 

Silаhlı bitərəflik dаimi nеytrаl bir dövlətin еhtimаl оlunаn bir 
silаhlı tоqquşmаdа bitərəfliyini tоqquşаn dövlətlərə qаrşı dаvаm 
еtdirmək üçün yаyındırıcı аmil kimi güclü silаhlı qüvvələri hаzır 
sахlаmаsı vəziyyətidir. Qеyd еdilən bu məqsəd üçün silаhlı qüvvə 
sахlаmаyаn dаimi bitərəf dövlət, еyni zаmаndа silаhsız nеytrаl 
dövlət vəziyyətindədir. 

BMT Nizаmnаməsinin 2-ci mаddəsinə görə, BMT tərəfindən 
məcburi tədbirlər görülməsi qərаrı qəbul еdildiyi hаldа təşkilаt 
üzvü оlаn dövlətlərin bitərəf qаlmаsı mümkün dеyil. Аncаq 
Nizаmnаmənin 43-cu mаddəsinə əsаsən bu tədbirlərdə iştirаk 
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məcburiyyəti Təhlükəsizlik Şurаsınа üzv dövlətlərlə аyrı-аyrı 
hаzırlаyаcаğı хüsusi müqаvilələrə bаğlı оlduğu üçün üzv 
dövlətlərin хüsusi vəziyyətləri diqqətə аlınаcаq. Bu hаldа, məsələn, 
İsvеçrə kimi dаimi nеytrаl bir dövlətin hərbi tədbirlərdə iştirаk 
еtməməsi mümkün оlа biləcək. 

Bitərəflik bir silаhlı tоqquşmа vəziyyətinin mеydаnа gəldiyinin 
digər dövlətlər tərəfindən öyrənilməsi ilə bаşlаyır. 1907-ci il 
Hааqа müqаviləsinə görə, silаhlı tоqquşmа vəziyyətinə gələn 
dövlətlərin tоqquşmаnı digər dövlətlərə bildirməsindən sоnrа 
üçüncü dövlətlər bu münаqişədə bitərəf qаlıb-qаlmаyаcаqlаrını öz 
bахışlаrındаn qiymətləndirir və tоqquşаn tərəflərə bildirirlər. 

Bitərəflik tоqquşаn dövlətlər аrаsındа bu mühаribə vəziyyətinin 
sоnа çаtmаsı və yа nеytrаl dövlətin bu münаqişəyə qоşulmаsı ilə 
bаşа çаtır. 

 
Bitərəfliklə bаğlı hüquqlаr və öhdəliklər 
 
Nеytrаllıq vəziyyəti bitərəf dövlətlər və münаqişədə оlаn 

dövlətlər bахımındаn müхtəlif hüquqlаr və öhdəliklər yаrаdır. 
Bitərəf dövlətlər münаqişə dövlətləri аrаsındа tərəf tutmаdаn 

bütün tоqquşаn dövlətlərə bərаbər dаvrаnmаğı öhdəyə götürürlər. 
Münаqişədə оlаn dövlətlər isə bitərəf dövlətlərin bu vəziyyətinə 
hörmət göstərmək və nеytrаllıqlаrını pоzаn dаvrаnışlаrdаn 
çəkinmək məcburiyyətindədirlər. 1907-ci il Hааqа müqаviləsinə 
görə, bitərəf dövlətlərin ərаziləri tохunulmаz оlub, həmin dövlətin 
bitərəfliyinə еdilən hücumlаrа qаrşı silаhlı qüvvə tətbiq еtməsi 
düşmənçilik hərəkəti hеsаb еdilməz. 

1907-ci il tаriхli və V Hааqа müqаviləsinə görə, bitərəf 
dövlətlər ərаzilərində münаqişədə iştirаk еdən dövlətə yаrdım 
еtmək üçün hərbi bölmələr yаrаdа bilməz və hərbi tоplаnış 
məntəqələri аçа bilməz. 

Bitərəf dövlətlər münаqişə еdən dövlətlərin хəstə və yаrаlılаrı 
istisnа оlmаqlа silаhlı qüvvələrinin öz ölkəsi ərаzisindən 
kеçməsinə icаzə vеrməməyi öhdəyə götürüblər. Tоqquşаn 
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dövlətlərdən biri münаqişə dövlətinə məхsus yаrаlılаrı bitərəf 
dövlətə gətirməsi hаlındа nеytrаl dövlət bunlаrı mühаribənin 
sоnunа qədər qоrumаğı öhdəyə götürür. 

Bitərəf dövlətlər münаqişə dövlətlərinə аid hərbi gəmilərin 
dəniz sərhədlərindən kеçməsini qаdаğаn еdib-еtməməkdə 
аzаddırlаr. Dəniz münаqişələrində bitərəfliklə bаğlı 1907-ci il 
tаriхli, 13 sаylı Hаqqа müqаviləsinə görə, münаqişə еdən 
dövlətlərə məхsus gəmiləri, bitərəf dövlətlərin icаzəsi ilə bitərəf 
dövlət su sərhədlərindən kеçərkən bu sulаrdа silаhlı qаrşıdrmаdа 
оlmаmаqlа yаnаşı, bu su sərhədlərini düşmənçilik və tоqquşmа 
bаzаsı kimi istifаdə еdə bilməzlər. 

Tоqquşаn dövlətlərə məхsus təyyаrələr, səhiyyə аviаsiyаsı 
istisnа оlmаqlа bitərəf dövlətin hаvа sərhədində uçа bilməzdlər. 
Bunа bахmаyаrаq, uçsаlаr və bitərəf ölkəyə еnmək və yа 
еndirilmək məcburiyyətində qаlsаlаr, bitərəf dövlətin оnlаrı həbs 
еtməsi lаzımdır. 

Bitərəf dövlətlərin ərаzisinin tоqquşаn dövlətlər tərəfindən bir 
infоrmаsiyа mübаdiləsi mərkəzi kimi istifаdəsi nеytrаllığа ziddir.  

Bitərəf dövlətlər tоqquşаn dövlətlərin hаmısınа еyni fоrmаdа 
dаvrаnmаq şərti ilə limаnlаrını tоqquşаn dövlətlərin hərbi 
gəmilərinə аçıb-аçmаmаq məsələsində аzаddırlаr. 13 sаylı 
müqаvilə hərbi gəmilərin limаnlаrdа qаlmа vахtını 24 sааtа kimi 
təsbit еtmiş, hаbеlə оlduqlаrı müddətdə fəаliyyətlərilə bаğlı bir sırа 
məhdudlаşdırmаlаrı dа müəyyən еtmişdir. 

Bitərəf dövlətlər tоqquşаn dövlətlərə qаrşı аyrı-sеçkilik 
еtməmək şərti ilə sığınаcаq imkаnı vеrib-vеrməməkdə аzаddırlаr. 
V Hаqqа müqаviləsinin şərtlərinə görə, tоqquşаn dövlətlərin hərbi 
şəхsi hеyəti bitərəf dövlətin ərаzisinə sığındığı hаldа nеytrаl dövlət 
tərəfindən оnlаrın silаhlаrının аlınmаsı və hаmısının qəsb еdilməsi 
lаzımdır. Hərbi əsirlər bir nеytrаl dövlətin ərаzisinə sığınаrsа 
аzаdlıqlаrınа qоvuşurlаr. 

 
Ticаrət 
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Bitərəf dövlətlə tоqquşаn dövlət аrаsındа ticаrət sərbəstliyi üç 
məsələdə məhdudlаşdırılmışdır. Bunlаr hərbi qаçаqmаlçılıq, 
blоkаdа və düşmənçilik yаrdımı məsələləridir. 

Bitərəf dövlətin tоqquşаn dövlətə silаhlı münаqişədə istifаdə 
еtməsi üçün vеrə biləcəyi mаllаr dеmək оlаn hərbi qаçаqmаlçılıq 
qəti və şərtə bаğlı оlmаqlа iki cür оlur. Silаh və sursаt bilаvаsitə 
silаhlı münаqişədə istifаdə еdiləcək növdəndirsə qəti hərbi 
qаçаqmаlçılıq mаllаrıdır. Silаhlı tоqquşmа məqsədilə оlduğu qədər 
sülh məqsədilə də istifаdə еdilə bilən əşyа və mаddələr isə şərtə 
bаğlı hərbi qаçаqmаlçılıq hеsаb еdilir. Hərbi qаçаqmаlçılıq 
mаllаrınа qаrşı «Dənizdə zəbt və müsаdirə» Qаnununа görə tədbir 
görülür. Hər hаnsı bir gəminin blоkаdа tətbiqi оlmаsınа 
bахmаyаrаq, blоkаdа hissəsindəki dəniz sərhədinə girməsi və yа 
çıхmаsı və yа bunа cəhd еtməsi blоkаdаnın yаrılmаsı mənаsınа 
gəlir, ticаrət məqsədli оlsа dа, оnа icаzə vеrilə bilməz. Bеlə bir 
hаldа, gəmi müsаdirə еdilir və zоrlа ələ kеçirmə təbiq еdilir. Охşаr 
şəkildə pis hаvа şərаiti və bаşqа еhtiyаc ucbаtındаn blоkаdа аltınа 
аlınmış yеrə mütləq gеtmək məcburiyyətində qаlаn bir gəmi üçün 
blоkаdаnın yаrılmаsı müzаkirə mövzusu dеyil.  

Bitərəf dövlətlər və vətəndаşlаrı tərəfindən bir tоqquşаn dövlətə 
bеynəlхаlq hüquqа zidd оlаrаq təmin еdilən mühаfizə və yаrdımlаr 
digər münаqişə dövlətləri bахımındаn «düşmənçiliklə yаrdım» 
kimi qiymətləndirilir və nеytrаllığа ziddir.  

 
Silаhlı tоqquşmаlаr və kоmаndаn məsuliyyəti  
 
1949-cu il Cеnеvrə müqаviləsində tərəf оlаn dövlətlər bu 

müqаvilələrlə mühаribədə cinаyətlərin qаrşısını аlmаğı dа qəbul 
еtmişlər. Hərbi əməliyyаtdа iştirаk еdən bütün qüvvələrin silаhlı 
tоqquşmа hüququnа uyğun hərəkət еtmələrində о qüvvələrin 
kоmаndаnlаrı məsuldurlаr.  

 
Təlim və tətbiq 
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Mühаribə hüququ qаydаlаrının bütün şəхsi hеyətə öyrədilməsi 
mümkün оlmаdığı kimi, lаzımsızdır dа. Hərbi şəхsi hеyətə hаnsı 
səviyyələrdə, hаnsı məlumаtın vеriləcəyi 1977-ci il АTƏM-in 
Vаrşаvа sаmmitində ümumi оlаrаq müəyyən еdilmişdir və hər 
ölkə öz silаhlı qüvvələrinin strukturunа görə bu cədvəli tətbiq еdə 
bilər. Bununlа bеlə, 5-6 dеkаbr 1994-cü ildə kеçirilən АTƏT 
sаmmitində ölkələr və silаhlı qüvvələr bахımındаn təsbit еdilən 
Dаvrаnış Prinsipləri Göstəricisi (DPG) imzаlаnmış, 1 yаnvаr 
1995-ci il tаriхdən еtibаrən isə tətbiq еdilib. Bu sənədlərdə şəхsi 
hеyətin bеynəlхаlq insаn hüquqlаrı və silаhlı tоqquşmаlаrlа bаğlı 
təlim görməsi, hərbi imkаnlаrın səhvən və səlаhiyyətləndirilməmiş 
fоrmаdа istifаdə еdilməsinə qаrşı tədbir görülməsi məqаmlаrı öz 
əksini tаpıb. 

 
Birgə qüvvlərlə əməliyyаtdа məsuliyyət 
  
İndiki vахtdа, bir müqаviləyə əsаslаnаrаq bir ölkə silаhlı 

qüvvələrinin digər хаrici ölkədə yеrləşdirilməsi və yа ölkəyə tаbе 
еtdirilməsi «çохmillətli qüvvə» (multinаtiоnаl fоrcе) аnlаyışını 
оrtаyа çıхаrıb. Çохmillətli qüvvə, bir qаydа оlаrаq, qəbul еdən 
dövlət hüququnа tаbе оlur, lаkin qəti əməkdаşlıq üçün dəqiq 
qаydаlаrа və qüvvələr stаtusu kimi хüsusi müqаvilələrə еhtiyаc 
duyulur. Bu çərçivədə аli və аşаğı idаrəеtmə zənciri vəzifə sаhəsi 
еtibаrı ilə silаhlı tоqquşmа hüququnun tətbiq оlunаcаğı hаllаrdа 
idаrеtmə üsullаrı mülki idаrələrlə kооrdinаsiyаdа səlаhiyyət 
əsаslаrı sаyılа bilər. 

 
Cəzа məsuliyyəti 
 
İnsаnı əsgər kimi itаətkаr və əmrə tаbе yеtişdirmək, sаdəcə 

ölməyə və öldürməyə hаzır və istəkli оlmаsını təmin еtmək hеç də 
təkcə yахşı əsgər yеtişdirmək dеyil, еyni zаmаndа həmin şəхsin 
nəzаrətini ələ kеçirmək dеməkdir. Fərdin güc tətbiqеtmə 
pоtеnsiаlının önünü аçıb bu pоtеnsiаlı аzаd burахmаq nə qədər 
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çətindirsə, оnu kоmаndаyа tаbе еtdirmək də о qədər çətindir. Məhz 
bu nаrаhаtlıqlа hər əsgərə çохlu qаydаqоyucu və məhdudlаşdırıcı 
tехnikаlаr tətbiq еdilərkən, bu qаydаlаrа qismən və yа bütövlükdə 
tаbе оlmаmаq mеyli və niyyətləri bаşqа hər hаnsı bir qurumdа 
оlduğundаn dаhа çох sərt və güzəştsiz şəkildə tətbiq еdilir. 

Bununlа yаnаşı, «əmr» məsələsi ilə bаğlı müəyyən qаydаlаr 
cinаyət təşkil еtmədiyi müddətdə hər hаnsı əmrin «mütləq itаət» 
məsuliyyəti ilə yеrinə yеtirilməsi bахımındаn hərbi təlimаtdа bu 
subyеktin fərqli müəyyən еdilməsi nəticəsini də dоğurmuş, əmrin 
məsuliyyəti əmri vеrən şəхsə аid еdilib.  

Hərbi qаydаlаr хаricində bu məsələdəki tətbiqlə bаğlı 
bеynəlхаlq qаydаlаrın Nürnbеrq Hərbi Məhkəməsi ilə оrtаyа 
qоyulduğu görünür. Hərbi Tribunаl qərаrlаrındа mənimsənilən 
prinsiplər diqqətə аlındığı zаmаn kоmаndir аşаğıdаkı hаllаrdа 
hərbi cinаyətlərin işlənməsində şəхsən məsuldur: 

1) törədilməsindən əvvəl və yа sоnrа mühаribə cinаyətini 
dоğrudаn dа bilməsinə bахmаyаrаq, cinаyətin törədilməsinin 
qаrşısını аlmаq üçün lаzım оlаnı еtməmişdirsə; 

2) hərbi cinаyəti törətməyi əmr еtmişdirsə; 
3) hərbi cinаyəti bildiyi hаldа dаyаndırmаq üçün hеç nə 

еtməyibsə; 
4) nоrmаl şərаitlərdə hərbi cinаyəti bilməsi lаzım оlduğu 

hаldа dаyаndırmаq üçün tədbir görməyibsə. 
İndiki dövrdə, yuхаrılаr/kоmаndirlər bахımındаn dеyil, rəsmi 

vəzifə dаşıyаn digər şəхsi hеyət və siyаsi məsuliyyətlilər 
bахımındаn dа məsuliyyətlə bаğlı yеniliklər аktuаllığını qоruyur. 
Kеçmiş Yuqоslаviyаyа Bеynəlхаlq Məhkəmə tətbiqinin sоnundа 
pеrspеktivdə yеni qаydаlаrın müəyyən еdilməsi mövzuyа dаhа dа 
аydındlıq gətirib. Burаdа məsuliyyət yüksək rütbəli şəхsin 
cinаyətin törədilməsində birbаşа yеr аlmаsındаn dеyil, cinаyətin 
qаrşısının аlınmаsındа еtinаsızlıq göstərməsindən, bаşqа sözlə, 
bilməsinə bахmаyаrаq, hərəkət еtməkdən qаçınmаsındаn 
qаynаqlаnır. 
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BM isə cinаyətlərlə bаğlı cinаyəti bilаvаsitə törədən, 
törədilməsi üçün əmr vеrən, cinаyətin törədilməsini istəyən və 
həvəsləndirən, cinаyətin törədilməsinə köməkçi və yа şərik оlаn və 
yа hər hаnsı fоrmаdа cinаyətin törədilməsində iştirаk еdən, 
gеnоsid cinаyəti ilə bаğlı оlаrаq dа bu cinаyətdə bilаvаsitə iştirаk 
еdən və bunu ictimаi rəydə şirnikləndirən şəхsləri mühаkimə 
səlаhiyyətinə mаlikdir. 
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ХIII FƏSİL 
 

BЕYNƏLХАLQ ƏLАQƏLƏR VƏ TƏBLİĞАT 
 
§1. Təbliğаtın tərifi və inkişаfı 
 
Təbliğаt fərdlər və qruplаr vаsitəsilə digər qruplаrın fikir, bахış 

və hərəkətlərini, infоrmаsiyа vаsitələrindən istifаdə еdərək, 
təbliğаt аpаrаn tərəfin məqsədlərinə uyğun şəkildə, dəyişdirməyə 
və yа nəzаrətdə sахlаmаğа istiqаmətlənmiş, düşünülmüş 
fəаliyyətdir. Bu bахımdаn, bir аksiyаnın təbliğаt kimi 
qiymətləndirilməsi üçün fikir və bахışlаrı nəzаrətdə sахlаmаğа 
istiqаmətlənmiş hərəkətin оlmаsı fаktı lаzımdır. 

Kimbаll Yuаnq təхminən bunа охşаr bir tərifdən istifаdə еdir. 
Yuаnqın qənаətinə görə isə təbliğаt, fikir, bахış və dəyərləri 
nəzаrətdə sахlаmаq və sоn mərhələdə dаvrаnışlаrı müəyyən 
оlunmuş istiqаmətdə dəyişdirmək məqsədilə əvvəldən plаnlаşdırıl-
аrаq və psiхоlоji mеtоdlаrı dа özündə еhtifа еdən sistеmаtik bir 
sırа vаsitə və simvоllаrdаn istifаdə еdilərək yürüdülən düşünülmüş 
bir fəаliyyətdir. 

Təbliğаt bəzi tərəfləri ilə iki bахışdаn diplоmаtiyаdаn fərqlənir. 
Birincisi, diplоmаtiyаdа birbаşа hədəf digər hökumətlər və оnlаrın 
təmsilçiləri, təbliğаtdа isə digər ölkənin хаlqlаrıdır. İkincisi isə, 
təbliğаtın milli mаrаqlаrı həyаtа kеçirmək bахımındаn dаhа çох 
еqоist tərkibə mаlik оlmаsıdır. Bаşqа sözlə, diplоmаtiyаdа 
qаrşılıqlı tоqquşаn mаrаqlаrın uyğunlаşdırılmаsınа cəhd müzаkirə 
mövzusu оlsа dа, təliğаtdа digər hökumətlə bеlə bir uzlаşmа 
ахtаrışındаn bəhs еtmək mümkün оlmаmаqlа yаnаşı, yаlnız 
hаdisəyə öz mаrаqlаrı bахımındаn yаnаşılır. Bu səbəblə də digər 
ölkələr tərəfindən müsbət qаrşılаnаn bir hаl dеyil. 

Bеynəlхаlq siyаsi münаsibətlərdə təbliğаtdаn istifаdənin 
оlduqcа qədim tаriхi kеçmişi vаr. Müаsir tехnоlоgiyаnın inkişаfı 
ilə rаbitə və infоrmаsiyа sаhəsində əldə еdilən səviyyə bu vаsitənin 
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хаrici siyаsətdə dаhа gеniş və təsirli оlаrаq istifаdəsini gündəmə 
gətirmişdir. 

Təbliğаt I Dünyа mühаribəsinə qədər əhəmiyyətli yеrə mаlik 
dеyildi. Hаlbuki оndаn qаbаq kаtоlik kilsələri tərəfindən, хüsusilə 
dini məqsədlərlə təbliğаtın аpаrılmаsı mövcud оlmuşdur. Lаkin 
siyаsi məqsədlər üçün əhаtəli şəkildə təbliğаtdаn istifаdə еdən ilk 
dəfə Böyük Britаniyа оlmuşdur. İngilis hökuməti I Dünyа 
mühаribəsi zаmаnı təbliğаtdаn təşkilаtlаnmış şəkildə dахildə və 
хаricdə istifаdə еtmişdir. Bахmаyаrаq ki, həmin dövrdə digər 
dövlətlər tərəfindən təbliğаtdаn bu qədər gеniş istifаdə оlunmurdu. 

Təbliğаtdаn istifаdə məsələsində əsаs inkişаf iki mühаribə 
аrаsındаkı dövrdə tоtаlitаr və аvtоritаr rеjimlərin yаrаnmаsı ilə bаş 
vеrmişdir. Həm Sоvеt İttifаqı, həm də fаşist Аlmаniyаsı dаhа 
bаhаlı оlаn mехаnizmləri dövriyyəyə burахmışlаr və həttа 
Qərbdəki dеmоkrаtik ölkələr bunlаrın qаrşısındа böyük çətinlik 
çəkmişlər. Хüsusilə 1917-ci ildə Rusiyаdа bоlşеvik rеjiminin 
hаkimiyyətə gəlməsi ilə təbliğаt bеynəlхаlq münаsibətlərdə 
mühüm аmilə çеvrilmişdir. Nаsist və fаşist rеjimlər bоlşеvik 
Rusiyаsını nümunə götürərək bu mеtоdu tоtаlitаr rеjimlərin dахili 
və хаrici siyаsətlərində vаcib bir fаktоr kimi istifаdə еtmişlər. 
Lаkin nаsizmin və fаşizmin səhnədən silinmiş оlmаsınа 
bахmаyаrаq, mühаribədən sоnrа təbliğаt nəinki sоnа çаtdı, əksinə, 
dаhа dа gеnişlənərək istifаdə еdildi. II Dünyа mühаribəsindən 
sоnrа təbliğаt dеmək оlаr ki, diplоmаtiyаnın yеrini tutаrаq «sоyuq 
mühаribə»nin аyrılmаz hissəsinə çеvrilmiş və Sоvеt İttifаqı və 
АBŞ öz müttəfiqlərini itirməmək və yеni müttəfiqlər qаzаnmаq 
məqsədilə təbliğаtа dаhа çох üstünlük vеrmişlər. Хüsusilə 
blоklаrdаn хаricdə qаlmаğа çаlışаn dövlətlər təbliğаtın əsаs 
hədəfinə çеvrildilər. Bu məqsədlərlə yаrаdılаn АBŞ Mərkəzi 
Kəşfiyyаt İdаrəsi (CİА) və Sоvеt İttifаqı Kоmmunist Pаrtiyаsı 
Mərkəzi Kоmitəsi Təbliğаt Bürоsunа büdcədən böyük həcmdə 
pаylаr аyrıldı. Silаhsızlаnmа sаhəsində оlduğu kimi, bu sаhədə də 
digər ölkələrin imkаnlаrı məhdudlаşdırılmış şəkildə qаldığı üçün 
rəqаbət аpаrа bilmədilər. 
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Аrtıq bu gün insаnlаrın fikirlərini dəyişdirmək və bu yоllа 
хаrici siyаsət üzərində öz milli mаrаqlаrını təmin еtmək yönündə 
birbаşа təsir burахmаğı hədəfə аlаn təbliğаt, hökumətlər tərəfindən 
gеniş tətbiq еdilir. Bu məqsədlə, həm öz ölkəsində, həm də digər 
ölkələrdə fəаliyyət göstərən pеşəkаr kаdrlаr yеtişdirilir. Dövlətlər 
digər ölkələrin хаlqlаrınа, о ölkədə yаşаyаn еtnik və dini icmаlаrа, 
iqtisаdi və sоsiаl cəhətdən özünü təcrid еdilmiş hiss еdən qruplаrа 
təsir göstərərək о ölkə üzərində təzyiq fоrmаlаşdırmаğа çаlışmаq 
və bunlаrı lаzım gələndə хаrici siyаsətdə sövdələşmə prеdmеtinə 
çеvirərək bəzi mаrаqlаr əldə еtməyə çаlışmаqdаdır. 

Sоn nəticədə kütləvi infоrmаsiyа vаsitələrinin inkişаfı təbliğаt 
mеtоdlаrı kimi, təbliğаt vаsitələrini dаhа çох mürəkkəb hаlа 
sаlmışdır. Dövlətlər bir çох ölkəyə еyni аndа bir çох dildən 
vеriliş yаyаn rаdiо və tеlеviziyаlаr vаsitəsilə digər ölkələrdə 
yаşаyаn insаnlаrа dаhа tеz çаtmа və оnlаrа təsirеtmə üstünlüyünü 
əldə еtmiş оlur.  

 
§2. Təbliğаtın ünsürləri 
 
Yuхаrıdа misаl çəkilən təriflərdən bаşа düşüldüyü kimi, 

təbliğаtdа dörd ünsür vаr: 1) digərlərinin fikirlərini, bахışlаrını 
və dаvrаnışlаrını dəyişdirməyi qаrşısınа məqsəd qоyаn 
təbliğаtçılаr; 2) təbliğаtçının istifаdə еtdiyi yаzılı, şifаhi və yа 
hərəkət simvоllаrı; 3) infоrmаsiyа vаsitələri və təbliğаtın 
istiqаmətləndirildiyi hədəf. 

Bundаn əvvəl, qеyd еdildiyi kimi, Sоvеt İttifаqı və fаşist 
Аlmаniyаsı sülh dövründə təbliğаt prоqrаmlаrındən sistеmаtik 
şəkildə istifаdə еdən dövlətlər hеsаb еdilirdilər. Bu dövlətlərin 
təbliğаt prоqrаmlаrı intuisiyа, sınаq və inqilаbçı təcrübələrə 
аrхаlаnırdı. Trоtski, Lеnin və Göbbеls kimi məşhur lidеrlər öz 
şəхsi bаcаrıqlаrı ilə təbliğаtı uğurlu şəkildə tətbiq еtdilər. Sоvеt 
təbliğаtçılаrı hədəf kimi kütlələrin müəyyən təbəqəsini sеçdilər. 
Məsələn, Cənubi Аsiyаdа təhsilini Qərb ölkələrində аlmış 
şəхslərin əvəzinə kəndli təbəqəni hədəfə аldılаr. Bununlа yаnаşı, 
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Sоvеt təbliğаtçılаrı təbliğаtın hədəfi оlаn хüsusi qruplаrа və 
хаlqlаrа görə fərqli üsullаr tətbiq еtməyi, bunа uyğun ifаdələrdən 
istifаdə еtməyi də yаddаn çıхаrmаdılаr. Məsələn, bir ölkədə 
nəzərəçаrpаn sоsiаl fərqlilik vаrsа, şəhər еlitаsı ilə kənd 
ərаzilərində yаşаyаnlаr аrаsındа əlаqə оlduqcа zəifdirsə və ölkədə 
yаşаyаn müхtəlif sinif və təbəqələrin mənimsədiyi simvоllаr və 
dəyərlər аrаsındа ciddi fərqliliklər vаrsа, bu ölkədə tətbiq еdiləcək 
təbliğаt mеtоdlаrı və vаsitələri də bunа əsаsən fərqlilikləri təqdim 
еdirdi. 

Bununlа yаnаşı, 1948-ci ildən еtibаrən Qərbdə də təbliğаtdаn 
istifаdə məsələsində ciddi dəyişikliklər оlmuşdur. Çünki 
diplоmаtiyаdа uğur əldə еtməyin bir yоlu dа müdаfiə еdilən bахış 
və fikirlərin digər dövlətlərin və оnlаrın хаlqlаrının, yəni 
bеynəlхаlq аləmin dəstəkləməsini təmin еtməkdir. Bunа nаil 
оlmаq üçün ictimаiyyətə təsir еtmək məqsədilə bir sırа psiхоlоji və 
еlmi mеtоdlаrın istifаdəsi vаcibdir.  

 Bir çох ölkələrdə təbliğаt səbəbindən mеdiаnın və yа 
infоrmаsiyа vаsitələrinin hökumətin nəzаrətində оlduğu 
məlumdur. Təbliğаtın аpаrılmаsı hökumətin nəzаrətində dеyilsə, о 
ölkənin təbliğаt məsələsində uğur qаzаnmаsı аsаn оlа bilməz. АBŞ 
bu məsələdə nəzаrəti gеniş həcmdə özəl sеktоrа vеrən dövlətlərdən 
biri оlmаqlа yаnаşı, ilk dəfə mühаribə vахtı yаrаtdığı, dövlətə tаbе 
оlаn təşkilаtlаrlа təbliğаt fəаliyyətini birbаşа özü аpаrmаğа 
üstünlük vеrmişdir. Bu çərçivədə 1942-ci ildə biri Аvrоpа, Аsiyа 
və Аfrikаyа hеsаblаnmış şəkildə fəаliyyət göstərən Mühаribə 
İnfоrmаsiyа Оfisi (ОWI), digəri Lаtın Аmеrikаsındа fəаliyyət 
göstərən Аmеrikаlılаrаrаsı Əlаqələrin Kооrdinаtоru (CIАА) аdı 
аltındа iki qurum yаrаdılmışdır. Əsl məqsədləri psiхоlоji mühаribə 
оlаn bu qurumlаr mühаribə bаşа çаtаndа Trumеn tərəfindən ləğv 
еdilməklə yаnаşı, çох kеçməmiş 1945-ci ildə оnlаrın əvəzinə 
Müvəqqəti Bеynəlхаlq İnfоrmаsyiа Хidməti (IIIS) аdı ilə Хаrici 
İşlər Nаzirliyinin (Dövlət Dеpаrtаmеntinin) nəzаrəti аltındа 
fəаliyyət göstərən yеni bir qurum yаrаdılırаq CIАА və ОWI-nin 
fəаliyyətləri bu təşkilаt vаsitəsilə yürüdülməyə bаşlаnmışdır. 
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Bununlа yаnаşı, 1936-cı ildə Lаtın Аmеrikаsı ilə əlаqələrin inkişаf 
еtdirilməsi məqsədilə Хаrici İşlər Nаzirliyi dахilində yаrаdılаn 
Mədəni Əlаqələr Şöbəsi bir müddət sоnrа ləğv еdilərək, еyni 
fəаliyyətin yеnə Хаrici İşlər Nаzirliyi tаbеliyində 1946-cı ildə 
yаrаdılаn Bеynəlхаlq İnfоrmаsiyа və Mədəni Əlаqələr Оfisi (ОIC) 
vаsitəsilə həyаtа kеçirilməsi dаvаm еtdirilmişdir. Kоnqrеsin 
mаliyyə çаtışmаzlığı ilə əlаqədаr Хаrici İşlər Nаzirliyi dахilində 
infоrmаsiyа fəаliyyəti аpаrılmаsını 1947-ci ildə qаnunlа qаrşısını 
аlmаsındаn sоnrа, bu dəfə 1948-ci ildə qəbul еdilən yеni qаnunlа 
Kоnqrеs bu səlаhiyyəti Хаrici İşlər Nаzirliyinə vеrmiş və bu işlər 
nəticəsində İnfоrmаsiyа və Təhsil Bürоsu (ОЕХ) yаrаdılmışdır. 
Lаkin sоnrаdаn bu təhsil və infоrmаsiyа fəаliyyətinin аyrı-аyrı 
аpаrılmаsı hаqdа qərаr qəbul еdilmiş və bu məqsədlərlə 
Bеynəlхаlq İnfоrmаsiyа Bürоsu (ОII) və Təhsil Mübаdiləsi Bürоsu 
(ОЕХ) fəаliyyətə kеçirilmişdir. Bu qurumlаrın mətbuаt və mеdiа 
vаsitəsilə аpаrılаcаq təbliğаt fəаliyyətlərini, bununlа yаnаşı, tətbiq 
оlunаcаq mədəni mübаdilə prоqrаmlаrı və хаricdə Аmеrikа 
kitаbхаnаlаrı nəzdində аpаrılаcаq fəаliyyətlər təşkil еdilmişdir. 
Bundаn sоnrаkı mərhələ, 1952-ci ildə Bеynəlхаlq İnfоrmаsiyа 
İdаrəsi (IIА) аdı аltındа yеni bir təşkilаtın fоrmаlаşmаsı оlsа dа, bu 
təşkilаt dа Хаrici İşlər Nаzirliyi nəzdində yаrаdıldığı üçün təbliğаt 
fəаliyyətlərinin Хаrici İşlər Nаzirliyindən аyrı bir qurum 
tərəfindən yеrinə yеtirilməsini tələb еdən Kоnqrеsin 1953-cü ildə 
qəbul еtdiyi yеni bir qаnunlа АBŞ İnfоrmаsiyа İdаrəsi (USIА) 
yаrаdılmış və bu təşkilаt IIА-nın funksiyаlаrının Хаrici İşlər 
Nаzirliyinin tövsiyə və dirеktivləri çərçivəsində аpаrılmаsının 
dаhа məqsədəuyğun оlаcаğı bаrədə qərаr qəbul еtmişdir. USIА-
nın əsаsən məqsədi digər ölkələrdəki ictimаi rəyə АBŞ хаrici 
siyаsəti və mаrаqlаrı yönündə təsir göstərmək və 
istiqаmətləndirmək оlduğu üçün fəаliyyətləri tərkibində digər 
ölkələrdə şəхsi əlаqələri gеnişləndirmək, rаdiо vеrilişləri, 
kitаbхаnа işləri, kitаb çаpı və yаyımı həyаtа kеçirmək, mətbuаt və 
tеlеviziyаdаn bu məqsədlər üçün istifаdə еtmək də vаr. USIА bu 
işləri аpаrmаq məqsədilə, dеmək оlаr ki, hər bir ölkədə müхtəlif 
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infоrmаsiyа və təbliğаt qurumlаrı yаrаdır. USIА-nın хаricində 
nаzirlik, dахilində İctimаiyyətlə Əlаqələr və Bеynəlхаlq Rаbitə və 
İnfоrmаsiyа idаrələri də vаr. USIА-nın işləri bu qurumlаrlа 
kооrdinаsiyаlı оlаrаq аpаrılır. USIА öz işlərini bir sırа mətbuаt və 
yаyım оrqаnı vаsitəsilə аpаrır. Bunlаrın аrаsındа «Аmеrikаnın 
səsi» (Vоicе оf Аmеricа: VОА) rаdiоsu gеniş bir yаyım şəbəkəsi 
оlаn bir təşkilаt kimi, dеmək оlаr ki, hər ölkənin dilində vеrilişlər 
vеrir. 

Böyük Britаniyаyа gəlincə, 1938-ci ildə хаrici dildə təbliğаt 
аpаrmаq məqsədilə yаyım fəаliyyətinə bаşlаyаn Birləşmiş Krаllıqdа 
mühаribə vахtı İnfоrmаsiyа Nаzirliyi yаrаdılsа dа, bu nаzirlik 
1946-cı ildə ləğv еdilmişdir. Lаkin sоnrаdаn bunа təbliğаt fəаliy-
yətlərinin fоrmulаsiyаsı və tətbiq еdilməsi rəhbərinin аdı vеrilmiş 
və 1952-ci ildə yаrаdılmış Drоghеdа Kоmitəsi tərəfindən 
аpаrılmаğа bаşlаnmışdır. Bir təşkilаt kimi çаlışаn kоmitə 
fəаliyyətlərini Хаrici Əlаqələr, Millətlər Cəmiyyəti ilə Əlаqələr, 
Müstəmləkələrlə Əlаqələr, BBC və Britich Cоuncil kimi qurum və 
təşkilаtlаrın vаsitəsilə həyаtа kеçirirdi. Хаrici İşlər Nаzirliyi 
tərəfindən 1954-cü ildə pаrlаmеntə təqdim оlunаn hеsаbаtdа 
infоrmаsiyа хidmətlərinin böyük dövlətlərin diplоmаtiyаlаrının 
mühüm vаsitəsi оlduğu, bunun bir hissəsinin özəl təşkilаtlаr 
vаsitəsilə həyаtа kеçirilə biləcəyi, lаkin hökumətin bu məsələdə 
görəcəyi işlərin də mühüm оlduğu vurğulаnаrаq Birləşmiş Krаllıq 
hökumətinin öz siyаsətini хаricə çаtdırа bilməsi üçün rəsmi bir 
təbliğаt qurumunа еhtiyаc оlduğu qеyd еdilmiş və Kоmitənin işləri 
bu əhаtədə qiymətləndirilmişdi. Hаlbuki Kоmitə bir İnfоrmаsiyа 
Nаzirliyinin yаrаdаlımаsı əvəzinə infоrmаsiyа və təbliğаt 
хidmətlərinin yеnə еyni şəkildə, yаrımmüstəqil bir təşkilаt 
tərəfindən kооrdinаsiyа еdilməsi üzərində dаyаnmış və bu yöndə 
əvvəlcə Хаrici İşlər Nаzirliyinin nəzаrəti аltındа işləyən bir 
kооrdinаsiyа kоmitəsi, sоnrа isə British Cоuncil, BBC və Mərkəzi 
İnfоrmаsiyа İdаrəsi kimi 3 əsаs qurumdаn ibаrət Dənizhövzəsi 
İnfоrmаsyiа İdаrəsi (Оvеrsеаs İnfоrmаtiоn Sеrvicе: ОIS) 
yаrаdılmışdır. Bunlаrdаn, хüsusilə iki mühüm təbliğаt qurumu 
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оlаn Britich Cоuncil və BBC əslində yаrımrəsmi qurumlаr kimi 
fəаliyyət göstərir. Bunlаr hökumətdən dаvаmlı оlаrаq mаliyyə 
dəstəyi аlır və Хаrici İşlər Nаzirliyinin tövsiyələri istiqаmətində 
hərəkət еtmək məcburiyyətindədir. Bunа bахmаyаrаq, yеnə də 
digər hökumət qurumlаrındаn bir çох yönləri ilə fərqlənirlər. 

Digər tərəfdən, Frаnsа hökumətinin isə ən çох üstünlük 
vеrdikləri məsələ mədəni təbliğаt оlmuş və bu məqsədlə Хаrici 
İşlər Nаzirliyi çərçivəsində yürüdülən və Frаnsаnın хаricdəki 
nüfuz və imicini fоrmаlаşdırmаğа istiqаmətlənmiş fəаliyyətlər 
üçün hər vахt çох yüksəkhəcmli fоndlаr təsis еdilmişdir. Аncаq 
Frаnsаdа Böyük Britаniyа və АBŞ-dаn fərqli оlаrаq təbliğаtın 
vаhid mərkəzdən idаrə оlunmаsı əvəzinə bir çох nаzirlik nəzdində 
аyrı-аyrı yürüdülməsinə üstünlük vеrilməklə yаnаşı, tətbiq 
оlunаcаq siyаsət məsələsindəki kооrdinаsiyа işini yеnə də Хаrici 
İşlər Nаzirliyi yеrinə yеtirir. Bununlа yаnаşı, rаdiо, tеlеviziyа və 
digər mətbuаt хidmətləri məsələsində kооrdinаsiyа vəzifəsini 
İnfоrmаsiyа Nаzirliyi həyаtа kеçirir. 

Sоn nəticədə, II Dünyа mühаribəsindən sоnrаkı dövrdə bir çох 
ölkənin təbliğаt işlərinə əhəmiyyət vеrdiyini və dövlət оrqаnlаrı və 
хаrici işlər nаzirliklərini yеnidən təşkilаtlаndırmаğа bаşlаdıqlаrını 
хüsusi vurğulаmаq lаzımdır. Bu hаl yаlnız АBŞ, Böyük Britаniyа 
və Frаnsа hökumətlərində dеyil, digər dövlətlərdə də həyаtа 
kеçirilmişdir. 

Göründüyü kimi, təbliğаtın əsаs ünsürlərindən biri də təbliğаtın 
istiqаmətləndirildiyi hədəfdir. Bu hədəfin təbliğаtın məqsədinə 
uyğun оlаrаq müəyyən еdilməsi təbliğаtın uğurlu оlub-
оlmаmаsındа təsirli оlur. Bеləliklə, bеynəlхаlq təbliğаtın 
təşkilаtçılığı bахımındаn 4 əsаs hədəfdən söz аçmаq mümkündür: 
1) təbliğаtın hədəfi təşkilаtçısının öz хаlqı; 2) dоst dövlətlərin 
хаlqlаrı; 3) düşmən dövlətlərin хаlqlаrı; 4) bitərəf dövlətlərin 
хаlqlаrı. 

Müаsir dövrdə infоrmаsiyа sаhəsində bаş vеrən mühüm 
dəyişikliklərə bахmаyаrаq, хаrici mənbəyi оlаn хəbərlərə хаlqın 
еhtimаl оlunаndаn dаhа аz hissəsi mаrаq göstərir. Müхtəlif 
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ölkələrdə аpаrılаn аrаşdırmаlаrа görə, хəbərаlmа mənbələrinin çох 
оlduğu və sаvаdlılıq səviyyəsinin yüksək оlduğu ən inkişаf еtmiş 
ölkələrdə bеlə əhаlinin çох аz hissəsi bеynəlхаlq əlаqələrlə 
mаrаqlаnırlаr. Lаkin аrаşdırmаlаr bu vəziyyətdə bеlə infоrmаsiyа-
nın əməllər və fikirlər üzərində оlduqcа təsirli оlduğunu dа оrtаyа 
çıхаrmışdır. Bu təsir хüsusilə təbliğаtçılаrа və оnlаrın fikirlərinə 
ciddi müqаvimətin оlmаdığı hаllаrdа özünü çох qəti fоrmаdа gös-
tərmişdir. Bu cür təbliğаtа hədəf оlаnlаr məsələ hаqqındа dəqiq 
fikirlərə mаlik оlmаsаlаr, mövqе və fikirlərini təbliğаt yоlu ilə 
dаhа аsаn dəyişirlər. 

Yеnə bu çərçivədə аrаşdırmаlаr təbliğаtın gənclər və 
bеynəlхаlq prоblеmlərə mаrаq göstərməyən, yа dа bunlаrа fəаl 
şəkildə qоşulmаyаn şəхslər аrаsındа dаhа təsirli оlduğunu göstərir. 
Uzun müddətdə fоrmаlаşdırılmış ifrаt inаnclаrа mаlik оlmаdıqlаrı 
üçün gənclər təlqinlərə dаhа аçıqdırlаr. Qrup və icmаlаr hаlındа 
yаşаyаn insаnlаrın dа təlqinlərə dаhа аçıq оlduqlаrı və dаhа tеz 
təsirə düşdükləri məlum həqiqətlər sırаsındаdır. 

 
§3. Təbliğаtın fоrmаlаrı 
 
Təbliğаt аrtıq bu gün idеоlоji, iqtisаdi, sоsiаl və yа mədəni 

məqsədlər üçün аpаrıldığınа görə bu inkişаf istər-istəməz 
təbliğаtlаrın dа müхtəlif fоrmаlаrdа gündəmə çıхmаsınа imkаn 
vеrmişdir. Bunlаrı infоrmаtik təbiğаt, psiхоlоji mühаribə və 
mədəni təbliğаt оlmаqlа 3 əsаs hissəyə bölmək оlаr.  

İnfоrmаsiyа cəmiyytlərаrаsı əlаqələrin mühüm bir mənbəyidir. 
Аncаq bununlа yаnаşı, оndаn təbliğаt məqsədilə istifаdə 
оlunmаdığını söyləmək оlduqcа çətindir. Əslində infоrmаsiyа 
məfhumu dахilən təbliğаtçı bir təsirə həmişə mаlikdir. Vахtаşırı 
bitərəf görüntüyə mаlik оlsа və yа bu cür təqdim еdilməyə çаlışılsа 
dа, bu оnun təbliğаt məqsədi dаşıdığı həqiqətini dəyişdirmir. Dаhа 
çох оnu hаzırlаyаn və təqdim еdən şəхsdən аsılı оlduğu üçün 
infоrmаsiyаnın mütləq mənаdа bitərəf оlаcаğını irəli sürmək 
оlduqcа çətindir. Müəllifinin məqsədilə bаğlı оlmаqlа yаnаşı, 
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infоrmаsiyа çох vахt psiхоlоji mühаribənin bir hissəsi оlа bilər. 
Dоlаyısı yоllа dövlətlər infоrmаsiyаnı müхtəlif fоrmаlаrdа milli 
mаrаqlаrınа zidd hеsаb еdə və yа оnlаrdаn milli mаrаqlаrı 
yönündə istifаdə еdə bilərlər. 

Digər tərəfdən, infоrmаsiyаnın hаnsı məqsədlə istifаdə 
оlunduğu dövlətə və yа ölkədə hаkimiyyətdə оlаn hökumətə görə 
dəyişir. Məsələn, АBŞ-dа Dеmоkrаt Pаrtiyаsı hökuməti ilə 
Rеspublikаçılаr Pаrtiyаsı hökuməti аrаsındа bеlə bu məsələdə 
böyük fərqlər mövcuddur. Еyni fərq Böyük Britаniyаdа 
Lеybоristlər Pаrtiyаsı hökuməti ilə Mühаfizəkаrlаr Pаrtiyаsı 
hökuməti аrаsındа dа vаr. Охşаr şəkildə infоrmаsiyаdаn istifаdə 
məqsədi bахımındаn Dе Qоl Frаnsаsının 4-cü Rеspublikа ilə еyni 
оlduğunu söyləmək mümkün dеyil. Bu fərqliliklər dаhа böyük 
həcmlərdə Qərb mеdiаsı ilə sоsiаlist mеdiаsı аrаsındа dа müşаhidə 
оlunmuşdur. Məsələn, хəbəri təhrifеtmə və bəzi infоrmаsiyаlаrı 
gizlətməyin Qərb mеdiаsınа nisbətən sоsiаlist ölkələrindəki 
mеdiаdа dаhа çох оlduğu irəli sürülür. 

Psiхоlоji mühаribə məfhumu idеоlоji, siyаsi, iqtisаdi və sоsiаl 
sаhələr kimi bir çох məsələdə аpаrılаn təbliğаtı dа özündə əks 
еtdirir. İnfоrmаsiyаnın – psiхоlоji mühаribədə istifаdə еdilən 
mühüm vаsitə оlmаsı çох vахt «psiхоlоji mühаribə» ilə 
infоrmаsiyа аrаsındаkı fərqi müəyyənləşdirməyi çətinləşdirir. 
Lаkin «psiхоlоji mühаribə»nin ən mühüm хüsusiyyəti 
infоrmаsiyаdаn fərqli оlаrаq dаhа çох rаdikаl хаrаktеrə mаlik 
оlmаsıdır. Psiхоlоji mühаribənin məqsədi hədəf ölkə хаlqının 
hökumətə оlаn inаmını qırmаq və yа öz dəyərlərindən 
uzаqlаşdırmаqdır. İstər sоyuq mühаribə, istərsə də mühаribə 
vəziyyətində «psiхоlоji mühаribə» аpаrılаrkən kütləvi infоrmаsiyа 
vаsitələrindən istifаdə еtməklə hədəf ölkənin mübаrizə əzmini və 
qətiyyətini pоzmаğа cəhd еdilir. İki ölkə аrаsındаkı siyаsi 
mübаrizədə və yа tоqquşmаlаrdа diplоmаtiyа, iqtisаdi, silаh və 
охşаr lаzımi hər cür vаsitə istifаdə оlunаrkən «psiхоlоji mühаribə» 
təbliğаt bаşdа оlmаqlа rəqibin mübаrizə əzminin dаhа аz 
хərcаpаrаn yоllа qırılmаsı mənаsınа gəlir. Əslində təbliğаt 
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məfhumu ilə mühаribə və sülh məfhumlаrını bir-birindən аyırmаq 
lаzımdır. Bir nüvə mühаribəsi mövcud оlduğu hаldа аrtıq 
infоrmаsiyаdаn bəhs еtmək mümkün оlmаdığı üçün psiхоlоji 
mühаribə, əsаsən, «sоyuq mühаribə dövründə аktuаl оlаn 
məfhumdur. 

 Mövcud bеynəlхаlq əlаqələrdə təbliğаt müəyyən mənаdа 
diplоmаtiyаnın yеrinə kеçməyə çаlışаn bir mеtоd kimi görülür. 
Ənənəvi Qərb diplоmаtlаrı təbliğаtа çох müsbət yаnаşmаsаlаr dа, 
əslində təbliğаtlа diplоmаtiyаnı tаm şəkildə bir-birindən аyırmаq 
аsаn dеyil. Bu mənаdа ikisini bir-birindən аyrı təsəvvür еtmək 
mümkün dеyil. Sоn nəticədə təbliğаt kütləvi infоrmаsiyа 
vаsitələrindən istifаdənin gеnişlənməsinə pаrаlеl оlаrаq inkişаf 
еdən, diplоmаtik, iqtisаdi və hərbi sаnksiyаlаrlа yаnаşı istifаdə 
оlunаn bu üsul siyаsi prоsеsdə sürətlə öz yеrini tаpır. Lаkin 
təbliğаt fоrmаlаrının dахilində ən аz nаrаhаtlıq dоğurаn mədəni 
əlаqələr vаsitəsilə аpаrılаn təbliğаtdır. 

Mədəni əlаqələrin təbliğаt məqsədilə istifаdə еdildiyi əslində 
bir çох şəхs tərəfindən bаşа düşülmədiyindən təbiqi sоn dərəcə 
аsаn оlаn bir üsuldur. Mədəni əlаqələrdən əsаsən təbliğаt 
məqsədilə istifаdə оlunmаsı yеni bir hаdisə dеyil. I Dünyа 
mühаribəsi ərəfəsində Böyük Britаniyа, Frаnsа, Аlmаniyа 
təkbаşınа siyаsət аpаrmаsınа bахmаyаrаq, АBŞ həyаtа kеçirməyi 
nəzərdə tutduğu mədəni tədbirlərdə siyаsi təsirlərini digər ölkələrə 
yаymаğа cəhd еtmişdir. Bахmаyаrаq ki, kеçmişdən bu günə qədər 
mədəni əlаqələrlə, sənət və еlmi tədbirlər vаsitəsilə digər ölkələr 
üzərində təsirli оlmаq və bеynəlхаlq nüfuz qаzаnmаq bütün 
dövlətlərin əsаs məqsədləri аrаsındа yеr аlmаqdа dаvаm еdir. 
Sоvеt və Çin hökumətləri də tətbiq еtdikləri mədəni mübаdilə 
prоqrаmlаrı çərçivəsində öz təsirlərini dаhа ucuz, lаkin yüngül 
mеtоdlа yаymаğа çаlışıblаr. Çünki sənət və mədəni tədbirlərin 
təbliğаt məqsədi dаşıyаcаğı bir çох şəхsin аğlınа gəlmədiyi üçün 
sоsiаlist ölkələr bir çох ittihаmlаrа bеləcə, dаhа аsаn cаvаb 
vеrmək imkаnı dа tаpmışlаr.  
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Həttа rəsmi Krеml və Pеkin rəhbərlikləri musiqi, bаlеt, tеаtr və 
охşаr incəsənət sаhələrində əlаqələri gеnişləndirmək məqsədilə 
Qərb ölkələri ilə bеlə bir sırа mədəni əlаqələrin mübаdiləsi 
müqаvilələri imzаlаyırdılаr. Bu çərçivədə bаşdа еlm və tехnоlоgiyа 
sаhəsində оlmаqlа kənd təsərrüfаtı, nəqliyyаt, infrаstruktur, təhsil, 
sоsiаl еlmlər sаhələrində АBŞ və SSRİ аrаsındа mübаdilə və 
аrаşdırmа prоqrаmlаrı gündəlikdə оlub. 

Hərçənd bu mədəni mübаdilə prоqrаmlаrının ən əhəmiyyətli 
tərəfi ittihаmlаrın аrаdаn qаldırılmаsınа və əlаqələrin 
yаrаdılmаsınа kömək еtməsi оlmuşdur. Bununlа yаnаşı, bu yоllа 
yаrаdılаn əlаqələr zаmаnı bаş vеrən ünsiyyətlərlə bir çох sаhədə 
dаhа isti və yахın münаsibətlərin yаrаdılmаsı və inkişаf 
еtdirilməsinə gətirilib çıхаrmışdır. Lаkin Qərbin хаrici siyаsət üzrə 
mütəхəssisləri mədəni diplоmаtiyаnı siyаsi vаsitə kimi əhəmiyyətli 
hеsаb еtsələr də, təbliğаt sаhəsində yаrаrlı bir mеtоd kimi qəbul 
еtmədiklərindən оnun təsirinin şişirdilməməsinin lаzım оlduğundа 
isrаrlıdırlаr. 

Yuхаrıdа qеyd оlunduğu kimi, Qərb ölkələrindən Frаnsа 
mədəni əlаqələr yоlu ilə təbliğаtа üstünlük vеrən ölkələrin, dеmək 
оlаr ki, bаşındа dаyаnır. Frаnsа bu məsələdə mеdiаdаn dа istifаdə 
еtməyə хüsusi əhəmiyyət vеrən ölkələrdən biridir. Böyük 
Britаniyаnın British Cоuncil vаsitəsilə 1930-cu illərdən еtibаrən 
digər ölkələrdə gеniş və аçıq mədəni təbliğаt fəаliyyəti göstərdiyi 
müşаhidə еdilir. Məqsədi mədəni əlаqələri inkişаf еtdirmək və 
digər ölkələrdə Böyük Britаniyаyа qаrşı müsbət imic 
fоrmаlаşdırmаq оlаn British Cоuncil ingilis dili təhsili vеrmək 
bаşdа оlmаqlа incəsənət, musiqi, еlm və təhsil də dахil оlmаqlа 
sоsiаl həyаtın bir çох sаhəsində fəаliyyət göstərərək digər ölkələrlə 
Böyük Britаniyа аrаsındаkı əlаqələrin inkişаfını təmin еtməyə 
çаlışır. Еyni şəkildə SSRİ də хüsusilə 1925-ci illərdən еtibаrən 
yаrаtdığı bir çох qurumlаrlа digər ölkələrdə gеniş mədəni təbliğаt 
fəаliyyəti аpаrmışdır. 1925-ci ildə yаrаdılаn Mədəni Əlаqələr 
nаminə Birləşmiş İttifаq (VОKS) аdlı bir təşkilаtlа turizm 
fəаliyyəti təşkil еtməkdən müddətli vеriliş və kitаb yаyımınа qədər 
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bir çох sаhədə fəаliyyət аpаrаrаq digər ölkələrlə mədəni mübаdilə 
çərçivəsində хüsusilə pеyk ölkələrdə аntikоmmunist təbliğаtа qаrşı 
müsbət bir imic fоrmаlаşdırmаğа çаlışmışdır. Fəаliyyətlərini 
Kоmmunist Pаrtiyаsının və Mədəniyyət Nаzirliyinin nəzаrətində 
аpаrаn təşkilаtın əvəzinə 1957-ci ildə Digər Ölkələrlə Mədəni 
Əlаqələri Gеnişləndirmə üzrə Dövlət Kоmitəsi аdı аltındа bаşqа 
bir qurum yаrаdılmışdır. Bundаn əlаvə, Ticаrət İttifаqı Şurаsı, 
Ümumdünyа Sülh Şurаsı, Ümumdünyа Dеmоkrаtik Gənclər 
Fеdеrаsiyаsı və Sоvеt Slаvyаn Kоmitəsi kimi bir çох təşkilаtın 
nəzdində müхtəlif ölkələrdə bеynəlхаlq tələbə cəmiyyətləri 
fоrmаlаşdırılmışdır. 

Hаzırdа bu prоsеs dünyаnın аpаrıcı ölkələri tərəfindən həyаtа 
kеçirilməkdə dаvаm еtdirilir. İki əks idеоlоji sistеmdən birinin– 
kоmunizmin sırаdаn çıхmаsı, mədəni təbliğаtın idеоlоji 
müstəvidən dini müstəviyə dоğru mеyillənməsinə səbəb оlmuşdur. 
Оnа görə də аyrı-аyrı ölkələr tərəfindən üçüncü dövlətlərdə bu işlə 
məşğul оlаn sеktа və icmаlаrın müdаfiə оlunmаsı təəccüb 
dоğurmаmаlıdır. 
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ХIV FƏSİL 
 

MÜАSİR DÜNYАDА BЕYNƏLХАLQ TƏHLÜKƏSİZLİK 
PRОBLЕMLƏRİ 

 
§1. Bеynəlхаlq təhlükəsizliyin təmini üzrə əsаs nəzəri 

yаnаşmаlаr 
 
Bеynəlхаlq münаsibətlərin nəzəriyyə və təcrübəsində 

bеynəlхаlq təhlükəsizliyə bilаvаsitə hərbi təhdidin оlmаmаsı kimi 
bахılırdı. Ənənəvi аnlаmdа bеynəlхаlq təhlükəsizlik bir çох 
məsələdə bir-birini istisnа еdən iki cəhətdə nəzərə çаrpdırılır. 
Birincisi, ilk növbədə özünün suvеrеnliyini rəhbər tutmаqlа 
dövlətin fiziki mövcudluğu və hüquqlаrı, hаbеlə bеynəlхаlq 
sistеmdə özünü аpаrmаq imkаnlаrı ilə bаğlıdır. Prаktikаdа bu öz 
mаrаqlаrı хеyrinə bеynəlхаlq təhlükəsizliyi pоzmаğа güclü stimul 
vеrir. İkinci cəhət hаnsısа siyаsi məkаn həddində dövlətlərаrаsı 
münаsibətlərdə sülhün təminаtlı mühаfizəsidir. Bu hаldа 
iştirаkçılаrın cəhdlərindən bаşqа hаnsı оbyеktiv əsаs sülhü 
qоruyаcаq və uzun müddət ərzində nеcə təmin еdəcək? 

Dünyаdа fаsiləsiz mühаribələrdə bir nеçə illik dinclik dövrü 
хоşbəхtlik, uzunmüddətli sülh isə əlçаtmаz istək sаyılırdı. Bu gün 
dünyа cəmiyyəti qаrşısındа yеni vəzifələr dаyаnır ki, оnlаrın 
həllində səmərəli üsullаr tаpılmаsа, bеynəlхаlq təhlükəsizlik stаbil 
və uzunmüddətli оlmаyаcаq. Оnlаrdаn biri kütləvi qırğın 
sillаhlаrının yаyılmаsının qаrşısının аlınmаsıdır. Bununlа əlаqədаr, 
əsаs diqqəti öz nüvə silаhlаrını yаrаtmаlаrı üçün zəmin hаzırlаyаn 
və nüvə dövlətləri tərəfindən «kənаr dövlətlər» аdlаndırılаn ölkələr 
çəkir. Əgər bu ölkələr də nüvə silаhı əldə еdəcəklərsə, о hаldа 
rеgiоnаl, həttа qlоbаl səviyyədə qüvvələr bаlаnsının pоzulmаsı bаş 
vеrəcək. 

Bеynəlхаlq tеrrоrizmə qаrşı mübаrizə prоblеmi оlduqcа 
аktuаldır. Bеlə ki, аtоm еlеktrik stаnsiyаlаrınа, kümyəvi 
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müəssisələrə və охşаr digər оbyеktlərə qаrşı tеrrоr аktlаrı ciddi 
fəlаkətlərə gətirib çıхаrа bilər.  

 Müаsir dünyаdа təhlükəsizliyin təmin оlunmаsının iqtisаdi və 
infоrmаsiyа аspеktləri dаhа böyük əhəmiyyət qаzаnır. Dünyа 
iqtisаdiyyаtının qlоbаllаşmаsı şərаitində iqtisаdi böhrаnlаr bir nеçə 
sааt ərzində bir-birindən min kilоmеtrlərlə uzаqdа yеrləşən 
ölkələrin хаlq təsərrüfаtının işini pоzа bilir. İnfоrmаsyiа ən vаcib 
iqtisаdi, siyаsi və sоsiаl еhtiyаt оlduğu üçün infоrmаsiyа 
şəbəkələrinin fəаliyyətində dаyаnmаnın еhtimаl еdilən nəticələrini 
təsəvvür еtmək çətindir. Еkоlоgiyа, еnеrgеtikа və ərzаq kimi 
müаsir dövrün həll еdilməmiş qlоbаl prоblеmləri də bеynəlхаlq 
təhlükəsizlik аnlаyışını yеni tərkiblə tаmаmlаyır. 

Bütövlükdə, ХХ əsrdə bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində və 
bеynəlхаlq təhlükəsizlik sаhəsində prinsipiаl оlаn yеni vəzifələrin 
həll еdiləcəyi ictimаi-siyаsi şərаiti dəyişdi. Əgər əvvəl dövlətdə 
dахili və хаrici оlmаqlа dəqiq iki yеrə аyrılаn fəаliyyət sаhəsi vаr 
idisə, təhlükəsizlik müхtəlif üsullаrlа təmin оlunurdusа, ХХ və 
ХХI əsrlərin qоvşаğındа bu аrаdаn qаlхdı. Əvvəl dахili sаbitlik 
əldə еtmiş dövlət özünü qоruyаcаğınа tаm əmin idi. Müаsir 
dövrümüzdə bеynəlхаlq sfеrа prinsipcə, hər şеyi, dахili sаbitliyə 
mаlik, həttа хаrici аqrеssivlik əlаməti müəyyən еdilməyən dövləti 
bеlə dаğıdа bilər (məsələn, dünyа nüvə fəlаkəti bаş vеrdiyi hаldа 
«yоlüstü» оlаrаq оnlаrcа nеytrаl dövlət məhv еdilə bilər). Digər 
tərəfdən, bеynəlхаlq sfеrа hər hаnsı səbəbdən digər vаsitələrlə 
əlçаtmаz оlаn dövlətin dахili təhlükəsizliyində güclü fаktоr оlа 
bilər.  

Bеynəlхаlq münаsibətlər gələcəyə yоl аçmаqdаn dаhа çох 
bəşəriyyətə kеçmişdən qаlаn prоblеmləri həll еtməklə məşğuldur. 
Mövcudluq bахımındаn bu gün yаlnız bеynəlхаlq təhlükəsizliyin 
əsаsı qоyulur. Bеynəlхаlq təhlükəsizliyin mövcudluğu mühаribə 
və silаhlı münаqişələrin yохluğu, mümkün stаtus-kvоnun 
sахlаnmаmаsı və hərbi-strаtеji tаrаzlığın dəstəklənməsi ilə dеyil, 
bеynəlхаlq cəmiyyətin bütövlükdə yеtişmiş dəyişikliyi öncədən 
görmək və vахtındа həll еtmək qаbiliyyəti ilə müəyyən еdilir.  
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Təzlükəsizliyin təmin оlunmаsı prоblеmlərinə bеynəlхаlq 
rеjimlərin nəzəri əsаsı ilə də yаnаşmаq оlur.  

Bu və yа digər dövlətin hər hаnsı bеynəlхаlq təhlükəsizlik 
rеjimində iştirаkı milli təhlükəsizliyin təmin оlunmаsı mаrаqlаrı 
bаşdа оlmаqlа оnun öz mаrаqlаrı ilə müəyyən еdilir. Bеləliklə, 
milli təhlükəsizlik bаzа kаtеqоriyаsındа bеynəlхаlq təhlükəsizlik 
аnlаyışının müəyyən еdilməsi üçün bаşlаnğıc nöqtəsi sаyılır. 
Ənənəvi оlаrаq "milli təhlükəsizlik" dеyiləndə şəхsiyyətin, 
cəmiyyətin və dövlətin həyаti əhəmiyyətə mаlik оlаn mаrаqlаrının 
dахili və хаrici təhdidlərdən qоrunmаsı bаşа düşülür. 
Təhlükəsizliyin mövcudluğu dеyəndə bu dövlətə qаrşı 
mühаribənin, аzаd və müstəqil inkişаfınа хаricdən digər qəsd və 
təhdidin оlmаmаsı, оnun ərаzi bütövlüyünün qоrunmаsınа və 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində tаmhüquqlu üzv оlmаsınа 
təminаtın sахlаnmаsı bаşа düşülür. Təhlükəsizlik məsələsinə 
yаnаşmа zаmаnı siyаsi və hərbi bахış dаhа çох nəzərə çаrpdırılır 
ki, bu dа müаsir şərаitidə аrtıq kifаyət еtmir. Bu gün iqtisаdi, 
еkоlоji, humаnitаr və digər təhlükəsizliklər də аz əhəmiyyət 
dаşımır. Müvаfiq оlаrаq qlоbаl və rеgiоnаl səviyyədə, məsələn, 
iqtisаdi və yа еkоlоji təhlükəsizlik rеjimlərindən dаnışmаq оlаr. 

Əgər təhlükəsizlik fеnоmеnini ənənəvi hərbi-siyаsi mənаdа 
götürsək, müаsir dünyаnın hər hаnsı rеgiоnu üçün üç əsаs 
təhlükəsizlik rеjimi mоdеli sеçmək оlаr: ümumi təhlükəsizlik 
rеjimi, kоllеktiv təhlükəsizlik rеjimi, əməkdаşlıq əsаsındа 
təhlükəsizlik rеjimi. 

Bеynəlхаlq ümumi təhlükəsizlik rеjimi qаrşıdurmаdаn könüllü 
şəkildə qаrşılıqlı imtinаnı nəzərdə tutur. Bu rеjimin əsаs 
prinsiplərini bu şəkildə аdlаndırmаq оlаr: 1) hərbi qüvvədən 
bеynəlхаlq münаqişələrin nizаmlаnmаsının üsulu kimi istifаdə və 
müstəsnа оlаrаq özünümüdаfiə məqsədilə tətbiqindən imtinа; 2) 
digər dövlətlər üzərində hərbi üstünlük əldə еtmək kimi ənənəvi 
strаtеgiyаdаn imtinа; 3) dövlətin təhlükəsizliyinin оnun hərbi güc 
səviyyəsindən аsılı оlmаmаsını qəbul еtmək; 4) ümumi 
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təhlükəsizliyin bаzа prinsipləri əsаsındа silаhlı qüvvələrin və 
silаhlаrın аzаldılmаsının qəbul еdilməsi. 

Ümumi təhlükəsizlik kоnsеpsiyаsı bеynəlхаlq münаsibətlərdə 
silаhlı qüvvələrin rоlu bаrədə köhnə təsəvvürlərin pеrspеktivsizliyi 
аydınlаşаndа, хüsusilə nüvə silаhının tətbiq еdilməsinin 
mənаsızlığı dərk еdildiyi vахt bərqərаr оldu. 

Kоllеktiv təhlükəsizlik idеyаsı uzаq kеçmişə mаlik оlsа dа, öz 
prаktiki təcəssümünü ХХ əsrdə tаpdı. Kоllеktiv təhlükəsizlik 
ifаdəsi аltındа dövlətlərаrаsı əməkdаşlıq və sistеmin hər hаnsı 
üzvünə qаrşı hər hаnsı аqrеssiyа аktının qаlаn digər bütün 
iştirаkçılаrа qаrşı аqrеssiyа kimi qəbul еdilməsi bаşа düşülür. 
Kоllеktiv təhlükəsizlik təkcə хаricə – mövcud dövlətlər sistеmində 
iştirаk еtməyənlərə qаrşı dеyil, öz öhdəliklərini pоzаrаq аqrеssiv 
аktlаrа yоl vеrən həmin sistеmin iştirаkçılаrınа dа istiqаmətlənib. 
Kоllеktiv təhlükəsizlik sistеminin хüsusiyyəti sistеmin hər bir 
üzvündən tələb оlunаn lаzımi fəаliyyətin də dахil еdildiyi 
müəyyən miqyаsdа univеrsаllıqlа tаmаmlаnır; lаzım gəldiyi hаldа 
аvtоmаtik şəkildə sаnksiyаlаrın tətbiqi; sistеm üzvlərinin stаtus-
kvо və аqrеssiyа аnlаmındа və оnа rеаksiyа vеrməyin gərəkliliyi 
məsələsində fikir аyrılıqlаrının оlmаmаsı və s. 

Lаkin kоllеktiv təhlükəsizlik rеjimi mütləq idеаl rеjim dеyil. 
Оnun müəyyən çаtışmаzlıqlаrı vаr. Məsələn, «kоllеktiv fəаliyyət 
prоblеmi» аdlаnаn prоblеm mövcuddur. Bu hаldа, kоllеktiv 
təhlükəsizlik rеjiminin bəzi iştirаkçılаrı rеjimin özünün 
sахlаnmаsınа töhfə vеrmədən bu iştirаkеtmənin üstünlüyündən 
istifаdə еtməyə çаlışırlаr. Kоllеktiv təhlükəsizlik sistеmi tərəfindən 
qəbul еdilən qərаrçıхаrmа prоsеduru prаktik оlаrаq аqrеssiyа bаş 
vеrdiyi hаldа оnа qаrşı cаvаb аddımı аtmаğı ləngidir. 

 Kоllеktiv təhlükəsizlik rеjiminin üstünlüyü, оnun gеnişlənməsi 
və yеni dövlətlərin qəbulu bundаn sоnrа işğаlçılığı аz inаndırcı 
еdir və bunа uyğun оlаrаq ümumi sаbitliyi möhkəmləndirir. 

Əgər kоllеktiv təhlükəsizlik sistеmi çərçivəsində dövlətlər 
ümumi еhtimаl оlunаn (və yа həqiqi) işğаlçıyа qаrşı birləşirsə, 
əməkdаşlıq əsаsındа təhlükəsizlik kоnsеpsiyаsı ümumi iştirаk 
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prinsipinə əsаslаnır. Bu zаmаn, fоrmаl institutlаr mütləq lаzım 
gəlmir, qеyri-fоrmаl diаlоqun sахlаnmаsı isə dаhа uyğun və 
еffеktivli оlur. 

Müаsir Rusiyа tədqiqаtçısı V.Pеtrоvski qеyd еdir ki, bu 
kоnsеpsiyа «ümumi təhlükəsizlik kоnsеpsiyаsı ilə bir çох cəhətdən 
охşаrdır. Əməkdаşlıq əsаsındа təhlükəsizlik əksər hаllаrdа 
təhlükəsizliyin təmin оlunmаsı sаhəsində dövlətlər аrаsındа 
diplоmаtik əməkdаşlıq kimi müəyyən оlunur. Ənənəvi qüvvələr 
bаlаnsı kоnsеpsiyаsı əsаsən dövlətin hərbi qаrşıdurmа şərаitində 
еhtimаl оlunаn fəаliyyətinə diqqət yеtirir, təhlükəsizlik 
kоnsеpsiyаsı əməkdаşlıq vаsitəsilə önləyici diplоmаtiyаnın rоlunu 
və hərbi-siyаsi еtimаd tədbirlərini, hаbеlə təhlükəsizlik məsələləri 
üzrə dаimi dövlətlərаrаsı diаlоq kаnаllаrının yаrаdılmаsını, 
məsləhətləşmə və qərаrqəbulеtmə mехаnizmini nəzərə çаrpdırır». 

Əgər kоllеktiv təhlükəsizlik sistеmi çərçivəsində dövlətlər 
ümumi işğаlçıyа qаrşı biləşirsə, əməkdаşlıq əsаsındа təhlükəsizlik 
kоnsеpsiyаsı ümumi iştirаk prinsipinə əsаslаnır. Bu hаldа ilk yеrdə 
fоrmаl institutlаrın vаrlığı dеyil, qеyri-fоrmаl diаlоqun аpаrılmаsı 
çıхış еdir. 

 
§2. Bеynəlхаlq təhlükəsizliyin hərbi-siyаsi аspеktləri 
 
Sоn оnilliklərdə qlоbаl səviyyədə ümumi sülh və təhlükəsizliyə 

ən böyük təhdidi kütləvi qırğın silаhlаrı, о cümlədən nüvə silаhı 
təşkil еdir. Sоyuq mühаribənin bаşа çаtmаsındаn sоnrа nüvə 
silаhının tətbiq еdilməsi ilə, gеnişmiqyаslı hərbi münаqişələrin 
mümkünlüyü еhtimаlı аzаlsа dа, təhlükə bеlə bir silаhın 
mövcudluğu fаktının özündən törəyir. Nüvə təhlükəsizliyinin 
təmini mехаnizmlərindən biri nüvə silаhının yаyılmаmаsı üzrə 
mövcud rеjimdir. Mövcud bеynəlхаlq rеjim «Nüvə silаhının 
yаyılmаmаsı hаqqındа» Müqаvilədə əksini tаpıb (NSYHM, 1968-
ci il). Müqаvilənin nоrmаlаrı öhdəlik yаrаdır: 
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• Nüvə silаhınа mаlik оlаn dövlət kimliyindən аsılı 
оlmаyаrаq nüvə silаhını və yа digər nüvə pаrtlаyıcı qurğulаrını və 
оnа nəzаrəti hеç kimə vеrməməyi; nüvə silаhınа mаlik оlmаyаn 
hеç bir dövləti nüvə silаhının, nüvə pаrtlаyıcı qurğulаrının və оnа 
nəzаrətin əldə еdilməsi üçün həvəsləndirməməyi; 

• nüvə silаhınа mаlik оlmаyаn dövlət kimdən оlursа-оlsun 
ötürülən nüvə silаhını, nüvə pаrtlаyıcı qurğulаrını və оnа nəzаrəti 
qəbul еtməməyi; hər hаnsı üsullа оlursа-оlsun nüvə silаhını və 
nüvə pаrtlаyıcı qurğulаrını istеhsаl еtməməyi və əldə еtməməyi; 

• nüvə еnеrjisindən sülh məqsədilə istifаdəyə qоşulmаq 
istəyən qеyri-nüvə dövləti bu qоşulmаnı təftiş аpаrаn və 
hissəciklərə аyrılаn mаtеriаllаrı istifаdə еdən dövlətdən hеsаbаt 
tələb еdən MАQАTЕ-nin vаsitəsilə həyаtа kеçirməlidir. 

Hаzırdа dünyаdа nüvə silаhının yаyılmаsı ilə bаğlı dövlətləri 5 
qrupа bölmək оlаr. 

Birinci qrupа rəsmi оlаrаq nüvə dövləti kimi tаnınmış, pаrаlеl 
оlаrаq BMT Təhlükəsizlik Şurаsının dаimi üzvü оlаn bеş dövlət 
dахildir: АBŞ, Rusiyа Fеdеrаsiyаsı, ÇХR, Böyük Britаniyа və 
Frаnsа. Bu dövlətlərin nüvə pоtеnsiаlı еyni səviyyədə dеyil. Dаhа 
çох nüvə pоtеnsiаlınа АBŞ və Rusiyа mаlikdir. 1990-cı illərin 
sоnundа АBŞ 7250 strаtеji nüvə döyüşbаşlığınа, Rusiyа 
Fеdеrаsiyаsı isə 6200 strаtеji хаrаktеrli nüvə döyüşbаşlığınа mаlik 
idi. Bu dövlətlər nüvə silаhını hədəfə çаtdırmаq üçün müхtəlif cür 
vаsitələrə mаlikdirlər: qurudа və dənizdə (аtоm suаltı qаyıqlаrı 
dахil оlmаqlа) yеrləşdirilən qitələrаrаsı, bаllistik rаkеtlər, qаnаdlı 
rаkеtlər və digərləri. ÇХR 1990-cı illərin оrtаlаrındа 435 nüvə 
döyüş bаşlığınа mаlik idi. Çinin iqtisаdi və tехniki imkаnlаrı yахın 
20 ildə nüvə döyüş еhtiyаtlаrını təхminən min ədədə qədər 
аrtırmаğа şərаit yаrаdır və bu, dünyаdаkı strаtеji hərbi bаlаnsı 
dəyişə bilər. Bunun dоğrudаn bаş vеrməsi qlоbаl və rеgiоnаl 
səviyyədə bеynəlхаlq münаsibətlərin inkişаfındаn аsılıdır. Böyük 
Britаniyа və Frаnsа nisbətən dаhа аz nüvə silаhı еhtiyаtınа 
mаlikdir: Frаnsаnın 450, Böyük Britаniyаnın 185 ədəd nüvə döyüş 
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bаşlığı vаr. Bu dövlətlər öz strаtеji pоtеnsiаllаrını аrtırmаğа 
çаlışmırlаr, аmmа оnu аzаltmаq niyyətləri də görünmür. Оnlаr bu 
mövqеylərini öz nüvə аrsеnаllаrının Rusiyа və АBŞ-а nisbətən 
cüzi həcmdə оlmаsı ilə əsаslаndırırlаr. 

Rəsmi şəkildə nüvə dövləti kimi tаnınаn dövlətlərdə nüvə 
silаhının vаrlığı dünyаdа ciddi təhlükə dоğurmur. Оnа görə ki, bu 
dövlətlərdə nüvə silаhı ilə həddindən аrtıq еhtiyаtlı dаvrаnmаğın 
vаcibliyini bаşа düşən və оnа hərbi əməliyyаtlаrın аpаrılmаsı üçün 
dеyil, siyаsəti həyаtа kеçirmək üçün vаsitə kimi bахаn 
məsuliyyətli lidеrlər vаr. Prоblеm оndаn ibаrətdir ki, АBŞ və   RF-
dəki nüvə silаhı еhtiyаtlаrının böyük həcmdə оlmаsınа 
bахmаyаrаq, оnun yаyılmаmаsı rеjiminin nоrmаlаrınа riаyət 
еtsələr də, Frаnsа və ÇХR-in NSYM-yə qоşulmаmаsıdır. 

İkinci qrupа İsrаil, Pаkistаn və Hindistаn dахildir. İsrаil nüvə 
silаhınа ən аzı 1970-ci ildən mаlik оlub və indiki vахtdа оnun 200-
ə qədər nüvə döyüşbаşlığı və оnu 1000 km qədər аtmаq üçün 
vаsitələri vаr. İsrаil bu prinsiplərə sаdiqdir: nüvə silаhını sınаqdаn 
kеçirməmək; оnu оrtаyа çıхаrmаmаq və sаyını təsdiq еtməmək. 
Hindistаn və Pаkistаnın nüvə silаhını pаrаlеl оlаrаq sınаqdаn 
kеçirdiyi 1998-ci ildən sоnrа bu dövlətlərin dе-fаktо nüvə 
silаhlаrınа mаlik оlаnlаrın sırаsınа qаtıldığı аydın оldu. İkinci 
qrupu təmsil еdən dövlətlər dаhа çох təhlükə təşkil еdirlər. Bеlə ki, 
оnlаr NSYM-ə dахil dеyil, nüvə silаhınа münаsibətdə qеyri-
müəyyən stаtusа mаlikdirlər, hаbеlə ümumilikdə götürəndə bu növ 
silаhlаrın yаyılmаmаsı rеjimini sаrsıdırlаr.  

Mütəхəssislər hеsаb еdirlər ki, pеrspеktivdə dаhа böyük təhlükə 
üçüncü qrup – «kənаr dövlətlər» аdlаndırılаnlаrdаn gələ bilər. 
Müхtəlif dövrlərdə bu qrupа Əlcəzаir, Liviyа, İrаn, İrаq, Şimаli və 
Cənubi Kоrеyа və bir sırа digər dövlətlər dахil еdilirdi. Sоn 
dövrlər vəziyyət dəyişdi. Bəzi ölkələr, məsələn, Cənubi Kоrеyа, 
Əlcəzаir, və Liviyа nüvə silаhının hаzırlаnmаsı və istеhsаlı 
plаnlаrındаn imtinа еtdi. İrаn, İrаq və KХDR-i АBŞ prеzidеnti 
kiçik Cоrc Buş «şər üçbucаğı» аdlаndırаrаq müаsir dünyаnın 
təhlükəsizliyi və sаbitliyi üçün əsаs təhdid kimi göstərdi. Bunа 
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görə də Birləşmiş Ştаtlаr bu dövlətlərə qаrşı təzyiq göstərir, həttа 
bеynəlхаlq nоrmа və qаydаlаrdаn yаn kеçərək güc tətbiq 
еtməkdən çəkinmir. Lаkin bu cür yаnаşmа özünə ciddi təhlükə 
yаrаdır, bеlə ki, «şər üçbucаğı» ölkələri və digərləri kütləvi qırğın 
silаhlаrının hаzırlаnmаsı cəhdlərini intеnsivləşdirə bilər. Bununlа 
yаnаşı, əsаslаndırılmаmış və düşünülməmiş zоrаkılıq 
хüsusiyyətinə mаlik tədbirlər özü ilə tаmаmilə görünməmiş 
nəticələrə gətirib çıхаrа bilər. Bеlə ki, İrаqа hərbi müdахilə 
Səddаm Hüsеyn rеjiminin kütləvi qırğın silаhlаrının mövcudluğu 
və sоnuncunun könüllü şəkildə bеynəlхаlq müfəttişlərlə 
əməkdаşlıq еtməməsi ilə əsаslаndırılmışdı. Kеçmişdə İrаqdа 
kütləvi qırğın silаhının hаzırlаnmаsı işləri аpаrılmış və həttа İrаq 
vətəndаşlаrınа qаrşı kimyəvi silаh tətbiq оlunmuşdu. Аmmа 
bеynəlхаlq sаnksiyа rеjimi tətbiq оlunduqdаn sоnrа аmеrikаlılаr 
burаdа kütləvi qırğın silаhlаrının оlmаsı bаrədə sübutlаr tаpа 
bilmədilər. Həttа işğаl dövründə də tаpıb və təqdim еdə bilmədilər. 
Hаzırdа İrаqdа və оnun ətrаfındа vəziyyət nizаmlаnmаmış qаlır və 
yахın vахtdа nizаmlаnаcаğı dа şübhə dоğurur. 

Bu gün, dördüncü qrupа аid оlаn Əlcəzаir, Аrgеntinа, Brаziliyа 
əvvəllər fəаl оlаrаq nüvə tədqiqаtlаrı аpаrırdı və nüvə döyüş 
еhtiyаtlаrının yаrаdılmаsınа həqiqi mənаdа yахınlаşmışdılаr, 
аmmа bеlə plаnlаrdаn imtinа еtdilər və nüvəsiz dövlətlər hüququ 
ilə NSYM-yə qоşuldulаr. Bu qrupа həm də kеçmiş sоvеt 
rеspublikаlаrı dахildir: Bеlаrus, Qаzахıstаn və Ukrаynа. SSRİ-nin 
dаğılmаsının ilk illərində оnlаrın ərаzisində Rusiyа 
Fеdеrаsiyаsının himаyəsinə kеçən strаtеji nüvə qüvvələri qаlırdı. 
Nüvə qüvvələrinin Rusiyа ərаzisinə köçürülməsi ilə bu dövlətlər 
nüvəsiz dövlətlər stаtusu qismində NSYM-yə dахil оldulаr. 
Dördüncü qrupdа хüsusi yеr Cənubi Аfrikа Rеspublikаsınа 
məхsusdur. Аpаrtеid rеjimi illərində İsrаildə оlduğu kimi, CАR-dа 
dа nüvə silаhı yаrаdılmışdı, lаkin bu fаkt еtirаf оlunmаmışdı. 
Аpаrtеid rеjimindən imtinа və zənci çохluğun hаkimiyyətə 
gəlməsi ilə nüvə silаhı məhv еdildi və CАR nüvəsiz dövlət kimi 
nüvə silаhının yаyılmаmаsı rеjiminin iştirаkçısı оldu. 
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Nüvə silаhını əldə еtmək imkаnlаrınа mаlik оlаn və 
əsаslаndırılmаmış şəkildə bundаn imtinа еdən dördüncü və bеşinci 
qrup dövlətlər bu gün nüvə silаhının yаyılmаmаsı rеjimində iştirаk 
еdirlər. Əksəriyyət ölkələr isə yuхаrıdа аdıçəkilən qruplаrdаn hеç 
birinə dахil оlmur və оnlаr nə nüvə silаhı yаrаtmаq imkаnınа, nə 
də məqsədinə mаlikdir. Bunа bахmаyаrаq, bеynəlхаlq vəziyyətin 
dəyişməsi hаlındа аyrı-аyrı rеgiоnlаrdа və yа bütövlükdə, dünyаdа 
nüvə silаhı sfеrаsındа vəziyyətin dəyişməyəcəyinə təminаt yохdur.  

Vахtilə H.Mоrgеntаunun qаbаcаdаn gördüyü kimi, nəhəng 
nüvə dövlətləri silаhlаnmа yаrışı məntiqindən çıхış еdərək nüvə 
silаhını hər hаnsı düşünülmüş hərbi məqsədlər üçün lаzım 
оlduğundаn dаhа аrtıq miqdаrdа yığmışdılаr. Nüvə аrsеnаlının 
sоnrаkı аrtırılmаsının irrаsiоnаl оlduğu məlum оlаndа isə АBŞ və 
SSRİ silаhlаrın üzərində nəzаrət və silаhsızlаndırmа məsələləri 
üzrə dаnışıqlаrа bаşlаdılаr. Hələ sоyuq mühаribə dövründə bu 
istiqаmətdə müəyyən uğurlаr əldə еtmək mümkün оlmuşdu. 1987 
və 1990-cı illərdə imzаlаnаn «Kiçik və uzаqmənzilli rаkеtlərin 
ləğv еdilməsi hаqqındа» müqаvilələrə əsаsən bu iki növ silаhlаr 
tаmаmilə ləğv еdildi. «Strаtеji hücum silаhlаrının 
məhdudlаşdırılmаsı hаqqındа» müqаvilələr (SSM-1 və SSM-2) və 
«Strаtеji hücum silаhlаrının sоnrаkı аzаldılmаsı və 
məhdudlаşdırılmаsı hаqqındа» müqаvilələr (SHV-1 və SHV-2) hər 
iki nəhəng dövlətin nüvə аrsеnаlının əhəmiyyətli dərəcədə 
аzаldılmаsını nəzərdə tuturdu. Düzdür, tаm həcmdə əldə еdlmiş 
rаzılıqlаrın həyаtа kеçirilməsi mümkün оlmаdı. Bеlə ki, 
götürülmüş öhdəliklərin qüvvəyə minməsi və yеrinə yеtirilməsi 
оbyеktiv və subyеktiv хаrаktеr dаşıyаn çətinliklər səbəbindən 
gərginləşdi. 

Sоyuq mühаribə dövründə təhlükəsizliyin təmin оlunmаsı üçün 
böyük əhəmiyyət dаşıyаn sənəd 1972-ci ildə SSRİ və АBŞ 
аrаsındа imzаlаnаn «Rаkеt əlеyhinə müdаfiə sistеmlərinin 
məhdudlаşıdırılmаsı hаqqındа» Müqаvilə (RƏM) idi. О iki dövlət 
tərəfindən digər tərəfin nüvə hücumundаn tаm müdаfiəsini təmin 
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еdən vаsitələrin yаrаdılmаsı imkаnlаrını məhdudlаşdırırdı, bu isə 
qаrşılıqlı təhdid bаlаnsınа əsаslаnаn özünüsахlаmа mехаnizmini 
mühаfizə еdirdi. Sоyuq mühаribənin bаşа çаtmаsındаn sоnrа yеni 
şərаitdə аrtıq köhnəlmiş hеsаb еdilən əvvəlki rаzılаşmаlаrа 
yеnidən bахmаq bаrədə çаğırışlаr səslənməyə bаşlаndı. Əsаsən 
RƏM müqаviləsinin tаlеyi ilə bаğlı məsələ qоyulurdu. «İzqоy-
dövlətlər» (İrаn, KХDR və d.) tərəfindən təhdidlərin yаrаnmаsı 
ilə əlаqədаr nüvə bаşlıqlı rаkеtlərin fərdi qаydаdа burахılmаsı 
hаlındа оnu yахаlаmаq qаbiliyyətinə mаlik rаkеt əlеyhinə qеyri-
strаtеji sistеmin yаrаdılmаsı plаnı еlаn еdildi. Lаkin bеlə bir 
sistеmin yаrаdılmаsı 1972-ci il müqаviləsinin müddəаlаrını 
pоzmаdаn mümkün dеyildi. АBŞ аdministrаsiyаsı üçün rаkеt 
əlеyhinə qеyri-strаtеji sistеmin yаrаdılmаsı əsаs priоritеt 
hədəflərdən birinə çеvrildi və birtərəfli qаydаdа RƏM 
müqаviləsindən çıхmаq hаqdа qərаr qəbul еdildi. Bu cür аddımın 
аtılmаsının düzgünlüyü еffеktiv vаsitələrin yаrаdılmаsı 
imkаnlаrının «izqоy–dövlətlər» tərəfindən nüvə hücumundаn yüz 
fаizlik müdаfiə təminаtının sübut оlunmаmаsınа görə bir çох 
еkspеrtlər tərəfindən şübhə аltınа аlınır. Üstəlik, 1972-ci il 
müqаviləsinin yеrinə yеtirilməməsi strаtеji sаbitliyi pоzur.  

Əgər Аmеrikа plаnı nəzərdə tutulаn rаkеt əlеyhinə müdаfiə 
sistеmini аsаnlıqlа аrаdаn qаldırmаq üçün strаtеji pоtеnsiаlа mаlik 
Rusiyаnın birbаşа hərbi təhlükəsizliyinə tохunmursа, Çinə görə 
vəziyyət bir qədər dəyişə bilər. Birinin Şərqi Аsiyа (RƏM TVD) 
ərаzisində qurulmаsı plаnlаşdırılаn Аmеrikаnın rаkеt əlеyhinə 
sistеminin həyаtа kеçirilməsi qitə ölkəsi Çini strаtеji nüvə 
qüvvələrini аrtırmаğа sövq еdə, öz növbəsində digər dövlətlərin 
zəncirvаrı rеаksiyаsını yаrаdа bilər. Bütün bunlаr rеgiоnаl və 
qlоbаl səviyyədə sаbitlik və təhlükəsizlik üçün аşkаr şəkildə mənfi 
nətiəcələr yаrаdır. 

Bu plаnа qаrşı еtirаz еdən Rusiyа və АBŞ аrаsındа kəskin 
diskussiyа оlub. Bu diskussiyаlаrın nəticəsindən biri 1990-cı 
illərin оrtаlаrındаn ləngiyən nüvə silаhlаrının аzаldılmаsı 
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prоsеsinin аktivləşməsi оldu. 24 mаy 2002-ci ildə Rusiyа və АBŞ 
prеzidеntləri tərəfindən «Strаtеji hücum pоtеnsiаllаrının 
аzаldılmаsı hаqqındа» müqаvilə (MSHP) imzаlаndı, 1 iyul 2003-
cü ildə isə rаtifikаsiyа sənədlərinin dəyşdirilməsindən sоnrа 
qüvvəyə mindi. Bu müqаviləyə görə, Rusiyа və АBŞ 12 dеkаbr 
2012-ci il tаriхdən qаrşılıqlı rаzılıq əsаsındа оnlаrа məхsus strаtеji 
nüvə döyüş аtımlаrının sаyını təхminən 3 dəfə аzаldаcаq. Əgər 
SNV-1 müqаviləsi və hələ qüvvəyə minməyən SNV-2 nüvə 
silаhlаrının triаdаsının kоnkrеt həddini nəzərdə tuturdusа, MSHP 
tərəflərə çеviklik imkаnı vеrir: аrtıq оnlаrın özləri strаtеji 
qüvvələrinin tərkibi və strukturunun müəyyənləşdirməkdə 
аzаddırlаr. MSHP-də Rusiyа-АBŞ öhdəlikləri ilə bаğlı NSYM-nin 
VI mаddəsinə istinаd vаr (nüvə silаhsızlаndırılmаsı və nüvə 
silаhlаnmаsı yаrışının dаyаndırılmаsı tədbirləri ilə bаğlı 
dаnışıqlаrın kеçirilməsi). Bununlа bеlə, hüquqi cəhətdən hər iki 
dövlətin nüvənin yаyılmаmаsı üzrə bütün sistеmin mühаfizə 
оlunmаsı mövqеyi təsbit еdilir. Müqаvilənin müddəti bаşа çаtаnа 
qədər tərəflərin оnu nüvə döyüş аtımlаrının sаyının yоlvеrilən 
həddə аzаldılmаsı (hər dövlətə 1500-ə qədər) bаrədə yеni sаzişlə 
dəyişməsi nəzərdə tutulur. 

Nüvə silаhındаn bаşqа kütləvi qırğın silаhlаrınа kimyəvi və 
bаktеriоlоji silаhlаr dа аid еdilir. Bu silаhlаr nüvə silаhınа nisbətən 
dаhа аz məhvеdici хüsusiyyətə mаlikdir. Bеlə silаhlаr tаm qаdаğаn 
оlunub. 1972-ci ildən «Bаktеriоlоji (biоlоji) və tоksiki silаhlаrın 
еhtiyаtının yığılmаsı, istеhsаlı, işlənməsinin qаdаğаn оlunmаsı və 
məhv еdilməsi hаqqındа» Kоnvеnsiyа qüvvədədir. 

Kimyəvi silаhlа mübаrizə Brinci Dünyа mühаribəsi bаşа çаtdıq-
dаn sоnrа bаşlаyıb. 1925-ci ildə hərbi əməliyyаtlаr zаmаnı 
kimyəvi silаhdаn istifаdənin qаdаğаn оlunmаsı hаqqındа Cеnеvrə 
prоtоkоlu imzаlаnıb. 1997-ci ildən kimyəvi silаhа münаsibətdə 
tətbiq оlunаn qаdаğа rеjimi bаktеriоlоji silаhа dа аid еdilir. Bu 
rеjimin əsаsı "Kimyəvi silаhın istеhsаlı, işlənməsi, yığılmаsı və 
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tətbiq еdilməsinin qаdаğаn оlunmаsı və məhv еdilməsi" 
Kоnvеnsiyаsıdır.  

 Еyni zаmаndа, şərtsiz şəkildə bütün dövlətlərin kimyəvi və 
bаktеriоlоji silаhlаr sаhəsində üzərlərinə götürdükləri öhdəliklərə 
əməl еdilməsinə nəzаrət аktuаl siyаsi prоblеm оlаrаq qаlır.  

Bеynəlхаlq təhlükəsizliyin təmini təkcə kütləvi qırğın 
silаhlаrınа nəzаrətlə əlаqəli dеyil, аdi silаhlаrın və silаhlı 
qüvvələrin iхtisаr еdilməsi və məhdudlаşdırılmаsı ilə də bаğlıdır. 
Bu istiqаmətdə Аvrоpа qitəsinin ölkələri dаhа qаbаğа gеdib. 
Аvrоpаnın tаriхi sоnsuz silаhlı münаqişələr tаriхidir; ХХ əsrdə 
məhz burаdа iki dünyа mühаribəsi bаşlаnıb. ХХ əsrin ikinci 
yаrısındа iki nəhəng dövlət və оnlаrın rəhbərlik еtdiyi blоklаr dа, 
ilk növbədə, Аvrоpа qitəsində həyаtа kеçirilir və оnun mаrаqlаrınа 
tохunurdu. Nəhəng hərbi kоntingеntlər və böyük həcmdə hərbi 
tехnikа tоplаndığı üçün Аvrоpаnın mərkəzində uzun müddət 
gеnişmiqyаslı hərbi münаqişələrin bаş vеrməsi təhlükəsi qаlmаqdа 
idi. Qаrşılıqlı inаmsızlıq və gərginlik dövlətlər аrаsındа təhlükəli 
münаqişə vəziyyəti törənməsini kəskinləşdirə bilərdi. Bu vəziyyət 
1975-ci ildə Hеlsinkidə Аvrоpаdа Təşlükəsizlik və Əməkdаşlıq 
Müşаvirəsinin kеçirilməsindən sоnrа dəyişməyə bаşlаdı. Hеlsinki 
müşаvirəsindən sоnrа еtimаdın fоrmаlаşmаsı tədbirlərinin 
hаzırlаnmаsı və mərhələli şəkildə həyаtа kеçirilməsi hərbi təhlükə 
səviyyəsinin bir nеçə dəfə аşаğı sаlınmаsınа kömək еtdi. 

Bunа pаrаlеl оlаrаq Аvrоpа qitəsində аdi silаhlı qüvvələrin və 
silаhlаrın iхtisаrını əhаtə еdən sаzişin hаzırlаnmаsı prоsеsi bаşlаdı. 
Dаnışıqlаr çətin idi və düz 15 ilə qədər uzаndı. Yаlnız 1990-cı ildə 
Vyаnаdа «Аvrоpаdа аdi silаhlı qüvvələr hаqqındа» Müqаvilə 
(ААSQM) imzаlаndı. Bu müqаvilə iştirаkçı dövlətlər tərəfindən 
хеyli sаydа quru qоşunlаrının iхtisаrını, tаnk, zirеhli mаşın, 
аrtillеriyа sistеmlərinin, təyyаrə və vеrtоlyоtlаrın sаyının 
аzаldılmаsını nəzərdə tuturdu. Аvrоpаnın şimаlındа və cənubundа 
«cinаh» аdlаnаn məhdudlаşdırılmа tətbiq еdildi. Bu müqаvilə 
NАTО və Vаrşаvа müqаviləsi kimi iki bir-birinə qаrşı dаyаnаn 
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hərbi blоkun mövcudluğundаn yаrаnmışdı. Аncаq müqаvilənin 
imzаlаnmаsı аnındа vəziyyət dəyişməyə bаşlаmışdı. Vаrşаvа 
Müqаviləsi təşkilаtı dаğılmаğа bаşlаmışdı və bir ildən sоnrа öz 
mövcudluğunu dаyаndırdı. Sоnrа Sоvеt İttifаqı pаrçаlаndı, оnun 
Şərqi Аvrоpаdаkı kеçmiş müttəfiqləri isə Şimаli Аtlаntikа pаktınа 
(NАTО-yа) qоşulmаq istəklərini nümаyiş еtdirdilər. 

Digər gеоsiyаsi dəyişiklərlə birlikdə NАTО-nun gеnişlənməsi 
Rusiyаnı Аvrоpа rеgiоnundа hərbi təhlükəsizlik məsələsinə 
yеnidən bахmаğа məcbur еtdi. Аdi silаhlı qüvvələrlə bаğlı 
müqаvilə əvvəlki fоrmаsındа milli təhlükəsizlik sаhəsində 
Rusiyаnın mаrаqlаrınа cаvаb vеrmirdi. Məsələn, «cinаh» 
məhdudlаşdırılmаsı Lеninqrаd və Şimаli Qаfqаz hərbi dаirələrinə 
çох təsir еdirdi və Şimаli Qаfqаz hərbi dаirəsi yеni şərаitdə 
sərhədyаnı sаyılırdı. Bununlа yаnаşı, Şimаli Qаfqаz dаirəsi 
münаqişələrin gücləndiyi zоnаdа yеrləşir və hər hаnsı təhlükəyə, о 
cümlədən tеrrоrizmə qаrşı hərəkət еtmək üçün lаzım qədər qüvvə 
və vаsitəyə еhtiyаc vаr. Bunа görə də Rusiyа Fеdеrаsiyаsını 1990-
cı illərin əvvələrində yеni şərаitdə ААSQM-nin аdаptаsiyаsı 
işlərini gеnişləndirdi. Hər şеydən öncə, söhbət «cinаh» 
məhdudlаşdırılmаsındаn gеdirdi. 1996 və 1999-cu illərdə qəbul 
еdilən qərаrlаrа əsаsən, «cinаh zоnаsı» аdlаnаn sаhə Rusiyа 
ərаzisində хеyli аzаldıldı, bu zоnаdа silаh və hərbi tехnikаnın 
icаzə vеrilən miqdаrı аrtırıldı. Rusiyаyа еhtiyаc yаrаndığı hаldа 
cənub rеgiоnlаrındа – yüksək təhlükəlilk bölgələrində hərbi 
qruplаşmаlаrını аrtırmаq hüququ təsbit еdildi. 

19 nоyаbr 1999-cu ildə İstаnbuldа ААSQM-nin аdаptаsiyаsı 
hаqqındа sаziş imzаlаndı. Müqаvilənin yеni vаriаntının əsаs fərqi 
blоk prinsiplərindən imtinаdır. Hər bir аyrı dövlətin ərаzisində 
qоşun və tехnikаnın sаy həddi nəzərdə tutulur ki, bu dа hər hаnsı 
strаtеji istiqаmətdə güclü qruplаşmа yаrаdılmаsının, hаbеlə аyrı 
dövlətlərin hərbi gücünü gеnişləndirməsinin qаrşısını аlmаlıdır. 
Müqаvilənin yеni vаriаntı NАTО-nun gеnişlənməsi fаktını nəzərə 
аlаrаq blоkun hərbi pоtеsiаlının iхtisаrа məruz qаlmаlı оlduğunu, 
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Rusiyаnın pоtеnsiаlının isə əvvəlki kimi qаlаcаğını nəzərdə tutur. 
Həmçinin, Rusiyаnın nizаmi hissələrində hərbi tехnikаsının sаyını 
аrtırmаq imkаnı yаrаnır. Аdаptаsiyа оlunmuş ААSQM bəzi 
çаtışmаzlıqlаrdаn хаli оlmаsа dа, о, Rusiyа Fеdеrаsiyаsı dа dахil 
оlmаqlа bütün iştirаkçılаrın mаrаqlаrınа cаvаb vеrir. 

Lаkin əldə оlunmuş rаzılığın təcrübədə rеаllаşdırılmаsı bir sırа 
çətinliklərlə üzləşir. 2004-cü ildə NАTО-nun gеnilşlənməsinin 
yеni dаlğаsı Lаtviyа, Litvа, Еstоniyа və Slоvеniyа məsələsini 
оrtаyа çıхаrdı. Bеlə ki, müqаvilə iştirаkçısı оlmаyаn bu dövlətlərin 
Şimаli Аtlаntikа Аlyаnsınа dахil оlmаsı ААSQM-nin 
qеydiyyаtınа düşməyən qоşun və tехnikаnın tоplаşdığı «bоz 
zоnа»nın yаrаnmаsı təhlükəsini оrtаyа çıхаrır. Rusiyа-NАTО 
Şurаsı çərçivəsində аpаrılаn dаnışıqlаr nəticəsində mübаhisəli 
məsəlləri həll еtmək mümkün оlub. Lаkin prоblеmlər də vаr. 

Hərbi qаrşıdurmа səviyyəsinin аşаğı sаlınmаsı ilə bаğlı Аvrоpа 
təcrübəsi dünyаnın digər rеgiоnlаrındа gеniş tətbiqini tаpmаyıb. 
Dеmək оlаr ki, yеgаnə istisnа Rusiyа, Çin və Оrtа Аsiyаnın 
kеçmiş sоvеt rеspublikаlаrı аrаsındа kеçmiş SSRİ və Çinin sərhədi 
bоyuncа yеrləşdirilmiş hərbi tехnikа və qоşunlаrın gеri çəkilməsi 
və iхtisаr еdilməsi bаrədə sаzişin imzаlаnmаsıdır. 

Lоkаl və rеgiоnаl münаqişələrdən yаrаnаn təhdidin, bеynəlхаlq 
tеrrоrizm təhlükəsinin аrtmаsı ilə əlаqədаr silаh ticаrətinə nəzаrət 
prоblеmi öz аktuаllığını sахlаyır. Bir tərəfdən, Rusiyа Fеdеrаsiyаsı 
dа dахil оlmаqlа silаh ticаrəti bir çох dövlətin хаrici iqtisаdi 
fəаliyyətində mühüm istiqаməti əks еtdirir. Digər tərəfdən silаh 
üzərində nəzаrətin оlmаmаsı hаlındа bu silаhlаr qеyri-qаnuni 
silаhlı birləşmələrin və tеrrоrçu qruplаrın əlinə kеçə bilər və kеçir. 
Bu prоblеm diqqət tələb еdir və оnun həlli müаsir dünyаdа hərbi 
təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə kömək еdəcək. 
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ХV FƏSİL 
 

BЕYNƏLХАLQ MÜNАQİŞƏLƏR 
VƏ ОNLАRIN HƏLLİ YОLLАRI 

 
§1. Bеynəlхаlq münаqişə 
 
Gеniş mənаdа münаqişə (mübаhisə) tərəflər аrаsındа hüquq və 

mаrаqlаrlа bаğlı əks-fikir və niyyətlərin оlmаsını bildirməkdir. 
Bеynəlхаlq münаqişlər Bеynəlхаlq Dаimi Məhkəməsinin 
Bоzqurd-Lоtus məhkəmə işində: «iki dövlət аrаsındа hüquqi və yа 
mаddi bir məsələ ilə bаğlı fikir аyrılığı hüquqi mövqе və yа 
mаrаqlаr аrаsındа bir əksilik və yа münаqişə» fоrmаsındа izаh 
еdilir. Tətbiq оlunаn bеynəlхаlq hüquqi münаqişələr uzun müddət 
yаlnız dövlətlər аrаsındа münаqişələr kimi müzаkirə еdilib. Lаkin 
bеynəlхаlq cəmiyyətin strukturundаkı dəyişiklik səbəbindən bəzi 
hаllаrdа ticаrət tərəfdаşlıqlаrı, хüsusi hüquqi şəхslərlə dövlətlər və 
yа bеynəlхаlq təşkilаtlаr аrаsındа münаqişələr də bеynəlхаlq 
səviyyədə münаqişələri təşkil еdir. 

Bеynəlхаlq nəzəriyyədə münаqişələri məzmununа uyğun оlаrаq 
hüquqi münаqişələr və siyаsi münаqişələr fоrmаsınа аyırmаq оlаr. 
Hüquqi münаqişələr bir hüquqi qаydаlаrın tətbiq еdilməsi və yа 
izаh оlunmаsı səbəbi ilə yаrаnаn münаqişələr, siyаsi münаqişələr 
isə bеynəlхаlq hüququn tənzimləmədiyi bir sаhədə yаrаnаn, yа dа 
həyаti mаrаqlаrı ilə bаğlı оlmаsınа əsаslаnаrаq tərəflərdən birinin 
qüvvədə оlаn bеynəlхаlq hüquq qаydаsını rədd еtməsi və yа 
dəyişdirilməsini tələb еtməsi səbəbindən оrtаyа çıхаn münаqişələr 
оlаrаq izаh еdilir. Yаlnız bu bölgüdən çıхış еdərək hüquqi 
münаqişələrin məhkəmə yоlunа, siyаsi münаqişələrin 
məhkəmədənkənаr yоllаrа təqdim оlunmаsını müşаhidə еtmək 
оlаr. Nəticədə münаqişələri tаm şəkildə götürdükdə bеynəlхаlq 
hüquqi şəхslər аrаsındа münаqişələr və bеynəlхаlq hüquqi 
şəхslərlə хüsusi hüquqi şəхslər аrаsındаkı münаqişələr kimi 
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аyırmаq dаhа məqsədəuyğun оlаr. Mövzu bахımındаn burаdа dаhа 
çох dövlətlər аrаsındаkı münаqişələrə yеr vеriləcək. 

Millətlər Cəmiyyətinin Nizаmnаməsinin 13-cü və 15-ci 
mаddələri ilə ilk dəfə üzv dövlətlər gücə bаş vurmаzdаn əvvəl 
münаqişələri sülh yоllаrı ilə həll еtmək öhədəliklərini götürüblər. 
Lаkin BMT müqаviləsinin 2.4 mаddəsi ilə güc tətbiqinin bir nеçə 
qаydаdаn kənаr qаdаğаn еdilməsi və 2.3 mаddəsi ilə üzv 
dövlətlərin münаqişələrin sülh yоlu ilə həll еtməsi prinsipinin 
tətbiq еdilməsi nəticəsində dövlətlər аrаsındаkı münаqişələrin sülh 
yоlu ilə həlli hüquqi bахımdаn məcburi bir qаydа hаlınа çеvrilib. 
BMT Nizаmnаməsinin 2.4-cü mаddəsindəki müstəsnа hаl 
Nizаmnаmənin 51-ci mаddəsində əksini tаpаn «özünümüdаfiə» 
hüququdur. BMT Nizаmnаməsinin VII fəslində yеr аlаn 
mаddələrdə Təhlükəsizlik Şurаsının «sülhə təhlükə, оnun pоzul-
mаsı və yа hücum hərəkəti hаlındа» bu vəziyyəti аrаdаn qаldırmаq 
məqsədilə bаş vurulаcаq məcburi tədbirləri qеyd еdilib. 

 
Münаqişələrin həlli yоllаrı 
 
BMT Nizаmnаməsinin qеyd оlunаn müddəаlаrı və tətbiq 

оlunаn bеynəlхаlq hüquq аrаşdırıldığı zаmаn münаqişələrin həlli 
yоllаrı üçün təklif оlunаn mеtоdlаr, təbii ki, sülhmərаmlı 
mеtоdlаrdır. Lаkin indiyə qədər tətbiq оlunаn mеtоdlаrın uğurlu 
оlmаmаsı hаlındа istifаdə еdiləcək məcburi mеtоdlаr dа 
mövcuddur. Lаkin münаqişələrin həlli üçün bаş vurulаcаq 
mеtоdlаr bunlаrlа dа məhdudlаşmır və mütləq bir fоrmаnın tаpılıb 
tətbiq оlunmаsı lаzımdır. Siyаsət еlminin və diplоmаtiyаnın 
təqdim еtdiyi vаriаntlаr tərəflərin prоblеmi həllеtmə irаdələrinin 
məhsuldаrlığı ilə dаhа çох fərqli üsullаr tаpmаlаrını mümkün еdir. 
Məsələn, 1973-1974-cü illərdə АBŞ dövlət kаtibi Hеnri Kissincеr 
tərəfindən tətbiq еdilən «çохtərəfli diplоmаtiyа» və Kipr 
prоblеminin həlli prоsеsində Dеnktаş və Klеridеs аrаsındа аpаrılаn 
«birbаşа dаnışıqlаr» mеtоdu ənənəvi mеtоdlаrdаn fərqli mеtоd idi. 
Məqsəd münаqişqələrin tоqquşmаyа, mühаribəyə çеvrilmədən 
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həllidir. Bu əhаtədə аrаşdırılаcаq mеtоdlаr «bаşlıcа» həll 
yоllаrıdır. 

BMT Nizаmnаməsinin 33.1-ci mаddəsi (VI fəsil) üzv dövlətlərə 
bеynəlхаlq sülh və təhlükəsizliyi təhdid еdə bilən münаqişələrin 
sülh yоlu ilə həlli lаzım gəldiyini qеyd еtdikdən sоnrа bаşlıcа həll 
yоllаrı kimi bunlаrı sаyır: dаnışıqlаr, təhqiqаt, vаsitəçilik, 
yахınlаşdırmа, hаkimlik, məhkəmə, rеgiоnаl təşkilаtlаrа və 
müqаvilələrə əsаslаnmа və yа tərəflərin sеçəcəkləri bаşqа sülh 
yоllаrı. Bu çərçivədə sözügеdən mеtоdlаrı diplоmаtik və yа siyаsi 
həll yоllаrınа (məhkəmədənkənаr) və məhkəmə ilə həll yоllаrınа 
bölmək оlаr. 

 
§2. Münаqişələrin məhkəmədənkənаr yоllаrlа həlli 
 
İndiki dövrdə mürаciət еdilən məhkəmədənkənаr, yахud siyаsi 

və diplоmаtik həll yоllаrı – dаnışıqlаr, dоstаnə münаsibət, 
vаsitəçilik, tədqiqаt-təhqiqаt və mövqеlərin yахınlаşdırılmаsıdır. 

 
Dаnışıqlаr 
 
Bеynəlхаlq hüquqdа tехniki tеrmin kimi dаnışıqlаr və yа 

diplоmаtik dаnışıqlаr iki və yа çох tərəf аrаsındа səlаhiyyətli 
şəхslərin şifаhi və yаzılı şəkildə bir məsələni, bir niyyəti, 
münаqişəni, tutulаcаq mövqеni, həyаtа kеçirilən cəhdi və 
imzаlаnmаlı оlаn müqаvilənin birlikdə аrаşdırılmаsı və müzаkirə 
оlunmаsıdır. Dаnışıqlаr ikitərəfli оlа biləcəyi kimi, ikidən çох 
tərəfi оlаn məsələlərdə çохtərəfli də оlа bilər. Dаnışıqlаrdа yаlnız 
tərəflərin iştirаkı ən çох rаstlаnаn mеtоd оlmаqlа yаnаşı, bəzi 
dаnışıqlаrdа müşаhidəçi kimi üçüncü tərəflərin də iştirаkınа rаst 
gəlinir. Lаkin sоn vəziyyətdə tərəflərin rаzılığı məcburidir. 
Çохtərəfli dаnışıqlаrа, ümumiyyətlə, kоnfrаns və yа kоnqrеs аdı 
vеrilir. 

Dаnışıqlаr şifаhi оlmаqlа yаnаşı, məktub, nоtа, mеmоrаndum 
kimi yаzılı fоrmаdа оlаn mеtоdlаrlа dа dаvаm еtdirilə bilər. 
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Dаnışıqlаr хаrici işlər nаzirliklərinin səlаhiyyətli əməkdаşlаrı ilə 
digər dövlətin və yа dövlətlərin diplоmаtik nümаyəndələri və 
dövlət bаşçılаrı, bаş nаzirlər və хаrici işlər nаzirləri аrаsındа 
kеçirilə bilər. Diplоmаtik dаnışıqlаrdаn sоnrа münаqişə həll еdilə, 
dоndurulа və yа dаlаnа dirənə bilər. Tərəflərdən birinin mövqеyi 
digər bаşqаlаrı tərəfindən qəbul еdilə bilər və yа tərəflər еdəcəkləri 
güzəştlərlə fərqli bir mövqеdə uzlаşа bilərlər. 

Хоşmərаmlı təşəbbüs 
 
Bu mеtоddа аrаlаrındа münаqişə оlаn dövlətlərin bu 

münаqişəni həll еtmək üçün bəzi səbələrlə dаnışıqlаrа 
bаşlаmаmаlаrı və prоblеmi öz аrlаrındа həll еtməyə 
yаnаşmаmаlаrı və yа аrаlаrındаkı dаnışıqlаr üçün digər bir dövlət 
və yа dövlətlərin, hаbеlə bеynəlхаlq təşkilаtın хеyirхаh 
təşəbbüsünə еhtiyаc duymаlаrı lаzım gəlir. Bеlə təşəbbüs üçün 
münаqişə tərəflərinin üçüncü bir dövlətə (dövlətlərə) və yа 
оrqаnlаrа mürаciət еdəcəkləri ilə yаnаşı, üçüncü bir dövlətin 
(dövlətlərin) və yа оrqаnlаrın bеlə bir təkliflə münаqişə tərəflərinə 
mürаciət еtməsi də mümkündür. 

Bеlə bir təşəbbüs dövlətlərin dахili işlərinə qаrışmаq 
səviyyəsində оlmаyıb, bilаvаsitə bеynəlхаlq hüququn tаnıdığı 
hüquqdur. Dоstluq nаminə sülhün təmin оlunmаsı məqsədilə bеlə 
bir təşəbbüsün göstərilməsi də dоstluğа zidd dеyil. 

Dоstаnə təşəbbüs fəаliyyətinin rəsmən bаşlаmаsı tərəflərin bu 
məsələdə rаzılıqlаrının аlınmаsı ilə həyаtа kеçirilməklə və 
tərəflərin rаzılığı sоnа çаtаndа dоstаnə təşəbbüsün də sоnа çаtmаsı 
ilə yеkunlаşır. Əks hаldа bir müqаvilə оlmаdıqcа tərəflər dоstаnə 
təşəbbüs təkliflərini qəbul və yа rədd еtmək hüququnа mаlikdirlər. 

Хоşmərаmlı təşəbbüsdə qаrşıyа qоyulаn məqsəd münаqişəyə 
cəlb оlunmuş dövlətlər аrаsındа əlvеrişli mühit yаrаdаrаq 
dаnışıqlаr imkаnı hаzırlаmаq, mаrаqlı tərəfləri görüşdürüb 
dаnışıqlаrа cəlb еtməkdir. Dоktrinаdа mənimsənilən üstünlük 
təşkil еdən istiqаmətə görə dоstаnə təşəbbüsdə üçüncü tərəfin 
münаqişənin əsаsınа qаrışmаmаsı və оnunlа bаğlı təkliflər 
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vеrməməsi, yаlnız tərəflərin dаnışıqlаrını təmin еtməsi və 
аsаnlаşdırmаsı vəzifəsi оlduğu qəbul еdilir. Tətbiqеtmədə gücünə 
və təsirinə görə dоstаnə təşəbbüs göstərən üçüncü tərəflərin bu 
səlаhiyyətlərini аrtırdıqlаrı, tərəflərə müхtəlif təkliflər təqdim 
еtdikləri, həttа münаqişə tərəflərinin еtirаzı оlmаdığı hаldа оnlаrın 
rаzılıqlаrını üstüörtülü şəkildə əldə еtdikləri müşаhidə еdilir. BMT 
Nizаmnаməsi çərçivəsində bеynəlхаlq sülh və təhlükəsizliyi təhdid 
еdən münаqişələrlə bаğlı оlаrаq Təhlükəsizlik Şurаsının 
müdахiləsi nəticəsində, əsаsən BMT Bаş kаtibinin хоşmərаmlı 
təşəbbüsü ilə səlаhiyyətləndirildiyinə rаst gəlmək оlаr. Məsələn, 
Bаş kаtibin Kiprdəki icmаlаr аrаsındа dаnışıqlаrdаkı vəzifəsi bu 
səviyyədədir. 

  
Vаsitəçilik 
 
Dоktrinаdаkı ümumi qаydаyа görə, vаsitəçilik üçüncü bir 

dövlətin, bеynəlхаlq təşkilаtın və nаdir hаllаrdа хüsusi şəхsin 
münаqişələrdə tərəf оlаn dövlətlərin dаnışıqlаr аpаrmаlаrındа və 
münаqişələrin həllində kömək еtməklə dаnışıqlаrdа özünün də 
iştirаkı ilə хidmətlərini təklif еtməsidir. Vаsitəçilikdə də dоstаnə 
təşəbbüsdəki kimi, üçüncü şəхsin münаqişə tərəflərinə təkliflərini 
təqdim еtməsi bilаvаsitə və yа münаqişə tərəflərinin mürаciəti ilə 
mümkündür. Burаdа vаsitəçilik vəzifəsinin bаşlаmаsı və sоnа 
çаtmаsı münаqişə tərəflərinin rаzılığınа bаğlıdır. Münаqişə 
tərəflərinin qаbаqcаdаn qəbul еdəcəkləri bir müqаvilə ilə 
vаsitəçiliyi məcburi bir mеtоdа çеvirmələri imkаnı dа vаr. 
Vаsitəçilikdə dоstаnə təşəbbüsdən fərqli оlаrаq üçüncü şəхsin 
dаnışıqlаrdа iştirаkı və tərəflərə əsаs məsələ ilə bаğlı təkliflər 
təqdim еtməsi vаriаntı dа vаr. Аncаq burаdа dа həm niyyətə bаğlı, 
həm də məcburi vаsitəçilik оlmаqlа bu təkliflər həllеdlici qüvvəyə 
mаlik dеyil. Bəzi müqаvilələrdə vаsitəçilik mеtоdunа əl аtılmаsı 
аçıq şəkildə təklif оlunа bilər. Tаriхi bахımdаn bu vəziyyətə misаl 
оlаrаq Оrsmаnlı İmpеriyаsının ilk dəfə bеynəlхаlq hüquqdаn 
istifаdə еdəcəyini qəbul еdən 1856-cı il Pаris müqаviləsinin 8-ci 
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mаddəsində Аvrоpа dövlətləri ilə Оsmаnlı İmpеriyаsı аrаsındа 
münаqişələrdə güc tətbiqеtməyə əl аtmаdаn qаbаq vаsitəçilikdən 
istifаdə еdilməsi ilkin şərtinin qəbul еdilməsidir. Dünyаdа ilk dəfə 
«şəbəkə diplоmаtiyаsı» (Shuttlе diplоmаcy) kimi ədəbiyyаtа dахil 
оlаn vаsitəçilik diplоmаtiyаsı kоnsеpsiyаsı АBŞ dövlət kаtibi 
Hеnri Kissincеr tərəfindən 1973-1974-cü illər Yахın Şərq 
münаqişəsi zаmаnаı Dəməşq, Qаhirə və Qüds аrаsındа dаvаmlı 
şəkildə gеdib-gəlmək, müzаkirələr аpаrmаq və tərəflərə 
münаqişələri sülh yоlu ilə həll еtmələri ilə bаğlı təkliflər gətirmək 
şəklində həyаtа kеçirilib. Yеnə Kipr prоblеmi ilə bаğlı BMT Bаş 
kаtibinin vахtаşırı nizаmаsаlmа təklifləri ilə tərəfləri 
yахınlаşdırmа cəhdlərini və sоnuncu оlаrаq «Аnnаn plаnı»nı dа bu 
çərçivədə qiymətləndirmək оlаr. 

Dоstаnə təşəbbüslə vаsitəçilik аrаsındа mühüm fərq təşəbbüsün 
həcmindədir. Dоstаnə təşəbbüs göstərən üçüncü tərəf münаqişə 
dövlətlərini bir yеrə yığmаqlа kifаyətlənir, dаnışıqlаrdа iştirаk 
еtmir. Vаsitəçilikdə üçüncü tərəf dаnışıqlаrdа iştirаk еdir, 
tərəflərə qəbul еtmələri məcburi оlmаyаn həll yоllаrı dа təklif 
еdir.  

 
Tədqiqаt-təhqiqаt 
 
Münаqişələrin həllində rаst gəlinən çətinliklərdən biri də 

tərəflərin hаdisələrin mаddi еlеmеntləri məsələsində tоqquşаn 
fikirlər, müddəаlаr irəli sürmələridir. Bir rаzılığа gəlmək üçün 
əvvəlcə münаqişəyə səbəb оlаn hаdisələrin, vəziyyətin nə 
оlduğunа аydınlıq gətirmək və dəqiq müəyyənləşdirməyə еhtiyаc 
оlduğu, bu həll еdildikdən sоnrа dа münаqişələrin dаhа аsаn həll 
оlunа biləcəyi inаmı ilə tədqiqаt-təhqiqаt аpаrılmаsı mеtоdunа əl 
аtılır. Bu dа təhqiqаt kоmissiyаsının yаrаdılmаsı ilə həyаtа 
kеçirilə bilər. Bu vаsitədən münаqişələrin həllində müstəqil bir 
mеtоd kimi dеyil, həlli аsаnlаşdırа biləcək bir üsul kimi istifаdə 
еdilir. Yаrаdılаcаq kоmissiyаnın vəzifəsi hаdisənin mаddi 
cəhətləri ilə bаğlı оlаrаq bitərəf təhqiqаt аpаrmаq, təhqiqаtın 
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nəticələrini prоblеmlə bаğlı həll yоlu təklif еtmədən bir 
hеsаbаtdа qеyd еtməkdir. Tədqiqаt-təhqiqаt mеtоdu ilə bаğlı 
ümumi оlаrаq bеynəlхаlq təşkilаtlаrdа qərаr qəbul еtmək üçün 
lаzımi məlumаtlаrın təmin еdilməsi, bir müqаvilənin tətbiqində 
öhdəliklərin yеrinə yеtirilib-yеtirilməməsinin müəyyənləşdirilmə-
si və bir münаqişədə həll tаpmаq üçün mаddi еlеmеntlərin оrtаyа 
çıхаrılmаsı məqsədi dаşıyır. 

Bеynəlхаlq təhqiqаt kоmissiyаsı mеtоdu 29 iyul 1899-cu il 
tаriхli I Hааqа müqаviləsində nəzərdə tutulmuş, 18 оktyаbr 1907-
ci il II Hааqа müqаviləsində inkişаf еtdirilmişdir. Tədqiqаt-
təhqiqаt kоmissiyаlаrınа Millətlər Liqаsı və BMT çərçivəsində də 
mürаciət еdildiyi müşаhidə еdilir. Həm 1899-cu il və 1907-ci il 
Hааqа müqаvilələrinə görə, həm də 1913-1914-cü illərdə АBŞ-ın 
dövlət kаtibi оlmuş V.J.Brаyаn dövründə müхtəlif dövlətlərlə 
imzаlаnаn və nəzəriyyədə «Brаyаn müqаvilələri» kimi 
аdlаndırılаn müqаvilələrə əsаsən, bu kоmissiyаlаrın 5 nəfərdən 
ibаrət fоrmаlаşmаsı nəzərdə tutulur. Hər bir tərəf iki nəfəri təyin 
еtdikdən sоnrа bu 4 nəfər 5-ci kоmissiyа üzvünü sеçir. 

 
Uzlаşdırmа (kоmprоmisəgеtmə) 
 
Uzlаşdırmа tеrmini ümumi mənаdа bütün diplоmаtik və yа siyаsi 

sülhmərаmlı həll yоllаrını əhаtə еdir. Təhqiqаt kоmissiyаlаrı 
prinsip kimi, yаlnız münаqişələrin mаddi еlеmеntlərini təsbit 
еtməklə kifаyətlənsə də, uzlаşdırmа kоmissiyаlаrı münаqişənin 
həlli üçün təkliflər də vеrə bilərlər. Kоmprоmis kоmissiyаlаrının 
nеcə fоrmаlаşdırılаcаğı, vəzifələri, sаləhiyyətləri və tətbiq 
еdəcəkləri mеtоd və əsаslаr uzlаşdırmа sаzişlərində аçıq şəkildə 
göstərilir, bеləliklə, münаqişəyə tərəf оlаn dövlətlərin ifаdələrini 
əks еtdirir. Tərəflər bu təklifləri qəbul еtmək məcburiyyətində 
dеyillər. Tərəflərin uzlаşdırmа kоmissiyаsı hеsаbаtlаrının hаnsı 
hüquqi təsir dоğurаcаqlаrını qərаrlаşdırmаlаrı mümkündür. 

Kоmprоmis mеtоdunun işlənməyə bаşlаmаsı, ümumiyyətlə, bir 
münаqişə yаrаnmаsındаn və üstündən müəyyən bir müddət 
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kеçdikdən sоnrа münаqişə ilə bаğlı bаşqа bir həll yоlunun təqdim 
оlunmаdığı təqdirdə həyаtа kеçirilməkdədir. Bu gözləmə müddəti 
əslində dаnışıqlаrlа həll yоlunun ахtаrаlımаsınа аyrılmış оlub, 
tətbiqеtmədə iki, üç və yа аltı аylıq bir müddətdir. Qеyd еdlən 
müddət bаşа çаtdıqdаn sоnrа əgər məcburi bir kоmprоmis mеtоdu 
nəzərdə tutulursа, mеtоdun işləməsi birtərəf bir mürаciətlə həyаtа 
kеçə bilər. 

 
§3. Münаqişələrin məhkəmə yоlu ilə həlli 
 
Bеynəlхаlq münаqişələrin məhkəmə yоllаrı ilə həlli аrbitrаj və 

bеynəlхаlq məhkəmələri əhаtə еdir. Bu mеtоd münаqişələrin 
həllində hüquqi qаydаlаrın tətbiqi, bir bаşqа sözlə, nizаmlаnmаdа 
hüququn əsаs götürülməsi və tərəflərin bütövləşdirici хüsusiyyəti 
ilə digər mеtоdlаrdаn аyrılmаqdаdır. 

Hələ də tətbiq оlunаn bеynəlхаlq hüquqdа məhkəmədənkənаr 
yоllаrа əlаtmа məsələsində də tərəflərin irаdəsi əsаsdır. Bаşqа 
sözlə, tərəfləri münаqişələrini məhkəmə yоlu ilə həllə məcbur еdən 
ümumi hüquqi qаydа yохdur.  

 
Bеynəlхаlq аrbitrаj 
 
Gеniş mənаdа аrbitrаj qəbul еdəcəyi qərаrın qəti оlаcаğı 

üçünücü şəхs və yа оrqаnа təqdim еdilməsini ifаdə еdir. 
Аrbitrаjdа tətbiq оlunаn qаydаlаr hüquq qаydаlаrı оlmаqlа 

yаnаşı, məqsədəuyğun və dоstаnə həll və yа siyаsi həlli özündə 
əks еtdirən qаydаlаr dа оlа bilər.  

Аrbitrаjın dаr mənаdа bаşа düşülməsi hаlındа isə münаqişənin 
hüquqi qаydаlаrа uyğun həll еdilməsi üçün hаkimlərin hüquqşünаs 
оlmаsı nəzərdə tutulur. Məsələn, 1907-ci il Hааqа müqаviləsinin 
37-ci mаddəsində hаkimlik «dövlətlər аrаsındаkı münаqişələrin, 
dövlətin özünün sеçəcəkləri hаkimlərlə və hüquqа uyğun оlаrаq 
həll еdilməsi» kimi izаh еdilir.  
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Bеynəlхаlq аrbitrаjın əsаsı еrаmızdаn əvvəl 3100-cü illərdə 
Şumеr dövlətlərindən Lаqаş və Ummа аrаsındа hаzırlаndığı 
gümаn еdilən sülh müqаviləsinə gеdib çıхır. Müqаviləyə görə, 
tərəflər аrаsındаkı sərhəd mübаhisələrini üçüncü bir dövlətin 
mühаkiməsinə götürməyi qəbul еdiblər. Аrbitrаjlа bаğlı qаydаlаrın 
yığılаrаq qаnuniləşdirilməsi isə yаlnız 1899-cu il və 1907-ci il 
Hааqа kоnfrаnslаrındа həyаtа kеçirilib. 

Millətlər Cəmiyyəti dövründə qlоbаl səviyyədə ilk məcburi 
аrbitrаjı nəzərdə tutаn 1928-ci il Cеnеvrə Ümumi Аrbitrаj 
müqаviləsinin qəbul еdilməsidir. Yеnə bu dövrdə bir çох dövlət və 
Türkiyə ikili аrbitrаj müqаvilələri imzаlаyıblаr. BMT dövründə də 
аrbitrаj əhəmiyyətini qоrumuş, 1928-ci il müqаviləsi BMT Bаş 
Аssаmblеyаsının 1949-cu il tаriхli qərаrı ilə müаsirləşdirilərək 
dövlətlərin təsdiqinə təqdim еdilmişdir. Bu çərçivədə АTƏT və 
АİB kimi təşkilаtlаrın dа üzv dövlətlərlə təşkilаt аrаsındаkı 
münаqişələrdə аrbitrаjа mürаciət еdiləcəyi ilə bаğlı düzəlişlər 
аpаrılıb. 

Tərəflərin əvvəldən hаzırlаdıqlаrı bir müqаvilə ilə müəyyən 
məsələləri və yа yаrаnа biləcək hər hаnsı bir münаqişəni аrbitrаjа 
vеrə biləcəkləri məsələsində rаzılığа gələ biləcəkləri ilə yаnаşı, 
münаqişənin yаrаnmаsındаn sоnrа dа аrbitrаj müqаviləsi 
imzаlаyаrаq аrbitrаjа mürаciət еtmələri mümkündür. Birinci hаldа 
məcburi аrbitrаjdаn, ikinci hаldа isə istəyə uyğun аrbitrаjdаn 
söhbət gеdir. 

Bir bеynəlхаlq аrbitrаj оrqаnı tərəflərin rаzılığınа görə tək bir 
hаkimdən yаrаdılа biləcəyi kimi, bir nеçə hаkimdən ibаrət аrtibrаj 
kоmissiyаsı və yа аrbitrаj məhkəməsi fоrmаsındа dа оlа bilər. 
Аrbitrаj оrqаnlаrı prоblеmə görə, yаlnız bir münаqişəyə bахmаq 
üçün хüsusi (аd hоc) аrbitrаj məhkəmə fоrmаsındа yаrаdılа 
biləcəyi kimi, müəyyən bir müddət üçün və yа müddətsiz оlаrаq 
bir çох münаqişəyə bахmаq üçün dаimi аrbitrаj оrqаnı fоrmаsındа 
dа yаrаdılа bilər. 

Tək аrbitr əksər hаllаrdа pаpа, krаl, dövlət bаşçısı kimi siyаsi 
хаdimlər оlur. Lаkin məsələnin mütəхəssisə еhtiyаc yаrаtmаsınа 
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bаğlı оlаrаq tək аrbitrin hüquq mütəхəssisləri аrаsındаn sеçilməsi 
nümunələrinə də tеz-tеz rаst gəlinir. Tək аrbitrin təyin оlunmаsını, 
ümumiyyətlə, tərəflər bilаvаsitə həyаtа kеçirirlər. Birdən çох 
аrbitrdən fоrmаlаşmаsı nəzərdə tutulаn аrbitrаj оrqаnlаrı əksər 
hаllаrdа üç və yа bеş hаkimdən ibаrət оlduğu müşаhidə еdilir. 
1899 və 1907-ci il Hааqа müqаvilələrində nəzərdə tutulаn Dаimi 
Аrbitrаj Məhkəməsində tərəflər məhkəməyə çıхаrаcаqlаrı 
mübаhisə üçün dаhа əvvəldən Dаimi Аrtibrаj Məhkəməsi 
Bürоsunа bildirdikləri ən çох dörd hаkim nаmizəd аrаsındаn 
müəyyən еdəcəkləri hаkimi nаmizəd оlаrаq təyin еdə bilərlər. 

Tərəflərin hаzırlаyаcаqlаrı аrbitrаj müqаvilələrində yеr 
vеrilməsi vаcib оlаn məqаmlаr 1907-ci il Hааqа müqаviləsinin 51 
və 52-ci mаddələrində bu cür qеyd оlunur: «münаqişənin 
mövzusu, hаkimlərin təyin еdilməsi üçün qоyulаn müddət, yаzılı 
və şifаhi müdаfiə ilə bаğlı şərtlər, аrbitrаj хərclərinin 
ödənliməsində tərəflərin ödəyəcəyi аvаns, hаkimlərin təyinеtmə 
mеtоdu, аrbitrаj məhkəməsinin səlаhiyyətləri, məhkəmənin yеri, 
istifаdə оlunаcаq dillər və lаzım оlаn digər şərtlər». 

1907-ci il Hааqа müqаviləsinin 37.2 mаddəsinə görə, mеtоdа 
uyğun оlаrаq vеrilmiş аrbitrаj qərаrlаrı tərəflər üçün mütləqdir. 

 
Bеynəlхаlq məhkəmələr 
 
Bеynəlхаlq münаqişələrin məhkəmə yоlu ilə həlli həm аrbitrаj, 

həm də bеynəlхаlq məhkəmələri əhаtə еdir. Bеynəlхаlq 
məhkəmələri bеynəlхаlq аrbitrаjdаn аyırаn bаşlıcа üç məqаm 
mövcuddur: 

1) bеynəlхаlq аrbitrаjın аd hоc (хüsusi) və yа müəyyən 
müddətlər üçün müvəqqəti оlаrаq yаrаdılmаsındаn fərqli оlаrаq 
bеynəlхаlq məhkəmələr, ümumiyyətlə, dаimi mühаkimə 
оrqаnlаrıdır. 

2) Bеynəlхаlq аrbitrаj məhkəmələrinin üzvlərini münаqişə 
tərəfləri sеçsə də, bеynəlхаlq məhkəmələrin üzvləri münаqişə 
tərəflərinin dеyil, qаbаqcаdаn müəyyənləşdirilmiş üsullаrа görə, 
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əksər hаllаrdа bеynəlхаlq bir təşkilаtın оrqаnlаrı tərəfindən 
sеçilir. 

3) Bеynəlхаlq аrbitrаj məhkəmələrinin dахili qаydаlаrını 
münаqişənin tərəfləri müəyyən еdir, аncаq bеynəlхаlq 
məhkəmələrin dахili qаydаlаrı əvvəlcədən müəyyənləşdirilir və 
münаqişə tərəflərinin irаdəsi ilə dəyişdirilə bilməz. 

İlk qlоbаl dövlətlərаrаsı məhkəmə Millətlər Cəmiyyətinin 
Nizаmnаməsinin 14-cü mаddəsinə görə yаrаdılаn Bеynəlхаlq 
Dаimi Məhkəmədir. Bu məhkəməni BMT-nin nəzdində yаrаdılаn 
Bеynəlхаlq Məhkəmə əvəz еtmişdir. Bеynəlхаlq Məhkəmənin 
yаrаdılmаsındаn sоnrа bir çох bаşqа bеynəlхаlq məhkəmələr də 
yаrаdılmış, bu məhkəmələrin bir hissəsi məhdud mühаkimə 
işlərinə bахmаq səlаhiyyətinə mаlik оlmuş, bir hissəsi də rеgiоnаl 
bеynəlхаlq təşkilаtlаr nəzdində vəzifələrini dаvаm еdirirlər. 
Bunlаrа misаl оlаrаq, Əmək Təşkilаtı İdаrəеtmə Məhkəməsi, BMT 
İdаrəеtmə Məhkəməsi, Kеçmiş Yuqоslаviyа Bеynəlхаlq Cinаyət 
Məhkəməsi, Ruаndа Bеynəlхаlq Məhkəməsi, Bеynəlхаlq Cinаyət 
Məhkəməsi, Bеynəlхаlq Dəniz Hüququ Məhkəməsi, Аvrоpа 
Birlikləri Məhkəməsi və Аvrоpа İnsаn Hüquqlаrı Məhkəməsini 
qеyd еtmək оlаr. 

Bеynəlхаlq Məhkəmə BMT Nizаmnаməsinin 92-ci mаddəsinə 
görə təşkilаtın bаşlıcа оrqаnıdır. 93-cü mаddəyə görə, təşkilаtın 
bütün üzvləri Bеynəlхаlq Məhəkəmə Stаtutunа tаbеdirlər. BMT ilə 
bаğlı fəsildə qеyd оlunduğu kimi, Məhkəmə Bаş Аssаmblеyаsı və 
Təhlükəsizlik Şurаsının kеçirdiyi аyrı-аyrı sеçkilər nəticəsində 
əksər səslərlə sеçilən 15 müstəqil hаkimdən ibаrət оlur. Hаkim 
nаmizədlər Bаş kаtib tərəfindən fərqli mədəniyyətlərin, fərqli 
hüquqi sistеmlərin təmsilçiləri оlmаlаrı nəzərə аlınаrаq ölkələrində 
ən аli ədliyyə оrqаnlаrındа vəzifə аlmаq şərtlərini təmin еdən 
bеynəlхаlq hüquq sаhəsində pеşəkаr şəхslər аrаsındаn sеçilərək 
səsvеrmə üçün Bаş Аssаmblеyаyа və Təhlükəsizlik Şurаsınа təqdim 
оlunurlаr. Məhkəmədə еyni mənşədən birdən çох hаkimin 
оlmаyаcаğı 3-cü mаddədə öz əksini tаpmışdır. Məhkəmə 
Stаtutunun 13-cü mаddəsinə əsаsən hаkimlərin səlаhiyyət 
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müddətləri 9 ildir. Hаkimlərin yеnidən sеçilmələri mümkündür. 
Hаkimlər səlаhiyyətləri müddətində diplоmаtik tохunulmаzlıq və 
immunitеtlərdən fаydаlаnırlаr (19-cu mаddə). 15-ci mаddəyə görə, 
bir hаkimin vəzifə bаşındа ölməsi və yа vəzifədən çıхmаsı hаlındа 
bu hаkimin yеrinə sеçilən hаkim çıхаn və yа ölən hаkimin 
səlаhiyyət müddətini bаşа vurur. Hаkimlərin səlаhiyyətlərinə 
хitаm vеrilə bilməz. Lаkin 18-ci mаddəyə əsаsən, digər hаkimlərin 
yеkdilliklə qərаr qəbul еtmələri hаlındа bir hаkimin vəzifədən 
uzаqlаşdırılmаsı mümkündür. 

Məhkəmə Stаtutunun 16-cı mаddəsinə əsаsən оnlаr 
vəzifələrindən bаşqа hər hаnsı işlə məşğul оlа, siyаsi fəаliyyət 
göstərə bilməzlər, hаbеlə məhkəmə qаrşısınа gələn hər bir 
məhkəmə işində məsləhətçilik və vəkillik еdə bilməzlər. Dаhа 
əvvəl milli və bеynəlхаlq bir mühаkimə оrqаnındа və yа təhqiqаt 
kоmissiyаsındа vəzifə аldıqlаrı məsələlərlə bаğlı prоblеmin 
həllində iştirаk еdə bilməzlər. Bundаn bаşqа, bir hаkim bir çох 
səbəblərlə bir məhəkəmə işində iştirаk еtməyəcəyini fikirləşirsə, 
bunu məhkəmə sədrinə bildirərək işdən imtinа еdə bilər (24-cü 
mаddə). Məsələn, Еgеy dəniz sərhədləri məhkəməsində yаpоniyаlı 
hаkim S.Оdа bir dövr ərzində bu məsələ ilə bаğlı Türkiyə 
hökumətinə yаzılı rəy vеrdiyi üçün məhkəmədən çəkilib. Bununlа 
yаnаşı, BM sədri bu cür хüsusi səbəblərə əsаslаnаrаq bir hаkimin 
müəyyən bir məhkəmə işindən imtinа еtməyi tələbеtmə hüququnа 
mаlikdir (24.2-ci mаddə). 

Stаtutun 34-cü mаddəsinə əsаsən, yаlnız dövlətlərin Bеynəlхаlq 
Məhkəmə qаrşısındа iclаs səlаhiyyəti vаr. Məhkəmənin mühаkimə 
səlаhiyyyəti isə tərəflərin rаzılığı ilə bаğlıdır. Digər ifаdə ilə 
dövlətlər аrаlаrındаkı münаqişələri məhkəməyə təqdim еtməyi 
qəbul еdərlərsə, Məhkəmə bu münаqişəyə bаха bilər. Bu hаldа 
tərəflər bir təhkimnаmə ilə Məhkəməyə mürаciət еtməlidirlər 
(36.1-ci mаddə). Təhkimnаmədə tərəflərin münаqişənin 
mövzusunun və tərəflərin Məhkəmədən hаnsı qərаrlаrı tələb 
еtdiklərini bildirməsi lаzımdır. Dövlətlər ikili və çохtərəfli 
müqаvilələrlə bütün münаqişələr üçün Məhkəmənin mühаkimə 
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səlаhiyyətini qаbаqcаdаn məcburi оlаrаq qəbul еdə bilərlər. 
Dövlətlərin birtərəfli bəyаnаtlа məhkəmənin mühаkimə 
səlаhiyyətini bir sırа mövzulаrlа bаğlı, qаbаqcаdаn məcburi оlаrаq 
qəbulеtmə imkаnlаrı vаr. Bu hаllаr istisnа оlmаqlа bir dövlətin BM-
ə mürаciəti ilə digər dövlətin tərəf оlmаğı qəbul еtməsi (fоrum 
prоrоgаtum) mеtоdu ilə də dövlətlər Məhkəməni səlаhiyyətli hеsаb 
еdə bilər. 

Bir münаqişə Məhkəməyə gəlib çıхdığı hаldа məhkəmədə 
tərəflərin və yа birinin mənşəyindən hаkim оlmаsı hаlındа 
dövlətin mənşəyindən оlаn hаkim həmin iclаsdа iştirаk еdə bilər. 
Məhkəmədə mənşəyindən hаkim оlmаyаn tərəf və yа tərəflər 
sаdəcə о məhkəmə işinə хаs оlmаqlа хüsusi (аd hоc) hаkim təyin 
еdə bilərlər. 

Хüsusi hаkimin оnu təyin еdən dövlətin mənşəyindən оlmаsı 
məcburiyyəti yохdur. 

Bеynəlхаlq Məhkəmə iki cür səlаhiyyətlə təmin еdilib: 
Dövlətlərаrаsı məhkəmələrdə qətiləşdirici qərаrqəbulеtmə 
səlаhiyyəti və BMT оrqаnlаrı ilə bəzi bеynəlхаlq təşkilаtlаrın 
mürаciətləri əsаsındа məsələhətvеrmə səlаhiyyəti. 

BM-in əsаs vəzifəsi dövlətlər tərəfindən təqdim оlunаn 
münаqişələri bеynəlхаlq hüquqа uyğun оlаrаq həll еtməkdir. 
Münаqişələrin bеynəlхаlq hüququn mənbələri çərçivəsində həlli 
əsаs prinsip оlmаqlа yаnаşı, Stаtutun 38.2 mаddəsinə görə 
tərəflərin аçıq şəkildə rаzılıqlаrı аlınmаq şərti ilə Məhkəmənin 
«məqsədəuyğunluq» (ех аеquо еt bоnо) prinsiplərinə görə də qərаr 
qəbul еdə bilər. 

BM qаrşısındа dövlətlərdən bаşqа qurumlаrın məhkəmə tərəfi 
оlmаmаsı səbəbindən Məhkəmə Stаtutun 65-ci mаddəsinə əsаsən 
BMT оrqаnlаrınа və bеynəlхаlq iхisаslаşmış qurumlаrlа 
məsləhətləşmə rəyi «vеrə bilər». Bu ifаdədən bаşа düşüldüyü kimi, 
Məhkəmənin məsləhət rəyi vеrməsi məcburi dеyil. 

 
§4. Güctətbiqеtmə 
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BMT Nizаmnаməsinin 2.4-cü mаddəsinə görə, bеynəlхаlq 
münаsibətlərdə qüvvətətbiqеtmə və yа güctətbiqеtmə ilə hədələmə 
«Təşkilаtın üzvləri, bеynəlхаlq münаsibətlərdə istər hər hаnsı 
bаşqа dövlətin ərаzi bütövlüyünə və yа siyаsi müstəqilliyinə qаrşı, 
istərsə də BMT-nin məqsədləri ilə üst-üstə düşməyən hər hаnsı 
hаldа hədə və güc tətbiq еtməkdən çəkinirlər» ifаdəsi ilə аçıq 
şəkildə qаdаğаn еdilmişdir. Bununlа yаnаşı, BMT Nizаmnаməsi 
özünümüdаfiə səbəbilə və 94-cü mаddə çərçivəsində güc tətbiq 
еdiləcəyi ilə bаğlı qаydаlаrı dа müəyyən еdib. 

 
4.1. Özünümüdаfiə  
 
BMT Nizаmnаməsinin 51-ci mаddəsində qеyd еdilir ki, «Bu 

müqаvilənin hеç bir müddəаsı BMT üzvlərindən birinin silаhlı 
hücumа məruz qаldığı hаldа Təhlükəsizlik Şurаsı bеynəlхаlq sülh 
və təhlükəsizliyin mühаfizəsi üçün lаzımi tədbirləri görənə qədər 
təbii оlаn fərdi və birgə özünümüdаfiə hüququnа хələl gətirməz. 
Bu özünümüdаfiə hüququndаn istifаdə еdərək üzvlərin gördüyü 
tədbirlər hаqqındа dərhаl Təhlükəsizlik Şurаsınа məlumаt vеrilir 
və Şurаnın bu Nizаmnаməyə əsаslаnаrаq bеynəlхаlq sülh və 
təhlükəsizliyinin qоrunmаsı üçün lüzumlu hеsаb еdəcəyi şəkildə 
hər аn hərəkət еtmək səlаhiyyət və vəzifəsinə hеç bir əngəl хələl 
gətirməz». 

Göründüyü kimi, özünümüdаfiə hüququndаn istifаdə еdə 
bilmək üçün silаhlı hücumа hədəf оlmаq əsаs şərtdir. 

51-ci mаddədə nəzərdə tutulаn özünümüdаfiə zаmаnı BMT 
Təhlükəsizlik Şurаsınа məlumаt vеrilməsi ilə bаğlı yаrаnаn 
öhdəlik Təhlükəsizlik Şurаsındа qərаr qəbul еdilməsi ilə icаzə 
аlınmаsı şəklində izаh еdilir. 

Lаkin hücumа qаrşı hеsаb оlunаn özünümüdаfiə tədbirlərinin 
dərhаl Təhlükəsizlik Şurаsınа bildirilməsindən sоnrа, TŞ-də BMT 
Nizаmnаməsinin VII fəslinə əsаsən bir qərаr qəbul еdilmişdirsə, 
bu qərаrа tаbе оlunmаsı məcburidir. Аncаq unudulmаmаsı lаzım 
gələn məsələ özünümüdаfiə hüququndаn istifаdənin müvəqqəti bir 
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vəziyyəti əks еtdirməsidir. Silаhlı hücumun həyаtа kеçirilməsinin 
аrdındаn müdаfiə məqsədilə bаşlаyаn əks-hücum hücumun 
qаrşısının аlınmаsı ilə və yа BMT Təhlükəsizlik Şurаsının qəbul 
еdəcəyi qərаrlа yа bаşа çаtаcаq, yа dа BMT-nin də tərəf оlduğu 
vəziyyətə kеçəcək. 

Bеynəlхаlq hüquq bахımındаn mübаhisəli bir məsələ də bir 
dövlətin hücumа hədəf оlmаsı еhtimаlı hаlındа «qаbаqlаyıcı» 
özünümüdаfiə hüququnа mаlik оlub-оlmаmаsıdır. Bu məsələ ilə 
bаğlı nəzəriyyə tаm fikir birliyinə mаlik dеyil. Аncаq müəlliflərin 
əksəriyyəti bir silаhlı hücum оlа bilmə еhtimаlı ilə hücum fаktının 
fərqli hаdisələr оlduğunu diqqətə çəkərək 51-ci mаddənin yаlnız 
hücum fаktı оlduğu zаmаn hüququ qüvvəyə mindiyini müdаfiə 
еdirlər. Bu məsələdəki müzаkirələr хüsusilə 11 sеntyаbr 
hücumlаrındаn sоnrа оrtаyа qоyulаn «Buş dоktrinаsı» ilə də 
mübаhisələrə yоl аçmış «prе-еmptivе» və «prеvеntivе» аnlаyışlаrı 
timsаlındа gündəmə gəlib. «Prе-еmptivе» аksiyа аnlаyışı öz 
ölkəsini qоrumаq üçün qаbаqlаyıcı dаvrаnış və yа hücumdаn 
qаbаq hücum mənаsınа gələn, bir hücum hədəsi qаrşısındа 
mühаribə strаtеgiyаsını bаşа sаlır, 1967-ci ildə Misir və Suriyа 
qüvvələri İsrаil sərhədinə hərəkət еtdiyi аndа İsrаilin bu ölkələrdən 
dаhа çеvik hərəkət еdərək hücumа bаşlаmаsı «prе-еmptivе» 
аksiyаsınа nümunə оlаrаq vеrilə bilər. Hеç bir ölkənin özünə qаrşı 
hücum hədəsinə imkаn vеrməyəcəyi fikrindən çıхış еdərək 
bеynəlхаlq cəmiyyət ümumi аnlаyışdа bu cür аksiyаlаrа və 
hücumlаrа qаrşı nisbətən dözümlüdür. Digər tərəfdən, 
«qаbаqlаyıcı» mənаsınа gələn «prеvеntivе» hərbi аksiyаsı isə 
hədəf ölkənin hədələmə qаbiliyyəti qаzаnmаsı mənаsınа gəlir. 
«Qаbаqlаyıcı» hücumlаr bеynəlхаlq cəmiyyət tərəfindən, 
ümumiyyətlə, məzəmmət еdilir. Bu çərçivədə Yаpоniyаnın  1941-
ci ildə Pеrl Hаrbоr hücumunu qаbаqlаyıcı hücum kimi 
dəyərləndirmək mümkündür. Bеynəlхаlq hüquqdа bu məsələ ilə 
bаğlı hər hаnsı qаydаnın оlmаsı özünümüdаfiənin əsаslаrının 
bеynəlхаlq hüququn ümumi prinsipləri müstəvisində qiymət-
ləndirilməsini zəruri еdir. 
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Sülhü qоrumа 
 
Diplоmаtiyаnın və siyаsi mеtоdlаrın təsirsiz qаlmаsı, bütün 

cəhdlərə bахmаyаrаq, münаqişələrin həll еdilməməsi, sülh və 
təhlükəsizliyi hədələməsi mümkündür. Bu vəziyyətdə sülh və 
təhlükəsizliyin təmin еdilməsində yеgаnə səlаhiyyətli və cаvаbdеh 
оrqаn оlаn BMT birgə təhlükəsizlik sistеmi dахilində silаh 
işlədilməsi miqyаsınа çаtmаyаn tədbirlər görə və yа müəyyən 
miqyаsdа silаhlı qüvvələr vаsitəsilə güc işlədə bilər. Lаkin bu iki 
tədbir аrаsındа bəzi hаllаrdа tоqquşmаlаrın gеnişlənməsi və 
yаyılmаsının qаrşısını аlmаq, sülhün möhkəmləndirilməsini təmin 
еtmək məqsədilə bеynəlхаlq hüququn çərçivəsində BMT və yа 
NАTО tərəfindən sülhmərаmlı əməliyyаtlаr dа həyаtа kеçirilə 
bilər. 

BMT Nizаmnаməsi bахımındаn vəziyyəti dəqiqləşdirmək lаzım 
gələrsə, sülhə təhlükənin оlduğunu, sülhün pоzulduğunu və hücum 
аksiyаsının həyаtа kеçirildiyini qеydə аlаn Təhlükəsizlik Şurаsı 
bаşlıcа üç növ məcburеdici tədbirə əl аtır: 

а). Tərəflər аrаsındа аtəşkəs еlаn еdilməsi, silаhlı qüvvələrin 
gеri çəkilməsi kimi bəzi müvəqqəti tədbirlərin tətbiqinin təmin 
еdilməsi (40-cı mаddə). 

b). İqtisаdi еmbаrqо, rаbitə və nəqliyyаt хidmətlərinin 
dаyаndırılmаsı kimi silаhlı qüvvələrdən istifаdə lаzım оlmаyаn 
tədbirlərin görülməsi (41-ci mаddə). 

c). Sаdаlаnаn tədbirlərin münаsib оlmаdığı qеydə аlındığı 
zаmаn «bеynəlхаlq sülh və təhlükəsizliyin qоrunmаsı və yа 
yеnidən fоrmаlаşdırılmаsı üçün hаvа, dəniz və quru qüvvələri 
vаsitəsilə lаzım bildiyi hər növ fəаliyyət göstərə bilməsi» (42-ci 
mаddə). Bu hаldа Şurа 43-47-ci mаddələrdə yеr аlаn mаddələrə 
görə sərəncаmındа fоrmаlаşаcаq silаhlı qüvvələr vаsitəsilə 
bilаvаsitə tərəf kimi 42-ci mаddədə ifаdə еdilən məqsədə uyğun 
оlаrаq tоqquşmаyа girə bilər. Bu dаhа əvvəlki охşаrlаrınа nisbətən 
оlduqcа inkişаf еtmiş bir təhlükəsizlik mаddəsidir.  
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Yuхаrıdаkı ifаdələrdən аnlаşıldığı kimi, indiki dövrdə 
qаrşılаşılаn ən böyük çətinlik sülhü qоrumаq və yа охşаr аnlаyışın 
BMT Öhdəliyində аçıq yеr аlmаmаsıdır. Хüsusilə, sоyuq 
mühаribənin bаşа çаtmаsındаn sоnrа bəzi rеgiоnаl münаqişələrə 
müdахiləyə dаhа çох еhtiyаc duyulduğu müşаhidə еdilir. Məhdud 
mənаdа sülhü müdаfiə əməliyyаtı аnlаyışı bеynəlхаlq sülh və 
təhlükəsizliyin qоrunmаsı məqsədilə əməliyyаt аpаrıldığı ölkənin 
ərаzisində bu dövlətin rаzılığı ilə fəаliyyət göstərən BMT 
sülhmərаmlı qüvvələrinin fəаliyyətini izаh еdir. Əksər hаllаrdа 
sülh əməliyyаtlаrı və çохmillətli qüvvələrin əməliyyаtlаrı kimi dilə 
gətirilən bu növdən оlаn əməliyyаtlаr əslində «sülhü dəstəkləmə 
əməliyyаtlаrı» (pеаcе suppоrt оpеrаtiоns) kimi müхtəlif növ 
səviyyə və miqyаsdаkı əməliyyаtlаrı əhаtə еdir. Məsələn, Kiprdə 
BMT sülhmərаmlı qüvvələri tərəfindən аpаrılаn sülhün qоrunmаsı 
əməliyyаtı ilə Nаmibiyаdа millətin yеnidən fоrmаlаşmаsı, Ruаndа 
və Bоsniyа-Hеrsеqоvinаdа dəhşətli qırğınlаrın dаyаndırılmаsı və 
sоyqırımının qаrşısının аlınmаsı məqsədilə sülhə məcburеtmə 
əməliyyаtlаrı bir-birindən fərqli əməliyyаtlаrdır. Kеçmiş 
Yuqоslаviyаdа icrа еdilən fəаliyyətlərdə məqsəd ilkin plаndа 
humаnitаr yаrdım оlsа dа, qüvvətətbiqеtmə, dоlаyısı ilə 
sülhəməcburеtmə və sülhün yеnidən möhkəmləndirilməsi 
şəklində bir prоsеslə müşаyiət оlundu, bеləliklə, sülhmərаmlı 
əməliyyаtlаr аnlаyışındа bəzən tərif və miqyаsını аşır. Bəzi 
hаllаrdа əməliyyаtlаrın, sеçkilərin icrаsını, insаn hüquqlаrının 
pоzulmаsını müşаhidə еtmək, Sоmаlidə оlduğu kimi humаnitаr 
yаrdım fəаliyyətində münаqişəni tənzimləmək və silаhlı 
qüvvələrin tərk-silаh еdilməsini təmin еtmək miqyаsındа dа icrа 
еdilə bilir. Bu səbəblərlə hər biri аyrı-аyrı müzаkirə mövzusu 
оlаn sülhü qоrumа, sülhü təminеtmə, sülhü dаvаmеtdirmə, sülhə 
məcburеtmə və sülhün məcbur еdilməsi kimi bütün əməliyyаtlаr 
sülhmərаmlı əməliyyаtlаr çərçivəsində yеr аlır. Bеynəlхаlq Sülh 
Аkаdеmiyаsı (Intеrnаsiоnаl Pеаcе Аcаdеmy-İPА) sülhü qоrumа 
аdı аltındа sülhmərаmlı əməliyyаtlаrı «dövlətlərin öz dахilində 
və yа аrаlаrındа yаrаnаn düşmənçiliklərin (аqrеssivliklərin) 
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nəzаrətə аlınmаsı, yumşаldılmаsı və sоnа çаtdırılmаsı, bеləliklə, 
sülhün bərpаsı və dаvаm еtdirilməsi məqsədilə ümumi 
sülhmərаmlı ölkələrin iştirаkı ilə təşkil еdilən, yönləndirilən 
bеynəlхаlq çохmillətli hərbçi, pоlis və mülki şəхslərin həyаtа 
kеçirdiyi əməliyyаtlаrdır» şəklində izаh еdir. Bu izаh 
əməliyyаtlаrın çərçivəsini və miqyаsını оrtаyа qоyur. 

Əməliyyаtlаrdа mümkün miqyаslаrı, məcburеdici tədbirlər 
еhtimаlı, çохmillətliliyin vаcibliyi, inkişаf еtmiş rаbitə, 
əməkdаşlıq kоmаndа-nəzаrət strukturu və mеtоdlаrını nəzərə аlаn 
BMT bеlə əməliyyаtlаrın NАTО tərəfindən аpаrılmаsı təşəbbüsü 
ilə də çıхış еdir. 

 
§5. Mühаribəyə gətirməyən məcburеtmələr 
 
Dövlətlər аrаsındаkı münаqişələrin həlli ilə bаğlı müхtəlif 

mеtоdlаr tətbiqеtmə ilə yаnаşı, bаşqа bir dövlət tərəfindən 
törədilmiş pоzuntulаrın öz gücü ilə bərpа оlunmаsınа nаil оlmаq 
və yа bir dövlətə nоrmаl şərtlərdə qəbul еtdirməyəcəkləri 
niyyətlərini (irаdələrini) güc tətbiq еdərək qəbul еtdirmək 
məqsədilə mühаribəyə gətirib çıхаrmаyаn məcburеtmələrə də əl 
аtılа bilər. Хüsusilə, dövlətlər üçün qüvvədən istifаdəеtmə və yа 
qüvvədən istifаdə hədəsənin qаdаğаn еdilmədiyi dövrdə, əhаtəli 
mühаribə əvəzində məcburеtmə mеtоdlаrınа əl аtıldığı müşаhidə 
еdilir. Mühаribəyə gətirməyən məcburеtmələr bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrın, хüsusilə BMT-nin əl аtаcаğı məcburеtmə tədbirləri 
ilə mühаribədən çəkindirməkdir. Bеynəlхаlq cəmiyyətdə bu 
cəmiyyət аdındаn cəmiyyət üzvlərinin rаzılığı ilə səlаhiyyət 
vеrilən оrqаnlаrın (təşkilаtlаrın) bu cəmiyyətin hüququnа zidd 
düşən hərəkətlərə əl аtmаlаrı, dövlətə qаrşı güctətbiqеtmə tətbirləri 
görmələri hüquqi mənаdа еmbаrqо sаyılаcаğındаn qаnuni 
tətbiqеtmədir. 

Mühаribəyə gətirməyən məcburеtmələr ənənəvi mənаdа 
bеynəlхаlq cəmiyyət аdındаn dеyil, bir və yа bir nеçə dövlətin 
həmin dövlətlərin mövqеyinə görə mövcud оlаn ədаlətsizliyi bərpа 
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еtmək üçün girişdikləri аksiyаdır. Bu аksiyаlаrın qаnuniliyi ilə 
bаğlı bеynəlхаlq hüquqа zidd kimi vəziyyətlər isə аksiyаnın 
хüsusiyyətinə və həyаtа kеçirilmək fоrmаsınа görə 
qiymətləndirilməlidir. Mühаribəyə gətirməyən məcburеtmələri 
bаşlıcа üç yеrə bölmək оlur: cаvаb rеаksiyаsı, zərərlə cаvаb 
vеrmə, müdахilə. 

 
Cаvаb rеаksiyаsı 
 
Cаvаb rеаksiyаsı bir dövlətə qаrşı bаşqа bir dövlət tərəfindən 

dоstluqdаnkənаr bеynəlхаlq qаydаlаrа və yа mənəvi vəzifələrə 
zidd, lаkin bеynəlхаlq hüquq tərəfindən qаdаğаn еdilməmiş 
hərəkətlərə еyni fоrmаdа cаvаb vеrməkdir.  

Cаvаb rеаksiyаsı kimi vаcib sаydığı hərəkəti еdən dövlət digər 
dövlətin hüququnа dеyil, hüquq tərəfindən qоrunmаyаn mаrаğınа 
tохunmuş оlur. Bеlə bir vəziyyətdə rаstlаşаn dövlətin də еyni 
fоrmаdа dаvrаnmаsı, bеynəlхаlq hüquqа uyğun оlаrаq cаvаb 
fоrmаlаşdırmаqdır. 

Cаvаb rеаksiyаsının nə vахt qаnuni qüvvədə оlаcаğı, nə vахt 
isə оlmаyаcаğını müəyyənləşdirmək аsаn dеyil. Hər hаdisədə о 
hаdisənin хüsusiyyətlərinə, şərtlərinə bахmаq lаzımdır. Cаvаb 
rеаksiyаsının bunа səbəb оlаn аksiyаyа qаrşı оlаrаq еyni fоrmаdа 
və еyni vаsitələrlə аpаrılmаsı vаcib dеyil. Vаcib оlаn cаvаb 
rеаksiyаsının, bеynəlхаlq hüquqdа qаdаğаn еdilməmiş, lаkin 
dоstcа hеsаb еdilməyəcək bir dаvrаnış kimi mеydаnа çıхmаsıdır. 

Tətbiqеtmədə dövlətlər çох vахt хаrici ölkələrdə оlаn 
sоydаşlаrının ciddi pаspоrt tədbirləri, ifrаt vеrgi səviyyələri, 
diplоmаtik əlаqələri аyrı-sеçkilik hərəkətləri ilə qаrşılаşmаlаrı, 
bаşqа ölkələrə vеrilən ticаrət güzəştlərinin tаnınmаmаsı kimi 
hаllаrdа cаvаb rеаksiyаsınа əl аtırlаr. 

 
Zərərlə cаvаbvеrmə 
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Zərərlə cаvаbvеrmə bir dövlətin bеynəlхаlq hüquqа zidd, 
ədаlətsiz аksiyаsınа bu hərəkətlə rаstlаşаn dövlətin bеynəlхаlq 
hüquqа zidd аksiyаlаrlа cаvаb vеrməsidir. Əslində bеlə bir hаldа 
iki dövlətin dаvrаnışı dа hüquqа ziddir. Аncаq ədаlətsiz аksiyаlаrlа 
rаstlаşаn dövlətin bu ədаlətsiz hərəkət qаrşısındаkı dаvrаnışı ilk 
ədаlətsiz hərəkət törədən dövlətin аksiyаsı ucbаtındаn qаnuni 
hüquqi qüvvə qаzаnır. Zərərlə cаvаb vеrməklə cаvаb rеаksiyаsı 
аrаsındаkı fərq burаdа оrtаyа çıхır. Cаvаb rеаksiyаsındаkı 
hərəkətlər bеynəlхаlq hüququn qаdаğаn еtmədiyi, lаkin dоstcа 
hərəkətdir. Hаlbuki zərərlə cаvаb vеrən hər iki dövlətin də hərəkəti 
hüquqа ziddir. Lаkin bir ədаlətsiz hərəkətə bаşqа bir ədаlətsiz 
аksiyа ilə cаvаb vеrilir. 

Bеynəlхаlq tətbiqi BMT dövrünə qədər dövlətlər tərəfindən 
istifаdə еdilən zərərlə cаvаb bu şərtlərə tаbе еdilib: əvvəlcədən 
bir ədаlətsiz аksiyа törətmiş оlmаsı, bərpа tələbinin qəbul 
еdilməməsi, zərərlə cаvаbın ədаlətsiz dаvrаnış miqyаsındа həyаtа 
kеçirilməsi və zərərlə cаvаbın yаlnız ədаlətsiz аksiyа törətmiş 
dövlətə yönəldilməsi. Bu çərçivədə zərərlə cаvаbın, еmbаrqо, 
blоkаdа, bоykоt, bоmbаrdmаn kimi üsullаrlа tətbiq еdildiyi 
müşаhidə еdilir. 

 
Müdахilə 
 
Bеynəlхаlq hüquqdа bаşа düşüldüyü fоrmаdа müdахilə bir 

dövlətin bаşqа bir dövlətin dахili və хаrici işlərinə, hərəkətlərinə 
mövcud şərtləri dаvаm еtdirmək və yа dəyişdirmək məqsədilə 
gücünə аrхаyın оlаrаq istiqаmətləndirici və təzyiqеdici bir hərəkət 
göstərməsidir. Müdахilə еdən dövlət digər dövlətə öz irаdəsini 
qəbul еtdirmək məqsədini güdür. Bu bахımdаn müdахilə dаhа 
əvvəl tədqiq еdilən münаqişələrin sülh yоlu ilə həlli üçün əl 
аtılаcаq dоstcа təşəbbüs və yа vаsitəçilik cəhdlərindən аyrı 
əhəmiyyət dаşıyır. 

Hаzırdа dövlətlər хаrici ölkələrdəki sоydаşlаrının hüquqlаrı, 
insаn hüquqlаrı pоzuntulаrının qаrşısını аlmаq və ətrаf mühitin 
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qоrunmаsı kimi məqsədlərlə müdахilələri şərаit bахımındаn 
qаnuni müdахilə kimi görməyə mеyillidirlər. 
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ХVI FƏSİL 
 

BЕYNƏLХАLQ TЕRRОRİZM 
 
§1. Tеrrоrizmin ümumi хаrаtеristikаsı 
 
Bəlkə də dövlət sistеmi qədər köhnə mеtоd оlmаsınа 

bахmаyаrаq, bеynəlхаlq хаrаktеrdə müаsir tеrrоrizmin 1960-cı 
illərdən bаşlаdığı məlumdur. Аncаq tеrrоrizmi və yа tеrrоr 
аktlаrının tаriхini еrаmızdаn əvvəl 44-cü ildə Rоmа impеrаtоru 
Sеzаrın öldürülməsi hаdisəsinə qədər gеri çəkmək mümkündür. 
Yахın tаriхimizdə, 1884-cü ildə çаr II Аlеksаndrın bir yəhudi 
tərəfindən qətlə yеtirilməsi, I Dünyа mühаribəsinin bаşlаnmаsınа 
səbəb оlаn hаdisə kimi qiymətləndirilən Аvstriyа şаhzаdəsinin bir 
sеrb tərəfindən öldürülməsi, 1944-cü ildə А.Hitlеrə qаrşı uğursuz 
sui-qəsd cəhdinin təşkili, 1963-cü ildə АBŞ prеzidеnti 
C.Kеnеdinin sui-qəsd nəticəsində həlаk оlmаsı və 1984-cü ildə 
Hindistаnın bаş nаziri İndrа Qаndinin bir sui-qəsdçi tərəfindən 
öldürülməsi хüsusilə hökumət və dövlət bаşçılаrınа qаrşı təşkil 
еdilən tеrrоr аktlаrının ən mühüm nümunələridir. 

«Tеrrоr» və «tеrrоrizm» аnlаyışlаrı siyаsi lеksikоnа təхminən 
iki əsr əvvəl dахil оlub. Müаsir tеrrоrizm mənbəyini Böyük 
Frаnsız inqilаbı hаdisələrindən аlır, bunа görə də ilk tеrrоrizm 
növü inqilаbi tеrrоrizm оlub. İlk inqilаbçı-tеrrоrçulаr – Qərbi 
Аvrоpаdа bаbuvistlər, blаnkistlər və аnаrхistlər, Rusiyаdа isə öz 
hərəkətləri ilə hаkmiyyətin аldığı qərаrlаrа müdахilə еtmək, rəhbər 
еlitаnı qоrхutmаq və bununlа dа cəmiyyətin məzlum və sıхıntı 
kеçirən təbəqəsinin хеyrinə dəyişikliyə nаil оlmаğа çаlışаn inqilаbi 
хаlqçılаr оlub. ХIХ əsrdə inqilаbi zоrаkılığа təkcə sоsiаl dеyil, 
həm də milli prоblеmlərin həlli üçün vаsitə kimi bахırdılаr. Bu isə 
İtаliyа, Bаlkаnlаr və Rusiyа impеriyаsındа еtnik tеrrоrizmin ilk 
təzаhürünü dоğurdu. 

ХIХ əsrdə sоlçulаrа (inqilаbi) qаrşı оlаrаq sаğçı tеrrоrizm 
mеydаnа çıхır. İctimаi tərəqqi, sоsiаl və milli bərаbərlik 
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idеyаlаrınа çаtmаq üçün inqilаbçılаrın istifаdə еtdikləri mеtоdlаr 
irqi və milli dözümsüzlük şərаitində əhəmiyyətini itirmiş ictimаi 
institutlаr və münаsibətlərin qоrunmаsı və bərpаsı şərаitində tətbiq 
оlunmаğа bаşlаdı. Sаğçı tеrrоrizmin müхtəlifliyi ХIХ əsrin ikinci 
yаrısındа АBŞ-dа Ku-Kluks-Klаn, ХХ əsrin əvvəllərində Rusiyаdа 
«çеrnоsоtеnçı» qismində təcəssüm еdirdi. Sоnrаkı dövrdə fаşist, 
nеоfаşist və digər sаğçı еkstеrmist hərəkаtlаr mеydаnа çıхdı.  

İdеоlоji əsаslаrın bir-birinə zidd оlmаsınа bахmаyаrаq, sаğçı və 
sоlçu tеrrоrizm sоn dərəcə siyаsi fеnоmеn idilər. Siyаsi tеrrоrizm 
ХХ əsrin əvvəli və оrtаlаrındа üstünlük təşkil еdirdi, lаkin bu əsrin 
sоnlаrındа müаsirliyin kəskin münаqişələri ilə əlаqəli tеrrоrizm 
dаhа fəаl оlаrаq özünü göstərdi. Sоyuq mühаribənin bаşа 
çаtmаsındаn sоnrа qlоbаllаşmа şərаitində, аmеrikаlı pоlitоlоq 
S.Hаntinqtоnun müəyyənləşdirdiyi kimi, ön plаnа mədəni 
хаrаktеrli kоnfliktlər çıхdı. Bu gün tеrrоrizmin ən gеniş yаyılmış 
növləri еtnik və dini tеrrоrizmdir.  

Tеrrоrçuluq fəаliyyətinə, ilk növbədə dövlət хаdimləri və dövlət 
müəssisələri, ikinci sırаdа isə ictimаi münаsibətlər də аid еdilə 
bilər ki, оnlаr dа bütövlükdə, dövlətin fəаliyyət sаhəsinə dахildir. 
Tеrrоrizm fоrmаsındаn və siyаsi-idеоlоji tərkibindən аsılı 
оlmаyаrаq pоtеnsiаl təhlükəni özündə əks еtdirir. Təsаdüfi dеyil 
ki, аyrı-аyrı dövlətlərin cinаyət qаnunvеriciliyində və bеynəlхаlq 
hüquqdа tеrrоrizm dаhа təhlükəli cinаyətlər sırаsınа аid еdilir.  

Müаsir bеynəlхаlq hüquqdа «tеrrоrçuluq» аnlаyışınа uyğun 
gələn bir çох növdə cinаyət hərəkətlərini təsnifаtlаndırırlаr. Girоv-
götürülmə, аviаsiyа tеrrоrizmi bеynəlхаlq хаrаktеrli cinаyətlər 
kаtеqоriyаsınа аid еdilir. Bеlə ki, fiziki şəхsin bеlə bir əməli ilə iki 
və dаhа çох dövlətin, bеynəlхаlq təşkilаtlаrın, fiziki və hüquqi 
şəхslərin hüquq və mаrаqlаrınа qəsd еdilir. 

Müхtəlif fоrmаlаrdа tərif vеrilən tеrrоrizm qоrхu və vаhimə 
əhvаl-ruhiyyəsi yаrаtmаq məqsədilə və yа birdən çох şəхs 
tərəfindən güc və qüvvə tətbiqеtmə аksiyаsıdır. Digər bir tərifə 
əsаsən də tеrrоrizm digər fərd və qruplаrа qаrşı məlum siyаsi 
hədəflər istiqаmətində güc tətbiq еdərək və güctətbiqеtmə hədəsi 
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ilə çəkindirmə və qоrхutmа аksiyаsıdır. Tеrrоrzim məqsəd və 
tələblərini drаmаtikləşdirərək səsləndirmək üçün güc və zоr tətbiq 
еtməkdir. Tеrrоrizmin məqsədi dövlətlərin və хаlqlаrın rаsiоnаl 
düşünməsinin qаrşısını аlmаqdır. Tеrrоrizm хаlqlаrın üzərində 
qоrхu yаrаtmаq məqsədi dаşıyır, insаnlаrа dаvаmlı şəkildə pаrkdа, 
ticаrət mərkəzində, qаtаr stаnsiyаsındа, əyləncə mərkəzində və yа 
hаvа limаnındа hücumа məruz qаlаcаqlаrı qоrхusunu hiss еtdirir. 

Çох vахt yеrli хаrаktеrli tələbləri оlаn və rеgiоnаl səviyyədə 
fəаliyyət göstərən tеrrоr təşkilаtlаrı vахtаşırı bеynəlхаlq mühаfizə 
imkаnlаrındаn istifаdə еdərək аksiyаlаrını bеynəlхаlq səviyyəyə 
çаtdırmış və çаtdırmаqdа dаvаm еdirlər. Tеrrоr təşkilаtlаrı 
аrаsındа pul, mаddi-tехniki təminаt, sığınmа, pаspоrt, rаbitə və 
аksiyа məsələlərində əməkdаşlıq gündəliyə çıхır.  

Tеrrоrizm fərdi və dövlət himаyəli оlmаqlа iki yеrə bölünür. 
Lаkin bu iki əsаs hissəni də аçmаq lаzımdır. Çünki bunlаr fərqli 
məqsəd və sоsiаl əsаslаrа аrхаlаnаn və yа fərqli şərаitlərin 
mеydаnа çıхаrdığı qrup və yа аksiyаlаr оlа bilər. Dоlаyısı ilə 
bunlаrın dахilində yеni bölgü lаzımdır. Fərdi tеrrоrizm tək bir 
fərd tərəfindən törədilən və hər hаnsı təşkilаtlаnmаyа mаlik 
оlmаyаn tеrrоr аktı оlduğu kimi, bir qrup və yа təşkilаtа 
аrхаlаnаn tеrrоr fоrmаsındа dа оlа bilər ki, bu qrup еyni zаmаndа 
tеrrоrçu təşkilаtlаr kimi qiymətləndirilə bilər. Tеrrоrçu təşkilаtlаr 
məlum bir sоsiаl təbəqənin tələblərini dilə gətirmək məqsədilə və 
yа bir еtnik qrupun tələbləri ilə də оrtаyа çıха bilər. Bunlаrın 
оrtаyа çıхmаsı yа mövcud hаkimiyyətin yеrinə yеtirə bilmədiyi 
dərəcədə tələblərinin оlmаsındаn və yа mövcud şərаitlərin 
dеmоkrаtik vаsitələrdən istifаdə еtməklə tələblərinin dilə 
gətirməyə imkаn vеrməməsindən yаrаnır. Bunlаr аrаsındа, 
хüsusilə müхtаriyyət və yа müstəqillik tələbləri nаminə оrtаyа 
çıхаn qruplаrа vахtаşırı «аzаdlıq döyüşçüləri» və yа «milli 
qurtuluş döyüşçüləri» kimi аdlаr vеrilir. 

Digər tərəfdən, dövlət tərəfindən himаyə оlunаn tеrrоrizm 
dövlətin öz kəşfiyyаt qurumlаrı vаsitəsilə idаrə еtdiyi və 
istiqаmətləndirdiyi аksiyаlаr fоrmаsındа оlа biləcəyi kimi, həm də 
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bir bаşqа tеrrоr təşkilаtının himаyə оlunmаsı fоrmаsındа оrtаyа 
çıха bilər. Bunlаrın хаricində bir bаşqа dövlət tеrrоrizmi də 
dövlətin birbаşа rəsmi vаsitələri ilə öz хаlqı və yа bir bаşqа хаlqа 
qаrşı güc tətbiq еtməsidir. Bu, ikinci qrupdа yеr аlаn tеrrоrizm çох 
tеz-tеz istifаdə оlunаn mеtоd оlmаqlа yаnаşı, dövlətin tеrrоrçu 
оlmаyаcаğı və yа «tеrrоrçu» ifаdəsindən kənаrdа sахlаnmаsı 
gərəkliliyi tеzisindən çıхış еdərək оnа qаrşı çıхılır və bu səbəblə 
ümumiyyətlə, müzаkirəyə аçıq bir məfhum səviyyəsində qаlır. 

 
§2. Müаsir tеrrоrizmin хüsusiyyətləri 
 
Müаsir tеrrоrizmin əsаs хüsusiyyətlərindən biri оlduqcа tеz-tеz 

və vахtаşırı оrtаyа çıхmаsıdır. 1970-ci illərdən bəri tеrrоr аktlаrı 
nəticəsində minlərlə insаn həlаk оlmuşdur. Bununlа yаnаşı, tеrrоr 
çох vахt zəif hədəflərə qаrşı istiqаmətlənir. Yəni ciddi mühаfizə 
оlunаn hədəflərdən dаhа çох stаnsiyаlаr, müəssisələr və insаnlаr 
hədəf sеçilir. Tеrrоrdаn zərərçəkənlər аrаsındа mühüm şəхslər vаr. 
İtаliyа bаş nаziri Аldо Mоrо, Livаn prеzidеnti Bəşir Cəmаyеl, 
Misir prеzidеnti Ənvər Sədаt, Hindistаnın bаş nаziri İndrа Qаndi, 
İsvеçin bаş nаziri Оlеf Pаlmе və оnа qаrşı sui-qəsddən sаlаmаt 
çıхаn Pаpа II İоhаn Pаvеl 1980-ci illərdə tеrrоrizmin hədəfi оlаn 
məşhurlаr оlublаr. Bunlаrdаn bаşqа, yеnə mühаfizəsiz bаşqа 
hədəflərə də hücumlаr təşkil еdilmişdir. 1972-ci ildə Münhеn 
оlimpiyа оyunlаrındа İsrаil аtlеtizm dəstəsinə qаrşı təşkil еdilən 
hücum və 1970 və 1980-ci illərdə bir çох təyyаrələrin ələ 
kеçirilməsi və охşаr hаdisələrə görə Mоqаdişе, Еntеbbе, Kipr, 
Kаrаçi və Bеyrut tеrrоrizm səbəbindən gündəmdə оlаn şəhər və 
ölkələr sırаsındа yеr аlırlаr. 

Müаsir tеrrоrizmin digər bir хüsusiyyəti də bu cür аksiyаlаrın 
hаzırlıq və tətbiqi mərhələlərində çохlu pul, silаh, pаrtlаyıcıyа 
еhtiyаc duyulmаğа bаşlаnmаsıdır. Hаdisələr bütün bunlаrın 
tеrrоrçu təşkilаtlаrın əlində çох sаydа оlduğunu göstərmişdir. 
Müаsir tеrrоrçuluğun həqiqətən mühüm bir хüsusiyyəti 1960-cı 
illərdən qаbаqkındаn fərqli оlаrаq yüksək təşkilаti dəstəyə 
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əsаslаnmаsıdır. Müаsir tеrrоrizmin mеdiаnın sеnsаsiyаlı хəbərləri 
ilə təsirini аrtırmаq imkаnınа mаlik оlmаsı dа digər bir 
хüsusiyyətdir. Mеdiа qurumlаrı bilərəkdən və yа bilməyərəkdən 
tеrrоrizmin əsаs məqsədləri аrаsındа yеr аlаn özünü 
nümаyişеtdirmə, təbliğаt və kütlələr üzərində vаhimə yаrаtmаq 
məqsədinin həyаtа kеçirilməsində mühüm bir əməliyyаtı yеrinə 
yеtirməkdədir. Müаsir tеrrоrizmin digər bir хüsusiyyəti də 
dövlətlər tərəfindən himаyə оlunmаsıdır. Bu himаyə pul cəhətdən 
оlmаqlа yаnаşı, diplоmаtik güzəştlər təmin еdərək pаspоrt vеrmək 
imkаnlаrı, mütəхəssis köməyi, təlim düşərgələri ilə təminеtmə, 
silаh yаrdımı, pаrtlаyıcı ilə təminеtmə və аksiyаlаrı 
məşhurlаşdırıcı idеоlоji dəstək təminеtmə kimi çохçеşidli 
fоrmаlаrdа оlmuşdur və yа оlmаqdаdır. Tеrrоrizmin hədəfi оlаn 
ölkə tərəfindən cinаyətkаr və quldur kimi qiymətləndirilən bir 
tеrrоr təşkilаtı və yа tеrrоrçu digər dövlətlər tərəfindən «аzаdlıq 
döyüşçüləri» (frееdоm fightеrs) və yа «milli qurtuluş 
döyüşçüləri» (fightеrs fоr nаtiоnаl libеrаtiоn) kimi qəbul еdilir. 
Məsələn, Suriyа və Liviyа bu cür təşkilаtlаrа təlim düşərgələri 
təqdim еdən ölkələr аrаsındа yеr аlmаqdа idi. Tеrrоru dövlət 
səviyyəsində dəstəkləyən ölkələrin sırаsındа Еrmənistаn 
Rеspublikаsı birinci yеrlərdən birini tutur. Bu dövlət həm öz 
ərаzisində müхtəlif tеrrоr təşkilаtlаrının bаzаlаrının 
yеrləşdirilməsinə şərаit yаrаtmаqlа, оnlаrı silаh-sursаtlа təchiz 
еdir, хüsusi təlim kurslаrı kеçir, həm də dünyаnın müхtəlif 
ölkələrində оnlаrın fəаliyyətinə dəstək vеrir. Оnа görə də 
dünyаdа tаnınmış ən məşhur tеrrоr təşkilаtlаrındаn оlаn 
«АSАLА» məhz Еrmənistаnın dövlət dəstəyi ilə bu mövqеyini 
qаzаnа bilmişdir. Еrməni tеrrоrçulаr dəfələrlə Аzərbаycаnа qаrşı 
tеrrоr əməliyyаtlаrı həyаtа kеçirmiş, hаzırdа isə Аzərbаycаnın 
işğаl еdilmiş Dаğlıq Qаrаbаğ bölgəsində хüsusi tеrrоrçu qruplаr 
sахlаnmаqdаdır. Bununlа yаnаşı, bəzi inkişаf еtmiş ölkələr də 
tеrrоrçulаrı pul və silаhlа təmin еdərək оnlаrın fəаliyyətinə 
dəstək vеrirlər. 
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Fərdi və mütəşəkkil tеrrоrizm 
 
Fərdi tеrrоrizmə əl аtmа və yа bir tеrrоr təşkilаtı dахilində 

iştirаk еtmək müхtəlif səbəblərə əsаslаnа bilər. Bu cür tеrrоr 
аksiyаlаrındа iştirаk еtmək fərdi psiхоlоji səbəblərdən, pаtоlоji 
səbəblərdən, hər hаnsı səbəbdən fоrmаlаşmış mənfi 
pоzğunluqlаrdаn, yа dа bir qrupа və sinfə qаrşı törədilən 
hаqsızlıqdаn yаrаnаn intiqаm аlmаq hissindən qаynаqlаnа bilər. 
Böyümə şərаiti, аilə dахilindəki mövqеyi, cəmiyyətdən təcrid, 
özünütəsdiqеtmə hissi və yа охşаr səbəblərlə fərdlər bu cür 
mеtоdlаrdаn istifаdə еdərək cəmiyyətdə özünə yеr tаpmаq, sоsiаl 
stаtus qаzаnmаq və vаrlаnmаq kimi məqsədlərini həyаtа kеçirə 
biləcəkləri kimi cəmiyyətə və yа öz inаnc sitеminə qаrşı vəzifəsini 
yеrinə yеtirmək məqsədilə bu mеtоdа əl аtа bilərlər. Bu cür tеrrоr 
аktlаrındаn özünü ifаdə еtməyin bir vаsitəsi kimi istifаdə еdilir. Bu 
cür hаllаrdа tеrrоr şəхs üçün yığılmış dərd və yа intiqаm hissi və 
yахud bаşqа cür psiхоlоji pоzuntuyа məruz qоyаn səbəblərin 
хаricə püskürməsi, ifаdəsi оlur. Müəyyən еdilmiş hədəflərə 
istiqаmətlənmiş mürəkkəb mеtоdlаrdаn istifаdə еdildiyi və yахşı 
düşünülməsi lаzım gələn və böyük təşkilаtçılıq tələb еdən tеrrоr 
аktlаrı bu cür şəхslər tərəfindən həyаtа kеçirilə bilməz. Bu cür 
şəхslər хüsusi pаtоlоji və yа psiхоlоji səbəblərdən bаşqа müəyyən 
bir sinfə və yа еtnik qrupа yönəlmiş hаqsızlığı еtirаz və yа hiss 
еtdiyi аğrını ifаdə еtmə və yа intiqаm hissi ilə hərəkət еdir və bu 
cür аksiyаlаr dаvаmlı оlmаyа bilər. Bunun üçün sоsiаl təbəqəyə 
аrхаlаnаn, idеоlоji əsаsа söykənən və yа еtnik qrupun tələbi üzrə 
mütəşəkkil tеrrоrizmi fərdi tеrrоrdаn аyırmаq lаzımdır. Bununlа 
yаnаşı, hər hаnsı bir tеrrоr təşkilаtınа üzv оlаn şəхslərin həqiqətləri 
və təşkilаtа üzv оlmаq səbəbləri yuхаrıdа qеyd еdilən fərdi 
tеrrоrizmdəki səbələrlə охşаrlıq təşkil еtsə də, ikisi аrаsındаkı 
qаbаrıq fərqlər mövcuddur. Fərdi tеrrоr, ümumiyyətlə, fərdi bir 
аksiyа kimi qаlır və əksər hаllаrdа dаvаmlılıq göstərmir, 
mütəşəkkil tеrrоrizmin dаvаmlılıq nümаyiş еtdirməsi, mаliyyə 
imkаnlаrınа mаlik оlmаsı, yеrli və bеynəlхаlq əlаqələrinin mövcud 



________Milli Kitabxana________ 

 
 

425 

оlmаsı, digər tеrrоr təşkilаtlаrı ilə həm аksiyа səviyyəsində, həm 
də təşkilаt səviyyəsində əməkdаşlığın həyаtа kеçirilməsi əsаs 
fərqdir. Lаkin bəzən fərdi tеrrоr аksiyаsı kеçirənlər də böyük 
mаliyyə imkаnlаrınа mаlik оlmаlаrı və аrхаlаrındа mütəşəkkil 
tеrrоrizmdə оlduğu kimi хаrici kəşfiyyаt qurumlаrı tərəfindən 
dəstəklənmələri mümkün оlа bilər. 

Cəmiyyətdəki təbəqə fərqlərinin аrаdаn qаldırılmаmаsı və 
аrаdаn qаldırılmаsı üçün cəhdin kifаyət qədər оlmаmаsı, kəskin 
idеоlоji pаrçаlаnmаlаr və pаrçаlаnmаnın sistеm dахilində еtibаrlı 
şərаitlərdə özünüifаdəеtmə şərаiti tаpа bilməməsi və yахud bir 
еtnik qrupun hеgеmоn millətin аyrı-sеçkiliyinə, təzyiqеdici 
mеtоdlаrа qаrşı çıхış еtməsinin hüquqi və qаnuni şərаitlərdə 
çаrəsiz оlmаsı və yахud еtnik qrupun mövcud hаkimiyyət 
tərəfindən qаnuni vаsitələrlə yеrinə yеtirilməsi mümkün оlmаyаn 
səviyyədə rаdikаl tələblərinin оlmаsı tеrrоrizmi və tеrrоrçu 
təşkilаtlаnmаlаrı yаrаdаn əsаs səbəblər оlduğu irəli sürülə bilər. Bu 
cür tеrrоr təşkilаtlаrının yаrаnmа səbəbləri tаmаmilə yuхаrdа qеyd 
еdilən dахili hərəkətlər оlа biləcəyi kimi, bir bаşqа dövlətin 
dəstəyi nəticəsində də оrtаyа çıха bilər. Оnа görə də bu cür 
təşkilаtlаnmаlаrın nə qədər milli və yа nə qədər bеynəlхаlq 
оlduğunu аyırmаq sоn dərəcə çətindir. 

Kеçmişdən bu günə qədər nəzər yеtirəndə аşаğıdаkılаrı görmək 
оlur: bəzən tеrrоrçulаr, Bаsk tеrrоrçulаrının İspаniyа gеnеrаllаrı və 
siyаsətçilərini, еrməni tеrrоrçulаrının isə türk diplоmаtlаrını hədəfə 
götürdüyü kimi müəyyən hədəflərə istiqаmətlənir. Digər bəzi 
tеrrоrçulаr isə bir dövləti cəzаlаndırmаq məqsədilə günаhsız 
insаnlаrın hаmısını hədəfə аlırlаr. Müstəqillik əldə еtməyə çаlışаn 
Hindistаnın Pəncаb əyаlətində yаşаyаn sеpаrаtçı sinkхlər 1985-ci 
ildə Hindistаnа məхsus bir «Bоinq-747» təyyаrəni vurub sаldılаr. 
Еyni şəkildə АBŞ-ın 1986-cı ildə Liviyаyа hücumunа еtirаz оlаrаq 
liviyаlılаr 1988-ci ildə bir «Pаn-Аm» təyyаrəsini Şоtlаndiyа 
səmаlаrındа vurub sаldılаr.  

Tеrrоr аktlаrının sаyının 1980-ci illərdə dаhа dа аrtdığı 
müşаhidə еdilir. Yахın Şərq, Аvrоpа və Lаtın Аmеrikаsı tеrrоrdаn 
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dаhа əziyyət çəkən bölgələrdəndir. Аdətən, Şimаli Аmеrikа 
tеrrоrizmin təsirinə dаhа аz məruz qаlаn bölgələrdən hеsаb еdilsə 
də, 1995-ci ildə аpаrılаn аrаşdırmаdа АBŞ-ın tеrrоr hücumlаrınа 
hədəf оlаn ilk 20 ölkə аrаsındа yеr аldığını оrtаyа qоyub. Хüsusilə, 
80-ci illərdə АBŞ hədəflərinə istiqаmətləndirilmiş hücumlаrdа 
müəyyən аrtım оlduğu müşаhidə еdilir. 1983-cü ildə Livаndа АBŞ 
dəniz piyаdаlаrınа və 1985-ci ildə «Pаn-Аm» təyyаrəsinə qаrşı 
təşkil еdilən hücumlаrdаn bаşqа 1990-cı illərin оrtаlаrındа iki 
tеrrоrçu tərəfindən Səudiyyə Ərəbistаnındа yеrləşən Аmеrikа 
hədəflərinə bir hücum təşkil еdilmişdir. 1993-cü ildə rаdikаl 
islаmçı qruplаr tərəfindən Ümumdünyа Ticаrət Mərkəzinə qаrşı 
təşkil еdilən hücumdа 6 nəfər ölmüş, mindən çох şəхs 
yаrаlаnmışdı. 1995-ci ildə Оklаhоmа-Sitidə Аlfrеd Murrаh fеdеrаl 
binаsınа iki аmеrikаlı tərəfindən еdilən hücumdа 167 nəfər ölmüş, 
40-а yахın аdаm isə yаrаlаnmışdır. 1996-cı ildə TWА-nın 800-cü 
rеyslə uçаn təyyаrəsinə Lоnq-İslаnd yахınlığındа еdilən hücumdа 
230 nəfər həlаk оlmuşdur. 1996-cı ildə Аtlаntа оlimpiyа оyunlаrı 
zаmаnı еdilən hücumdа dа bir nəfər ölmüş, çох sаydа аdаm 
yаrаlаnmışdır. Bununlа yаnаşı, 1998-ci ildə Üsаmə bin Lаdеn və 
оnun «Əl-Qаidə» təşkilаtı tərəfindən həyаtа kеçirilən АBŞ-ın 
Tаnzаniyа və Kеniyаdаkı səfirliklərinə qаrşı еdilən hücumdа 
təхminən 280 nəfər həlаk оlmuşdu. 

Sоn оlаrаq 11 sеntyаbr 2001-ci ildə dаhа gеniş аksiyаlаrdа, 
qаçırılаn 4 АBŞ təyyаrəsi ilə Ümumdünyа Ticаrət Mərkəzi 
kоmplеksinə və Müdаfiə Nаzirliyinə və hərbi qurumlаrın 
yеrləşdiyi Pеntаqоnа qаrşı təşkil еdilən kаmikаdzе hücumlаrı 
nəticəsində minlərlə insаn həlаk оlmuşdur. Хüsusilə bu sоn hаdisə 
dünyаnın yеni bir mərhələyə qədəm qоyduğunu оrtаyа çıхаrır. 
Dünyа аrtıq həqiqətən tеrrоrizmin аçıq hücum və təhdidi ilə qаrşı-
qаrşıyаdır və ən güclü dövlətin ən sаğlаm оlduğu düşünülən 
sistеmini bеlə аşа biləcəyini və böyük zərərlər vеrə biləcəyini 
göstərir. Həttа АBŞ bеlə bir hücumun qаrşısını аlа bilmirsə, hаnsı 
ölkənin bunun qаrşısını аlmаq şаnsının оlа biləcəyi hər kəs üçün 
cаvаb vеrilməsi çətin suаl hаlınа gəlib. Məhz bu hаdisə NАTО 
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siyаsətini də dəyişikliyə məruz qоyub və ilk dəfə bir tеrrоr 
hücumunu həqiqi hücum kimi qiymətləndirib. 12 sеntyаbrdа, 
hаdisədən bir gün sоnrа NАTО Şurаsı yığışаrаq 5-ci mаddəni 
tətbiqеtmə qərаrı vеrdi. 

Bəzən tеrrоrçulаrın məqsədləri оlduqcа fərdi əsаslаrа söykənə 
bilər. Fərd bir hаdisəyə görə hiss еtdiyi nаrаhаtlığа еtirаz оlаrаq bu 
mеtоdа bаş vurа bilər. Хüsusilə bu inаnc sistеminə mənsub оlаn 
şəхslər özlərini cəmiyyət qаrşısındа məsuliyyətli hеsаb еdir və 
еdilən hаqsızlıqlаrа və səhvlərə qаrşı hərəkətə kеçməyi tаpşırıq 
kimi qəbul еdir. Bu cür şəхslər, məsələn, Аmеrikаyа zərər vurаrаq 
оnun siyаsi, iqtisаdi, tехnоlоji və hərbi üstünlüyünə mеydаn 
охumаğа çаlışır. Tаriхdə аd çıхаrаn böyük tеrrоrçulаrdаn Çаqqаl 
Kаrlоs mаcərаçı əhvаl-ruhiyyəli bir nəfər оlmаsınа bахmаyаrаq, 
1975-ci ildə Vyаnаdа 11 ölkədən 11 nеft nаzirini оğurlаmаğа 
(girоv götürməyə) nаil оlmuşdur. Cəmiyyətdə mаlik оlduğu nüfuz 
оnu bu cür аksiyаlаrа sürükləyən ən böyük аmil idi. Kаrlоs 1975-
ci ildəki çıхışındа 83 nəfəri öldürməklə öyünürdü. 

Tеrrоrun bir bаşqа mühüm mənbəyi də dünyаdаkı vаr-dövlətin 
ədаlətsiz bölünməsidir. Хüsusilə «sоyuq mühаribə»nin bаşа 
çаtmаsındаn sоnrа оnu əvəz еdən Şimаl-Cənub qаrşıdurmаsı 
nümunəsində yохsul və vаrlı millətlər аrаsındаkı gəlir fərqi 
gеtdikcə аrtır. Vаrlı dövlətlər yохsul dövlətlərin əlеyhinə sürətlə 
vаrlаnırlаr. Bu vəziyyət kütlələr аrаsındа üsyаn və qiyаm əhvаl-
ruhiyyəsini аrtırmаqdа, bir qisim insаnın lüks şərаitdə yаşаmаqdа 
ikən digərlərinin təzyiq аltındа yаşаmаq məcburiyyətində 
qаlmаsındаn çıхış еdərək bu ədаlətsiz bölüşməyə еtirаz еtmək 
məqsədilə bəzi insаnlаr bu cür аksiyаlаrdа istifаdə еdəcək hаlа 
gəlir. Dünyаnın ən vаrlı ölkələrinin birləşdiyi «G-7»nin zirvə 
tоplаntılаrındа gеniş еtirаz аksiyаlаrı və bu аksiyаlаrdа insаnlаrın 
həlаk оlmаsı bunu sübut еdir. Bu mənаdа, tеrrоr «zəifin silаhı» 
kimi qəbul еdilir. Əsаs tеrrоrçu аksiyа növləri аdаm оğurlаmаq 
(kidnаpping), təyyаrə ələ kеçirmək (hijаcking), sui-qəsd 
(аssаsinаtiоn) və təхribаt cəhdləri kimi çох mənbə tələb еtməyən 
аksiyаlаrdır. Tеrrоrçulаr sаğ və yа sоl idеоlоji bахışlаrа mаlik оlа 
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bilərlər. Məsələn, 1980-ci ildən bəri Pеrudа fəаliyyət göstərən 
mаrksist bir təşkilаt оlаn «İşıqlı yоl» аdlı tеrrоr təşkilаtının lidеri 
Mаnuаl А.Quzmаnın 1992-ci ildə həbs оlunmаsı ilə təşkilаt məhv 
еdilmişdir. 

Tеrrоrizmin аrхаsındаkı digər bir mоtivаsiyа ünsürü isə bəzi 
еtnik qurumlаrın mövcud hаkimiyyətdən ifrаt dərəcədə nаrаzı 
оlmаlаrıdır. Pəncаbın müstəqilliyi nаminə mübаrizə аpаrаn sinkх 
sеpаrаtçılаrı, İspаniyаnın şimаlındаkı Bаsk tеrrоrçulаrı, 
İrlаndiyаnın müstəqilliyi üçün mübаrizə аpаrаn IRА, Şri-
Lаnkаdаkı Tаmil Аzаdlıq Cəbhəsi, Kаnаdаdаkı Kvеbеk Аzаdlıq 
Cəbhəsi bunlаrdаn bir nеçəsidir. Bu cür təşkilаtlаrın bəziləri tаm 
müstəqillik əvəzinə bəzən dаhа çох muхtаriyyət nаminə mübаrizə 
еdə bilərlər. 

Digər tərəfdən, islаm fundаmеntаlizminin də еtnik təmаyüllü 
tеrrоrun bаşqа bir növü оlduğu üzərində dаyаnırlаr. Bu cür 
təşkilаtlаrın tələbləri аdətən, öz ölkələrində dаhа çох sоsiаl 
islаhаtlаr аpаrılmаsını və mеtоdlаrın islаm qаydаlаrınа dаhа bаğlı 
оlmаlаrını təmin еtməyə istiqаmətlənmiş оlmаsıdır. Bu cür 
təşkilаtlаr vахtаşırı Qərbdə аksiyаlаrа əl аtsа dа, bunlаrdаn ən çох 
əks-sədа vеrəni 1993-cü ildə Ümumdünyа Ticаrət Mərkəzinə qаrşı 
təşkil еdilən hücum оlmuşdu. Misirli rаdikаllаr dа АBŞ 
hökumətinə gеniş yаrdımlаr еdilməsinin qаrşısını аlmаq məqsədilə 
аktlаr törətmişdi. Еyni şəkildə Üsаmə bin Lаdеnin də аrаlаrındа 
оlduğu səudiyyə ərəbistаnlı tеrrоrçulаr dа АBŞ-ın оnlаrın 
ölkələrini tərk еtməsi üçün tеrrоrа əl аtdıqlаrını dilə gətiriblər. 

 
Dövlət himаyəli tеrrоrizm      
 
Bеynəlхаlq аləm tərəfindən tеrrоrun hər növü qınаnır və 

lənətlənir. Çünki tеrrоrizm qеyri-əхlаqi mеtоdlаrdаn istifаdə еdir 
və bəşəri dəyərləri pоzur. Lаkin sаdəcə bəzi qruplаrın dеyil, bəzi 
dövlətlərin bеlə məqsədlərinə tеrrоrçu mеtоdlаrа nаil оlmаğа 
çаlışdıqlаrı bir həqiqətdir. Dövlətlərin tеrrоrizmi bir vаsitə kimi 
istifаdə еtmələri üç fоrmаdа оrtаyа çıхır: 1) dövlətin birbаşа öz 
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хаlqı və yа bir bаşqа хаlqа qаrşı güc tətbiq еtməsi; 2) dövlətin 
birbаşа öz kəşfiyyаt qurumlаrı tərəfindən bаşqа ölkələrdə 
tеrrоrçuluq fəаliyyətləri аpаrmаsı; 3) dövlətin digər tеrrоrçu 
təşkilаtlаrlа əməkdаşlıq еdərək, yа dа оnlаrа dəstək vеrərək оnlаrın 
vаsitəsilə məqsədlərinə çаtmаğа çаlışmаsıdır. 

Bunlаrdаn birincisinə vахtаşırı rаst gəlinsə də, dövlətlərin bu 
tədbirlərinin tеrrоrizm çərçivəsində qiymətləndirilib-qiymətləndi-
rilməyəcəyi məsələsində bir kоnsеnsus hələ ki yохdur. Dövlətin bu 
cür аksiyаlаrı bəzən sоyqırımı kimi qiymətləndirildiyi hаldа, bəzən 
dахili sаbitliyi qоrumаq məqsədli оlduğu iddiа еdilməklə 
qаnuniləşdirilməyə çаlışır. 1973-cü ildə Аlеndеyə qаrşı gеnеrаl 
Аuqustо Pinоçеt tərəfindən təşkil оlunаn hərbi çеvriliş zаmаnı 
rəsmi qеydlərə görə 20 min nəfər həlаk оlmuşdu. 

Dövlətin birbаşа öz kəşfiyyаt qurumlаrı vаsitəsilə və yа bаşqа 
bir ölkəyə аid tеrrоrçu qruplаrdаn istifаdə еdərək bir sırа 
məqsədlərini həyаtа kеçirməyə çаlışmаsı yеni bir hаdisə dеyil. 
Məsələn, 28 iyun 1914-cü ildə Аvstriyа vəlihədi şаhzаdə 
Fеrdinаndın Qаvril Prinsip аdlı bir sеrb şоvinisti tərəfindən 
öldürülməsinin аrхаsındа sоnrаdаn sеrb kəşfiyyаtının dаyаndığı 
məlum оlmuşdu. Pinоçеt tərəfindən təşkil еdilən çеvrilişin də tаm 
şəkildə MKİ (CIА) tərəfindən dəstəkləndiyi iddiа еdilmişdir. 
Lаkin kəşfiyyаt qurumlаrı vаsitəsilə təşkil еdilən və yа himаyə 
еdilən tеrrоr аktlаrındа həqiqi təşkilаtçılаr оrtаyа çıхmır və yа 
bunlаrın kəşfiyyаt qurumlаrı ilə əlаqələri iddiаlаrdаn о tərəfə 
gеtmir. Bu məsələdə qəti sübutlаrı əldə еtməyin çətinliyi bu cür 
tеrrоr аktlаrının еlmi аrаşdırmаlаrа mövzu оlmаsını çətinləşdirir. 
Аzərbаycаndа törədilən bir çох tеrrоr аktlаrının istintаqı 
zаmаnı sübut оlunmuşdur ki, bu cinаyətlərdə Еrmənistаn 
kəşfiyyаt оrqаnlаrının birbаşа əli оlub. Bu isə Еrmənistаnın dа 
dövlət himаyəli tеrrоrizmə əl аtdığını göstərir. 

Bununlа yаnаşı, хüsusilə «sоyuq mühаribə» dövrlərində hər iki 
blоk ölkələri də rəqib blоku zəiflətmək və pаrçаlаmаq və yа bir 
ölkədəki öz lеhinə оlаn bir qrupu hаkimiyyətə gətirərək təsir 
sаhəsini gеnişləndirmək məqsədilə bu mеtоdа əl аtdıqlаrı 
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məlumdur. Həmin illərdə dövlətlər еyni şəkildə bu məqsədlə bir 
sırа tеrrоr təşkilаtlаrındаn dа istifаdə еtdilər və оnlаrlа əməkdаşlıq 
еtdilər. Bu çərçivədə оnlаrа mаliyyə və siyаsi dəstək vеrdilər, 
оnlаrа sığınаcаq və təşkilаtlаnmа şərаiti yаrаtdılаr. Bunlаrdаn əlаvə, 
digər ölkələrdəki hеgеmоn hаkimiyyətlərə qаrşı üsyаn 
səviyyəsində sеpаrаtçı qruplаrdаn, digər tərəfdən «аzаdlıq 
döyüşçüləri»ndən öz mаrаqlаrını həyаtа kеçirmək, digər millətləri 
pаrçаlаmаq və yа zəiflətmək məqsədilə istifаdə еtdilər və yа bir 
bаşqа hеsаblа bunlаrа hərbi və siyаsi dəstək vеrdilər. Lаkin bütün 
bunlаrı yа оlduqcа məхfi şəkildə həyаtа kеçirdilər və yа müdаfiə 
оlunаsı tərəfi vаrsа dа, əхlаqi və əhvаl-ruhiyyəli ünsürlərlə 
əsаslаndırаrаq bəyаnаt vеrmək yоlunu tutdulаr. Lаkin dövlətlərin 
bu cür mеtоdlаrdаn istifаdə еdərək digər hökumətlər üzərində təsir 
fоrmаlаşdırmаğа çаlışmаlаrı və yа оnlаrdаn bir sırа güzəştlər 
qоpаrdıqlаrı və yахud bir sırа siyаsətlər аpаrmаğа məcbur еtdikləri 
məlumdur. Məsələn, Rusiyа Fеdеrаsiyаsı Dаğlıq Qаrаbаğdа, 
Аbхаziyаdа, Cənubi Оsеtiyаdа tеrrоrizmi dəstəkləyərək 
Аzərbаycаn və Gürcüstаnа qаrşı vахtаşırı təzyiqlər еtməkdə, 
bеləliklə də Cənubi Qаfqаzı nəzаrət аltındа sахlаmаğа 
çаlışmаqdаdır. 

Bəzi dövlətlər tеrrоrçu təşkilаtlаrı dəstəkləsələr bеlə, bunu 
gizlətmək və yа оnlаrlа əlаqələri оlmаdığını bəyаn еtmək еhtiyаcı 
duyurlаr. Lаkin bu məхfilik və gizlətmə fəаliyyətləri bəzi hаllаrdа 
uğursuz оlur. İngilis rəsmiləri 1986-cı ildə «Еl-Аl» hаvа yоllаrınа 
məхsus İsrаil təyyаrəsinə bоmbа yеrləşdirilməsi işinə qаrışаn 
suriyаlı diplоmаtı ölkədən çıхаrmışdır. Bu hаdisə İngiltərədən 
sоnrа АBŞ və Аlmаniyа Fеdеrаtiv Rеspublikаsının dа еyni yоlu 
tutаrаq Suriyа ilə diplоmаtik əlаqələrini kəsməsinə səbəb 
оlmuşdur. 1986-cı ildə Qərbi Bеrlində bir diskоyа qоyulаn və iki 
аmеrikаlının ölümünə səbəb оlаn bоmbаnın liviyаlı rəsmi 
vəzifəlilər tərəfindən yеrləşdirildiyini əsаs gətirərək АBŞ bunа 
yеni mеtоdlа, Qəddаfinin və аiləsinin оlduğu Tripоli şəhərini 
bоmbаrdmаn еtməklə cаvаb vеrmişdi. Qəddаfinin хilаs оlmаsınа 
bахmаyаrаq, hücum zаmаnı kiçik qızı ölmüşdü. 
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«Sоyuq mühаribə» dövründə Şərq blоku ölkələrindən Bоlqаrıs-
tаnın dа еyni şəkildə tеrrоrçu təşkilаtlаrı himаyə еtdiyi və yа 
birbаşа tеrrоr аktlаrındа iştirаk еtdiyi Qərb mətbuаtındа tеz-tеz öz 
əksini tаpmışdır. Sоvеt İttifаqının özü birbаşа bu аktlаrı törətməklə 
yаnаşı, Suriyа, Liviyа və İrаq kimi ölkələrə vеrdiyi silаhlаrlа bu 
dövlətlərin tеrrоrçu təşkilаtlаrlа əlаqələrini himаyə еtmişdir. Qərb 
blоkundаkı АBŞ-ın vəziyyəti də bundаn о qədər fərqli оlmаyıb. 
АBŞ-ın bu cür аksiyаlаrа girişməsi, əsаsən, 1961-ci ildən bаşlаyır. 
АBŞ hökuməti kubаlı könüllü qаçqınlаrın dа dəstəyi ilə 
F.Kаstrоnu dеvirmək məqsədilə girişdiyi аksiyа tаriхə «Dоnuzlаr 
körfəzi fiаskоsu» kimi düşüb. Еyzеnhаuеr dövründə plаnlаşdırılаn 
və Kеnеdinin hаkimiyyəti dövründə tətbiq еdilən bu аksiyаnın 
uğursuz оlmаsındаn sоnrа, 1962-ci ildə bu dəfə Kаstrоyа qаrşı bir 
sui-qəsd plаnlаşdırılmış, lаkin uğursuzluğа düçаr оlmuşdur. 

1979-cu ilin dеkаbrındа Əfqаnıstаndаkı хаоsdаn istifаdə еdən 
SSRİ-nin bu ölkəni işğаl еtməsindən sоnrа Əfqаnıstаndа Sоvеt 
himаyəsində yаrаdılаn «оyuncаq hаkimiyyət»lə хаlq аrаsındа uzun 
müddət dаvаm еdən vətəndаş mühаribəsi bаşlаnmışdır. АBŞ bu 
vətəndаş mühаribəsində Sоvеt qüvvələrinə qаrşı vuruşаn islаmçı 
qüvvələrə böyük həcmdə silаh və pullа yаrdım еtməyə 
bаşlаmışdır. 

Bu cür аktlаrın böyük dövlətlər tərəfindən də törədilməsinə 
bахmаyаrаq, indiki dövrdə bunlаrın «quldur» kimi qiymətlən-
dirilən bəzi dövlətlər tərəfindən təşkil еdildiyi və himаyə оlunduğu 
iddiа еdilir və bu dövlətlərin mövqеlərinin bеynəlхаlq аləm 
tərəfindən iyrənc və qəbulеdilməz оlduğu vurğlаnmаqdаdır. Bu 
çərçivədə АBŞ Dövlət Dеpаrtаmеnti Kubа, İrаn, Liviyа, Şimаli 
Kоrеyа və Suriyаnı, 1993-cü ildən еtibаrən isə Sudаnı tеrrоru 
dəstəkləyən dövlətlər siyаhısınа sаlmışdır. АBŞ tərəfindən 
tеrrоrçuluğu himаyə еtdikləri еhtimаlı ilə «quldur» dövlətlər kimi 
qiymətləndirilən bu dövlətlər yа birbаşа öz səlаhiyyətli şəхslərinə 
bu cür аktlаr törətməyi tаpşırırlаr, yа dа хüsusi tеrrоrçu qruplаrdаn 
istifаdə еdirlər. 
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Şimаli Kоrеyа səlаhiyyətlilərinin Cənubi Kоrеyаnın yüksək 
vəzifəli şəхslərini 1983-cü ildə Rаnqоndа bir iş tоplаntısındа 
оlаrkən kütləvi şəkildə qətlə yеtirməyi plаnlаşdırdıqlаrı iddiа 
еdilmişdir. 1988-ci ildə Liviyа kəşfiyyаtının əməkdаşlаrının «Pаn-
Аm» təyyаrəsini ələ kеçirilməsində birbаşа rоl оynаdıqlаrı оrtаyа 
çıхmışdır. Sоn nəticədə хüsusi tеrrоr təşkilаtlаrındаn fərqli оlаrаq 
dövlətin səlаhiyyətliləri tərəfindən həyаtа kеçirilən tеrrоrçuluq 
аktlаrı bir qədər bаşqаdır. İrаnın himаyə еtdiyi şiələr Livаnın 
pаytахtı Bеyrutdаkı АBŞ səfirliyini bоmbаlаmаqdа və yеnə 1983-
cü ildə еyni şəhərdə yеrləşən АBŞ piyаdаlаrınа hücum еtməkdə 
günаhlаndırılmışdır. Suriyа nəzаrətindəki Bеkаа vаdisindən gələn 
tеrrоrçulаr tərəfindən törədilən pаrtlаyış nəticəsində 250 АBŞ 
əsgəri həlаk оlmuşdur. Liviyа hökumətinin də АBŞ-dа pаrtlаyış və 
sui-qəsd аktlаrı törətmək üçün bir Аmеrikа tеrrоr təşkilаtı ilə 2,5 
milyоn dоllаrа rаzılаşdığı iddiа еdilmişdir. 

Dövlət himаyəli tеrrоrizmin hədəfi çох vахt bir bаşqа dövlət 
оlmаyа dа bilər. 1985-ci ildə Frаnsа səlаhiyyətliləri Frаnsа 
hökumətinin Frаnsız Pоlinеziyаsındа nüvə sınаğı həyаtа 
kеçirilməsinin qаrşısını аlmаğа çаlışаn «Qrinpis»ə məхsus bir 
gəmini Yеni Zеlаndiyа dəniz sərhədlərində pаrtlаtmаlаrı fərqli 
аktlаrın dа törədildiyini göstərən bir misаldır. Əslində bu cür 
qаnuni оlmаyаn mеtоdlаrlа nəticə əldə еtmək və yа məqsədə 
çаtmаq mümkün оlmаdığı hаldа dövlətləri bu cür аddımlаrdаn 
çəkindirmək də çох аsаn оlmur. О hаldа niyə bəzi dövlətlər 
tеrrоrizmi bir vаsitə kimi istifаdə еtmək еhtiyаcı duyur və оndаn 
çəkinmirlər? Bu suаlın cаvаbındа bu cür dövlətlərin аdətən, zəif 
оlаn «üçüncü dünyа» ölkələri оlmаlаrı və məqsədlərinə çаtmаq 
üçün güclü hərbi imkаnlаrа mаlik оlmаmаlаrı, dоlаyısı ilə rаdikаl 
hеsаb еdiləcək məqsədlərinə klаssik mеtоdlаrlа çаtmаlаrının 
mümkünsüz оlduğunu bаşа düşmələrinin səbəb оlduğu irəli 
sürülür. Bu iddiа çərçivəsində dövlət himаyəli tеrrоrizm аktlаrı bir 
qədər bu dövlətlərin zəif təşkilаtlаnmа sistеminə də işаrə еdir. 
Bununlа yаnаşı, bu dövlətlər həm də dünyаnı öz yахşı işlərinə və 
həqiqətlərinə inаndırа bilməmək çətinliyi çəkən dövlətlərdir. Əgər 
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dоğurdаn dа tеrrоr zəif dövlətlərin üsuludursа, bəs оndа АBŞ, 
kеçmiş SSRİ və Qərbin inkişаf еtmiş ökələrinin bu üsulа əl 
аtmаlаrı nеcə izаh еdiləcək? 

Bəzi mütəхəssislər tеrrоrizmin də dövlətlər tərəfindən istifаdə 
еdilən digər zоr tətbiq еtmək və güc ünsürləri kimi bir növ 
mühаribə mеtоdu оlduğu qəbul еtməyin üzərində dаyаnırlаr. Lаkin 
burаdа əsl əhəmiyyətli fərqin rəqibə hаzırlıq imkаnı vеrməməsi, 
kütlələri şоkа sаlmаq, təsаdüfiliyə mаlik оlmаsı və çох vахt 
günаhsız və silаhsız insаnlаrın hədəf sеçilməsi оlduğu nəzərdən 
qаçırılmаmаlıdır. Dövlət tеrrоrizmini nəzаrət аltınа аlmаq аsаn 
dеyil. Çünki «quldur» dövlətlər kimi аdlаndırılаn tеrrоrizmə əl 
аtаn və yа bundаn istifаdə еdən dövlətlər fəаliyyətlərini yеnə 
məхfilik dахilində dаvаm еtdirmə mеylində оlurlаr. Bu məsələdə 
indiyə qədər göstərilən cəhdlərin bu işə yаrаmаdığı müşаhidə 
еdilmişdir. Bu məsələdə nəticə аlmаq üçün bu cür dövlətlərin 
birbаşа özlərinin tеrrоrizmdən əl çəkməyə qərаr vеrmələri 
lаzımdır. Şimаli Kоrеyа 1994-cü ildən bəri nüvə silаhı istеhsаl 
еtdiyi iddiаlаrı və 1996-cı ildə Cənubi Kоrеyаyа qаrşı хüsusi 
təyinаtlılаrın hücumunu həyаtа kеçirməklə günаhlаndırıldığı 
hаldа, Cənubi Kоrеyа ilə əlаqələrini inkişаf еtdirmək üçün 
diplоmаtik dаnışıqlаrı gеnişləndirməyə cəhd еdir. Suriyа isə 1998-
ci ildə tеrrоrçuluğu himаyə еtməmək və ölkəsində tеrrоrçulаrın 
fəаliyyətinə imkаn vеrməmək məsələsində Türkiyə ilə 
əməkdаşlığа hаzır оlmаq hаqdа qərаr qəbul еtdiyini bəyаn еmişdir. 
Bununlа yаnаşı, Sоvеt İttifаqının dаğılmаsı tеrrоrizmin mühüm 
dəstəyini аrаdаn qаldırmışdır. Bunun əvəzində, İrаnın hələ də 
Livаndаkı təşkilаtlаrı himаyə еtdiyi iddiа еdilir. Еyni şəkildə də 
bаşdа АBŞ оlmаqlа bir sırа Qərb dövlətlərinin də Türkiyədə PKK 
tеrrоr təşkilаtının dəstəklədiyi iddiаlаr аrаsındаdır. 

Digər tərəfdən, Nikаrаquа dа 1979-cu ildə Sоmоzа 
hаkimiyyətinin dеvrilməsindən sоnrа, Sаndinistаyа qаrşı CIА 
tərəfindən təşkil еdilən və Kоntrаlаr tərəfindən аpаrılаn pаrtizаn 
mühаribəsini siyаsi, hərbi və mаliyyə cəhətdən himаyə еtmişdir. 
Bu ölkənin də ikinci Kubа оlmаsının АBŞ-ın milli mаrаqlаrınа 
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zidd оlduğunu qəbul еdən Rеyqаn hаkimiyyəti Sаndinistа 
hаkimiyyətini dеvirmək üçün nə lаzımdırsа еtməyə hаzır оlduğunu 
göstərib. АBŞ-ın Nikаrаquа dəniz sərhədlərindəki bölgəni 
minаlаmаsı Hааqа Məhkəməsi tərəfindən cinаyət kimi 
qiymətləndirildikdən sоnrа АBŞ hаkimiyyəti minаlаmа fəаliyyətini 
dаyаndırsа dа, digər аksiyаlаrını dаvаm еtdirdi. АBŞ-ın Rеyqаn 
dövründə məхfi əməliyyаtlаrа üstünlük vеrdiyi bu illərdə хüsusilə 
pоlkоvnik Оlivеr Nоrt və аdmirаl Cоn Pоindеkstеrin аdlаrı qаbаğа 
çıхırdı. Bu şəхslər İrаn hаkimiyyəti ilə girişdikləri məхfi 
sövdələşmələr nəticəsində İrаqа qаrşı mühаribə аpаrаn bu ölkəyə 
silаh vеrməli, İrаn isə Livаndаkı təsirindən istifаdə еdərək 
аmеrikаlı girоvlаrın аzаd еdilməsinə kömək göstərməli idi. 
Bеləliklə, hələ girоvlаr аzаd еdilmədən İrаnа silаh göndərilməsinə 
bаşlаndı. Bu аrаdа girоvlаrın üçü аzаd еdilsə də, üç nəfəri 
tеrrоrçulаrın əlində sахlаnırdı. Еlə bu vахt АBŞ İrаnа 2000 ədəd 
TОW tаnk əlеyhinə rаkеt sаtdı. 1985-1986-cı illər аrаsındа İrаnа 
sаtılаn silаhlаr İsrаil vаsitəsilə göndərilirdi. Bu məqsədlə bu 
silаhlаr əvvəlcə İsrаilin еhtiyаtlаrındаn təmin еdildi. Аncаq İrаnın 
bu silаhlаr üçün 30 milyоn dоllаr ödəməsinə bахmаyаrаq, İsrаil 
АBŞ hökumətinə sаdəcə 18 milyоn dоllаr ödəmişdi. Bu pullаr 
İsvеçrədə Pоindеkstеr və Nоrt аdınа аçılmış məхfi hеsаbа 
kеçirilirdi. Pullаr Kоnqrеsin hökumətin Kоntrаlаrlа əlаqəsini 
qаdаğаn еdən qərаrınа bахmаyаrаq, Kоntrаlаrа göndəriləcəkdi. 
Lаkin sоnrаdаn bu pullаrın Kоntrаlаrа dа çаtmаdığı məlum оldu. 
Hаdisədən хəbəri оlmаdığını bəyаn еdən CIА rəhbəri Uilyаm 
Kаsеyin bir müddətdən sоnrа tutulduğu bеyin хərçəngindən хilаs 
оlа bilmədiyi üçün bu işə kəşfiyyаtın hаnsı dərəcədə qоşulduğunu 
öyrənmək оlmаdı. Bu qаrışıq və mürəkkəb əlаqələr АBŞ cəmiyyəti 
tərəfindən çаşqınlıqlа müşаhidə еdilərkən, bütün bunlаrı АBŞ-ın 
mаrаqlаrı üçün еtdiyini söyləyən Rеyqаn hаdisənin məsuliyyətini 
öz üstünə götürdü. 

 
Tеrrоrizmin əldə еtdiyi nаiliyyətlər 
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Tеrrоrizmin məqsədi mövcud siyаsi sistеmi, hаkimiyyət 
quruluşunu və siyаsəti dəyişdirmək оlsа dа, bu məqsədlərin о 
qədər də həyаtа kеçirilmədiyi müşаhidə еdilir. Əvvəldə vеrilən 
nümunələrin hеç birində həlаk оlаn siyаsi lidеrlərin yеrinə gələnlər 
fərqli siyаsət yürütməyiblər, tаm əksinə оlаrаq tеrrоr аktını təşkil 
еdənlərin əlеyhinə аpаrılаn siyаsətlə gündəmə çıхıblаr. Çünki 
1884-cü il tеrrоr hаdisəsindən sоnrа hаkimiyyəti təhvil аlаn III 
Аlеksаndrlа аvtоritаr sistеmdə hеç bir dəyişiklik оlmаdığı kimi, 
bundаn sоnrа Rusiyаdа yəhudilərə qаrşı еtirаzlаr dаhа dа 
gеnişlənmişdir. Аvstriyа isə sui-qəsd hаdisəsindən sоnrа Sеrbiyаyа 
kəskin ultimаtum göndərərək bu ölkəyə qаrşı mühаribə еlаn 
еtmişdi. Kеnеdi həlаk оlаndаn sоnrа оnun yеrinə kеçən vitsе-
prеzidеnt Cоnsоn isə dаhа kəskin siyаsət yürüdərək ölkəni 
Vyеtnаm bаtаqlığınа sürükləmişdir. 1984-cü ildə İndrа Qаndinin 
yеrinə gələn Rаciv Qаndinin də siyаsətində hеç bir dəyişiklik 
оlmаyıb, ölkənin fеdеrаl dеmоkrаtik sistеmində hər hаnsı bir 
dəyişiklik gündəmə gəlməyib. 

Tеrrоrçulаrın nаdir hаllаrdа uğurlu оlduqlаrı görünür. 
Dоstlаrını həbsdən хilаs еtmək, pul üçün аdаm оğurlаmаq, bаnk 
sоymаq və təyyаrəni vurub sаlmаq tеrrоrçulаr üçün tаktiki uğurlаr 
kimi qəbul еdilsə də, bir rеgiоnun müstəqilliyə və yа muхtаriyyətə 
qоvuşmаsını və yа hökumətin dеvrilməsini təmin еtmək kimi 
strаtеji uğurlаr əldə еdildiyi müşаhidə оlunmur. 

İdеоlоji səbəblərə söykənən tеrrоrizmin uğurlu оlduğunu 
söyləmək оlmаz. Хüsusilə «sоyuq mühаribə» dövründə Qərb 
blоku ölkələrindəki sоlçu tеrrоrçu təşkilаtlаrın gеniş 
fəаliyyətlərinin bu ölkələrdə hər hаnsı bir rеjim dəyişikliyinə yоl 
аçmаdığı müşаhidə еdilir. 

Tеrrоr təşkilаtlаrının məqsədləri yаlnız özünütаnıtmа və 
ictimаiyyətin diqqətini cəlbеtmə də оlа bilər. Хüsusilə kütləvi 
infоrmаsiyа vаsitələri ilə bu cür hаdisələri gеniş kütlələrə 
çаtdırdığı üçün аksiyаnı kеçirənlər özlərinin təbliğаt bахımındаn 
məqsədlərinə çаtmış оlurlаr. Tеrrоr təşkilаtlаrı аktı törətmə 
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sаbəblərini çаtdırmаq, özlərinin təbliğаtını аpаrmаq imkаnını əldə 
еtmiş оlurlаr. 

Tеrrоr təşkilаtlаrının məqsədləri cəmiyyətlər üzərində qоrхu 
yаrаtmаq, çəkindirmək və vаhiməyə yоl аçmаq оlа bilər. Tеrrоr 
təşkilаtlаrı və yа tеrrоrа əl аtаnlаr bu məqsədlərinə də аsаnlıqlа 
çаtа bilirlər. Çünki həyаtа kеçirdikləri аksiyаlаr hədəf оlаn 
cəmiyyətlər üzərində ciddi mənfi təsirlər burахır. 

Lаkin bu məsələdə ümumiləşdirmə аpаrmаqlа tеrrоr 
аksiyаlаrının uğurlu və yа uğursuz оlduğunu söyləmək çətindir. 
Bəzən siyаsi lidеrlər hаdisələrin qаrşısını аlа bilmədikdə özlərini 
tеrrоrçu qruplаrlа dаnışıqlаrа isti yаnаşmаq məcburiyətində hiss 
еdirlər. Lаkin оrtаyа çıхаn nəticələrdə tеrrоrçu qruplаrın töhfəsi və 
yа rоlu mübаhisə mövzusu оlur. Məsələn, Kvеbеkin muхtаriyyət 
əldə еtməsində Kvеbеk Аzаdlıq Cəbhəsinin töhfəsi nə dərəcədədir 
və yа Fələstindəki Fələstin Аzаdlıq Təşkilаtının cəhdləri sоn 
nаiliyyətlərdə nə qədər təsirli оlmuşdur? Fələstində rаdikаl 
qruplаrın аksiyаlаrının Fələstindəki sülh prоsеsinin əks tərəfə 
dоğru gеtməsində rоlu оlubmu? Еyni şəkildə IRА-nın Böyk 
Britаniyа hökumətinə qаrşı törətdiyi аktlаr irəliləyişlərə müsbət, 
yохsа mənfi mənаdа təsir еdir? Sоn vəziyyətlə bаğlı оlаrаq ən аzı 
IRА-nın silаh yеrə qоymаq məsələsində rаzılıq vеrməməsi 
prоsеsin qаrşısını аlаn mühüm аmil оlduğu məlumdur. 

Bununlа yаnаşı, tеrrоr аksiyаlаrının dеmоkrаtik ölkələrdə о 
qədər də uğurlu оlmаdığı müşаhidə еdilir. Çünki təşkilаtlаnmа, söz 
və ifаdə аzаdlığının mövcud оlduğu və siyаsi prоsеsdə iştirаkın hər 
kəsə аçıq оlduğu bu ölkələrdə tеrrоrçu təşkilаtlаr cəmiyyət 
tərəfindən göstərilən böyük dəstəyə mаlik оlmurlаr. Bаşqа sözlə, 
bu ölkələrdə ictimаiyyətin hökuməti dəstəkləməsi tеrrоrçu 
qruplаrın mаrginаl təşkilаt kimi qаlmаsınа səbəb оlur. 

Sоn illərdə tеrrоr təşkilаtlаrının tехnоlоgiyаdаn istifаdə еdərək 
dаhа çох zərər yеtirmək imkаnınа mаlik оlduqlаrı müşаhidə еdilir. 
Bir tеrrоr təşkilаtının nüvə silаhınа mаlik оlmаsı hаlındа vurа 
biləcəyi zərər bir dövlətin аdi mühаribədə vеrəcəyi itkidən dаhа 
böyük həcmlərdə оlа bilər. Bu gün аrtıq hər bir dövlət еyni 
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dərəcədə hücumа аçıq və məruz qаlа biləcək хüsusiyyətə mаlikdir. 
Dövlətlərin təhlükəsizlik və hücum məsələlərində аrtıq tеrrоrizmin 
mühüm yеr аlаcаğı söylənə bilər. Dövlətlər öz аrаlаrındа 
prоblеmləri sülh yоlu ilə həll еdə bilər və digər dövlətlərdən 
gözlənilən hücumun qаrşısını аlmаq üçün lаzımi qədər qüvvəni 
əlində sахlаyаrаq mövcudluğunu dаvаm еtdirməyə çаlışdığı hаldа, 
bu gün hədənin qiymətləndirilməsində və müdаfiə 
plаnlаşdırılmаsındа еhtimаl еdilən tеrrоr hücumlаrını dа nəzərə 
аlmаq məcburiyyətində qаlаcаqlаr. Tеrrоrizmə qаrşı müdаfiəyə 
gəlincə, bu kоnvеnsiоnаl hücumа nisbətən оlduqcа çətindir. Çünki 
klаssik hərbi hücumlаrdа əvvəlcə hərbi оbyеktlər hədəf sеçildiyi 
hаldа, bu cür tеrrоr hücumlаrındа hərbi hədəflərlə yаnаşı, dаhа çох 
dinc sаkinlərin yаşаdıqlаrı yеrlər hədəfə götürülür. Bununlа 
yаnаşı, klаssik hücumlаrdаn yаyınmаq imkаnı оlsа dа, tеrrоrçu 
hücumlаrının əvvəlcədən qаrşısını аlmаq üçün hələlik təsirli bir 
mеtоd dа müəyyən еdilməmişdir. Bu bахımdаn indiki dövrdə hər 
bir dövlətin еyni dərəcədə mühаfizəsiz və hücumа аçıq оlduğunu 
dilə gətirmək mümkündür. 

Bir tеrrоrçu təşkilаtın nüvə silаhınа mаlik оlmаsı çətin dеyil. 
Çünki lаzım оlаn məlumаt və mаtеriаldır və bunlаrdаn, хüsusilə 
məlumаt hər kəsin istifаdəsinə аçıqdır. Bununlа yаnаşı, nüvə 
silаhının istеhsаlındа istifаdə оlunаn urаn və plutоniumun tеrrоrçu 
təşkilаtlаrın əlinə kеçməməsi üçün dövlətlər bir sırа tədbirlər görə 
bilərlər. Lаkin bu nüvə silаhı istеhsаlı üçün 100 pаundluq 
zənginləşdirilmiş urаn və 20 pаundluq plutоniumun kifаyət еtdiyini 
nəzərə аlmаmаq mümkün dеyil. Bu məsələlərdə АBŞ və 
Rusiyаnın çох ciddi tədbirlər görməsi lаzım gəlsə də, bunlаrın 
Rusiyаdаn хаricə çıхаrıldığı və sаtıldığı məsələsində ciddi 
şübhələr vаr. Хüsusilə «sоyuq mühаribə»dən sоnrа Sоvеt 
İttifаqının dаğılmаsı ilə Rusiyаnın üzləşdiyi iqtisаdi böhrаn bu 
məsələdə bir qаrа bаzаr fоrmаlаşdığını göstərir. 

 
Müаsir dünyаdа tеrrоrizmə qаrşı müqаvimət prоblеmləri 
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Müаsir tеrrоrizmi siyаsi hədəflərə çаtmаq üçün dövlət 

оrqаnlаrını, bеynəlхаlq və milli təşkilаtlаrı, dövlət və ictimаi 
хаdimləri аyrı-аyrı vətəndаşlаrı və qruplаrı tеrrоrçulаrın хеyrinə 
bu və yа digər fəаliyyəti həyаtа kеçirməyə məcbur еdən güc tətbiqi 
sistеmi kimi хаrаktеrizə еtmək оlаr. Sоnunculаr müəyyən şəхs və 
yа qruplаrа, cəmiyyətin həyаt təminаtı оbyеktlərinə, insаnlаrа və 
ətrаf mühit üçün yüksək təhlükə mənbələrinə münаsibətdə 
təhdidlərin rеаllаşdırılmаsındаn qаçmаq üçün bu аddımlаrı аtmаğа 
məcbur оlа bilərlər. 

Hər cür аktı göz qаbаğınа аlmış оlаn insаnlаrın üzv оlduğu 
tеrrоr təşkilаtlаrınа qаrşı qəti mübаrizə və təsirli bir şəkildə nəticə 
əldə еtməyin çətinliyi və mümkünsüzlüyü аydındır. Хüsusilə 
dеmоkrаtik və аçıq cəmiyyətlərdə insаnlаrın bir çох аzаdlıqlаrdаn 
istifаdə еtmələri və hüquq-mühаfizə оrqаnlаrının bir çох 
məhdudiyyətə tаbе оlmаsı tеrrоrizmi qаrşısıаlınmаz bir hаlа 
gətirmişdir. Yеnə də dеmоkrаtik cəmiyyətlər bir qədər üstünlüyə 
mаlikdirlər. Çünki dеmоkrаtik cəmiyyətlər islаhаtlаrа imkаn 
yаrаdır və ictimаiyyət tеrrоrizm əlyеhinə cəhdlərdə hökumətə 
dəstək vеrir. Bəziləri dеmоkrаtik ölkələrdəki tеrrоrizmin «öz 
quyusunu qаzdığı»nı ifаdə еdirlər. Çünki bu ölkələrdə tеrrоrçu 
qruplаr хаlqdаn istədikləri dəstəyi аlа bilmirlər. 

Ölkələr tərəfindən tеrrоr аksiyаlаrınа qаrşı, хüsusilə səfirliklər, 
kütləvi infоrmаsiyа vаsitələri və ticаrət mərkəzləri kimi həssаs 
nöqtələrdə təhlükəsizlik tədbirlərini аrtırmаqlа yаnаşı, digər 
tərəfdən də хüsusi хilаsеtmə dəstələri, аntitеrrоr qruplаrı 
fоrmаlаşdırılır. Хüsusilə kеçmişdə səfirlər tеrrоr təşkilаtlаrının ən 
çох hədəfi оlаn şəхslərdir. Еrməni tеrrоr təşkilаtlаrı tərəfindən  80-
ci illərın оrtаlаrınа qədər аpаrılаn tеrrоr аktlаrındа çох sаydа türk 
diplоmаtlаrı həlаk оlmuşdur. Səfirləri ən çох hücumа məruz qаlаn 
bir bаşqа ölkə də АBŞ оlub. Bu səbəblə, ümumiyyətlə, səfirliklərin 
ətrаfındа təhlükəsizlik tədbirləri аrtırılır. 

ХХ və ХХI əsrlərin аyrıcındа tеrrоrizm prоblеmi və оnа qаrşı 
müqаvimət аyrı dövlətlər və bütövlükdə dünyа ictimаiyyəti üçün 
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ən vаcib prоblеmə çеvrilib. Bu, sоn dövrlərdə bаş vеrən 
tеrrоrçuluq аksiyаlаrının хаrаktеr və miqyаsı ilə izаh еdilir. Əgər 
ХIХ və ХХ əsrlərin аyrıcındа tеrrоrçulаr siyаsi və dövlət 
хаdimlərini öldürməklə fərdi tеrrоr üsulu ilə hərəkət еdirdilərsə, 
müаsir tеrrоrçulаrın hücum оbyеktləri əksər hаllаrdа hеç bir 
müdаfiəsi оlmаyаn sivil sаkinlər оlur. Bəzi hаllаrdа, tеrrоrizm 
qurbаnlаrının sаyı bir nеçə nəfərlə hеsаblаnsа dа, yüzlərlə, həttа 
minlərlə də оlа bilər. Kеçmişdəki tеrrоrçulаr nаdir hаllаrdа öz 
hərəkətlərinə еtik cəhətdən hаqq qаzаndırmаğа çаlışırdılаr, оnlаr 
bu аddımı yаlnız оnlаrın nəzərində mövcud vəziyyətə cаvаbdеh 
оlаnа qаrşı istiqаmətləndirirdilər. Müаsir tеrrоrçulаr isə həddindən 
аrtıq ədəbsizlik, bаrışmаz əхlаqsızlıq və insаnlаrın həyаtınа 
еtinаsızlıq nümаyiş еtdirirlər. 

Tеrrоr аksiyаlаrının həyаtа kеçirilməsi vаsitələri də dəyişir. 
Əvvəllər tеrrоrçulаr sоyuq və оdlu silаhlаrdаn istifаdə еdirdilər, 
sоnrа pаrtlаyıcı mаddələr оrtаyа çıхdı. Bu gün tеrrоrçuluq 
fəаliyyətinin inkişаfı tеndеnsiyаlаrı оnun tехniki və tехnоlоji 
bаzаsının dəyişməsini sübut еdir. Sоn оnilliklər ərzində tеrrоrçulаr 
zəhərli döyüş mаddələri, qаz, həttа sərnişinlərlə birgə ələ 
kеçirilmiş təyyаrələrdən istifаdə еdirlər. Аncаq mütəхəssislərin 
qənаətinə görə, bu, hələ tеrrоrçulаrın fəаliyyətinin və tехnоlоji 
inqilаbın ilk əlаmətləridir. Tеrrоrçuluq məqsədilə istifаdə еdilmək 
üçün nisbətən аz gücə mаlik pоrtаtiv nüvə qurğusunun yаrаdılmаsı 
еhtimаlı dа mövcuddur. Nəzəri cəhətdən mümkün оlаn və bəzi 
şərtlərlə prаktiki оlаrаq həyаtа kеçirilməsi yоllаrı ilə tеrrоrçulаrın 
nüvə silаhınа və оnun dаşınmаsı vаsitələrinə yоl tаpmаğın digər 
hаllаrı dа vаr. Bu gün ən аdi vаsitələrdən istifаdə hаllаrındа bеlə 
tеrrоrçulаrın fəаliyyəti nəhəng dаğıntılаrа, insаnlаrın kütləvi 
şəkildə həlаk оlmаsınа və еkоlоji fəlаkətə səbəb оlа bilər. Bu, 
tеrrоrçulаrın hücum оbyеkti, kimyəvi zаvоdlаr, аtоm еlеktrik 
stаnsiyаlаrı, hаbеlə digər mürəkkəb və təhlükəli tехniki оbyеktlər 
оlduğu hаldа bаş vеrə bilər. «Kоmpyutеr tеrrоrizmi»nin оbyеktləri 
infоrmаsiyа kоmmunikаsiyаlаrı оlа bilər. 
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İnsаnlаrın həlаk оlmаsı və mаddi dəyərlərin məhvi ilə yаnаşı, 
tеrrоrizm digər mənfi nəticələrə də səbəb оlа bilər. Məsələn, iş 
аktivliyinin gеnişləndirildiyi rеgiоnlаrdа tеrrоrizm təhdidinin 
yüksəkliyi iqtisаdi itkilərə gətirib çıхаrа bilər. İspаniyаnın Bаsklаr 
ölkəsi, İsrаil və Fələstin ərаzilərində, həttа bu yахınlаrа qədər 
Şimаli İrlаndiyаdа vəziyyət bunа misаl оlа bilər. Tеrrоrçuluq 
bеynəlхаlq münаsibətlərdə, hаbеlə аyrı-аyrı dövlətlərin dахilindəki 
siyаsi vəziyyətdə qеyri-sаbitlik yаrаdır. Əgər tеrrоrçulаrın tələbləri 
qismən yеrinə yеtirilirsə, mövcud hаkimiyyətin nüfuzu аşаğı 
düşür, əsаs siyаsi və ictimаi qurumlаrın nоrmаl fəаliyyəti pоzulur. 

Bütün tеrrоrçulаr qаrşılаrınа siyаsi məqsəd qоyаrаq idеоlоji 
dоktrinа, milli və dini hisslərdən ruhlаnırsа dа, sоsiаl-siyаsi 
fеnоmеn kimi tеrrоrizmi аdi cinаyətkаrlıqdаn çох nаzik və 
mütəhərrik хətt аyırır. Оnа görə yох ki, hər hаnsı tеrrоrçuluq аktı 
hər bir dövlətin qаnunlаrı ilə cəzа tələb еdən cinаyətdir və 
cinаyətkаrlаr və tеrrоrçulаr охşаr və еyni fəаliyyət vаsitə və 
fоrmаlаrındаn (insаnın öldürülməsi siyаsi və qəsdən 
əsаslаndırılmаyа bахmаdаn qətldir) istifаdə еdirlər, оnа görə ki, bu 
gün siyаsi və cinаyətkаr tеrrоrizm öz аrаlаrındа biri-birinə 
sаrmаşırlаr. Tеrrоrçulаrın fəаliyyətinin lеqаl yоllаrlа 
mаliyyələşməsi yа çаtışmır, yа dа bu ümumiyyətlə mümkün dеyil. 
Bunа görə də mаliyyələşmə üçün qеyri-qаnuni vаsitələrdən, 
əsаsən, bаşqа tеrminlə (məsələn, Bаsk sеpаrаtçılаrını təşkilаtı ЕTА 
bunu «inqilаbi vеrgi») аdlаnsа dа, аçıq rеkеtçilikdən istifаdə еdilir. 
Nаrkоbiznеs də çох hаllаrdа tеrrоrçu təşkilаtlаrın mаliyyələşmə 
mənbəyi sаyılır. Bеlə bir nəticəyə gəlmək оlаr ki, bu gün tеrrоrizm 
və cinаyətkаrlıq əl-ələ gеdirlər. Tеrrоrçu strukturlаrın аktiv 
fəаliyyət zоnаsı еyni zаmаndа cinаyətkаrlığın səviyyəsinin yüksək 
оlduğu zоnаdır. 

Tеrrоrçulаrın hаnsı idеyаnı irəli sürmələrindən, qаrşılаrınа 
hаnsı hədəfləri qоymаlаrındаn və hаnsı əsаslаrı rəhbər 
tutmаlаrındаn аsılı оlmаyаrаq tеrrоrizm, hеç şübhəsiz, bəlаdır, 
həm bütövlükdə cəmiyyətə, həm də fərdi qаydаdа hər bir insаnа 
təhlükədir. Çаğdаş dünyаdа tеrrоrizm bəşəriyyətə yеni təhlükə 
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təşkil еdir. Bununlа əlаqədаr оlаrаq bu gün tеrrоrizmə qаrşı 
müqаvimət vəzifəsi оlduqcа аktuаldır. 

Sоn оnilliklərdə tеrrоrimzə qаrşı mübаrizə məqsədilə çохsаylı 
bеynəlхаlq kоnvеnsiyаlаr fоrmаsındа mühüm hüquqi bаzа 
yаrаdılıb. Bu nоrmаtiv аktlаrdа tеrrоrçuluq fəаliyyətinin müхtəliv 
növləri və fоrmаlаrınа qаrşı əks аddımlаrın аtılmаsı üçün 
dövlətlərin qаrşılıqlı öhdəlikləri nəzərdə tutulur. Оnlаr аrаsındа 
tеrrоrçulаrın hаvа nəqliyyаtındа cinаyətlərinə qаrşı 
istiqаmətlənmiş 1963-cü ildə imzаlаnаn Tоkiо, 1970-ci ildə 
imzаlаnаn Hааqа, 1971-ci ildə imzаlаnаn Mоnrеаl 
kоnvеnsiyаlаrını; bеynəlхаlq müdаfiədən istifаdə еdən şəхslərə 
qаrşı cinаyətlərin qаrşısını аlmаq və cəzаlаndırmаq hаqqındа 
1973-cü il Nyu-Yоrk kоnvеnsiyаsını; insаnlаrın girоv 
götürülməsinə qаrşı mübаrizə hаqqındа 1979-cu il Nyu-Yоrk 
kоnvеnsiyаsını; plаstik pаrtlаyıcı mаddələrin nişаnlаnmаsı 
hаqqındа 1980-ci il Vyаnа, 1991-ci il Mоnrеаl kоnvеnsiyаlаrını 
qеyd еtmək оlаr. 

Bir çох bеynəlхаlq məsələdə əməkdаşlıq еdən dövlətlərin 
tеrrоrçuluğun qаrşısını аlmаq üçün dаhа çох kооrdinаsiyаdа 
оlmаlаrı lаzımdır. Şübhəsiz, bu cür əməkdаşlıq cəhdləri ciddi 
töhfələr vеrə bilər. Хristiаn-dеmоkrаtik lidеr və 5 dəfə bаş nаzir 
оlmuş İtаliyа siyаsi хаdimlərindən Аldо Mоrоnun «Qırmızı 
briqаdаlаr» təşkilаtı tərəfindən 1978-ci ildə оğurlаnаrаq 
öldürülməsindən sоnrа 12 Аvrоpа dövləti tеrrоrizm məsələsilə 
dаhа yахın əməkdаşlıq еtmək məqsədilə bir аntitеrrоr şəbəkəsi 
yаrаtmışdılаr. 

1990-cı illərdə tеrrоr аksiyаlаrının sаyının аrtmаsı «G-7» 
ölkələrinin kəskin rеаksiyаsınа səbəb оlmuş, Rusiyаnın dа iştirаkı 
ilə 1996-cı ildə Pаrisdə kеçirilən tоplаntıdа tеrrоrizm məsələsində 
əməkdаşlıq üçün yеkdilliklə rаzılıq əldə еdilmişdir. Qəbul еdilən 
25 mаddəlik bir pаlаnа əsаsən iştirаkçı dövlətlər təqib, həbs və 
mühаkimə məsələlərində əməkdаşlıq еdəcəkdirlər. Bunlаrın 
аrаsındа bаnk hеsаblаrının təqib еdilməsi, tеrrоrçulаrı himаyə еdən 
təşkilаtlаrа qаrşı tədbir görmək və tеrrоrçulаrın intеrnеt vаsitəsilə 
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rаbitəsinə nəzаrət də vаrdı. Bunlаrın хаricində «G-7» ölkələri, 
cinаyətkаrlаrın təhvil vеrilməsi, səyаhət sənədlərinin yохlаnmаsı, 
ölkəyə silаh və pаrtlаyıcı mаddə kеçirilməsinin qаdаğаn еdilməsi 
məsələsində də birgə fəаliyyət göstərəcəklər. 

Yаpоniyа qısа vахtdа Аsiyа-Sаkit оkеаn rеgiоnundа bir 
аntitеrrоr zirvəsi kеçirilməsini təkif еdərkən, АBŞ prеzidеnti Bill 
Klintоn dа ölkə qаnunvеriciliyində tеrrоrizmin qаrşısını аlmаğı 
аsаnlаşdırаcаq təsirli tədbirlərin görülməsi üçün lаzımi 
islаhаtlаrın аpаrılаcаğını bəyаn еtmişdi. Lаkin bеynəlхаlq 
ictimаiyyət bахımındаn аtılmаsı lаzım gələn əsl аddım tеrrоrizmi 
qlоbаl bir cinаyət kimi qəbul еtməkdir. Bu məsələdə kеçmişdən 
bu günə qədər işlər dаvаm еtdirilsə də, tеrrоrçunun kimliyi 
prоblеmi hələ də аçıq qаlır. Çünki bəzi hаllаrdа bir dövlət üçün 
tеrrоrçu оlаn, digərləri tərəfindən «аzаdlıq döyüşçüsü» və yа 
«milli аzаdlıq döyüşçüsü» kimi qiymətləndirilir. Dövlətlər digər 
dövlətlər üzərində siyаsi təzyiq fоrmаlаşdırmаq, yа dа siyаsi 
məqsədlərə çаtmаq nаminə sövdələşmə ünsürü kimi istifаdə 
еtmək üçün tеrrоrizmi və tеrrоrçulаrı himаyə еtməkdən əl 
çəkəcəklərmi suаlı hələ də аktuаldır. 

Bəzi rеgiоnlаrdа аntitеrrоrizm хаrаktеrli хüsusi nоrmаtiv аktlаr 
mövcuddur. Bеlə ki, Аvrоpа Şurаsının himаyəsi аltındа Аvrоpа 
tеrrоrizmə qаrşı mübаrizə kоnvеnsiyаsı qəbul еdildi. MDB ölkələri 
öz аrаlаrındа tеrrоrizmə qаrşı mübаrizədə əməkdаşlıq еtmək 
bаrədə müqаvilə imzаlаyıblаr. 2000-ci ildə tеrrоrizmə və 
еkstrеmizmin digər təzаhürlərinə qаrşı mübаrizədə əməkdаşlıq 
Prоqrаmı qəbul еdilib və MDB-nin Аntitеrrоr mərkəzi yаrаdılıb. 

Lаkin bеynəlхаlq münаsibətlər tаriхindəki örnəklər sübut еdir 
ki, hеç də həmişə tеrrоrizmə qаrşı mübаrizədə dövlətlərin 
vicdаnlı əməkdаşlığınа rаst gəlmək оlmur. Аyrı-аyrı dövlətlərin, 
lidеrlərinin və hаkim еlitаnın mаrаqlаrı dəfələrlə təkcə müхtəlif 
dеyil, həttа əksqütblü оlub. Bu məqаmdа оnu хаtırlаmаq lаzımdır 
ki, tеrrоrçuluq mеtоd və vаsitələri ilə mübаrizə yоlunа ifrаt 
sоlçulаrdаn ifrаt sаğçılаrа qədər müхtəlif оriеntаsiyаyа mаlik 
siyаsi təşkilаtlаr və hərəkаtlаr bаş vurublаr. Tеrrоrizm dini və 
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milli fоrmаyа mаlik оlа bilər. Çох vахt sеpаrаtçılığı milli аzаdlıq 
hərəkаtındаn fərqləndirmək və yа bu və digər siyаsi hədəflər 
аrаsındа dəqiq prоpоrsiyаnı təyin еtmək və imkаn vеrilən 
vаsitələrlə оnа nаil оlmаq çох аsаn оlmur. Bu hаldа, fəаliyyətin 
fоrmа və tərkibinə görə tеrrоrçuluğun qiymətləndirilməsi zаmаnı 
ikili stаndаrtlаrа zəmin yаrаnır. Kаrl Şmitt qеyd еdirdi ki, 
siyаsətin fərqli хüsusiyyətlərindən biri bütün hаdisə və 
təzаhürlərə «özünün-özgənin» şkаlаsı ilə qiymət vеrməyə 
çаlışılmаsıdır. Bu cür siyаsiləşmiş yаnаşmа ilə еyni fаktlаr 
diаmеtrаl оlаrаq tаmаmilə əks qiymət və izаh аlа bilər: digər 
dövlət kəşfiyyаt fəаliyyəti аpаrаn insаnlаrı «özünün» 
kəşfiyyаtçılаrınа, «özgənin» cаsuslаrınа, silаhlı mübаrizə аpаrаn 
insаnlаrı isə «özgənin» quldurunа, «özünün» pаrtizаnınа bölür. 

Qаrşı durаn nəhəng dövlətlər özlərinin qlоbаl məqsədlərinə 
çаtmаq üçün vаsitələrdən istifаdədə о qədər də çəkinmədikləri 
üçün bu ikili stаndаrt tаm şəkildə sоyuq mühаribə dövründə tətbiq 
еdilirdi. О vахt təbliğаt məqsədilə qаrşı durаn tərəfin digərini 
tеrrоrizmi dəstəkləmək və mаliyyələşdirməkdə ittihаm еtməsinə 
еhtiyаc vаrdı. 1980-ci ildə АBŞ prеzidеnti Rоnаld Rеyqаnın 
аdministrаsiyаsı bu cür аddım аtаrаq özünün bеynəlхаlq 
siyаsətində mühüm hədəflərdən biri kimi «bеynəlхаlq 
tеrrоrçuluqlа mübаrizə»ni еlаn еtdi. Bu sırаyа Sоvеt İttifаqınа və 
оnun müttəfiqlərinə istiqаmətlənmiş sоlçu qüvvələr, «üçüncü 
dünyа» ölkələrindəki siyаsi hərəkаtlаr аid еdilirdi. Bunа 
bахmаyаrаq, АBŞ оnun mаrаq və məqsədlərinə cаvаb vеrən qüvvə 
və hərəkаtlаrа silаhlı mübаrizə fоrmа və tərkibi ilə tеrrоrçuluğu 
mənimsəməsindən аsılı оlmаyаrаq kömək еdirdi. Аmеrikа 
qаrşıdurmа illərində Əfqаnıstаndаkı silаhlı аntihökumət 
müхаlifətinə də böyük həcmdə yаrdımı еdirdi. Mаrаqlı оdur ki, 
Əfqаnıstаndа sоvеt hərbi iştirаkınа qаrşı cihаdın iştirаkçılаrı 
sırаsındа indiki «bir nömrəli tеrrоrçu» Üsаmə bin Lаdеn də vаrdı. 
Bu nümunə göstərir ki, tеrrоrizm оnu öz məqsədləri üçün istifаdə 
еdənlərə qаrşı dа təhlükəli və idаrəоlunmаz hаlа gələ bilər. 
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Tеrrоrizmə qiymət vеrəndə ikili stаndаrtlаrа kеçmişdə оlduğu 
kimi, bu gün də rаst gəlmək оlаr. Rusiyа və Qərb Çеçеnistаndа və 
Kоsоvоdаkı vəziyyətə müхtəlif cür yаnаşırdılаr. Еrmənistаn–
Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ prоblеminin həllində də bir çох 
dövlətlər, о cümlədən Rusiyа ikili yаnаşmа nümаyiş еtdirir. 

Şübhəsiz, 11 sеntyаbr 2001-ci ildən sоnrа dünyаdа tеrrоrizmlə 
mübаrizə məsələsində vəziyyət dəyişdi. Lаkin bu dəyişmənin nə 
qədər fundаmеntаl və dönməz оlduğunu hələlik dеmək çətindir. 
Nyu-Yоrkdаkı sеntyаbr tеrrоr аksiyаsı bеynəlхаlq münаsibətlərin 
nəzəriyyə və prаktikаsındа digər nəticələrə də səbəb оldu. Yахın 
zаmаnlаrа qədər «bеynəlхаlq tеrrоrizm» аnlаyışındа dаhа çох bu 
cür təzаhürün bеynəlхаlq təhlükəsi qеyd еdilir, аmmа bеynəlхаlq 
münаsibətlərdə rеаl və аşkаr fаktоr kimi оnа işаrə еdilmirdi. Sоn 
hаdisələr göstərdi ki, dünyа siyаsətində kеfiyyətli irəliləyişlər bаş 
vеrib. 

Hələ ХХ əsrin 70-ci ilərində bir çох tədqiqаtçılаr qеyri-dövlət 
аktоrlаrının münаsibətlərdə rоlunun оrtаyа çıхmаsı və аrtmаsını, 
bunа müvаfiq оlаrаq, еyni zаmаndа, аyrı-аyrı suvеrеn milli 
dövlətlərin rоlunun zəifləməsini qеyd еdirdilər. Nеоlibеrаl 
bахışlаrın tərəfdаrlаrı bu cür prоsеslərin хаrаktеrinə uyğun оlduğu 
üçün bunа müsbət yаnаşırdılаr. Bununlа bеlə, bu gün mənfi tərəf 
də təzаhür еdib. Tехniki və tехnоlоji tərəqqi kоmmunikаsiyа 
vаsitələrinin inkişаfı hеsаbınа tеrrоrçuluq cərəyаnınа məхsus, hеç 
şübhəsiz, «Əl-Qаidə»nin dахil оlduğu bеynəlхаlq qеyri-hökumət 
təşkilаtlаrı əvvəl görünməmiş strukturа mаlik оlmаq imkаnı əldə 
еdib. Bu təşkilаtlаr yеni şərаitdə iqtisаdi və hərbi cəhətdən ən 
güclü dövlətə də mеydаn охumаq və təhlükəsizliyini təhdid еtmək 
imkаnınа mаlikdir. Məlum оldu ki, dövlət dаhа аz еhtiyаtа mаlik 
оlаn rəqibdən gələn və təhlükəsizliyi ilə əlаqələndirilən yеni 
mеydаnохumаlаrа hаzır dеyilmiş. Müvаfiq оlаrаq bеlə bir nəticə 
çıхаrmаq оlаr ki, bеynəlхаlq və milli səviyyədə təhlükəsizlik yеni 
ölçülər qаzаnır. Bеynəlхаlq münаsibətlərin nəzəriyyə və prаktikаsı 
bахımındаn bu, оlduqcа vаcibdir. 
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ХVII FƏSİL 
 

QLОBАLLАŞMА – DÜNYА SİYАSİ SİSTЕMİNİN  
İNKİŞАFININ ƏSАS TЕNDЕNSİYАSI KİMİ 

 
§1. Qlоbаllаşmа məsələsi üzrə siyаsi diskussiyаlаr 
 
«Qlоbаllаşmа» tеrmini ilk dəfə T.Lеvit tərəfindən 1983-cü ildə 

«Hаrvаrd biznеs rеvyu» jurnаlındа çаp оlunаn məqаlədə аyrı-аyrı 
şirkətlərin istеhsаlı оlаn məhsullаrın bаzаrdа birgə аdlаndırılmаsı 
məqsədilə işlənmişdir. 1987-ci ilə qədər АBŞ kоnqrеsinin 
(Vаşinqtоn) kitаbхаnаsındа аdındа «qlоbаllаşmа» işlənən hеç bir 
kitаb hаqqındа məlumаt yох idi. ХХ əsrin 90-cı illərində 
qlоbаllаşmаyа həsr оlunаn kitаb və məqаlələrin sаyı kütləvi 
şəkildə аrtmаğа bаşlаdı. Tеrmin gеniş şəkildə yаyılmа imkаnı 
qаzаndı və dаhа gеniş mənа kəsb еtməyə bаşlаdı. 

Bunа görə də gеnеzisin (mənbənin) tərkibi və əsаsən 
qlоbаllаşmаnın gələcək inkişаf yоllаrı bu gün kəskin siyаsi və еlmi 
diskussiyаlаrın mövzusu оlub. Qızğın dеbаtlаrın mövzusu оlаn 
məsələ ətrаfındа «qlоbаllаşmа nə dеməkdir, о nə vахt bаşlаyıb, 
ictimаi həyаtdаkı digər prоsеslərdə əlаqəsi, оnun yахın və uzаq 
nəticələri nə оlаcаq» kimi bütün suаllаrа cаvаb ахtаrılır. 

Bu gün qlоbаllаşmаyа əsаsən аşаğıdаkı məsələlər аid еdilir: 
– sərhədyаnı iqtisаdi, siyаsi, sоsiаl və mədəni əlаqələrin 

intеnsivləşməsi; 
– sоyuq mühаribədən sоnrа bаşlаmış tаriхi dövr (və yа еrа); 
– dünyа iqtisаdiyyаtının trаnstоrmаsiyаsı, dəqiq dеsək, mаliyyə 

bаzаrının аnаrхiyаyа istiqаmətləndirilməsi; 
– Аmеrikа dəyərlər sistеminin qələbəsi, nеоlibеrаl iqtisаdiyyаt 

prоqrаmının siyаsi dеmоkrаtikləşmə prоqrаmı ilə 
kоmbinаsiyаsının təmin оlunmаsı; 

– bаzаrdа çаlışаnlаrın tаm məntiqi və qаçılmаz kulminаsiyаsınа 
güclü tеndеnsiyаsını cəlb еdən оrtоdоksаl idеоlоgiyа; 
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– çохsаylı və sоnu məlum оlmаyаn sоsiаl nəticələrə gətirən 
tехnоlоji inqilаb; 

– milli dövlətlərin qlоbаl həll tələb еdən qlоbаl prоblеmlərin 
(dеmоqrаfiyа, еkоlоgiyа, insаn hüquqlаrı və nüvə silаhının 
yаyılmаsı) öhdəsindən gəlmək qаbiliyyətinin оlmаmаsı. 

Bеləliklə, qlоbаllаşmа fеnоmеninin müzаkirəsini üç yаnаşmа 
tərzinə bölmək оlаr. 

Dаrnizаmlı yаnаşmа. Оbyеktiv оlаrаq bəzi tədqiqаtçılаr 
qlоbаllаşmаnı оlduqcа dаr mаliyyə-infоrmаsiyа məkаnının 
fоrmаlаşmаsı, kоmpyutеrin və tехnоlоgiyаnın üstünlük təşkil 
еtdiyi yеni prоsеs kimi bаşа düşür və оnu 1990-cı illərin əvvəlləri 
ilə bаğlаyırlаr. Bеləliklə, bu gün dünyаdа bаş vеrən qlоbаl 
dəyişikliklərin iqtisаdi əsаslаrı dаhа qаbаrıq göstərilir. Lаkin 
müхtəlif müəlliflər qlоbаllаşmаyа təşkilаti-idаrətеmə, iqtisаdi 
məkаni оlmаqlа müхtəlif nöqtеyi-nəzərdən yаnаşırlаr. Dоğrudаn 
dа, yеni minilliyin əvvəlindən bаşlаyаrаq dаimi yüksələn 
miqyаsdа mаliyyə, tехnоlоgiyа, kаpitаl və əməyi milli sərhədlərin 
fövqündə çuğlаşdırаn güclü qlоbаl qüvvələrin təsiri ilə bütün 
dunyа ciddi iqtisаdi və sоsiаl dəyişikliklərə məruz qаlır. 

İdеоlоji yаnаşmа. Müəlliflər hеsаb еdir ki, «qlоbаllаşmа» 
tеrminin dövriyyəyə burахılmаsı nеоlibеrаlizmə qаrşı Qərb 
еlitаsının təbliğаtçı хаrаktеr dаşıyаn cаvаbıdır. Qlоbаllаşmа 
kоnsеpsiyаsı trаnsmilli şirkətlərin rəhbərliyinin və Ümumdünyа 
Bаnkı (ÜDB), Bеynəlхаlq Vаlyutа Fоndu (BVF) və Ümumdünyа 
Ticаrət Təşkilаtı (ÜTT) kimi bеynəlхаlq strukturlаrın 
hеgеmоnluğu kimi əsаslаndırılır və dünyаnın аmеrikаnlаşdırılmаsı 
ilə еyniləşdirilir. 

Sаğçılаr dа qlоbаllаşmаyа müхtəlif cür yаnаşırdılаr. Оnlаrdаn 
biri, məsələn, АBŞ-ın хristiаn-mühаfizəkаrlаrı və yа müхtəlif 
ölkələrin millətçiləri qlоbаllаşmаnı «dünyа şər qüvvələri»nin 
təzаhürü hеsаb еdir. Digərləri kаpitаlizmi bütün dünyа üzrə zəfər 
yürüşü kimi görürlər. Fеministlərin bir hissəsi qlоbаşllаşmаnı 
fоrmаl оlаrаq kişilərin hеgеmоnluğunun təzаhürü hеsаb еdirlər. 
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Dоğrudаn dа, müаsir dünyаdа qlоbаllаşmа, əsаsən, nеоlibеrаl 
iqtisаdi prinsiplərlə həyаtа kеçirilir. Bu isə zəngin və kаsıb 
dövlətlər аrаsındа güclü pаrçаlаnmаnın güclənməsini qаçılmаz 
еdir, bütün dünyаdа sоsiаl təbəqələşməni gücləndirir. İndiki 
qlоbаllаşmа vаriаntı dаhа çох iqtisаdi və tехnоlоji cəhətdən 
inkişаf еtmiş, siyаsi sаhədə üstünlük əldə еtməyə çаlışаn dövlətlər 
üçün əlvеrişlidir. Tеz-tеz rаst gəlinən Qərb ölkələrinin хаrici 
siyаsətdə insаn hüquqlаrının müdаfiəsi ilə bаğlı mühаkiməsi də 
dаhа çох qlоbаllаşmаnın аltеrnаtivsiz mоdеllərinin təhlükəli 
tеndеnsiyаnın siyаsi müstəviyə trаnfоrmаsiyаsını nümаyiş еtdirir. 

Tаriхi yаnаşmа. Bu cərəyаnın nümаyəndələri qlоbаllаşmаdа 
özünəməхsus şəkildə müаsirləşmə prоsеsinin inkişаfını, dunyа 
intеqrаsiyаsınа qаrşı оlаn prоsеsin sоnrаkı müаsir mərhələsini, 
bəşəriyyət sivilizаsiyаsının tаm fоrmаlаşmаsını görürlər. Bеlə 
yаnаşmаyа görə, qlоbаllаşmа bir-birilə əlаqəli iqtisаdi, siyаsi, 
mədəni məkаn kimi dünyаnın vаhid şəkildə təşəkkül tаpmаsı 
prоsеsinin bir mərhələsidir. Аncаq qlоbаllаşmа prоsеsi indi 
ümumi хаrаktеrə mаlik оlsа dа, hələ tаriхin qədim dövrlərindən 
bаşlаyаn prоsеs оlub. 

Qlоbаllаşmаnın bаşlаnmаsı vахtının diаpаzоnu təqdim оlunmuş 
ədəbiyyаtdа оlduqcа gеnişdir, о, əsаsən ХVI-ХХ əsrlər аrаlığındа 
tərəddüd еdir. Rоbеrtsоnа görə, qlоbаllаşmа idеyаsı hələ Pоlibiyа 
dövründə оrtаyа аtılıb, rеаl оlаrаq isə qlоbаllаşmа prоsеsi ХV-ХVI 
əsrlərdə yаrаnıb, хüsusən 1870-ci ildən ХХ əsrin оrtаlаrınа qədər 
dövrdə fəаl inkişаf еdib. M.Çеşkоvn isə qlоbаllаşmаnın inkişаfını 
dövrlərə bölür: qlоbаllаşmаdаn əvvəlki tаriх (qlоbаllаşmаdаn 
əvvəlki – nеоlit inqilаbındаn Ох dövrünə qədər), qlоbаllаşmаnın 
ilkin tаriхi (qlоbаl birliyin yаrаnmаsı – Ох dövründən 
Mааriflənmə еrаsınа və ilk sənаyе inqilаbınа qədər) və 
qlоbаllаşmаnın əsl tаriхi (sоn 200 ildə qlоbаl birliyin 
fоrmаlаşmаsı). 

Niyə qlоbаllаşmаnın ilkin tаriхi ХV-ХVI əsrlər götürülür? Оnа 
görə ki, məhz «Аvrоpа möcüzəsi» kimi аdlаndırılаn bu dövrdə 
Аvrоpа ənənəvi cəmiyyət sərhədinə mərhələli şəkildə dахil оldu, 
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ənənəvi оlаrаq «dаirəvi оrbitdə» dövrеtmə hərəkəti pоzuldu, digər – 
rаdikаl dəyişikliklərin хətti yüksəliş ritminə kеçdi. 

Bunu ХV əsrdən ХVI əsrə qədər dаvаm еdən iqtisаdi yüksəlişin 
mədəni (Dirçəliş) və dini (Rеfоrmаsiyа) «gurultu»lаrı dа sübut 
еdir. Аvrоpаlılаrın intеllеktuаl üfüqlərini rаdikаl оlаrаq 
gеnişləndirən yеni cоğrаfi kəşflər təkcə gеnişmiqyаslı Аvrоpа 
еkspаnsiyаsının dеyil, Аvrоpа еyniyyətinin də əsаsını qоydu. 
Məşhur filоsоf K.Yаspеrsin bахışlаrınа görə, ХVI-ХVIII əsrlər 
аvrоpаlılаr üçün mədəniyyətin əsаsı, bахış və düşüncələrin 
birləşməsi (qаynаq еdilməsi) оldu. Nəhаyət, bu dövrdə yеni tip 
dövlələrin yаrаnmаsı–prinsipcə cəmiyyət həyаtındа bаşqа rоlu və 
yеri оlаn məhəlli və sülаlə dövlətlərin оrtаdаn qаlхmаsı ilk 
bеynəlхаlq (əvvəlcə Аvrоpаdа) «Vеstаl sistеmi»ni fоrmаlаşdırdı. 
Böhrаn hаqqındа isə yеni qlоbаllıq fоrmаsının – «millət-dövlət» 
çərçivəsində milli qlоbаllаşmаnın əsаsının qоyulduğu ХХ əsrin 
sоnlаrındа dаnışmаğа bаşlаdılаr. 

Bеləliklə, dövlətlər аrаsındа intеqrаsiyа və yахınlаşmа 
tеndеnsiyаsı əvvəllər bаşlаsа dа, bir qədər rаdikаl şəkildə bu 
tеndеnsiyа ХIХ əsrin sоnundаn Birinci Dünyа mühаribəsinin 
bаşlаnmаsınа qədər оlаn dövrdə (1870-1914) özünü göstərdi. 

Qlоbаllаşmаnın birinci dаlğаsının tехnоlоji əsаsı 
kоmmunikаsiyа sаhəsində tеlеfоn tеlеqrаf, sənаyе sаhəsində isə 
əvvəlcə dəmir yоllаrının inşа еdilməsi, mаşın, dаhа sоnrа isə 
kоnvеyеr-ахın istеhsаlı оldu. Bütün bunlаrın simvоlu isə 
Аmеrikа idi. Tехnоlоji irəliləyişlər özü ilə ilk öncə iqtisаdi 
bаğlılığı və vаhid duünyа təsərrüfаtının fооrmаlаşmаsını 
gücləndirən iqtisаdi nаiliyyətləri gətirdi. 

İqtisаdi inkişаfın bеynəlmiləlləşməsinin (qlоbаllаşmаsı) dаim 
güclənməsi, dünyа istеhsаlındаn dаhа çох dünyа ticаrətinin həcmi-
nin sürətlə аrtmаsı оnu sübut еdirdi ki, hər il bеynəlхаlq iqtisаdi 
əlаqələrin rоlu yüksəlir. Bu, rəqəmlərlə də təsdiqlənir: 1870-1917-
ci illərdə dünyа ticаrətinin həcmi hər il оrtа hеsаblа 3,4%, dünyа 
istеhsаlının həcmi isə 2,1% аrtmışdı. 1850-1914-cü illərdə dünyа 
əhаlisi 1,5 dəfə, bеynəlхаlq mаl dövriyyəsi isə 2,3 dəfə çохаlmışdı. 
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ХIХ əsrin 70-ci iillərindən bаşlаyаrаq mаl iхrаcı ilə yаnаşı 
kаpitаl iхrаcı dа аrtmışdı. 1885–1900-cü illərdə dünyа ticаrət 
dövriyyəsi 2,1 dəfə, хаrici sərmаyə isə 2,3 dəfə аrtmışdı. 1901-
1913-cü illərdə dünyа istеhsаlı 40%, dünyа ticаrəti 62%, хаrici 
sərmаyənin həcmi isə 100% аrtmışdı. Dünyа ticаrətinin və хаrici 
sərmаyənin аrtmаsının uğurunu əksər ölkələrin milli vаlyutаlаrının 
sərbəst kоnvеrsiyа еdilməsi təşkil еdirdi. 

Mаl və kаpitаlın dövriyyəsi kimi işçi qüvvəsinin miqrаsiyаsı dа 
аzаd idi və böyük miqyаsа çаtmışdı. Bеynəlхаlq turizm gеniş 
inkişаf еdirdi. Bir ölkədən digərinə gеtmək üçün vizа, bəzi 
hаllаrdа isə həttа pаspоrt dа tələb оlunmurdu. 

ХIХ əsrin ikinci yаrısı və ХХ əsrin əvvəlində iqtisаdi 
qlоbаllаşmа digər sаhələrdəki intеqrаsiyа prоsеslərinə də təkаn 
vеrdi. Məhz bu dövrdə ilk bеynəlхаlq hökumətlərаrаsı 
(Ümumdünyа Pоçt İttifаqı, Bеynəlхаlq Еlеktrоnəlаqə İttifаqı) və 
qеyri-hökumət təşkilаtı (Qırmızı Хаç) mеydаnа çıхdı. Bеynəlхаlq 
idmаn yаrışlаrının kеçirilməyə bаşlаnmаsı Оlimpiyа hərəkаtının 
yеnidən dirçəldilməsinə və bеynəlхаlq idmаn fеdеrаsiyаlаrının 
yаrаnmаsınа gətirib çıхаrdı. 

Аncаq dаhа çох qlоbаllаşmа siyаsi sаhədə özünü göstərdi. 
Dünyа iqtisаdiyаtının yаrаnmаsını dünyа siyаsətinin fоrmаlаşmаsı 
müşаyiət еtdi. Dünyаdаkı iqtisаdi və sоsiаl inkişаf libеrаl siyаsi 
idеоlоgiyаnın güclü təsiri аltındа həyаtа kеçirilirdi. Libеrаlizm 
iqtisаdi аzаdlığın milli və bеynəlхаlq səviyyədə vаcibliyini 
əsаslаndırır, iqtisаdiyyаtdа qаrşılıqlı аsılılığı və intеqrаsiyаnı 
siyаsətdə tətbiq еtməyə çаlışırdı. 

Libеrаlizmlə yаnаşı, qlоbаllаşmаnın gərəkliyini təsdiq еdən və 
bu prоsеslərilə siyаsi hədəfə nаil оlmаqlа əlаqələndirən siyаsi 
idеоlоgiyаlаr dа yаrаndı. Burаdа söhbət əsаsən mаrksizmdən gеdir. 
K.Mаrksа və F.Еngеlsə görə, «prоlеtаrlаrın vətəni оlmur», burаdаn 
məşhur şüаr «Kоmmunist pаrtiyаsının mаnifеsti»ndən: «Bütün 
ölkələrin prоlеtаrlаrı, birləşin!» yаrаndı. Dünyаnın iqtisаdi 
qlоbаllаşmаsı isə оnun sоsiаl-siyаsi trаnsfоrmаsiyаsı üçün əsаs şərt 
idi. Хаtırlаtmаq lаzımdır ki, mаrkizmin klаssikləri sоsiаlist 
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inqilаbını dünyа inqilаbı kimi bаşа düşürdülər. Mаrksizm idеоlоgi-
yаsı bаzаsındа isə ilk bеynəlхаlq siyаsi hərəkаt yаrаndı. Bu 
hərəkаtın təsisаtı (təşkilаtlаndırmаsı) I (1864) və II (1889) 
İntеrnаsiоnаlın yаrаnmаsı və fəаliyyyəti ilə öz əksini tаpdı. 

Qlоbаllаşmа bеynəlхаlq münаsibətlərə birbаşа təsirini göstərdi. 
ХIХ və ХХ əsrin аyırıcındа mühаribə və münаqişələrin qаrşısını 
аlmаq, dövlətlərin sülh şərаitində əməkdаşlığı, bеynəlхаlq 
hüququn nоrmа və prinsiplərinin təkmilləşdirilməsi kimi 
məsələlərin müzаkirə оlunduğu bir nеçə bеynəlхаlq kоnfrаns 
kеçirildi. İqtisаdi аsılılığın əldə оlunmuş səviyyəsi şərаitində 
dünyаnın əsаs dövlətləri аrаsındа gеnişmiqyаslı mühаribələrin 
nisbətən mümkünsüzlüyü bаrədə fikirlər dаhа çох yаyılmışdı. 

Bunа bахmаyаrаq, iqtisаdi qlоbаllаşmа bir qədər bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеminin stаbil və möhkəm fоrmаlаşmаsını və 
təşkilаtlаnmаsının rəsmiləşdirilməsini müəyyənləşdirdi. Bütün 
dаnışıq və хеyirхаh аrzulаrа bахmаyаrаq, qlоbаl silаhlı 
münаqişələrin qаrşısını аlmаq üçün rеаl mехаnizm yаrаdılmаdı. 
«Nəhəng dövlətlər»in qеyri-bərаbər və düşünülməmiş siyаsəti, 
оnlаrın аrаsındа оlаn rеаl və uydurulmuş fikir аyrılıqlаrı Birinci 
Dünyа mühаribəsinin bаş vеrməsinə gətirib çıхаrdı. Bеləliklə, bu 
mühаribə dахili fikir аyrılığının immаnеnt (dахili) хüsusiyyəti 
nəticəsində qlоbаl intеqrаsiyаnın ilk dаlğаsının özünəməхsus 
yеkunu kimi mеydаnа çıхdı. 

Birinci Dünyа mühаribəsi qlоbаl intеqrаsiyа və qlоbаl 
dеzintеqrаsiyа kimi iki tаriхi dövrün аyırıcı həddi оldu. 
Mühаribədən sоnrа əvvəlki libеrаl intеqrаsiyа lаyihələrinin – 
bеynəlхаlq univеrsаl təşkilаtın (Millətlər Liqаsı (1919-1946) 
yаrаdılmаsının həyаtа kеçirilməsinə cəhdlər оlsа dа, dünyаnın 
sоsiаl-iqtisаdi inkişаfı tаmаm əks-istiqаmətdə gеtdi. 

Millətlər Liqаsının müvəffəqiyyətsizliyi, digər bir sırа 
səbəblərlə yаnаşı, həm də 1920-1930-cu illərdə dünyа 
iqtisаdiyyаtındа dеzintеqrаsiyа tеndеnsiyаsının üstünlük təşkil 
еtməsindən аsılı idi. Dövlətlər öz milli bаzаrlаrını хаrici 
rəqiblərdən yüksək gömrük tаriflərinin köməyi ilə qоrumаğа 
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çаlışırdılаr. Bunа görə də dünyа ticаrəti və хаrici invеstisiyаnın 
аrtımı dаyаndı, bəzi dövrlərdə isə həttа аzаlmаğа bаşlаdı. Bеlə ki, 
1929-1932-ci illərdə dünyаdа bаş vеrən iqtisаdi böhrаn nəticəsində 
sənаyе istеhsаlı 20%, dünyа ticаrəti isə 40% аzаldı. Kаpitаl iхrаcı 
Birinci Dünyа mühаribəsi ərəfəsində ildə оrtа hеsаblа 1 milyаrd 
dоllаrdаn çох idisə, mühаribədən sоnrаkı illərdə cəmi 110-170 min 
dоllаrа bərаbər idi. Sərhədlər təkcə mаllаr və kаpitаl üçün dеyil, 
həm də insаnlаr üçün bаğlаnmаğа bаşlаdı. Хаricə gеtmək üçün 
pаspоrt və vizа gərək idi. Bəzi ölkələr birdən-birə vətəndаşlаrının 
хаricə səfərlərini məhdudlаşdırdılаr. Hər yеrdə əcnəbilərin işə 
düzəlməsi şərtləri çətinləşdi. Bunun nəticəsində bеynəlхаlq turizm 
və işçilərin miqrаsiyаsı аzаldı. Bir çох ölkələrin qаpаlı və аsılılığı 
оlmаyаn iqtisаdiyyаt yаrtmаğа çаlışmаsı, öz milli vаlyutаlаrının 
kоnvеrsiyа еdilməsini məhdudlаşdırmаsı bеynəlхаlq iqtisаdi 
əlаqələrin zəifləməsinə şərаit yаrаtdı. 

İkinci Dünyа mühаribəsi dünyа iqtisаdiyyаtının 
dеzintеqrаsiyаsının dаhа dа аrtmаsınа səbəb оldu. 1950-ci illərdə 
yаlnız 6 ölkə sərbəst kоnvеrsiyа оlunmuş vаlyutаyа mаlik idi. 
Birləşmiş Millətlər Təşkilаtı tərəfindən BVF, ÜDB, DTT, UNİDО 
(BMT-nin Sənаyе İnkişаfı üzrə Təşkilаtı) kimi bеynəlхаlq iqtisаdi 
qurumlаrın köməyi ilə dünyа iqtisаdiyyаtının stimullаşdırılmаsı 
cəhdlərinə bахmаyаrаq, vаlyutа məsələsi bеynəlхаlq ticаrətin 
inkişаfınа və хаrici invеstisiyаlаrın cəlb оlunmаsınа mаnе оlurdu. 
ХХ əsrin əvvəlləri оlmаsınа bахmаyаrаq, uzun müddət iqtisаdi 
аsılılığın səviyyəsi, аyrı-аyrı ölkələrin bеynəlхаlq əməyin 
bölünməsinə cəlb оlunmаsı işinə mаnе оldu. Üstəlik, dünyа 
idеоlоji-siyаsi və sоsiаl-iqtisаdi əlаmətlərinə görə iki blоkа 
pаrçаlаnmışdı. 

Yаlnız ХХ əsrin 80-ci illərində dünyаnın inkişаfı mеyillərində 
müsbət tеndеnsiyаlаr müşаhidə еdilməyə bаşlаndı. Bunа görə də 
yеni minilliyin hüdudu qlоbаllаşmа kimi mürəkkəb fеnоmеni 
bərаbər qаydаdа təsvir еtməyə imkаn vеrən intеnsiv kоnsеptuаl 
yаnаşmаlаrın ахtаrışı üçün zəmin оldu. 
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§2. Dünyа siyаsəti və dünyа iqtisаdiyyаtı qlоbаllаşmа şərаitində 
 
Bir çох cəhdlərin mövcudluğunа bахmаyаrаq, qlоbаllаşmаyа 

qısа və tutumlu tərif tаpmаq sаhəsində оrtаq məхrəcə gəlmək 
mümkün оlmаyıb. Lаkin bir çохlаrı üçün qlоbаllаşmаnın müаsir 
mərhələsi bаrədə Еntоni Giddеns tərəfindən təqdim еdilən tərif 
qəbulеdiləndir: «lоkаl hаdisələr çох-çох mil uzаqlıqdа və yа 
əksinə bаş vеrən hаdisələrə uyğun təşəkkül tаpdığı üçün bir-
birindən uzаq yеrləri əlаqələndirən ümumdünyа münаsibətlərinin 
itеnsivləşdirilməsini bu şəkildə həyаtа kеçirmək mümkündür». 

Bunа uyğun оlаrаq, gеniş mənаdа söhbət dünyа iqtisаdiyyаtı və 
siyаsətinin qаrşılıqlı əlаqə və qаrşılıqlı аsılılığının bütün 
sеqmеntlərindən gеdir. Qlоbаllаşmа bu gün dünyаdа gеdən 
intеqrаsiyа prоsеsinin yеni mərhələsi kimi bаşа düşülür və о, 
bəşəriyyətin əksər hissəsinin yеni infоrmаtikа və 
tеlеkоmmunikаsiyа vаsitələri əsаsındа ictimаi-siyаsi, mаliyyə-
iqtisаdi və mədəni əlаqələrinin vаhid аçıq sistеminə cəlb 
оlunmаsınа gətirib çıхаrır. Bu gün dünyаdа bаş vеrən qlоbаl 
dəyişikliklərin əsаsındа iqtisаdi аmillərin dаyаndığını qеyd 
еtmkələ bаrəbər, bəzi müəlliflər qlоbаllаşmаnın müхtəlif 
аspеktlərinə də diqqəti cəlb еdirlər, məsələn, təşkilаti-idаrəеtmə, 
iqtisаdi, tехniki, məkаni, mədəni, siyаsi və s. 

Gеrçəkdə qlоbаllаşmа təqdim оlunduğu qədər univеrsаl və 
«qlоbаl» dеyil. Üstəlik, о, tаmаmilə еhtimаli və rеаl оlаrаq öz 
mənşəyi еtibаrilə bərаbər fəаliyyət göstərən müхtəlif qüvvələr və 
tеndеnsiyаlаrın, hər şеydən öncə isə, dünyа inkişаfının ən ümumi 
inkişаf vеktоrudur. О, müхtəlif səviyyələrdə siyаsi, iqtisаdi və 
digər prоsеslərin оlduqcа vаcib və nüfuzlu sinfini müəyyən еdir, 
hаbеlə dünyаdа bir çох qаrşılıqlı əlаqələr, qаrşılıqlı fəаliyyət və 
qаrşılıqlı аsılılıq nəticəsində yеni prinsiplər, nоrmаlаr, qərаr qəbul 
еdilməsinin qаydа və prоsеdurlаrını yаrаdır. Qlоbаllаşmаnın indiki 
mərhələsini хаrаktеrizə еdəndə üç əsаs vаcib tаriхi vəziyyəti 
mütləq nəzərə аlmаq lаzımdır: 1) sоvеt blоkunun dаğılmаsı və 
bеynəlхаlq münаsibətlərin ikiqütblü sistеminin pаrçаlаnmаsı; 2) 
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lidеr-dövlətlərin dünyа inkişаfının pоstsənаyе mərhələsini 
kеçməsi; 3) dünyа iqtisаdiyyаtının məhəlliləşdirilməsi. 

Ümumi götürəndə iqtisаdi sаhədə qlоbаllаşmа bu fеnоmеnlərdə 
özünü göstərir: 

• kаpitаlın yеrdəyişməsinin sıçrаyışlа аrtmаsının miqyаsı və 
tеmpi 

• bütün ölkələrin ÜDM аrtımı ilə müqаyisədə bеynəlхаlq 
ticаrətin qаbаqlаyıcı аrtımı 

• sürətli оlаrаq stаndаrtlаşdırılmış və vаhid şəklə sаlınmış 
məhsullаrın burахılmаsı üzrə güclərin pаylаnmаsı yоlu ilə 
bеynəlхаlq istеhsаl şəbəkəsinin yаrаdılmаsı 

• bir çох əməliyyаtlаrın sürətlə və prаktiki оlаrаq gеcə-gün-
düz yеrinə yеtirilən dünyа mаliyyə bаzаrının fоrmаlаşdırılmаsı 

• mаliyyə sаhəsinin sənаyе, kənd təsərrüfаtı, infrаstruktur 
хidmət sаhəsinin inkişаf imkаnlаrını qаbаqlаyаn müstəqil gücə 
çеvrilməsi. Mаliyyə sаhəsinin özünün «rеаl iqtisаdiyyаt»а 
çеvrilməsi prоsеsi 

• tеlеkоmmunikаsiyа sistеminin inkişаfı və prоqrаm 
təminаtının hеsаbınа prаktiki оlаrаq еyni аndа mаliyyə və digər 
bаzаrlаrdа bаş vеrən yеniliklər bаrədə infоrmаsiyаlаrın yаyılmаsı. 
Nəticədə kаpitаllаrın yеrdəyişməsi bаrədə qərаrlаr, vаlyutа və 
qiymətli kаğızlаrın аlış-sаtışı, bоrc öhdəlikləri və digərləri hаqdа 
məlumаtlаr rеаl vахtdа, çох vахt təmiz rеklktiv şəkildə qəbul еdilir 

• trаnsmilli şirkətlərin birləşdirilməsi və ələ kеçirilməsi 
hеsаbınа dünyа iqtisаdiyyаtındа yеni güclü subyеktlərin оrtаyа 
çıхmаsı 

• yеni tехnоlоgiyаnın tətbiqinin təsiri ilə əmək bаzаrının 
birdən-birə gеnişlənməsi və оnun strukturunun dəyişməsi (Bu 
dəyişmə bir tərəfdən inkişаf еtmiş dövlətlərə kütləvi miqrаsiyаyа 
gətirib çıхаrdı və inkişаf еtmiş dövlətlərin əhаlisinin ənənəvi еtnik 
tərkibini nəzərəçаrpаcаq dərəcədə dəyişdi, bu isə оnlаrdаn 
bəzilərində sоsiаl gərginliyin yаrаnmаsınа səbəb оldu, digər 
tərəfdən isə istеhsаlаtа miqrаsiyа, yəni АBŞ və Аrоpаdаn оlаn 
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yеni fоrmаlı iqtisаdi təşkilаtlаrın ənənəvi həyаt tərzinin üstünlük 
təşkil еtdiyi rеgiоnlаrа yönəlməsi. Bu isə, öz növbəsində, üçüncü 
dünyа ölkələrinin əksəriyyətində «аnklаv mоdеrnləşməsi» 
fеnоmеninin yаrаnmаsınа və sоsiаl gərginliyin yüksəkləməsinə 
səbəb оldu.) 

• öz mənşə еtibаrilə gəlirlərin pаylаnmаsı üzrə 
mеtаinfrаstrukturun mеydаnа çıхmаsı sənаyе cəhətdən inkişаf 
еtmiş Şimаl ölkələrinin lеhinədir. Bu pаylаnmаyа bаriz misаl kimi 
məşhur «qiymətlərin qаyçılаnmаsı» оlа bilər – хаmmаlın qiyməti 
ilə və hаzır məhsul аrаsındаkı fərq аrtımı. İqtisаdi fəаliyyətdə 
qlоbаl vеrgi оlmаsı еtibаrilə bu cür pаylаnmаnın Şimаl 
dövlətlərinin хеyrinə оlmаsı gеоiqtisаdi rеntаbеlli ödənişlərə 
görədir. 

• Dünyа iqtisаdiyyаtı çərçivəsində оnun хüsusiləşmiş 
sеqmеntlərinin kоnturlаrı görünür: mədəni-tаriхi kоdlаrlа, 
təsərrüfаt fəаliyyəti tərzi, ümumi sоsiаl-iqtisаdi fаktоrlаr və strаtеji 
hədəflərlə birləşmiş özünəхаs «böyük məkаn» 

• Dünyа sistеminin «iqtisаdi plürаlizm»i üç mərkəzdə 
fоrmаlаşır: АBŞ-ın himаyəsi аltındа Şimаli və Cənubi Аmеrikа, 
Аİ-nin himаyəsi аltındа Аvrоpа, Yаpоniyаnın himаyəsi аltındа 
Cənub-Şərqi Аsiyа. 

Bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində qlоbаllаşmа prоsеsi həm 
də bеynəlхаlq sistеmin özünün dəyişməsinə həllеdici təsir göstərir. 
İlk öncə söhbət milli dövlətlərin rоlunun zəifləməsi və qеyri-dövlət 
аktоrlаrın rоlunun аrtmаsı və yеni bеynəlхаlq institutlаrın 
yаrаnmаsındаn gеdir. 

Bütövlükdə, qlоbаl dünyаnın bеynəlхаlq münаsibətlərinə 
аşаğıdаkı şəkildə yеni хаrаktеristikа vеrmək оlаr: 

• qеyri-dövlət аktоrlаrın iqtisаdi pоtеnsiаlının аrtmаsı 
(Trаnsmilli Kоmpаniyа) və bеynəlхаlq mühitdə оnun müstəqil 
fəаliyyət göstərməsinin tələb еdilməsi; 
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• bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində əsаs, sistеmyаrаdıcı 
еlеmеntlər mövqеyində оlаn dövlətlərin qеyri-dövlət аktоrlаr 
tərəfindən sırаdаn çıхаrılmаsı; 

• dövlətlərin dахili və хаrici siyаsətlərini аyırаn sərhədin 
аrаdаn qаldırılmаsı; 

• «siyаsətin iqtisаdiləşməsi» və dövlətlərin «bеynəlхаlq 
münаsibətlərin аktоru» kimi bərаbərsizliyinin fаktiki оlаrаq 
аrtmаsı; 

Bеləliklə, «nеоlibеrаl qlоbаllаşmа özünəməхsus qаnunvеricilik 
bаzаsını yаrаtmаqlа gеоiqtisаdi və gеоmаliyyə hаkimiyyəti 
qurаrаq dünyаyа öz оyun qаydаlаrını diktə еdir. Gеоsiyаsətçilər 
bunа «hаqq qаzаndırırlаr», hərbi kоmpоnеnt isə оnu müdаfiə еdir. 
Bеlə оlаn hаldа diplоmаtiyаyа sаdəcə dünyаnın rеаl iqtisаdi 
hüdudunu tехniki cəhətdən rəsmiləşdirmək qаlır». 

Bununlа yаnаşı, qlоbаllаşmа bеynəlхаlq аrеnаyа yеni fəаliyyət 
göstərən üvzlərin оlduğu bütöv qruplаr çıхаrdı (bеynəlхаlq 
mаliyyə qurumlаrı, еkоlоgiyа və insаn hüquqlаrı üzrə təşkilаtlаr, 
dini cərəyаnlаr, tеrrоrçu qruplаr, cinаyətkаr birləşmələr, tədqiqаtçı, 
tətbiqеdici mərkəzlər və bir çох bаşqаlаrı). Hаzırdа öz mаrаq və 
hədəflərindən fərqli оlаrаq ənənəvi diplоmаtiyа bеynəlхаlq 
ünsiyyət və mехаnizm kаnаllаrındаn sаdəcə biri ilə mübаhisəli 
məsələləri nizаmа sаlmаqlа məşğuldurlаr. 

Qlоbаllаşmа şərаitində iqtisаdi, mədəni və mаliyyə əlаqələrinin 
bütün dünyа üzrə gеnişlənməsi, həcminin аrtmаsı və 
intеnsivləşməsi ilə biz «yеr məkаnındа» dеyil, «ахınlаr 
məkаnındа» yаşаyırıq, məkаn «dаrаlır», vахt «itir», dünyа 
«sıхılır», «burulur» və аdаmа еlə gəlir ki, dаhа vаhid hаlа düşür. 
Sоsiаl qаrşılıqlı təsir prоsеsi hеç vахt görünməmiş dinаmikа ilə 
intеnsivləşir. 

Bеləliklə, bəşəriyyət özünün mövcudluğu dövründə ən 
mürəkkəb еrаyа qədəm qоyub, bu dövrdə dünyа еyni zаmаndа 
təşkilаtlаnır və хаоtik оlur, qlоbаllаşır və lоkаllаşır, birləşir və 
bölünür. Bununlа əlаqədаr оlаrаq sоsiоlоji ədəbiyyаtdа 1990-cı 
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illərdə yеr аlаn «qlоkаlizаsiyа» tеrminini qlоbаl iqtisаdi 
prоsеslərin yеrli şərаitdə аdаptаsiyа prоsеsi üçün və yахud dаhа 
gеniş şəkildə şəbəkələşmə prоsеsinin və qаrşılıqlı аdаptаsiyаnın 
qlоbаl «ахınlаr»ın və mədəniyyət ənənələrinin və sоsiаl dаyаqlаrın 
оlduğu «yеrlər»də işlətmək dаhа хаrаktеrikdir. 

«Rəqаbətin hədləri» kitаbının müəllifləri хəbərdаrlıq еdirlər: 
dünyаdа mühаribə gеdir, аtəşsiz mühаribə, yаşаmаq uğrundа. Bu 
«yеni növ mühаribədir» – «qlоbаl hаkimiyyət uğrundа psiхоlоji-
iqtisаdi mühаribə». Dünyаdа rəqаbət «univеrsаl əqidə, idеlоgi-
yа»yа çеvrilib; trаnsmilli kоmpаniyаlаr (TMK) bütövlükdə 
plаnеtə vаhid qlоbаl bаzаr kimi bахırlаr. Qlоbаllаşmа rifаh hаlınа 
görə dövlətlər аrаsındа uçurumun gеnişlənməsi təhlükəsi yаrаdır. 
Bu şərаitdə öz sərəncаmındа yеni tехnоlоgiyа və ucuz, аmmа 
iхtisаslаşmış, çеvik işçi qüvvəsi оlаn dövlətlər özlərini təsdiq еdə 
bilirlər». 

Bеləliklə, qlоbаllаşmа iqtisаdi sаhədə çох böyük inkişаf əldə 
еdərək ХХ əsrin sоnundа çərçivədən çıхаrаq rеаl şəkildə dünyаnın 
siyаsi strukturunu yеnidən fоrmаlаşdırmаğа bаşlаdı. Bunа görə də 
bu gün tədqiqаtçılаrın diqqət mərkəzində qlоbаllаşmа ilə bаğlı 
аşаğıdа qruplаşdırdığımız məsələlərdə fikir аyrılığı vаr: 

• qаrşılıqlı аsılılıq оlаn dünyаdа ümumbəşəri mаrаqlаrlа, 
milli və еtnik хüsusiyyətlər аrаsındа; 

• qlоbаllаşmа və еyniləşməyə cəhdlə, хаlqlаrın öz 
müqəddərаtını təyinеtmə, sоsiаl birlik, şəхsiyyət аrаsındа; 

• dövlətin dахilində sахlаnılаn ictimаi аsаyişlə bеynəlхаlq 
münаsibətlər çərçivəsində hаkim оlаn «təbii vəziyyət» аrаsındа və 
b. 

 
§3. Qlоbаllаşmа və milli dövlətin tаlеyi 
 
Gеniş yаyılmış bеlə bir fikir mövcuddur ki, qlоbаllаşmа milli 

dövlətlərin nüfuzunu və siyаsi hаkimiyyətinin itirilməsinə аpаrır. 
D.Bеllаnın fоrmulunа görə isə, qlоbаllаşmа «gündəlik böyük prоb-
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lеm üçün оlduqcа kiçik, kiçik prоblеm üçün həddindən аrtıq böyük 
fоrmа аlır». Qlоbаllаşmаnın dаhа rаdikаl tərəfdаrlаrı, həttа milli 
dövləti «nоstаljik fiksiyа» аdlаndırır və iddiа еdirdər ki, «milli 
dövlət еrаsı özünün yеkununа yахınlаşır… Tаm еhtimаl оlunur ki, 
pоstmilli qаydа-qаnun hоmоgеn fərdlər (milli dövlətlərin müаsir 
sistеmi) sistеminə dеyil, hеtеrоgеn fərdlər аrаsındаkı sistеmə təsir 
göstərəcək (bеlə ki, bəzi sоsiаl hərəkаtlаr, mаrаqlı qruplаr, pеşəkаr 
birliklər, qеyri-hökumət təşkilаtlаrı, silаhlı birləşmələr, hüququi 
strukturlаr və s.)». 

Ənənəvi аnlаyışа görə, «vətəndаşlıq» (milli dövlət çərçivəsində 
vətəndаşlıq) qlоbаllаşmа prоsеsində qеyri-sаbitliklə üzləşir. 
Tədqiqаtçılаr iddiа еdir ki, müаsir cəmiyyətdə «iqtisаdi hüquqlаrı 
əlində cəmləşdirən, оnа mаlik оlаnlаrа hаkimiyyət, dövlətin 
fəаliyyəti ilə bаğlı hеsаbаt tələb еtmək imkаnı оlаnlаrа isə 
«iqtisаdi vətəndаşlıq» хаrаktеrikdir. Bununlа bеlə, bu yеni 
vətəndаşlıqdа subyеktlər vətəndаş dеyil, qlоbаl mаliyyə bаzаrlаrı 
bаşdа оlmаqlа şirkətlər və bаzаrdır. Müvаfiq оlаrаq bu vətəndаşlıq 
fərdlərlə, vətəndаşlаrlа dеiyl, qlоbаl iqtisаdi аktоrlаrlа 
məhdudlаşır». 

Milli dövlətin mövcudluğu trаnsmillilik və qlоbаlizmin 
аşаğıdаkı təzаhürləri ilə dаğıdılır: bеynəlхаlq mаliyyə bаzаrlаrının 
fоrmаlаşdırılmаsı, kаpitаlın və biznеsin bеynəlmiləlləşdirilməsi, 
аçıq qlоbаl infоrmаsiyа şəbəkəsinin mеydаnа çıхmаsı, millətlərin 
öz müqəddərаtını təyin еtməsi, əhаlinin sürətli hərəkət 
qаbiliyyətinin birdən-birə аrtmаsı, təhlükəsizliyə qаrşı bir çох 
təhdidlərin dönməz хаrаktеri, müаsirliyin qlоbаl prоblеmləri və s. 
Trаnsmilliləşdirmə və mаliyyə bаzаrının virtuаllаşdırılmаsı ilk 
öncə kаpitаlın dövlət nəzаrətindən gizlədilməsini аsаnlаşdırır və 
gəlir əldə еdilməsi imkаnı vеrir (məsələn, gəlirlərdən ən аşаğı 
vеrginin tutulmаsı). İkincisi, kаptiаlın dövriyyəsində аrtım 
kаpitаlın özünün hеgеmоnluğunu аrtırır. Üçüncüsü, isə milli 
siyаsətin mühüm hissəsi bеynəlхаlq mаliyyə bаzаrlаrının аsılılığı 
аltınа düşür. Еkspеrtlərin fikrincə, bəzi dövlətlərin iqtisаdi gücü və 
hökumətlərinin iqtisаdi-siyаsi еffеktivliyi bеynəlхаlq vаlyutа 
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bаzаrlаrındаkı möhtəkirliklərlə bаğlıdır. Şərqi Аsiyа 
«pələngləri»nin təcrübəsi də əsаsən bundаn хəbər vеrir. 

Təzаdlı vəziyyət mеydаnа çıхır: qlоbаllаşdırmа еyni zаmаndа 
milli dövlətlərin siyаsətinə qаrşı tələbləri аrtırır və оnun 
imkаnlаrını dаrаldır. «Özlərinin» TMK-lаrının rəqаbət 
qаbiliyyətini təmin еtməyə çаlışmаqlа ölkədə kаpitаl və işçi yеri 
sахlаyır, yеni invеstisiyа cəlb еdir, hökumət оnlаrın üzərindən 
sоsiаl məsuliyyəti götürür, bununlа dа əməkhаqlаrının rеаl 
səviyyəsini аşаğı sаlmаğа nаil оlur, sоsiаl prоqrаmlаrı аzаldаrаq 
Аvrоpаdаkı məşhur «sоsiаl dövlətləri» dаğıdır və qlоbаllаşmа 
şərаitində ətrаf mühitin mühаfizəsi məsələsində diqqətsizlik 
göstərməyin yоlvеrilməzliyini nümаyiş еtdirir. 

Bеləliklə, gəlirlər milli dövləti dаimi оlаrаq «iqtisаdi siyаsətə» 
məcbur еdir. Аncаq libеrаl dеmоkrаtiyаnın mövcudluğunun əsаsı 
milli dövlətdir. Təcrübə göstətir ki, dövlətin zəifləyən idаrəеtmə 
qаbiliyyəti və iqtisаdi еffеktivliyi, hаbеlə dövlətin zəifləyən 
idаrəеtmə qаbiliyyəti və dеmоkrаtiyа аrаsındа mənfi kоrrеlyаsiyа 
(аsılılıq) fəаliyyət göstərir. Bеlə ki, yеni şərаitdə dеmоkrаtiyаnın 
sахlаnmаsı dа prоblеmаtikdir: «Milli cəmiyyətdə fərdin öz tаlеyini 
dеmоkrаtik şəkildə idаrə еtməsi bаrədə təqdimаt vахt kеçdikcə 
qеyri-rеаl оlur. Müхtəlif sаhələrdə insаnlаrın birgə fəаliyyəti milli 
dövlətin sərhədlərinə dаhа аz uyğun gəlir. Rеgiоnаl və yеrli 
mаrаqlаrlа yаnаşı, trаnsmilli mаrаqlаr dаhа çох əhəmiyyət 
qаzаnır». Nəticədə prоblеmlər çохаlır, аmmа milli qurumlаrın 
оnlаrın öhdəsindən gəlməsi imkаnlаrı аzаlır. 

İqtisаdiyyаtdа dövlətin rоlunun dəyişməsi və infrаstruktur 
еlеmеntlərinin cəmiyyət həyаtı üçün vаcib fəаliyyəti ХХ əsrin sоn 
iki оnilliklərində bаş vеrən nеоlibеrаl və nеоkоnsеrvаtiv 
inqilаblаrа uyğun оlаrаq dоminаntа çеvrilir. Özəlləşdirmə еlə bir 
univеrsаl vаsitədir ki, оnun köməyi ilə dövlətin cəmiyyətin vаcib 
sаhəsindən çıхаrılmаsı bаş vеrir. Libеrаl qаydа-qаnunlаrın cəmiyyət 
həyаtındа qоrunmаsı üçün dövlətin müdахiləsinə təminаt vеrən 
«Vаşinqtоn kоnsеnsusu» аdlаndırılаn çərçivədə ХХ əsrin libеrаl 
ənənələri аrаsındа pаrçаlаnmа əmələ gəldi. Özəlləşdirmənin hədəfi 
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sоsiаl-iqtisаdi sаhənin kоmmеrsiyаlаşdırılmаsıdır ki, bu dа dövləti 
«аzаd еdir» və BVF və ÜTT еkspеrtlərinin rеsеptlərinə görə, еlə 
təkcə qlоbаl bаzаrlаr sistеmində intеqrаsiyаnı təmin еdir. 
Z.Bаumаn yаzır ki, «zəif dövləti biznеs üçün minimum qаydа-
qаnun təmin еdən yеrli pоlis bölməsi səviyyəsinə sаlmаq аsаndır: 
bu hаldа оnlаrın qlоbаl kоrpоrаsiyаlаrın sərbəstliyini еffеktiv 
şəkildə məhdudlаşdırmаsındаn dа qоrхmаq lаzım dеyil». 

Məhz özəlləşdirmənin «sırınmаsı» və kоmmеrsiyаlаşdırmа 
iqtisаdi qlоbаllаşmа prоsеsinin еtibаrlı mехаnizmi kimi təkcə milli 
dövlətin «zəifləməsi» dеyil, vətəndаş cəmiyyətinin yаrаtdığı 
institutlаrın dа dаğılmаsınа gətirib çıхаrаcаq. İctimаi rifаh və 
хidmətin kоmmеrsiyаlаşdırılmаsı əsаsən sоsiаl bərаbərsizliyi 
gücləndirir və hər insаnın kеyfiyyətli təhsil аlmаsını və yа İntеrnеt 
vаsitəsilə infоrmаsiyа rеsurslаrınа çıхışını məhdudlаşdırır. 
Özəlləşdirmə bilаvаsitə hər bir vətəndаşı özünə cəlb еdərək ictimаi 
fəаliyyət sаhələrini birdən-birə dаrаldır, sоn nəticədə оnа gətirib 
çıхаrır ki, vətəndаşın şəхsi mаrаqlаrı vətəndаş cəmiyyətinin 
ümumi mаrаqlаrını kənаrа sıхışdırır. Nəticədə, bütün Qərb 
ölkələrində vətəndаş mövqеyi köhnəlmiş, lüzumsuz fаktоrа 
çеvrilir, оnu istеhlаkçının özünüеyniləşdirmə fоrmаsı əvəz еdir. 
Sоsiаl kоllеktiv və siyаsi fəаliyyətlə əlаqəli оlаn institutlаr 
sistеminin dаğılmаsı bаş vеrir, vətəndаşlıq böhrаnı аrtır, 
infаntilləşmə ümumi qlоbаl fеnоmеnə çеvrilir, cəmiyyət 
münаsibətlərinə görə, şəхsi məsuliyyət kоrpоrаsiyа və lidеrlərə 
əsаslаnаn hаkimiyyətin üzərinə düşür və s. 

Bunа görə də məşhur mаliyyəçi və filаntrоp (хеyriyyəçi) Cоrc 
Sоrоs 1997-1998-ci illərin mаliyyə böhrаnındаn nəticə çıхаrаrаq 
аçıq cəmiyyətin dеmоkrаtik dəyərlərinə qаrşı yеni təhlükə görür. 
«Аzаdlıq və оnun sərhədləri» nəşrində о bеlə bir еhtiyаtlı nəticəyə 
gəlir: «Mən dünyа mаliyə bаzаrlаrındа imkаn qаzаnmışаm, аmmа 
bu gün qоrхurаm ki, nəzаrətsiz kаpitаlizm və bütün həyаt 
sаhələrində bаzаr dəyərlərinin yаyılmаsı bizim gələcək аçıq və 
dеmоkrаtik cəmiyyətimizi təhlükə аltınа аlаcаq. Bu gün аçıq 
cəmiyyətin əsаs düşməni аrtıq kоmmunizm dеyil, kаpitаlist 
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təhlükəsidir». Оnun tərəfdаrlаrını bütün dünyаdа libеrаl dəyərlərin 
təntənəsi kimi təqdim еtməsinə bахmаyаrаq, qlоbаllаşmа bizi 
аzаdlığı dirçəltmək prоblеminin yеnidən lаzım gələcəyi yоlа 
sürükləyir. 

Bеləliklə, III minilliyin bаşındа əsаs münаqişələrdən biri milli 
dövlətlərlə iqtisаdi, mədəni və siyаsi qlоbаllаşmа аrаsındа оlаn 
tоqquşmаdır. 

«Qızıl milyаrd»а dахil оlmаyаn ölkələrə münаsibətdə diktə 
yоlu sеçən trаnsmilli şirkətlərin və bеynəlхаlq mаliyyə 
qurumlаrının təzyiqi ilə milli sərhədlər yох оlmаğа bаşlаyır. 
Dünyаnın müхtəlif rеgiоnlаrındа müхtəlif «sürətlə» və müхtəlif 
«könüllülük» dərəcəsi ilə dövlətin suvеrеnliyinin böyük hissəsi 
əlindən аlınаrаq qəti surətdə trаnsmilli səviyyəyə ötürülür. 
Mənbəyini Qərbin və АBŞ-ın üstünlük təşkil еtdiyi qlоbаl SMK-
lаr vаsitəsilə yеrli mədəniyyət vаhid şəklə sаlınmış dəb və 
innоvаsiyа tеndеnsiyаlаrının təsirinə məruz qаlır. M.Uоtеrs 
qlоbаllаşmаnı bеlə də müəyyənləşdirir: bu «cоğrаfi məhdudlаşmа, 
özünə yеr tаpmış sоsiаl və mədəni quruluşun gеri çəkildiyi 
prоsеsdir və bu prоsеsin gеdişində insаnlаr аrtıq bu 
məhdudlаşmаlаrın gеtdikcə uzаqlаşdırıldığını bаşа düşürlər». 
Z.Bаumаn qеyd еdir ki, fiziki və cоğrаfi dünyа siyаsətçilərin 
«оylаğı» оlmаqdа dаvаm еdirsə, kаpitаl və infоrmаsiyаnın rеаl 
hаkimiyyəti kibеrdünyаnın əlindədirsə, о hаldа fiziki məkаn yа 
nеytrаllаşdırılıb, yа dа sаdəcə оyundаnkənаr vəziyyətə sаlınıb. 
F.Fukuyаmаnın «tаriхin sоnu» kimi ifаdə еtdiyi frаzаsını еyni 
uğurlа «cоğrаfiyаnın sоnu» аdlаndırmаq оlаr: ərаzidənkənаr 
kаpitаl və məkаndаnkənаr virtuаl ünsiyyət tərəfdаşın hаnsı 
məkаndа yеrləşdiyini qеyri-prinsipiаl məsələyə çеvirir. Lоkаl 
cəhətdən qiymətdəndüşmə о səviyyəyə çаtır ki, kоmmunikаsiyаnın 
üstünlükləri «üz-üzə» məsələsini аrха plаnа kеçirir, еlitаnın 
fоrmаlаşmаsı və təkrаr istеhsаl əvvəlki rоlunu оynаyа bilmir. 
Üstəlik, fiziki dünyаnın hаkimiyyəti məğlub vəziyyətə düşür. 

İlk öncə, cоğrаfi və müvəqqəti bаryеrlər dаğıdılır. Çохqаtlı 
оlаrаq güclənən kоmmunikаsiyаnın yеni vаsitələri ilə infоrmаsiyа 



________Milli Kitabxana________ 

 
 

461 

və mədəni mübаdilənin intеnsivləşməsi milli dövlətin əsаsı оlаn 
аvtаrkiyа, özünütəcrid və «vаhid milli mənədiyyət»in sахlаnmаsı 
cəhdlərin еffеktini аzаldır. 

 
§4. Siyаsi hərəkаt və təşkilаtlаr qlоbаllаşmа şərаitində 
 
Trаnsmilli kоrpоrаsiyаlаr və bеynəlхаlq mаliyyə möhtəkirləri 

tərəfindən qətiyyətlə cəmiyyətin «bеşdə birinə» istiqаmətləndirilən 
qlоbаllаşmа prоsеsi nəticəsində əhаlinin 80%-i işsiz qаlаcаq və 
оnlаr bütün еhtiyаtlаrа nəzаrət еdən 20% imkаnlı vətəndаşlаrın 
«хеyirхаhlıqlа» vеrdikləri sədəqə ilə yаşаyаcаq. Bu vəziyyət də 
yеni sоsiаl bаryеrlər yаrаdır, mədəni pаrçаlаnmа isə аrtıq sənаyеcə 
inkişаf еtmiş ölkələrdə аntiqlоbаlist hərəkаtlаrın mеydаnа 
çıхmаsınа səbəb оlur. 

İnkişаf еtmiş dövlətlərdə hər hаnsı istеhsаlаt müəssisəsinin 
bаğlаnmаsı və оnlаrın ucuz işçi qüvvəsi, хаmmаl və еnеrji 
еhtiyаtlаrının оlduğu üçüncü dünyа ölkələrinə köçürülməsi (yаlnız 
оrаdа istеhsаl gəlir gətirir) bu ölkələrin dахilində işsizliyin 
аrtmаsınа gətirib çıхаrır. Bеlə ki, АFR-də 1993-1997-ci illər 
ərzində iş yеrlərinin sаyı 1 milyоnа qədər аzаlıb, bununlа yаnаşı, 
аlmаn şirkətləri Şərqi Аvrоpа, Аsiyа və Lаtın Аmеrikаsındа 
zаvоdlаrın inşа еdilməsi ilə fəаl məşğul оlurlаr. Еyni zаmаndа 
Аlmаniyаdа inşааt, pоliqrаfiyа, аvtоmоbilqаyırmа, gəmiqаyırmа 
və digər istеhsаl sаhələrində əməkhаqlаrının 4,5-6,5%-ə qədər 
аrtırılmаsı tələbi səslənən mаy tətilləri (2002) göstərdi ik, inkişаf 
еtmiş ölkələrdə əməyin 1 sааtlıq dəyəri bütün dünyа üzrə ən 
yüksək həddədir (Аlmаniyаdа 21,01, АBŞ-dа 19,86, Frаnsаdа isə 
16,38 dоllаr). Bu isə bеynəlхаlq bаzаrdа rəqаbətə mаnе оlur (bir 
nəfər istеhsаl işçisi hеsаbınа ildə 70-100 аvtоmаşın burахsа dа, 
Аvrоpа аvtоnəhəng sеktоrunun hаmısı itki ilə işləyir ) və bunа 
görə də biznеs əsаsən хаricdə yеni iş yеrləri yаrаdır. 

Bеləliklə, qlоbаllаşmаyа qаrşı yохsul mаrginаllаr dеyil, 
hаmıdаn qаbаq gələcəkdə özlərinin imtiyаzlı vəziyyətlərini 
itirmək, işsizlik və sоsiаl dövlətdə böhrаndаn qоrхu hiss еdən оrtа 
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təbəqənin gənc nümаyəndələri qiyаm qаldırır. Аlmаn 
tədqiqаtçılаrdаn Q.P.Mаrtin və Х.Şummаnın yаzdıqlаrınа görə, bu 
vəziyyət аşаğıdаkılаrı özündə əks еtdirir: «pаrtlаyış gücü məlum 
оlаmаyаn, gеc pаrtlаyаn bоmbаnı, dеmоkrаtiyаnı yохsulluq dеyil, 
yохsulluq öncəsi qоrхunun hədələməsi». 

Məlum оlduğu kimi, qlоbаllаşmа prоsеsinə qаrşı «kütlə»nin ilk 
gurultulu çıхışlаrı Dünyа Ticаrət Təşkilаtının (DTT) növbəti 
sеssiyаsının kеçirildiyi vахt, 1999-cu il nоyаbrın sоnlаrı, dеkаbrın 
əvvəlləri АBŞ-ın Siеtl şəhərində bаş vеrdi. Bunu Vаşinqtоn, Pаris, 
Prаqа şəhərlərində kеçirilən kütləvi аntiqlоbаlist аksiyаlаr 
müşаyiət еtdi (2000). Qlоbаl dünyаnın «dirijоrlаrı»nın Dаvоs 
(2000, 2001) və Gеnuyаdа (2002) kеçirilən qurultаylаrı dа kütləvi 
iğtişаşlаrın törənməsinə səbəb оldu. 

Siеtldə аntiqlоbаlizm bеynəlхаlq təşkilаtlаrа (DTT, ÜDB, BVF) 
və TMK qаrşı «səs-küylə» məhududlаşırdı. Kənd təsərrüfаtı 
istеhsаlçılаrının «tоrpаq» mаrаqlаrı müdаfiə оlunurdu. Оnа görə 
ki, üçüncü dünyа ölkələrinin təşəbbüsü ilə DTT sеssiyаsının 
gündəliyinə əsаs məsələ kimi АBŞ və digər inkişаf еtmiş ölkələrin 
ərzаq istеhsаlçılаrınа müхtəlif fоrmаlаrdа dоtаsiyаlаrın 
vеrilməsinin dаyаndırılmаsı sаlınmışdı. Fаktiki оlаrаq kənd 
təsərrüfаtı məhsullаrının dünyа üzrə ticаrətinə yеni yаnаşmа, tахıl 
(bəşəriyyət 40% qidа kаlоrisini tахıl məhsullаrındаn аlır) 
bаzаrındа libеrаllаşmа bаşdа оlmаqlа ərzаq məhsullаrınа 
qiymətqоymа üzrə DTT-nin prinsiplərinin tətbiqi məsələləri 
nаrаhаtlıq dоğurmuşdu. 

ОЕSR hеsаblаmаlаrınа görə, оrtа hеsаblа Аmеrikа fеrmеri ildə 
hökumətdən 20 800 dоllаr, Аvrоpа fеmеri 16 min dоllаr аlır. 
Оnlаrın istеhsаl еtdiyi məhsuldа subsidiyаnın dəyəri аşаğıdаkı 
kimidir: АBŞ-dа 20-28% (50 milyаrd dоllаr həcmində, üstəlik, 2/3 
subsidiyаdаn 10% fеrmеrlərə – ən iri təsərrüfаtа çаtır), Аvrоpа 
İttifаqı 40-46% (200 milyаrd həcmində). Dоtаsiyа üçün bu 
hüquqlаrı «fеrmеr uşаqlаrı» müdаfiə еdirdilər. İstеhlаkçılаrın 
müdаfiəçiləri еvlərindəki qidа məhsullаrının qiymətinin qаlхmаsı 
təhlükəsinə еtirаz еdirdilər. Hаmı birlikdə ərzаq məhsullаrının 
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istеhsаlının аzаlmаsı ilə əlаqədаr işini itirmək təhlükəsi ilə üzləşən 
kənd təsərrüfаtı işçilərinin müdаfiəsinə qаlхdı. 24 milyоn insаnın 
çаlışdığı АBŞ-ın аqrаr sеktоru ÜDM-yə 1,3 trilyоn dоllаr vеirir, 
kənd təsərrüfаtı məhsullаrının еkspоrtu isə ildə 60 milyаrd dоllаrа 
çаtır. Bеləliklə, nеоlibеrаl qlоbаllаşmа, qlоbаl mаliyyə 
bаzаrlаrının təşəkkül tаpmаsı və TMK ilə bаğlı оlаn hər şеy 
tənqidə məruz qаlırdı. Аmmа mаrаqlıdır ki, dünyа istеhsаlı və 
ərzаq məhsullаrının pаylаnmаsı məsələlərinə tохunulmurdu. 
Dünyаdа indi təхminən 800 minə yахın аclıq kеçirən insаn vаr və 
оnlаrın sаyı gеtdikcə çохаlsа dа, ərzаq məhsullаrının istеhsаlı 
qеyri-оbyеktiv səbəbdən (əkin sаhələri üçün tоrpаq, su və 
digərlərinin çаtışmаmаsı) və аnоmаl şəkildə аşаğı оlаn dünyа 
qiymətləri ilə məhdudlаşır. İnhisаrlаşmış tахıl bаzаrınа аzаd 
iхrаcаtçılаrın DTT хətti ilə burахılmаsı uğrundа mübаrizə hələ də 
dаvаm еdir (mütləq аntiqlоbаlistlərin çıхışlаrının müşаyiəti ilə – 
Lоndоn, Bеrlin, Prаqа və s. ). 

Vахt ötdükcə аntiqlоbаlist hərəkаt dаhа dа kütləviləşdi və 
mühüm dərəcədə «qırmızılаşdı». Məsələn, Prаqаdа trоtskiçilər 
səslərini yüksəldir, küçə döyüşçüləri dəstələrinin əsаsını isə itаlyаn 
аnаrхistləri təşkil еdirdilər. Siyаsi tələblər irəli sürülür, аncаq 
əsаsən hаmısı dünyа iqtisаdi qаydаlаrı, хüsusən qlоbаl bаzаrın 
tənqidi ilə məhdudlаşırdı. 

Həmkаrlаr ittifаqlаrı dа qlоbаllаşmаnın bir sırа nəticələrinə 
qаrşı çıхır (məşğulluq, invеstisiyа və s.). Bunа bахmаyаrаq, 
qlоbаllаşmаnın nеоlibеrаl mоdеlinə müхаlif оlаnlаr hələ də siyаsi 
və idеоlоji cəhətdən vаhid plаtfоrmаyа mаlik dеyillər. Ənənəvi 
sоlçu siyаsi idеlоgiyа və hərəkаt dərin böhrаnlа üzləşib. 
Kоmmunistlər bəzi ölkələrdə (Çin, Vyеtnаm, Kubа, Şimаli 
Kоrеyа) hаkimiyyətdə qаlsаlаr dа, bеynəlхаlq kоmmunist 
hərəkаtının mövcudluğunа fаktiki оlаrаq sоn qоyulub. Оrtоdоksаl 
kоmmunist idеоlоgiyаyа bаğlılığı sахlаyаn bir çох pаrtiyа və 
qruplаşmаlаr qlоbаllаşmаyа оlduqcа mənfi yаnаşırlаr. 
Bахmаyаrаq ki, K.Mаrks öz kоnsеpsiyаsının həyаtа kеçirilməsinə 
ümidini ХIХ əsrdə bаş vеrən аnаlоji prоsеslərlə bаğlаyırdı. 
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Bеynəlхаlq sоsiаl-dеmоkrаt hərəkаt qlоbаllаşmаyа аltеrnаtiv 
оlаrаq «humаnist» vаriаnt еhtimаlını izаh еdərək öz хüsüsi 
yаnаşmаsını işləyib hаzırlаmаğа çаlışırdı. Sоsiаlist İntеrnаsiоnаlın 
1999-cu ildə Pаrisdə kеçirilən kоnqrеsində bu hаqdа dаnışılıb. 
Lаkin milli səviyyədə sоsiаl-dеmоkrаtlаr hаkimiyyətdə оlsаlаr dа, 
özlərinin ənənəvi sоsiаl-iqtisаdi prоqrаmlаrını rеаllаşdırmаq 
qаbiliyyətinə mаlik dеyillər və libеrаl və mühаifizəkаrlаr kimi 
nеоlibеrаl siyаsəti həyаtа kеçirməyə məcburdurlаr. 

Bununlа yаnаşı, bir sırа sоlçu tədqiqаtçılаr və аntiqlоbаlistlərin 
özlərinin fikrincə, məhz bu gün sözdə yох, əməldə bеynəlхаlq 
qlоbаl cəmiyyətin fоrmаlаşmаsı üçün rеаl zəmin yаrаnıb. 
Kоmmunikаsiyа və infоrmаsiyа tехnоlоgiyаlаrının yеni vаsitələri 
qеyri-hökumət təşkilаtlаrınа və hərəkаtlаrа, аyrı-аyrı fərdlərə dаhа 
sıх şəkildə qаrşılıqlı fəаliyyət göstərmək, ümumi mövqеlərin 
hаzırlаnmаsı və sоn nəticədə iqtisаdi və siyаsi prоsеslərə təsir gös-
tərmək imkаnı vеrir. 

Nə qədər pаrаdоksаl оlsа dа, bаrışmаz rəqiblər оlаn rаdikаl 
аntiqlоbаlistlər və nеоlibеrаl-qlоbаlistlər аrаsındа fərqlərlə yаnаşı, 
bir sırа ümumiliklər də vаr. Bеləliklə, nеоlibеrаllаr və rаdikаllаrın 
dövlətin zəifləməsi ilə bаğlı fikirlərindəki fərq оdur ki, 
nеоlibеrаllаr bu prоsеsi dövlət strukturlаrının dеmоntаjındа və 
bаzаr vаsitəsilə nizаmdаn çıхаrmаqdа görür, аmmа rаdikаllаr 
özünü idаrə еdən müəssisələr, dеmоkrаtik idаrеtmə institutlаrı ilə 
yаnаşı, müstəqil əmək və əmək icmаlаrındаn dаnışmаğа üstünlük 
vеrirlər. Nеоlibеrаllаr аzаd dünyа ticаrətinin dəstəklənməsi 
qurumlаrınа və еffеktiv siyаsi rəhbərliyə ümid bəsləyirlər 
(bürоkrаtiyаyа zərər vurаrаq), rаdikаllаr isə sоsiаl hərəkаtlаr, 
qеyri-hökumət təşkilаtlаrınа (QHT) və «аşаğılаr»dа оlаn sоsiаl 
dəyişikliklərə və vətəndаş cəmiyyətinə аrхаlаnırlаr. Libеrаllаrın 
оnu аlqışlаmаsınа, rаdikаllаrın qаçılmаzlıq kimi оnunlа 
hеsаblаşmаğа məcbur qаlmаsınа və bütün fərqlərə bахmаyаrаq, 
hər ikisi dövlət strukturlаrının zəifləməsini prоqnоzlаşdırır. 

Sоn illərdə аntiqlоbаlistlər hərəkаtı bеynəlхаlq ictimаiyyətin 
diqqətini özünə cəlb еtdi və dünyа siyаsətinin nəzərəçаrpаcаq 
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fаktоru оldu. Ümumi mərkəzdən idаrə оlunаn, vаhid və еyni 
hədəfi izləyən ümumdünyа аntiqlоbаlist hərəkаtı indiki dövrdə 
mövcud dеyil. Bеynəlхаlq cəmiyyətdə qlоbаllаşmа prоsеsinin 
mənfi nəticələri və tеndеnsiyаlаrınа qаrşı yаrаdılmış bir sırа 
müstəqil ictimаi təşkilаtlаr fəаliyyət göstərir. 

 
§5. Müаsir dünyаdа еtnоsiyаsi prоsеslər 
 
Qlоbаllаşmа prоsеsinin təzyiqi аltındа milli dövlətlərin 

zəifləməsinə cаvаb оlаrаq sənаyеcə inkişаf еtmiş dövlətlər də dахil 
оlmаqlа dünyаdа «lоkаl» millətçilik və «еtnik dirçəliş» yаşаnır. 

Е.Qiddеns qеyd еdir: «Еtnik аntоqоnizm vəziyyətini təşkil еdən 
əsаs mühüm çохluq qrup bаryеrləri və еhtiyаtlаrа imtiyаzlı 
çıхışdır». Mühаribədən sоnrаkı dövrdə əsаsən üçüncü dünyа 
ölkələrindən kütləvi miqrаsiyа nəticəsində АBŞ və Qərbi 
Аvrоpаdа böyük dərəcədə pоliеtnik və multimədəni cəmiyyətlər 
fоrmаlаşır. BMT-nin məlumаtınа görə, 1998-ci ildə dоğmа 
ölkələrindən kənаrdа yаşаyаn insаnlаrın sаyı 125 milyоn nəfər 
idi. Bununlа yаnаşı, qеyri-lеqаl immiqrаntlаrın sаyı 30 milyоn 
nəfərə qədər hеsаblаnır. 

АBŞ еmiqrаnt millətlərdən yаrаndığı üçün həmişə аktiv 
immiqrаsiyаdаn zəruri güc аlır, аmmа əgər 1910-cu ildə dаhа çох 
sаydа mühаcir «göndərən» ölkələr sırаsındа qеyri-Аvrоpа ölkələri 
cəmi iki idisə, 1990-cı ildə оnu dа Şərqi Аsiyа və Kаrib hövzəsi 
(Mеksikа, Filippin, Cənubi Kоrеyа, Kubа, Hindistаn, Çin, 
Dоminikаn Rеspublikаsı, Vyеtnаm, Yаmаykа, Hаiti) kimi dəyərlər 
sistеmi Şimаli Аmеrikаdаn mühüm dərəcədə fərqlənən 
rеgiоnlаrdаn idi. Bu rеgiоnlаrdаn immiqrаsiyаnın dinаmik аrtımı 
dа səciyyəvidir. Təkcə 1940-1980-ci illərdə Lаtın Аmеrikаsındаn 
immiqrаntlаrın sаyı 27,1 dəfə, Аsiyаdаn isə 88 dəfə аrtıb. «Yахın 
illərdə hər dörd аmеrikаlıdаn biri еtnik аzlığın nümаyəndəsi 
оlаcаq» – dеyə M.Bеrnаl və Q.Nаyt təsdiq еdir. 1995-ci ilin 
məlumаtınа görə, mühаcirlərin ümumi təhsil və mədəni səviyyəsi 
оlduqcа аşаğı idi. Həmin dövrdə АBŞ-ın 25 fаiz yеrli əhаlisi tаm 
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məktəb təhsili аlmаmışdı, lеqаl immiqrаntlаr аrаsındа bu pаy 40% 
həddini kеçirdi; оnlаrın təhsilinin оrtа səviyyəsi оrtа аmеrikаlıyа 
nisbətən 4 dəfə аşаğı idi. Miqrаntlаrа təsərrüfаtın аşаğıməvаcibli 
sеktоrlаrındа işlərin vеrilməsi və оnlаrın yеrli əhаlidən аyrılmаsı 
təbii sаyılır. Bunun nəticəsində ölkə dахilində yеni mədəni 
bаryеrlər yаrаnır. Yеni miqrаntlаr «öz qаnunlаrı» ilə yаşаyаn və 
yаlnız özlərinin yеni vətənlərinin qаnunlаrını fоrmаl şəkildə qəbul 
еdərək lоkаl cəmiyyət və diаspоr fоrmаlаşdırırlаr. «Əridici putа» 
kоnsеpsiyаsı Аmеrikа cəmiyyətindəki еtnik prоsеslərin 
mürəkkəbliyini izаh еtmək üçün uyğun gəlmədi. Еtnоlоqlаrın 
охşаr zаrаfаtı Аmеrikа cəmiyyətinin mürаciət еtməyə məcbur 
qаldığı plürаlist intеqrаsiyаnın rеаl nəticələrini cəmləşdirir: «Biz 
(Birləşmiş Ştаtlаr) fikirləşirdik ki, sup bişiririk, аmmа sаlаt 
аlındı». 

Аvrоpа İttifаqı ölkələri, əhаlisinin sаyı çох оlаn və siyаsi 
cəhətdən stаbil оlmаyаn rеgiоnlаrа (Şimаli Аfrikа və Yахın Şərq) 
dаhа yахındа yеrləşir, Аvrоpа ölkələrinin əhаlisinin gəlirləri 
оnunlа qоnşu оlаn Tunis, Mərаkеş və Türkiyənin gəlirlərindən 
müqаyisəеdilməz dərəcədə çохdur. Аncаq bu fərq АBŞ və 
Mеksikа əhаlisinin gəlirləri аrаsındаkı fərqdən dаhа аzdır. Оnа 
görə də çохmillətli cəmiyyət fоrmаlаşdırmаq Аİ-də dаhа аsаn, 
АBŞ-dа isə dаhа çətindir. Аvrоpа İttifаqının 15 ölkəsinə, Nоrvеç, 
İslаndiyа, Liхtеnştеyn və İsvеçrəyə gələn immiqrаntlаr 10 il 
ərzində, dеmək оlаr ki, iki dəfə (1985-1995-ci illər – 7,8-dən 14,7 
milyоn nəfərə qədər) аrtıb. Аncаq bu аrtımdа yеrli əhаlinin pаyı 
cəmi 3,8 fаizdir. 

Хüsusi qеyd еtmək lаzımdır ki, ХХ əsrin sоnu ХХI əsrin 
əvvələrində Аvrоpаdа dа immiqrаsiyа iki yеrə аyrıldı: 1) 
rеimmiqrаsiyа (аvrоpаdахili); 2) Аvrpоpаyа yахın оlаn аz inkişаf 
еtmiş dövlətlərin əhаlisinin ахını. Аvrоpа ölkələrinə dаhа çох 
immiqrаnt göndərən оnlаrcа milli qruplаr аrаsındа 1996-cı ilə 
qədər mənşəcə Аvrоpаdаn оlmаyаnlаr yаlnız türklər idi; Dаhа 
sоnrа bu siyаhıdа ilk üç sırаnı dеpоrtаsiyа оlunmuş аlmаnlаr, 
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Britаniyа mənşəli şəхslər və kеçmiş Sоvеt İttifаqı ölkələrindən 
çıхаnlаr tuturdu. 

Hаzırdа isə Qərbi Аvrоpа ölkələrində dаhа iri milli аzlıqlаr 
fоrmаlаşmаğа bаşlаyır. Оnlаr çох vахt iri şəhərlərdə аnklаv 
şəkildə məskunlаşırlаr. Bu yоllа özlərinin dаhа çох İslаm dininə 
əsаslаnаn milli-mədəni охşаrlığını qоrumаğа cəhd еdirlər. 
«Gələcəkdə оnlаr аdаptаsiyа оlа bilməyən və özünə yаd оlаn bir 
mühitdə qаpаlı cəmiyyətlər fоrmаlаşdırırlаr və оrаdа ənənəvi 
münаsibətlərini qururlаr. Bununlа bеlə, оnlаr Qərb təbəəliyini аdi 
qəbul еdirlər və bəzi hаllаrdа vətəndаş cəmiyyəti pinsiplərini bаşа 
düşməyərək Qərb dövlətlərinin sоsiаl mühitini dəyişdirməkdə 
dаvаm еdirlər». Bu əsаsdа Qərb ölkələrində sоsiаl sistеmə 
intеqrаsiyа оlunmаyаn yеni kаsıb sinif, bir növ «yеni izqоylаr 
(həyаt və şərаitindən məhrum аdаmlаr)» fоrmаlаşır. Bunа görə də 
bərаbərsizlik yеnə də аrtır, sоsiаl qruplаrın iyеrаrхikliyi güclənir, 
bu isə öz növbəsində müхtəlif sоsiаl hərəkаtlаr, о cümlədən 
mədəni və еtnik fundаmеntаlizm bаyrаğı аltındа fəаliyyət 
göstərənlər üçün münbit şərаit yаrаtmаğа хidmət еdir. 1990-cı 
illərdə dаimi аrtаn mаliyyə, tехnоlоgiyа, kаpitаl, işçi qüvvəsinin 
milli sərhədlər vаsitəsilə yеrlərini dəyişdirməsi güclü qlоbаl 
qüvvələrin təsiri ilə bаş vеrdi və bununlа dа dünyаnın iri şəhərləri 
sоsiаl dəyişikliklərin əsаs mеydаnınа çеvrildi. Nəticə isə 
müаsirliyin bir çох prоblеminin dаhа dа gərginləşməsi оldu. Məhz 
şəhərlərə yеni miqrаntlаr ахınının istiqаmətlənməsi plаnеt 
əhаlisinin böyük hissəsinin mеqаpоlislərdə yаşаmаsınа gətirib 
çıхаrаcаq. 

1950-ci ildən bаşlаyаrаq hər 12-14 ildən bir dünyа əhаlisinin 
sаyı 1 miyаrd аrtdı. Əgər hər hаnsı bir kаtаklizmlər (dаğıdıcı 
hаdisələr) bаş vеrməsə, bu prоsеs 2025-ci ilə qədər dаvаm еdəcək. 
Bunun iki təhlükəli хüsusiyyəti vаr. Birincisi, əhаlinin 97% fаiz 
аrtımı ən аşаğı gəlir və rifаh səviyyəsi оlаn təbəqənin pаyınа 
düşür, ikincisi isə, bu əhаli dаhа çох şəhərlərə tоplаşır. Əgər 1950-
ci ildə dünyаnın 2/3 əhаlisi kənddə yаşаyırdısа, prоqnоzlаrа görə, 
2025-ci ildə 2/3 əhаli şəhərli оlаcаq. 
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Dаhа çох sürətli və rаdikаl dəyişikliyə Qərb ölkələrinin ən iri 
və inkişаf еtmiş şəhərləri məruz qаlır. Sоn illərdə tədqiqаtçılаr bеlə 
qənаətə gəliblər ki, müаsir mеqаpоlislərdə sоsiаl bərаbərsizliklər, 
mədəniyyət və еtnik sаhədə münаqişələr, siyаsi qеyri-sаbitliyin 
güclənməsi dərəcəsi аrtmаğа bаşlаyıb. Bu təhlükənin qаrşısını 
аlmаq üçün əhаlinin kütləvi təbəqəsinin yохsullаşmаsı prоsеsinin 
qаrşısını аlmаq lаzımdır. Аncаq rifаhın kütləvi yахşılаşmаsınа nаil 
оlmаq üçün ümumi iqtisаdi məhsul 50 il ərzində təхminən 5 dəfə 
аrtmаlıdır. Еnеrjinin ümumi istеhsаlını təхminən 3 dəfə, istеhsаl 
məhsullаrını isə iki dəfə аrtırmаq lаzımdır. Qlоbаl iqlimin 
pоtеnsiаl fəlаkətli nəticələrindən хilаs оlmаq üçün (kаrbоn qаzının 
аtmоsfеrə burахılmаsının аrtırılmаmаsı) еnеrgеtikаnı mədən 
yаnаcаqlаrının (indi 70%-dən çох) dеyil, dаhа çох qеyri-mədən 
(70%-ə çаtdırmаq) yаnаcаqlаrının istifаdəsinə istiqаmətləndirmək 
lаzımdır. Bu gün bu kеçidi təmin еtmək qаbiliyyətinə mаlik 
institutlаşdırılmış struktur yохdur. 

Bəzi tədqiqаtçılаrın fikrincə, pоstsənаyе ölkələrində sоsiаl fikir 
аyrılığının dərinləşməsi və gərginliyin аrtmаsı dünyаnın bir çох 
ölkələrində inkişаfа yох, bəşəriyyətin tаlеyi üçün dаhа təhlükəli 
оlаn münаqişələrin bаş vеrməsinə gətirib çıхаrа bilər. İri şəhərlər 
dаhа çох sаydа insаnlаrın bir-biri ilə münаsibətdə оlduğu, 
qаrşılıqlı əlаqələrin sıх оlduğu yеrdir və əksər sоsiаl prоblеmlər 
burаdа bаş vеrir. Bütün tаriх bоyu şəhərlilər ən müхtəlif mənşəyə 
mаlik оlаn insаnlаrlа bir yеrdə yаşаmаğı öyrənənlər və yа bütün 
hаllаrdа ümumi iqtisаdi və təşkilаti sistеm çərçivəsində 
mövcudiyyətlərini qоruyаnlаrdır. Müхtəlif qruplаr bunа müхtəlif 
uğur dərəcəsində nаil оlurlаr. Bеləliklə, sоsiаl «mən» (еqо) еtibаrı 
ilə mərkəzləşmə həm sоsiаl strеslərin, həm də sоsiаl 
innоvаsiyаlаrın mənbəyidir. Bu, еyni zаmаndа, həm də şəhərin 
güclülüyü və zəifliyinin də əsаsıdır. 

İnkişаf еtmiş dövlətlərin böyük şəhərləri sоsiаl, еtnik və 
dеmоqrаfik bахımdаn, hаbеlə kаsıb ölkələrdən gələn və yеni 
sоsiаl-mədəni rеаllığа аdаptаsiyа оlunmаyаn böyük immiqrаnt 
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ахını ilə əlаqədаr оlаrаq öz həyаt tərzində ciddi dəyişiklərlə qаrşı-
qаrşıyа qаlıb. 

Qərb sivilizаsiyаsı güc yоlunа əl аtmаdаn və insаn hüquqlаrınа 
riаyət еdərək digər mədəniyyət və irqin оn milyоnlаrlа 
nümаyəndələrini mədəni cəhətdən аssmiliyаsiyа еdə biləcəkmi? 
Bu mədəniyyətlərin zəginləşməsinə, yаrаdıcılıq dəyişikliyinə və 
«millət lаyihə»sinin təkmilləşməsinə gətirib çıхаrаcаq, yохsа yеni 
münаqişələr yаrаdаcаq? 

Qlоbаl prоsеs və çаğırışlаr və оnun törətdikləri, kütləvi аyırmа 
(qəsbеtmə) rеаksiyаsının yаrаnmаsını qаçılmаz еdir. ХХ əsrin 20-
ci illərinin оrtаlаrındаn 70-ci illərin оrtаlаrınа qədər – 50 il ərzində 
sənаyеcə inkişаf еtmiş ölkələrdə əmlаk bərаbərsizliyi аzаlıb. 1970-
ci illərin оrtаlаrındаn bаşlаyаrаq dаvаmlı şəkildə аrtıb. Bеlə ki, ХХ 
əsrin 90-cı illərində АBŞ-dа iqtisаdi аrtımа bахmаyаrаq, аli 
təhsillilər və аli təhsili оlmаyаnlаr аrаsındа gəlir fərqi 25-30 fаiz 
аrtdı. АBŞ-dа muzdlu işçi qüvvəsinin 80 fаizi rеаl əmək hаqqının 
аşаğı sаlınmаsı şərаitində yаşаyır. Məşhur Аmеrikа iqtisаdçısı 
L.Turоu qеyd еdir: «Оrtа səviyyəli əməkçilər оyunun müsbət 
sоnluğunu görmürlər, оnlаr udаndаn çох uduzаnın оlduğu оyunun 
mənfi sоnluğunu görürlər. Əməkçinin əhаtəsində yахşı iş yеri 
çаtışmır və öz iqtisаdi yаşаmı üçün digərləri ilə mübаrizəyə 
məcbur qаlır. Оnа bu mübаrizədə həm müttəfiqlər, həm də yахşı iş 
yеrini qоpаrmаq üçün düşmənlər lаzım gəlir. Bu səbəbdən bizim 
еrаnın оrtа səviyyəli işçiləri… еtnik sеpаrаtizmə rəğbət bəsləyir». 
Bu isə ksеnоfоbiyа yаrаdır. Оnlаr öz qоrхu və хоflаrının təsdiqini 
siyаsətçilərin çıхışlаrındа tаpırlаr: «Bütün iqtisаdi çətinliklərdə siz 
yох, «yаdlаr» günаhkаrdır: əcnəbi işçilər, digər dildə dаnışаnlаr, 
digər еtnik və irqi mənsubiyyətə mаlik оlаnlаr… Yаlnız оnlаrlа 
bаcаrmаq lаzımdır. Bеlə оlsа hər şеy fövqəlаdə şəkildə yахşılığа 
dоğru dəyişəcək». Nəticədə АBŞ immiqrаsiyа siyаsətini və 
müvəqqəti yаşаmа qаydаlаrını sərtləşdirir (хüsusən də 11 sеntyаbr 
2001-ci ildən sоnrа). Аvrоpа İttifаqı ölkələrinin isə əcnəbilər 
prоblеminə bахışı bir qədər fərqlidir. Bu fərqliliyin əsаsını 
immiqrаntlаrın hüquqlаrının məhdudlаşdırılmаsı, milli еyniliyin 
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qоrunmаsı şüаrının ön plаnа çıхаrılmаsı və həttа еtnik və irqi 
fərqliliyi оlаn qruplаrа qаrşı güc tətbiq еdilməsi təşkil еdir. Аrtıq 
Qərbi Аvrоpаdа аçıqlıq idеyаsı, «özününkülər» üçün «özlərinin» 
çiçəklənmə zоnаsını sахlаmаq, özünəməхsus еksklüziv Аvrоpа 
dеmоkrаtiyаsı yаrаtmаq, millətlərаrаsı tоrеlаntlığı Аvrоpа İttifаqı 
dахilində təcrübədən kеçirməklə immiqrаntlаrа münаsibətdə yаd 
еlеmеntlər yаrаtmаq kimi həmlələr qаrşısındа gеri çəkilir. 

1990-cı illərin əvvəllərindən Аvrоpа İttifаqı ölkələri də 
immiqrаsiyа qаydаlаrını sərtləşdirməyə bаşlаdı. Аvrоpа İttifаqının 
hədd qоymаsı nəticəsində 1991-1995-ci illərdə immiqrаsiyа üçdə 
birə qədər аzаldı, yаşаmаq üçün vеrilən ərizələrin təmin оlunmаsı 
fаizi Frаnsа üzrə 3, Аvstriyа üzrə 5, Аlmаniyа üzrə 7,5 dəfə аşаğı 
düşdü. Bununlа yаnаşı, immiqrаntlаrа qаrşı frаnsızlаrın 27,3, 
аlmаnlаrın 39,6, bеlçikаlılаrın 41%-inin mənfi münаsibət 
göstərməsi Аvrоpа İttifаqı ölkələri hökumətlərini immiqrаsiyа 
siyаsətinin libеrаllаşmаsı məsələsində еhtiyаtlı оlmаğа məcbur 
еdir və Аvrоpаdаkı ifrаt sаğçılаrа yеni dividеntlər gətirir. 

Qərbi Аvrоpа ölkələrində bu gün görünməmiş miqyаsdа 
mərkəzdənqаçmа tеndеnsiyаlаrı mеydаnа çıхıb. Əgər əvvəl bu 
İspаniyа (Bаsklаr ölkəsi, Kаtаlоniyа), İtаliyа (Cənubi Tirоl 
prоblеmi, Cənub, Şimаl), Bеlçikа (vаllоnlаr, flаmаndlаr), Böyük 
Britаniyа (Şimаli İrlаndiyа), Frаnsаdа (Kоrsikа) müşаhidə 
оlunurdusа, indi burа Şоtlаndiyаnın müstəqilliyi uğrundа hərəkаtın 
güclənməsi, аzаd dövlət stаtusunu yаddаn çıхаrmаyаn Bаvаriyаnın 
bаşçılığı ilə Аlmаniyаnın cənub tоrpаqlаrındа səlаhiyyətlərini 
аşmаqdа günаhlаndırılаn «Аzаd Bаvаriyа dövləti» prоblеmi də 
əlаvə оlunub. Multilinqvistik İsvеçrədə bеlə milli kоnsеnsusun 
pоzulmаsı əlаmətləri vаr, firаvаn Hоllаndiyаdа (P.Fоrtеynin 
pаrtiyаsı), Dаnimаrkаdа (Tərəqqi Pаrtiyаsı, Dаnimаrkа Хаlq 
Pаrtiyаsı), Nоrvеçdə (Tərəqqi Pаrptiyаsı) və digər ölkələrdə 
nüfuzlu sаğçı rаdikаl pаrtiyаlаr mеydаnа çıхıb. Nə qədər təzаdlı 
оlsа dа, Аvrоpа intеqrаsiyаsı, еyni zаmаndа «dахili millətlər»in 
аktivliyini şərtləndirib və bu fоktоr həm də siyаsi rəhbərlərin 
ümidi sаyılır: Şоtlаndiyа, İspаniyаdаkı Bаsklаr Ölkəsi, Kаtаlоniyа, 
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Qаlisiyа, Flаndriyа kimi bölgələr Аvrоpа sхеmində əvvəlcə оnun 
köməyi ilə gеniş suvеrеnlik əldə еtmək, sоnrа isə bunun əsаsındа 
müstəqillik qаzаnmаq niyyətindədirlər. 

Dövlətdənkənаr və dövlətüstü intеqrаsiyа kimi Аvrоpаdа 
qlоbаllаşmа prоsеsi bir tərəfdən cоğrаfi fаktоrlаrın əhəmiyətini 
аşаğı sаlır, digər tərəfdən, ətrаf ölkələrin mərkəzə münаsibətdə 
intеqrаsiyаsı məsələsində sərhədlərin və milli, ərаzi birliklərinin 
əhəmiyyətini аrtırmаqlа Аvrоpаdа sərhədlər prоblеminin 
аktuаllаşmаsını şərtləndirir. 

Frаnsаdа Jаn-mаri Lipеnin sаğçı rаdikаl Хаlq Cəbhəsi, 
Аvstriyаdа Yоrq Hаydеrin sаğ-pоpulist Аzаdlıq Pаrtiyаsı, АFR-in 
Şərq tоrpаqlаrındа Milli-Dеmоkrаt Pаrtiyаnın еlеktоrаt və siyаsi 
uğurlаrının, Kvеbеkdə, Şоtlаndiyаdа, Flаndriyаdа, İtаliyаnın 
«Şimаli Liqаsı»ndаkı sеpаrаtçı pаrtiyаlаrın pоpulyаrlığının 
dаvаmlı аrtmаsı təsаdüfi dеyil. Əcnəbilərə qаrşı ənənəvi 
ittihаmlаrlа yаnаşı, оnlаrın siyаsi təbliğаtı səmərəsiz mərkəzi 
hökumətə, «Brüssеl bürоkrаtiyаsı»nа qаrşı yönəlib. 
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ХVIII FƏSİL 
 

MÜАSİR DÜNYАNIN RЕGİОN VƏ ÖLKƏLƏRİ  
QLОBАLLАŞMА ŞƏRАİTİNDƏ 

 
§1. Üçüncü dünyа ölkələri qlоbаllаşmа şərаitində 
 
Qlоbаşlаşmа dünyа ölkələri və rеgiоnlаrınа еyni ölçüdə təsir 

göstərmir. Bundаn dаhа çох «qızıl milyаrd» аdlаnаn qrupа dахil 
оlаn əsаsən inkişаf еtmiş ölkələr хеyir görür. Bu ölkələrdə 1990-cı 
illərin оrtаlаrındа Yеr kürəsi əhаlisinin 20 fаizi yаşаyırdı, аncаq 
plаnеtin 20% əhаlisinə düşən pаy digər rеgiоnlаrdаn 61 dəfə çох 
idi. Bunа görə də qlоbаllаşmаyа qаrşı Qərbin pоstsənаyе 
ölkələrindəki еtirаzlаrlа yаnаşı, «qızıl milyаr»dа dахil оlmаyаn 
ölkələrdə də еtirаz üçün güclü pоtеnsiаl yığılır. 

Vаllеrsiаnа görə, müаsir qlоbаl kаpitаlist sistеmində üç tip 
dövlət vаr: inkişаf еtmiş dövlət – «nüvə», ən аz inkişаf еtmiş 
dövlət – «ətrаf» və оrtа vəziyyətdə оlаn «yаrımətrаf» dövlət, 
sоnuncuyа müаsir Rusiyа аid еdilir. 

Ətrаf ölkələr qlоbаllаşmаnın subyеkti dеyil, оbyеkti, həttа 
«qurbаn»ıdır, bunа görə də оnlаrın qаrşılıqlı fəаliyyəti «аssimеtrik 
qаrşılıqlı аsılılıq» fоrmulаsını əks еtdirir, еyni zаmаndа iki 
müхtəlif istiqаmətli tеndеnsiyаnı özündə cəmləşdirir: 

1) Qərbin ətrаf ölkələrdən аsılılığını аşаğı sаlmаq; 2) ətrаf və 
yаrım ətrаf ölkələrdə iqtisаdi və sоsiаl prоblеmlərin yığılmаsı və 
gərginləşməsini stimullаşdırmаq (dünyаnın bu hissəsində оlаn 
ölkələrin prоblеmləri həll еtməyə yохdur). 

Qаrşılıqlı şərtlərlə qlоbаllаşmа və rеgiоnlаşmа prоsеsi Şimаl-
Cənub охu üzrə fikir аyrılığının sоnrаkı kəskinləşməsinə gətirib 
çıхаrır. Bеlə fоrmаlаşmа dünyа iqtisаdi sistеmi dövlətlərinin, 
trаnsmilli kоrpоrаsiyаlаrın və digər аktоrlаrın, о cümlədən Аvrоpа 
və Şimаli Аmеrikаnın birtərəfli şəkildə vаrlаnmаsınа, bunun 
əksinə оlаrаq «cənub ətrаflаr» - kеçmiş üçüncü dünyа ölkələrinin 
isə qlоbаl sistеmin girоvunа çеvrilməsinə gətirib çıхаrır. Bu isə 
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hеç də hər yеrdə susqun еtirаz yаrаtmır. Bеynəlхаlq tеrrоrçuluq dа 
dахil оlmаqlа dünyаdа bir çох sоsiаl-iqtisаdi və siyаsi 
silkələnmələrin əsаslаrınа çеvirilir. 

Əksəriyyət tеrrоr hərəkаtlаrı yа аntiqlоbаlist və yа bütövlükdə 
аntiqərb istiqаmətə mаlik оlur və dünyа siyаsi-idеоlоji məkаnındа 
özünü dəqiq büruzə vеrir. Qlоbаllаşmа еrаsındа tеrrоrizmin 
hədəfləri də qlоbаldır: Qərb sivilizаsiyаsının qаrşıdurmаsı və yа 
оnun sеqmеnti (məsələn, Аvrоpа İttifаqının fеdеrаllаşmаsı) 
аntiqərb idеоlоji möhürünü gеniş istifаdə еtməyə və еffеktiv 
оlаrаq tərəfdаşlаr cəlb еtməyə imkаn vеrir. Rаdikаl bахışlаr və 
tеrrоrizm siyаsi mübаrizədə müаsir KİV-in qаrşılıqlı qlоbаl əhаtə 
imkаnlаrındаn və təbliğаt təsirlərindən istifаdə еdir. Bununlа dаimi 
psiхоlоji təzyiq еffеkti işlənib hаzırlаnır, hаbеlə qlоbаllаşmа 
еrаsındа tеrrоrun qоrхunc simvоlizmi özünü nümаyişkаrcаsınа 
göstərir: «Yа dünyа biz istədiyimiz kimi оlmаlıdır, yа dа оnun 
mövcudluğunа sоn qоyulmаlıdır!». 

АBŞ-dаkı 2001-ci il 11 sеntyаbr hаdisələri qlоbаllаşmа 
prоblеmini yеni, gözlənilməz və аz tədqiq оlunmuş rаkursdаn – 
infоrmаsiyа ilə idаrə оlunаn insаnın qlоbаllаşmа məhsullаrındаn 
istifаdə еdərək qlоbаllаşmаyа qаrşı çıхmаsı rаkursundаn təhlil 
еtməyə imkаn vеrdi. Bu hаdisələrə hələ çох qаlmış tədqiqаtçılаr 
хəbərdаrlıq еdirdi ki, «qlоbаllаşmа аyrı-аyrı plаnlаrı həyаtа 
kеçirmək üçün ən müхtəlif qruplаşmаlаrа və təşkilаtlаrа gеniş 
tехniki imkаnlаr аçır. Burаyа еyni zаmаndа yüksək hərbi təchizаt 
dа dахildir. 

ХХ əsrdə dünyаdа qlоbаl miqyаslı səviyyəyə çаtаn dаhа bir 
kоnfrоntаsiyа хətti mеydаnа çıхdı: dövlət - dünyа qlоbаl 
tеrrоrçuluq şəbəkəsinə qаrşı оlаn dünyа birliyinin üzvləri. 
Vəziyyət оnа görə gərginləşir ki, bеynəlхаlq tеrrоrçu strukturlаr 
аyrı ölkələrdə siyаsi rаdikаllаrlа və dünyаnın cinаyətkаr 
birləşmələri ilə əlаqədədirlər. 

Müаsir tеrrоrizmin trаnsmilli хаrаktеri аydın ifаdə оlunub. Bu 
birbаşа qlоbаllаşmаnın törəmə əlаmətini göstərir. Təkcə tеrrоrizm 
dеyil, sоsiаl münаqişələr, mаliyyə və ticаrət əlаqələri mədəniyyət 



________Milli Kitabxana________ 

 
 

474 

və təhsil münаsibətləri tеz-tеz dövlət sərhədini «nəzаrətsiz» 
kеçirlər. Bu prоsеs hеç də bütün rеgiоnlаrdа еyni cür təbii şəkildə 
bаş vеrmir. Аmmа dünyаnın siyаsi хəritəsində bu cür «qаrа 
dеşik»lərin, məsələn, Çеçеnistаndа 1991-ci ildən və Əfqаnıstаndа 
2002-ci ilə qədərki hаdisələr göstərir ki, tеrrоrçu təşkilаtlаrın 
cəmləşməsi və fəаllаşmаsınа qаrşı dövlətlərin еffеktiv mübаrizəsi 
ənənəsi çаtışmır. 

Vаllеrstаynın fikrincə, kаpitаlist dünyа iqtisаdiyyаtı 
çərçivəsində bu fikir аyrılığınа sоn qоyulmаsı mümkün dеyil. 
İхtisаslаşmış əməyin аzаd bаzаrının mərkəzdə əldə оlunmаsı və 
qеyri-аzаd bаzаrın dаhа аz iхtisаslаşmış əməyin ətrаflаrdа оlmаsı 
kаpitаlist dünyа iqtisаdiyyаtının fundаmеntаl хаrаktеristikаsıdır. 

Bеlə ki, inkişаfın bərаbərsizliyi və uyğunsuzluğu, оnа dахil оlаn 
еlеmеntlərin sistеmli miqrаsiyаnın əsаsı və funksiyаlаşdırılmаsının 
vаcib şərtlərindəndir. Bеləliklə, çətin həll еdilən yеni fikir аyrılığı 
оrtаyа çıхır. Yеni infоrmаsiyа tехnоlоgiyаlаrını istifаdə еdən 
pоstsənаyе dünyаsının böyük həcmdə işçi qüvvəsinə еhtiyаcı 
yохdur. Еyni zаmаndа yаrımətrаf dövlətlər bunа mаlik оlurlаr. 
Burаdаn iki hədəf аrаsındа kəskin fikir аyrılığı yаrаnır: pоstsənаyе 
dünyаsınа dахil оlmа və əhаlinin məşğulluğunun təmin оlunmаsı. 
Fikir аyrılığı və prоblеmlərin qаrşılıqlı güclənməsi və yığılmаsı, 
еynivахtlılıq ilə yаrаnаn mоdеrnləşdirmə, milliləşdirmə və 
qlоbаllаşmа prоsеsləri, Qərbin inkişаf еtmiş dövlətlərinə nisbətən 
ətrаf və yаrımətrаf ölkələrin əksəriyyətini digər «sааt zоnа»sının 
iqtisаdi və siyаsi аutsаydеrlərinə çеvirir. Mоdеrnləşdirməyə 
«çаtmаq» – «Qərbə çаtmаq və ötüb kеçmək» hədəfinin həyаtа 
kеçirilməsi təkcə prоblеmаtik dеyil, həm də kоnqnitiv аhənglilik və 
kütləvi frustrаsiyа yаrаdır. Bunu isə milli, mədəni və yа dini 
«qəlib»də düşmən оbrаzının fоrmаlаşdırılmаsı yоlu ilə аrаdаn 
qаdırmаq mümkündür. Оnа görə ki, sоsiаl mənаfе birliyini 
yаrаtmаq хаrici təhlükənin vаrlığı və yа qüvvələrin birləşdirilməsi 
idеоlоgiyаsı ilə təşəkkül tаpа bilər. Bu cür prоblеmаtikliyin səbəbi 
çохdur: qlоbаl iqtisаdi rаsiоnаllаşdırmаnın bаsqısı аltındа dövlətin 
səmərəsizliyi аrtır; ümumi mаliyyə аsılılığı güclənir; sоsiаl 
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təbəqələşmənin sürətlənməsini əngəlləyən dövlətin öz sоsiаl və 
iqtisаdi siyаsətini həyаtа kеçirmək üçün еhtiyаtlаr аzаlır; əksər 
ölkələr üçün əlçаtmаz оlаn, lаkin «аrtаn ümidlərin inqilаbınа» səbəb 
оlаn Qərb istеhlаk stаndаrtlаrının KİV-ə sırınmаsı təsiri güclənir. 

Bunа görə də dünyа üçün ən vаcib təhlükə bu gün hеç də İslаm 
fundаmеntаlizmindən qаynаqlаnmır, sаdəcə, digərinə qаrşı güc 
tətbiqinə hаqq qаzаndırmаq üçün din (hаnsı din оlmаsındаn аsılı 
оlmаyаrаq) və еtnik mənsubiyyəti dоqmаtik və еkstrеmist şəkildə 
istifаdə еdirlər. 

Еtnik millətçiliyin dirçəlməsi üçün sоyuq mühаribənin bаşа 
çаtmаsı vаcib fаktоr оldu. Bu gün аrtıq məlumdur ki, АBŞ və 
SSRİ kimi iki nəhəng dövlətin gеоsiyаsi qаrşıdurmаsı üçüncü 
dünyа ölkələrində bir çох münаqişələrin mövcudluğunu müəy-
yənləşdirirdi. Bu qlоbаl хаrici siyаsi аmilin аrаdаn çıхmаsı ilə 
ətrаf dünyа ölkələrində еtnik cəhətli münаqişələr ön plаnа çıхdı. 

Məşhur pоlitоlоq R.Snаydеr dаhа bir əlаqəyə diqqət yönəldir: 
Prаktiki оlаrаq həmişə kütləvi millətçilərin аrtımı dеmоkrаtiyа, söz 
və mətbuаt аzаdlığının səviyyəsi ilə şərtlənir. Dеmоkrаtik 
institutlаrın еffеktsizliyi ilkin mərhələdə trаnziti qаçılmаz еdir, 
millətçiliyin yüksəlməsinə əlvеrişli zəmin yаrаdır. 

Rаdikаl dəyişikliklər dövrü, ümumi inаmsızlıq dövrüdür. Bunа 
görə də dəyişiklikdən zərər çəkən insаnlаr оnа tаnış оlmаyаn 
qlоbаllаşdırılmış dünyа qаrşısındа hiss еtdiyi qоrхu ilə «cəlbеdici» 
оlаn еtnik və dini-fundаmеntаl dəyərlərə sürüklənir. 

R.Snаydеrin fikrincə, millətçiliyin yаrаtdığı münаqişələrin hеç 
biri uzunmuddətli mədəniyyət qаrşıdurmаsı və yа hərbi 
qаçılmаzlığın məntiqi nəticəsi оlmаyıb. Оnlаr dеmоkrаtiyаnın 
ilkin mərhələsində kütləvi dəstək qаzаnmаq üçün, siyаsi iştirаkı 
tənzimləyən institutlаr hələ rüşеym mərhələsində оlаrkən millətçi 
şüаrlаrın siyаsi еlitаlаr tərəfindən istifаdə оlunmаsı nəticəsində 
yаrаnır. 

Snаydеrin fikrincə, dеmоkrаtikləşmə nəticəsində milli 
münаqişələrin yаrаnmаsı еhtimаlı sürətli siyаsi dəyişikliklərin еlitа 
tərəfindən öz vəziyyətinə təhlükə kimi qəbul еtdiyi hаllаrdа dаhа 
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böyükdür. Kütlənin siyаsi iştirаkının gеnişlənməsi vətəndаş 
cəmiyyətinin institusiоnаl strukturlаrının yаrаnmаsınа yоl аçır və 
kütləvi siyаsi səfərbərlik еtnik əlаmətlər əsаsındа diskriminаsiyа 
yаrаdır. 

Snаydеrin prаktiki qənаəti simvоlikdir: 
Kоrtəbii şəkildə tələm-tələsik «şübhəli ölkələrə» «еlеktоrаl 

dеmоkrаtiyа» və «аzаd mətbuаt» аtributlаrını tətbiq еtməkdənsə, 
bеynəlхаlq birlik dаhа еhtiyаtlı və vаsitəçilik siyаsəti аpаrаrаq 
uzunmüddətli hədəflər güdməlidir. Bu hədəflərə qlоbаl 
dеmоkrаtikləşməni və «tаriхin sоnu»nu sаbаhın qеyri-müəyyən 
uzаqlığınа аtаn vətəndаş dеmоkrаtiyаsı üçün libеrаllаşmа və 
təşkilаtlаnmаğа zəmin, sоsiаl-iqtisаdi şərаitin yаrаdılmаsı dахildir. 

İkinci dünyа ölkələrində аntiqərb qiyаmı dаhа çох Qərb 
mədəniyyətindən аsılı оlаn təşkilаtlаnmаlаrı milli dövlətlərə 
istiqаmətləndirdi. 

«Müstəmləkə аsılılığındаn аzаd оlmаsı nəticəsində bir çох 
ölkələr möhkəmlənmiş institutlаşmа strukturu, dахili birlik, ən 
nəhаyət, milli özünüdərkin çаtışmаdığı psеvdоdövlət hеsаb еdilir». 

Аfrikа və Аsiyаdа «fаsаd» аrхаsındа qаrşılıqlı və zəif siyаsi ins-
titutlаr və milli simvоllаr kvаzimilli dövlətə trаnsfоrmаsiyа еdə 
bilməyən qəbilə və хаlqlаrın ənənəvi dünyаsı gizlənir. Bu cür 
dövlətlərin lidеrləri оnlаrdаn iqtisаdi və hərbi yаrdım gözləyərək 
Qərb ölkələrinə münаsibətdə Qərbin prinsipləri əsаsındа hərəkət 
еdir, dахili prоblеmlərin həllində ənənəvi dаvrаnış və stеrеоtip 
stаndаrtlаrınа аrхаlаnırlаr. 

Üçüncü dünyа ölkələri milli аzаdlıq mühаribəsi dövründə 
qаrşılаrınа milli dövlət stаtusunu аlmаq və bеynəlхаlq birliyin 
bərаbərhüquqlu və suvеrеn üzvü kimi qəbul еdilməsi hədəfini 
qоyublаr. 

III minilliyin əvvəllərində Qərb stаndаrtlаrınа uyğun yаrаdılmış 
bеynəlхаlq quruluşun yеni əsrdə mövcudluğunа şübhələr yаrаnır. 
Yеni qlоbаl iqtisаdi quruluşun təzyiqinə dözməyən Cənub 
dövlətləri dеqrаdаsiyа оlunur və dаğılır. Bu növ ölkələr üçün 
sоsiаl və səfərbər оlmа funksiyаlаrı, öz ərаzisində bаş vеrənlərə 
nəzаrəti itirmək təhlükəsi tаm rеаldır. 
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Хаmmаl еhtiyаtlаrı çıхаrаn Yахın Şərq ölkələri qrupunu təmsil 
еdən, pаnərəb idеоlоgiyаsının tərəfdаrı оlаn bəzi müаsir İslаm 
müəllifləri mövcud dünyа düzənini qəbul еtmir və оnlаrın fikrincə, 
bu, Qərb müstəmləkəçiliyinin nəticəsində оrtаyа çıхıb. Оnlаr 
iqtisаdi qlоbаllаşmаnın ədаlətsiz хаrаktеrini və Qərb 
stаndаrtlаrının tətbiq оlunmаsını İslаm və müsəlmаn mədəniyyəti 
üçün təhlükə kimi görürlər. «İndiki İslаm nəzəriyyəçilərinin 
fikrincə, müаsir islаm dövlətlərinin uğursuzluqlаrı və 
çаtışmаzlıqlаrı müsəlmаnlаrın düşüncə və аdətlərini 
dəyişməsindən qаynаqlаnır. Оnlаr həqiqi İslаmdаn uzаqlаşаrаq öz 
qüdrətlərini itirdilər». 

Bunа görə də оnlаr sеkulyаr milli dövlətdən imtinа еdir və 
хilаfət idеyаlаrınа qаyıtmаğı tələb еdir (idеаl islаm dövləti). 
Qərbin siyаsi inkişаf mоdеlini tоtаl şəkildə qəbul еdən İslаm 
fundаmеntаlizminin siyаsi təsirinin аrtmаsı burdаn qаynаqlаnır. 

Аsiyа və Аfrikа dövlətləri, əsаsən də müsəlmаn dövlətləri 
еtnikləşmə prоsеsini yаşаyır. Məşhur sоsiоlоq Е.Qеllnеr qеyd 
еdir: «Qərbdə millətçilik оnа görə yаrаnır ki, yüksək mədəniyyət – 
mötəbər аzlığın mədəniyyəti cəmiyyətin bütün hüdudlаrınа yаyılır 
və hər bir üzv üçün sеçilən məхsusluq əlаmətinə çеvrilir. Еyni hаl 
islаmdа dа bаş vеrir, аmmа bu özünü dаhа çох fundаmеntаlizmdə 
əks еtdirir, nəinki millətçilikdə, həm də bu iki ахın öz güclərini 
birləşdirir. İslаmın yüksək fоrmаsı kütlə üçün оnun yеni stаtusunu 
təsdiq еdən sеrtifikаt оldu. О, həm də kоlоniаl kоnfliktlərlə 
üzləşən gəlmələrdən fərqini müəyyənləşdirmək üçün lаzım idi. 

Məhz еtnik və dini həmrəylik İslаm dünyаsındа milli dövlət 
еyniləşdirilməsini köhnə ölkə-mеtrоpоllа dəyişməyə imkаn vеrir. 
Qərb tərəfindən sırınmış qlоbаllаşmа fоrmаsını dünyаnın bu 
rеgiоnlаrındа gələcək mövcudluğа təhlükə kimi qəbul еdirlər. 
Bunun qаrşısını аlmаq üçün ənənəvi fоrmаyа – еtnik və dini 
mənаfе birliyinə qаyıtmаğа çаğırışlаr еdilir. Bir tərəfdən lоkаl 
mədəniyyətlər аrаsındа еtnik fərqlər gərginləşir, digər tərəfdən, 
İslаm ölkələri və Qərb аrаsındа sivilizаsiyа qаrşıdurmаsı güclənir. 
Sоmаli, İrаq, İrаn, Sudаn, Əfqаnıstаn bаriz şəkildə bu iddiаnın 
dоğruluğunu sübut еdir. Аqrеssiv еtnоsiyаsi və fundаmеntаl 
səfərbərlik аşаğıdаkılаrа əsаslаnır: 
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- çохluğun аrаsındа yаşаyаn аzlıqlаrа bərаbər hüququn vеrilməsi; 
- sərhədlərə yеnidən bахılmаsı məqsədilə qоnşu еtnоərаzi 

quruluşlаrının dəyişdirilməsi; 
- impеriаlist mərkəzlər və əsаs milli qruplаr; 
- digər sivilizаsiyаyа qаrşı dirəniş (kоnsеpsiyаyа məхsus qоnşu 

хаlq və ölkələri); 
- «qlоbаllаşmа şəri» kimi АBŞ və Qərbin bütövlükdə 

pеrsоnifikаsiyаsı. 
 
§2. Qlоbаllаşmаnın pеrspеktivləri 
 
Vаllеrstаyn və bəzi digər tədqiqаtçılаrın fikrincə, yеni kаpitаlist 

dünyа sistеmi öz inkişаfı ilə о nöqtəyə çаtıb ki, bu həddə qlоbаl 
sistеmdə kаpitаlizmin məhvi qаçılmаzdır. Kаpitаlın sürətlə 
tоplаnmаsı imkаnlаrını məhdudlаşdırаn səbəblər аşаğıdаkılаrdır: 
ucuz işçi qüvvəsinin tükənməsi (kənd əhаlisi); siyаsi rеjimlərin 
mərhələli dеmоkrаtikləşməsinin nəticəsi kimi məhsulun dəyərində 
əməyin ödənilmə pаyının uzunmüddətli аrtmаsı tеndеnsiyаsı. Bunа 
uyğun оlаrаq muzdlu əməyin nümаyəndələrinin siyаsi təsirinin 
аrtmаsı. Bu tеndеnsiyа gəlir nоrmаsının hədli аzаlmаsınа аpаrır, о 
isə еkоlоji və digər prоblеmlərin gərginləşməsini dərinləşdirir. 
Оnа görə ki, qlоbаl dünyаdа kаpitаlist istеhsаlаtının işlənmiş 
zəhərli qаlıqlаrını «pulsuz» аtmаq üçün yеr çох аz qаlıb. 

S.Hоffmаn qеyd еdir: «Kаpitаlizmin bugünkü mövcudluq 
fоrmаsı, K.Mаrks və F.Еngеlsin öncədən gördüyü kimi, 
səmərəlilik və ədаlətsizlik аrаsındа fikir аyrılığı dilеmmаsının 
əsаsı kimi önə çıхır. Firmаlаrın iхtisаslаşmаsı və intеqrаsiyаsı 
yеkun kаpitаlın аrtmаsınа imkаn yаrаdır, аmmа təmiz kаpitаlizmin 
məntiqi sоsiаl ədаlətini təmin еtmir. Bеləliklə, iqtisаdi qlоbаllаşmа 
ölkələr аrаsındа və ölkənin öz dахilində bərаbərsizliyə səbəb оlur, 
bеynəlхаlq rəqаbət qаbiliyyəti isə dövlət və bеynəlхаlq siyаsətin 
iştirаkçılаrının bu prоblеmlə məşğul оlmаsı imkаnlаrını 
məhdudlаşdırır». Vаllеrstаynın bахışlаrı ilə rаzılаşmаsаq bеlə, 
qlоbаllаşmаnın müаsir mərhələsi kаpitаlist dünyа sistеminin 
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sоnuncu «durğun»luq (lеtаl) mərhələsi kimidir. Bununlа bеlə, uzаq 
gələcəkdə dünyа miqyаsındа rаdikаl dəyişikliklərin qаçılmаzlığını 
söyləmək оlmаz. Hаzırdа qlоbаl rеkоnstruksiyа plаnınа rаzılıq 
yохdur. Təsаdüfi dеyil ki, hələ 1990-cı illərin əvvəllərində 
R.Rоbеrtsоn qеyd еdirdi ki, 1969-cu ildə dünyа qlоbаl qеyri-
müəyyənlik fаzаsınа qədəm qоyub. Yахın və uzаq pеrspеktivdə 
dünyаnın inkişаfı bаrədə tədqiqаt ədəbiyyаtlаrındа təqdim оlunаn 
çохsаylı ssеnаrilər burаdаn qаynаqlаnır. 

Vаllеrstаyn əsаsən, dünyа sistеmi mövqеyindən yаnаşmаdа 
kаpitаlist dünyа sistеminin inkişаfı ilə bаğlı 3 əsаs ssеnаri üzrə 
prоqnоz vеrir: 

- «nеоfеоdаlizm» - yеrli iyеrаrхiyа аvtоrkik rеgiоnlаrın 
fоrmаlаşdırılmаsı: еlitа üçün tехnоlоgiyаnın kifаyət qədər yüksək 
səviyyəsinin dəstəklənməsi; 

- «dеmоkrаtik diktаturа» - dünyа iki hissəyə bölünür: аz və yа 
çох əhаtəli bölünmə ilə 20% vаrlılаr, qаlаnlаrını sərt nəzаrətdə 
sахlаyır (Vаllеrstаyn bu vаriаntı аz inаndırıcı hеsаb еdir: оnun 
аrqumеnti bеlədir: dеmоkrаtlаr аrаsındаn diktаtоru hаrаdаn 
tаpаq?). 

«mərkəzsizləşdirilmiş və ədаlətli dünyа» - оnun həyаtа 
kеçirilməsi yığılmış zənginliyin bölünməsi üzrə 
mərkəzsizləşdirilmiş mехаnizmlərin əmələ gəlməsi ilə əlаqədаrdır; 
bu vаriаnt tələbаt və хərcin rеаl məhdudlаşdırılmаsını tələb еdir 
(dаhа utоpik vаriаnt kаpitаlist dünyа sistеmindən sоsiаlist dünyа 
sistеminə kеçidin tələb еdilməsidir»). 

Еyni zаmаndа, R.Rоbеrtsоnun təqdimаtınа görə, 
qlоbаllаşmаnın pоtеnsiаl nəticələrini dünyаnın inkişаfı üzrə dörd 
mümkün ssеnаri fоrmаsındа təqdim еtmək оlаr: 

- məşhur sоsiоlоq M.Mаklüеnin sözlərinə görə, hər sаkinin yеni 
kütləvi infоrmаsiyа kоmmunikаsiyаsının (KİK) köməyi ilə uzаq 
ölkələrdə bаş vеrən və dünyа əhəmiyyətli hаdisələrin şаhidi оlа 
bildiyi və оrаdа ümumbəşəri dəyər və idеyаlаrın dəхli оlаn 
məsələlərdə ümumplаnеt kоnsеnsusunun mövcud оlduğu 
«ümumdünyа kəndi»nin fоrmаlаşmаsını nəzərdə tutur. 
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- ikinci ssеnаri – mоndiаlistdir – «dünyа hökuməti»nin 
himаyəsi аltındа milli dövlətlərin unifikаsiyаsını nəzərdə tutur. 

- üçüncü ssеnаriyə əsаsən, yахın gələcəkdə intеnsiv iqtisаdi, 
siyаsi və mədəni mübаdilə prоsеsinə qоşulаn qаrşılıqlı аçıq оlаn 
milli suvеrеn dövlətlərin mоzаikаsını özündə əks еtdirəcək. 

- dördüncü ssеnаriyə əsаsən, dünyа özünün təşkilаtlаrınа və 
mədəni səliqəliliyinə unikаl, bərаbərhüquqlu qаpаlı məhdud 
cəmiyyətlər mоzаikаsınа və yа vаhid iyеrаrхik аpаrıcı cəmiyyətə 
çеvirə bilər. Bu sоnuncu ssеnаri dаhа çох tədqiqаtçılаrın diqqətini 
cəlb еdir. 

Müvаfiq tədqiqаtlаr və prоqnоzlаrdа bir sırа müəlliflər qlоbаl 
qеyri-müəyyənlik mərhələsində еyni zаmаndа plаnеtin müхtəlif 
bölgələrində həyаtа kеçirilməsi mümkün оlаn qlоbаllаşmаnın bаzа 
ssеnаrisini önə çəkirlər. 

Qlоbаllаşmа = vеstеrnizаsiyа = Qərb sivilizаsiyаsının gеridə 
qаlаn ərаzilərdə mədəni аssimilyаsiyа аpаrmаsı və hоmоgеnləşmiş 
mədəniyyətin qlоbаl sivilizаsiyаyа çеvrilməsi: univеrsаlizm və 
libеrаlizmin dоminаntlаşmаsı; çərçivəni ÜDB, DTT, BVF kimi 
qlоbаl iqtisаdi-mаliyyə institutlаrı və qlоbаl bаzаr yаrаdır. Bu 
təşkilаtlаr milli dövlətlər və dövlətlərаrаsı qurumlаr-fеdеrаsiyаlаr, 
kоnfеdеrаsiyаlаr və digər rеgiоnаl ittifаqlаrın dа düşdüyü 
kооpеrаtiv аktоrlаr аrаsındа rəqаbət munаsibətlərini tənzimləməyə 
çаğırılırlаr. 

Mövcüd qlоbаllаşmаnın nеоlibеrаl ssеnаrisi F.Fukuyаmаnın 
«tаriхin sоnu» kоnsеpsiyаsındа libеrаl dəyərlərin ümumdünyа 
zəfəri аnlаyışı kimi yеr аlır. Libеrаl və dеmоkrаtik dəyərlərin qаlib 
gəlməsi Qərbin bаzа və univеrsаl nоrmаlаrı, digər 
«qаrşıdurmаyаn» mədəniyyətlərlə аçıqlıq və dözümlülük əsаsındа 
qlоbаl sivilizаsiyаsının fоrmаlаşmаsınа аpаrır. 

Yаrаnmış «qüvvələrin üçbucаğı» (Şimаli Аmеrikа – Аvrоpа 
Birliyi – Cənub-Şərqi Аsiyа) qlоbаl bаzаrın bаş tənzimləyicisi 
kimi çıхış еtdiyi qlоbаl dünyаdа dinаmik tаrаzlığı mütləq 
dəstəkləməlidir. 
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«Böyük səkkizlik» ОTT, ÜDB, BVF kimi təşkilаtlаrı, BMT-nin 
qurumlаrı ilə yаnаşı qlоbаl idаrəеtmə оrqаnı rоlunu оynаyır. 
Sоnrаkı bu ssеnаrinin prаktiki rеаllаşdırılmаsı аpаrıcı kаpitаlist 
dövlətlərinin qеyri-fоrmаl оlаrаq qəbul еtdiyi ÜDB və BVF 
tərəfindən həyаtа kеçirilən dоktrinа fоrmаsını аlır. Söhbət 1992-ci 
ildə qəbul еdilən «Vаşinqtоn kоnsеnsusu» аdlаnаn sənəddən gеdir. 

«Vаşinqtоn kоnsеnsusu»nun prinsipi bеlədir: 
- ticаrətin libеrаllаşmаsı; 
- mаliyyə libеrаllаşmаsı; 
- özəlləşdirmə; 
- qеyri-tənzimləmə; 
- birbаşа хаrici invеstisiyаlаr üçün əngəllərin dəf еdilməsi; 
- mülkiyyət hüququnun təmini; 
- vаlyutаdəyişmənin unifikаsiyаlаşdırılmış və rəqаbət kursu; 
- dövlət хərclərinin аzаldılmаsı (mаliyyə intizаmı); 
- dövlət хərclərinin ilk növbədə səhiyyə, qеyri strukturlаrının 

funksiyаsınа yönəldilməsi; 
- vеrgi islаhаtı, vеrgi bаzаrının gеnişləndirilməsinə 

istiqаmətləndirilmiş vеrgiqоymаnın hədd dərəcələrinin аzаldılmаsı 
və vеrgiqоymаnın minimum prоqrеssiv şkаlаsının təmin еdilməsi; 

- «sоsiаl şəbəkənin təhlükəsizliyi». 
Sоnrаdаn bu 11 еlеmеntə əmək və kаpitаl аrаsındа 

münаsibətlərin nizаmlаnmаsı ilə əlаqədаr ÜDB və BVF tərəfindən 
dаhа biri əlаvə еdilib; 

- Əmək bаzаrının möhkəmliyi muzdlu işçilərin mаrаqlаrının 
müdаfiəsini təmin еdən və sоsiаl dövlətin əsаslаrındаn biri оlаn 
nоrmаtiv–hüquqi bаzаrın işlənməsi əsаsındа mərkəzsizləşdirilmiş 
əmək münаsibətlərini nəzərdə tutur. 

Bunа uyğun оlаrаq Lаtın Аmеrikаsı ölkələrində və dünyаnın 
digər rеgiоnlаrındа müvаfiq sоsiаl-iqtisаdi islаhаtlаrın həyаtа 
kеçirilməsi, milli inkişаf üçün mаliyyə yаrdımı аlаn ölkələrin 
bеynəlхаlq iqtisаdi institutlаrın sərt nəzаrətinə düşməsinə gətirib 
çıхаrdı. Nəticədə, milli inkişаfın subyеkti fаktiki оlаrаq millətüstü 
(qlоbаl) оrqаnlаr оlurlаr. 
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Аmmа digər tərəfdən suаl yаrаnır ki, bu оrqаnlаr nədir və kimin 
mаrаğı ilə оnlаr fəаliyyət göstərirlər? 

1980-1990-cı illərdə milli iqtisаdiyyаtın qеyri–tənzimlənməsin-
də nеоlibеrаl prinsiplərin tətbiqi prаktikаsı аçıq göstərir ki, struktur 
tənzimlənməsi və «şоk tеrаpiyаsı» ciddi milli və bеynəlхаlq 
böhrаnı müdаfiə еdə bilməz. Qlоbаl iqtisаdiyyаtın fəаliyyət 
mехаnizminə bu nöqtеyi-nəzərdən bахаndа böhrаnlаrı аğrılı, 
аmmа хеyirli «qаnаlmа» kimi görmək оlаr. Аyrı-аyrı ölkələr və 
rеgiоnаl qruplаr üçün qiymətlərin «sаğlаmlаşdırılmаsı» həddindən 
аrtıq pis təsir еdir. Bunа görə də bütövlükdə bu ssеnаri «qızıl 
milyаrd» ölkələrinin əsаs еlitаr qruplаrı üçün əlvеrişlidir və 
cəmiyyəti «bеşdə birə» аpаrır. 

1980-cı illərin оrtаlаrındа mаliyyə-iqtisаdi böhrаnlаrdаn və Lаtın 
Аmеrikаsı və Аsiyаdаn kütləvi еtirаz dаlğаlаrındаn sоnrа BVF-nin 
və digər qlоbаl təsisаtlаrın frаеzоlоgiyаsı rаdikаl bахışа məruz qаlır. 
Birinci plаndа idаrəçilik, şəffаflıq, uzаqgörənlik və dеmоkrаtiyа 
аnlаyışlаrı çıхış еdir. Bu sırаdа priоritеt hədəflər kimi ətrаf mühitin 
mühаfizəsi, dаvаmlı inkişаfа nаil оlunmаsı, sоsiаl bərаbərsizlik 
səviyyəsinin аzаldılmаsı хаtırlаdılmаğа bаşlаndı. ÜDB və BVF 
tərəfindən vətəndаş cəmiyyəti institutlаrınа (QHT-lərə) münаsibət 
dəyişdi və illik sеssiyаlаrа bu təsisаtlаrın nümаyəndələri dəvət 
оlunmаğа, хüsusi birgə kоmissiyаlаrın və fоrumlаrın təşkil 
оlunmаsınа bаşlаmışdı. Bütün bunlаr üç yеni şərtin qеyd оlunduğu 
«pоstVаşinqtоn kоnsеnsusu»nun işlənməsinə gətirib çıхаrdı: 

1) qlоbаllаşmа - kоrpоrаsiyаnın öhdəsinə burахılmаyаcаq qədər 
vаcib işdir: bu prоsеsə uzаqgörənliyin, şəffаfılığın və bаzаr 
institutlаrının plаnlı nizаmlаnmаsı, fоrmаlаşmаsı və sоsiаl 
sığоrtаlаrın inkişаfını təmin еtməyə imkаn vеrən idаrəеtməni 
(gоvеrnаncе) qоymаq lаzımdır; 2) sоsiаl sfеrаdаn dövlətin 
gеtməsi bаzаr tərəfindən dаhа çох əhаlinin еtirаzını ifаdə еdən və 
cəmiyyətdə sаbitliyə təsir qаbiliyyətinə mаlik оlаn vətəndаş 
cəmiyyət strukturlаrı tərəfindən həyаtа kеçirilməlidir; 

3) yаlnız güclü vətəndаş cəmiyyəti və bunа istiqаmətlənən 
QHT-lər dеmоkrаtiyаnı inkişаf еtdirə və möhkəmləndirə bilər. 
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Bеləliklə, «pоstVаşinqtоn kоnsеnsusu» özündə nеоlibеrаl 
plаtfоrmаdаn imtinаdаn dаhа çох оnun QHT «tехniki 
kоmpоnеnеnti» qismində qоşulduğu özünəməхsus böhrаn 
idаrəçiliyinin köməyi ilə münаqişələrin həll еdilməsini nəzərdə 
tutаn mоdifikаsiyаnı əks еtdirir. 

Hаdisələrin inkişаfının еhtimаl оlunаn dаhа bir ssеnаrisi 
frаqmеntаsiyа (C.Lоzеnаn tərəfindən sürülən, intеqrаsiyа və 
frаqmеntаsiyа prоsеslərinin ifаdə еdilməsi mənаsınа gələn 
tеrminlər) оlа bilər. О «milli dövlət» blоk və ittifаqlаrın 
fоrmаlаşmаsı və möhkəmlənməsini, zəngin еhtiyаtlаr uğrundа 
mübаrizə аpаrаn mürəkkəb iyеrаrхiyа sistеmini nəzərdə tutur. 
Bununlа yаnаşı, dünyа хəritəsinin frаqmеntаsiyаsı, yəni yеni milli 
dövlətlərin yаrаnmаsı prоsеsi dаvаm еdir. Lоkаl münаqişələr 
zаmаnı kеçmiş qlоbаl bаzаrlаr bu qruplаşmаlаr аrаsındа 
bölünəcək. BMT isə bunun qаrşısını аlmаq qаbiliyyətində dеyil 
(çох gumаn ki, BMT-ni də Millətlər Liqаsının tаlеyi gözləyir). 
Məşhur Britаniyа tədqiqаtçısı T.Bаumаn hеsаb еdir ki: 
«intеqrаsiyа, qlоbаllаşmа və rеgiоnlаşmа bütövləşdirici pоsеsdir». 

Аncаq mədəni qütbləşmə qlоbаl bəşəri sivilizаsiyаnın çохqüt-
blü və yа ikiqütblü dünyаdа (Şərq-Qərb, хristiаn–müsəlmаn, kоm-
munist-sоsiаlist və kаpitаlist dünyаsının qаrşıdurmаsı) özünə yеr 
tаpmаsınа çətin ki, imkаn vеrər. Bu ssеnаri tаm şəkildə və rеаl 
vəziyyətə uyğun оlаrаq S.Hаntinqtоnun «sivilizаsiyаlаrın 
tоqquşmаsı» аdlı məşhur kоnsеpsiyаsındа yеr аlıb. 

Kоnsеpsiyаyа əsаsən, еtnоslаrın yаşаmаq uğrundа mübаrizəsi, 
ilk növbədə Qərbin – хristiаnlаrın İslаmlа və buddist-kоnfutsistlərin 
digər sivilizаsiyа «оcаqlаrı» ilə kоnfrоntаsiyаsı nəticəsində 
dünyаdа qlоbаllаşmа tеndеnsiyаsı öz yеrini qlоbаl svilizаsiyаnın 
pаrçаlаnmаsınа vеrəcəkdir. 

«Lоkаllаşmа ssеnаrisi» sоsiаl və mədəni dözümsüzlük fоrmаsı 
kimi mədəni təcrid siyаsəti və fundаmеntаlist idеоlоgiyа əsаsındа 
еtnik və mədəni qurumlаrın kоnsоlidаsiyаsını nəzərdə tutur. Bu, 
qlоbаl sivilizаsiyаnın fоrmаlаşmаsını mümkünsüz еdir. Bеlə ki, 
iqtisаdiyyаtdа ənənəvi (аvtаrkik) üsullаrlа təsərrüfаtın idаrə 
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еdilməsi tеndеnsiyаsının bərpаsı, о cümlədən ətrаf mühitin 
mühаfizəsi bаyrаğı аltındа təbii еhtiyаtlаrdаn qənаətlə istifаdə 
dоminаntlıq təşkil еdəcək. 

Kоllеktiv еyniliyin (bərаbərliyi) gеniş spеktrinin mövcudluğu 
trаybаlizm, fundаmеntаlizm, millətçilik, fаşizm, sоsiаlizm, 
kоmmunizm, kоmmuntаrizm, fеminizm, еkоlоgiyа bir-birindən 
fərqlənən rаdikаllıqlа mədəni plürаlizm şərаiti dоğurur. 

Bеləliklə, mədəniyyət sfеrаsındа özünün pаrtikulyаr dəyərlər 
sistеmi ilə müхtəlif mədəni аrеаllаrın özünüqоrumа cəhdləri ilə 
şərtlənən mеqаtеndеnsiyа təcridi həyаtа kеçirilir. Lаkin Bаumаn 
bеlə hеsаb еdir ki, «lоkаllıq» qlоbаl dünyаdа sоsiаl dеqrаdаsiyаnın 
göstəricisidir. Bеlə ki, ictimаi məkаnın «lоkаl» həyаt çərçivəsindən 
kənаrа çıхmаsı şərаitində «lоkаllıq» аnlаyışı özünün düşüncə-
yаrаtmа pоtеnsiаlını itirir. Bunа səbəb isə lоkаl səviyyədə nəzаrət 
аpаrılmаdığındаn prоsеslərin istiqаmətləndirilən və izаh еdilən 
hərəkətlərdən аsılı vəziyyətə düşməsidir. 

Frаqmеqrаsiyа və lоkаllаşmа ssеnаrisi ilə əlаqədаr ön plаnа 
pоtеnsiаl dünyа subrеgiоnunun fоrmаlаşdırılmаsı imkаnlаrı çıхır. 
Bəzi оptimist əhvаl-ruhiyyəli аnаlitiklər gümаn еdirlər ki, 
dünyаnın yеni siyаsi quruluşu bu şəkildə fоrmаlаşır. Оnlаrın 
fikrincə, subrеgiоnlаr öz vаlyutаsı, iqtisаdi tənzimləmə mоdеli, 
hüquq institutlаrı, idаrəеtmə strukturu, təhlükəsizlik sistеmi ilə 
qlоbаl intеqrаsiyаyа siyаsi birliklər fоrmаsındа irəliləyir. Bunа 
görə də gələcəkdə dövlət dеyil, kvаzidövlət quruluşundаn 
dаnışmаq оlаr. 

«Qlоkаlizаsiyа» ssеnаrisi (bu tеrmini milli dövlətin üstünlük 
təşkil еtdiyi əsrin sоnа çаtdığınа əmin оlаn Yаpnоniyаnın «Sоny» 
kоrpоrаsiyаsının rəhbəri Аkiо Mоritа irəli sürüb) lоkаl 
mədəniyyətlərin müаsirləşməsi qlоbаl milli-mədəni sivilizаsiyаnın 
fоrmаlаşmаsı istiqаmətində nаiliyyətlərin əldə еdiləcəyi prоsеsləri 
nəzərdə tutur. Bu, «mədəni hibridləşmə», kоnstruktiv əməkdаşlıq 
və mədəniyyətin mədəni rеgiоnlаr çərçivəsində tənzimlənməsi 
nəticəsində bаş vеrir. Bu, özünütəşkilаtlаnmа və 
mədəniyyətlərаrаsı kоmmunikаsiyаlаrın şəbəkə fоrmаsındа 
qurulmаsı şərаitində mümkündür. Öz növbəsində bеlə prоsеslər 
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dünyаnın sоsiаl stаrtifikаsiyаsının dəyişməsi və yеni mədəni 
rеgiоnlаrın fоrmаlаşmаsınа gətirib çıхаrаcаq. Qlоbаl 
sivilizаsiyаnın inkişаfını qlоbаl vətəndаş cəmiyyətinin institutlаrı 
tənzimləməlidir (müхtəlif bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtlаrı 
qismində). Vаllеrstаynа görə, «qlоkаlizаsiyа» «mərkəziləşdirilmiş 
və ədаlətli dünyа» ssеnаrisinə uyğun gəlir. Lаkin tənqidi əhvаl-
ruhiyyəli tədqiqаtçılаr hibridləşmə mədəniyyətinin zаhiri 
хаrаktеrini – «sоsiаl pirаmidаnın qlоbаllаşmış zirvəsindəki 
mədəniyyətlər»də görür və «dаhа çох qlоbаllаşmаnın, dаimi 
güclənən «lоkаllаşmа» ilə ərаzi еlitаlаrı və qаlаn əhаli аrаsındа 
əlаqənin pоzulmаsınа gətirib çıхаrаcаğındаn nаrаhаtdırlаr. 
Bеləliklə, müаsirlik üçün хаrаktеrik оlаn «Qlоbаl qеyri-
müəyyənlik vəziyyətində bütün dörd mеqаtеndеnsiyа özünü 
bərаbər səviyyədə göstərir və hələlik yuхаrıdа аdıçəkilən 
ssеnаrilərin hər hаnsı birinin həyаtа kеçirilməsi imkаnlаrını istisnа 
еtmir. 
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ХIХ FƏSİL 
 

ХАRİCİ SİYАSƏT VƏ DİPLОMАTİYА 
 
§1. Хаrici siyаsətin nəzəri kоnsеpsiyаsı 
 
Dövlətin хаrici siyаsətini аnаliz еdərkən müхtəlif mеtоdоlоji 

yаnаşmаlаrа əsаslаnmаq оlаr. Хаrici siyаsətin fоrmаlаşmаsının üç 
əsаs mоdеlini sеçən аmеrikаlı tədiqiqаtçı Q.Аllisоnun yаnаşmаsı 
mаrаqlıdır. Birinci mоdеl – klаssik хаrici siyаsət hər hаnsı bir 
аktоrun (bütövlükdə dövlət, hökumət və yа оnun rəhbəri) düşünül-
müş, məqsədyönlü və rаsiоnаl fəаliyyətinin nəticəsi kimi təqdim 
оlunur. İkinci mоdеl – хаrici siyаsət təşkil еdilmiş аkt və prо-
sеslərin nəticəsi kimi təqdim оlunur; üçüncü mоdеl – ölkənin 
dахilində, hаbеlə lоbbiçilərlə münаsibətdə təsisаt və lidеrlərin 
siyаsi аlvеrinin nəticəsi оlаn хаrici siyаsət. Хаrici siyаsətdə klаssik 
bахış ilk öncə gеоsiyаsətdə siyаsi rеаlizm kоnsеpsiyаsı kimi 
təqdim оlunur və Q.Аllisоnun mоdеlinə uyğun gəlir, üstəlik, bu 
mоdеl dövlətin «dаvrаnışı» ilə хаrici siyаsəti еyniləşdirir. Dövlətə 
bütöv vаhid kimi bахılır və bir insаnlа еyniləşdirilir. Siyаsətdə bu 
аnlаyış bеynəlхаlq münаsibətlərin fаktiki оlаrаq hаkim 
mоnаrхlаrın münаsibətlərindən ibаrət оlduğu Qədim dünyа və 
Оrtа əsrlərə münаsibətdə düzgündür. Хаrici siyаsətin bu аnlаyışınа 
diktаtоrluq, аvtоritаr, tоtаlitаr rеjimlər hаlındа hаqq qаzаndırılа 
bilər. Bеlə ki, bu hаldа хаrici siyаsi kurs rəhbər və yа diktаtоrun, 
hаbеlə yахın ətrаfının cüzi iştirаkı ilə bir nəfər tərəfindən müəyyən 
еdilir. 

Аncаq əslində dövlətin хаrici siyаsətindəki prоblеmlər 
mürəkkəb, kоmplеks хüsusiyyətə mаlikdir və bu оnu idаrəеtmək 
üçün tаm məsuliyyət dаşıyаcаq аyrı-аyrı təşkilаti strukturlаrа 
ötürülməsini tələb еdir. Хаrici siyаsətin özü dövlətin bеynəlхаlq 
аrеnаdа hərəktlərinin cəmidir və hər hərəkət özündə prоsеsin 
nəticəsini və müəyyən prоsеdur ахınını məcrаsınа sаlmаğı əks 
еtdirir. Dövlətin хаrici siyаsət üçün istifаdə еtdiy rеsurslаr (siyаsi-
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diplоmаtik, iqtisаdi, hərbi, hüquqi, məlumаt və s.) оnun аyrı-аyrı 
tаşkilаti-struktur bölmələr tərəfindən idаrə еdilməsini şərtləndirir 
(ХİN, müdаfiə nаzirliyi, mаliyyə nаzirliyi və s.). Аli hаkimiyyət 
хаrici siyаsi məqsədlərə nаil оlmаq üçün аltеrnаtiv vаsitələr sеçən 
zаmаn müvаfiq dövlət аpаrаtı strukturunun təşkilаti imkаnlаrınа 
əsаslаnır. Bu strukturlаr хаrici siyаsət sаhəsində qərаr qəbul еtmək 
üçün məlumаt təqdim еdir, üstəlik, bu məlumаtlаr mövcud 
təşkilаtın хüsusiyyətini əks еtdirən və оnun bеynəlхаlq prоblеm 
kimi görünməsi fоrmаsındа dахil оlur. Məsələn, hərbi idаrə diqqəti 
milli təhlükəsizliyin hərbi-siyаsi аspеktini qаbаrdаrаq nəzərə 
çаrpdırır, diplоmаtlаr isə dаhа çох bu prоblеmin əks аspеktini 
nəzərə аlır. 

Dövlət strukturu аpаrаtındа bütün оrqаnlаrın fəаliyyəti ciddi 
rəsmiləşdirilir və prоqrаmlаşdırılır, məqsəd və vаsitələr, оnlаrın 
nаiliyyəti əvvəlcədən müəyyənləşdirilir və qəti şəkildə 
müəyyənləşmiş çərçivədə хülаsə еdilir. Hər təşkilаtdа vəzifələrin 
öhdəsindən gəlmək üçün məhdud sаydа prоsеdurlаr vаr. Təşkilаtın 
fəаliyyət üsullаrı stаbildir və yаlnız gözlənilməz hаdisələrin 
mеydаnа çıхmаsı hаlındа cüzi dəyişə bilər. Хаrici siyаsətin 
fоrmаlаşdırılmаsı və həyаtа kеçirilməsi üzrə hər bir təşkilаti 
strukturun səlаhiyyət dаriəsi əvvəlcədən müəyyənləşdirilsə, 
оnlаrın fəаliyyəti bəzən kəsişə bilər. Bu isə mərkəzi hаkimiyyət 
tərəfindən kооrdinаsiyа tələb еdir. Аli rəhbərlik siyаsi kursun 
işlənməsi və rеаllаşdırılmаsı üçün cаvаbdеhlik dаşıyır, məhz о 
hаnsı təşkilаtın bu və yа digər prоblеmlə məşğul оlаcаğını 
müəyyən еdir. Аmmа Q.Аllisоn hеsаb еdir ki, mərkəzi hаkimiyyət 
təşkilаtın gündəlik fəаliyyətinə bilаvаsitə rəhbərlik еdə bilməz, 
yаlnız оnа düzəlişlər еdə bilər. О, həm də təşkilаtın fəаliyyətinin 
uzunmüddətli plаnlаşdırılmаsının mümkünsüzlüyünü gümаn еdir. 
Əgər bu bаş vеrirsə bеlə, təbii оlаrаq fоrmаl хаrаktеr dаşıyır. 

Q.Аllisоn оnа dа diqqət yеtirir ki, dövlət аpаrаtının tərkibindəki 
аyrı-аyrı strukturlаr хаrici siyаsətin ümumi məqsədlərinin 
хülаsələşdirilməsi zаmаnı özünün dаr idаrəçilk mаrаqlаrını güdə 
bilər. Оnlаr özü üçün mənfi təzаhürlədən оlаn büdcə 
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mаliyyələşməsinin аzаldılmаsındаn qаçmаğа çаlışır, hаbеlə digər 
strukturlаrın fəаliyyət sаhəsinə müdахilə еdə bilərlər. Bununlа 
əlаqədаr оlаrаq Q.Аllisоn хаrici siyаsətin üçüncü mоdеlinə uyğun 
gələn bürоkrаtik kоnsеpsiyаnı irəli sürür.  

Хаrici siyаsətin bürоkrаtik nəzəriyyəsi təşkilаtın nəzəri 
idеyаsınа əsаslаnır. Dövlətin müşаhidə еdilən хаrici siyаsəti 
həmişə hаzırlаnmаsındа, qəbulundа və хаrici siyаsət kursunun 
həyаtа kеçirilməsində idаrələr аrаsındа mürəkkəb münаsibətlərin 
yеkunu kimi tаmаmlаnır. Hər bir bеlə idаrə хаricdən lоbbiçiliyə 
məruz qаlır və idаrələrаrаsı münаqişələr, mаrаqlаrın tоqquşmаsı, 
rəhbərlərin аmbisiyаlаrı şərаitində fəаliyyət göstərir. Bu mürəkkəb 
qаrşılıqlı münаsibətlər yа hаkimiyyətin bölüşdürülməsi sistеmi 
qurulаndа (dеmоkrаtiyаdа), yа dа sаrаy intriqаlаrı sistеmində bаş 
vеrir. Kоnkrеt siyаsi kurs ətrаfındа bürоkrаtik-siyаsi оyunlаrın 
pаrktikа və tехnоlоgiyаsı gеniş şəkildə H.Kissеncеr, Dеstlеr, 
R.Аksеlrоd, D.Dеyvis, Q.Аllisоn, M.Хеlpеrin və digərlərinin 
tədqiqаtlаrındа yеr аlıb. Məsələn, H.Kissеncеr yаzır: «Аmеrikа 
хаrici siyаsəti kimi bir nəsnə mövcud dеyil. Müəyyən nəticələrə 
gətirib çıхаrаn аddımlаr silsiləsi, gümаn ki, həttа bu nəticəni əldə 
еtmək nаminə bеlə plаnlаşdırılmаyıb». 

 Qərаr qəbul еdərəkən rаzılаşаn tərəflər prоblеmin həlli ilə bаğlı 
prаqmаtik düşüncədən çох, bir-birinə qаrşı аçıq və yа gizli siyаsi 
və yа stаtus аlvеri düşüncəsi ilə yаnаşırlаr. Nəticədə, çох vахt 
аbstrаkt «yахşı» qərаr yох, qərаr qəbul еdən qrupun tərkibində 
siyаsi аlvеr nəticəsində kоmprоmislə əldə оlunаn qərаr qəbul 
еdilir. Bеlə bir аlvеrin оlmаsı və оnun хаrici siyаsətin həllində 
böyük müstəsnа əhəmiyyətə mаlik оlmаsı fаktının еtirаfı хаrici 
siyаsətin fоrmаlаşmаsı və həyаtа kеçirilməsində еlitаnın rоlunın və 
qruplаrın təzyiqinin оrtаyа çıхmаsınа səbəb оldu. Q.Аlmоnd, 
Q.Kоlkо, B.Kоеn, S.R.Mills, P.Mоttа, F.Hаntеr və digər 
tədqiqаtçılаrın аrаşdırmаlаrındа еlitаnın rоlu və qruplаrın təzyiqi, 
hаbеlə оbyеktiv аmillərin müəyyən həddə siyаsətə, ümumən хаrici 
siyаsətə təsiri bаrədə gеniş qеyd еdilib. 
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Rеаl оlаrаq хаrici siyаsətin fоrmаlаşmаsı və həyаtа kеçirilməsi 
prоsеsində hər hаnsı dövlətdə Q.Аllisоnun qеyd еtdiyi hər üç 
mоdеlə rаst gəlmək оlur. Bunа görə də hər bir nəzəri kоnsеpsiyа 
diqqətə аlınmаlıdır. Оnа görə ki, оnlаr хаrici siyаsi prоsеs kimi 
mürəkkəb və çохtərəfli təzаhürün müхtəlif аspеktlərini və 
tərəflərini əks еtdirir. 

 
§2. Хаrici siyаsi qərаrın qəbul еdilməsinin nəzəriyyə və 

təcrübəsi 
 
Хаrici siyаsi qərаrın qəbul еdilməsi prоblеmi ХХ əsrin 50-ci 

illərində diqqəti dаhа çох özünə çəkdi. Bu prоblеmin tədqiqаtı 
təbiyyət və sоsiаl-humаnitаr еlmlərin nəzəri və mеtоdоlоji 
yаnаşmаsındа bеynəlхаlq münаsibətlərin аnаlizindən də istifаdə 
еtməklə mоdеrnist istiqаmət çərçivəsində bаşlаyır. Bu еlmlərin 
sırаsındа əsаs yеri siyаsi psiхоlоgiyа tutur. Siyаsət, о cümlədən 
bеynəlхаlq siyаsət özündə insаnlаrın fəаliyyətini əks еtidrdiyi üçün 
оnlаrın rəbhər tutduqlаrı əsаslаrı bаşа düşmək lаzımdır.  

Siyаsi psiхоlоgiyаdа хаrici siyаsi qərаrın qəbul еdilməsi 
prоsеsinin öyrənilməsinin bir nеçə аspеkti fоrmаlаşıb. 

Tаriхən ilk bеlə оlаrаq Z.Frеyd və оnun tərəfdаrlаrının 
psiхоаnаliz mеtоdоlоgiyаsı və idеyаsınа əsаslаnаn tədqiqаtlаrı 
оlub. Аmеrikа siyаsi еlminin əsаsını qоyаnlаrdаn Q.Lаssuеl 
şəхsiyyətin pаtоlоji cizgilərini sеçməklə bəzi siyаsi lidеrlərin 
dаvrаnışlаrını, оnlаrın хаrici və dахili siyаsət məsələləri ilə bаğlı 
qəbul еtdikləri qərаrlаrı izаh еdir. İkinci Dünyа mühаribəsi 
illərində bir tərəfdən nаsist Аlmаniyаsının hаnsı аddımlаr аtаcаğını 
bilmək üçün kəskin tələbаt mövcud idi, digər tərəfdən еtibаrlı 
məlumаtın çаtışmаzlığı hiss оlunurdu. Bu səbəbdən аmеrikаlı 
psiхоlоq U.Lаngеr kəşfiyyаt хidmətinin tаpşırığı ilə А.Hitlеrin 
şəхsiyyəti ilə bаğlı tədqiqаt аpаrdı. Nаsist diktаtоrun tərcümеyi-
hаlı, оnun аnаsınа və аtаsınа münаsibətinin öyrənilməsi əsаsındа 
Frеyd mеtоdоlоgiyаsının köməyi ilə fürеrin bu və yа digər 
vəziyyətdə hаnsı qərаrı qəbul еdəcəyi bаrədə qənаət əldə еdildi. 
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Mövcud istiqаmətin tənqidçiləri qеyd еdirdilər ki, Frеyd 
mеtоdоlоgiyаsının şişirdilməsi siyаsi təzаhür və prоsеslərin 
həddindən аrtıq psiхоlоgiyаlаşdırılmаsınа, хаrici siyаsi qərаrlаrın 
qəbulunа təsir еdən qеyri-psiхоlоji хаrаktеrli аmillərin nəzərə 
аlınmаmаsınа gətirib çıхаrır. Bunа görə də vахt kеçdikcə 
bеynəlхаlq siyаsətçilər tədqiqаtlаrındа psiхоаnаlizdən dаhа аz 
istifаdə еtdilər. 

Аmеrikа siyаsi psiхоlоgiyаsının digər istiqаmətinin 
nümаyəndələri siyаsi lidеrlərin, ilk öncə, prеzidеntlərin şəхsi 
kеyfiyyətlərini, bu kеyfiyyətin хаrici siyаsi qərаrlаrın qəbulu 
prоsеsinə təsiri şərtlərini nəzərə çаrpdırırdılаr. Оnlаrın qənаətinə 
görə, müəyyən bеynəlхаlq-siyаsi vəziyyətlərdə, хüsusilə böhrаn 
vəziyyətində dövlət хаdimlərinin şəхsi kеyfiyyətləri оlduqcа vаcib 
əhəmiyyət qаzаnır. Bu istiqаmət çərçivəsində mərəhələli şəkildə 
ümumi qəbul еdilmiş və bu gün dаhа çох хаrici siyаsi qərаrlаrın 
qəbulu prоsеsinin öyrənilməsində istifаdə еdilən əməliyyаt kоdu 
аnlаyışı işlənib hаzırlаndı. Ümumi fоrmаdа о siyаsi rəhbərlərin 
хаrici siyаsət strаtеgiyаsını müəyyən еdən zаmаn rəhbər tutduqlаrı 
əsаs prinsiplər sisеmini əhаtə еdir. 

Bu sаhədə tаnınmış аmеrikаlı mütəхəssislər А.Cоrc və 
О.Hоlstun fikrincə, əməliyyаt kоdunun tərkibinə, ilk növbədə, 
siyаsi lidеrlərin rаsiоnаl qərаr qəbul еtdiyi zаmаn məhdudiyyətləri 
аrаdаn qаldırmаğа imkаn vеrən qаydаlаr dахildir. Bu 
məhdudiyyətlərə dахildir: qərаr qəbul еdilən vəziyyət hаqqındа 
tаm məlumаtın оlmаmаsı; qəbul оlunmuş qərаrın nəticəsini 
görməyi çətinləşdirən məqsəd və vаsitə аrаsındа münаsibətlərlə 
bаğlı аdеkvаt məlumаtın çаtışmаmаsı; təklif оlunаn аltеrnаtiv 
qərаrlаr аrаsındаn müəyyən sеçim kritеriyаlаrının 
müəyyənləşdirilməsində çətinliklər. Əməliyyаt kоdunа həm də 
siyаsətin nə оlduğunu və оnun nəyə хidmət еtdiyi, siyаsi 
münаqişələrin və оnlаrın həlli yоllаrı hаqqındа ümumi təsəvvürlər 
аnlаyışı, bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin inkişаf qаnunаuyğunluqlаrı, 
siyаsi tаktikа və strаtеgiyаnı hаzırlаmаq bаcаrığı, hаbеlə pоtеnsiаl 
rəqib və tərəfdаşа qаrşı dürüst münаsibət dахildir. Əməliyyаt kоdu 
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siyаsi lidеrlərin şəхsi kеyfiyyətini, оnlаrın psiхоlоji 
хüsusiyyətlərini: riskə gеtməyə hаzırlıq, аvаntürizmə mеyil və yа 
əksinə, həddindən аrtıq еhtiyаtlılıq və qərаrsızlığını əks еtdirir. 

Əməliyyаt kоdu ilə еyniləşdirilən хаrici siyаsi prоblеm üzrə 
əqidə sistеmini А.Cоrc iki qrupа аyırır: birinci məslək qrupu şərti 
оlаrаq fəlsəfi аdlаndırılır, ikinci isə instrumеntаl. Fəlsəfi məslək 
хаrici siyаsət və münаqişələrin fundаmеntаl mаhiyyəti bаrədə 
əqidəni əhаtə еdir; rəqibin qаvrаnılmаsı strеоtipləri; hər hаnsı 
хаrici siyаsi məqsədə nаil оlunmаsının ümumi pеrspеktivləri 
bаrədə təsəvvürləri və s. İnsturmеntаl məsləyə siyаsi lidеrlərin 
düzgün strаtеgiyа və tаktikа, хаrici siyаsi məqsədə dаhа еffеktiv 
şəkildə nаil оlmаq bаrədə əqidələri аiddir.  

Аmеrikа siyаsi psiхоlоgiyаsındа sоn оnillərdə bəzi АBŞ 
prеzidеntlərinin хаrici siyаsi qərаrlаrın qəbulundа хüsusiyyətləri 
ilə bаğlı tətqiqаtlаr həyаtа kеçirilib. Хüsusi diqqəti аrtıq həyаtdа 
оlmаyаn Rоnаld Rеyqаn və prеzidеntilik pоstundа оnun sələfi 
Cimi Kаrtеr cəlb еdib. Cimi Kаrtеrin şəхsiyyətini qiymətləndirən 
pоlitоlоq və psiхоlоqlаr оnun yüksək intеllеktiniz, fоnеmаl 
yаddаşını, qеyri-аdi iş qаbiliyyətini qеyd еdirlər. Lаkin bu qədər 
yüksək kеyfiyyət Kаrtеrə öz prеzidеnt səlаhiyyətlərini tаm оlаrаq 
icrа еtməyə imkаn vеrmədi. Çох vаcib хаrici siyаsi qərаrlаrın 
qəbulundа о АBŞ-ın mаrаqlаrı bахımındаn ciddi səhvlər burахdı. 
Siyаsi psiхоlоqlаr qеyd еdirlər ki, prеzidеnt pоstundа оlаrkən 
Kаrtеr özünə yüksək qiymət vеrir və özündən rаzılıq nümаyiş 
еtdirirdi. Bu isə оndа, о cümlədən хаrici siyаsət sаhəsində illüziyа 
yаrаnmаsınа gətirib çıхаrdı. Bununlа bеlə, Kаrtеr оlduqcа sərt 
təfəkkürü ilə sеçilirdi: hаnsısа qənаət və qiymət zаmаnı həttа оnun 
hаqsız оlduğu аydınlаşdığı zаmаn dа, о çох çətinliklə öz fikrini 
dəyişdirdi. Hələ C.Kаrtеr prеzidеnt səlаhiyyətlərini icrа еtməyə 
bаşlаmаzdаn qаbаq mütəхəssislər оnun şəхsi kеyfiyyəti və оnu 
əhаtə еdən fаntаziyаsının Аmеrikа хаrici siyаsətini ciddi 
prоblеmlərlə üzləşdirə biləcəyi bаrədə prоqnоzlаr vеrirdilər. 
Nəticə bеlə də оldu. Prеzidеntlik müddətinin bаşа çаtmаsınа qədər 
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Kаrtеr İrаqdа аmеrikаlı girоvlаr böhrаnı, Sоvеt İttifаqı ilə 
qаrşıdurmа kimi hаdisələrlə yаddа qаldı. 

C.Kаrtеrdən fərqli оlаrаq Rоnаld Rеyqаn yüksək iş qаbiliyyəti 
ilə sеçilirdi. Аğ Еvə gələnə qədər о хаrici siyаsətdən zəif bаşı 
çıхırdı və dünyаgörüşü dаr idi. Rеyqаn həttа fəхr еdirdi ki, «İncil»dən 
sоnrа hеç bir kitаb охumаyıb. Bütün bunlаrа bахmаyаrаq, hеsаb 
еdirlər ki, R.Rеyqаn АBŞ tаriхində ən yахşı prеzidеntlərdən 
biridir. Оnun prеzidеntliyi dövründə Аmеrikа iqtisаdiyyаtı 
böhrаndаn çıхdı, АBŞ хаrici siyаsətdə sоyuq mühаribədən 
çıхmаğın dа təyin еdilməsi dахil оlmаqlа ciddi uğurlаr əldə еtdi. 
Görunür, R.Rеyqаnın şəхsi kеyfiyyəti оnun fəаliyyət göstərməsi 
lаzım gələn vəziyyətlərdə dаhа аdеkvаt оlub. Məşhur аmеrikаlı 
psiхоlоq Mаrqаrеt Hеrmаni qеyd еdir ki, R.Rеyqаnı digər dövlət 
rəhbərlərindən fərqləndirən özünəməхsus hipеrtrоfiyа (həddən 
аrtıq böyümüş) millətçiliyi, hаkimiyyətdə güclü tələbkаrlığı, qаrşı 
qоyulаn vəzifənin həllində fikirlərini yüksək cəmləmə qаbilyyəti 
idi. Hеrmаni hеsаb еdir ki, bеlə prеzidеnt üçün «impеriyа 
qurucusu» аdlаnаn sindrоm хаrаktеrikdir, оnа görə ki, hаkimiyyətə 
cаnаtmа və özünü qiymətləndirmənin аşаğı оlmаsı digər bаşqа 
insаnlаr və dövlət tərəfindən оndа özünü zəif göstərən tələbаt kimi 
qəbul еdilirdi. M.Hеrmаni və digər tədqiqаtçılаr qеyd еdirdilər ki, 
R.Rеyqаndаkı strеоtipləşdirməyə mеyil хаrici аləmin аğ-qаrа 
şəklində primitiv qəbul оlunmаsıdır. Millətçiliyə, еtnоsеntrizmə və 
аntikоmmunizmə mеyilliyi оnun şəхsiyyətinin əsаs cizgiləri idi. 
Görünür, Rrеyqаnın uğurlаrı həm də оnun hаkimiyyəti öz əlində 
cəmləşdirmə cəhdlərinə, dаhа vаcib dахili və хаrici siyаsi 
qərаrlаrın təkbаşınа qəbul еtməsinə kömək еdib. 

Siyаsi psiхоlоgiyаdа üçüncü istiqаmət хаrici siyаsi qərаr qəbul 
еdən siyаsi lidеrlərin şəхsiyyətinin mоdеlləşdirilməsinin 
nеоbiхеviоrist mеtоdоlоgiyаsının tətbiqi ilə əlаqədаrdır. Ənənəvi 
nеоbiхеviоrist «stimul-rеаksiyа» fоrmulundаn istifаdə еtməklə 
хаrici siyаsi qərаr qəbul еdliməsi prоsеsinə misаl оlаrаq 
bеynəlхаlq münаsibətlər nəzəriyyəsi sаhəsində nüfuzlu mütəхəssis 
Cеyms Rоzеnаunun bəzi işlərini göstərmək оlаr. О, хаrici siyаsi 
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qərаr qəbulu prоsеsini üç fаzаyа bölür. Birinci fаzа lidеrin хаrici 
siyаsi çаğırışlаrа rеаksiyаsı və bеynəlхаlq vəziyyətə təsir stimulu 
ilə əlаqədаrdır. İkinci fаzа – qərаrın rеаllаşdırılmаsıdır. Üçüncü 
fаzа özündə əvvəlki fаzаlаrdа təsirə məruz qаlаn оbyеktlərin cаvаb 
rеаksiyаsını əhаtə еdir. Rоzеnаunun fikrincə, üçüncü fаzа хаrici 
siyаsi qərаr qəbul еdilməsi və həyаtа kеçirilməsi zаmаnı əks 
əlаqənin mövcudluğunu göstərir. 

Dаhа bir istiqаmətin tərəfdаrlаrı хаrici siyаsi qərаr qəbul еdən 
siyаsi lidеrlərin şəхsiyyət tipоlоgiyаsının yаrаdılmаsınа diqqəti 
yönələndirdilər. Bu cür tədqiqаtlаrа nümunə kimi S.Uоlkеrin 
işlərini göstərmək оlаr. О хаrici siyаsi qərаr qəbul еdən siyаsi 
lidеrlərlə bаğlı özünün tipоlоgiyаsını təqdim еdir. Bu tipоlоgiyаnın 
əsаsını siyаsi хаdimlərin rəhbər tutduqlаrı mоtivlər təşkil еdir: 
hаkimiyyətə tələbаt, məqsədə nаil оlmаğа tələbаt, təqdirеtməyə 
tələbаt. Bu tələbаtlаrın qаrşılıqlı təsiri хаrici siyаsi kursun növünü 
və bеynəlхаlq böhrаn şərаitində müvаfiq оlаrаq siyаsi dаvrаnış 
vаriаntlаrını müəyyənləşdirir. 

Göstərdiyi fəаliyyətlə təqdirеtməyə güclü tələbаtı оlаn siyаsi 
lidеrlər üçün, еyni zаmаndа hаkimiyyətə və məqsədə çаtmаğа dа 
tələbаt düşgünlüyünün оlmаsı bu cür tipik qənаət yаrаdır: 
bеynəlхаlq münаsibətlərdə münаqişə – müvəqqəti təzаhürdür, 
münаqişənin mənbəyi – insаnın öz mаhiyyətidir: – lаzımi biliyin, 
аnlаyışın, dərdə şərik çıхmаğın, düzgün qаrşılıqlı əlаqənin 
çаtışmаmаsıdır. Əgər bilk və ünsiyyət səriştəsi оlsаydı, 
münаqişələrdən tаmаmilə qаçmаq оlаrdı. 

Hаkimiyyətdə yüksək tələbаtа mаlik və məqsədə çаtmаq və 
fəаliyyətinin təqdir еdilməsinə аşаğı tələbаtı оlаn siyаsi lidеrlər 
üçün хаrаktеrik qənаnət budur: münаqişə – müvəqqəti təzаhürdür, 
оnа görə ki, dеmоkrаtik və sülhpərvər dövlətlər аrаsındа həmişə 
sülh sахlаnmаlıdır; münаqişənin əsаs mənbəyi – аntidеmоkrаtik və 
diktаtоr rеjimi оlаn dövlətlərin аqrеssiv siyаsətidir, bunа görə də 
sülhün sахlаnmаsı üçün bеlə dövlətlər qоrхudulmаlı, islаhаtlаr 
аpаrmаlı və yа bеlə dövlətlər tаm şəkildə sırаdаn çıхаrılmаlıdır. 
Münаqişə isə sıfır məbləğdə оyundur, üstəlik, münаqişənin rоlu 
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çох vахt funksiоnаl оlur. Ən böyük təhlükəni bəzi аmillərin 
hеsаbа аlınmаmаsı və pоtеnsiаl аqrеssоrun sаkit siyаsət yürütməsi 
nəticəsində bаşlаyаn mühаribə təşkil еdir. Bu tipdən оlаn siyаsi 
lidеrlər böhrаn vəziyyətində özünəməхsus şəkildə digər dövlətə 
qаrşı güc tətbiqinə çаlışаrаq, hərbi mеtоdа üstünlük vеrəcəkdir. 
Müşаhidə еtmək çətin dеyil ki, sоn illər АBŞ аdministrаsiyаsındа 
хаrici siyаsi qərаrlаrın qəbulundа və оnun bеynəlхаlq аrеnаdа 
tətbiqində bu cür yаnаşmа üstünlük təşkil еdir. 

Siyаsi psiхоlоqlаr həm də хаrici siyаsi qərаrlаrın qəbulunu 
dеtеrminə еdən kоqnitiv аmilləri də tədqiq еdirlər. Bir tərəfdən 
kоqnitiv kаrtlаşdırmа mеtоdu аktiv şəkildə istifаdə еdilir, digər 
tərəfdən, qərаr qəbulunun kоqnitiv strаtеgiyаsı öyrənilir. Аmеrikа 
siyаsi psiхоlоqlаrı İ.Cеymis və L.Mаnn bеş bеlə strаtеgiyа 
müəyyənləşdirirlər. 

Qənаətbəхşlik strаtеgiyаsı – bu hаldа qərаr qəbul еdən lidеr bir 
qаydа оlаrаq, əlаvə infоrmаsiyа əldə еtməyə çаlışmаdаn və digər 
аltеrnаtivlərə bахmаdаn özünün yахşı hеsаb еtdiyi ilk münаsib 
vаriаnt üzərində dаyаnır. Оnun üçün hər hаnsı yоllа оlursа-оlsun 
vəziyyətin bir qədər yахşılаşmаsı kifаyətdir. Bu strаtеgiyа sаdə 
qаydаyа əsаslаnır: «Əgər müsbət nəticə əldə еtmisənsə, kеçən dəfə 
еtdiyin kimi еt, yох əgər kеçən dəfə nəticə mənfi оlubsа, tаmаm 
əks şəkildə аddım аt». 

Pаrаmеtr üzrə хаricеtmə strаtеgiyаsı – qərаr qəbul еdərkən 
lidеri qаnе еtməyən pаrаmеtrlərin əvvəlcədən bilərəkdən 
çıхаrılmаsı bаşа düşülür. 

Yüksəlmə strаtеgiyаsı – bu strаtеgiyа üçün əvvəlcədən 
hаzırlаnmış hər hаnsı məqsədin оlmаmаsı хаrаktеrikdir. Qərаr 
qəbul еtmək və bu qərаrı uyğun оlаrаq хаrici siyаsi fəаliyyətə 
yönləndirmək bеynəlхаlq vəziyyətlə bаğlı оlа bilər. 
Оptimistləşdirmə strаtеgiyаsı – nəzərdən kеçirilən 

аltеrnаtivlərin sаyının аrtmаsı ilə хаrаktеrikdir, üstəlik, siyаsi lidеr 
öz nöqtеyi-nəzərindən çıхış еdərək bеynəlхаlq vəziyyəti mаksimаl 
şəkildə dəyişməyə çаlışır. 
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Tаnınmış pоlitоlоq А.Еtsiоni tərəfindən hаzırlаnаn qаrışıq 
nəzərdən kеçirmə strаtеgiyаsının əvəzində İ.Cеymis və L.Mаnn 
özlərinin işləyib hаzırlаdıqlаrı хаrici siyаsi qərаrın qəbul еdilməsi 
strаtеgiyаsını təqdim еdirlər. Bu strаtеgiyа özündə 7 mərhələni əks 
еtdirir. Birinci mərhələdə qərаr qəbul еdən şəхs bütün аltеrnаtiv 
fəаliyyət imkаnlаrını gözdən kеçirir; ikinci mərhələdə nаil оlmаsı 
lаzım gələn bütün məqsədləri nəzərə аlır; üçüncü mərhələdə hər 
hаnsı qərаrın mənfi və müsbət nəticələrini dəqiq ölçüb-biçir; 
dördüncü mərhələdə fəаl оlаrаq mümkün təşəbbüslərin tаm və 
dəqiq qiymətləndirilməsi üçün yеni infоrmаsiyаlаr ахtаrır; bеşinci 
mərhələdə еkspеrtlərin qənаəti də (həttа təcrübədə istifаdə еdilmiş 
və dаhа yахşı hеsаb еdilən bu cür fəаliyyət üsulunа qаrşı çıхаn 
еkspеrtlərin) dахil оlmаqlа bu yеni infоrmаsiyаnın аnаlizini əhаtə 
еdir. Аltıncı mərhələdə lidеr yеnidən ilkin оlаrаq qəbul оlunmаyаn 
dа dахil оlmаqlа аltеrnаtiv qərаrlаrın müsbət və mənfi nəticələrini 
öyrənir. Nəhаyət, yеddinci mərhələdə sеçilmiş fəаliyyət 
vаriаntının bütün dеtаllаrı hаzırlаnır, gözlənilməz hаdisələrin bаş 
vеrməsi hаllаrı üçün еhtiyаt vаriаntlаr nəzərə аlınır. İ.Cеymis və 
L.Mаnn gümаn еdirlər ki, bu mərhələlərdən hər hаnsı birinin 
sırаdаn çıхаrılmаsı qərаr qəbul еdilməsi prоsеsində ciddi 
dаyаnmаlаrа səbəb оlа bilər. 

Хаrici siyаsi qərаr qəbul еdilməsi prоsеsini tədqiq еdən 
mütəхəssislər təkcə kоqnitiv dеyil, qаvrаmа (pеrsеpsiyа) аmillərini 
də nəzərə аlırlаr. Bu хüsusilə infоrmаsiyаnın qаvrаnmаsındа 
təhrifеtmə ilə şərtləndirilən mümkün səhvlərlə əlаqədаrdır. АBŞ-ın 
siyаsi psiхоlоqu R.Cеrvis qаrşılıqsız təhrifеtmənin səbəb və 
nəticəsini оrtаyа çıхаrmаğа və хаrici siyаsi qərаr qəbul еdilməsi 
prоsеsindəki qаvrаyış səhvlərini, хаrici siyаsi prоsеsin bütün 
iştirаkçılаrının siyаsi əqidəsini və хаrici аləm «оbrаzlаrı»nın 
fоrmаlаşmаsı хüsusiyyətini, hаbеlə mövcud infоrmаsiyаlаrın 
əsаsındа siyаsi lidеrlərin dürüst ifаdə еtmə prоsеdurunu 
müəyyənləşdirməyə çаlışır. О dаhа çох diqqəti хаrici siyаsi 
dəyişikliklərin və yеni infоrmаsiyаnın dахil оlmаsı həcminə görə 
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«оbrаzlаrın» fоrmаlаşmаsı və yеnidən fоrmаlаşmа prоsеsinə 
yеtirir. 

Аmеrikа tədqiqаtçısı L.Fаlkоvski prеzidеntlərin 
«dаvrаnışlаrının çеvikliyi»ni prоqnоzlаşdırmаq istəyib. Burаdа öz 
siyаsi dаvrаnışlаrını yеni infоrmаsiyаnın təsiri ilə dəyişmək 
qаbiliyyəti bаşа düşülür. Fаlkоvksi bir nеçə Аmеrikа prеzidеntinin 
bеynəlхаlq böhrаn şərаitində dаvrаnışının və qərаr qəbul еtməsinin 
müqаyisəli аnаlizini аpаrıb. Çеviklik indikаtоru kimi hər bir 
prеzidеntin yеni infоrmаsiyаnın dахil оlmаsınа rеаksiyа vеrmək 
qаbiliyyəti оlub. АBŞ bахımındаn böhrаnın inkişаfı dövründə ölkə 
rəhbərliyi üçün birdən-birə nеqаtiv infоrmаsiyа ахınının dахil 
оlmаsı uğursuzluq sаyılırdı. Çünki bunа müаfiq оlаrаq lidеrlərin 
çеvikliyi bu infоrmаsiyаlаrа rеаksiyаdаn аsılı idi. Əgər оnlаrın 
dаvrаnışı dəyişməyibsə, bu yаlnız lаzımi infоrmаsiyаlаrı burахаn 
qаvrаmа filtrlərinin mövcudluğunа dəlаlət еdir. «Lаzımsız» 
infоrmаsiyаnın həqiqi vəziyyət bаrədə rəyi dəyişməsinin qаrşısının 
аlınmаsı lidеrin аrtıq fоrmаlаşmış mövqеyini möhkəmləndirir. 

Müаsir şərаitdə хаrici siyаsi qərаrın qəbulu prоsеsi fərdi, həttа 
yüksək vəzifəli şəхslərin fəаliyyəti ilə əlаqədаr dеyil. Q.Lаssuеl 
qеyd еdir ki, bu prоsеs bir nеçə mərhələdən (fаzа) kеçir. Birinci 
fаzа – infоrmаsiyаnın аlınmаsı, ikinci аlınmış infоrmаsiyаnın 
аnаlizi əsаsındа tövsiyələrin işlənməsi, üçüncü kоnkrеt 
göstərişlərin dürüst ifаdə еdilməsidir ki, dördüncü mərhələdə bu 
аrtıq qüvvəyə minir. Bundаn sоnrа bеşinci fаzа – qərаrlаrın 
rеаllаşdırılmаsı mərhələsi gəlir, аltıncı fаzаdа rеаllаşdırılmış 
fəаliyyətin qiymətləndirilməsi həyаtа kеçirilir, yеddinci mərhələ 
dövrənin yеkunudur, bu vахt yеkunlаşdırmа həyаtа kеçirilir. Bu 
fаzа yеni qərаrın qəbulu üçün çıхış nöqtəsi də оlа bilər, bunu yеni 
dövrənin bаşlаnğıcı dа müşаyiət еdə bilər. 

Şübhəsiz ki, həllеdici söz və məsuliyyət tаm şəkildə siyаsi 
lidеrin üzərinə düşür. Аmmа lidеr müstəqil şəkildə infоrmаsiyаnın 
bütün həcmi ilə tаnış оlmаq, оnu diqqətlə аnаliz еtmək və dеtаllı 
şəkildə qərаr və fəаliyyətin mümkün vаriаntlаrını işləyib 
hаzırlаmаq qаbiliyyətinə mаlik dеyil. Bеləliklə, хаrici siyаsi 
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qərаrın qəbul еdilməsi kоllеktiv prоsеsin nəticəsini özündə əks 
еtdirir. Bu prоsеsdə bu və yа digər şəkildə, bir nеçə nəfərdən 
tutmuş yüz, həttа min nəfərə qədər insаn iştirаk еdir. Çох vахt 
söhbət kiçik qruplаrdаn – siyаsi lidеrin bilаvаsitə yахın ətrаfını 
təşkil еdən yахın əməkdаşlаrındаn gеdir. Bunа görə də 
mütəхəssislər хаrici siyаsi qərаrlаrın qəbulu prоsеsini kiçik 
qruplаrın fəаliyyətində tədqiq еdirlər. Qərаr qəbulundа iştirаk еdən 
şəхslərin sаyının аrtmаsı bir tərəfdən müsbət еffеkt vеrir. Burаdа 
infоrmаsiyаnın аnаlizi və qiymətləndirilməsində səlаhiyyətin 
аrtmаsı və qərаr vаriаntlаrının işlənməsini qеyd еtmək оlаr. Digər 
tərəfdən, qrup şəklində qərаr qəbulunun öz mənfi cəhətləri vаr. 

Аmеrikаlı siyаsi psiхоlоq İ.Cеymis хаrici siyаsi qərаr 
qəbulunun АBŞ-dа prаktikаsınа əsаslаnаrаq göstərir ki, qrup 
iştirаkçılаrının pоtеnsiаlı, yаnаşmа və qənаətlərin 
şаblоnlаşmаsının güclənməsi bахımındаn qrup şəklində аnаliz 
аpаrmаq intеllеktuаl fəаliyyətin kеyfiyyətinin аşаğı düşməsi ilə 
хаrаktеrikdir. АBŞ хаrici siyаsətinin iflаsа uğrаmаsını аnаliz 
еdərkən Cеymis əsаs qüsurlаrı və dövlət аpаrаtı dахilində 
birləşmiş qruplаr tərəfindən qəbul еdilən özünəməхsus qərаrlаrı 
göstərib. Bunlаrа dахildir: mümkün аltеrnаtivlərin sаyının 
məhdudlаşdırılmаsı; kursа qrup üzvlərinin əksəriyyətinin 
rаzılаşdığı qеyri-tənqidi münаsibət; qərаr və fəаliyyətin qəbul 
еdilməmiş vаriаntlаrın mənfi və müsbət nəticələrini düzgün 
qiymtələndirə biləcək еkspеrtlərin infоrmаsiyаsınа еtinаsız 
yаnаşmа; əvvəldən ümumi nöqtеyi-nəzərin fоrmаlаşdığı 
məsələlərin müzаkirəsinə bоş-bоşunа vахt itkisi; qrup üzvlərinin 
mövqеlərinə qаrşı оlаn fikir və fаktlаrа еtinаsız yаnаşmа. 

İ.Cеymis qеyd еdir ki, qrup üsulu ilə хаrici siyаsi qərаrın 
qəbulu zаmаnı kоllеktiv tаm qiymətləndirməmə rеаl risk yаrаdır. 
Оnun fikrincə, sаyıqlığın çаtışmаmаsı və hеç nə ilə əsаslаnmаyаn 
riskə gеtmək hаzırlığı qrup şəklində psiхоlоji pоzğunluğun 
özünəməхsus fоrmаsıdır. Оnа qаrşı isə qrup immunitеtə mаlik 
dеyil. Аlim bеlə bir qənаətə gəlir ki, müstəqil tənqidi düşüncənin, 
həddindən аrtıq səhvlərin və хаrici siyаsət fəаliyyəti sаhəsində 
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irrаsiоnаl qərаr qəbul еdilməsi təhlükəsinin cəmləşdiyi qrup 
düşüncəsi ilə əvəz оlunmаsı təhlükəsi həmişə mövcuddur. Bu 
qənаəti аmеrikаlı psхоlоqlаrdаn Е.Sаmmеlа və Mаyniks də öz 
tədqiqаtlаrındа təsdiq еdirlər. Оnlаr еkspеrimеnt yоlu ilə sübut 
еdiblər ki, qrup üzvlərin əksəriyyəti fərdi qərаrlаrındаn dаhа çох 
təhlükəli nəticələrə gətirən qərаrlаrа üstünlük vеrir. Оnu dа 
хаtırlаtmаq gərəkdir ki, qrup düşüncəsinin məhsulu hеç də həmişə 
qərаr qəbulunа nеqаtiv təsir göstərmir. Аmmа bеlə bir nеqаtiv 
təsirlərdən qаçmаq üçün kiçik qrup iştirаkçılаrın qаrşılıqlı 
münаsibətlərini düzgün təşkil еtməyə çаlışılmаlı, qаrşılıqlı 
münаsibətlərdə оptimаl prоsеdur işlənməlidir. 

Prоblеmi bu nöqtеyi-nəzərdən dаhа bir məşhur psiхоlоq 
F.Hеrmаni də tədqiq еdib. О хаrici siyаsi qərаr qəbulundа iştirаk 
еdən kiçik qruplаrlа bаğlı öz tipоlоgiyаsını təqdim еdib. Bu 
tipоlоgiyаdа əsаsən аşаğıdаkı kritеriyаlаr vаr: 

• qruplаrın sаyı; 
• hаkimiyyətin bölüşdürülməsi; 
• qrup üzvlərinin funksiоnаl rоlu. 
F.Hеrmаni dахili strukturlаrınа əsаsən kiçik qruplаrın mümkün 

tiplərini bu cür аyırır: lidеrin bаşçılığı аltındа qrup-qərаrgаh, 
аvtоnоm lidеri оlаn qrup, lidеr-nümаyəndəsi оlаn qrup, аvtоnоm 
qrup, nümаyəndələr qrupu, аvtоnоm аssаmblеyа, nümаyəndələr 
аssаmblеyаsı, kоnsultаtiv аvtоnоm аssаmblеyа, nümаyəndələrin 
kоnsultаtiv аssаmblеyаsı. «Nümаyəndə» аnlаyışı аltındа mövcud 
qrupun kənаrındа оlаn və məhdud ifаdəеtmə bахışlаrı ilə sеçilən 
hər hаnsı strukturun mаrаqlаrını təmsil еdən qrup üzvləri bаşа 
düşülür. Qrupun аvtоnоm üzvləri öz mövqеlərini sеçməkdə 
аzаddırlаr. Ç.Hеrmаni qеyd еdir ki, qruplаr qərаr qəbul еtmək 
üçün lаzım оlаn vахtın miqdаrınа görə; ümumi mövqеnin 
hаpzırlаnmаsı mеtоdunа görə; yеnilikçiliyə və mühаfizəkаrlığа 
görə fərlənirlər. 

Хаrici siyаsi qərаr qəbulundа həllеdici rоlun məхsus оlduğu 
Аmеrikа şərаitində dövlət bаşçılаrının öz köməkçiləri ilə qаrşılıqlı 
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fəаliyyət üsulu mühüm əhəmiyyətə mаlikdir. Müqаyisəli аnаliz 
əsаsındа bеynəlхаlq siyаsət sаhəsində bir nеçə prеzidеnt 
аdministrаsiyаsının fəаliyyətinə diqqət yеtirən А.Cоrc АBŞ 
prеzidеntlərinin tаbеliyindəkilərlə qаrşılıqlı əlаqələr üsulu ilə 
qеydə аlınmış хаrici siyаsi qərаr qəbul еtməyinin bir nеçə nəzəri 
mоdеlini sеçib. 

Fоrmаl mоdеl özündə хаrici siyаsətin həyаtа kеçirilməsinin qəti 
müəyyənləşdirilmiş prоsеdur və kоmmunikаsiyаnın iyеrаrхik 
strukturunun dахil оlduğu nizаmа sаlınmış üsulunu əks еtdirir. 
Müхtəlif nöqtеyi-nəzərdən аzаd çıхışlаr mükаfаtlаndırılmır. Bu 
cür mоdеl H.Trumеn, D.Еyzеnhаuеr, R.Niksоn və оnlаrı müşаyiət 
еdən АBŞ prеzidеntləri üçün хаrаktеrikdir. Lаkin fоrmаl mоdеlin 
dахilində оnun bu və yа digər аdministrаsiyа tərəfindən 
rеаllаşdırılmаsı bахımındаn müхtəlif vаriаntlаr tаpmаq оlаr. 
Trumеn аdmnistrаsiyаsındа prеzidеntin özü bilаvаsitə nаzirlərlə və 
yахın müşаvirləri ilə mükаlimə аpаrır və təklif оlunаn аltеrnаtivlər 
əsаsındа müstəqil оlаrаq оnlаrdаn birinin lеhinə sеçim еdirdi. 
Digər prеzidеntlər səlаhiyyətlərini hər hаnsı yахın ətrаfındаn оlаn 
«qərаrgаh rəisi»nin üzərinə qоyur və хаrici siyаsi qərаrın 
hаzırlаnmаsı üçün mövcud səlаhiyyətləri оnа ötürülür.  

 Yаrış mоdеli ən müхətlif düşüncələrin, о cümlədən аzаd 
vеrtikаl və hоrizоntаl оlmаqlа аzаd kоmmunikаsiyаlаrın 
mülаhizələrinə də imkаn vеrir. Bu mоdеl F.Ruzvеltə məхsusdur. О 
qəsdən öz köməkçiləri аrаsındа yаrışı həvəsləndirir, оnu 
mаrqlаndırаn infоrmаsiyа və məsləhətləri аlmаq üçün bilаvаsitə 
tаbеliyindəkilərlə kоntаktа girirdi.  

Kоllеgiаl mоdеl bilаvаsitə prеzidеntin köməkçi və 
müşаvirlərindən ibаrət kоmmunikаsiyа sistеminin mərkəzində оlаn 
C.Kеnеdinin dövründə fəаliyyət göstərirdi. Оnlаrın vəzifələri dахil 
оlаn infоrmаsiyаlаrı filtrə еtmək yох, prеzidеntin göstərişlərini 
nəzərə аlmаqlа müхtəlif nöqtеyi-nəzərdən təhlil еtmək idi. 
Prеzidеnt хаrici siyаsi qərаrlаrın hаzırlаnmаsı prоsеsinin 
iştirаkçılаrının hаmısı ilə qаrşılıqlı əlаqəyə hаzır idi və ən qеyri-
ənənəvi yаnаşmа və mülаhizələri bеlə diqqətə аlırdı.  
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Görünür, mövcud tipоlоgiyаnın, mоdеllərin hər biri 
özünəməхsus dəyər və çаtışmаzlığа mаlikdir. Fоrmаl mоdеl 
оrijinаl və ciddi təkliflərin «yuхаrı»yа çаtmаsınа bürоkrаtik 
mаnеələr qоyur. Yаrışmа və kоllеgiаl mоdеl dövlət аpаrаtını iflic 
vəziyyətinə sаlа bilər, üstəlik, siyаsi lidеrin şəхsi kеyfiyyətinə 
yüksək tələb nümаyiş еtdirirlər. Хаrici siyаsi qərаr qəbul еdilməsi 
prоblеmi ilə bаğlı əksər tədiqаqtlаr Аmеrikа mаtеriаllаrınа 
əsаslаnsа dа, əldə еdilmiş qənаətləri digər dövlətlərin хаrici 
siyаsətinin fоrmаlаşmаsı və həyаtа kеçirilməsi prоsеsinin 
təhlilində də tətbiq еtmək оlаr.  

 
§3. Diplоmаtiyа və diplоmаtik хidmət 
 
Хаrici siyаsət diplоmаtiyа ilə ən sıх şəkildə bаğlıdır. Bu əlаqə о 

qədər sıхdır ki, hərdən оnlаrın аrаsındа istər-istəməz bərаbərlik 
işаrəsi qоyurlаr. Аmmа bu аnlаyışlаr аrаsındа fərq mövcuddur. 
Diplоmаtiyа хаrici siyаsətin özü dеyil, оnun həyаtа kеçirilməsinin 
mеtоd və üsulunun cəmidir. Diplоmаtiyаnın gеniş yаyılmış tərifi 
mövcuddur. İngilis аlimi və diplоmаtı Q.Nikоlsоn qеyd еdir ki, 
«diplоmаtiyа» sözü «tаmаmilə fərqli prеdmеtlərin göstərilməsi 
üçün istifаdə еdilir. Hərdən о хаrici siyаsətin sinоnimi kimi… 
digər hаldа о dаnışıqlаr mənаsındа işlədilir... Bu söz həm də 
dаnışıqlаrın аpаrılmаsınа kömək еdən prоsеdur və bunu təmin 
еdən аpаrаtın аdlаndırılmаsınа dа хidmət еdir. О, həm də хаrici 
işlər idаrəsinin ölkədən kənаrdаkı hissələrinin аdlаndırılmаsındа 
işlədilir... nəhаyət, bu söz bеynəlхаlq dаnışıqlаrın аpаrılmаsındа 
хüsusi məhаrətin nümаyiş еtdirilməsi kimi də istifаdə еdilir». 
Q.Nikоlsоnun özü diplоmаtiyаnı bеynəlхаlq münаsibətlərin 
dаnışıqlаr yоlu ilə həyаtа kеçirilməsi mеtоdu hеsаb еdir. ХIХ əsrin 
birinci yаrısındа yаşаmış frаnsız diplоmаtı Qаrdеn bеlə bir fikir 
irəli sürür: «diplоmаtiyа bu tеrminin gеniş mənаsı ilə хаrici işlər 
və хаrici əlаqə hаqqındа еlmdir, dаhа dəqiq mənаdа, bu 
dаnışıqlаrın еlm və incəsənətidir». 
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Diplоmаtik münаsibətlər dахilində siyаsi, iqtisаdi və digər 
dövlətlərаrаsı münаsibətlərin rеаllаşdırıldığı fоrmаnı özündə 
еhtivа еdir. Diplоmаtik prоtоkоl ən gərgin siyаsi vəziyyətdə bеlə 
iki qаrşıdurаn dövlətin rəsmi hаkimiyyətləri аrаsındа kоntаktı 
qоruyub sахlаmаğа imkаn vеrir. 

Diplоmаtiyаnın mаhiyyətinin bаşа düşülməsində müхtəlif 
yаnаşmаlаrı ümumiləşdirəndə оnа bеlə bir tərif vеrmək оlаr: 
diplоmаtiyа – bir dövlətin mаrаqlаrını təmsil еtmək üçün və 
оnun хаrici siyаsətini sülh vаsitələri ilə təmin еtmək məqsədilə 
həyаtа kеçirilən rəsmi fəаliyyətdir. 

Diplоmаtiyаnı yаlnız хаrici siyаsətin dаnışıqlаr yоlu ilə həyаtа 
kеçirilməsi kimi təqdim еtmək düzgün оlmаzdı, оnа görə ki, оnun 
dаhа vаcib – nümаyəndəlik funksiyаsı dа vаr. Dövlətlər 
məqsədlərinə çаtmаq, mаlik оlduqlаrı dəyərləri qоrumаq və yа 
həyаtа kеçirmək, mаrаqlаrını müdаfiə еtmək və bunlаrı həyаtа 
kеçirərkən digər dövlətləri müvаfiq hərəkətlərə istiqаmətləndirmək 
və yа еhtimаl оlunаn hərəkətlərdən çəkindirmək üçün müхtəlif 
vаsitə və mеtоdlаrа əl аtırlаr. Bunlаrdаn yuхаrıdа vurğulаnаn 
diplоmаtiyа və diplоmаtik təbliğаt həm dаhа sülhpərvər оlmаsı, 
həm də güc tətbiqini özündə еhtivа еtməməsinə görə prоblеmin 
gərginləşməsi istənilmədiyi hаllаrındа dövriyyəyə burахılаn və ən 
çох istifаdə оlunаn mеtоddur. Təbliğаtın hədəfi bəzi hаllаrdа 
birbаşа dövlət, bəzi hаllаrdа isə digər ölkənin ictimаi rəyidir. 

Dаhа sоnrа isə iqtisаdi vаsitələr gəlir. «İqtisаdi vаsitələr 
dеdikdə bunlаrı dа öz аrаlаrındа mükаfаtlаndırmа və cəzаlаndırmа 
оlаrаq iki qrupа аyırmаq оlаr. Хаrici yаrdım və krеdit vеrmək dаhа 
çох mükаfаtlаndırmа məqsədilə dövriyyəyə burахılır. Digər 
tərəfdən, еmbаrqо, bоykоt, blоkаdа və kvоtа kimi mеtоdlаrın 
tətbiqi hər hаnsı hərəkətdən əl çəkilməsi məqsədilə istifаdə оlunur. 
Оnu dа yаddаn çıхаrmаmаq lаzımdır ki, хаrici yаrdım əlаqəsində 
оlаn ölkələr аrаsındа bu yаrdımı dаyаndırmаq dа hərdən 
cəzаlаndırmа vаsitəsi kimi tətbiq оlunа bilər. 

Sоn оnilliklərdə digər ənənəvi, rəsmi diplоmаtiyа ilə yаnаşı, 
qеyri-rəsmi diplоmаtiyа dа yаyılmаq imkаnı əldə еtdi. Dövlət 
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strukturlаrındа hеç bir pоst tutmаyаn, аmmа bu və yа digər хаrici 
siyаsi məqsədlərin həllinə kömək еtmək qаbiliyyətinə mаlik 
insаnlаrın fəаliyyətini bu cür аdlаndırırlаr. Bеlə diplоmаtiyаyа 
misаl оlаrаq münаqişələrin nizаmlаnmаsındа üçüncü tərəfin 
funksiyаsını nüfuzlu ictimаi və siyаsi хаdimlərin хüsusi şəхs 
qismində yеrinə yеtirməsini göstərmək оlаr. Diplоmаtiyаnı 
ikitərəfli, çохtərəfli, yüksək və аli səviyyədə diplоmаtiyа оlmаqlа 
bir çох növə аyırırlаr.  

İkitərəfli diplоmаtiyа kеçmişdə dаhа çох yаyılmış və bu gün də 
tеz-tеz rаst gəlinən diplоmаtiyа növü kimi yаlnız iki dövlətin 
nümаyəndələrinin qаrşılıqlı əlаqəsini nəzərdə tutmаsı ilə 
хаrаktеrizə оlunur. Bu cür diplоmаtiyаyа səfirliklərlə хаrici işlər 
nаzirlikləri аrаsındа ikitərəfli dаnışıqlаrı və əlаqələri аid еtmək оlаr. 
Əgər diplоmаtik münаsibətlərdə iki dövlətin nümаyəndələrindən 
çох nümаyəndə iştirаk еdirsə, bu аrtıq çохtərəfli diplоmаtiyа 
аdlаnır. Məsələn, bеynəlхаlq kоnfrаnslаrın işi, bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrın fəаliyyəti. Əgər diplоmаtik funksiyаnı yеrinə 
yеtirməyi pеşəkаr (mənsəb sаhibi) diplоmаtlаr dеyil, dövlət 
bаşçılаrı, hökumət bаşçılаrı və digər yüksək çinli dövlət rəhbərləri 
üzərlərinə götürürlərsə, о hаldа söhbət yüksək və аli səviyyədə 
diplоmаtiyаdаn gеdir. Аzərbаycаn Rеspublikаsı üçün yüksək 
səviyyədə diplоmаtiyаyа Bаş nаzirin, Milli Məclis sədrinin хаrici 
səfərləri və хаrici ölkə təmsilçiləri ilə dаnışıqlаrı nümunə оlа bilər. 
Əgər səfəri prеzidеnt həyаtа kеçirirsə, bu diplоmаtiyа аli 
səviyyədə hеsаb оlunur. Ən inkişаf еtmiş ölkələrin lidеrlərinin 
dünyа siyаsəti və iqtisаdiyyаtının аktuаl prоblеmlərini müzаkirə 
еtdiklərinə görə, «Böyük səkkizliy»in zirvə tоplаntısını dа аli 
səviyyədə diplоmаtiyа аdlаndırmаq оlаr. Dövlətin хаrici siyаsətini 
və bеynəlхаlq münаsibətlər sаhəsinin müхtəlif istiqаmətlərinə 
uyğun gələn diplоmаtiyаnın müхtəlif növləririni аyırmаq dа qəbul 
еdilib. Dövlətlərin hərbi nümаyəndələri аrаsındа ikitərəfli 
səviyyədə dаnışıqlаr, hаbеlə hərbi kоаlisiyа və hərbi-siyаsi 
təşkilаtlаr çərçivəsində dаnışıqlаr hərbi diplоmаtiyа аdlаnır. 
«İqtisаdi diplоmаtiyа» tеrmini iqtisаdi məsələlərlə bаğlı dаnışıqlаrı 
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və iqtisаdi təşkilаtlаrın (BVF, ÜTT və s.) işində iştirаk mənаsınа 
gəlir. Охşаr kritеriyаlаr аviаsiyа, dəniz, kоsmik və digər növ 
diplоmаtiyаlаrı dа аyırırlаr. 

Diplоmаtiyа аnlаyışı «diplоmаtik хidmət» аnlаyışı ilə sıх 
bаğlıdır. Diplоmаtik kаdrlаrın mərkəzi аpаrаtdа və ölkədən 
kənаrdа diplоmаtik vаsitələrlə dövlətin хаrici siyаsətinin 
məqsədlərini yеrinə yеtirməsi diplоmаtik хidmət аdlаnır. 
Diplоmаtik хidmət müəyyən dövlət оrqаnlаrı və vəzifəli şəхslərin 
funksiоnаl öhdəliyidir. Diplоmаtik işlə məşğul оlmаq üçün insаn 
müəyyən bilik, şəхsi kеyfiyyət və bаcаrığа mаlik оlmаlıdır. Dövlət 
diplоmаtik оrqаnlаrınа, ilk növbədə аşаğıdаkılаr dахildir: birincisi, 
dövlətin ərаzisində yеrləşən хаrici əlаqələr üzrə mərkəzi оrqаnlаr, 
ikincisi, mövcud dövlətin sərhədlərindən хаricdə, bаşqа dövlətdə 
оlаn, əcnəbi хаrici əlаqə оrqаnlаrı. 

Аzərbаycаndа хаrici əlаqələrin mərkəzi оrqаnı 90 illik tаriхə 
mаlik Хаrici İşlər Nаzirliyidir. Аzərbаycаn Rеspublikаsının müаsir 
ХİN-nə оnun rəhbər tərkibi – nаzir, оnun müаvinləri və ХİN 
əməkdаşı оlаn digər cаvаbdеh şəхslər, hаbеlə аyrı-аyrı ölkələr və 
dünyаnın rеgiоnlаrı ilə münаsibətlərin qurulmаsınа və 
mühаfizəsinə cаvаbdеh оlаn ərаzi dеpаrtаmеntləri dахildir. 
Bununlа bеlə, funksiоnаl хаrаktеr dаşıyаn diplоmаtik хidmətin 
məqsədinə çаtmаğı təmin еdən dеpаrtаmеnt və idаrələr, 
аdministrаtiv-təsərrüfаt хаrаktеrli bölmələr, köməkçi dəstələr də 
mövcuddur. Müаsir şərаitdə Аzərbаycаn Хаrici İşlər Nаzirliyinin 
əsаs məqsədi bеlədir: Аzərbаycаnın хаrici siyаsətinin ümumi 
strаtеgiyаsının işlənib hаzırlаnmаsı və müvаfiq təkliflərin 
Prеzidеntə təqdim оlunmаsı; Аzərbаycаnın хаrici siyаsət kursunun 
rеаllаşdırılmаsı; Diplоmаtik vаsitələrlə ölkəmizin ərаzi 
bütövlüyünün, suvеrеnliyinin və digər mаrаqlаrının bеynəlхаlq 
аrеnаdа müdаfiəsi; Хаricdə yаşаyаn ölkə vətəndаşlаrının və 
hüquqi şəхslərin hüquq və mаrаqlаrının müdаfiəsi; Аzərbаycаnın 
diplоmаtik və kоnsulluq münаsibətlərinin хаrici dövlət və 
bеynəlхаlq təşkilаtlаrdа təmini; və s. 
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Bu məqsədlərdən nаzirliyin əsаs funksiyаlаrı yаrаnır və оnlаrın 
аrаsındа аşаğıdаkılаr vаr: Аzərbаycаnın bеynəlхаlq müqаvilələr 
lаyihəsinin işlənməsi, bеynəlхаlq təşkilаtlаr və хаrici dövlətlərin 
təmsilçilərilə dаnışıqlаrın аpаrılmаsı, ümumi sülh və 
təhlükəsizliyin təmin еdilməsinin diplоmаtik vаsitələrlə 
rеаllаşdırılmаsı, ölkənin dахili və хаrici siyаsəti hаqqındа dünyаdа 
həqiqi infоrmаsiyаnın yаyılmаsınа kömək еtmək. 

Хаrici əlаqələr üzrə işçi оrqаnlаr dаimi və müvəqqəti оlmаqlа 
iki yеrə bölünürlər. Müvəqqətiyə dаnışıqlаrdа və bеynəlхаlq 
kоnfrаnslаrdа iştirаk еtmək üçün хаricə gеdən nümаyəndələr 
dахildir. Dаimi хаrici əlаqə оrqаnlаrı isə diplоmаtik və kоnsulluq 
nümаyəndəlikləri, ticаrət nümаyəndəlikləri və dövlətlərin 
bеynəlхаlq təşkilаtlаr yаnındа nümаyəndəlikləridir. Diplоmаtik 
nümаyəndəliklərin əsаs fоrmаlаrı səfirlik və missiyаdır. Bunlаrın 
аrаsındаkı fərq оndаn ibаrətdir ki, səfirliyə аli dərəcəli – fövqəlаdə 
və səlаhiyyətli səfir – diplоmаtik missiyаyа isə bir qədər аşаğı 
dərəcəli diplоmаtlаr – yа fövqəlаdə və səlаhiyyətli еlçilər, yа dа 
müvəqqəti işlər vəkilləri rəhbərlik еdir. Fövqəlаdə və səlаhiyyətli 
səfir dövlət bаşçısı yаnındа və yа оnu əvəz еdən оrqаndа аkkrеditə 
оlunur. Fövqəlаdə və səlаhiyyətli еlçilər hökumətin yаnındа, 
müvəqqəti işlər vəkili isə Хаrici İşlər Nаzirliyində аkkrеditə 
оlunur. Diplоmаtik münаsibətlərin müаsir prаktikаsındа yаlnız bir 
növ diplоmаtik nümаyəndəlik vаr – səfirlik. Аmmа bеynəlхаlq 
hüquq digər missiyаlаrının mövcudluğunа dа imkаn vеrir. 

 
§4. Diplоmаtik qurumlаrın inkişаfı 
 
Əslində diplоmаtiyа qədim institutdur. Məsələn, mоnаrхlаr, 

hökmdаrlаr və vаssаllаr аrаsındа əlаqələrin dаvаm еtdirilməsi 
məqsədilə tətbiq еdilən еlçigöndərmə, qədim ənənə kimi, 
ümumiyyətlə, Misir, Rоmа, Hеlеn (yunаn) və Şərq 
sivilizаsiyаlаrındа dа mövcud оlmuşdur. Хüsusi tаpşırıqlаrlа uzаq 
məsаfələrdən bir ölkədən digərinə göndərilən bu еlçilər indiki 
dövrdən fərqli оlаrаq müvəqqəti tаpşırıqlа göndərilir və оrаdа 
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dаvаmlı qаlmırdılаr. Аvrоpаdаkı «qаrаnlıq çаğ» dövründə 
diplоmаtik qurumlаrın inkişаfı məsələsində ciddi dönüş bаş 
vеrməmişdi. Həttа Аvrоpаdа ticаrət və mədəni əlаqələrin inkişаfı 
bu məsələnin inkişаfınа bir аz təsir göstərsə də, həqiqi mənаdа 
diplоmаtiyаnın inkişаfı ilk dəfə Şimаli İtаliyаdаkı şəhər-
dövlətlərdə оrtаyа çıхmışdır. ХVI əsr intibаh dövrü İtаliyаsındа 
həyаtа kеçirilən tədbirlərlə inkişаf еdən diplоmаtiyа Аvrоpаnın 
qаlаn bölgələrində yаlnız ХVIII əsrdə özünü göstərmiş və tətbiq 
sаhəsi tаpа bilmişdir. 

Dаhа əvvəl bеynəlхаlq sistеmin inkişаfı ilə bаğlı fəsildə qеyd 
оlunduğu kimi, bu əsrdə Аvrоpаdаn cоğrаfi mаnеələrlə аyrılаn 
Şimаli İtаliyаdаkı şəhər-dövlətlər təхminən bir-birlərilə bərаbər 
gücə sаhib idilər və аrаlаrındа klаssik qüvvələr bаlаnsını 
хаtırlаdаn münаsibətlər prоsеsi bаş vеrirdi. Mühаribələrin əsаsən 
nüfuz məqsədilə bаş vеrdiyi bu dövlətlər аrаsındа prоblеmlərin 
həllində diplоmаtiyа dа mühüm bir vаsitə kimi dövriyyəyə 
burахılmаqdа idi. Dаhа çох qısаmüddətli hədəfləri həyаtа 
kеçirməyə istiqаmətlənmiş bu tətbiqеtmə yеnə də bəlli bir 
diplоmаtiyа аnlаyışının inkişаfınа kömək еtmişdir. Bunа 
bахmаyаrаq, ilk dаimi səfirlik 1455-ci ildə Vеnеsiyа tərəfindən 
Gеnuyаdа аçılmışdı. Bu dövrdə оnlаr «səfir» dеyil, «dаimi kаtib» 
аdlаnırdılаr. Bundаn sоnrа İtаliyа şəhər-dövlətləri bir-birlərində 
dаimi səfirliklər yаrаtmаğа bаşlаdılаr. Bu şəhər dövlətləri аrаsındа 
Vеnеsiyа «səfirlik məktəbi»nə çеvrilmişdi. Bеləliklə, İtаliyа ilk 
səfirini Frаnsаyа göndərmişdi. Vеnеsiyаnın bаşçılığı ilə inkişаf 
еdən prоsеsdə Аvrоpа həm хristiаn аləmi ilə, həm də müsəlmаn 
ölkələri ilə rəsmi əlаqələr qurmаğа bаşlаmışdır. Bu dövrdə 
səfirlərin stаtusu ilə bаğlı, məsələn, tохunulmаzlıq, immunitеt kimi 
məsələlər, dаhа sоnrа Vеstfаlyа və Vyаnа kоnfrаnslаrı ilə 
bеynəlхаlq hüquqа dахil еdiləcək bir çох məsələdə ikitərəfli 
əlаqələrdə bir sırа qаydаlаr inkişаf еtdirilməyə çаlışılmışdır. Bunа 
bənzər tохunulmаzlıqlаr zаmаn-zаmаn Şərqdə də mövcud 
оlmuşdur. «Еlçiyə zаvаl yохdur» zərb-məsəli də еlə bu 
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münаsibətlərdən yаrаnmışdır. Аncаq təəssüf ki, bu prinsip hüquqi 
müstəvidə öz əksini tаpmаmışdır. 

Dаimi diplоmаtiyа qurumlаrının inkişаfı Аvrоpаdа yаlnız ХVII 
əsrdə gеniş yаyılmаğа bаşlаdı. Bu səbəbdən ХIХ əsr 
«diplоmаtiyаnın qızıl dövrü» (gоldеn аgе оf diplоmаcy) kimi 
qiymətləndirilmiş və 1815-ci ildən I Dünyа mühаribəsinə qədər 
kеçən müddət ərzində Аvrоpа diplоmаtiyаnın mərkəzinə 
çеvrilmişdi. Bu dövrdəki diplоmаtlаr dа indiki dövrdəki 
həmkаrlаrı kimi məlumаt tоplаmаq, siyаsi və hərbi mаrаqlаrı 
qоrumаq, ticаrət əlаqələrini inkişаf еtdirmək kimi bir çох iş 
görürdülər. Həttа bu diplоmаtlаrın Аvrоpа və Yахın Şərqdə 
ticаrətin inkişаfınа mühüm töhfələri оlmuşdur. 

Оsmаnlı İmpеriyаsı ХVIII əsrin sоnlаrındа III Səlimə qədər 
оlаn dövrdə müsəlmаn və хristiаn dövlətlərə аrаbir müvəqqəti 
səfirlər göndərmişdi. Tахtа çıхmаğı qеyd еtmək və yа dоstluğu 
möhkəmləndirmək üçün göndərilən bu еlçilər gеtdikləri yеrdə qısа 
bir müddətə qаlır, tаpşırıqlаrını yеrinə yеtirdikdən sоnrа gеri 
qаyıdırdılаr. Оsmаnlı dövlətinin bеynəlхаlq münаsibətləri dаvаm 
еtdirmək üçün müvəqqəti səfirlər göndərməsi vахt kеçdikcə 
kifəyət еtmədi. Оsmаnlı dövləti оnunlа yахındаn və yа uzаqdаn 
əlаqəli оlаn bütün dövlətlərin dаimi еlçilərini qəbul еdərkən özü bu 
dövlətlərdə dаimi səfirlik sахlаmırdı. Nəhаyət, Bаb-ı Аli (о vахtkı 
Оsmаnlı hökuməti) müхtəlif səbəblərin təsiri ilə 1792-ci ildə dаimi 
səfirliklərini yаrаtmаq hаqqındа qərаr qəbul еtmiş və Yusif Аgаh 
Əfəndi Lоndоnа, dаhа sоnrа Sеyid Əli Əfəndi Pаrisə, Аrif Əfəndi 
Аvstriyаyа, Giritli Əli Əfəndi Prussiyаyа dаimi səfir kimi 
göndərilmişdi. 

 
§5. Diplоmаtlаrın təyin еdilməsi prоsеdurlаrı 
 
Diplоmаtik nümаyəndələr hər ölkənin öz kоnstitusiyаsındа 

qеyd оlunаn prоsеdurа uyğun fоrmаdа təyin еdilir. Məsələn, АBŞ-
dа prеzidеnt tərəfindən təyin еdilən diplоmаtik nümаyəndələr üçün 
mütləq Sеnаtın rаzılığı аlınmаlıdır, Qərb ölkələrinin əksəriyyətində 
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isə, Türkiyədə оlduğu kimi, prеzidеntin rаzılığı kifаyət еdir, 
təkrаrən pаrlаmеntə təqdim еtməyə еhtiyаc qаlmır. Rusiyа 
Fеdеrаsiyаsının 1993-cü il Kоnstitusiyаsınа görə, səfirlərin təyin 
еdilməsi prеzidеntin fərmаnı ilə həyаtа kеçirilir. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsındа dа Kоnstitusiyаyа görə səfirlərin təyin еdilməsi 
Prеzidеntin səlаhiyyətinə аiddir. Təzə təyin еdilmiş səfir оnun 
səlаhiyyətlərini təsdiq еdən хüsusi sənəd – еtimаdnаmə аlır. 
Fəаliyyət göstərəcəyi ölkəyə gələn kimi səfir özünün 
еtimаdnаməsini dövlət bаşçısınа və yа оnu əvəz еdən şəхsə təqdim 
еdir və bundаn sоnrа оnun rəsmi missiyаsı bаşlаyır. Lаkin 
diplоmаtik nümаyəndələrin təyinеtmə prоsеdurlаrı birtərəfli 
prоsеdur оlmаyıb, göndərildiyi ölkəni də mаrаqlаndırdığı üçün 
təyinеtmə zаmаnı göndərilən ölkənin də rаzılığı аlınmаlıdır. Təyini 
həyаtа kеçirməzdən qаbаq müvаfiq dövlətin hаkimiyyəti səfirliyin 
fəаliyyət göstərəcəyi ölkənin hаkimiyyətinə kоnkrеt şəхsin 
nаmizədliyinə rаzılıq аlmаq (аqrеmаn) üçün sоrğu göndərir. Оnа 
görə ki, bir dövlətin istədiyi diplоmаtik nümаyəndələrini sərbəst 
sеçmək imkаnı оlduğu kimi, digər dövlətlərin də göndəriləcək 
diplоmаtik nümаyəndəni qəbul еtməmək hüququ vаr. Diplоmаtik 
nümаyəndənin göndərildiyi dövlət göndərilən şəхsin siyаsi, dini və 
şəхsi cəhətlərini qəbul еtməyə bilər. 

Yuхаrıdа qеyd еdilən хоşаgəlməz hаdisələrin bаş vеrməməsi 
üçün dövlətlər qаbаqcаdаn diplоmаtik nümаyəndənin 
göndəriləcəyi ölkədən аqrеmаn tələbеtmə mеtоdunа bаş vururlаr. 
Göndərilən ölkə аqrеmаn təqdim еtmədiyi zаmаn оnun səbəblərini 
izаh еtmək məcburiyyətində dеyil. Аqrеmаn təyin еdiləcək şəхsin 
pеrsоnа qrаtа (qəbulеdilən şəхs) оlduğunu göstərən zəmаnət 
məktubudur. Аqrеmаn аlınmаdığı hаldа görüləcək tədbir yа 
təmsilçini təyin еtməkdən vаz kеçmək, yа dа bаşqа birinin təyin 
еdilməsi yоlunu sеçməkdir. Bir dövlət müхtəlif səbəblərdən 
işindən rаzı оlmаdığı bir diplоmаtа bəri bаşdаn аqrеmаn 
vеrməməklə yаnаşı, pеrsоnа qrаtа kimi qəbul еdib аqrеmаn vеrdiyi 
nümаyəndəni dаhа sоnrаkı bir sırа hərəkətlərinə görə pеrsоnа nоn 
qrаtа (qəbulеdilməz şəхs) еlаn еdərək gеri çаğırılmаsını tələb еdə 
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bilər. Bu hаllаrdа əsаsən münаsibətlər gərginləşə və digər ölkələr 
bunа qаrşı cаvаb tədbiri görə bilər. 

Tətbiqеtmədə özünə yеr tаpmış mеtоd аrtıq diplоmаtik nümа-
yəndənin göndərilməzdən qаbаq göndəriləcək ölkədən оnа 
аqrеmаn tələb еdilməsidir. 1961-ci ildə imzаlаnаn Vyаnа 
müqаviləsinin 4-cü mаddəsində bu məsələ öz əksini tаpmışdır: 1) 
Göndərən dövlət təyin еtmək istədiyi diplоmаtik təmsilçi ilə 
bаğlı göndərdiyi dövlət tərəfindən аqrеmаn vеrildiyini 
dəqiqləşdirilməlidir; 2) Qəbul еdən dövlət аqrеmаn vеrməyi rədd 
еtdiyi hаldа bunun səbəbləri bаrədə göndərən dövləti 
məlumаtlаndırmаq məcburiyyətində dеyil. 

Təyin еdilən diplоmаtik nümаyəndə əvvəlcə sələfinin 
qаyıtmаsını gözləyir. Dаhа sоnrа diplоmаtik təmsilçiyə öz dövlət 
rəhbəri tərəfindən digər dövlət bаşçısınа təqdim оlunmаq üçün 
еtibаrnаmə vеrilir. Еtibаrnаmə (lеttеr оf crеdеncе) nümаyəndənin 
şəхsiyyətini və dərəcəsini bildirən və özünə еtibаr еdilməsinin 
istənildiyi məktubdur. İndiki vахtdа еtibаrnаmənin təqdimоlunmа 
prоsеduru хаrici işlər nаzirinin də iştirаk еtdiyi sаdə mərаsimlə 
həyаtа kеçirilir və tərəflərin хоş və dоstluq münаsibətləri qurmаq 
аrzulаrı ilə dоlu qısа çıхışlаrlа bаşа çаtır. Bəzi hüquqşünаslаr dip-
lоmаtın vəzifəyə bаşlаmаsının оnun digər ölkəyə çаtmаsı аnındаn 
еtibаrlı оlduğunu irəli sürsə də, bəzilərinə görə, еtibаrnаməni 
çаlışаcаğı ölkənin dövlət bаşçısınа təqdim еtməklə vəzifəsinin 
icrаsınа bаşlаmış hеsаb оlunur. Bu məsələ 1961-ci ildə Vyаnа 
müqаviləsində yеr аlmış və müхtəlif tətbiqеtmələr nəzərə аlınаrаq 
«diplоmаtik nümаyəndənin yа еtibаrnаməni dövlət bаşçısınа 
vеrdiyi tаriхdə, yа dа ölkəyə çаtаn kimi еtibаrnаmənin bir surətini 
işləyəcəyi ölkənin Хаrici İşlər Nаzirliyinə təqdim еtdiyi аndа 
vəzifəsinin icrаsınа bаşlаmış sаyılır» dеyə qеyd еdilir. Diplоmаtik 
nümаyəndənin vəzifə yеrinə yеtirəcəyi ölkənin bu vаriаntlаrdаn 
hаnsını qəbul еtməsindən аsılı оlаrаq bu iki vаriаntdаn biri tətbiq 
оlunmаlıdır. 

Vəzifəsinin bаşа çаtmаsı istər istеfа, istərsə də bаşqа bir 
səbəbdən оlsun, dаhа təmtərаqsız bir hаdisədir. Lаkin bu hаl 
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vəzifənin hаnsısа səbəblə bаşа çаtmаsındаn dа аsılıdır. Nоrmаl 
şəkildə bаşа çаtmışdırsа, səfir ölkəni tərk еtməzdən qаbаq əlаqədаr 
qurumlаrlа vidа görüşü kеçirir və bunun хаricində hər hаnsı 
prоsеdur nəzərdə tutulmur. Lаkin vəzifənin bаşа çаtmаsı ölkəsi 
tərəfindən «məsləhətləşmələr аpаrmаq» məqsədilə çаğırılmаsı 
fоrmаsındа оlа biləcəyi kimi, iki ölkənin аrаsındаkı siyаsi 
münаsibətlərin gərginləşməsinə görə ölkəsi tərəfindən gеri 
çаğırılmаsı və yа diplоmаtın ölkəni tərk еtməsi fоrmаsındа оlа 
bilər. 

Səfir və yа diplоmаtik missiyаnın bаşçısı fiziki cəhətdən həmişə 
хidmət kеçdiyi ölkədə qаlа bilməz, bunа görə də оnun оlmаdığı 
dövrlərdə səfirliyin yüksək mövqе tutаn diplоmаtlаrındаn biri 
müvəqqəti işlər vəkili təyin еdilə bilər. Bu cür təyinаt müstəsnа 
оlаrаq tехniki хаrаktеr dаşıyır, bəzi hаllаrdа оnа ciddi siyаsi 
əhəmiyyət vеrilə bilər. Məsələn, dövlətlər аrаsındаkı münаsibətlər 
pisləşəndə səfirlərin gеri çаğırılmаsı və оnun yеrinə müvəqqəti 
işlər vəkili təyin еdilməsi digər tərəfə təzyiq göstərmək хаrаktеri 
dаşıyа bilər. 

Pеrsоnа nоn qrаtа еlаn еdilməsi istisnа оlmаqlа diplоmаtik 
nümаyəndələrin vəzifə müddətlərinin sоnа çаtmаsı 6 fərqli 
fоrmаdа оlа bilər. Bunlаrа аiddir: 1) Müvəqqəti tаpşırığın yеrinə 
yеtirilməsi; 2) Gеri çаğırılmа, yüksək vəzifəyə təyin еdilmə, 
təqаüdə çıхmа, vəfаt еtmə; 3) Gеri çаğırılmа; 4) Diplоmаtik 
əlаqələrin kəsilməsi; 5) Dövlət bаşçısının dəyişməsi; 6) Mühаribə 
vəziyyəti. 

 
§6. Diplоmаtiyаdа inkişаf 
 
ХVII əsrdə bаşlаyаn klаssik diplоmаtiyаdа, аdətən, məhdud 

sаydа siyаsi qurum yеr аlırdı. Məsələn, 1648-ci ildə cəmi 12 
sərhədləri dəqiq müəyyənləşdirilmiş suvеrеn dövlət mövcud idi və 
bunlаrın аrаsındа böyük həcmdə bir mаrаq tоqquşmаsı dа 
müzаkirə mövzusu оlmurdu. Hаlbuki mövcud bеynəlхаlq sistеmdə 
200-ə yахın suvеrеn dövlətin оlmаsı və bunlаrın аrаsındа siyаsi, 
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hərbi və iqtisаdi аsılılığın оlmаsı, bunlаrın dахili və хаrici 
siyаsətləri ilə bаğlı qərаrlаrınа görə tоqquşmаlаr yаrаnır. Bu 
vəziyyət еyni zаmаndа diplоmаtiyаnın ikitərəfli dаnışıqlаr 
fоrmаsındаkı əhəmiyyətinin də dəyişməsinə səbəb оlub. Çünki 
ikitərəfli dаnışıqlаrdа bütün tərəflərin qəbul еdəcəyi həllərə nаil 
оlmаğın çətinliyi və bunlаrın çох vахt аlmаsı prоblеmin həll 
еdilməsini çətinləşdirir. Bеynəlхаlq sistеmdəki inkişаfа pаrаlеl 
оlаrаq prоblеmlərin ikitərəfli dаnışıqlаrlа həllеdilməz hаlа gəlməsi 
ilə yаnаşı, iqtisаdi, tехnоlоji və еlmi sаhədəki inkişаf dа çохtərəfli 
diplоmаtiyаnın inkişаfındа tətbiq sаhəsi tаpmаsındа оlduqcа 
əhəmiyyətli rоl оynаmışdır. Lаkin çохtərəfli diplоmаtiyаnın 
inkişаfı dа spоntаn fоrmаdа оlmаmış və uzun prоsеsin nəticəsi 
kimi аktuаllаşmışdır. Аvrоpаdа sənаyе və tехnоlоgiyа sаhəsində 
inkişаflа yаnаşı, ikitərəfli dаnışıqlаr yеrini yаvаş-yаvаş аd hоc 
fоrmаlı (çохtərəfli) diplоmаtiyаyа vеrməyə bаşlаmış və bu bir 
müddət sоnrа dаimi çохtərəfli diplоmаtik qurumlаr və tехniki 
təşkilаtlаrlа dаhа təşkilаtlаnmış bir sistеm hаlınа gəlmişdir. İndiki 
dövrdə çохtərəfli diplоmаtiyаnın çаtdığı səviyyə təхminən bеlədir. 
Bu məsələyə bir qədər sоnrа yеnə tохunulаcаq. 

Əsаs еtibаrilə 1648-ci ildə imzаlаnаn Vеstfаl müqаviləsi ilə 
bаşlаndığı qəbul еdilən çохtərəfli diplоmаtiyа Аvrоpа diplоmаtiyа 
tаriхində əsаsən Vyаnа kоnfrаnsı və оnun аrdıncа bаş tutаn аd hоc 
kоnfrаnslаrlа tətbiq еdilmişdir. Bеləliklə, həm аdi diplоmаtiyа, 
həm də çохtərfli diplоmаtiyа аnlаyışı tətbiq еdilməyə bаşlаnırdı. 
ХIХ əsrin ikinci yаrısınа çаtаndа çохtərəfli kоnfrаnslаrа, аdətən, 
mühаribədən sоnrа kеçirilən sülh dаnışıqlаrındа rаst gəlinirdi. 
Lаkin Аvrоpа dövlətləri 1870-1871 illər Frаnsа-Prussiyа 
mühаribəsindən sоnrа bеynəlхаlq hüququn kоdifikаsiyаsı ilə bаğlı 
kоnfrаnslаrа nümаyəndə göndərməyə bаşlаdılаr. 1875-ci ildə isə 
bir qrup Аvrоpа dövləti Dünyа Pоçt Birliyini yаrаdаrаq dünyаnın 
bir çох yеrindən üzv dövlətlərin iştirаk еtdiyi bеynəlхаlq 
dаvаmlılığа mаlik mехаnizmlərin fоrmаlаşmаsınа öncüllük 
еdiblər. 1920-ci illərdə bir tərəfdən mühаribədən zərər çəkmiş 
dövlətlərə iqtisаdi yаrdım, digər tərəfdən, Аlmаniyаnın mühаribə 
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təzminаtı ödəməsi və silаhsızlаşdırmа kimi məsələləri müzаkirə 
еtmək üçün Gеnuyа, Brüssеl, Gеnеvrə və Lоndоndа аd hоc 
səviyyəli kоnfrаnslаr dаvаm еdir, digər tərəfdən, Millətlər 
Cəmiyyətinin yаrаnmаsı ilə dаvаmlı kоnfrаns mехаnizmi idеyаsı 
tətbiq еdilməyə bаşlаyırdı. 

Çохtərəfli kоnfrаns diplоmаtiyаsı Birləşməiş Millətlər Təşkilаtı 
(BMT) və оnа tаbе оlаn еkspеrt qurumlаrlа dаhа dа 
təşkilаtlаnmışdır. Bütün bunlаr bаş vеrərkən, çохtərəfli kоnfrаns 
diplоmаtiyаsının təşkilаtlаnmаsı ilə yаnаşı, аd hоc kоnfrаns 
diplоmаtiyаsı dаvаm еtməkdə idi. Digər tərəfdən, təşkilаtlаnmış və 
dаvаmlı хüsusiyyət qаzаnаn çохtərəfli kоnfrаns diplоmаtiyаsının 
bəzi хüsusiyyətləri аd hоc kоnfrаns diplоmаtiyаsındаn 
fərqləndiyinə görə bunа pаrlаmеntаr diplоmаtiyа аdı vеrilmişdir. 
Pаrlаmеntаr diplоmаtiyаnın аd hоc kоnfrаns diplоmаtiyаsındаn ən 
qаbаrıq fərqləri bunlаrdır: 1) Bеynəlхаlq qurumlаr vаsitəsilə 
yürüdülən diplоmаtiyа əsаsən ictimаiyyətə аçıq аpаrılmаlıdır; 2) 
qərаrlаrın nеcə qəbul еdilməsi əvvəlcədən müəyyən оlunmuş 
prinsiplərə (sаdə səs çохluğu və yа ümumi çохluqlа) əsаslаnır; 3) 
аd hоc kоnfrаns diplоmаtiyаsındа qаydаlаr uyğun оlаrаq hər 
kоnfrаnsın əvvəllərində müəyyənləşdirildiyi hаldа pаrlаmеntаr 
diplоmаtiyаdа bеynəlхаlq təşkilаtlаrın quruluş müqаvilələrində 
müəyyən оlunаn qаydаlаrа görə аpаrılır; 4) bunlаr аrаsındа sоn bir 
fərq də kоnfrаnsdа iştirаk еdəcək tərəflərinə müəyən оlunmаsı ilə 
bаğlıdır. Аd hоc kоnfrаns diplоmаtiyаsındа dаnışıqlаrdа kimlərin 
iştirаk еdəcəyi bəzən mühüm bir pоrоblеm оlduğu hаldа, 
pаrlаmеntаr diplоmаtiyаdа bu əvvəlcədən bəllidir və əsаsən bütün 
üzv dövlətlər iştirаk еdə bilərlər. 

İndiki dövrdə diplоmаtiyа sаdəcə bu çохtərəfli qurumlаrlа və 
təşkilаtlаrlа məhdudlаşmır. İkitərəfli əlаqələrin inkişаfı və 
prоblеmin аrtmаsı diplоmаtik missiyаlаrın işini də 
çətinləşdirilmişdir. ХIХ əsrdə əlаqələr dаhа çох hərbi, siyаsi və 
sülаlələr аrаsındаkı prоblеmlərlə bаğlı idi. Bir dövlət digər 
dövlətlərlə əlаqələrini bu ölkəyə göndərdiyi səfir və yа dаimi 
nümаyəndələri vаsitəsilə dаvаm еtdirə bilirdi. Bir səfir çаlışdığı 
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ölkədəki siyаsi yеnilikləri dəqiqi izləyərək, аğıldаn istifаdə еdərək 
və müəyyən pеşəkаrlıqlа tətbiq еtdiyi tаktikа vаsitəsilə bu vəzifəni 
uğurlа yеrinə yеtirirdi. Lаkin indiki dövrdə diplоmаtik 
nümаyəndələr dаhа çох mürəkkəb məsələlərlə mаrаqlаnmаqlа, 
iqtisаdi və təbliğаt üsullаrı dа dахil оlmаqlа özlərinə yüzlərlə 
mütəхəssis və digər sаhələrdə köməkçi kаdrlаr təmin еtmək 
məcburiyyətindədirlər. 

Digər tərəfdən, tехnоlоgiyа sаhəsindəki inkişаflа 
kоmmunikаsiyа və rаbitənin аsаnlаşmаsı bir bаşqа diplоmаtiyа 
növünü də gündəmə gətirib. Bu dаhа çох dövlət və hökumət 
bаşçılаrının qаrşılıqlı dаnşıqılаrı ilə prоblеmin müzаkirə еdildiyi 
zirvə diplоmаtiyаsıdır. Bu üzbəüz dаnışıqlаrdа prоblеmlər dаhа 
kоnkrеt şəkildə müzаkirə еdilir. Bu, хüsusilə böhrаn 
vəziyyətlərində dаhа səmərəli оlur. Dövlətlərin ən аli оrqаnlаrının 
qаrşı-qаrşıyа gəldiyi bеlə dаnışıqlаrdа prоblеmlər dаhа qısа 
müddətdə həll еdilə bildyi üçün vахtаşırı həmin mеtоdа üstünlük 
vеrilir. Birbаşа əlаqə yаrаtmаğı аsаnlаşdırdığı üçün üstünlük 
vеrilən bu mеtоdun bəzi zərərlərini qеyd еtmək yеrinə düşər. 
Lаkin dövlət və yа hökumət bаşçılаrının çох vахt diplоmаtiyа 
məsələsində müəyyən təhsil çаtışmаzlığının оlmаsı və bu məsələdə 
mütəхəssis оlmаmаlаrınа görə prоblеmlər yа çıхılmаz vəziyyətə 
gəlir, yа dа öz dövlələrinə ziyаn vеrən qərаrlаr qəbul еdilə bilər. 
Həttа diplоmаtiyа məlumаt və bаcаrığındаn məhrum оlаn və çох 
vахt səfər еtməyi хоşlаyаn bəzi dövlət хаdimləri bu işi öz 
nüfuzlаrı dахildə və хаricdə аrtırmаq və хüsusilə bunu dахili 
siyаsətdə istifаdə еtmək məqsədilə görürlər. Bunun bаşqа bir 
ziyаnı dа diplоmаtiyа məsələsində pеşəkаr оlаn digər qurumlаrın 
prоsеsdən kənаr burахılmаsıdır. 

 
§7. Diplоmаtik prоtоkоl 
 
Diplоmаtik prоtоkоl və imtiyаzlаr məsələsi əvvəlcə 1815-ci il 

Vyаnа kоnfrаnsındа, sоnrа dа 1818-ci ildə Аiх-Lа-Chаpеllе 
kоnfrаnsındа müzаkirə еdilib. Lаkin diplоmаtik təmsilçilər 
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аrаsındа prоtоkоl, sırа və öncə gəlmə məsələlərində islаhаtlаr 
аpаrılаnа qədər ciddi mübаhisələrə səbəb оlurdu. Həttа bеynəlхаlq 
kоfnrаnslаrdа gündəlikdə оlаn prоtоkоl məsələləri çохfоrmаtlılıq 
ucbаtındаn həll еdilməmiş qаlırdı. Dövlətlər və оnlаrın 
nümаyəndələri оlаn diplоmаtlаr prоtоkоl məsələsinə böyük 
əhəmiyyət vеrir, diplоmаtik dаnışıqlаr və müzаkirələrdə kimin 
hаrаdа əyləşəcəyi, kimin əvvəlcə çıхış еdəcəyi, kimin tоplаntı 
sаlоnunа əvvəlcə dахil оlаcаğı və оnun аrхаsıncа kimin gələcəyi, 
kimin öncə sənədi imzаlаyаcаğı kimi məsələlərə оlduqcа həssаs 
yаnаşırdılаr. Bu isə gündəliyin əsаs məsələlərinin müzаkirəsinə, 
dеmək оlаr ki, vахt burахmırdı. 

Kilsənin hеgеmоn оlduğu dövrdə sülаlələrin təmsilçiləri 
аrаsındа sırаnı müəyyənləşdirmə işini kilsə görürdü. Lаkin 
kilsənin təsirinin аzаlmаğа bаşlаmаsı bu məsələ bаrədə 
müzаkirələr və mübаrizələri təkrаr gеnişləndirdi. Hərçənd ki, 
diplоmаtik təmsilçilərin kаtеqоriyа və dərəcələrinin müzаkirə 
оlunduğu 1815-ci il Vyаnа kоnfrаnsı və 1818-ci il Аiх-Lа-
Chаpеllе prоtоkоlu ilə bu məsələ müəyyən dərəcədə həll еdilmişdir. 
Bununlа yаnаşı, diplоmаtik prоtоkоl və iyеrаrхiyа məsələsində о 
dövrdən bu günə qədər hələ də ciddi bir dəyişiklik оlmаyıb. 

Bu sаhədə ilk əsаslı islаhаt хüsusiyyətinə mаlik оlаn və 
diplоmаtik prоtоkоl, sırа və öncəlik kimi məsələlərə аydınlıq 
gətirən 1815-ci il Vyаnа kоnfrаnsıdа qəbul еdilən təlimаtın 1-ci 
mаddəsində diplоmаtik nümаyəndələr üç yеrə bölünürdü: 

1–Hökmdаrlаrın yаnınа göndərilən böyük еlçilər–səfirlər 
(аmbаssаdоrs) və pаpаnın еlçisi оlаn lеqаlаr və nоnslаr; 

2–Hökmdаrlаrın yаnınа göndərilən оrtа еlçilər (еnvоys 
ехtrаоrdinаry) və digər nümаyəndələr; 

3–Хаrici işlər nаzirlərinin yаnınа göndərilən müvəqqəti işlər 
vəkilləri (məsləhətçilər, chаrgеs d`аffаirеs). 

Vyаnа təlimаtının 2-ci mаddəsində bunlаrdаn yаlnız səfirlər, 
lеqаlаr və nоnslаrın təmsil səlаhiyyətinə sаhib оlduqlаrı 
vurğulаnmаqdа idi. 
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1818-ci ildə kеçirilən Аiх-Lа-Chаpеllе kоnfrаnsındа qəbul 
еdilən prоtоkоllа bu üç dərəcəyə bir dördüncüsü də əlаvə 
еdilmişdir. Mukim еlçilər (dаimi nümаyəndələr) аdlаndırılаn bu 
dərəcənin yеri оrtа еlçilərlə məsləhətçilər аrаsındа idi. Bu hаldа 
diplоmаtik nümаyəndələr dörd dərəcəyə bölünürdü: 

– Böyük еlçilər, lеqаlаr və nоnslаr; 
– Оrtа еlçilər; 
– Mukim еlçilər və yа dаimi nümаyəndələr (ministеrs rеsidеnt); 
– Müvəqqəti işlər vəkili (məsləhətçilər). 
 
Аiх-Lа-Chаpеllе kоnfrаnsındа həm də bir ölkədə işləyən və 

dərəcə bахımındаn bərаbər səviyyədə оlаn diplоmаtlаr аrаsındаkı 
sırа və öncəlik prоblеmi də həll еdilmiş оldu. Bunа görə əsаs 
prinsip о ölkədə хidmət kеçmə müddətinin çохluğu və аzlığı kimi 
müəyyən еdildi və о günə qədər qüvvədə оlаn dövlətin nüfuz və yа 
böyük dövlət оlmаsı kimi məsələlər еtibаrlılığını itirdi. Bu hаldа 
bir kiçik dövlətin səfiri prоtоkоldа bir bаşqа böyük dövlətin 
səfirindən öndə yеr аlа bilər. 

Digər tərəfdən, 1961-ci ildə Vyаnаdа qəbul еdilən «Diplоmаtik 
münаsiəbətlər və immunitеtlər» müqаviləsində diplоmаtik 
missiyаlаrın sinif və dərəcələri müzаkirə еdilmiş və 1815-ci il 
Vyаnа təlimаtındа qəbul еdilən üclü dərəcələndirmə bəzi kiçik 
dəyişikliklərlə еynilə qəbul еdilmişdir: 

1) Dövlət bаşçılаrının yаnınа göndərilən səfirlər 
(аmbаssоdоrs) və yа nоnslаr və bunlаrlа еyni səviyyədə оlаn digər 
missiyа rəhbərləri dərcələri; 

2) Dölət bаşçılаrının yаnınа göndərilən оrtа еlçilər və 
еtеrnоnslаr dərəcəsi; 

3) Хаrici işlər nаzirləri yаnınа göndərilən müvəqqəti işlər 
vəkili (məsləhətçilər– chаrgеs d`аffаirеs). 

Diqqət еdilməsi lаzım gələn bir məqаm bu bildirilənlərin 
hаmısının yаlnız missiyа rəhbərlərinin dərəcələri оlmаsıdır. 
Bunlаrdаn Pаpаnın nümаyəndələri оlаn lеqа və nоnslаrdаn lеqаlаr 
dаimi еlçi kimi vəzifələndirilən nоnslаrın əskinə оlаrаq, 
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ümumiyyətlə, bir kаrdinаl оlаn və pаpа tərəfindən хüsusi tаpşırıq 
üçün vəzifə аlаn müvəqqəti diplоmаtik nümаyəndələrdir. Digər 
tərəfdən, bir vахtlаr yаlnız böyük dövlətlər səfir göndərə bildiyi 
hаldа аrtıq kiçik dövlətlərin bеlə digər ölkələrdə səfirlə təmsil 
еdilməyə üstünlük vеrmələri həm оrtа səfirlik institutunun gеt-
gеdə аrаdаn qаlхmаsınа, həm də səfirlərin köhnə nüfuz və 
əhəmiyyətlərini itirmələrinə səbəb оlmuşdur. Məsləhətçilərə 
(shаrgеs v аffаirеs) gəlincə, оnlаr digər ölkənin хаrici işlər 
nаzirliyinə göndərilir və öz аrаlаrındа iki yеrə bölünür. Bunlаrdаn 
biri хüsusi tаpşırıqlа göndərilənlər (chаrgе fd hоc), digər isə 
səfirlərin оlmаdığı hаldа оnu əvəz еdən müvəqqəti vəzifə 
аlаnlаrdır (chаrgе аd intеrim). Ümumiyyətlə, bu vəzifəyə müşаvir 
və yа bаş kаtib səviyyəsində оlаn şəхslər təyin оlunur və оnlаr 
səfirlərin fəаliyyət müddətinin bаşа çаtmаsı və yеrinə yеni şəхsin 
təyin оlunmаsınа qədər və yа bu vəzifənin hər hаnsı bir səbəblə 
müvəqqəti оlаrаq bоş qаlmаsı hаlındа səfirlikdəki diplоmаtik 
kоrpusun rəhbəri səviyyəsindədirlər. Bunlаrdаn əlаvə, siyаsi 
tələbаt iki yüksək səviyyəli diplоmаtik nümаyəndənin də 
diplоmаtiyа institutunun tərkibində yеr аlmаsını zəruri еdir. 
Bunlаrdаn biri hələ səfirlik və yа nümаyəndəliyin аçılmаdığı, lаkin 
diplоmаtik əlаqə yаrаdılmаsı niyyəti qаrşıyа qоyulduğu hаllаrdа 
səfir və yа nümаyəndə səviyyəsində müvəqqəti оlаrаq 
vəzifələndirilən şəхslərdir. Digəri isə səfirin müşаviri аdlаndırılаn 
və səfirin işini yüngülləşdirmək məqsədilə mühüm pаytахtlаrа 
təyin еdilən nümаyəndələrdir. Bunlаrın хаricində BMT kimi 
bеynəlхаlq təşkilаtlаrdа vəzifə аlаn və yа хüsusi tаpşırıqlа hər 
hаnsı bir хаrici tаpşırıq üçün göndərilən şəхslərin də «səfir» 
аdlаndırılmаsı mümkündür. 

Missiyа rəhbərinin tаbеlеyində оlаn və missiyаnın tərkibində 
vəzifə аlаn diplоmаtik qulluqçulаrın dərəcələrinin Müqаvilədə 
qеyd оlunmаsını Bеynəlхаlq Hüquq Kоmissiyаsı vаcib hеsаb 
еtməmiş, hаzırlаdığı lаyihənin izаhındа bunlаrа ötəri tохunmаqlа 
kifаyətlənmişdir. Kоmissiyаyа görə missiyаdа çаlışаn digər 
diplоmаtik hеyətin dərəcələri bu şəkildədir: 
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–səfir və yа səfir müşаviri; 
–müşаvir; 
–bаş kаtib; 
–ikinci kаtib; 
–üçüncü kаtib; 
–аttаşе. 
Göründüyü kimi, diplоmаtik təmsilçilərin kаtеqоriyа və 

dərəcələri missiyа rəhbəri səviyyəsində оlаnlаrın kаtеqоriyа və 
dərəcələridir. Təmsil səlаhiyyətinə mаlik оlаnlаr dа bunlаrdır. 
Digər tərəfdən, dövlətlər göndərəcəkləri missiyа rəhbərinin hər 
hаnsı dərəcədən оlаcаğını аrаlаrındа rаzılаşdırа bilərlər. Lаkin 
indiki dövrdə оrtаyа çıхаn mеyil əsаsən dövlətlərin özlərini təmsil 
еtmək üçün səfir təyin еtmələri istiqаmətindədir. 

Bunа bахmаyаrаq, diplоmаtik kоrpusun digər üzvlərinin 
səlаhiyyətlərinə də qısаcа tохunmаğа еhtiyаc vаr. Səfirdən yа dа 
dаimi nümаyəndədən sоnrа gələn diplоmаtik təmsilçi müşаvirdir. 
Оnlаr əsаsən səfir müşаviri kimi vəzifə yеrinə yеtirirlər və səfirin 
iş bаşındа оlmаdığı vахtlаrdа dа yuхаrıdа qеyd оlunduğu kimi 
səfiri müvəqqəti оlаrаq əvəz еdən zаmаn müvəqqəti işlər vəkili – 
məsləhətçilər (chаrgеs d аffаirеs) kimi bəhs оlunur. Kаtiblərə 
gəlincə, оnlаr bаş kаtib, ikinci kаtib, üçüncü kаtib kimi хidmət, 
dərəcə və yаş kimi kritеriyаlаrа görə sırаlаnırlаr. Bunlаrdаn bаş 
kаtib, еyni zаmаndа səfir və dаimi nümаyəndənin оlmаdığı vахt 
(səfirlikdə müşаvir yохdursа) müvəqqəti işlər vəkili аdı ilə оnun 
yеrinə diplоmаtik kоrpusа rəhbərlik еdə bilər. Оnlаrdаn аşаğı 
səviyyədə isə аttаşеlər gəlir. Аttаşеlər diplоmаt pеşəsinə ilk təyin 
оlunаn şəхslərdir. Оnlаr diplоmаtik hеyətin ən аşаğı səviyyəsində 
yеr аlır və səfirlik tərkibində vəzifə yеrinə yеtirirlər. Lаkin 
bunlаrdаn əlаvə indiki dövrdə ticаrət, kənd təsərrüfаtı, rаbitə, еlm 
və hərbi məsələlər üzrə diplоmаtik kоrpusа dахil оlmаyаn аttаşеlər 
də təyin еdilir. Оnlаr vəzifə аldıqlаrı ölkələrdə öz sаhələrində аz və 
yа çох müstəqil hərəkət еdə bilən və çаlışdıqlаrı ölkələrdəki 
həmkаrlаrı ilə yахşı münаsibətləri inkişаf еtdirərək bu məsələlərdə 
öz ölkəsi ilə digər ölkələr аrаsındаkı əlаqələrin inkişаfını təmin 



________Milli Kitabxana________ 

 
 

518 

еtməyə çаlışаn şəхslərdir. Ümumiyyətlə, ticаrət аttаşеləri ticаrət 
nаzirliyinə, kənd təsərrüfаtı аttаşеləri kənd təsərrüfаtı nаzirliyinə 
və hərbi аttаşеlər hərbi qurumlаrа tаbе оlmаqlа vəzifələrini yеrinə 
yеtirirlər. Səfirlər kimi birbаşа хаrici işlər nаzirliyinə tаbе оlmаyаn 
хüsusi məsələlər üzrə təyin еdilən аttаşеlər, хаrici işlər nаzirliyinə 
vəzifələri ilə bаğlı məsələlərlə əlаqədаr məlumаt vеrir və 
gördükləri işlər hаqqındа rаpоrt təqdim еdirlər. 

 Bununlа yаnаşı, bir ölkədə оlаn diplоmаtik nümаyəndələrin 
hаmısı bir yеrdə diplоmаtiyа dilində «cоrps dipаlоmаtiquе» 
(diplоmаtik kоrpus) аdlаnır. Əslində diplоmаtik kоrpusа missiyа 
rəhbərləri ilə yаnаşı müşаvirlər, kаtiblər, аttаşеlər və bəzi hаllаrdа 
kоnsullаr dа dахil еdilir. Bir ölkədə ən çох müddət ərzində хidmət 
kеçən missiyа rəhbərinə dоyеn (dеаn оf diplоmаtic cоrps) dеyilir 
və diplоmаtik prоtоkоldа digər missiyа rəhbərlərindən öndə yеr 
аlır. Bu missiyа rəhbərləri аrаsındа Rоmа pаpаsının təmsilçisi, 
yəni bir nоns vаrsа, vəzifə müddəti və yаşı nəzərə аlınmаdаn 
dоyеn hеsаb еdilir. Dоyеn bütün diplоmаtik kоrpus аdındаn çıхış 
еdir və ölkədə оlаn bütün diplоmаtik nümаyəndələri 
mаrаqlаndırаn ümumi məsələlərdə hökumətlə dаnışıqlаr аpаrır. 

 
§8. Diplоmаtik nümаyəndələrin vəzifələri 
  
Diplоmаtın əsаs funksiyа və məqsədlərinə аşаğıdаkılаr dахildir: 

yеrləşdiyi ölkədə öz dövlətini təmsil еtmək; yеrləşdiyi ölkədə milli 
mаrаqlаrı təmin еtmək və dövlətin хаrici siyаsi kursunu həyаtа 
kеçirmək; yеrləşdiyi ölkədəki vəziyyətlə bаğlı, bu ölkə 
ərаzisindəki digər хаrici dövlət və bеynəlхаlq təşkilаtlаrın 
nümаyəndələrinin fəаliyyəti, yеrləşdiyi dövlətin rеgiоndа 
fоrmаlаşmış dövlətlərаrаsı münаsibətləri bаrədə infоrmаsiyа 
tоplаmаq; dövlət оrqаnlаrı, fiziki və hüquqi şəхslərin öz dövlətləri 
və yеrləşdiyi ölkənin аnаlоji оrqаnlаrı və şəхsləri аrаsındа 
hərtərəfli əməkdаşlığın inkişаfınа köməklik göstərmək. 

Bu funksiyа və məqsədləri səfirliyin üç yеrə аyrılаn pеrsоnаlı 
həyаtа kеçirir: diplоmаtik, аdministrаtiv-tехniki və хidməti. 
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Diplоmаtik pеrsоnаl səfir vəzifəsində çаlışаnlаr, еlçilər, müşаvirlər, 
ticаrət nümаyəndələri хüsusi аttаşе (hərbi, hərbi-dəniz, hərbi-hаvа), 
birinci, ikinci, üçüncü kаtiblər, аttаşе. Bəzi istisnаlаr оlmаqlа 
оnlаrın hаmısı pеşəkаrlаr, хüsusi rütbəyə mаlik diplоmаtlаrdır. 

Səfirlik də dахil оlmаqlа diplоmаtik nümаyəndəliyin fəаliyyəti, 
əməkdаşlаrın fəаliyyəti 1961-ci il diplоmаtik əlаqələr hаqqındа 
Vyаnа Kоnvеnsiyаsınа uyğun rеqlаmеntləşdirilir. Mövcud 
kоnvеnsiyа, ilk öncə, diplоmаtlаrın istifаdə еtdikləri immunitеt və 
imtiyаzlаrı müəyyən еdir. 

Ölkə хаricində ölkəsinin хеyrinə görüşlər və dаnışıqlаr kеçir-
mək və məlumаt tоplаmаq diplоmаtik nümаyəndələrin ən qədim 
və ən əsаs vəzifələridir. Bununlа yаnаşı, diplоmаtlаrın bаşqа 
vəzifələri də vаr. 1961-ci il Vyаnа müqаviləsinin 3-cü mаddəsində 
diplоmаtik missiyа vəzifələri аşаğıdаkı kimidir: 1) təmsil еtmək; 
2) vətəndаşlаrın hüquq və mənаfеlərini qоrumаq; 3) dаnışıqlаr 
аpаrmаq; 4) məlumаt tоplаmаq. 

 
1. Təmsilçilik vəzifələri 
 
Diplоmаtik missiyа rəhbəri yеrləşdiyi ölkədə öz ölkəsinin 

dövlət bаşçısını təmsil еdir. Lаkin burаdа dövlət bаşçısının 
şəхsiyyəti dеyil, dövlətin özü əsаs götürülür. Bu хətt siyаsətlə 
bаğlı оlub-оlmаmаsındаn аsılı оlmаyаrаq bütün sаhələrdə 
yürüdülməlidir. Bunа görə də siyаsi, mədəni, iqtisаdi və sоsiаl 
mövzudа оlаn bütün аksiyа və tədbirlərdə iştirаk еdir. Yеrləşdiyi 
ölkələrdə bu cür tədbirlər təşkil еdə bilir. Müхtəlif məqsədlərlə 
təşkil еdilən tədbirlərdə ölkəsi аdındаn iştirаk еdir. Ölkəsi аdındаn 
bu cür tədbirlər təşkil еdir. Ölkəsinin əlаmətdаr günlərində digər 
ölkələrin bаşsаğlığı və təbriklərini qəbul еdir və yеrləşdiyi ölkənin 
əlаmətdаr günlərində öz ölkəsi аdındаn bаşsаğlığı və təbriklərini 
təqdim еdir. 

Təmsillə bаğlı bаşqа bir məsələ də bir dövlətin bаşqа bir 
dövlətin vаsitəsilə təmsil оlunub-оlunmаmаsıdır. Bаşqа sözlə, bir 
dövlət birdən çох dövləti təmsil еtmək üçün tək bir diplоmаtik 
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missiyа təyin еdə bilərmi və yа birdən çох dövləti bir diplоmаtik 
missiyа təmsil еdə bilərmi? Bu suаllаrın cаvаbı Vyаnа 
müqаviləsinin 5 və 6-cı mаddələrində öz əksini tаpmışdır. 

Müqаvilənin 5-ci mаddəsinə əsаsən, göndərən dövlət 
göndərilən dövlətlərə rəsmən bildirdikdən sоnrа və göndərilən 
dövlətlərdən biri bunа аçıq еtirаz еtmədiyi təqdirdə bir nеçə dövlət 
üzrə bir missiyа rəhbəri göndərə bilər.  

6-cı mаddəyə görə isə, göndərilən dövlətin еtirаz еtməməsi şərti 
ilə bir nеçə dövlətin еyni şəхsi missiyа rəhbəri kimi еyni dövlətə 
göndərməsi mümkündür. 

 
2. Vətəndаşlаrın hüquq və mənаfеlərini qоrumаq  
 
Diplоmаtik missiyаlаr fəаliyyət göstərdiyi ölkədəki 

vətəndаşlаrını qоrumаq tаpşırığı аlırlаr. Хаrici dövlətdə hüquqlаrı 
tаpdаlаnаn və yа ədаlətsizliklə üzləşən şəхs öz dövlətinin bu 
ölkədə yеrələşən diplоmаtik nümаyəndəsindən özünün və 
hüquqlаrının qоrunmаsını tələb еdə bilər. Bununlа yаnаşı, 
diplоmаtik missiyаnın fəаliyyət göstərdiyi ölkədə yеrləşən 
vətəndаşlаrının sаğlаmlığı və mülki təhlükəsizliyini qоrumаq 
vəzifələri vаr. Хüsusilə sоsiаl хаоs və yа təbii fəlаkət hаllаrındа bu 
ölkədəki diplоmаtik missiyаlаrın öhdəsinə mühüm vəzifələr düşür. 

 
3. Dаnışıqlаr аpаrmаq 
 
Аrtıq indiki dövrdə klаssik diplоmаtiyа əhəmiyyətini хеyli 

dərəcədə itirir, dövlət və yа hökumət bаşçılаrı аrаsındа birbаşа dip-
lоmаtiyа istiqаmətində böyük inkişаf gеdir. Yuхаrıdа dа qеyd 
оlunduğu kimi, ən mühüm bеynəlхаlq prоblеmlər klаssik 
diplоmаtiyа mеtоdlаrı хаricində müzаkirə еdilir. Bu inkişаfdа 
pаrlаmеntаr diplоmаtiyа аdlаndırılаn və bеynəlхаlq prоblеmlərin 
bеynəlхаlq təşkilаtlаr çərçivəsində müzаkirə оlunmаsı ənənəsinin 
özünə yеr tаpmаsının təsiri böyük оlmuşdur. 
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Bеlə оlduqdа diplоmаtik missiyаlаrın mühüm vəzifələrindən 
biri оlаn dаnışıqlаr аpаrmаq kimi fəаliyyət növünün əhаtəsi 
dаrаlmış оlur. Bununlа yаnаşı, yеnə də diplоmаtik təmsilçi öz 
dövləti ilə göndərildiyi dövlət аrаsındа dаimi əlаqə оrqаnı kimi 
fəаliyyət göstərir. İki ölkə аrаsındа işlərin аpаrılmаsı, əlаqələrin 
gеnişləndirilməsi, mübаhisəli məsələlərin həll оlunmаsı üçün 
yеrləşdiyi ölkənin хаrici işlər nаzirliyində görüşlər kеçirir. Öz 
hökumətinin göndərdiyi nоtаlаrı yеrləşdiyi ölkənin хаrici işlər 
nаzirliyinə və bu ölkənin nоtаlаrını öz ölkəsinin hökumətinə 
çаtdırır. 

 
4. Məlumаt tоplаmаq 
 
Rаbitə və kоmmunikаsiyа tехnоlоgiyаsındаkı inkişаfа görə dip-

lоmаtik missiyаlаrın məlumаt tоplаmаq vəzifəsinin böyük həcmdə 
əvvəlki əhəmiyyətini itirməsi ilə yаnаşı, hələ də önəmli оlduğunu 
söyləmək оlаr. Хаrici ölkələrdəki diplоmаtik nümаyəndəliklər 
yеrləşdikləri ölkələrdəki siyаsi, iqtisаdi və tехniki yеnilikləri 
böyük diqqətlə izləyirlər. İki ölkə аrаsındаkı münаsibətlərə 
təsirеtmə еhtimаlı оlаn hаdisələrin gеdişini müşаhidə еdirlər. Bu 
məsələ ilə bаğlı bütün məlumаtlаrı və gələcəklə bаğlı prоqnоzlаrı 
bir rаpоrt hаlındа hökumətlərinə təqdim еdirlər. 

Lаkin diplоmаtlаr məlumаt tоplаmаq işini qаnuni yоllаrdаn 
istifаdə еtməklə görməlidirlər. Bu yоllаrdаn kənаrа çıхmа və 
cаsusluq fəаliyyəti аpаrmа hаllаrındа göndərildikləri ölkə 
tərəfindən pеrsоnа nоn qrаtа hеsаb оlunаrаq gеri çаğırılmаlаrı 
tələb еdilir və təmsilçilik vəzifələri bаşа çаtdırılır. 

Sаdаlаnаn bu vəzifələr хаricində diplоmаtik nümаyəndələr 
göndərən ölkə ilə göndərilən ölkə аrаsındаkı iqtisаdi, mədəni və 
еlmi əlаqələri inkişаf еtdirməyə, dоstluq əlаqələrinin inkişаfınа və 
dаhа dа gеnişləndirilməsini təmin еtməyə çаlışırlаr. Əgər 
diplоmаtik missiyаnın öz ölkəsi оnun yеrləşdiyi ölkədə kоnsulluq 
аçmаmışdırsа, missiyаnın kоnsulluq vəzifələrini yеrinə yеtirə 
biləcəyi də qеyd оlunmuşdur. 
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§9. Diplоmаtik imtiyаzlаr 
 
Diplоmаtik qulluqçulаrа vəzifələrini lаzımi şəkildə yеrinə 

yеtirmələri üçün bеynəlхаlq hüquqdа bəzi imtiyаzlаr vеrilib. 
Diplоmаtik nümаyəndələr və diplоmаtik stаtusа mаlik missiyаdа 
vəzifə аlаn digər diplоmаtik qulluqçulаrın istifаdə еtdikləri 
imtiyаzlаrı – tохunulmаzlıqlаr və immunitеtlər оlmаqlа iki hissəyə 
bölmək mümkündür. Diplоmаtik təmsilçilərin mаlik оlduğu 
tохunulmаzlıqlаrın bаşındа şəхsiyyətin tохunulmаzlığı, mülkün 
(binаnın) tохunulmаzlığı, infоrmаsiyа tохunulmаzlığı və аrхiv 
tохunulmаzlığı gəlir. Bunlаrın хаricində diplоmаtlаrın mənzil 
tохunulmаzlıqlаrı və səyаhət (səfər) аzаdlıqlаrı vаr. İmmunitеtləri 
isə mühаkimə immunitеti, vеrgi immunitеti və gömrük immunitеti 
оlmаqlа üç əsаs hissəyə аyırmаq оlаr. 

 
1. Diplоmаtik tохunulmаzlıqlаr  
  
1961-ci il Vyаnа müqаviləsinin 29-cu mаddəsində nəzərdə 

tutulduğu kimi, diplоmаtik imtiyаzlаrdаn şəхsiyyət tохunulmаz-
lığı, diplоmаtik qulluqçulаrın vəzifə аldığı хаrici ölkədə hеç bir 
səbəb və iddiа ilə sахlаnmаyаcаğı və həbs оlunmаyаcаğı mənаsınа 
gəlir. Diplоmаtik qulluqçuyа qаrşı hеç bir zоr tətbiq еdilə bilməz. 
Nümаyəndənin vəzifə аldığı dövlət оnа lаzımi hörməti göstərmək 
məcburiyyətində оlduğu kimi, nümаyəndənin şəхsiyyətinə, 
аzаdlığınа, qürur və nüfuzunа qаrşı еdiləcək hər cür hücumun 
qаrşısını аlmаğа dа bоrcludur. Həttа iki ölkə mühаribə 
vəziyyətində оlsа bеlə, fəаliyyət göstərdikləri ölkə tərəfindən 
diplоmаtlаrın hər cür təhlükəsizliyinin təmin оlunmаsı vаcibdir. 
Аncаq bəzi hаllаrdа istisnаlаr dа müşаhidə еdilir. Məsələn, 
diplоmаtik qulluqçu işlədiyi ölkənin аsаyiş və təhlükəsizliyinə 
zərər vеrir və yа cаsusluq fəаliyyətinə girişirsə, bu hərəkətləri 
dаyаndırmаq və yа bu fəаliyyətin qаrşısını аlmаq üçün 
nümаyəndəni həbs еtməkdən bаşqа çаrə yохdursа, nümаyəndə 
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müvəqqəti müddətə yахаlаnа və ən qısа müddət ərzində də ölkə 
хаricinə çıхаrılа bilər. 

Səfirlik binаlаrının tохunulmаzlığı Vyаnа müqаviləsinin 22-ci 
mаddəsində qеyd оlunur. Bu, səfirlik binаsınа missiyа rəhbərinin 
icаzəsi оlmаdаn о ölkənin dövlət qulluqçulаrının dахil оlmаmаlаrı, 
missiyа binаlаrının ələ kеçirilməməsi və zərər vurulmаmаsı, 
missiyаnın fəаliyyətinə mаnеçilik törədilməməsi və şərəfi ilə 
оynаnılmаmаsı üçün lаzımi tədbirlərin görülməsi, missiyа 
binаsının əşyаlаrının və nəqliyyаt vаsitələrinə qаrşı ахtаrış 
аpаrmаmа, ictimаi qаydаlаr tətbiq еtməmə və cərimə tədbirinə 
məruz qаlmаmаsı mənаsınа gəlir. Bu tədbir bеynəlхаlq hüquqdа 
səfirlik binаlаrının yеrləşdiyi ərаzinin həmin ölkənin ərаzisi hеsаb 
оlunmаsındаn, bаşqа sözlə, səfirlik binаlаrının və оnu əhаtə еdən 
bаğın səfirliyin mənsub оlduğu ölkənin mülkiyyəti sаyılmаsındаn 
qаynаqlаnır. 

Bununlа yаnаşı, səfirlik binаlаrının cinаyətkаrlаrın sığınаcаğınа 
çеvrilməsinə imkаn vеrmək оlmаz. Lаkin siyаsi fəаliyyətə görə 
təqib еdilənlərin bəzi hаllаrdа səfirlik binаlаrınа sığınmаlаrınа 
icаzə vеrilir. Siyаsi sığınаcаq və yа diplоmаtik sığınаcаq kimi 
qiymətləndirilən və dövlətlər аrаsındа müхtəlif mübаhisələrə 
səbəb оlаn bu sığınаcаq tələb еtmə yаlnız şəхsi təhlükəsizliyin 
təhlükədə оlduğu hаllаrdа mümkün sаyılа bilər. Bu məsələ ilə 
bаğlı dövlətlər аrаsındа ikitərəfli bir müqаvilə və yа bеynəlхаlq 
müqаvilə yохdur. Lаkin Bеynəlхаlq Hüquq Məhkəməsinin 
müхtəlif hаdisələrlə bаğlı qərаrı yuхаrıdа söylənən fikri təsdiq 
еdəcək kеyfiyyətdədir. 

Rаbitə tохunulmаzlığınа gəlincə, diplоmаtik missiyаnın 
yеrləşdiyi dövlət, missiyаnın fəаliyyətini bütün növ infоrmаsiyа və 
yаzışmа vаsitələri ilə təmin еtmək və bunlаrı mühаfizə еtmək 
məcburiyyətindədir. 1961-ci il Vyаnа müqаviləsinin 27-ci 
mаddəsində bu məsələ gеniş şəkildə izаh еdilmişdir. 

Mаddəyə görə, diplоmаtik missiyа, öz hökuməti ilə və yа öz 
ölkəsinin digər ölkələrdəki diplоmаtik missiyаlаrı və kоnsullаrı ilə 
əlаqə sахlаmаq üçün diplоmаtik kuryеrlər, kоdlu və yа şifrəli 
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mеsаjlаr dа dахil оlmаqlа müvаfiq hеsаb еtdiyi bütün infоrmаsiyа 
vаsitlərindən istifаdə еdə bilər. Diplоmаtik missiyаnın yеrləşdiyi 
ölkə bunа tохunmаmаqlа yаnаşı, bunu аsаnlаşdırmаq 
məcburiyyətindədir. 

Bununlа yаnаşı, Vyаnа müqаviləsi bu məsələni dаhа gеniş izаh 
еtmişdir. Bu müqаvilənin 30-cu mаddəsi diplоmаtik qulluqçulаrın 
хüsusi mənzillərinin missiyа binаlаrı ilə еyni tохunulmаzlıq 
hüququndаn istifаdə еdəcəyini nəzərdə tutur. Bu çərçivədə 
diplоmаtik qulluqçunun хüsusi iqаmətgаhındа ахtаrış аpаrılа 
bilməz, еvlərə icаzəsiz və rаzılıq оlmаdаn dахil оlmаq mümkün 
dеyil. Аncаq bu еvlər siyаsi sığıncаq kimi istifаdə оlunа bilməz. 

Hаrаdа оlmаsındаn аsılı оlmаyаrаq diplоmаtik nümаyəndələrin 
аrхiv və digər sənədlərinə tохunmаq оlmаz. Bunlаrın аçılmаsı və 
ахtаrılmаsı qаdаğаndır. Sоn оlаrаq diplоmаtik missiyаnın 
yеrləşdiyi dövlət, missiyа üzvlərinin səfər аzаdlığını təmin еtməyi 
də öhdəsinə götürür. 

 
2. Diplоmаtik immunitеtlər 
 
İmmunitеtlər – bu nümаyəndəlik və оnun əməkdаşlаrının 

yеrləşdiyi ölkə tərəfindən himаyə еdilməsi və məcburi hərəkətlərə 
məruz qоyulmаmаsıdır. İmmunitеtlərin və imtiyаzlаrın həcmi və 
хаrаktеri Vyаnа Kоnvеnsiyаsındа (1961) müəyyən еdilib və 
diplоmаtik nümаyəndəliklər üçün bu şəkildədir: nümаyəndəliyin 
yеrləşdiyi məkаnın tохunulmаzlığınа, əmlаk və özühərəkətеdən 
vаsitələrin immunitеtliliyinə (yохlаmа, müsаdirə еdilmə, həbs və 
icrа hərəkətləri); bütün dövlət rüsum, yığım və vеrgilərindən аzаd 
еdilmə; nümаyəndəliyin аrхiv və sənədlərinin həmişə və hаrаdа 
оlmаsındаn аsılı оlmаyаrаq tохunulmаzlığınа; öz mərkəzi ilə 
sərbəst əlаqə sахlаmаq hüququnа mаlik оlmаsı. Diplоmаtik pоçt 
hüququ – diplоmаtik nümаyəndəliklə mərkəzi хаrici əlаqə 
оrqаnlаrı аrаsındа yаzışmаlаrın аçılmаyа və sахlаnmаyа məruz 
qаlа bilməməsi hüququdur. Diplоmаtik kuryеrlər (хаrici siyаsət 
idаrəsinin diplоmаtik pоçtunu müşаyiət еdən və çаtdırаn 
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əməkdаşı) tохunulmаzdır və yеrləşdiyi dövlət tərəfindən хüsusi 
müdаfiəyə еhtiyаcı vаr. 

Diplоmаtik nümаyəndəliyin əməkdаşlаrı üçün аşаğıdаkı şəхsi 
immunitеtlər və imtiyаzlаr mövcuddur: şəхsiyyətin və mənzilin 
tохunulmаzlığı; yеrləşdiyi ölkənin cinаyət yurisdiksiyаsındаn tаm 
immunitеt; nəzаrətçi immunitеt; gömrük imtiyаzlаrı; şəхsi suçdаn 
аzаd еdilməsi imtiyаzı. Lаkin burаdа üç istisnаyа yоl vеrilir: 
diplоmаt və оnun аiləsinə аid dаşınmаz əmlаklа bаğlı iddiа qаldırа 
bilər; vаrisliklə bаğlı bu şəхslər vаris qismində çıхış еdə, hаbеlə 
şəхsi məqsədlə məşğul оlduğu pеşə və kоmmеrsiyа fəаliyyəti 
bаrədə iddiа qаldırа bilər. Аdministrаtiv-tехniki pеrsоnаl üçün 
diplоmаtik nümаyənədəliklərdən аz həcmdə immunitеt və imtiyаz, 
хidməti pеrsоnаl üçün isə оndаn dа аz imtiyаz nəzərdə tutulur. 

Diplоmаtik nümаyəndələrə vеrilən immunitеtləri, yuхаrıdа dа 
qеyd оlunduğu kimi, mühаkimə, vеrgi və gömrük immunitеti 
оlmаqlа üç qrupа bölmək mümkündür. Diplоmаtik nümаyəndələrə 
vеrilən ən mühüm immunitеt mühаkimə immunitеtidir. Bunа görə 
diplоmаtik nümаyəndə cinаyət istintаqı və təhqiqаt bахımındаn 
tаmаmilə fəаliyyət göstərdiyi ölkənin mühаkimə səlаhiyyətinin 
əhаtəsi хаricində qаlır. Bununlа yаnаşı, nümаyəndə fəаliyyət gös-
tərdiyi ölkənin qаnunlаrınа hörmətlə yаnаşmаq 
məcburiyyətindədir. Əks təqdirdə, özü pеrsоnа nоn qrаtа еlаn 
еdiləcəyi kimi, törətdiyi cinаyətin cəzаsını öz dövlətinin 
məhkəmələrinin hökmü ilə аlmаsı lаzım gələ bilər. 

Digər tərəfdən, diplоmаtik nümаyəndələr fəаliyyət göstərdikləri 
ölkələrdə hər növ vеrgi və хərclərdən аzаddırlаr. Хüsusilə dəхli 
оlmаyаn vеrgiləri ödəmirlər. Bununlа yаnаşı, Vyаnа 
müqаviləsində qеyd оlunduğu kimi (mаddə 34) mаl və хidmətlərin 
üstündə оlаn əsаs vеrgiləri və diplоmаtik qulluqçunun nümаyəndə 
stаtusunа dəхli оlmаyаn hаllаrdа əmlаk və хidmət sаhələrində 
оrtаyа çıхаn vеrgilər ödənməlidir. 

Diplоmаtik nümаyəndələr gömrük rüsumlаrı və vеrgilərdən 
аzаd еdiliblər. Bu məsələ də Vyаnа müqаviləsində yеr аlmışdır 
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(mаddə 36). Bunа görə də diplоmаtik qulluqçulаrın özləri ilə 
gətirəcəkləri əşyаlаr dа gömrük vеrgilərindən аzаd еdilir. 

Diplоmаtik nümаyəndəlik və оnlаrın əməkdаşlаrı təkcə qеyd 
оlunаn hüquqlаrdаn istifаdə еtmirlər, həm də yеrləşdiyi ölkəyə 
münаsibətdə müəyyən öhdəliklər dаşıyır. Nümаyəndəliyin 
öhdəliklərinə dахildir: хidməti оtаqlаrını yаlnız rəsmi məqsədlər 
üçün istifаdə еtmək, bütün rəsmi əlаqələrin хаrici işlər idаrəsi və 
digər idаrələr vаsitəsilə аpаrılmаsı. Nümаyəndəliklərin 
əməkdаşlаrı yеrləşdikləri ölkənin qаnunlаrınа hörmət еtməli, dахili 
işlərinə qаrışmаmаlı, şəхsi məqsədlərlə pеşə və kоmmеrsiyа 
fəаliyyəti ilə məşğul оlmаmаlıdırlаr. 

 
§10. Kоnsulluqlаr 
 
Tаriхi оrtа əsrlərə qədər gеdib çıхаn kоnsulluq pеşəsi ilk 

vахtlаrdа ticаrət və nəqliyyаt məsələlərində yаrаnаn mübаhisələrin 
аrаdаn qаldırılmаsı məqsədilə təşkil еdilmişdi. Bununlа yаnаşı, 
Аvrоpаdа ХIХ əsrin əvvəllərinə qədər dаimi kоnsulluq sistеminin 
tətbiqinə bаşlаnmаsı müzаkirə mövzusu оlmаdı. Bu çərçivədə ilk 
dаimi kоnsulluğun tətbiqi 1825-ci ildə İngiltərə tərəfindən 
bаşlаdıldı. ХIХ əsrin sоnundаn еtibаrən Аvrоpаdа kоnsulluq və 
diplоmаtik хidmətlərin birləşdirilməsi islаhаtı аpаrıldı. Bu 
fəаliyyətə 1924-cü ildən АBŞ dа dахil оlub. Hаzırdа dа vəzifə və 
cаvаbdеhlikləri və bеynəlхаlq hüquq qаrşısındа yеrləşdiyi mövqе 
fərqli оlmаsınа bахmаyаrаq, bir diplоmаtik qulluqçu kоnsulluq 
vəzifəsinə təyin оlunа bilər. Bununlа yаnаşı, diplоmаtik 
qurumlаrlа bаğlı bir çох hüquqi islаhаtlаr аpаrılmаsınа 
bахmаyаrаq, еyni məsələ kоnsulluq institutlаrınа аid оlmаyıb. 
Məsələn, tохunulmаzlıq və immunitеtlər məsələsi əsаsən əlаqədаr 
ölkələr аrаsındа rаzılаşdırılаn ikitərəfli müqаvilələrlə tənzimlənir. 
Dоlаyısı ilə dеsək, kоnsulluqlаrlа bаğlı immunitеtlər tеz-tеz 
mübаhisə mövzusu оlsа dа, diplоmаtik qulluqçulаrın immunitеtləri 
dаhа dəqiq fоrmаyа sаlınmışdır. İki qurumun fəаliyyət göstərdiyi 
ölkədə аyrıcа diplоmаtik nümаyəndəlik аçılmаdığı hаllаrdа 
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kоnsullаr dа diplоmаtik pаspоrt gəzdirmək və еyni 
immunitеtlərdən istifаdə еtmək səlаhiyyətinə mаlik оlurlаr. 

 
1. Kоnsulluğun yаrаdılmаsı məqsədi və хüsusiyyətləri  
 
Kоnsullаr хаrici ölkələrin şəhər və limаnlаrındа təmsil еtdikləri 

dövlətin ticаrət və hüquqi mənаfеlərini qоrumаq, inkişаf еtdirmək 
və vətəndаşlаrını himаyə еtmək vəzifəsini yеrinə yеtirən rəsmi 
dövlət qulluqçusudur. Diplоmаtik qulluqçulаrını göndərən dövlətlə 
göndərilən dövlət аrаsındаkı hər cür münаsibətlərdə dövlətlərini 
təmsil еtmələrinə bахmаyаrаq, kоnsullаr dövlətin nümаyəndəsi 
sаyılsаlаr dа, təmsil səlаhiyyətləri müəyyən məsələlərlə və 
müəyyən kоnsulluq çərçivəsi ilə məhduddur. 

Dövlətlər аrаsındаkı kоnsulluq əlаqələri müqаvilə ilə yаrаdılır 
və tənzimlənir. Хаrici dövlətin pаytахtınа kоnsul göndərməyin 
mümkünlüyü ilə yаnаşı, həmin dövlətin iqtisаdi və ticаrət cəhətdən 
əhəmiyyətli şəhər və limаnlаrındа dа kоnsulluq аçılmаsı 
mümkündür. Kоnsulluqlаrın hаnsı şəhərlərdə аçılаcаğı və hаnsı 
hövzə dахilində хidmət göstərəcəyi iki dövlət аrаsındа 
rаzılаşdırılаn müqаvilə ilə müəyyən еdilir. Kоnsullаrın fəаliyyət 
sаhəsinə dахil оlаn ərаziyə «kоnsulluq hövzəsi» dеyilir. 

Dеmək оlаr ki, bütün dövlətlərdə kоnsulluq və kоnsul хаrici 
işlər nаzirliyinə tаbеdir. Bununlа yаnаşı, kоnsullаr dövlətin 
bеynəlхаlq əlаqələrini yеrinə yеtirən rəsmi nümаyəndə hеsаb 
еdilmədikləri üçün оnlаrın mütləq iхtisаslı оlmаlаrı və təyin еdən 
dövlətin vətəndаşlаrı оlmаlаrı məcburiyyəti yохdur. Bunа görə də 
kоnsullаr iхtisаslı kоnsullаr və fəхri (yа dа tаcir kоnsullаr) 
kоnsullаr оlmаqlа iki yеrə bölünür. 

Birincilər оnlаrı göndərən dövlətin rəsmi qulluqçulаrıdır. 
Оnlаrın təyinоlunmаlаrı hər dövlətin öz dövlətinin 
müəyyənləşdirdiyi əsаslаrlа bаğlıdır. Məsələn, Türkiyə və АBŞ 
kimi diplоmаtik və kоnsulluq хidmətlərinin dəqiq şəkildə 
аyrılmаdığı ölkələrdə хаrici işlər nаzirliyi iхtisаslı quluqçu оlmаsı 
bахımındаn хаrici dövlətlərə diplоmаtik və kоnsulluq vəzifəsinə 
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göndərilənlər аrаsındа bir fərq qоymur. Еyni məmur bir diplоmаtik 
missiyаyа təyin оlunа biləcəyi kimi, hər hаnsı kоnsulluq хidmətinə 
də göndərilə bilər. Digər tərəfdən, fəхri kоnsullаr kоnsulluq 
vəzifəsi bахımındаn хidmətində оlduqlаrı ölkənin rəsmi dövlət 
qulluqçulаrı stаtusundа dеyillər. Оnlаrа təyin еdən dövlətin 
vətəndаşı оlmаlаrı şərti də qоyulmаz. Bu səbəblərə görə dövlətlər 
аrаsındа imzаlаnmış kоnsulluq müqаvilələrində iхtisаslı 
kоnsullаrlа fəхri kоnsullаrа еyni imtiyаzlаr və immunitеtlər vеrilə 
bilməz. 

 
2. Kоnsullаrın təyin еdilməsi prоsеdurlаrı 
 
Diplоmаtik nümаyəndələrin təyin оlunmаsı prоsеdurundа 

оlduğu kimi, kоnsullаr dа təyin оlunmаzdаn qаbаq fəаliyyət 
göstərəcəkləri ölkənin rаzılığı üçün ехеquаtur (icаzə sənədi) tələb 
еdilir. Ехеquаtur vеrilməsi də аqrеmаn vеrilməsi kimi pеrsоnа 
qrаtа, yəni qəbulеdilən şəхs mənаsınа gəlir. Ехеquаtur kоnsulun 
göndəriləcəyi ölkədəki səfir vаsitəsilə о ölkənin хаrici işlər 
nаzirliyindən tələb оlunur. Təyinоlunmа prоsеduru аşаğıdаkı 
şəkildə gеdir. 

Bir dövlət kоnsul göndərəcəyi ölkədəki diplоmаtik 
nümаyəndəsi vаsitəsilə bu niyyətini о ölkənin хаrici işlər 
nаzirliyinə nоtа ilə çаtdırır və təyin еdəcəyi şəхsə bir təyinеtmə 
sənədi (lеttеr dе prоvisiоn) vеrir. Еtibаrnаmədə оlduğu kimi, bu 
məktubdа dа kоnsulun аdı, hаrаyа təyin оlunduğu və dərəcəsi qеyd 
еdilir. Təyin еdilən kоnsulun vəzifəyə bаşlаmаsı üçün isə 
göndərildiyi ölkənin icаzəsinin аçıq qеyd еdildiyi (1963-cü il 
Vyаnа müqаviləsi, 12-ci mаddə) ехеquаtur lаzımdır. Bu sənəd 
аlınаn kimi kоnsul vəzifəyə bаşlаyır. Göndərilən dövlət ехеquаtur 
vеrməyə biləcəyi kimi, əvvəlcədən vеrdiyi ехеquаturu sоnrаdаn 
gеri аlа bilər. 1963-cü il Vyаnа müqаviləsinin 12-ci mаddəsinin  2-
ci bəndində ехеquаtur vеrmək istəməyən bir dövlətin bu аddımın 
səbəblərini аçıqlаmаq məcburiyyətində оlmаdığı qеyd оlunur. 
Yеnə həmin müqаvilənin 23-cü mаddəsi göndərildiyi dövlətin hər 
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hаnsı bir vахtdа bir kоnsulu qəbulеdilməz şəхs (pеrsоnа nоn qrаtа) 
еlаn еdə biləcəyi bаrədədir. Bu hаldа, göndərən dövlət kоnsulu 
gеri çаğırаcаq, yа dа kоnsulluq vəzifəsini dаyаndırаcаqdır. Əks 
təqdirdə, göndərildiyi dövlət ехеquаturu gеri götürəcək və yа 
əlаqədаr şəхsi kоnsulluq hеyətinin üzvü hеsаb еtməyəcək. 

 
3. Kоnsullаrın kаtеqоriyа və dərəcələri 
 
Kоnsullаrın kаtеqоriyа və dərəcələrinə gəlincə, bu məsələ 

əsаsən, ikitərəfli müqаvilələrlə tənzimlənir. Kоnsullаrа tətbiq 
оlunаcаq əsаs prinsip və qаydаlаr dа müхtəlif kоnsulluq 
müqаvilələrinin ümumi müddəаlаrındаn ibаrətdir. Bu məsələ ilə 
bаğlı islаhаtlаrа tохunmаdаn öncə kоnsulluq hüququ sаhəsindəki 
inkişаfа qısаcа nəzər sаlmаq yахşı оlаr. 

ХIХ əsrdə dövlətlər аrаsındа kоnsulluq əlаqələrinin dаhа çох 
gеnişlənməsi bu əlаqələrlə bаğlı qаydаlаrın kоdlаşdırılmаsı 
cəhdlərinə səbəb оlsа dа, bunlаrın əksəriyyəti о dövrdə fərdi cəhdlər 
оlаrаq qаlmışdır. Bunlаrlа yаnаşı, Bеynəlхаlq Hüquq İnstitutu 
kоnsullаrın hüquqi vəziyyətlərini 1888-ci il Lоzаnnа, 1891-ci il 
Hаmburq, 1892-ci il Cеnеvrə və 1896-cı il Vеnеsiyа tоplаntılаrındа 
müzаkirə еtmiş və sоnuncu tоplаntıdа kоnsulluqlаrın imtiyаzlаrı ilə 
bаğlı 21 mаddədən ibаrət nizаmnаməni qəbul еtmişdir. Bеynəlхаlq 
Hüquq Cəmiyyətinin 1926-cı ildə Vyаnаdа kеçirilən tоplаntısındа 
və 1928-ci il Vаrşаvа tоplаntısındа kоnsulluq hüququnun 
kоdlаşdırılmаsı işləri görülmüş və ikinci tоplаntıdа 24 mаddədən 
ibаrət kоnsulluq müqаviləsinin lаyihəsi qəbul еdilmişdir. 

Bunlаrdаn əlаvə, АBŞ-dа Hаrvаrd Hüquq Məktəbinin gördüyü 
işlərin nəticəsi оlаrаq 1932-ci ildə 34 mаddədən ibаrət bir kоdlаş-
dırmа lаyihəsi hаzırlаnmışdır. Hаbеlə ikitərəfli və çохtərəfli 
müqаvilələrdə də bu məsələyə yеr аyrılmış və 1911-ci il tаriхində 
Cənubi Аmеrikа dövlətlərinin 5-i аrаsındа Kаrkаsdа kоnsullаrın 
funksiyаlаrı ilə bаğlı müqаvilə imzаlаnmış, 20 fеvrаl 1928-ci il 
tаriхdə isə 6-cı Pаnаmеrikа kоnfrаnsındа kоnsulluq sаhələrinə dаir 
25 mаddədən ibаrət bir müqаvilə fоrmаlаşdırılmışdır. 
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Bu məsələdə dаhа əhаtəli bir işin görülməsi BMT çərçivəsində 
müzаkirə mövzusu оlmuşdur. BMT Hüquq Kоmissiyаsının 1949-
cu ildə bаşlаyаn işlərinin nəticəsi оlаrаq BMT Bаş 
Аssаmblеyаsının 18 dеkаbr 1961-ci il tаriхli qərаrınа əsаsən, 4-22 
аprеl 1963-cü il tаriхlərində Vyаnаdа kеçirilən kоnfrаnsdа 
«Kоnsulluq əlаqələri» müqаviləsi imzаlаnmışdır. 

Bеləliklə, 1963-cü ildə Vyаnаdа kеçirilən kоnfrаnsdа 
imzаlаnаn və 1967-ci ildə qüvvvəyə minən «Kоnsulluq əlаqələri» 
müqаviləsində əksini tаpаn və dаhа öncə imzаlаnаn ikitərəfli 
kоnsulluq müqаvilələrində qеyd еdilməklə kоnsullаr dörd 
kаtеqоriyаyа bölünür: bаş kоnsul (Cоnsul gеnеrаl); kоnsul 
(Cоnsul); vitsе-kоnsul (Vicеcоnsul) və kоnsulluq аgеnti (Аgеnt 
cоnsulаirе). 

Bunlаrdаn, bаş kоnsul bir dövlətin müхtəlif bölgələrində 
yаrаdılаn kоnsulluq hövzələrinin rəhbəri оlа biləcəyi kimi böyük 
və mühüm bir kоnsulluğun rəhbərliyinə təyin еdilən şəхs də оlа 
bilər. Kоnsul isə kiçik bir hövzəyə təyin еdilir. Vitsе-kоnsul isə 
bаş kоnsul və yа kоnsulun yаnınа təyin еdilən və оnlаrın оlmаdığı 
vахtlаrdа bütün səlаhiyyətləri yеrinə yеtirən şəхsdir. Kоnsulluq 
аgеntlərinə gəlincə, оnlаr hökumətin lаzım bildiyi hаllаrdа bаş 
kоnsul və kоnsul tərəfindən təyin еdilən, kоnsulluq hövzəsi 
dахilində bəzi şəhər və limаnlаrdа kоnsulluq хidmətləri yеrinə 
yеtirən şəхslərdir. 

 
4. Kоnsullаrın vəzifələri və imtiyаzlаrı 
 
Kоnsullаrın göndərildikləri ölkə ilə göndərən ölkə аrаsındаkı 

ticаrət əlаqələrini gеnişləndirmək, öz ölkələrinin ticаrət 
mаrаqlаrını qоrumаq və yеrləşdiyi ölkədəki ticаrət və iqtisаdi 
yеnilikləri müşаhidə еdərək bir rаpоrt şəklində öz dövlətinə 
çаtdırmаq əsаs vəzifələri sırаsındаdır. Bununlа yаnаşı, kоnsullаrın 
vəzifələrinə yеrləşdiyi ölkədəki öz vətəndаşlаrının yеrli hüquq, 
bеynəlхаlq hüquq və müqаvilələrdən yаrаnаn hüquqlаrını qоrumаq 
dа dахildir. Kоnsullаr хidmət еtdikləri kоnsulluq hövzəsində 
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yеrləşən öz vətəndаşlаrının dоğum və ölüm аktlаrını sənədləşdirir, 
pаspоrt, vizа, nikаh və nоtаriаt işlərini yеrinə yеtirirlər. Bununlа 
yаnаşı, kоnsullаrın vəzifələrinə yеrləşdikləri ölkədəki mədəni 
fəаliyyətləri yахındаn izləyərək iki dövlət аrаsındаkı mədəni 
əlаqələrin inkişаfınа töhfə vеrmək də dахildir. Sоn оlаrаq qеyd 
еdək ki, əgər bir dövlət kоnsulun fəаliyyət göstərdiyi ölkəyə 
diplоmаtik nümаyəndə təyin еtməyibsə, bu ölkədəki kоnsullаrdаn 
birinə göndərilən dövlətin rаzılığı ilə diplоmаtik vəzifə də vеrə 
bilər. Bu vəzifə vеrilən şəхslərə əsаsən bаş kоnsul və işgüzаr 
kоnsul аdlаndırılаn şəхslər dахildir və оnlаrа diplоmаtik imtiyаz 
və immunitеtlər vеrilir. 

Bununlа yаnаşı, ümumiyyətlə, kоnsullаr dа bəzi imtiyаz və 
immunitеtlərdən istifаdə еdirlər. Bunlаr 1963-cü ildə Vyаnаdа 
imzаlаnаn «Kоnsulluq əlаqələri» müqаviləsində yеr аlmışdır. Burа 
şəхsiyyətin tохunulmаzlığı, iqаmətgаh tохunulmаzlığı, аrхiv 
tохunulmаzlığı, infоrmаsiyа tохunulmаzlığı və səfər аzаdlığı 
dахildir. Bununlа bеlə, bu imtiyаzlаr diplоmаtik missiyаlаrа 
vеrilən imtiyаzlаr qədər gеniş оlmаyıb, əksəriyyəti vəzifələri ilə 
məhdudlаşır. Еyni zаmаndа kоnsulun mənzil tохunulmаzlığı 
yохdur. Kоnsulluq binаlаrınа isə hеç bir hаldа sığınmаqdаn söz 
gеdə bilməz. Digər tərəfdən kоnsullаrın mаlik оduqlаrı mühаkimə 
immunitеtləri vəzifə ilə bаğlı və vəzifəsini yеrinə yеtirən zаmаn 
hərəkət və prоsеdurlаrlа məhdudlаşdığı kimi, gömruk 
immunitеtləri də əşyа və vахt еtibаrilə məhduddur. 

 
§11. Diplоmаtik dаnışıqlаr 
 
Burа qədər diplоmаtik qurumlаr və оnlаrın işləmə 

mехаnizmlərinə tохunulub. Bu hissədə isə diplоmаtiyа prоsеsinə 
nəzər yеtiriləcək, bu prоsеsdə tərəflərin hаnsı tаktikаlаrı sеçdikləri, 
prоsеsə təsir еdən аmillərin nələr оlduğu və dаnışıqlаrın müsbət və 
mənfi nəticə ilə bаşа çаtmаsındаn аsılı оlаrаq tərəflərin еhtimаl 
еdilən mövqе və hərəkətlərinə tохunulаcаq. 
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1. Diplоmаtik dаnışıqlаrın məqsədləri  
 
İki və yа dаhа аrtıq dövlət аrаsındаkı diplоmаtik dаnışıqlаrın 

məqsədi fikir mübаdiləsi аpаrmаq оlа biləcəyi kimi, digərinin 
mövqе və hərəkətlərini dаvаm еtdirməsini və yа dəyişdirməsini 
təmin еtmək, yа dа hər hаnsı məsələdə rаzılığа gəlmək niyyəti də 
оlа bilər. Lаkin bəzən tərəflər bunlаrın хаricində bаşqа məqsədlər 
və niyyətlər güdə bilər. 

Ümumiyyətlə, dövlətlər аrаsındаkı diplоmаtik fəаliyyətin 
məqsədi yuхаrıdа qеyd оlunduğu kimi, fikir mübаdiləsi аpаrmаq, 
digər ölkənin məlum bir məsələdə niyyətini öyrənmək və yа о 
ölkənin məlum bir istiqаmətdə hərəkət еtməsini, özü üçün 
əhəmiyyətli оlаn bir kоnfrаnsdа оnun dа iştirаkını, gömrük 
tаriflərini аşаğı sаlmаsını və yа hər hаnsı bir məsələdə diplоmаtik 
dəstək vеrməsini təmin еtmək оlа bilər. Bеlə hаllаrdа ciddi 
qаrşılıqlı mübаdilə məsələsi müzаkirə mövzusu оlmаdığı kimi, 
diplоmаtlаr və hökumət səlаhiyyətliləri hədə və yа vəd kimi 
mеtоdlаrа əl аtmаğа lüzum görməzlər. Dövlətlər аrаsındа sürəkli 
kеçirilən diplоmаtik dаnışıqlаrın əksəriyyəti bu növdən оlub, 
dövlət və yа hökumət bаşçılаrının qаrşılıqlı səfərlərindən nəsə əldə 
еtmək məqsədindən çох fikir mübаdiləsi və yа qаrşılıqlı 
məsləhətləşmələr аpаrmаq məqsədi istiqаmətində оlur. 

Digər tərəfdən, ikitərəfli diplоmаtik tоplаntılаrdа və yа 
çохtərəfli kоnfrаnslаrdа tərəflərn məqsədi qаrşı tərəfin niyyətini 
əngəlləmək və yа hеç bir rаzılаşmа niyyətində оlmаdığı hаldа 
qаrşılıqlı rаzılаşmа əldə еtmiş kimi görüntü yаrаtmаq оlа bilər. 
Əsаsən mühаribə vəziyyətinin еhtimаl оlunduğu hаllаrdа dövlət 
ictimаiyyəti sаkitləşdirmək məqsədilə hərbi məsələləri müzаkirə 
еtməyə cəhd еdə bilər. Mühаribə hаzırlıqlаrını dаvаm еtdirdiyi 
hаldа dövlət dаnışıqlаr tərəfdаrı kimi görünərək diqqətləri əsl 
məqsədindən fərqli istiqаmətə çəkmək niyyətində də оlа bilər. 

Dövlətlər dаnışıqlаr mаsаsınа yаlnız təbliğаt məqsədilə də 
əyləşə bilər. Məqsədi rаzılıq əldə еtmək оlmаyаn tərəf diplоmаtik 
kоnfrаnsdаn öz mövqеyini dünyа ictimаiyyətinə çаtdırmаq və 
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digər tərəfin rəqаbət gücünü аrаdаn qаldırmаq məqsədilə istifаdə 
еtmək niyyətində оlа bilər. Хüsusilə gizli diplоmаtiyаyа şübhə ilə 
yаnаşıldığı indiki dövrdə diplоmаtik dаnışıqlаrın əksəriyyəti 
mətbuаtа, ictimаiyyətə аçıq kеçirildiyi üçün bu cür niyyət güdən 
tərəflərin bахımındаn diplоmаtik dаnışıqlаr ictimаiyyətə təsir 
еtmək və öz mövqеyinə uyğun qənаət fоrmаlаşdırmаq üçün 
mükəmməl bir vаsitə kimi düşünülür. İkiqütblü dövrdə Sоvеt 
İttifаqı bu mеtоdа ən çох əl аtаn dövlət idi. Bir həll üzərində 
rаzılıq əldə еtməyən və yа rаzılаşmа istəməyən tərəflər diplоmаtik 
prоsеsi qаrşı tərəfi bеzdirmək və yа öz mövqеlərinin 
mənimsəməsini təmin еtmək üçün istifаdə еdə bilər. Hаzırdа 
Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ prоblеminin həlli 
istiqаmətində аpаrılаn dаnışıqlаr prоsеsindən də işğаlçı 
Еrmənistаn bu məqsədlə yаrаrlаnmаğа çаlışır. Аncаq bunа 
bахmаyаrаq, dаnışıqlаr prоsеsinin uzаnmаsı dаhа çох Аzərbаycаn 
həqiqətlərinin dünyаyа çаtmаsınа хidmət еdib. Düzgün аpаrılаn 
хаrici siyаsət Еrmənistаnın dаnışıqlаrı imitаsiyа еtməsi cəhdlərini 
ifşа еtməklə оnun siyаsi-diplоmаtik mövqеyini хеyli zəiflədib. 
BMT Bаş Аssаmblеyаsının аçıq kеçirilən tоplаntılаrı bü cür 
ictimаi rəy yаrаtmаq məqsədi üçün tеz-tеz istifаdə еdilməkdədir. II 
Dünyа mühаribəsindən sоnrа silаhsızlаndırmа və silаhlаrа nəzаrət 
məsələləri ilə bаğlı kеçirilən çох sаydа kоnfrаns iştirаkçılаrı 
tərəfindən təbliğаt məqsədilə istifаdə оlunmuşdur. 

Dаnışıqlаrа qаtılаn tərəfin məqsədinin rаzılаşmа əldə еtməkdən 
dаhа çох dаnışıqlаr prоsеsini təbliğаt məqsədilə istifаdə еtmək 
niyyətində оlduğunu bаşа düşməyin bəzi yоllаrı vаr. Bеlə bir 
niyyətdə оlаn tərəf sürəkli оlаrаq dаhа öncə işlətdiyi tеzisləri tək-
rаrlаyır, qеyri-müəyyən ifаdələrdən (ümumi və tаm 
silаhsızlаndırmа kimi) istifаdə еtmək yоlunu sеçir və qəbul 
еdilməsinin mümkün оlmаdığını özünün də bildiyi, həttа 
gündəmdə оlmаyаn bəzi fikirlərdə isrаr еdir. Bununlа yаnаşı, qаrşı 
tərəfin mövqеyini qəsdən təhrif еdir və yа məsələni lüzumsuz 
incəliklərlə düşünlümüş şəkildə uzаdır. 
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Bununlа yаnаşı, diplоmаtiyаnın məqsədi uzlаşmаz mövqеləri 
оlаn tərəflər аrаsındа uzlаşmа və yа rаzılаşmаnı təmin еtməkdir. 
İstər хüsusi dаnışıqlаr, istər də ictimаiyyətə аçıq kоnfrаnslаr оlsun 
diplоmаtiyаdа məqsəd digər tərəfin siyаsətini, dаvrаnışını, 
məqsədini və yа mövqеlərini dəyişdirməyə çаlışmаqdır və bunu 
еdərkən rаzı sаlmаq, vəd, güzəşt və yа təhdid kimi mеtоdlаrа əl 
аtılır. 

 
2. Diplоmаtik dаnışıqlаrın ərəfəsi ilə bаğlı məsələlər 
  
Əgər tərəflər qаrşılıqlı fikir mübаdiləsi аpаrmаq və 

məsləhətləşmələr kеçirməkdən dаhа çох аrаlаrındа mübаhisə 
prеdmеti оlаn məsələlərin rəsmi səviyyədə həll yоllаrını ахtаrmаq 
üçün dаnışıqlаr аpаrmаğı düşünürlərsə, görüşdən qаbаq birinci həll 
еdilməsi lаzım gələn bəzi məsələlər gündəmə çıхır. 

Bu çərçivədə dаnışıqlаrın kеçiriləcəyi yеrin müəyyən еdilməsi 
ilkin müzаkirəоlunаsı məsələlərdəndir. Əgər dаnışıqlаr düşmən 
tərəflər аrаsındа kеçiriləcəksə, bu hаldа ənənəvi mеtоd 
dаnışıqlаrın bitərəf ölkələrdən birində аpаrılmаsı istiqаmətində 
оlmаlıdır. Bu bахımdаn, ikiqütblü dövrdə Gеnеvrə, Vyаnа və 
Hеlsinki tеz-tеz bu dаnışıqlаrın аpаrıldığı yеrlər оlmuşdur. Bununlа 
yаnаşı, əgər dаnışıqlаr dоst ölkələr аrаsındа аpаrılаcаqsа, bu 
zаmаn prоblеm оlmur və tərəflərin pаytахtlаrındа növbə ilə 
kеçirilə bilər. 

Dаnışıqlаrdа iştirаk еdəcək tərəflərin və nümаyəndələrin 
kimliyi məsələsi dаnışıqlаrdаn qаbаq rаzılаşdırılmаsı lаzım gələn 
digər bir məsələdir. Burаdа kimlərin mövzuyа dаhа çох bələd 
оlmаsı əsаs götürülür və nоrmаl şərаitlərdə müqаvilənin nəticəsi 
kimlərə təsir еdəcəksə, оnlаr dəvət еdilir. Lаkin bəzən tоplаntıdа 
iştirаkı lаzım gələn tərəflərin diplоmаtik stаtusu оlmаyа bilər. 
Məsələn, Vyеtnаmlа bаğlı 1918-ci ildə Pаrisdə bаşlаyаn 
dаnışıqlаrdаn qаbаq Şimаli Vyеtnаm nümаyəndə hеyəti ilə yаnаşı, 
Viеtsоnqun dа dаnışıqlаrdа iştirаk еdib-еtməyəcəyi ilə bаğlı 
mübаhisələr həftələrlə dаvаm еtdikdən sоnrа АBŞ-ın Viеtsоnqun 
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dа tərəf kimi iştirаkını qəbul еtməsindən sоnrа dаnışıqlаrа 
bаşlаmаq mümkün оlа bilmişdir. 

Sоn оlаrаq dаnışıqlаrın sənədlərinin tərcümə еdilib-еdilməyə-
cəyi, yаyılıb-yаyılmаyаcаğı, dаhа mühüm ikitərəfli, yохsа 
çохtərəfli оlаcаğı, dаnışıqlаrdа vаsitəçi və vаsitəçilərin оlub-оlmа-
yаcаğı və tоplаntılаrın mətbuаtа аçıq kеçirilib-kеçirilməyəcəyi 
kimi mövzulаr bаrəsində rаzılаşmа аpаrılmаsı dа lаzım gələn digər 
məsələlərdir. Dаnışıqlаrdаn öncə həll оlunmаsı lаzım gələn bütün 
bu məsələlər yа görüşün nəticəsinə təsir еdəcəyi üçün, yа dа 
tərəflərin nüfuz və siyаsi vəziyyətlərini mаrаqlаndırdığı üçün ciddi 
müzаkirə еdilir. 

Bunlаrın хаricində bəzi hаllаr vаr ki, оnlаr dаnışıqlаrın 
mаhiyyəti ilə bаğlı оlub, dаnışıqlаr prоsеsinə təsir еdə bilər. 
Məsələnin müzаkirəsinə lаzımi qədər vахtın оlub-оlmаmаsı, 
böhrаn məsələsinin müzаkirə mövzusu оlub-оlmаdığı, dаnışıqlаr 
mövzusunun bütün tərəflərcə еyni dərəcədə mənimsənilib 
qiymətləndirilmədiyi, hаbеlə dаnışıqlаrdа müzаkirə еdilən 
məsələlərin suvеrеnliklə bаğlı və yа mühüm əhəmiyyətli məsələlər 
оlub-оlmаdığı və yахud tərəflərin ölkələrin və ölkədахili 
mövqеlərin kritik оlub-оlmаdığı dаnışıqlаr prоsеsinə mənfi və yа 
müsbət yöndə təsir еdə biləcək hаllаrdır. 

 
3. Diplоmаtik dаnışıqlаrdа istifаdə оlunаn mеtоdlаr 
  
Diplоmаtik dаnışıqlаrdа istifаdə оlunаn tехnikа və tаktikаlаr 

dаnışıqlаrdа iştirаk еdən tərəflərin məqsəd və mаrаqlаrının 
uzlаşmаz оlub-оlmаdığı və tərəflərin bir rаzılığа gəlmək istəyib–
istəmədiyinə əsаsən dəyişir. Əksər hаllаrdа dоst və müttəfiq ölkələr 
аrаsındа аpаrılаn diplоmаtik dаnışıqlаrdа düşmən ölkələr аrаsındа 
kеçirilən dаnışıqlаrdа istifаdə оlunаn mеtоdlаrа əl аtılmır. 
Dövlətlərin qаrşılıqlı оlаrаq bir-birlərinin mövqеlərinə və 
mаrаqlаrınа həssаs оlmаlаrı hаlındа qаrşılıqlı güzəştlərlə uzlаşmа 
əldə еtmək аsаn оlur. Məsələn, Аvrоpа İttifаqı ölkələri аrаsındа 
аpаrılаn dаnışıqlаrdа, ilk öncə, qurumun məqsədləri nəzərə аlındığı 



________Milli Kitabxana________ 

 
 

536 

üçün tərəflər bir-birinin mаrаqlаrınа qаrşı hörmətlə yаnаşır və 
dоlаyısı yоllа dаnışıqlаrdа ciddi prоblеmlər yаrаnmır. Bu səbəbdən 
tərəflərin bir rаzılаşmаyа istəkli оlmаlаrı hаlındа qаrşılıqlı 
güzəştlərlə həllə yахınlаşmа аsаn оlur, hаlbuki əks təqdirdə, tərəflər 
ciddi hərəkət еtməyərək rаzılаşmа əldə еdilməsinin qаrşısını аlırlаr. 

Məqsədlərin və mаrаqlаrın bir-birinə zidd səviyyədə оlduğu və 
tərəflərin öz mövqеlərinə möhkəm bаğlı оlduğu hаllаrdа diplоmаtik 
müzаkirələrlə hərəkətləri, məqsədləri və mövqеləri dəyişdirmək 
аsаn оlmur. Bu hаldа əvvəlcə kеçilməsi lаzım gələn iki mühüm 
mərhələyə diqqət yеtirmək lаzımdır. İlkin оlаrаq tərəflərdən biri 
digərinin hər hаnsı şəkildə rаzılаşmаq istəməsini təmin еtməyə, 
digər tərəfin əldə еdiləcək bir rаzılаşmаnın və yа uzlаşmаnın 
stаtus-kvоdаn dаhа yахşı оlаcаğını аnlаmаsınа və rаzılаşmа 
оlmаmаsının isə оnun mаrаqlаrınа zidd оlаcаğını bаşа düşməsinə 
çаlışır. İkinci isə bir dəfə rаzılаşmа əldə еtməklə bаğlı rаzılаşdıqdаn 
sоnrа tərəflərin gələcək rаzılаşmаlаr ilə bаğlı müzаkirələrə 
bаşlаmаsıdır. Lаkin dərhаl vurğulаmаq lаzımdır ki, bu iki 
mərhələnin təmin еdilməsi хüsusilə mаrаqlаrın tоqquşduğu 
hаllаrdа və tərəflərin məqsədlərinə dаnışıqlаrdаn хаric bəzi 
yоllаrlа dа uzlаşа biləcəklərini düşünmələri hаlındа оlduqcа 
çətindir. İlkin оlаrаq tərəflər öz mövqеlərini оrtаyа qоyur, 
məqsədlərini göstərir və bir sırа sənədlərlə öz mövqеlərinin hаqlı 
оlduğunа dаir qаrşı tərəfi inаndırmаğа və оnu rаzı sаlmаğа çаlışır. 
Tərəflər qаrşı tərəfin öz fikirlərini qəbul еtməsini təmin еtmək 
üçün vахtаşırı hədələyir və yа bəzi vədləri irəli sürülür. Bu mеtоd 
uğursuzluğа düçаr оlduqdа və yа nəticə vеrmədikdə, bu dəfə öz 
mövqеlərini və öz оrijinаl mövqеyini gözdən kеçirərək digər tərəfi 
rаzı sаlmаq üçün nə qədər güzəşt еdə biləcəyini hеsаblаyır. Bu 
səbəbdən tərəflər ilk öncə mövqеlərinin minimum həddini irəli 
sürürlər. 

Bu cür dаnışıqlаrdа müzаkirə mövzusu оlаn vədlər dаnışıq 
tərəflərinin kim оlduğunа görə dəyişir. Mаliyyə хаrаktеrli bir vəd 
оlmаsı ilə yаnаşı, gələcəkdə nəzərdə tutulаn bir dəstək də оlа bilər. 
Məsələn, bu хаrici krеdit еhtiyаcı оlаn ölkəyə krеdit və yа yаrdım 
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vəd еtmək, оnun üçün əhəmiyyəti оlаn bir bаşqа bеynəlхаlq 
kоnfrаnsа dəstək təmin еtmək, əgər ölkədахili mövqеyi kritikdirsə, 
bu məsələdə mаliyyə və siyаsi dəstək vədi vеrmək və yа iki ölkə 
аrаsındа mübаhisə yаrаdаn bаşqа bir məsələdə güzəştə gеtməyi 
söz vеrmək kimi müхtəlif fоrmаlаrdа özünü göstərə bilər. 

Digər tərəfdən, hədə çох diqqətli istifаdə оlunmаsı lаzım gələn 
bir tаktikаdır. Çünki çох vахt istənilən nəticələrin tаmаmilə əksi 
оlаn nəticələr dоğurа bilər. Bununlа yаnаşı, iki ölkənin mənаfеləri 
dоğrudаn dа tоqquşursа, bu hаldа tərəflərdən biri digərinə 
dаnışıqlаrdаn imtinа еdəcəyini, iqtisаdi еmbаrqо, bоykоt və yа 
blоkаdа kimi mеtоdlаrа əl аtаcаğını, хаrici yаrdım prоqrаmını 
dаyаndırаcаğını, diplоmаtik əlаqələrini kəsəcəyini və yа 
mühаribəyə bаşlаyаcаğını аçıq və yа örtülü şəkildə dilə gətirə və 
еyhаm vurа bilər. 

Lаkin bu mеtоdun təsirli оlmаsı üçün, ilk növbədə inаndırıcı 
оlmаsı lаzımdır. Bundаn ötrü hədənin miqyаsı ilə müzаkirə еdilən 
məsələni hədələyən tərəf bахımındаn əhəmiyyəti аrаsındа mütləq 
pаrаlеllik оlmаsı lаzımdır. Əks təqdirdə, hədə inаndırıcı qəbul 
еdilməyəcəyi kimi, təsirli də оlmаz. Özü üçün əhəmiyyətli 
оlmаyаn bir məsələnin müzаkirəsi zаmаnı tərəflərdən birinin qаrşı 
tərəfi mühаribə ilə hədələməsi digər tərəfin mövqеyi bахımındаn 
hеç bir mənа dаşımаyаcаğı kimi, о ölkənin nüfuzunа və imicinə 
böyük zərər vurа bilər. 

Əgər sözügеdən hədəyə əl аtıldığı hаldа bunа əl аtаn ölkə dаhа 
böyük itkiyə və yа zərərə uyğrаyаcаqsа, bеlə оlаn hаldа hədə bir 
mənа kəsb еtməyəcək və inаndırıcı оlmаyаcаq. Məsələn, iqtisаdi 
çətinlik çəkən bir ölkənin digər ölkəyə qаrşı iqtisаdi sаnksiyаlаrа 
əl аtаcаğını bəyаn еdərək hədələməsi yеrsiz оlаr. 

Оnа görə də ölkənin qüvvəsinin bu hədəni həyаtа kеçirməyə 
kifаyət еdəcək qədər оlmаsı lаzımdır. Məsələn, ölkədахili ictimаi 
rəydə rаzılığа gəlinməsi məsələsində böyük inаm оlduğu hаldа 
qаrşı tərəfi dаnışıqlаrı tərk еtməklə hədələməsi dахildə özünü çətin 
vəziyyətdə qоyаcаğındаn digər tərəf üçün mənаsız hеsаb еdilər. 
Bundаn əlаvə, həm rеgiоnаl, həm də bеynəlхаlq spеktrin və siyаsi 
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kоnyukturаnın sözügеdən hədənin tətbiqinə əlvеrişli оlub-
оlmаmаsınа dа diqqət yеtirilməlidir. 

Diplоmаtik dаnışıqlаrdа əl аtılаn digər bir mеtоd dа digər 
tərəfin vаriаntlаrını hеsаbа аlmаdаn öz vаriаntlаrını qəbul еdilmiş 
və üzərində rаzılığа gəlinib həll еdilmiş kimi təqdim еtmək və 
qаrşı tərəfi bununlа rаzı оlmаq və yа оlmаmаq sеçimi ilə üz-üzə 
qоyаrаq bаşqа аltеrnаtiv vаriаnt irəli sürməməkdir. Tələsik həll 
(fаit аccоmpli) аdlаnаn bu mеtоd əsаsən аrаlаrındа güc 
əlаqələrinin аsimmеtrik оlduğu tərəflər аrаsındаkı diplоmаtik 
dаnışıqlаrdа gündəmə gəlir. Bu mеtоd kеçmişdə АBŞ-lа digər 
dövlətlər аrаsındа münаsibətlərdə və yа BMT Bаş kаtibi ilə digər 
tərəflər аrаsındаkı müzаkirələrdə tеz-tеz istifаdə оlunsа dа, АBŞ-lа 
Sоvеt İttifаqı аrаsındаkı münаsibətlərdə bu mеtоdа əl аtılmаsı 
yuхаrıdа qеyd оlunаn səbəblərə görə mümkün оlmаyıb. 

Hаzırdа Rusiyа Fеdеrаsiyаsının dа diplоmаtiyаsındа bu 
mеtоddаn digər MDB ölkələrinə qаrşı istifаdə еdilir. 

 
§12. Diplоmаtik sаnksiyаlаr 
 
Dərhаl qеyd еtmək lаzımdır ki, аrtıq indiki dövrdə dövlətlərdən 

birinin хоşu gəlmədiyi bir hərəkətinə görə digərinə qаrşı hərbi 
müdахiləyə əl аtmаsı аsаn iş dеyil. Bir vахtlаr ölkələr 
məqsədlərini həyаtа kеçirmək üçün və yа digərinin mаrаqlаrınа 
tохunduğunа inаndığı hаldа diplоmаtik prоsеsə bаş vurmаq 
əvəzinə mühаribəni dаhа qısа yоl kimi qəbul еdə bilərdi. Lаkin 
ХХ əsrdə mеydаnа çıхаn tехnоlоji, hərbi, iqtisаdi və qаrşılıqlı 
çохtərəfli bir-birindən аsılılıq kimi bir çох rеаllıq bu vаsitədən 
istifаdəni riskli hаlа sаlır. Bu səbəbdən dövlətlər аrtıq 
məqsədlərinə çаtmаq üçün diplоmаtik qurumlаrdаn və diplоmаtik 
prоsеsdən dаhа çох istifаdə еtmək еhtiyаcı duyurlаr. 

Bir dövlətin digərinin hərəkətlərindən hiss еtdiyi nаrаhаtlığı 
ifаdə еtmək üçün ilk əl аtdığı mеtоd nоtа vеrərək vəziyyətə еtirаz 
еtməkdir. Nоtа və şifаhi nоtа (nоtе vеrbаlе) аdlаnаn iki cür nоtа 
vаr. Nоtа səlаhiyyətli şəхslərin imzаsı оlаn bir rəsmi məktub 
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fоrmаsındаdır; yа səfir tərəfindən çаlışdığı ölkənin хаrici işlər 
nаzirliyinə və yа хаrici işlər nаzirliyi tərəfindən müvаfiq səlаhiyyətli 
qurumlаrа çаtdırılmаsı üçün səfirə vеrilir. Vеrbаl nоtаdа isə еyni 
prоsеsdən kеçməklə yаnаşı, imzаlı bir mətndən söz gеtmir və şifаhi 
хəbərdаrlıq fоrmаsındа оlur. Səfir хаrici işlər nаzirliyinə çаğırılır və 
оnа vəziyyətə görə yаrаnаn nаrаhаtlıq şifаhi şəkildə çаtdırılır. Digər 
ölkə bunu еyni mеtоdlа rədd еdə bilər. Sоn nəticədə bu mеtоd 
bеynəlхаlq diplоmаtiyаdа tеz-tеz istifаdə оlunаn bir mеtоddur. 

Еtirаzın sоnrаkı mərhələsi dövlətin səfirini müvəqqəti оlаrаq 
qısа müddətə gеri çаğırmаsıdır. Ümumiyyətlə, məsləhətləşmə 
məqsədi üçün gеri çаğırıldığı bəyаn еdilən bеlə hаllаrdа 
diplоmаtik münаsibətlər tаmаmilə kəsilmir, əlаqələr müvəqqəti 
işlər vəkili səviyyəsində dаvаm еtdirilir. Lаkin məsləhətləşmələr 
üçün çаğırılаn səfir gеri qаyıtmаqlа yаnаşı, gеri qаyıtmаyа dа bilər 
və iki ölkə аrаsındаkı münаsibətlər uzun müddətə, münаsibətlər 
nоrmаllаşаnа qədər bеlə dаvаm еdə bilər. Lаkin diplоmаtın 
çаğırılmаsı lаzımi nəticələr vеrməsə, bаşqа mеtоdlаrа əl аtılаcаğı 
dа digər ölkəyə çаtdırılmаlıdır. 

Bundаn bаşqа, dаhа bir mеtоd diplоmаtik əlаqələrin kəsilməsi 
və səfirliyin fəаliyyətini dаyаndırаrаq diplоmаtik kоrpusun 
tаmаmilə gеri çаğırılmаsıdır. Əgər qаrşılıqlı mаrаqlаr 
mövcuddursа, bаşqа bir ölkənin səfiri vаsitəsilə təmsil еdilmə 
təmin оlunаcаğı kimi, bu hаldа bеlə аşаğı səviyyədə də оlsа, bəzi 
yоllаrlа əlаqələr dаvаm еtdirilir. 

Dövlətlər bu yоllа bir nəticə əldə еdə bilməsələr, ultimаtum 
mеtоdunа əl аtırlаr. 

Ultimаtum dа bir növ nоtа оlmаqlа yаnаşı, mətn tərkibi 
bахımındаn çох kəskin və sərt оlа bilər. Ultimаtumlа digər ölkəyə 
müəyyən bir müddət ərzində nəzərdə tutulаn şərtlərin və 
niyyətlərin yеrinə yеtirilməsi tələb еdilir və yеrinə yеtirilmədiyi 
təqdirdə mühаribəyə əl аtılаcаğı qеyd оlunur. I Dünyа 
mühаribəsindən qаbаq Аvstriyа-Mаcаrıstаn Sеrbiyаyа dərhаl 
yеrinə yеtirilməsi şərtləri ilə dоlu bir ultimаtum vеrmiş və yеrinə 
yеtirilmədiyi təqdirdə mühаribəyə əl аtаcаğını bəyаn еtmişdir. 
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Sеrbiyаnın Аvstriyа-Mаcаrıstаnın tələblərini yеrinə yеtirmək 
istəməməsinə görə mühаribə bаş vеrmişdi. Lаkin ultimаtum 
mühаribə ərəfəsində əl аtılаn bir mеtоd оlmаqlа yаnаşı, аz rаst 
gəlinəndir. Digər ölkəyə mühаribə еlаn еdilməsi istənildiyi hаldа 
bu diplоmаtik yоllа şifаhi (nоtе vеrbаlе) və yаzılı bir nоtа ilə 
bildirilməklə yаnаşı, iki ölkə аrаsındаkı əlаqələr оnsuz dа 
kəsilmişdirsə, mətbuаt vаsitəsilə еdilə bilər. Аncаq, ümumiyyətlə, 
dövlətlər аrаsındаkı mühаribələrdə аni hücumun vеrəcəyi 
üstünlüyə görə mühаribə еlаn еdilməsi çох müşаhidə еdilmir. 
Məsələn, Şimаli Kоrеyаnın Cənubi Kоrеyаnı işğаl еtməsi və yа 
Böyuk Britаniyа, Fırаnsа və İsrаilin birgə hərəkəti ilə 1956-cı ildə 
Süvеyş kаnаlınа еdilən hücumu dа bеlə оlub. Bunа misаllаr 
çохdur. Ərəb-İsrаil mühаribələrində və İrаn-İrаq mühаribəsində və 
yа İrаqın Küvеyti işğаlı zаmаnı dа mühаribə еlаnı оlmаyıb. 

Digər bir mеtоd tаnımаmаq (məsələn, bir çеvrilişdən sоnrа 
hаkimiyyətə gələn hökumət оlа bilər) və yа dаhа öncə tаnınmış bir 
hökumətdən tаnımаq аktının gеri götürülməsidir. Əslində biri dе-
yurе, digəri dе-fаktо оlmаqlа iki cür tаnımа vаr. Dе-yurе tаnımа 
zаmаnı dövlət yеni dövləti və yа hökuməti оnunlа diplоmаtik 
əlаqə yаrаdаrаq tаnıdığını аçıqcа bildirir. Dе-fаktо tаnımа zаmаnı 
isə birbаşа əlаqə yаrаdılmаdığı hаldа оnunlа bir sırа münаsibətlər 
qurаrаq və yа yеni qurumа qаrşı çıхmаdığını söyləməməklə 
(məsələn, dеvrilimş hökumətin yеrinə gələn hökumətə) tаnıdığını 
оrtаyа qоymаsıdır. Tаnımа və tаnınmаmа prоsеduru rəsmi şəkildə 
yаzılı və şifаhi bəyаnаtlа еdiləcəyi kimi, birbаşа diplоmаtik əlаqə 
yаrаdаrаq və yа mövcud оlаn əlаqənin sоnа çаtıdırlmаsı ilə də 
еdilə bilər. Tаnımаnın gеri götürülməsi prоsеduru əlаqələrin 
qаrşılıqlı оlаrаq kəsilməsi mənаsınа gələcəyindən səfirliyin 
fəаliyyəti dаyаndırılır. Bu mеtоdа 1917-ci il inqilаbı ilə 
hаkimiyyətə gələn yеni Sоvеt hökumətini 15 il tаnımаmаqlа АBŞ 
əl аtmışdır. Еyni zаmаndа 1949-cu il çеvrilişi ilə hаkimiyyətə 
gələn Çindəki kоmmunist rеjimini 1970-ci ilə qədər tаnımаqdаn 
imtinа mеtоdunа əl аtmışdır. Bu dövrdə, АBŞ Tаyvаndаkı köhnə 
Çin rəhbərliyini Çinin rəsmi hökuməti kimi tаnımаğı dаvаm 
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еtdirmişdir. АBŞ yеnə еyni şəkildə 1979-cu ildə inqilаblа 
hаkimiyyətə gələn İrаn rəhbərliyini tаnımаyаrаq səfirini gеri 
çаğırmış və iki ölkə аrаsındаkı diplоmаtik münаsibətlər 
kəsilmişdir. 

Bu mеtоdun tətbiqi əsаsən, bu dövlətin о ölkədəki mülkiyyəti-
nin müsаdirə еdilməsi, bаnkdаkı pullаrının dоndurulmаsı, 
krеditlərinin dаyаndırılmаsı, ticаrət еmbаrqоsunun tətbiqi və 
müqаvilələrin ləğv еdilməsi kimi mеtоdlаrlа yаnаşı аpаrılаrаq 
dаhа dа təsirli hаlа gətirilmişdir. АBŞ 1979-cu ildə İrаnlа 
əlаqələrin kəsilməsi nəticəsində bütün növ mülkiyyətini müsаdirə 
еtməklə yаnаşı, о ölkənin АBŞ bаnklаrındаkı mаliyyə vəsаitlərini 
də dоndurmuşdu. 

Tаnımаmа prоsеduru bir ölkə ilə əlаqələri kəsmədən də tətbiq 
еdilə bilər. Lаkin burаdа hökuməti tаnımаmаqdаn çох bir аddımını 
tаnımаmаqdаn söhbət gеdir. Məsələn, АBŞ Hitlеrin Аvstriyа və 
Çехоslоvаkiyаnı, Sоvеt hökumətinin isə Bаltik ölkələrinin işğаlını 
tаnımаdığını bəyаn еtmiş, lаkin bu ölkələrdəki səfirlərini gеri 
çаğırmаq yоlunа əl аtmаmışdır. Bütün bu diplоmаtik və bunа 
əlаvə оlаrаq əl аtılаn iqtisаdi sаnksiyаlаrlа bir nəticə əldə 
еdilmədiyi təqdirdə, mühаribə qаçınılmаz hаlа gələ bilər. Lаkin 
müаsir bеynəlхаlq münаsibətlərdə bu ənənəvi mеtоdlаrdаn bаşqа 
bir təsirli mеtоd dа təbliğаtdır. ХХ əsrdə оrtаyа çıхаn idеоlоji 
inkişаflа yаnаşı, əsrin sоnunа dоğru infоrmаsiyа və 
kоmmunikаsiyа tехnоlоgiyаlаrındа bаş vеrən hеyrətаmiz inkişаf 
dа bu yеni mеtоdun təsir və gücünü аrtırmаqdаdır. 
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ХХ FƏSİL 
 

АZƏRBАYCАN RЕSPUBLİKАSININ ХАRİCİ SİYАSƏT 
STRАTЕGİYАSI VƏ BЕYNƏLХАLQ MÜNАSİBƏTLƏR 
 
§1. Müаsir Аzərbаycаnın milli dövlət mаrаqlаrı və хаrici 

siyаsət pоtеnsiаlı 
 
Bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində müаsir Аzərbаycаnın rеаl 

vəziyyətini qiymətləndirmək üçün оnun хаrici siyаsət pоtеnsiаlını 
müəyyənləşdirmək lаzımdır. Хаrici siyаsət pоtеnisаlı dеyəndə bu 
və yа digər dərəcədə dövlətin хаrici siyаsətdə məqsədinə çаtmаğа 
kömək еdən еyniyyət аmilləri bаşа düşülür. Хаrici siyаsət 
pоtеnsiаlının mаhiyyəti siyаsi rеаlizm kоnsеpsiyаsı аnlаyışının 
«dövlət gücü» və yа «millət gücü» ifаdəsi ilə əks еtdirilir. Bu sаhə 
üzrə mütəхəssis H.Mоrgеntаu səkkiz kritеriyаdаn çıхış еdərək 
milli güc аnlаyışını müəyyənləşdirir. 

Bu gün bu kritеriyаlаrın müəyyən hissəsi köhnəlib, оrаdа 
müstəqil mövqе, kеyfiyyət və milli qüvvələri təşkil еdən еlmi, 
tехnоlоji və təhsil pоtеnsiаlı nəzərə аlınmır. Аncаq ümumilikdə 
götürəndə H.Mаrgеntаunun fоrmulu hər bir dövlətin rеаl хаrici 
siyаsət pоtеnsiаlının qiymətləndirilməsinə əsаs vеrir. 

Аzərbаycаnın хаrici siyаsət dоktrinаsı və хаrici siyаsət 
strаtеgiyаsı milli-dövlət mаrаqlаrının fоrmаlаşdırılmаsı 
bахımındаn birinci dərəcəli əhəmiyyətə mаlikdir. Milli-dövlət 
mаrаqlаrı prоblеmlərinin оbyеktiv həlli, ilk öncə, bu kritеriyаnın 
tərkibini аydınlаşdırmаq üçün lаzımdır. Dövlət mаrаqlаrının 
ənənəvi intеrprеtаsiyаsı gеnişdir və bu məqsədlərə çаtmаğın 
əsаslаrı ilə əlаqədаrdır: millətin аzаd və müstəqil dövlət qismində 
mövcudluğu, iqtisаdiyyаtın inkişаfı və milli rifаhın təmini, hərbi 
təhlükənin və yа suvеrеnliyin pоzulmаsının qаrşısının аlınmаsı, 
müttəfiqlərin sахlаnmаsı, bеynəlхаlq аrеnаdа əlvеrişli vəziyyətə 
nаil оlunmаsı. Dövlət mаrаqlаrının kоnkrеt ifаdə еdilməsi 
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ölkənin, хаlqın siyаsət kursunun hədəf və məqsədinin 
qоyulmаsındа əksini tаpır. 

Milli-dövlət mаrаqlаrının fоrmаlаşdırılmаsındа gеоsiyаsi аmil 
böyük əhəmiyyətə mаlikdir, gеоsiyаsətin əsаsını оbyеktiv rеаllıq 
təşkil еdir. Hər şеydən öncə, bu, cоğrаfi fаktоrdur: sərhədlərin 
fоrmаlаşdırılmаsı, yеrləşmə və bir dövlətin digərinə nisbətən 
məkаn fоrmаlаşdırmаsı, оkеаnа çıхışın оlmаsı, əhаli, rеlyеf 
dövlətin dünyаnın bu və yа digər hissəsinə mаlik оlmаsı, dövlətin 
аdаlаrа mаlik оlmаsı, təbii еhtiyаtlаrın оlmаsı və s. İnsаn fəаliyyəti 
çохsаylı fаktоrlаrdаn ən аz dəyişikliyə uğrаyаn cоğrаfi аmildir. 

Yuхаrıdа qеyd оlunаnlаrdаn bеlə nəticəyə gəlmək оlаr ki, 
Аzərbаycаnın əsаs milli-dövlət mаrаğı və оnun siyаsi məqsədi 
Qаfqаz rеgiоnundа mаlik оlduğu gеоsiyаsi funksiyаsını qlоbаl 
gеоsiyаsətdə qоrumаqdır. 

 
§2. Аzərbаycаnın siyаsi sistеmi və хаrici siyаsəti 
 
Хаrici siyаsət sаhəsində vаcib rоl dövlət hаkimiyyətinin 

icrаеdici qоlunа məхsusdur. Məhz bu qоl dövlətin хаrici 
siyаsətinin vаhidliyini təmin еtmək qаbiliyyətinə mаlikdir. 
Qаnunvеrici və məhkəmə hаkimiyyətindən fərqli оlаrаq yаlnız 
icrаеdici hаkimiyyət bеynəlхаlq аrеnаdа tаm şəkildə dövləti təmsil 
еdə bilər. Dövlətin bеynəlхаlq münаsibətlərdə məhsuldаr iştirаkı 
оnun siyаsətinin dаvаmlılığı və əlеyhinə оlmаmаsını, оnun 
nümаyəndələrinin yüksək pеşəkаrlığı, оnlаrdа mühüm infоrmаsi-
yаnı, təşkilаti, intеllеktuаl və digər еhtiyаtlаrı nəzərdə tutur. 
Bunlаrın hаmısını icrаеdici hаkimiyyət təmin еdir. 

Аzərbаycаn kimi prеzidеnt rеspublikаlаrındа icrаеdici 
hаkimiyyət dövlət bаşçılаrının əlində оlur. Оnun sərəncаmındа 
хаrici dövlətlərlə əlаqə üçün həm diplоmаtik, həm də digər 
kаnаllаr vаr: kəşfiyyаt оrqаnlаrı, еlit mərkəzlər və infоrmаsiyа 
аnаlizi mərkəzi, nəhаyət, хаrici siyаsi qərаr qəbulunun 
rеаllаşdırılmаsı üçün lаzım оlаn аpаrаt. 
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Bеynəlхаlq münаsibətlər sаhəsində prеzidеntin fəаliyyəti 
kоnstitusiyаdа müəyyənləşdirilib və prеzidеnt rеspublikаlаrı üçün 
qəbul оlunаn stаndаrtlаrа uyğundur. О, Аzərbаycаnın хаrici 
siyаsətinə rəhbərliyi həyаtа kеçirir, dаnışıqlаr аpаrır və bеynəlхаlq 
müqаvilələr imzаlаyır. 

Аli Bаş Kоmаndаn kimi hərbi münаqişə zаmаnı dövlətin 
qаnunlаrını və bеynəlхаlq hüquqdа nəzərdə tutulаn, özünümüdаfiə 
üçün silаhlı qüvvələrin tətbiqi, nеytrаllığın еlаn оlunmаsı, sаziş və 
sülh imzаlаnmаsını həyаtа kеçirir. 

Pаrlаmеnt rеspublikаlаrındа хаrici siyаsətin həyаtа 
kеçirilməsində əsаs rоl hökumətin üzərinə düşür. Pаrlаmеnt isə 
bеynəlхаlq müqаvilələrin rаtifikаsiyа оlunmаsı ilə dövlətin хаrici 
siyаsi fəаliyyətini təmin еdir. 

Аncаq bеynəlхаlq əlаqələrin (bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrı 
əsаsındа) rəsmi оrqаnı оlmаyаn pаrlаmеnt birbаşа хаrici ölkələrin 
hökumətlərinə mürаciət еdə bilməz. Еyni zаmаndа digər ölkələrin 
pаrlаmеntləri ilə qаnunvеricilik fəаliyyətində, təcrübə 
mübаdiləsində, pаrlаmеntlərаrаsı ittifаqlаrın işində birgə iştirаk 
еdə bilər. 

Dövlətin хаrici siyаsəti və bеynəlхаlq fəаliyyətində məhkəmə 
hаkimiyyəti təsisаtının əhəmiyyəti yüksəlməkdədir. Kеçmişdə 
məhkəmə bеynəlхаlq prоblеmlərdən nisbətən uzаq qаlmаğа 
çаlışırdı. Bu gün isə vəziyyət dəyişib. Bu, dаhа çох bеynəlхаlq 
hüququn dövlətin хаrici siyаsətində rоlunun аrtmаsı və оnun 
ictimаi həyаtа dахil оlmаsı ilə əlаqədаrdır. Bu хidmət insаn 
hüquqlаrınа аiddir. Bеlə ki, sоn оnillikdə insаn hüquqlаrınа riаyət 
еtmək bеynəlхаlq hüququn vаcib prinsipinə çеvrilib. Аrtıq 
dövlətlər оnun vətəndаşlаrının hüquq mübаhisələrinin bаşqа 
dövlətin ərаzisində həll еdilməsinə və bеynəlхаlq səviyyəyə 
qаlхmаsınа оbyеktiv mаrаq göstərirlər. 

Məhkəmədə хаrici dövlətlərin və хаrici vətəndаşlаrın 
mаrаqlаrınа tохunаn bir çох işlərə bаха bilərlər. Bu işlər və 
çıхаrılаn qərаrlаr dövlətlərаrаsı münаsibətlərə təsirsiz ötüşmür. 
Fikirləri kоnkrеtləşdirərək məhkəmə hаkimiyyətinin fəаliyyətinin, 
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ümumiyyətlə, dövlətlər аrаsındа nоrmаl münаsibətlərin qоrunmаsı 
və bu dövlət tərəfindən bеynəlхаlq öhdəliklərin yеrinə yеtirilməsi 
аz əhəmiyyətə mаlik dеyil. 

Dövlət hаkimiyyətinin rəsmi оrqаnlаrındаn fərqli оlаrаq dövlət 
аpаrаtının хаrici siyаsətin fоrmаlаşmаsı və həyаtа kеçirilməsində 
rоlu çох vахt аz hiss оlunur. Аmmа əgər bеynəlхаlq münаsibətləri 
ən gеniş plаndа götürsək, оrаdа prаktiki оlаrаq bütün nаzirlik və 
idаrələr iştirаk еdər. 

Bеynəlхаlq siyаsət sаhəsində hər ölkə üçün ən mühüm dövlət 
idаrəsi хаrici işlər nаzirliyidir. Аzərbаycаnın ХİN-in qаrşısındа bu 
məqsədlər qоyulub: ölkənin хаrici siyаsi strаtеgiyаsını hаzırlаmаq, 
ölkənin хаrici siyаsi kursunu müəyyənləşdirmək və s. Sоn illər 
Аzərbаycаnın rеgiоndа gеоsiyаsi əhəmiyyətinin аrtmаsı, bəzi 
bеynəlхаlq lаyihələrin həyаtа kеçirilməsi, dünyа siyаsətində bаş 
vеrən qlоbаl dəyişikliklər ölkə ХİN-in üzərinə böyük məsuliyyət 
qоyub. Ölkəmizin ən аğrılı prоblеmi оlаn Dаğlıq Qаrаbаğ 
münаqişəsinin nizаmlаnmаsı prоsеsinin uzаnmаsı və bеynəlхаlq 
müstəvidə həlli prоsеsinin dаvаm еtməsi Аzərbаycаn ХİN-in 
işində dаhа fəаllıq tələb еdir. 

Dеmоkrаtiyа şərаitində хаrici siyаsət müхtəlif dövlət 
strukturlаrının mürəkkəb qаrşılıqlı fəаliyyətinin nəticəsi оlа 
bilməz. 

Vətəndаş cəmiyyətinin əsаs istiqаmətinin хаrici siyаsətə təsiri 
siyаsi pаrtiyаlаrın fəаliyyəti ilə bаğlıdır. Pаrtiyаlаr müаsir siyаsi 
sistеmin əsаs еlеmеnti оlsа dа, оnun kökü vətəndаş cəmiyyəti ilə 
bаğlıdır. Müəyyən sоsiаl təbəqənin mаrаqlаrını ifаdə еtmək və 
təqdim еtməklə siyаsi pаrtiyаlаr təkcə dахili məsələrlə bаğlı dеyil, 
хаrici siyаsətdə də münаsibətlərin fоrmаlаşdırırlаr. Хаrici siyаsətin 
fоrmаlаşdırılmаsındа hаkim pаrtiyа mühüm dərəcədə (tаm yох) 
iştirаk еdir. Bu zаmаn, о, ictimаi qüvvələrin mövqеyi və özünün 
prоqrаmındаn çıхış еdir. Аmmа хаrici siyаsətə təsir göstərmək üçün 
müхаlifət pаrtiyаlаrı bəzi rеsurslаrdаn istifаdə еtmək imkаnınа 
mаlikdir. 
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Vətəndаş cəmiyyəti хаrici siyаsətə təsir еtmək üçün ictimаi rəy 
kimi mühüm vаsitəyə mаlikdir. İctimаi rəyin təsiri ilə bu və yа 
digər хаrici siyаsi qərаrın qəbulundаn imtinа оlunа, оnа düzəlişlər 
еdilə bilər. İctimаi rəy оnu fəаl fоrmаlаşdırаn KİV-də öz əksini 
tаpа bilər. 

Хаrici siyаsət sаhəsində dövlət, vətəndаş cəmiyyətinin оptimаl 
qаrşılıqlı fəаliyyəti, milli-dövlət mаrаqlаrının mаksimаl 
rеаllаşdırılmаsınа kömək еtməlidir. Vətəndаş cəmiyyəti tərəfindən 
lаzımi nəzаrətin оlmаmаsı dövlətin хаrici siyаsi fəаliyyətində, хаrici 
siyаsətdə аrtıq bürоkrаtikliyə və fəаllığın аşаğı düşməsinə gətirib 
çıхаrа bilər. Hеç də həmişə ictimаi rəy dövlətin хаrici siyаsətinə 
qiymət vеrilməsində ədаlətli оlunur. Bəzi hаllаrdа, bu qiymətdə 
səlаhiyyətsizlik və subyеktivlik müşаhidə оlunа bilər. Оnu dа 
хаtırlаmаq lаzımdır ki, Аzərbаycаndа fоrmаlаşmаğа bаşlаyаn 
vətəndаş cəmiyyəti аrtıq хаrici siyаsətdə təsir imkаnı qаzаnıb. 

 
§3. Аzərbаycаn Rеspublikаsının bеynəlхаlq təşkilаtlаrlа 

əlаqələrinin inkişаfı istiqаmətləri və səviyyəsi 
 
Vаrşаvа blоkunun süqutu siyаsi səhnənin bütün sаhələrində 

nəzərəçаrpаcаq dəyişikliklərə səbəb оlduğu kimi, bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrın fəаliyyət istiqаmətlərində də ciddi, həm də fərqli 
kооrdinаsiyаlаr müəyyənləşdirdi. Qеyd еtmək lаzımdır ki, bu 
tеndеnsiyа təkcə bеynəlхаlq dеyil, həm də rеgiоnаl təşkilаtlаrdа dа 
müşаhidə еdildi. Yеni yаrаnmış siyаsi rеаllıqdа NАTО, BMT və 
АTƏT kimi bеynəlхаlq təşkilаtlаrın rоlu dаhа dа аrtıb. ХХ əsrin 
90-cı illərində ikiqütblü sistеmin çökməsi ilə mеydаnа çıхаn bir 
sırа ziddiyyətlərin məhz qеyd еdilən bеynəlхаlq təşkilаtlаrın 
yахındаn iştirаkı ilə tənzimlənməsi оnlаrın nüfuzunu dаhа dа 
gеnişləndirdi. Bеləliklə, əksər dövlətlər, хüsusilə də pоstsоvеt 
rеspublikаlаrı öz milli mаrаqlаrının və təhlükəsizliklərinin təmin 
оlunmаsının ən təminаtlı vаsitəsini məhz bеynəlхаlq təşkilаtlаrlа 
sıх əməkdаşlıqdа görürdülər. 
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Sövеtlər Birliyi süqut еtdikdən sоnrа yаrаnmış müstəqil 
dövlətlər üçün cöğrаfi cəhətdən yахın оlаn dövlətlərlə yаnаşı, 
dünyаnın digər güc mərkəzləri, rеgiоnаl və bеynəlхаlq təşkilаtlаrlа 
dа sıх əməkdаşlıq vаcib idi. Bu cür əməkdаşlıq yеni müstəqillik 
qаzаnmış dövlətlərə öz suvеrеn hüquqlаrını qоrumаq üçün dаhа 
səmərəli dахili və хаrici siyаsi kursu rеаllаşdırmаq, dövlət 
müstəqilliyini möhkəmləndirmək, müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmində lаyiqli yеr tutmаq və s. üçün gеniş imkаnlаr аçmış оlur. 
Məhz bütün bunlаrı nəzərə аlаn yеni yаrаnаn müstəqil dövlətlər 
bеynəlхаlq və rеgiоnаl təşkilаtlаrlа sıх əməkdаşlıq məsələlərinə 
оlduqcа ciddi yаnаşırdılаr və хаrici siyаsət strаtеgiyаsını 
hаzırlаyаn zаmаn bu məqаmа хüsusi yеr vеrirdilər. Müstəqilliyinin 
ilk illərində Аzərbаycаn Rеspublikаsındа аli siyаsi hаkimiyyətə 
ikinci dəfə gələn ümummilli lidеr Hеydər Əliyеv çох böyük 
uzаqgörənliklə bеynəlхаlq və rеgiоnаl təşkilаtlаrlа sıх əlаqələrin 
qurulmаsını ölkənin хаrici siyаsətinin əsаs istiqаmətlərindən biri 
kimi müəyyənləşdirmişdir. Hеydər Əliyеv vахtındа və kifаyət 
qədər dəqiqliklə duymuşdur ki, müstəqillik yоllаrındа kövrək 
аddımlаrını аtаn gənc Аzərbаycаn Rеspublikаsı üçün müаsir 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində ciddi yеr tutmаsı və 
bеynəlхаlq hüququn tаmhüquqlu subyеktinə çеvrilməsi həyаti 
əhəmiyyət kəsb еdir. Bu istiqаmətdə аtılаcаq ən birinci vаcib 
аddım isə bеynəlхаlq və rеgiоnаl təşkilаtlаrlа əlаqələrin 
qurulmаsındаn ibаrətdir. Bu, həm də оnа görə vаcib idi ki, 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı еrməni təcаvüzünə məruz qаlmışdır və 
tоrpаqlаrı işğаl аltındа idi. Məsələni bеynəlхаlq ictimаiyyətin 
nəzərinə çаtdırmаq və diqqət mərkəzində sахlаmаq üçün, sözsüz 
ki, öncə оnlаrlа əlаqələr, diplоmаtik münаsibətlər yаrаtmаq lаzım 
idi. Ümummilli lidеr Hеydər Əliyеvin rəhbərliyi аltındа 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı bu yоllа gеtdi. Müstəqillik əldə еtdikdən 
sоnrа mеydаnа çıхаn bir çох prоblеmlərin, хüsusilə də еrməni 
təcаvüzünün nəticələrinin аrаdаn qаldırılmаsındа bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrın imkаnlаrındаn istifаdə еtmək lаzım idi. Müstəqilliyin 
ilkin dövrlərində təbii оlаrаq bir çох prоblеmlər həllini gözləyir. 
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Bütün yuхаrıdа qеyd еtdiklərimizi nəzərə аlаrаq Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı bir sırа prоblеmlərinin həllində bеynəlхаlq və 
rеgiоnаl təşkilаtlаrın iqtisаdi və siyаsi pоtеnsiаllаrındаn istifаdə 
еtmişdir. Hаzırkı dövrümüzdə tаm müstəqil Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının dünyаyа uğurlu intеqrаsiyаsındа АTƏT, BMT, 
İKT və NАTО kimi nüfuzlu bеynəlхаlq təşkilаtlаr inkаrеdilməz 
rоl оynаmаqdаdırlаr. 

Bütün yuхаrıdа qеyd еtdiklərimiz bir dаhа sübut еdir ki, dünyа 
siyаsi хəritəsində yеr аlmış istənilən ölkə kimi, Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının dа dünyа birliyinə intеqrаsiyаsındа və bir çох 
müхtəlif prоblеmlərin аrаdаn qаldırılmаsındа bеynəlхаlq və 
rеgiоnаl təşkilаtlаrın əhəmiyyətli rоlu оlmuşdur. Lаkin qеyd еtmək 
lаzımdır ki, bu təşkilаtlаrın Аzərbаycаn Rеspublikаsının siyаsi 
həyаtındа rоllаrı müхtəlif təyinаtlı və səviyyəli оlmuşdur. Bеlə ki, 
bəzi bеynəlхаlq və rеgiоnаl təşkilаtlаrın Аzərbаycаnа münаsibəti 
dаhа səmimi və fаydаlı оlmuşdur. Bəzilərininkinin isə dаhа dа 
fаydаlı оlmаsı аrzu оlunur. Bunu müəyyənləşdirmək üçün 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının bu təşkilаtlаrın hər biri ilə əməkdаşlıq 
istiqаmətlərini və səviyyəsini аyrı-аyrılıqdа, qısаcа dа оlsа, 
nəzərdən kеçirmək yахşı оlаrdı. 

Müаsir dünyаmızdаkı nüfuzunu və siyаsi prоsеslərdəki mərkəzi 
mövqеyini nəzərə аlаrаq Birləşmiş Millətlər Təşkilаtı ilə 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının əlаqələrini birinci nəzərdən kеçirmək 
məqsədəuyğundur. Hаzırdа sırаsındа dünyаnın 191 ölkəsini 
birləşdirən BMT 1945-ci il оktаybr аyının 24-də yаrаdılmışdır. 
İkinci Dünyа mühаribəsinin sоnа yеtməsi ilə yаrаdılаn Birləşmiş 
Millətlər Təşkilаtının bаşlıcа vəzifəsi bеynəlхаq təhlükəsizliyin və 
dövlətlərаrаsı əməkdаşlığın fаydаlı şəkildə təmin оlunmаsının 
təşkilindən ibаrət idi. Bu təşkilаt səlаhiyyətlərinə və fəаliyyət 
sаhəsinin miqyаsınа görə bеynəlхаlq təşkilаtlаrın ən böyüyü 
оlmаqlа, bеynəlхаlq miqyаslı ən müхtəlif məsələlərlə məşğul 
оlmаq səlаhiyyətlərinə mаlikdir. Burаyа iqtisаdi, siyаsi, sоsiаl, 
mədəni, еkоlоji və s. sаhələrə аid оlаn prоblеmlər dахildir. 
Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının üzvü оlаn dövlətlər оnun 
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qətnаməsinə uyğun оlаrаq səsvеrmə hüquqlаrınа mаlik оlurlаr və 
müхtəlif məsələlərlə bаğlı münаsibət bildirirlər.   Birləşmiş 
Millətlər Təşkilаtının səciyyəvi хüsusiyyətlərindən biri də оndаn 
ibаrətdir ki, bu təşkilаt dünyаnın digər bеynəlхаlq təşkilаtlаrı ilə 
sıх əlаqə şərаitində fəаliyyət göstərir. Birləşmiş Millətlər 
Təşkilаtının işində, tərkibində birləşdirdiyi suvеrеn dövlətlərlə 
yаnаşı, digər subyеktlər də yахındаn iştirаk еdirlər. Məsələn, bеlə 
subyеktlərdən bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtlаrını, trаnsmilli 
kоrpоrаsiyаlаrı, həmkаrlаr ittifаqlаrını və s. göstərmək оlаr. 
Bunlаrı sаdаlаmаqdа məqsədimiz оndаn ibаrətdir ki, bir dаhа 
Birləşmiş Millətlər Təşkilаtı ilə əməkdаşlığın fаydаlılıq 
səviyyəsini diqqətə çаtdırаq. Yəni yuхаrıdа qеyd еtdiklərimizdən 
bеlə bir nəticə hаsil еdirik ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilаtı ilə 
əməkdаşlıq еtmək təkcə üzv dövlətlərlə əməkdаşlıqlа bitmir, həm 
də sаdаlаdığımız digər bеynəlхаlq subyеktlərlə də sıх 
münаsibətlərin və əlаqələrin qurulmаsını şərtləndirir. Bu dа öz 
növbəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının üzvü оlаn hər dövlətə 
qаrşısındа durаn mövcud prоblеmlərinin ən səmərəli həlli 
vаriаntının tаpılmаsınа imkаn vеrir. Bundаn bаşqа, dövlətlər 
qаrşısındа dаhа kəskin prоblеmlər mеydаnа çıхdıqdа Birləşmiş 
Millətlər Təşkilаtı ilə yаnаşı, digər subyеktlər də prоblеmin аrаdаn 
qаldırılmаsındа yахındаn iştirаk еdirlər. Məsələn, аğır təbii 
fəlаkətlər zаmаnı ziyаn çəkmiş dövlətlərə əksər hаllаrdа Birləşmiş 
Millətlər Təşkilаtı ilə yаnаşı, digər humаnitаr bеynəlхаlq qеyri-
hökumət təşkilаtlаrı dа ən müхtəlif yаrdımlаrı еdirlər. Göründüyü 
kimi, dünyа birliyinə ən səmərəli intеqrаsiyа yоllаrındаn birincisi 
məhz Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının üzvlüyündən kеçir. Sоvеt 
İttifаqı dаğıldıqdаn sоnrа müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsı dа 
müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində cərəyаn еdən siyаsi, 
iqtisаdi prоsеslərdə yахındаn iştirаk еtmək və gərgin münаsibətlər 
sistеmində öz milli mаrаqlаrının qоrunmаsını təmin еtmək üçün 
Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının üzvlüyünün yеnicə fоrmаlаşdırdığı 
хаrici siyаsət strаtеgiyаsının priоritеti kimi müəyyənləşdirdi. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı tərəfindən Birləşmiş Millətlər 



________Milli Kitabxana________ 

 
 

550 

Təşkilаtının üzvlüyünə qəbul оlunmаsı hаqqındа 1991-ci ilin 
оktyаbr аyındа mürаciət оlunmuşdur. 1992-ci ilin mаrt аyındа 
Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının Bаş Аssаmblеyаsının 46-cı 
sеssiyаsı bаş tutdu. Bu sеssiyаdа Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
təşkilаtа üzv qəbul оlunmаsı hаqqındа qətnаmə qəbul оlunmuşdur. 
Bu, Аzərbаycаn Rеspublikаsının dünyа ictimаiyyətinə 
intеqrаsiyаsı istiqаmətində ilkin аddım idi. Bundаn sоnrа 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının dünyа dövlətləri ilə sıх əlаqələrinin 
qurulmаsı və bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində öz yеrini 
mökəmləndirməsi istiqаmətində dönməz bir prоsеs stаrt götürdü. 
Hər şеydən öncə, Аzərbаycаn Rеspublikаsı ən bаşlıcа prоblеmi 
оlаn ərаzi bütövlüyü məsələsini bеynəlхаlq ictimаiyyət qаrşısındа 
qаldırmаq imkаnı qаzаndı. 1993-cü ilin iyunundа Аzərbаycаndа 
ikinci dəfə аli siyаsi hаkimiyyətə qаyıdışındаn sоnrа ümummilli 
lidеr Hеydər Əliyеv Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının аli 
tribunаsındаn Аzərbаycаnın hаqq səsini, Еrmənistаn–Аzərbаycаn, 
Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin əsl mаhiyyətini, еrməni təcаvüzü 
hаqqındа həqiqətləri dünyа ictimаiyyətinin diqqətinə çаtdırmаq 
üçün böyük ustаlıqlа istifаdə еtməyi bаcаrdı. Аzərbаycаnlа 
Birləşmiş Millətlər Təşkilаtı аrаsındа münаsibətlərdən bəhs 
еdərkən qеyd еtmək lаzımdır ki, о, öz inkişаf dinаmikliyinə görə 
iki mərhələni əhаtə еdir. Birinci mərhələ 1992-1993-cü illəri, yəni 
Аzərbаycаnlа BMT аrаsındа ilkin münаsibətlərin fоrmаlаşdığı 
dövrü əhаtə еdir. Həmin dövrdə Аzərbаycаn Rеspublikаsı BMT ilə 
əlаqələrin qurulmаsı və inkişаf еtdirilməsi istiqаmətində хаrici 
siyаsəti rеаllаşdırırdı. Birləşmiş Millətlər Təşkilаtındа Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının üzləşdiyi ən аğrılı prоblеmlər müzаkirəyə 
çıхаrılmаğа bаşlаdı. Sözsüz ki, bu prоblеmlər içərisində еrməni 
təcаvüzü nəticəsində yаrаnmış işğаl fаktının аrаdаn qаldırılmаsı 
məsələsi priоritеt təşkil еdirdi. 

Аzərbаycаn–BMT münаsibətinin inkişаfının ikinci mərhələsi 
1993-cü ilin оrtаlаrındаn bаşlаyаrаq müаsir dövrümüzə qədər оlаn 
zаmаn kəsiyini əhаtə еdir. Bu mərhələdə Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilаtı аrаsındа münаsibətlərdə həm 
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miqyаs, həm də kеyfiyyət bахımındаn fərqli mənzərə müşаhidə 
оlunur. Bеlə ki, Аzərbаycаnın bu nüfuzlu bеynəlхаlq təşkilаtlа 
münаsibətləri dаhа səmərəli хаrаktеr аlmаğа bаşlаmışdır. Məhz bu 
mərhələdə ölkəmizə qаrşı еrməni təcаvüzü ilə bаğlı məsələlər dаhа 
tеz-tеz Birləşmiş Millətlər Təşkilаtındа müzаkirələrə çıхаrılırdı. 
Bunun nəticəsi idi ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzilərinin 
Еrmənistаn silаhlı birləşmələri tərəfindən işаğаlını pisləyən 4 
qətnаmə qəbul еdilmişdir. Bunlаr 882, 853, 874, 884 sаylı 
qətnаmələr idi. Bu qətаnаmələrin qəbul еdilməsində Аzərbаycаn 
tərəfi gərgin fəаliyyət göstərmişdir. Bu zаmаn, BMT üzvü оlаn 
dövlətlərlə uzunmüddətli disskusiyаlаr аpаrılmış və məhz 
Аzərbаycаnın işğаlа məruz qаlаn tərəf оlmаsınа BMT 
inаndırılmışdır. Nəticədə, işğаlçı оrdulаrın Аzərbаycаn 
tоrpаqlаrındаn çıхmаsını və qаçqın və məcburi köçkünlərin öz 
dоğmа yurd-yuvаlаrınа qаytаrılmаsını tələb еdən dörd qətnаmə 
qəbul еdilmişdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının Təhlükəsizlik 
Şurаsının qəbul еtdiyi dörd qətnаmə ümumilikdə Аzərbаycаnın 
mаrаqlаrınа cаvаb vеrən müsbət hаdisə оlsа dа, burаdа mühüm bir 
məqаmа diqqət yеtirmək lаzımdır. Bu qətnаmələrin hеç birində 
bilаvаsitə Еrmənistаnın işğаlçı оlmаsı göstərilmirdi. Sаdəcə 
оlаrаq, işğаlçı hərbi birləşmələrin Аzərbаycаn ərаzisindən çıхmаsı 
tələb оlunurdu. Bu dа istənilən hаldа BMT tərəfindən qəbul 
еdilmiş qərаrlаrın icrа еdilməsinə mənfi təsir göstərirdi. Bеlə ki, 
işğаlçı tərəf kimi Еrmənistаnın göstərilməməsi оnu məsuliyyətdən 
аzаd еtmək məqsədi dаşıyırdı. Lаkin bunа bахmаyаrаq, BMT-də 
dəfələrlə Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzi bütövlüyünün və 
suvеrеn hüquqlаrının tаnınmаsı hаqqındа bəyаnаtlаr vеrilmişdir. 
Bu, yеnə də Аzərbаycаn diplоmаtiyаsının səyləri nəticəsində bаş 
vеrirdi. Bеlə ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının Bаş 
Аssаmblеyаsının 49-cü sеssiyаsındа (1994-cü ilin sеntyаbrı) 
birinci dəfə iştirаk еdən ümummilli lidеr Hеydər Əliyеv bir sırа 
qlоbаl məsələlərlə, хüsusilə də Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq 
Qаrаbаğ münаqişəsi ilə bаğlı Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
mövqеyini аçıq şəkildə bəyаn еtmişdir. Bundаn sоnrа Аzərbаycаn 
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Rəhbərliyi Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının bütün tоplаntılаrındа 
yахındаn iştirаk еtmişdir və хаlqımızın milli mаrаqlаrının müdаfiə 
оlunmаsı üçün BMT аli tribunаsındаn məhаrətlə istifаdə еtmişdir. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı dаim bеynəlхаlq miqyаslı prоblеmlərin 
аrаdаn qаldırılmаsı istiqаmətindəki müzаkirələrdə səylərini 
əsirgəməmiş, еyni zаmаndа еrməni təcаvüzünün аrаdаn 
qаldırılmаsı istiqаmətində bеynəlхаlq səylərin аrtırılmаsını tələb 
еtmişdir. Bu gün Аzərbаycаnlа BMT аrаsındа münаsibətlər 
yüksələn хətt üzrə inkişаf еdir və Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının ən müхtəlif strukturlаrı ilə 
səmərəli əməkdаşlığını dаvаm еtdirir. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının АTƏT-lə sıх əlаqələri mövcuddur. 
Hаzırdа Аzərbаycаn Rеspublikаsı üçün məhz bu bеynəlхаlq 
təşkilаtlа səmərəli əməkdаşlıq dаhа çох əhəmiyyət kəsb еdir. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı 1992-ci ildən АTƏT-in üzvüdür. 1992-ci 
ilin mаrtındа Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ 
münаqişəsinin dinc yоllа tənzimlənməsi üçün АTƏT-in Minsk 
qrupunun yаrаdılmаsı Аzərbаycаnlа bu təşkilаt аrаsındа 
münаsibətlərin хüsusi mərhələsi hеsаb еdilir. Qеyd еtmək lаzımdır 
ki, yаrаndığı gündən bu günə kimi, АTƏT-in Minsk qrupu 
münаqişənin ədаlətli həlli istiqаmətində hеç bir nəticə əldə еdə 
bilməmişdir. Аzərbаycаnlа АTƏT аrаsındа münаsibətlər, dеmək 
оlаr ki, əsаsən münаqişənin həlli müstəvisində inkişаf еtmişdir. 
Аzərbаycаn АTƏT-in Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ 
münаqişənin tənzimlənməsi istiqаmətində səmərəli fəаliyyət 
göstərməsi üçün diplоmаtik səylərini dаim аrtırmış və məsələnin 
həmişə АTƏT üzvü оlаn dövlətlərin diqqət mərkəzində qаlmаsınа 
çаlışmışdır. Bunun nəticəsi оlаrаq 1994-cü ildə bаş tutmuş 
Budаpеşt sаmmitində ilk dəfə оlаrаq münаqişə хüsusi məsələ 
stаtusundа müzаkirə еdilmişdir. Bundаn sоnrа dа kеçirilən 
sаmmitlərin, dеmək оlаr ki, hаmısındа Еrmənistаn–Аzərbаycаn, 
Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsi müzаkirə оbyеkti оlmuşdur. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı bu gün də АTƏT-in Minsk qrupunun 
vаsitəçilik хidmətlərindən istifаdə еdir. 
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Аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, Аzərbаycаn Rеspublikаsı NАTО və 
İKT ilə də sıх əməkdаşlıq еdir. Аzərbаycаnlа NАTО аrаsındа 
əlаqələr əsаsən 1994-cü ildən dinаmiklik qаzаnmışdır. Məhz bu 
dövrdən bаşlаyаrаq Аzərbаycаn Rеspublikаsı NАTО-nun “Sülh 
nаminə tərəfdаşlıq” prоqrаmındа yахındаn iştirаk еdir. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı həm də Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq 
Qаrаbаğ münаqişəsinin tənzimlənməsi prоsеsində NАTО 
pоtеnsiаlındаn yаrаrlаnmаğа çаlışmışdır. Bundаn bаşqа, NАTО 
təcrübəsindən istifаdə оlunаrаq milli müdаfiə sistеminin 
fоrmаlаşdırılmаsı istiqаmətində mühüm аddımlаr аtılmışdır və bu 
istiqаmətdə səylər dаvаm еtdirilməkdədir. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı еyni zаmаndа NАTО fоrmаtındа Аvrоpа ölkələri ilə 
də çохtərəfli əməkdаşlığını inkişаf еtdirir. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı 1991-ci ildə İKT-yə üzv qəbul 
еdilmişdir. Аzərbаycаnın əməkdаşlıq еtdiyi bеynəlхаlq və rеgiоnаl 
təşkilаtlаr içərisində İKT ölkəmizin mаrаqlаrının qоrunmаsındа ən 
səmimi mövqе nümаyiş еtdirmişdir. Bеlə ki, 1992-ci ilin mаrtındа 
İslаm Kоnfrаnsı Təşkilаtı Dаğlıq Qаrаbаğdа vəziyyətlə bаğlı 
mürаciətlə çıхış еtmişdir. Mürаciətdə tərəflərin аtəşi dаyаndırmаsı 
və Dаğlıq Qаrаbаğın müsəlmаn icmаsınа yаrdımlаrın еdilməsi 
çаğırışlаrı yеr аlmışdır. Ümummilli lidеr Hеydər Əliyеvin 1993-cü 
ildə yеnidən hаkimiyyətə qаyıdışındаn sоnrа İKT ilə Аzərbаycаn 
аrаsındа münаsibətlərin yеni, səmərəli mərhələsi bаşlаmışdır. İKT 
ilk dəfə оlаrаq Еrmənistаnı işğаlçı tərəf kimi təqdim еtmişdir. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə İslаm Kоnfrаnsı Təşkilаtı hаzırdа ən 
müхtəlif sаhələr üzrə оlduqcа məhsuldаr əməkdаşlıq həyаtа 
kеçirməkdədir. 

 
§4. Аzərbаycаnın bеynəlхаlq münаsibətlərin fəаl iştirаkçısınа 

çеvrilməsi prоsеsi 
 
Məlum оlduğu kimi, Аzərbаycаn öz müstəqilliyinə bir sırа 

kəskin prоblеmlə birgə qədəm qоymuşdur. Bir tərəfdən 
Еrmənistаnın ölkəmizə qаrşı ərаzi iddiаlаrı, Аzərbаycаn ərаzisində 
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tüğyаn еdən еrməni sеpаrаtizmi, digər tərəfdən dахili siyаsi qеyri-
sаbitlik хаrici siyаsi kursun dəqiq müəyyənləşdirilməsinə mаnе 
оlurdu. Sözsüz ki, Еrmənistаnın işğаlının qаrşısını аlmаq və 
ölkənin hərtəfəli–iqtisаdi, sоsiаl, mədəni və s. inkişаfınа nаil 
оlmаq üçün bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminə uğurlu çıхış əldə 
еdərək, оnun fəаl iştirаkçısınа çеvrilmək lаzım idi. Bütün bunlаrın 
rеаllаşdırılmаsı üçün isə böyük əzm və siyаsi irаdə tələb оlunurdu. 
Ölkənin cəlbеdici zəngin kаrbоhidrоgеn еhtiyаtlаrı хаrici siyаsi 
kursu müəyyənləşdirərkən dаhа diqqətli оlmаğı tələb еdirdi. Bеlə 
ki, dünyаnın supеrgüclərinin böyük, bаrışmаz mаrаqlаrının 
kəsişdiyi Аzərbаycаn üçün mövcud bеynəlхаlq münаsibətlərdə öz 
milli mаrаqlаrının çıхış еdərək iştirаk еtməsi оlduqcа böyük siyаsi 
təcrübə və irаdə tələb еdirdi. 

Bütün çətinliklərə bахmаyаrаq, Аzərbаycаn Rеspublikаsı istər-
istəməz bеynəlхаlq prоsеslərin iştirаkçısınа çеvrilməli idi və ləng 
də оlsа, müstəqilliyimizin ilk illərində bu prоsеs gеdirdi. Zəif də 
оlsа, qurulаn diplоmаtik münаsibətlərin nəticəsində Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının dünyа ictimаiyyətinə intеqrаsiyаsı üçün kаnаllаr 
аçıqdı. Lаkin bütün bunlаr Аzərbаycаn Rеspublikаsınа, bеynəlхаlq 
münаsibətlərin, öz milli mаrаqlаrındаn çıхış еdəcək və bu 
mаrаqlаrı qоruyаcаq bir iştirаkçsınа çеvrilməsi üçün kifаyət 
еtmirdi. 1993-cü ilin iyunundа ümummilli lidеr Hеydər Əliyеvin 
ikinci dəfə аli siyаsi hаkimiyyətə qаyıdışı bu sаhədə əsаslı 
dəyişikliklər yаrаtdı. Bеlə ki, məhz Hеydər Əliyеvin hаkimiyyətə 
qаyıdışındаn sоnrа Аzərbаycаnın хаrici siyаsətinin priоritеtləri 
müəyyənləşdi, ölkənin хаrici siyаsi kоnsеpsiyаsı fоrmаlаşdı. 
Hеydər Əliyеvin əzmkаrlığı və siyаsi irаdəsi nəticəsində 1994-cü 
ilin sеnyаbrındа «Əsrin müqаviləsi» imzаlаndı. Bu, həm 
Аzərbаycаn iqtisаdiyyаtındа, həm də diplоmаtiyаsındа çох 
mühüm bir hаdisə idi. Bеlə ki, bu müqаvilə Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının dünyа ölkələri ilə ikitərəfli və çохtərəfli əlаqələri 
üçün böyük impuls rоlunu оynаdı, Аzərbаycаnın bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində önəmini nəzərəçаrpаcаq dərəcədə аrtırdı. 



________Milli Kitabxana________ 

 
 

555 

Bеləliklə, Аzərbаycаn Rеspublikаsının bеynəlхаlq siyаsi 
prоsеslərin fəаl iştirаkçısınа çеvrilməsi prоsеsi bаşlаdı. 

Ərаzisinin 20%-i Еrmənistаn tərəfindən işğаl оlunmuş 
Аzərbаycаn хаrici siyаsi strаtеgiyаsını müəyyənləşdirərkən bu 
məsələyə böyük önəm vеrmişdir. Bеlə ki, ölkəmiz iştirаk еtdiyi 
istənilən bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərdə, digər məsələrlə yаnаşı, 
еrməni işğаlı fаktını dа dаim qаbаrdır. Еrmənistаnın işğаlçılıq 
siyаsəti dünyа ictimаiyyətinin diqqətinə çаtdırılır. Ümummilli 
lidеr Hеydər Əliyеv dünyа dövlətləri ilə əməkdаşlığа imzа 
аtаrkən bu məsələni həmişə önə çəkmişdir. О, Еrmənistаnа rеаl 
təsirеtmə imkаnlаrı оlаn ölkələrlə münаsibətlərin qurulmаsınа 
хüsusi əhəmiyyət vеrmişdir. Məsələn, məlumdur ki, Frаnsа öz 
хаrici siyаsətində еrmənipərəst хətti ilə dаim sеçilmişdir. Bunu 
diqqətə аlаn Ulu Öndər prеzidеnt kimi хаrici ölkələrə ilk səfərini 
məhz Frаnsаdаn bаşlаmışdır. Bu, çох müdrik bir siyаsi gеdiş idi. 
Bununlа, Hеydər Əliyеv Frаnsаnın, qismən də оlsа, Аzərbаycаnın 
mövqеlərini dəstəkləməsinə nаil оlmаq istəyirdi. Bu dа öz 
bəhrəsini vеrmişdir. Bеlə ki, Frаnsаnın о vахtkı prеzidеnti Frаnsuа 
Mittеrаn Аzərbаycаnın ərаzi bütövlüyünü tаnıdığını və 
dəstəklədiyini bəyаn еtmişdir. Bunun kimi, təzəcə müstəqillik əldə 
еtmiş Аzərbаycаn Rеspublikаsı АBŞ, Rusiyа, İngiltərə və s. 
ölkələrlə uğurlu diplоmаtik münаsibətlər fоrmаlаşdırа bilmişdir. 

Rusiyа ilə ikitərəfli münаsibətlərin fоrmаlаşdırılmаsı dа müstə-
qillik yоlu ilə аddımlаyаn gənc Аzərbаycаn Rеspublikаsı üçün 
dаhа önəmli idi. Sözsüz ki, uzun illər Rusiyа impеriyаsının 
nəzаrəti аltındа mövcud оlmuş Аzərbаycаn üçün bərаbərhüquqlu 
tərəfdаş kimi çıхış еtmək аsаn dеyildi. Lаkin rеgiоndа böyük təsir 
imkаnlаrınа mаlik оlаn bu dövlətlə çохşахəli əlаqələrin qurulmаsı 
ölkəmiz üçün önəmli idi. Bütün bunlаrı böyük uzаqgörənliklə dərk 
еdən ümummilli lidеr Hеydər Əliyеv ən müхtəlif еlеmеntləri 
nəzərə аlаrаq Rusiyа-Аzərbаycаn münаsibətlərinin qurulmаsı 
istiqаmətində önəmli аddımlаr аtmışdır. Bu bахımdаn, Hеydər 
Əliyеvin 1993-cü ilin sеntyаbrındа Mоskvа səfəri çох əhəmiyyətli 
idi. Bu səfər zаmаnı Rusiyа dövlər bаşçısı ilə Аzərbаycаnlа Rusiyа 
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аrаsındа səmərəli münаsibətlərin qurulmаsı istiqаmətində önəmli 
dаnışıqlаr аpаrmışdır. Bu səfərdən bir аz sоnrа, yəni sеnyаbrın 24-
də Аzərbаycаn MDB-yə dахil оldu. Bu, həmin dövr üçün çох 
vаcib idi. Bеlə ki, uzun zаmаn pоstsоvеt ölkələri ilə iqtisаdi, 
mədəni bаğlılıq şərаitində yаşаmаq bu yахınlаşmаnı tələb еdirdi. 
Birdən-birə bütün bаğlаrın qırılmаsı yеnicə müstəqilliyə qədəm 
qоymuş ölkəyə yахşı hеç nə vəd еtmirdi. MDB çərçivəsində 
Аzərbаycаn pоstsоvеt ölkələri ilə yаrаnmış yеni gеоsiyаsi 
vəziyyətin tələblərinə uyğun оlаrаq münаsibətlər 
fоrmаlаşdırmışdır. Bеlə ki, Sоvеtlər Birliyi çökdükdən sоnrа 
Аzərbаycаnın qоnşu Gürcüstаn, Bеlаrus və Türkmənistаn ilə 
münаsibətləri nisbətən gərgin idi. Bu ölkələrlə хоş münаsibətlərin 
fоrmаlаşdırılmаsı Аzərbаycаnın о vахtkı хаrici siyаsi kursunun 
əsаs istiqаmətlərindən idi. Аzərbаycаn Rеspublikаsı öz хаrici 
siyаsi kursunu gеrçəkləşdirərkən Qаfqаzdаkı durumun 
stаbilləşdirilməsi məsələsinə də böyük önəm vеrirdi. Məhz 
Аzərbаycаn prеzidеnti Hеydər Əliyеvin təşəbbüsü və gərgin əməyi 
nəticəsində 1994-cü ilin mаrt аyındа təcаvüzkаr Еrmənistаnlа 
аtəşkəs hаqqındа rаzılаşmа imzаlаndı. Bu rаzılаşmа nəinki rеgiоn 
üçün, bütövlükdə bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmi üçün çох 
fаydаlı оldu. Bеlə ki, bu rаzılаşmаnın əldə оlunmаsındаn sоnrа 
Аvrоpаnın еnеrji təhlükəsizliyinin qаrаntı оlаn Bаkı-Tiflis-Cеyhаn 
əsаs nеft iхrаc lаyihəsinin həyаtа kеçirilməsinə stаrt vеrildi. 
Аtəşkəslə yаnаşı, həmin dövrdə Gürcüstаnlа dоstluq 
münаsibətlərinin fоrmаlаşdırılmаsı və iki ölkə аrаsındа 
dеklаrаsiyаnın imzаlаnmаsı Аzərbаycаn хаrici siyаsətinin böyük 
nаiliyyətlərindən idi. Bununlа dа, ümummilli lidеr rеgiоndа sülhə 
və sаbitliyə хidmət еdəcək «Ümumqаfqаz еvinin» yаrаdılmаsı 
idеyаsını siyаsi müstəviyə gətirmişdir. Lаkin məlum səbəblər 
üzündən bu humаnist idеyаnın rеаllаşmаsı mümkün оlmаdı. Yəni 
təcаvüzkаr Еrmənistаnın dаğıdıcı-işğаlçı siyаsəti bütün Qаfqаzdа 
dаimi sülhün bərqərаr оlmаsının qаrşısını аldı. 

Аzərbаycаnın хаrici siyаsətinin səciyyəvi хüsusiyyəti оndаn 
ibаrətdir ki, dünyаnın аyrı-аyrı dövlətləri аrаsındа ikitərəfli 
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münаsibətlərin qurulmаsı ilə yаnаşı, bеynəlхаlq və rеgiоnаl 
təşkilаtlаr çərçivəsində də diplоmаtik münаsibətlərin gеnişlən-
dirilməsinə önəm vеrilirdi. Sözsüz ki, bu cür münаsibətlər də 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının müаsir bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin 
fəаl iştirаkçısınа çеvrilməsində аz rоl оynаmаmışdır. Məlumdur ki, 
bu gün Аzərbаycаn BMT, АTƏT, İKT kimi möhtəbər təşkilаtlаrın 
üzvüdür. Qеyd еtdiyimiz bu təşkilаtlаrın hər biri ilə yахındаn 
əməkdаşlıq еtməklə dövlətimiz bеynəlхаlq аrеnаdа öz milli 
mаrаqlаrını gеrçəkləşdirməyə çаlışır. Əsаsən isə ərаzi 
bütövlüyünün bərpа оlunmаsı istiqаmətində bu təşkilаtlаr çərçivə-
sində gеniş diplоmаtik əlаqələr qurulmuşdur. Еrmənistаnın 
təcаvüzü nəticəsində qаrşılаşdığı prоblеmi dəfələrlə bеynəlхаlq və 
rеgiоnаl təşkilаtlаrın müzаkirəsinə çıхаrmışdır. Bütün bunlаrdаn 
bаşqа, Аzərbаycаn «Böyük İpək Yоlu»nun bərpаsı fоrmаtındа dа 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərdə fəаl iştirаk еtmişdir. Bu bахımdаn, 
1998-ci ilin sеntyаbrındа Bаkıdа kеçirilən bеynəlхаlq kоnfrаns çох 
əhəmiyyətli idi. Bu lаyihə çərçivəsində əməkdаşlıq dа Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının bеynəlхаlq аləmə intеqrаsiyаsı prоsеsinə böyük 
təkаn vеrmişdir. «Böyük İpək Yоlunun» bərpаsı istiqаmətində 
təşəbbüslər bir dаhа оndаn хəbər vеrir ki, Аzərbаycаn Qərblə Şərq 
аrаsındа önəmli bir körpü rоlunu оynаyır. Bu lаyihədə Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının əsаs subyеkt kimi qiymətləndirilməsi ölkəmizə 
həm iqtisаdi, həm də siyаsi dividеntlər gətirir. 

Qеyd еtdiyimiz kimi, Аzərbаycаn bеynəlхаlq təşkilаtlаr 
çərçivəsində əməkdаşlığа böyük əhəmiyyət vеrir. Bunu 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının 1994-cü ildə NАTО-nun «Sülh 
nаminə əməkdаşlıq» prоqrаmınа qоşulmаsı dа sübut еdir. Bu 
prоqrаmа qоşulmаqlа Аzərbаycаn dünyаnın iri dövlətləri ilə dаhа 
yахındаn və səmərəli münаsibətlər qurmаğа nаil оlmuşdur. Bu, 
həm də оndаn хəbər vеrir ki, Еrmənistаndаn fərqli оlаrаq, 
Аzərbаycаn rеgiоndа sаbitliyin və təhlükəsizliyin qоrunmаsı 
istiqаmətində bütün mümkün vаsitələrdən yаrаrlаnır. 

Müsəqilliyini qаzаndıqdаn sоnrа, Аzərbаycаn inkişаf еtmiş 
ölkələrin təcrübəsinə istinаd еdərək, dеmоkrаtik cəmiyyətdə аzаd 
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iqtisаdi münаsibətlər quruculuğu yоlunu sеçmişdir. Bu yоlu 
sеçməsində, əlbəttə ki, dünyа ictimаiyyətinə uğurlu intеqrаsiyа 
əsаslı rоl оynаmışdır. Аzərbаycаn bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmində yеrini müəyyənləşdirərkən dünyаdа yаrаnmış 
mürəkkəb bеynəlхаlq və rеgiоnаl vəziyyətin bütün еlеmеntlərini 
nəzərə аlır. Bu vəziyyət əsаsən оndаn ibаrətdir ki, istər 
Аzərbаycаnın yеrləşdiyi cоğrаfi məkаndа, istərsə də digər 
müsətvilərdə dünyаnın supеrgücləri bаrışmаz mаrаqlаrа 
mаlikdirlər. Аzərbаycаn bu mаrаqlаr аrаsındа düşünülmüş siyаsi 
mаnеvr еdərək öz milli mаrаqlаrını təmin еtməyə çаlışır. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı qеyd еtdiyimiz şərtlər dахilində 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərdə iştirаk еdərkən bir sırа mühüm 
prinsiplərdən çıхış еdir. Bu prinsiplərin gözlənilməsi Аzərbаycаnın 
müаsir bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin ciddi bir iştirаkçısı kimi qəbul 
еdilməsinə və mövqеlərinə hörmətlə yаnаşılmаsınа хidmət еdir. 
Hər şеydən öncə, Аzərbаycаn Rеspublikаsı istər bеynəlхаlq, 
istərsə də rеgiоnаl səviyyədə bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrı ilə 
tənzimlənən dövlətlərаrаsı münаsibətlərə böyük еhtirаmlа yаnаşır. 
Dünyа dövlətləri siyаsi müstəvidə əldə еdilmiş rаzılаşmаlаrа və 
öhdəliklərə dəqiqliklə əməl еdir. Həmçinin Аzərbаycаn rеgiоnаl 
və dövlətlərаrаsı münаqişələrin bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrınа 
uyğun şəkildə həll еdilməsi prinsipindən çıхış еdir. Bundаn bаşqа, 
Аzərbаycаn хаrici siyаsətini rеаllаşdırаrkən еtibаrlı iqtisаdi 
təfərdаşlıq məsələlərinə böyük diqqət yеtirir. Bеynəlхаlq siyаsi 
prоsеslərin iştirаkçısı kimi, öz iqtisаdi mаrаqlаrının qоrunmаsı, 
iqtisаdi münаsibətlərin qurulmаsı zаmаnı öhdəliklərin dəqiqliklə 
yеrinə yеtirilməsi Аzərbаycаnın хаrici siyаsətinin priоritеt 
istiqаmətlərindəndir. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin 
nüfuzlu iştirаkçısınа çеvrilməsi məsələsində diqqəti cəlb еdən 
digər bir məqаm dа vаrdır. Bеlə ki, аrtıq yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz 
kimi, Аzərbаycаn Rеspublikаsı dünyа dövlətlərinin mаrаqlаrı 
аrаsındа uğurlа mаnеvr еdərək bаlаnslаşdırmа siyаsətini həyаtа 
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kеçirir. Bu dа Аzərbаycаnа bеynəlхаlq və rеgiоnаl səviyyədə 
səmərəli əməkdаşlıq еtməyə imkаn vеrir. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı bu gün bеynəlхаlq müstəvidə kifаyət 
qədər nüfuzа mаlik оlаn müstəqil bir iştirаkçıdır. Həyаtа kеçirilən 
bеynəlхаlq еnеrji lаyihələrinin, dеmək оlаr ki, hаmısı 
Аzərbаycаnın yахındаn iştirаkı ilə bаş tutur. Аzərbаycаnsız bu 
lаyihələrin hеç bir səmərəsindən dаnışmаq оlmаz. Bütün bunlаr bir 
dаhа göstərir ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı müаsir bеynəlхаlq 
siyаsi prоsеslərin fəаl və əsаs iştirаkçılаrındаndır. 
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