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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ ВСЕМИРНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

 

В статье проф. А.Н.Аббасбейли «Мировая экономика в условиях всемирной глобализации» 

исследуется процесс, происходящий в мировой экономике в условиях глобализации, охватив-

ший весь мир. 

Автор на конкретных примерах показывает многоступенчатый и многогранный процесс 

охвата мировой экономики глобализацией, ее положительные и отрицательные стороны, а 

также место отдельных стран в мире глобализации.  
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Prof. A.N.Abbasbəylinin ―Qloballaşma şəraitində dünya iqtisadiyyatı‖ adlı məqaləsində bütün 

dünyanı əhatə etmiş qloballaşma şəraitində dünya iqtisadiyyatında baş verən proses araşdırılır. 

Müəllif xüsusi misallardan istifadə edərək dünya iqtisadiyyatının qloballaşma ilə əhatə olun-

masının çoxpilləli və çox şaxəli proses olduğunu, onun müsbət və mənfi tərəflərini, eləcə də qlobal-

laşan dünyada ayrı-ayrı ölkələrin yerini göstərir. 
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THE WORLD ECONOMY IN A GLOBALIZED WORLD  

 

The article by prof.. A.N.Abbasbeyli "The world economy in a globalized world" explores the 

process that occurs in the world economy in terms of globalization that has gripped the world. 

The author shows the process of multi-stage and multi-faceted process of the coverage of the 

world economy by globalization, its positive and negative sides and also a place of individual coun-

tries in a globalized world. 

Keywords: globalization, the economy, multistage, integration, technology, information, a stand-

ard, Euro zone.   

 

Вторая половина ХХ и начала ХХI веков способствовала  ускоренными темпами развитию 

процессу мировой интеграции. И, в отличие от послевоенных лет и периода «холодной вой-

ны», когда повсеместно создавались замкнутые военно-политические, идеологизированные 

блоки и союзы, глобализация способствовала отбрасыванию национальных и идеологических 

барьеров и концепций. Локомотивом, двигателем всего процесса стала экономика, которая 
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явилась  цементирующим ядром всемирной глобализации. Глобализация повсеместно способ-

ствовала ослаблению и порою ликвидации национальных барьеров. Идеология и политика 

стали второстепенным в эпоху глобализации. Главное звено всей мировой цепи в условиях 

глобализации стала экономика. Она невидимыми явлениями, стала проникать во все ведущие 

отрасли народного хозяйства, образования, науки и культуры. Пальма первенства здесь при-

надлежит: США, Канаде и Бразилии, – на  американском континенте; Германии, Франции, Ан-

глии, Италии, Швеции, Швейцарии, Голландии – в Европе;  Японии, КНР, Южной Кореи, 

Сингапуру – в Азии;  Южно-Африканской Республике – в Африке и т.д. Разумеется, это не 

предел и шкала движения стран в условиях глобализации может колебаться в любую сторону. 

И в этой гонке, как показывает опыт нет и не может быть стабильного расположения в один 

ряд. 

Глобализация – это своего рода многоступенчатый и многосторонний процесс, который 

включает расширение финансовых рынков, формирование международных интегрированных   

производств на базе ТНК, распространение технологии, информации и научно-технических 

знаний. Минуя барьеры национальных границ, глобализация естественным образом способ-

ствует образования потребительского рынка и общемировых стандартов качества, либерализа-

цию мировой торговли, ограничение возможностей проведения автономной политики нацио-

нальными государствами. Вольно или нет, глобализация диктует линию поведения мировых 

промышленных гигантов, банков и даже стран. 

Прошлая история известна многими процессами и явлениями, способствующими револю-

ционным переменам в судьбах народов и стран. Нередко они оказывали решающее влияние на 

целую эпоху, способствовали изменению ее конфигурации. Глобализация это своего рода яв-

ление в мировом, а не в частном порядке событие. 

В условиях глобализации определяющими являются финансово-рыночные отношения, а 

не государственные структуры, не революционные потрясения.  

Мировая экономика не просто становится взаимозависимой, она интегрируется в практи-

чески единое целое. Естественным путем образуется единая международная система, которая 

определяется, прежде всего, научно-техническими новинками, способствующими к крупным 

промышленным переменам и экономическому ускорению. Доминирующими становятся веду-

щие финансовые центры мира: МВФ, Всемирный Банк, Европейский Банк Реконструкции и 

развития ИТП. Но в этом случае возникает вопрос за счет кого и чего? Суть проблемы в том, 

что не все решают чисто технологические факторы. Необходимы природные ресурсы, наличие 

средств и главное – интеллектуальные силы, человеческий фактор, человеческий ум и его спо-

собности. 

Глобализация, как бы естественным путем, способствует сближению континентов, стран, 

народов, их культур и языков. И во всем этом ускорении, финансы и экономика становятся 

доминирующими всего процесса глобализации. А это способствовует тому, что глобализация 

становится неким сводом законов подчинения одних стран другим, неподтвержденных обяза-

тельствами друг перед другом.(6, с.143) C другой стороны, информация, современная инфор-

мационная технология, как бы сузили земной шар. Они способствовали быстрому обобщению 

любого открытия и доведения ее сущности до самых отдаленных уголков земли. Современные 

новейшие  информационные средства, способствовали созданию между странами, располо-

женными на разных континентах устойчивого функционирования  информационных сетей и 

их сближению. Благодаря современным технологическим средствам, стали возможными  в 

считанные секунды передавать необходимую информацию из одной точки земного мира в 
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другую. В условиях развивающейся глобализации мировая экономика как бы сузила поля сво-

ей деятельности, «утечка информации», как бы интернационализировала мировую экономику. 

А это привело в свою очередь к слиянию  мировых капиталов. К концу XX века общая  сумма 

капиталов в итоге слияний составила около 1 триллиона. долл.(4)  

По определению видного  российского ученого, доктора философских наук, 

В.Л.Калашникова: «Миром управляет международная мондиалистско-финансовая интернаци-

ональная олигархия».(2, с.120) Сущность подобного явления в том, что в век глобализации, 

всемирной интеграции экономик, никто никому не хочет уступать, каждый стремиться сохра-

нить свою роль, даже не ведущую, но сохранить, во что бы то ни стало.  

Глобализация, как было видно выше, выдвигает на первую роль порою незамеченные 

страны. В такой момент страны, считавшиеся «великими» или «ведущими» стали терять свои 

позиции. А это способствовало тому, что вчерашние гиганты попадают в финансовую зависи-

мость от вновь зарождающихся центров. Так, к концу 2011 г. задолженность США Китаю со-

ставила более одного триллиона долларов. Следовательно, глобализация в условиях современ-

ных отношений автоматически не исключает  возникновение конфликтных ситуаций. Для 

констатации сказанного, можно привести события вокруг Ирака (март -  апрель 2003), когда 

ведущие члены НАТО:  США – Великобритания, Франция и Германия, оказались по совер-

шенно разные стороны баррикад. Нахождение в одном воено-политическом и экономическом 

союзе в условиях глобализации не исключают национальных экономических, политических и 

идеологических интересов каждой из стран. Находясь в омуте глобализации, каждая страна 

непременно будет стремиться к лидерству, верховенству. Для подтверждения сказанного со-

шлемся на фактор «Евро» в Европейском Союзе или на «Шенгеновские правила». На первый 

взгляд нет границ и единая валюта. Это только на первый взгляд, на деле же, каждая из участ-

ников «ЕВРО» не забывает о своих собственных интересах и в любой момент может выйти из 

этого союза, что ярко проявились в 2011 году и ныне продолжает лихорадить Еврозону. Часто 

можно услышать как Греция которая задолжала еврозоне около 300млрд евро, что более двух 

раз превышает ВВП, громче всех кричит, что она может покинуть еврозону или скажем чего 

стоят громкие заявления премьер- министра Великобритании Д.Кемерона, что если в 2015 его 

партия придет  к власти, то он проведет референдум «Быть или не быть Великобритании чле-

ном Европейского Союза». Такова логика развития рыночной экономики и в условиях глоба-

лизации. Это еще на старте глобализации. А что ждет человечество впереди? 

Ныне, опережающими темпами развивается глобализация финансовых рынков. Это выра-

жается в увеличении мобильности капитала, который перемещается как в различные секторы 

мировой экономики, так и в самые  отдаленные уголки планеты. В современных условиях, 

глобальное  движение капитала состоит из трех основных истоков. Во-первых, кредитно-

финансовые потоки,  обеспечивающие торговлю товарами и услугами (экспортно-импортные 

операции); во-вторых, прямые иностранные инвестиции, в-третьих ценные  бумаги – акции 

крупнейших банков, предприятий и т.п. Следует отметить, что помощь другим государствам, 

инвестиции  и кредиты также являются формой глобального движения капитала. Перемещение 

основных его потоков, осуществляются через международные финансовые центры, в которых 

функционируют международные биржи, транснациональные  корпорации. Ныне такими цен-

трами являются Нью-Йорк, Лондон, Токио, Франкфурт, Париж, Цюрих, Милан, Гонконг, Син-

гапур и др. 

Процесс глобализации выражается  также в том, что все большее число стран и секторов 

экономики вовлекаются в планетарный по масштабам рынок товаров и услуг. Прежние эти-
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кетки  «Сделано в США», «Сделано в Германии», «Сделано в Японии» и др., зачастую не со-

ответствует действительности. Товар утрачивает свое, «национальное лицо». Все большая 

часть продукции производится в рамках производственных связей, объединяющих  в единую  

цепочку многочисленные иностранные филиалы, зарубежные исследовательские коллективы, 

субподрядчиков, малый бизнес  различных стран. Так, ныне этикетки таких всемирно-

известных фирм, как «Адидас», «Тефаль» или «Пума» - можно встретить «Сделано в Китае», 

«Сделано во Вьетнаме», «Сделано в Индонезии» и т.д.   В конце  ХХ века на европейских 

рынках, товары не имели индексов производителей стран, а просто указывались «Сделано в 

Европе» или «Евросоюзе». 

Привычные явления, относящиеся к тем, или другим странам или корпорациям стали те-

рять свое прежнее значение. Например, к началу ХХ1 автомобили марки Понтиак «Ле Манс» 

фирмы  «Дженерал моторс» стали не только делом собственного производства и реализации 

США. К ее проектированию, производству, рекламе, продаже ныне имеют непосредственные 

отношения, такие страны как США, Республика Корея, Япония, Германия, Тайвань, Сингапур, 

Ирландия, Англия и Барбадос. Вот конкретный пример результатов глобализации. Или, как 

подчеркивают немецкие авторы Г.П.Мартин и Х.Шуманн уже сегодня  помимо валюты, объ-

ектами свободной торговли через границы уже являются свыше 70000 различных ценных бу-

маг.(3, с.254)  

Разумеется, весь этот процесс коренным образом меняет положение в современных меж-

дународных отношениях. Глобализация способствует стиранию противоречий, каждый участ-

ник этого глобального процесса, стремиться  решать собственные интересы, он старается, 

овладев новейшей технологией, выскочить вперед, опережая других. 

Она тем самым стремиться к единению и гармонизации. За экономикой следуют политика 

и культура, что было подтверждено на всемирном конгрессе 500 ведущих ученых, диплома-

тов, бизнесменов и военных деятелей со всех континентов и ведущих стран мира, в сентябре 

1995г в американском  городе Сан-Франциско. На конгрессе прозвучала идея, что этот новый 

«глобальный мозговой трест» призван указать путь к «новой цивилизации» ХХ1 века.(1) 

По идее  организаторов конгресса  этот так называемый «глобальный мозговой трест», 

должен способствовать созданию некий «всемирный  интернационал глобализации» и по за-

мыслу участников конгресса – необходимо иметь «Манифест» под девизом «Страны мира - 

выше знамена глобализации!, отбросим все национальное и будем идти под щитом глобализа-

ции».  Тут они начинают действовать сообща. Все отходит  на задний план, в том числе и 

определенные противоречия. И если кто-то идет не в унисон, то коллектив действует неукос-

нительно, всеобщий интерес глобализации берет вверх. Последние потрясения в Европе. Эко-

номические катастрофы в Греции, Италии, Португалии, Испании и т.д. Евросоюз за последние 

годы выделили кредит более 500 млрд.евро Португалии, Испании, Греции и т.д. Конечно, в 

процессе глобализации будут свои лидеры и аутсайдеры. Они будут вечно стремиться к вы-

равниванию позиций и несмотря на нивелировку межгосударственных отношений в общеми-

ровом масштабе эта гонка будет вечным спутником глобализации. Будут лидеры и отстающие, 

и, в конечном итоге, лидирующие могут отбросить отстающих. И, эту опасность глобализации 

следует предвидеть. Подобное явление сможет привести мировое  сообщество к образованию 

на разных континентах элитных государств, промышленно-технологических объединений. 

Современное развитие показывает, что к середине ХХ1 века  в лидеры выйдут не традици-

онные до сих пор страны, а  именно: Китайская Народная Республика, Индия, Индонезия, Рес-

публика Корея,  Таиланд; с другой стороны будут стремиться к лидерству  традиционно разви-
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тие страны: США,  Германия, Япония и другие. Эта гонка, как плод глобализации, с одной  

стороны сможет способствовать стабилизации, сбалансированности в современных отношени-

ях, с другой, оказать влияние на охлаждение отношений между континентами и странами. 

Вместе с тем, этот процесс может привести к тому, что каждая ведущая страна  будет искать 

собственный путь движения. Это еще раз подтверждает видный американский ученый 

У.У.Мейнс, «что наступит момент и Америка пойдет собственным путем».(5, с.989)  Это 

вполне возможно и реально. 

Подобное развитие событий в современном мире, объективно подтолкнет другие ведущие 

оси мировой глобализации идти своим, собственным путем. Отсюда возникает проблема – 

действительно  ли глобализация стала цементирующим, всемирным центром стабилизации 

или же она подтолкнет мир в недалеком будущем к невиданным катаклизмам. В реальности, 

страны, которые сумеют овладеть всеми мировыми достижениями начнут диктовать всем дру-

гим странам как им жить. В такой ситуации современные  международные отношения в своем 

плавном развитии уступят место скачкообразности, что может породить непредсказуемые по-

следствия для человечества. В сложившейся ситуации, глобализация  должна способствовать 

сближению стран и народов на деле, не разъединять по уровню своего превосходства, а спо-

собствовать подтягиванию отстающих, в таком случае мир может стать более безопасным и 

стабильным.  И диктующие должны быть не великие державы, которые по своему усмотрению 

смогут вмешиваться во внутренние дела других стран, диктуя им под дулами автоматов или 

манипулируя долларами, евро или юанями – как жить и каким путем идти. Главенствующими 

в этих условиях должно быть международное право и ее соблюдение всеми участниками гло-

бализированного мира, поднятие авторитета и роли ООН. И в этом случае, глобализация, по-

лучившая наивысшего развития в ХХ1 веке, сможет способствовать улучшению глобального 

климата в современных международных отношениях. 

С другой стороны, глобализация и, в особенности, ее лидеры, должны способствовать не 

отталкиванию отстающих, а к подтягиванию их в высшие слои, а это будет способствовать 

уменьшению трений и противоречий во всемирной  глобализации и, следовательно, способ-

ствовать стабилизации современных международных отношений, обезопасить современный 

мир. Глобализация должна способствовать сближению разных континентов, стран и народов. 

Она не должна разделять народы и страны по  религиозной принадлежности, создать условия 

для терпимости и толерантности. В таком случае, глобализация будет служить всемирному 

прогрессу и процветанию всех стран и народов. И если глобализация будет служить этим 

принципам, то она оправдает свое предначертание. 
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Hüquqi və demokratik dövlətlərdə cəmiyyətin inkiĢafı siyasətin və iqtisadiyyatın idarə edil-

məsinə qadınların dinamik olaraq nüfuz etməsi ilə xarakterizə edilir. Dünya praktikası göstərir ki, 

qadınların siyasi institutlarda 30-40-%-lik təmsilçiliyi onlara dövlətin siyasətinə kifayət qədər təsir 

etmək və cəmiyyətin tibb, təhsil, ailə, sosial təminat kimi solial problemlərini uğurla həll edtmək im-

kanı verir. Təsadüfi deyildir ki, son illərdə bütün dünyada qadınların sosial ststusu və rolu pozitiv 

istiqamətdə xeyli dəyiĢmiĢdir. Qadınların siyasi proseslərə inteqrasiyası güçlənmiĢ, dövlət  və cəmiy-

yətin bütün sahələrində rolları xeyli artmıĢdır. Qərar qəbulu prosesində qadınların rolunun artırılması 

zərurəti haqqında danıĢarkən, dövlətin idarəedilməsində və yerli özünüidarəetmədə qadınların iĢtirak 

etmək hüququ haqqında beynəlxalq qanunvericiliyə istinad etmək vacibdir. Ġnsan Hüquqlarının 

Ümumu Bəyyannəməsində (1948-ci il) bəyan edilən vətəndaĢların öz ölkələrinin idarə edilməsində 

iĢtirak etmək hüququ Bəyyannamənin 21-ci maddəsində öz əksini tapmıĢdır: ―Hər bir insan öz ölk-

əsinin idarə edilməsində bilavasitə və yaxud azad seçilən nümayəndələr vasitəsilə istirak etmək 

hüququna malikdir. Hər bir insan öz ölkəsində dövlət qulluğuna hamıyla bərabər yol tapmaq hüququ-

na malikdir‖. 

Qadınlar üçün bu hüququ təsbit edən maddələr  bir neçə əsas beynəlxalq hüquqi sənəd də inkiĢaf 

etdirilmiĢdir: 

Qadınların siyasi hüquqları haqqında Konvensiyada (1952-ci il, maddə 1-3), Qadınlara qarĢı ayrı-

seçkilyin aradan qaldırılması haqqında Bəyannamə (1967), Qadınlara qarĢı hər cür ayrı-seçkilyin ara-

dan qaldırılması haqqında Konvensiyada (1979-ci il, maddə 7) və Pekin Fəaliyyət Platformasında 

(1995-ci il, G Bölməsi).  

―Qadınlara qarĢı hər cür ayrı-seçkilyin aradan qaldırılması haqqında Konvensiya‖da qadınların 

hakimiyyət səlahiyyətlərini kiĢilərlə bərabər bölüĢdürmək hüququ praktiki olaraq ilk dəfə ifadə 

edilmiĢdir: ―ĠĢtirakçı dövlətlər ölkənin siyasi və ictimai həyatında qadınlara qarĢı ayrı-seçkiliyi aradan 

qaldırmaq üçün bütün müvafiq tədbirləri görürlər, və xüsusi olaraq, qadınların kiĢilərlə bərabər 

Ģərtlərlə hökumətin siyasətinin formalaĢmasında və həyata keçirilməsində iĢtirak etmək və dövlət 

vəzifələri tutmaq, həmçinin  bütün səviyyələrdə idarəetmə fuksiyalarını həyata keçirmək hüququnu 

təmin edirlər‖(II hissə, maddə 7)" 

Maddə 4-də (birinci hissə) bu hüququn həyata keçirilməsində bərabərsizliyi aradan qaldırmağın 

vasitəsi öz əksini tapıb: ―ĠĢtirakçı dövlətlər tərəfindən kiĢilər və qadınlar arasında faktiki bərabərliyin 

yaradılmasının sürətləndirilməsinə yönəldilmiĢ müvəqqəti sosial tədbirlərin qəbul edilməsi, hazırki 

Konvensiyada müəyyən edildiyi kimi, ayrı-seçkilik sayılmır...‖. Bu tövsiyyə kifayət qədər inqilabi 

səslənir. Beləki, ilk dəfə olaraq beynəlxalq sənəddə kvotanın və ―dəstəkləmə fəaliyyətlərinin‖ 

leğitimliyi, ―pozitiv ayrı-seçkilik‖ haqqında söz açılır.Pekin Fəaliyyət Platforması qadınların yerli 

cəmiyyətlərin, özünü idərəetmə orqanlarının iĢində və qərar qəbulu prosesində iĢtirak etmək 

hüquqlarını inkiĢaf etdirir və irəli aparır (G Bölməsi). Bu bölmənin 181-ci punktunda deyilir: ―Qərar-

ların hazırlanmasında qadınların bərabər iĢtirakı təkcə elementar ədalətin və demokratiyanın tələbi 

deyil, o həm də qadınların maraqlarının nəzərə alınmasının zəruri Ģərti kimi baxıla bilər. Siyasətlə 

məĢgul olan, hökumətlərdə və qanunverici orqanlarda rəhbər vəzifələrdə iĢləyən qadınlar siyasi prior-

itetlərə yenidən baxılmasına, siyasi  gündəliyə qadınların spesifik problemlərini, dəyərlərini və 

təcrübəsini əks etdirən yeni məsələlərin daxil edilməsinə və magistral siyasi məsələlərin həllinin yeni 

perspektivlərinin açılmasına öz töhvələrini verirlər‖.G bölməsinin 181-189-cu bəndlərindı təkcə bu 

hüququn həyata keçirilməsində qadınlara qarĢı ayrı-seçkiliyin səbəbləri göstərilmir, həm də qadın-

ların yerli və milli idarəetmə orqanlarında kifayət olmayan təmsilçiliyini artırmaq məqsədilə  ―pozitiv 

fəaliyyət‖ və ―ayrı-seçkiliyə qarĢı tədbirlər‖ təklif olunur. G2 bölməsi qərar qəbulu prosesində, o 

cümlədən bələdiyyələr səviyyəsində, qadınların mövcud iĢtirakı  imkanlarının geniĢləndiriməsi 
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istiqamətində strateji məqsədləri formalaĢdırır.  

G1 Bölməsi (qadınların direktiv strukturlara və qərar qəbulu prossesinə bərabər çıxıĢının və 

hərtərəfli iĢtirakının təmin ediləsi istiqamətində tədbirlərin görülməsi) hökumətlərə (bənd 190), siyasi 

partiyaiara (bənd 191), BMT-yə (bənd 193) qərar qəbulu sahəsində qadınlara qarĢı ayrı-seçkilyin ara-

dan qaldırılması məqsədilə konkret tədbirlər görməyi təklif edir.  

Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyası yerli qanunvericiliyə qadın hüquqları sahəsində 

beynəlxalq normaların təsirini təmin edir. Azərbaycan qadın hüquqları sahəsində mövcud beynəlxalq 

sənədlərə, o cümlədən ―Qadınlara qarĢı hər cür ayrı-seçkilyin aradan qaldırılması haqqında Kon-

vensiya‖ya qoĢulmuĢ, ratifikasiya etmiĢdir və milli qanunvericillik beynəlxalq standartlara uyğun-

laĢdırılmıĢdır. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası (1995-ci il, maddə ...) vətəndaĢlara 

cinsindən asılı olmayaraq seçmək, seçilmək və referendumda iĢtirak etmək hüququnu verir. Yalnız 

məhkəmənin qərarı ilə fəaliyyət qabiliyyətsizliyi təsdiq olunmuĢ, o cümlədən Azərbaycan Respu-

blikasının Seçki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuĢ bir sıra hallarda Ģəxslərin seçkilərdə, habelə referen-

dumda iĢtirak etmək hüququ yoxdur (Maddə 12.4). ―Gender (kiĢi və qadınların) bərabərliyinin 

təminatları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun‖da  cinsi mənsubiyyətə görə ayrı-

seçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması, kiĢilər ilə qadınlara bərabər imkanların yaradılması, 

dövlətin idarə olunmasında və qərarlar qəbul edilməsində bir cinsin nümayəndələrinin üstünlüyünə 

yol verilməməsi üçün dövlət tədbirləri nəzərdə tutulmuĢdur (2006-cı il, maddə 7). Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyində qadınların ölkənin ictimai və eləcə də siyasi həyatında iĢtirakını 

qadağan edən və ya məhdudlaĢdıran müddəalar mövcud deyil. 

Qadın hüquqlarının qorunması, cəmiyyətin bütün sahələrində gender bərabərliyinin təmin 

edilməsi ilə bağlı Azərbaycan dövlətinin siyasi iradəsi mövcuddur. Biz bunu  qadın məsələlərinin 

həlli ilə bağlı milli mexanizmin yaradılmasında müĢahidə edirik: 1998-ci il  yanvarın 14-də 

Azərbaycan Respublikasında qadınlara dair dövlət siyasətinin daha mütəĢəkkil Ģəkildə həyata 

keçirilməsini təmin etmək məqsədilə Qadın Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılmıĢdır; ölk-

ənin siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni həyatında qadınların rolunu artırmaq məqsədilə 1998-2000-ci 

illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları, Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamları təsdiq edilmıĢdir.  

Göründüyü kimi, qadınların qərar qəbulu prosesində iĢtirakı, siyasi təmsilçiliyinin 

gücləndirilməsi üçün heç bir hüquqi maneə yoxdur və cəmiyyətin bütün sahələrində gender 

bərabərliyinin təmin edilməsi ilə  bağlı Azərbaycan dövlətinin siyasi iradəsi mövcuddur. Qadınların 

siyasi iĢtirakının əsas forması seçkilərdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan qadınları seçki 

hüququnu bir çox inkiĢaf etmiĢ ölkələrdən əvvəl – 1918-ci ildə qazanmıĢlar. Azərbaycan Respu-

blikası qanunvericiliyində heç bir cinsin nümayəndəsinin rəhbər vəzifələrdə təmsil olunması ilə bağlı 

kvota nəzərdə tutulmamıĢdır. Buna baxmayaraq, son illər qadınların siyasi və ictimai qərar-qəbuletmə 

səviyyəsində iĢtirakı nəzərə çarpacaq dərəcədə artmıĢdır. Qadınların Milli Məclisdə iĢtirakına gəldik-

də qeyd edilməlidir ki, Parlamentdə təmsil olunan qadınların sayında 1992-ci ildə keçirilən ilk parla-

ment seçkiləri ilə müqayisədə son 20 ildə artım müĢahidə olunur. Belə ki, 1992-ci ildə müstəqil 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində millət vəkillərindən yalnız 6%-i qadınlar təĢkil etdiyi 

halda, 1995-ci və 2000-ci illərdə 12%, 2005-ci ildə isə 11,2% qadınlar olmuĢdur. 2010-cu ildə  

keçirilmiĢ son seçkilər zamanı qadın deputatların faiz nisbəti 16% təĢkil etmiĢdir. 2010-cu ildə 

keçirilmiĢ parlament seçkilərində əvvəlki dövrlərlə müqayisədə qadın namizədlərin sayında da artım 

müĢahidə olunmuĢdur (20%-dən çox). Milli Məclisdə təmsil olunan qadınların sayında artım hiss 

olunsa da, bu göstərici BMT-nin 1995-ci ildə qadınların siyasi təmsilçilyi ilə bağlı müəyyən etdiyi 

―kritik kütlə‖ adlanan 30%-dən 2 dəfə azdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan post sovet ölkələri 
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sırasında (Belarus – 32,0%, Qırğızıstan – 23,3 %, Özbəkistan – 22,0%, Tacikstan – 19,0%, Kazaxstan 

– 17,8%, Türkmənistan – 16,8%, Azərbaycan -16,0%, Rusiya Federasiyası – 13,6%, Ermənistan – 

8,4%,Ukrayna – 8,0% )   parlamentdə qadınların sayına görə 7-ci    yerdədir. 

Digər seçkili qurum olan yerli özünüidarəetmə orqanlarında qadınların təmsilçiliyi son seçkilərdə 

xeyli güclənmiĢdir. 1999-cu ildə keçirilən ilk bələdiyyə seçkilərində qadınlar bələdiyyə üzvlərinin 

cəmi 2%-ni, 2004-cü ildə keçirilən II bələdiyyə seçkilərində isə 4%-ni, 2009-cu ildə keçirilən son 

seçkilərdə isə 26%-ni  təĢkil etdilər.   Bu ugurun əsas səbəblərindən biri bələdiyyə seçkilərində qadın 

namizədlərinin sayının xeyli artması olmuĢdur. 

Bütün bu nailiyyətlərlə yanaĢı qadınların seçki aktivliyi qənaətbəxĢ deyildir. Bu xüsusilə qadın-

ların öz passiv seçki hüquqlarından istifadə etmələrinə, yəni seçkilərdə namizəd kimi iĢtirakına 

ailddir. Müstəqillik illərində Azərbaycanda keçirilən bütün seçkilərin (parlament və bələdiyyə 

seçkiləri nəzərdə tutulur)   analizi göstərir ki, qadınlar seçkilərdə namizəd kimi iĢtirak etməyə həvəsli 

deyillər. Bu göstəriçi orta hesabla 5%-dən çox olmamaıĢdır (sonuncu parlament və bələdiyyə 

seçkiləri də artım müĢahidə edilib).    Təsadüfi deyildir ki,  qadınların seçkili qurumlarda təmsilçili-

yinin artırılmasının vacibli BMT-nin Qadınlara qarĢı Ayrıseçkiliyin Ləğv Edilməsi Komitəsinin 

Azərbaycanın CEDAW–la bağlı dördüncü dövri hesabatına verdiyi yekun rəydə öz əksini tapmıĢdır.  

Qadınlara qarĢı Ayrıseçkiliyin Ləğv Edilməsi Komitəsi 2009-cu il iyul ayının 24-də keçirilmiĢ 892-ci 

və 893-cü toplantısında Azərbaycanın dördüncü dövri hesabatını (CEDAW/C/ AZE/4) nəzərdən 

keçirərək öz yekun rəyini vermiĢdir. Yekun rəydə qeyd olunan əsas tövsiyyələrdən və nara-

hatçılıqlarından  biri qadınların siyasi hayatda iĢtirakının gücləndirilməsisir: ―Qadınların siyasi həyat-

da iĢtirakını gücləndirmək məqsədi daĢıyan görüĢlərin və seminarların təĢkil olunmasını qeyd edərkən 

Komitə narahatdır ki, ola bilsin qarĢıdan gələn 2009-cu il bələdiyyə və 2010-cu il milli parlament 

seçkilərində bunların namizədlər kimi özlərini irəli çəkən qadınların nisbətində əhəmiyyətli dəyiĢikli-

yə gətirib çıxarmaq üçün kifayət etməyəcəyindən narahatlığını ifadə edir. Komitə qadınların siyasi və 

ictimai həyatda, xüsusilə də Milli Məclis, hökumət, diplomatik xidmətlər, rayon və yerli bələdiyyələr, 

ali məhkəmə hakimiyyəti kimi qərar qəbul edən orqanlarda çox aĢağı səviyyədə təmsilçiliyindən na-

rahatdır‖ (bənd 27) və ―Komitə Dövləti qadınların siyasi və ictimai həyatda iĢtirakının vacibliyi 

barədə xüsusilə ucqar ərazilərdə milli maarifləndirmə iĢinin aparılması yolu ilə qadınların həmin sa-

hələrdə iĢtirakının və ya təmsilçiliyinin çox aĢağı səviyyədə olmasının gizli səbəblərinə əsaslanmağa 

çağırır‖ (Bənd 28). 

Gördüyümüz kimi, respublikamızda qadınların idarəetmədə, qərar qəbulunda təmsilçilyinin 

artırılması  və  cəmiyyətdə gender bərabərliyinin təmin edilməsi istiqamətində  aparılan dövlət    

qadın siyasəti,  bu sahədə dövlətin siyasi iradəsi və üzərinə götürdüyü beynəlxaq öhdəliklər qadın-

ların seçkili orqanlarda  iĢtirakının artırılmasını zəruri edir.  Bu məqsədlə ilk növbədə qadınnları 

namizəd kimi seçkilərdə iĢtirak etməyə cəlb etmək, qadın namizədlərin sayının artmasına çalıĢmaq 

lazımdır. Bunun əsas vasitəsitələrindən biri qadınların müxtəlif  vasitələrlə maarifləndirilməsidir. 

Ümid edirik ki, ABġ Beynəlxalq ĠnkiĢaf Agentliyinin  (USAĠD)  və Kaunterpart Azərbaycan (Coun-

terpart Ġnternational) Beynəlxalq TəĢkilatının ―Qadın təmsilçiliyi‖ layihəsi parlament və bələdiyyə 

namizəd olmaq istəyən qadınlar üçün faydalı olacaqdır. 

Bu gün cəmiyyətin hər bir üzvünün inkiĢaf etməsi üçün geniĢ imkanlar yaradılmıĢdır. Ölkə Pre-

zidenti cənab Ġlham Əliyevin qadın problemlərinə dair göstərdiyi diqqət və qayğısı, gender problem-

ləri üzrə yaradılan beynəlxalq və ölkədaxili hüquqi-normativ baza deməyə imkan verir ki, yaxın 

gələcəkdə müstəqil Azərbaycanda gender bərabərliyi məsələsi beynəlxalq standartlara uyğun olaraq 

öz həllini tapacaqdır. 
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Среди основополагающих геополитических теорий первой половины ХХ века безусловно 

одно из ведущих мест занимает разработанная, но так и оставшаяся неосуществленной кон-

цепция «континентального блока», разработанная основателем немецкой школы классической 

геополитики Карл Хаусхофер (1869-1946). 

Во многом благодаря его деятельности школа внесла заметный вклад в становление гео-

политики как науки и в ее популяризацию. К.Хаусхофер сыграл большую роль в формирова-

нии континентальной теории геополитики. Ее составной частью стала концеп-

ция континентального блока, разработкой которой Карл Хаусхофер занимался долгие годы. 

Германский геополитик не скрывал, что идея континентального блока была подсказана ему 

классиком английской геополитики Х.Макиндером (1861-1947), считавшего, что  существует 

извечное противостояние западной морской цивилизации и восточной сухопутной цивилиза-

ции.  В своем докладе ―Географическая ось истории‖, сделанном в Британском географиче-

ском обществе в 1904 г., Макиндер заявил об угрозе британским интересам, которую мог бы 

представлять для Великобритании союз таких крупных континентальных держав, как Герма-

ния и Россия. В этом Х.Макиндера поддерживал и К. Хаусхофер. 

Сама идея континентального блока была сформулирована К.Хаусхофером уже в его пер-

вой монографии ―Дай Нихон‖, которая была издана в 1913 году и посвящена геополитике 

Японии.  

       На первый взгляд, концепция стратегического союза между Германией, Россией и Япо-

нией носила парадоксальный характер – слишком много различий было между ними. Однако, 

по мнению Хаусхофера, было одно важное обстоятельство, объединявшее эти страны. Это 

обусловленное географической близостью и принадлежностью к континентальному типу ци-

вилизации (в том числе и Японии, несмотря на ее островное положение). Великобритания и 

США, по убеждению К.Хаусхофера, проводили по отношению к своим континентальным про-

тивникам ―политику анаконды‖, то есть политику постоянного их удушения. Подобная поли-

тика требовала адекватной реакции сухопутных держав. Ее успех, по его мнению, зависел от 

их способности объединиться в континентальный блок и выступить единым фронтом против 

своих геополитических соперников. Хаусхофер делает однозначный вывод: Германия — часть 

континентального ансамбля , но все равно не законченная и не достаточная. Следовательно, ее 

стратегическая судьба лежит в необходимости крепкого геополитического союза с Востоком 

— с Москвой и Токио.  

В этом случае Евразия получает благоприятный географический плацдарм для контроля 

над всем миром. Идея «континентального блока»  по сути дела являлась логическим ответом 

на геополитические итоги Первой мировой войны, изменившей соотношение сил в пользу 

англо-французской коалиции, к которой в 1917 году примкнули Соединенные Штаты. В обра-

зовании евразийского альянса Хаусхофер усматривал мощный противовес англо-франко-

американской коалиции. 
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Доктрина Хаусхофера заключается в необходимости создания "континентального блока" 

или оси Берлин-Москва-Токио. Это был в тот период единственный полноценный и адекват-

ный ответ на стратегию противоположного лагеря, который не скрывал, что самой большой 

опасностью для него было бы создание аналогичного евразийского альянса. Хаусхофер часто 

цитировал американца  Гомера Ли ( 1876 —  1912) который в своей книге «День саксов» (The 

Day of the Saxon, 1912) отмечал, что : "Последний час англосаксонской политики пробьет то-

гда, когда немцы, русские и японцы соединятся." Концепция "открытости Востоку " у Хаус-

хофера совсем не означала "оккупацию славянских земель". Речь шла о совместном цивилиза-

ционном усилии трех континентальных держав, России, Германии и Японии, которые должны 

были бы установить "Новый Евразийский Порядок" и переструктурировать континентальное 

пространство Мирового Острова (Евразиа и Африка) с тем, чтобы полностью вывести его из-

под влияния западной  «Sea Power» («Морской Силы"). Показательно, что термин Neuordnung  

("Новый Порядок"), который активно использовали нацисты, а в наше время в форме New 

World Order ("Новый Мировой Порядок") американцы, впервые был употреблен в начале ХХ 

века именно в Японии применительно к той геополитической схеме перераспределения влия-

ний в азиатско-тихоокеанском регионе, которую предлагали провести в жизнь японские гео-

политики. 

Расширение немецкого Lebensraum,а (жизненного пространства) планировалось Хаусхо-

фером не за счет колонизации русских земель, а за счет освоения гигантских незаселенных 

азиатских пространств и реорганизации земель Восточной Европы.  Между тем логика Хаус-

хофера как ученого-геополитика, подсказывавшая необходимость добрососедских отношений 

между Берлином и Москвой, вступает в противоречие с политическими и идеологическими 

установками нацистского руководства. Зараженный параноидальным расизмом и антикомму-

низмом, Адольф Гитлер считал самым важным фактором расовую близость, а не особенность 

географического или геополитического положения Германии в этот период.  

Хаусхофера был вполне удовлетворен по поводу заключения пакта о ненападении между 

СССР и Германией в августе 1939 года. Не случайно, что наиболее известная  работа Хаусхо-

фера «Континентальный блок» (1940) была написана в обстановке сближения Германии и 

СССР после заключения договора о ненападении и разграничения сфер влияния. По его мне-

нию , пришло время реализовать убийственную для англо-американского союза панидею — 

создать континентальный блок: Центральная Европа (Германия) — Евразия (СССР) — Япо-

ния.  

Однако на практике все выглядело не так однозначно. Чисто научная геополитическая ло-

гика Хаусхофера, логически приводившая к необходимости "континентального блока" в союзе 

с Москвой, сталкивалась с многочисленными тенденциями иного свойства. Речь шла о сугубо 

расистском подходе к истории и антикоммунизме, которыми был заражен сам  Гитлер. Гер-

манский диктатор считал самым важным фактором расовую близость, а не географическую 

или геостратегическую специфику геополитической конфигурации, сложившейся в этот пери-

од. Англосаксонские народы – Англия и  США виделись в таком случае естественными союз-

никами немцев, так как были им наиболее близки в этническом и расовом  отношении. Сла-

вяне же и особенно небелые евразийские народы превращались в расовых противников. К 

этому добавлялся идеологический антикоммунизм, замешанный к тому же во многом на  расо-

вом принципе. 

Заключение же Антикомминтерновского пакта в 1936 году, т.е. создание оси Берлин-Рим-

Токио и появление вместо центра heartland'а («сердцевина», срединная земля)  - Москвы полу-
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островной второстепенной державы, принадлежащей rimland'у ( т.е. дуговой, прибрежной по-

лосе) – Рима явилась по сути противоречивой карикатурой на подлинный "континентальный 

блок".   

Так или иначе, идея ―континентального блока‖, подчеркивавшая роль и значение России  в 

мировой политике,  вновь актуализировали идею создания «континентального блока» уже в 

принципиально иной конфигурации, с подключением новых геостратегических игроков. В 

ближайшей перспективе весьма реальной  выглядит военно-политическое противостояние 

США и ее союзников с одной стороны и  новой геополитической оси  –  Россия – Китай - Иран  

–  с другой, что может привести к катастрофическим последствиям для всего человечества. 
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Məqalədə humanitar müdaxilə doktrinasının beynəlxalq hüquq aspekti təhlil edilir. Burada dok-

trina tərəfdarlarının rəhbər tutduqları siyasi motivlər müəyyən edilmiş, həmçinin müsbət prinsiplərə 

əlavə olaraq humanitar qanunlar qeyd edilmişdir. Məqalədə preventiv hərbi humanitar müdaxilə 

beynəlxalq hüququn institutu kimi təklif olunub. 
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Многие столетия цивилизованный мир стоит перед дилеммой – с одной стороны, невоз-

можности терпеть случаи геноцида правителей государств против своего населения и с другой 

– избегания ситуации, когда под предлогом «невозможности терпеть» и прекращения этих 
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зверств  предпринимаются закамуфлированные акты агрессии.  

Понятие «гуманитарная интервенция» не имеет четкого нормативного закрепления в меж-

дународном праве. Одним из ее основателей может считаться Гуго Гроций, который еще в 

XVII в., переосмысливая понятие «справедливой войны», утверждал, что войны позволитель-

ны только тогда, когда на это существуют правовые основания, когда угнетаемое население не 

в состоянии защитить себя от преследований своего правительства и просит помощи у ино-

странной державы. С его точки зрения, правомерно такую помощь предоставить (1,с.562-563). 

Интересно, что Гроций допускал возможность злоупотреблений вторгающимся государством 

в ходе интервенции. Более того, он также предполагал, что гуманитарные цели могут скрывать 

истинные политико-экономические мотивы вторжения, что, однако, не делало нелегитимной 

концепцию (11,с.76). 

Идеи Г.Гроция были отражены в работах большинства исследователей международного 

права вплоть до конца XIX в., когда ни война, ни другие формы применения силы не были за-

прещены в качестве средства разрешения международных противоречий, однако уже суще-

ствовала необходимость найти какие-либо моральные или политические тому причины, 

укрепляя тем самым традиции «справедливой войны» (3,с.2-3). В теории права доктрина ин-

тервенции в гуманитарных целях описаны в следующем виде: «...государства имеют право на 

вмешательство в случаях, когда другое государство обращается со своими гражданами так 

плохо, что это шокирует человечество» (7,с.78). Эта позиция была тесно связана с философией 

политического либерализма и концепцией прав человека, которые привели к становлению со-

временных конституционных демократий.  

Государства в XIX в. часто прибегали к «гуманитарным» причинам для оправдания интер-

венции. В большинстве случаев вторжение объяснялось необходимостью защитить религиоз-

ные меньшинства, как правило, христианские, на территориях, контролируемых Османской 

империей. Но гуманитарная составляющая зачастую выступала лишь в качестве прикрытия 

истинных стратегических политических или экономических целей. К примеру, к  гуманитар-

ным интервенциям, носившим коллективный характер, можно отнести: коллективную интер-

венцию Великобритании, Франции и России в Грецию в 1827 г. целях прекращения угнетения 

греческого населения со стороны Османской Турции. В договоре 1827 г. государства-

интервенты указали, что их вторжение продиктовано соображениями гуманности и также со-

хранения стабильности в Европе; интервенцию Франции под надзором европейских держав в 

Ливан, находящегося в 1860-1861 гг. под властью Османской империи, в целях прекращения 

убийств христиан-маронитов и «способствования восстановлению спокойствия». Европейские 

державы считали легитимным вторжение в Ливан из гуманитарных соображений; предприни-

мая коллективную интервенцию на Балканы и вмешиваясь во внутренние дела Турции в защи-

ту христиан Боснии, Герцеговины, Болгарии в 1875-1878-х гг. и македонян в 1903-1908-х гг., 

европейские державы не рассматривали суверенитет Османской империи в качестве препят-

ствия.  

Нет ничего удивительного в том, что идея гуманитарной интервенции стала «одной из 

ключевых причин споров и противоречий в современных международных отношениях» (6, 

с.1). Сегодня концепция «гуманитарной интервенции» в силу многих причин пользуется 

большим вниманием и включает в себя политическое, военное, экономическое, культурное и 

др.понятия. Попытки предложить альтернативу односторонним интервенциям государств в 

виде региональных или международных интервенций с созданием соответствующих институ-

циональных гарантий предотвращения возможных злоупотреблений предпринимались в рам-
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ках Лиги Наций, однако вплоть до принятии Устава ООН, содержащего в себе новый для меж-

дународного права механизм применения силы, и вплоть до начала 1990-х гг. оправдание во-

оруженных интервенций в гуманитарных целях, хоть и имело место в практике поведения ря-

да государств, но все более часто рассматривалось в качестве потенциально дестабилизирую-

щего фактора на международной арене, особенно в условиях противостояния двух лагерей. 

Более того, образовавшиеся в середине XX в. государства вполне обоснованно опасались лю-

бых форм международной политико-правовой реакции на процессы, происходящие внутри их 

границ, рассматривая «гуманитарные интервенции» в качестве покушения на государственный 

суверенитет. 

Несмотря на доминирование принципа невмешательства в международном праве, практи-

ка первых десятилетий существования ООН знает ряд примеров применения вооруженных сил 

одного государства против другого в гуманитарных целях. Наиболее известными случаями 

могут быть названы: вторжение Индии в Восточный Пакистан в 1971 г. и вторжение Вьетнама 

в Камбоджу в 1978-1979 гг. 

Индия вторглась в Восточный Пакистан в ноябре 1971 г., когда пакистанские вооружен-

ные силы участвовали в массовых убийствах и преследованиях местных жителей, в результате 

которых более 1 млн. человек погибло и около 10 млн. бежали в Индию. Индия заявила, что 

единственным мотивом ввода ею войск является спасение народа Восточной Бенгалии от по-

стигших его страданий, особенно когда народ индийского штата Западная Бенгалия делит с 

восточными соседями общие религию, культуру, историю и географию. Индия одержала верх 

над войсками Пакистана и приняла активное участие в становлении независимого государства 

Бангладеш. Совет Безопасности ООН был парализован, тогда как Генеральная Ассамблея 

ООН и многие государства подвергли критике интервенцию. Вторжение было продиктовано 

не только соображениями гуманитарного характера, но и непосредственным влиянием неста-

бильной ситуации в Восточном Пакистане на индийский штат Бенгалия, а также возможно-

стью усилить свои региональные позиции в отношении Пакистана. Примечательно, что сама 

Индия не использовала доктрину «гуманитарной интервенции» в качестве оправдания воору-

женного вмешательства. 

В декабре 1978 г. Вьетнам после ряда пограничных инцидентов с Камбоджей вторгся на 

территорию последней, и сверг режим красных кхмеров. Вьетнам в качестве оправдания свое-

го вторжения привел необходимость прекратить массовую резню местного населения режи-

мом красных кхмеров в 1975-1978 гг., в результате которой, по разным данным, погибло до 2 

млн. человек. Резолюция Совета Безопасности, осуждающая вторжение, была заблокирована 

СССР, в то время как США и многие западные державы осудили вторжение Вьетнама. Эти 

примеры можно с некоторыми оговорками отнести к «гуманитарным интервенциям». В рас-

смотренных случаях интервенции предпринимались каким-либо одним государством без 

санкции СБ ООН и имели преимущественной целью прекращение массовых нарушений прав 

человека. Примечательно, что ни одна из рассмотренных интервенций не была официально 

осуждена СБ ООН (для чего, безусловно, имелся ряд политических причин, нежели формаль-

но-правовых), хотя каждая была предметом оживленных дискуссий в рамках ООН. Интересно 

также, что вторгающиеся государства сами избегали использовать понятийный аппарат «гума-

нитарной интервенции» в качестве правового обоснования интервенции. 

Говоря о гуманитарной интервенции, часто упоминают вооруженные интервенции США в 

Доминиканскую Республику и Гренаду. Однако в случае с Доминиканской Республикой (1965 

г.) США, вторгаясь, преследовали несколько целей: 1)защитить и эвакуировать американских 
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и иностранных граждан; 2)защитить американское посольство и дипломатические представи-

тельства иностранных государств; 3) обеспечить проведение свободных выборов и помешать 

коммунистам взять верх; 4)защитить граждан Доминиканской Республики от угрозы физиче-

ского насилия. Как видно в списке целей защита граждан государства вторжения стоит далеко 

не на первом месте. Данная операция имеет довольно традиционную направленность по защи-

те граждан государства-интервента (с некоторыми оговорками на политическую составляю-

щую), на что указывали и положительные отклики целого ряда государств и межгосудар-

ственных организаций (ОАГ, Франция, Великобритания, Нидерланды), и не может рассматри-

ваться как «гуманитарная интервенция». 

Вторжение коалиции войск США и ряда центральноамериканских государств в Гренаду в 

1983 г. было также продиктовано несколькими причинами, среди которых забота об интересах 

населения Гренады не была первостепенной: 1)защита иностранных граждан, проживающих 

на острове; 2)предотвращение военной угрозы и дестабилизации ситуации в регионе; 3)призыв 

о помощи генерал-губернатора острова. Приведение к режиму соблюдения прав человека бы-

ло названо лишь последним из оснований, оправдывающих вторжение. Данная операция также 

не может рассматриваться в качестве «гуманитарной интервенции», так как преимущественно 

преследовала иные цели. 

Многие случаи применения силы по решению СБ ООН претендуют на «гуманитарное 

начало». Это можно в частности сказать про операцию в Гаити, когда резолюция СБ ООН 

№940 от 31 июля 1994 г. уполномочила государства формировать многонациональные войска 

и использовать все необходимые меры для отбытия из Гаити военного руководства (т.е. «гу-

манитарное вмешательство» во внутренние дела государства). В таком же аспекте события 

развивались в 1991 и 1992 годах, когда формально миротворческие (гуманитарные по своей 

сути) действия ООН и ЕС в Югославии способствовали чрезвычайному обострению ситуации, 

вплоть до этнических чисток (10). 

Любые акции подобного рода со стороны ООН (и региональных организаций безопасно-

сти) нередко именуют миротворчеством. Но миротворчество миротворчеству  в таком случае – 

рознь. При одностороннем геноциде нет, строго говоря, спора («враждебные действия» − не 

адекватная квалификация геноцида), отсутствуют, как правило, признаки вооруженного кон-

фликта (4,с.6-7;5,с.130-132). И прекратить геноцид объективно возможно только вооруженным 

путем с помощью третьей стороны (прежде всего – ООН). Причем обычно эти действия 

направлены против одной стороны – осуществляющей геноцид. Если же имеет место взаим-

ный геноцид, то остается выбирать: либо, посредством «гуманитарной интервенции» воору-

женным путем принуждать к миру обе стороны, либо считать это «внутренним делом» госу-

дарства и не вмешиваться (пусть уничтожают друг друга). 

В политико-правовой теории принято также в качестве интервенций по гуманитарным со-

ображениям выделять и военизированные операции, предпринятые группой государств без 

предварительного одобрения СБ ООН: интервенция ЭКОВАС (Экономическое сообщество 

государств Западной Африки) в Либерию в 1990 г.; интервенция США, Великобритании и 

Франции в Ирак в 1991 г.; интервенция НАТО в Югославию в 1999 г.  

В 1990 г. ЭКОВАС вторглось в Либерию для прекращения кровопролитной гражданской 

войны и восстановления порядка в государстве. Интервенция была впоследствии одобрена Ре-

золюцией №788 СБ ООН  в 1992 г., в которой Совет Безопасности приветствовал усилия 

ЭКОВАС по восстановлению мира в Либерии. Вторжение Ирака в Кувейт в 1990 г. привело к 

принятию  СБ ООН ряда жестких резолюций  №678 в 1990 г. и №687 в 1991 г. Однако уже по-
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сле того, как Ирак согласился на условия, выдвинутые международным сообществом, прави-

тельство в ответ на выступления курдов развязало кампанию массовых преследований нацио-

нальных меньшинств, в особенности против курдского населения на севере Ирака. Около 1,5 

млн. курдов и 100 тыс.мусульман-шиитов были вынуждены покинуть Ирак и бежать в сосед-

ние государства (Иран, Кувейт, Турцию). В ответ на кризис СБ ООН принял резолюцию №688  

в 1991 г., в которой: 1)осудил преследования гражданского населения правительством; 

2)охарактеризовал последствия репрессий как угрозу международному миру и безопасности; 

3)указал на проблемы с соблюдением прав человека; 4)потребовал прекратить преследования; 

5)потребовал обеспечить условия для проведения гуманитарной операции; 6)призвал государ-

ства-участники ООН и международные организации предоставить помощь гуманитарной опе-

рации. Резолюция напрямую не санкционировала использование вооруженной силы для защи-

ты курдов и шиитов. Несмотря на это, сразу же после принятия резолюции в апреле 1991 г. 

США, Британия, Франция и Нидерланды начали совместную операцию по обеспечению без-

опасности гуманитарной миссии в Северном Ираке. Под защитой США и войск из других 13 

государств на севере Ирака была проведена широкомасштабная гуманитарная операция. В мае 

1991 г. международные силы были заменены легковооруженными подразделениями ООН в 

количестве 500 человек. Интервенция в Ирак была предметом обсуждения на Генеральной Ас-

самблее ООН и вне рамок ООН, в ходе которого было выявлено явное разночтение в позициях 

государств о легитимности вторжения. Официального осуждения от ООН не последовало. 

В 1998 г. Совет Безопасности ООН в резолюциях №№1160 и 1190 определил, что ситуа-

ция, сложившаяся в Косово, представляет собой угрозу международному миру и безопасности, 

и подтвердил необходимость предотвращения гуманитарной катастрофы. Уже тогда многие 

эксперты констатировали, что гуманитарная интервенция в Косово означала переход Запада во 

главе с США к новому формату вооруженного вмешательства: кризис в Косово демонстриро-

вал «новую готовность Америки делать то, что ей кажется правильным, невзирая на междуна-

родное право». Военная операция не была санкционирована из-за возможного наложения вето 

на силовое разрешение ситуации, Китаем и Россией. В ноябре 1998 г. НАТО предупредило о 

возможности вооруженной интервенции и в марте 1999 г. начало военизированную операцию 

для предотвращения преследований сербами этнических албанцев в провинции Косово. Опе-

рация подверглась резкой критике со стороны Китая и России, хотя проект резолюции, осуж-

дающий интервенцию, был отклонен 12 голосами против 3 (Россия, Китай, Намибия). В июне 

1999 г. между Белградом и «Большой восьмеркой» было заключено соглашение о междуна-

родном военном присутствии в Косово, что было одобрено впоследствии резолюцией №1244 

Советом Безопасности, в которой на основании главы 7 Устава ООН было санкционировано 

присутствие международного контингента в Косово. Безусловно, операции, одобренные ООН, 

имеют гораздо большую степень легитимности по международному праву, что снимает целый 

комплекс политико-правовых вопросов (8). 

В целях создания правовых рамок для осуществления гуманитарных интервенций в 2000 г. 

под эгидой ООН была учреждена Международная комиссия по вопросам вмешательства и 

государственного суверенитета. В 2001 г. она представила доклад «Ответственность по защи-

те» («The Responsibility to Protect»), в котором констатировала необходимость отказаться от 

реализованной в Югославии концепции «права на вмешательство» и заменить ее концепцией 

«ответственной защиты». Последняя делает упор на невоенные методы и трактует иностран-

ное вмешательство как ответственность государств по защите гражданского населения другого 

государства в случае, когда это государство не в состоянии выполнить свои обязательства по 
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защите собственных граждан. Ответственность международного сообщества в отношении 

нарушений гуманитарного права была сформулирована в виде трех задач: «предотвращать, 

реагировать и восстанавливать». Данный доклад получил поддержку ведущих западных госу-

дарств, однако не приобрел характер международной конвенции или поправки в Устав ООН. В 

результате решение вопроса о «гуманитарном вмешательстве» остается в руках Совета Без-

опасности ООН (2).  

В 2000-х годах западные державы реализовали идею гуманитарной интервенции на прак-

тике в трех странах – Афганистане (2001 г.), Ираке (2003 г.) и Ливии (2011 г.). Во всех трех 

случаях вооруженное вмешательство в том виде, в каком оно было осуществлено, не было 

санкционировано СБ ООН. В афганском случае речь фактически шла об операции США  и 

НАТО в формате «государственной самообороны», хотя и под лозунгом защиты мирного 

населения Афганистана от режима талибов. В Ираке во главу угла был поставлен поиск ору-

жия массового уничтожения. Утверждалось, в частности, что Саддам Хусейн «создает одно из 

самых страшных средств уничтожении». Что касается Ливии, то резолюцией №1973 от 2011 г. 

СБ ООН предоставил мандат лишь на обеспечение режима «бесполетной зоны» над страной 

«в целях защиты гражданского населения». Однако действия войск НАТО  с самого начала 

были нацелены на смену существующего режима М.Каддафи. Эта цель была достигнута, од-

нако гуманитарная ситуация в Ливии, так же, как в Ираке и Афганистане, в результате гумани-

тарной интервенции не улучшилась. Эти конфликтные регионы стали «экспериментальной 

площадкой для новых принципов американской внешней политики»  (9). 

Гуманитарные интервенции давно стали частью и инструментом международных отноше-

ний, но далеко не все, а скорее даже никто еще не научился пользоваться этим инструментом 

умело и по назначению. Многие вопросы, касающиеся  гуманитарных интервенций противо-

речивы, дискуссионны и сложны, но они не могут терпеть отлагательств и оставаться нераз-

решенным. 

Практика государств по вопросам гуманитарной интервенции не может рассматриваться 

достаточно существенной и единообразной для того, чтобы говорить о кристаллизации обще-

принятых принципов и правил. Более того, каждый конкретный случай, когда «гуманитарная 

интервенция» может быть использована в качестве обоснования использования вооруженной 

силы, является следствием влияния нескольких факторов, что делает крайне тяжелым выделе-

ние «модельных» ситуаций. Нельзя приуменьшать роль, которую сыграли рассмотренные ин-

тервенции в прекращении шокирующих нарушений прав человека, однако их окрашенность в 

различные цвета политико-правового и социально-экономического спектра делает проблема-

тичным их адекватное восприятие в международном праве. 
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Heydar Aliyev and youth policy 

In an era of globalization, the wide scope and role of public policy for young people is increas-

ingday by day. For the first time the involvement of youth in the state policy related with the name of  

our national leader Heydar Aliyev. For the first time in 1994, the national leader Heydar Aliyev 

signed a decree on establishing the Ministry of Youth and Sport and the decree on Youth Forum and 
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thus Youth Forum was held in Azerbaijan since 1995. Youth Forum on the number of steps taken in 

this area has increased several times and our national leader Heydar Aliyev in 1997 signed a decree 

dated  on February 2 on Youth Day. (1,4,8) 

 Since 2003, the natural laws of the youth policy in Azerbaijan, a new background to the decision 

essentially reached a new stage. "You can count on me in all studies. I also rely on you "- said the de-

cision by the national leader Heydar Aliyev, President Ilham Aliyev reaffirmed its commitment to 

youth policy. Namely, in 2005, "Azerbaijani Youth State Program (2005-2009)" On approval of a 

decree signed was a continuation of state support for young people. "Oil revenues into human capital" 

into the President put great responsibility on the young people in it, and "the years of 2007-2015 State 

Program on education of Azerbaijani youth abroad", then approved. Also, in 2007 the "Year of 

Youth" announced the construction of youth development, President Ilham Aliyev attaches great im-

portance to what was revealed.(1,5,8) 

 In addition, for the comprehensive development of young people in a youth center, and the crea-

tion of the Youth Foundation and the Youth House. active participation of youth in the protection of a 

state and an additional incentive to work more willingly gave.(8) 

  Meanwhile, First Lady of Azerbaijan, UNESCO and ISESCO goodwill Ambassador, President 

of Heydar Aliyev Foundation, MP Mehriban Aliyeva provides special care to youth. Namely, " Youth 

Employment Summit" which was held in Baku and chaired by the first lady is  the visual evidence of 

the care.(2). 

Competitions, conferences assemble the youth together 

Azerbaijan's national leader Heydar Aliyev created Ministry of Youth and Sport  in order to pro-

vide and promote foreigners living in Azerbaijan and in other countries as well as to bring azerbaija-

nians that live abroad together du to various events, forums and youth exchange programs, joint exer-

cises or exercises of different countries. The celebration of 2007 as the year because of the youth of 

the various measures have been implemented. The most important ones among the 2007 30 August - 

4 September, the '' What? Where? What time is it? '' Intellectual game of the third is an example of 

international competitions for the Cup. Competition from 21 countries (US, Germany, Israel, Russia 

and others) participated in the team. 1 July-21 August "Bridge to the Future" Youth Public Union 

"You and I in Europe" was held at the international convention. The purpose of the Convention, 

members of the European Network of Youth for Exchange and Understanding of the various youth 

organizations to establish close cooperation between youth organizations in Azerbaijan was held in 

Baku in October at the same time, "GUAM Youth Days" was held. The event was attended by repre-

sentatives from 25 countries. The event was dedicated to the 10th anniversary of the establishment of 

GUAM. One other memorable events of 2007 in Baku on 28 October and 4 November, "Youth for 

Alliance of Civilizations" was the theme of the international conference. On the first day of the event, 

UNESCO and ISESCO Goodwill Tour of Qatar Science and Culture Foundation Mehriban Aliyeva 

and the main reports were delivered during Nesserin Sheikha Moza. Secretary General of the UN 

High Representative for the Alliance of Civilizations, former Portuguese President Sampaio Jorjio, 

ISESCO Director General Abdulaziz Othman Altwaijri and other high-level representatives Tujeyri 

had attended. The "Generations Alliance," the Baku Declaration was adopted. 27 January - 3 Febru-

ary on the European Union's "Youth in Action" program, the Volunteer Association and the National 

Youth Agency in the UK, "a new model of cooperation between young people" have organized an 

international training course. Training courses in the UK, France, Germany, Poland, Turkey, Hunga-

ry, Ukraine, Moldova, Russia, Belarus and Georgia took part in the young leaders. During the years 

2008 and 2016, a number of exchange programs and activities were developed and various symposia. 
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Among these measures, for example, on 24-27 September 2008 in Baku Heydar Aliyev Foundation, 

Ministry of Youth and Sports, and "YES Inc", which was organized by the international organization 

of the IV World Youth Employment Summit (YES Azerbaijan 2008) can show the example.(1,3,5,8,) 

The purpose of the summit - to solve the problems of youth unemployment and the world more 

actively works efficiently employed to achieve. Representatives of youth organizations representing 

many countries of the world, youth, educational and governmental institutions in the field of labor 

policy and ministers, business companies and representatives of international organizations. 

At the same time. In December of 2009 and the Olympic Games, the main logo of the Interna-

tional Science Olympiad was held in the Turkish world, the East Asian countries, which includes 

many well-known tongue of flame rose, the beginning of life, the rise in the force, a change in the 

plural of "Buta" has become a symbol of the logo . How many times in the 6 digits of the Olympiad 

to be held in the logo, while the figure of 9 years in the region. 4 countries in the world - Indonesia, 

Brazil, South Korea, Taiwan, 5 times (in Indonesia, 2 times) after the 6th country in the Olympic 

Games has hosted this prestigious event.(1,2,3,5,7) 

 Guba in 2010 in order to bring together young people of the Youth and Sports Ministry, "Youth 

beam" Youth Development Public Union, the European Youth Foundation as a "Youth Solidarity for 

peaceful coexistence" was held at the Intercultural and Interfaith International. Project of Georgia 

"Ertoba" Public Union, Romania's "Youth and Regional Development Association" and the Italian 

"Centro Solidarieta Terzo settore" was carried out within the framework of partnership with the or-

ganization.(10,12,13) 

The goal of the project is Azerbaijan, Georgia, Turkey, Estonia, Italy,  Greece, Lithuania, Alba-

nia, Moldova and Israel to strengthen the public between the young people, the development of mutu-

al understanding between the nations, and in the right direction to strengthen the relations of young 

people in 2010 in Guba in order to bring the Youth and Sports Ministry, "Youth beam" Youth Devel-

opment public union, the European Youth Foundation as a "Youth Solidarity for peaceful coexist-

ence" was held at the Intercultural and Interfaith International. Project of Georgia "Ertoba" Public 

Union, Romania's "Youth and Regional Development Association" and the Italian "Centro Solidarieta 

Terzo settore" was carried out within the framework of partnership with the organization. 

The goal of the project is Azerbaijan, Georgia, Turkey, Estonia, Italy, Rumııniya, Yunanınstan, 

Lithuania, Albania, Moldova and Israel to strengthen the public between the young people, the devel-

opment of mutual understanding between nations, and is directed towards the strengthening of rela-

tions.(11, 12, 13,14) 

 In 2012-2013, "according to the plan of activities in Azerbaijan" Got an idea! " Students Interna-

tional Festival of Creativity. "Youth beam" Youth Development Association, Romanian "Youth and 

Regional Development Association" and Italy's "Third Sector Solidarity" ( "Centro Solidarieta Terzo 

settore") youth organization, "Youth in Action" (Youth in Action) program, "Youth Peacebuilding for 

the event, titled "Youth Cultures and Interfaith International Symposium organized the project. 

The project of the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Azerbaijan and the European 

Union is funded by the National Committee of Romania. The project "Azerbaijani youth in 2011-

2015" State Program "to expand cooperation with international and regional organizations, youth 

programs, youth programs and international organizations representing the youth, to take advantage 

of those programs" have been implemented in order to support the implementation of paragraph.(9, 

13, 14). 

World Azerbaijani Youth Union 

  Integration of Azerbaijani youth living abroad into society, in order to ensure more active par-
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ticipation in social and political life projects, thus these kinds of projects carried out, to give support 

to the youth of the world Azerbaijanians. "World Azerbaijani Youth Union 's founding congress was 

held in Baku on 12 March 2012. The congress, which operates in many countries and representatives 

of international organizations and associations of Azerbaijani youth living abroad and assessed as 

positive the creation of this organization. Word to the Community, the youth organizations around the 

world are united in their ranks. It also paves the way for the future functioning of the World Azerbai-

jani Youth Union. As an example of the main board of the World Youth Union, Vice-President of the 

Heydar Aliyev Foundation, Leyla Aliyeva, led by a member of the World Azerbaijanis Coordination 

Council of the Azerbaijani Youth Organization of Russia (AMOR) is example. Also recently, the 

Russian representation of the Heydar Aliyev Foundation Leyla Aliyeva "strengthening friendship and 

cooperation with Russia, development of economic relations, Russian language and culture abroad, 

for his contribution to the preservation and popularization of" Pushkin Medal awarded. As an exam-

ple of other major central councils of the World Azerbaijani Youth Union Azərbaycanlıları America 

Network (USAN), the Turkey-Azerbaijan Association, The European Azerbaijan Society "AMI" is an 

example of the Azerbaijani Youth Organization of the Israeli public(6, 10, 11, 12, 13, 14). 

Student exchange programs 

In Azerbaijan has branches of the various universities, as well as a number of well-known uni-

versities and student exchange programs. The Moscow State University Baku branch of the Russian 

Academy of Labor and Social Affairs, the French school in Baku Oxford School and others. function. 

At the same time thousands of students are studying a number of higher education institutions. In par-

ticular, the Baku State University in Turkey, Russia, students from a number of European countries in 

the study. They are all the conditions for the university. The University has signed agreements with a 

number of prestigious universities of the world and our university and student exchange programs 

carried out by the university students. The students are studying in those countries or in our university 

that our students to foreign universities. Moscow State University named after Lomonosov list of 

universities, the State University of the contract has been signed, Tehran University, Warsaw Univer-

sity, Korea University and Korea Pai Chai Universitetlrini Sunlin, Turkey Ataturk, Aydin, the Middle 

East, Yildiz Technical, Anatolia, Recep Tayyip Erdogan Hacettepe Universitetlrini, England Win-

chester , Westminster Universitetlrini American Huoston, Tulane, Edinboro Universtetlərini, Oslo 

University, Zagreb University, in Rio de Janeiro Federal University and others can be as an exam-

ple(12, 13). 

Ilham Aliyev and youth policy 

President of Azerbaijan Ilham Aliyev on 11 January 2016 by the decree of the 2016 "Year of 

Multiculturalism" has been marked. Because of this, the Baku International Multiculturalism Centre 

were implemented with the support of international winter and summer school. The main purpose of 

the winter and summer schools, and it is interested in Azerbaijan's turn to love, cherish, love life has 

been the heart(3, 4, 10, 13, 14). 

Winter məktbinə Russia, Switzerland, Ukraine, Turkey, Italy, Portugal, Poland, Czech Republic, 

Georgia, Belarus, Bulgaria, Lithuania, Indonesia, Japan and Germany, more than 35 higher education 

institutions, as well as local universities, including 12 people in its entirety, more than 50 students 

participated. 

Summer school held August 30, Guba, Gusar and Khachmaz organized trips, various events were 

held in those districts. Among the speakers at the summer school in Germany, Israel, Russia and ex-

perts from Azerbaijan have been. 

The purpose of the lesson of the summer school multiculturalism the first time they have learned 
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in theory and practical form of foreign students have been alive(13, 14). 

Summer school for students to become more familiar with the multicultural situation in the 

Azerbaijani language, culture, art, history and the historically formed tolerant traditions and their 

roots have been given detailed information about the realities of today's date, different nations have 

been organized tours with religious institutions. Summer school students in the Alley of Martyrs and 

Alley of Honor and the Old City, Nij settlement, Molokans densely populated town of Ivanovo, Kish 

village places where monuments of Caucasian Albania, Lahij, Shaki Khan Palace complex, Caravan-

serai, Kurmuk house, Oguz "Juhudlar neighborhood" and the top and Bottom neighborhood syna-

gogues, summer and winter tourism and recreation complex in Gabala Tufandag visits were orga-

nized(5, 6, 7, 9). 

 On July 18-27 at the recommendation of the President Ilham Aliyev, President of Azerbaijan, as 

well as the international center of multiculturalism and co-organized by the Knowledge Foundation," 

Multiculturalism as a way of life in Azerbaijan: national and religious values "operating in the Third 

International Summer School of multiculturalism. The participants of the summer school, Gabala, 

Ismayilli, Sheki, Gakh, Oguz, as well as Nic, Lahij, Ivanovo, Oguzdakı "Jewish settlement" had a 

unique multi-ethnic regions. The third International School of multiculturalism, China, Indonesia, 

Germany, Poland, Lithuania, the Czech Republic, Ukraine, Switzerland, Turkey, Bulgaria, Russia, 

Greece, Kyrgyzstan, Georgia and Yemen, including 16 prestigious universities in 31 foreign students 

from 15 foreign countries, the 12 well-known higher education 19 Azerbaijani students took part in 

the enterprise(10, 11, 14). 

At the end of the project, students from Lithuania and Greece, Dimitrios Asproulis Lukaite Sa-

lome created their own initiatives "young friends" were presented by the International Club. The 

members of the club in an international, multicultural schools, foreign students in the country so far, 

as well as 13 foreign countries where the teaching of multiculturalism faculties of universities were 

represented in the audience. This club is a member of the educational opportunities for young people 

in each of them to take to the country, which will help them vd research was the study of the language 

and culture to help each member was zmant gostərilcyin. But also "young friends" of the newly-

opened club website (www.youngfriends.az) also started the event.(13, 14, 15). 

  The Forum is a very significant event. It has become a wonderful tradition. The forum is being 

held for the fourth time. This truly indicates that there is a great need for such discussions. The devel-

opments unfolding in the world and some issues of concern require that even more attention is paid to 

the humanitarian sphere. I am confident that the discussions and exchanges to be held within the 

framework of the forum will contribute to the deepening of the humanitarian cooperation. We in 

Azerbaijan are paying a lot of attention to this area. It is no coincidence that this forum is being held 

in Azerbaijan. I can say that at the moment this forum plays an exceptional role in the discussions and 

analyses of humanitarian issues in the world. Of course, this is exactly why interest in the forum is 

steadily growing. It has become an important format on the international arena. 

SPEECH BY PRESIDENT OF AZERBAIJAN MR. ILHAM ALIYEV ĠN BAKU 

HUMANITARIAN FORUM 

We in Azerbaijan have always paid great attention to humanitarian aspects in the development of 

relations between the countries. This is necessitated by our historical past and our culture. Over the 

course of centuries, a multi-confessional and multicultural society has emerged in Azerbaijan, and 

these positive trends were further reinforced in the years of independence. All peoples in Azerbaijan 

live in an atmosphere of friendship and goodwill like one family. Azerbaijan has never experienced 

confrontations or misunderstandings on religious and ethnic grounds, and it is our greatest asset. The 
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power of any country, of course, is determined by several factors – political opportunities, economic 

strength and, at the same time, the atmosphere in society, the sound environment and the sense of sol-

idarity. I believe that from this point of view the experience of Azerbaijan is very positive, and by our 

work we are making a positive contribution to the processes ongoing in the world. 

Multiculturalism is a way of life in Azerbaijan. It may be a relatively new term but over the 

course of centuries Azerbaijan has had a multicultural society. Clear evidence of this is the friendship 

and solidarity among peoples. We are still committed to ensuring that our initiatives have a positive 

impact on the processes taking place in the region and the world at large. It is no coincidence that the 

several initiatives put forward by Azerbaijan have already found their place in life and are now gen-

erating new opportunities. For example, it should be noted that the meeting of Culture Ministers of 

the Council of Europe held in Baku in 2008 was also attended by the Ministers of Culture of the Or-

ganization of Islamic Cooperation. A joint meeting was held. It happened for the first time in history, 

and Azerbaijan made this initiative as a member of both the Council of Europe and the Organization 

of Islamic Cooperation. Then, we invited the Ministers of Culture of the Council of Europe to the 

meeting of the Ministers of Culture of the Organization of Islamic Cooperation held in Baku in 2009. 

So that initiative was called the "Baku process". Today, the "Baku process" is very much alive and is 

developing. Baku has hosted forums on dialogue among civilizations. The Summit of religious lead-

ers of the world was held on our initiative a few years ago, and the essence of the Baku International 

Humanitarian Forum is just that. 

I am sure that the prominent statesmen, public figures, scientists, specialists and experts partici-

pating in the forum will share with us their interesting thoughts over these days, so we can jointly 

contribute to the humanitarian sphere. We will continue to make effort for the deepening of the hu-

manitarian cooperation in the future. Of course, I believe it is no longer a secret that this forum will 

be held annually, so this format will live. 

Conclusion 

Azerbaijan has adopted a law on youth and is implementing a special programme related to 

young people. Specific measures with regard to the development of youth are reflected in the law and 

the programme. In order to promote the development of the youth potential, the state has established 

the youth foundation, which enables the development of the creative abilities of young people, moti-

vates their activity and focuses them on becoming involved in management. Every year, hundreds of 

young people are assigned to study abroad. Their education is financed by our state. 
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In the article ―Religious Conflicts in the Modern System of International Relations‖ religious 

conflicts and the factors influencing them are investigated.  Aim of this article is to attempt to find 

answers to following questions: What is religious conflict?  What are the causes of religious conflict? 

What are the factors that aggravate religious conflicts?  Following the theoretical background article 

focuses on the practical study which is in our case the sectarian war in Iraq. By integrating theory 

with practice the author explains the reasons behind sectarian war and its impact on the modern day.  
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MÜASĠR BEYNƏLXALQ MÜNASĠBƏTLƏR SĠSTEMĠNDƏ DĠNĠ MÜNAQĠġƏLƏR 

 

―Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində dini münaqişələr‖  məqaləsində dini münaqişələr 

və onlara təsir göstərən faktorlar tədqiq olunur. Məqalənin məqsədi aşağıdakı suallara cavab tap-

maqdır: Dini münaqişə nədir? Dini münaqişələrin hansı səbəbləri mövcuddur? Dini münaqişələri 

kəskinləşdirən faktorlar hansılardır?  Nəzəri baxışlardan sonra məqalə diqqəti praktiki araşdırmaya 

yönəldir ki, bizim tədqiqatda bu İraqdakı məzhəblərarası çatışmadır. Araşdırmanın nəzəri və praktiki 

tərəflərini birləşdirən müəllif bu hissədə İraqdakı məzhəblərarası çatışmanın səbəblərini və onun 

müasir dövrə təsirini izah edir.  

Açar sözlər:  Dini münaqişə, sivilizasiya, İraq müharibəsi, teleolojik, dini fundamentalizm, 

məzhəblərarası çatışma  
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РЕЛИГИОЗНЫЕ КОНФЛИКТЫ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В статье «Религиозные конфликты в современной системе международных отношений" 

исследуются религиозные конфликты и факторы, которые влияют на них. Цель этой статьи 

состоит в том, чтобы попытаться найти ответы на следующие вопросы: Что такое рели-

гиозный конфликт? Каковы причины религиозного конфликта? Каковы факторы, которые 
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усугубляют религиозные конфликты? После изучение теоретических взглядов в статье ос-

новное внимание уделяется практическому изучению, которое в нашем случае является сек-

тантская война в Ираке. Интегрируя теорию с практикой, автор объясняет причины сек-

тантской войны и ее воздействие на современный день.   

Ключевые слова: Религиозный конфликт, цивилизация, война в Ираке, телеологический, 

религиозный фундаментализм, сектантская война  

 

The term conflict derives from the Latin word conflictus which means collision.  There are dif-

ferent definitions of conflict. But in this article we will use the one which is given by Thomas Diez. 

According to Diez conflict is a struggle or contest between people with opposing needs, ideas, be-

liefs, values, or goals. Defined in broadest terms, conflict denotes the incompatibility of subject posi-

tions (8, p.235). Conflict can arise between members of the same group, known as intragroup or it can 

happen between members of two or more groups, and include violence, interpersonal discord, and 

psychological tension, known as intergroup conflict.There are different types of conflicts: Ethno-

political conflicts, social conflicts, economic conflicts, religious conflicts and etc. In this article we 

will particularly focus on the religious conflicts. Religious conflict - is a clash of religious individuals 

and groups because of different positions in matters of religious doctrine, activities and rules of the 

construction of a religious organization. Religious conflict can occur within a sect, movement, direc-

tion, religion or between different sects, movements and religions (2, p.1). As an example to religios 

conlicts that happened within a religion we can take sectarian war in Iraq between sunnis and shias. 

But for example conflict in India between muslims and hindus is related to the conflict between dif-

ferent religions. Religious conflicts occupy important place in the modern system of international re-

lations.  If we look at the map of the modern world we will notice several hot points in which reli-

gious conflicts occur.  Protestant-Christian clash in Northern Ireland, Muslim-Hindu conflict in India, 

Moro conflict in Philippines, sectarian war in Iraq and several other religious conflicts trigger anxiety 

among modern day states.  This kind of conflicts destabilizes not only the local country, but the 

whole region as well.  Today modern world is so globalized and countries are so interconnected that 

problem occurring in one country rapidly influences other countries as well. For example religious 

conflict in Iraq led to the influx of more than a million refugees to the neighboring countries.  Hence 

it is a matter of great importance for states to study conflicts, their reasons and methods for solving 

them.   

In order to understand reasons of religious conflicts we must first of define subjects and specific 

characteristics of religious conflicts. While different authors use different classifications we preferred 

using those which are given by Russian scholars Zelenkov and Dimitrenko. According to Russian 

scholar Zelenkov religious conflicts have following subjects:  

1. Nations or different ethnic groups  

2. Religious organizations and groups  

3. Personalities 

4. Religious and State Institutions such as government and its various ruling bodies, churches, 

mosques, parties, organizations and etc. (3, p.6)  

But what are the specific features of a religious war?  According to Dimitrenko religious conflict 

has following specific features:     

1. Religious rituals during the departure of soldiers – before going to a religious war soldiers 

usually take part in religious ceremonies and get blessing of the priests, mullahs and etc.  

2. Usage of sacred banners and signals – religious group has its own flags which it uses during 
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the war.  

3. Direct involvement of the religious images of gods in the war -  During religious wars leaders 

use names of gods they preach in order to motivate soldiers  

4. Warring factions belong to different religious groups  

5. Complete involvement of all sections of population in hostilities – Every member of the socie-

ty is sensitive in religious matters that is why in some cases even women and children can be in-

volved into religious wars 

6. Troops are led by spiritual leaders – Without those leaders a movement is less capable of mo-

bilizing religious persons. Sermons of these leaders play important role in terms of inspiring people.  

As we mentioned before there can occur division within a certain religious group as well. Some-

times this division remains in the latent phase but sometimes it escalates and leads to the fierce hostil-

ities between sides.  According to Peter Maregere there are some aspects of religion that make it sus-

ceptible to being a latent source of conflict. Notably, all religions have their accepted dogma, or arti-

cles of belief, which followers must accept without question. This has, oftentimes, led to inflexibility 

and intolerance in the face of other beliefs. After all, if it is the word of God, how can one compro-

mise it? At the same time, scripture and dogma are often vague and open to interpretation. Conflict 

can, therefore, arise over whose interpretation is the correct one – and this conflict cannot be solved 

because there is no arbiter. The winner generally is the interpretation that attracts the most followers, 

who ultimately must also be motivated to action. Although, almost invariably, the majority of people 

of any faith hold moderate views, they are often more complacent, whereas extremists are motivated 

to bring their interpretation of God‘s will to fruition (10, p.19).  

Many scholars working in the field of conflictology attempted to work out classification of rea-

sons of religious conflicts. Some scholars stress that, the reason is incompleteness of the formation of 

the "young ethnic groups", practicing their own religion. According to them most of the youth are 

provided with misinformation about their religion and thus become radicals. For others main reason 

behind religious wars is difference between religious statuses. As an example we can speak about 

Shia government in Iraq which deprived Sunnis most of their rights. There are also those who think 

intellectual and political elite has a big role in mobilizing religious feelings.  Some view religion as a 

pretext to start a war with opponents. Sticking to the Hobbes‘s ideas they argue that, it is instinct of 

aggression within human being that calls them to wage wars.  According to Zelenkov there is a lack 

of a systematic view on reasons of the conflict. In his systematic approach he mentioned five major 

dimensions of religious conflicts: 

1. Historical dimension - Historical dimension envisages aggressive image of historical ene-

mies in the mind of religious groups. As an example we can take religious conflicts between Shia and 

Sunni branches of Islam. Long ago there was a separation within Islam which consequently led to the 

wars between two parties; According to Shias, Sunni leaders such as Yazid and Muawiya gave orders 

to kill Ali and his sons in the battle of Karbala.  Since then there were many bloody conflicts between 

Shia and Sunni branches of Islam. As one of the recent conflicts between these branches we can 

speak about sectarian war in Iraq.  

2. Territorial dimension -  Territorial dimension envisages two subdivisions: Ancestral domain 

and  division of nations. Ancestral domain is a claim of religious groups over territories which be-

longed to them long ago. For instance Jewish claim that according to bible modern Israeli territories 

are their ancestral lands. This claim is one of the major factors that led to Arab-Israeli war. Division 

of Nations denotes conflict over disputed territories between states.  As an example we can mention 

Kashmir conflict between Pakistan and India.  
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3. Political dimension - Political dimension envisages the cases in which  different religious 

groups do not possess sovereign state or their political rights are not provided 

As an example we can speak about the conflict in Northern Ireland that triggered tension between 

protestant England and catholic Ireland.  

4. Economic dimension - Economic dimension envisages the fight of religious group for the 

right to possess resources and property. As an example we take religious conflict In Myanmar be-

tween Muslim Rohingyas and Buddhists  

5. Socio–cultural dimension -  Social-cultural dimension envisages unequal social economic 

development of a territory that belong to particular religious group, unequal conditions for religious 

group to access markets and resources of a state, religious discrimination and etc. Conflict between 

protestant evangelicals and Catholics in Chiapas region of Mexico can be seen as the best example to 

explain this dimension (3, p.13).  

Moreover while speaking about the modern characteristics of religious conflicts Zelenkov coins 

the term ―internationalization of confessional conflicts‖.  According to Zelenkov following factors led 

to the internationalization of religious conflicts:  

a) Presence of religious relatives abroad and their political and financial support 

b) Ideological community that can bind one of the parties to the conflict with external actors 

c) Geopolitical considerations of traditional and the new countries 

d) Role of UN, OSCE and other structures in resolution of interreligious wars 

e) Migration and violation of demographic balance  

According to Zelenkov two major factors can cause escalation of religious conflicts. Firstly esca-

lation of religious conflict can happen if stabilizing role of government is diminished and economic 

development slows down.  This is one of the most important factors that leads to the rice of funda-

mentalism within a country. Because if government is unable to rule or there is an economic slow-

down in the country, religious groups will most likely rise against government by taking advantage of 

the political vacuum. To prove this argument we will get back to this issue while speaking about sec-

tarian war in Iraq in the last part of the article. Secondly, conflicts can escalate if one of the subjects 

of the conflict gets assistance by quite influential political forces outside. It is known fact that, the 

sectarian war in Iraq aggravated when Al-Qaeda and some other fundamental religious groups started 

to provide assistance to local Sunni groups in Iraq. Meanwhile Zelenkov mentions four factors that 

define the level of probability of the transformation of religious conflict into armed struggle. These 

factors are:  

1. Accumulation of weapons among the population and their uncontrolled spread in the ―hot 

spots‖.  

2. Creation of unconstitutional military and paramilitary structures which are often led by rival 

political forces and even criminal gangs 

3. Psychological readiness of people to the possibility of armed clashes  

4. Political will of the leaders that organize armed actions (3. p.13)  

According to another prominent scholar Samuel Huntington the end of 20
th

 century witnessed the 

renaissance of religion. In his famous book ―Clash of Civilizations‖ Samuel Huntington wrote that, 

two factors led to the renaissance of religion at the end of 20
th

 century. These factors are rise of reli-

gious consciousness and religious extremism. (5, p.24) According to Huntington people's cultural and 

religious identities will be the primary source of conflict in the post-Cold war.  Kiselev argues that, 

Civilization is a cultural historical community which has its specific religion, history, ethnicity, val-

ues, traditions, rituals, mentality, way of life, rules of life and etc.  Just like Huntington Kiselev adds 
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that, religion is a key factor in defining a civilization, because people are more sensitive in religious 

matters. (4, p.48) Huntington divided world into 9 civilizations and predicted future conflicts among 

them.  Nine civilizations according to Huntington are: Western, Orthodox, Islamic, African, Latin 

American, Sinic, Hindu, Buddhist and Japanese civilizations. He further specifies the reasons why 

clash of civilizations is inevitable: 1. There are major differences between civilizations. These differ-

ences are more fundamental than political or ideological differences. 2. The World is getting smaller. 

It causes the strengthening of the interaction between civilizations. 3. Renaissance of religion after 

the cold war. 4. Noticeable decline in western values. 5. Devotion of people to their own civilization. 

He gave a special emphasis to Islamic civilization by stressing that, end of communism and globali-

zation made this civilization much powerful. He further mentioned that, conflict between Muslim and 

Christians in the future is inevitable. In order to prove his argument Huntington enumerates several 

reasons:  

1. Both sides claim that their religion is the only true one.   

2. Muslim civilizations is actively developing and strengthening.  

3. Historical background – there is a hatred between these civilizations that have historical roots 

4. Both are missionary religions, seeking conversion of others 

5. Both religions are teleological which means their values and beliefs represent the goals of ex-

istence and purpose in human existence.  

For Huntington globalization will lead these civilizations to interact each other and dense interac-

tion of religions will most likely trigger conflicts between them. As both groups do not have intention 

to integrate, aggravation of this conflict becomes inevitable. Another major factor that can lead to this 

collision is a demographic boom in Islamic civilization.  

By using all above-mentioned arguments the author explained the characteristics and reasons of 

religious wars. Now it would be useful to look through the methods of resolution of these conflicts.  

In order to resolve religious conflicts first of all it is important to define the sources of this conflict. It 

goes through different stages: a) Define which of the sides started the hostilities first. b) Analyze of 

differences in religious doctrines of warring parties. c) Exploration of common social-economic and 

political situation within country.  Then comes the stage of resolution and it can be divided into fol-

lowing categories: A) Complete the religious formation of youth in the country through religious ed-

ucation. B) Build stabile and powerful government and to ensure its effective work. C) Provide social 

political and economic rights of all religious groups in the country. D) Provide sustainable economic 

development.  

Finally, in the last part of this article the sectarian war in Iraq will be investigated. In this part the 

author intents to reveal primary reasons of conflict between Shia and sunny groups in Iraq. This con-

flict began immediately after the Iraqi invasion by the U.S. and continues to the present time.  

Although many countries including Russia, China and France opposed an invasion of Iraq the 

U.S. and Britain began Operation Iraqi Freedom on March 20, 2003. According to US administration 

Iraqi government possessed weapons of mass destruction and had linkage with Al-Qaeda. The inten-

tion of the U.S was to overthrow Saddam‘s regime and build democracy in Iraq. US forces captured 

Baghdad on April 9, effectively ousting the Baath government and on May 1
st
 President George Bush 

declared the end of major combat operations. Most Sunni Arabs were hostile to the invasion. Many 

Iraqi Shia Arabs supported or at least tolerated the attack as necessary to get rid of Saddam but did 

not favor an indefinite US occupation. Iraq‘s Kurdish ethnic minority overwhelmingly supported the 

invasion as a means of helping them secure political autonomy. A number of factors contributed to 

the development of organized resistance to the occupation. Among the most important were the occu-
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pation authority‘s decision to remove tens of thousands of Baath Party members from their govern-

ment positions and the disbanding of the Iraqi armed forces. These actions impaired reconstruction 

and left unemployed hundreds of thousands of embittered men with weapons and military training. 

(7, p.127) According to Amitav Acharya the US-led coalition invasion of Iraq on 20 March 2003 cre-

ated an uncertain global security climate, especially in the Muslim World. An unintended conse-

quence of invasion was the emergence of Iraq as one of the most important global epicenters for in-

surgent, terrorist and extremist activity. Another consequence was the spillover effect of the insur-

gency and terrorist campaign into its immediate neighborhood, threatening and destabilizing coun-

tries around and in the vicinity of Iraq. Yet another enduring outcome was the politicization, radicali-

zation and mobilization of a segment of Muslims worldwide, and of their local and regional threat 

groups. The US invasion of Iraq created an anti-Western Muslim transnational support base facilitat-

ing the transformation of al-Qaeda into a global movement. As the al-Qaeda family of groups seeks to 

identify its struggle as a jihad, it can be referred to as the global jihad movement. (6, p.110) But the 

invasion of Iraq led not only to the rise of insurgency against US, it also led to the sectarian war be-

tween shia and Sunni militias which escalated in the period of 2006-2007.  In terms of understanding 

the reasons behind sectarian conflict in Iraq it is important to have a glance at the religious back-

ground of the country. According to Encyclopedia Britannica 97% of Iraqis are Muslims. 70% of this 

number is Shias, whereas 32% is Sunnis. Most Iraqi Shia appeared to welcome the fall of Saddam‘s 

regime, though many were not happy that this was brought by a foreign invasion rather than solely by 

the Iraqi people. Iraqi Shias were far from unified. While some adopted the Iranian Shia concept of 

vilayet-e- faqih, or clerical domination of government, others did not. Unlike Ayatollah Khomeini, 

Ayatollah Ali Husseini al-Sistani, Iraq‘s major Shia religious leader, disapproved of the clergy‘s play-

ing any executive or administrative role in government. Shias were also divided by economic class. 

While some were affluent businessmen, more lived in poverty. Other Shia groups were the Dawa par-

ty and the Supreme Council for the Islamic Revolution in Iraq led by al-Hakim. These groups 

emerged as major Shia political parties and dominant members of the governing coalition following 

US-sponsored elections in 2005.  In contrast to US-sponsored secular Shia exiles Ayad Allawi and 

Ahmad Chalabi, and such Iranian-oriented groups as SCIRI and Dawa, the Mahdi Army was more 

nationalist and opposed both US and Iranian domination of Iraq. Unlike SCIRI, which was run by 

senior clerics and had support among many middle-class Shias, Moqtada‘s Sadrist movement drew 

much of its support from the vast numbers of young Iraqis in impoverished Shia areas of central and 

southern Iraq.  

Unlike Shias many Sunni Arabs feared that the invasion would destroy Iraq, which in their view 

had bravely fought fundamentalist extremism and imperialism. They were appalled to see their armed 

forces, which had valiantly withstood much larger Iran during Iran-Iraq War, overwhelmed by the 

airpower and technology of the invaders and then disbanded by occupation authorities.  The conquest 

of Iraq traumatized many Sunni Arabs, who believed they had played a important role in building the 

nation. They found themselves out of power, often unemployed and portrayed by the CPA as oppres-

sors of Shia and Kurdish Iraqis. They watched angrily as people who had been out of the country for 

many years. As with the Shia, Sunni Arabs were also differentiated along the religious dimension, 

with the totally secular at one end and religious fundamentalism at the other. Sunni Arabs, as other 

Iraqis, were also divided tribally. (7, p.200) 

On July 13, 2003, CPA head Paul Bremer appointed the Iraq Governing Council with twenty-

five members: thirteen Shia Arabs, five Kurds, five Sunni Arabs, one Turkman, and one Assyrian 

Christian. Instead of promoting a sense of security and inclusiveness for all Iraqis, Shia leaders began 
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voting as a majority block in the IGC, indicating they would give priority to Shia interests. The disso-

lution of the Baath party and the armed forces contributed to undermining Iraqi‘s unity. Though Iraqi 

government adopted a constitution in 2004, many Sunni Arabs rejected it because they believed that, 

it provided foundation for transforming Iraq into a Shia Islamic state. That‘s why most Sunnis were 

considering Shias as traitors and were willing to start a war against them. (9. p. 168) Political vaccum 

and incapability of the government to stabilize the situation led al-Qaeda and several other radical 

groups to seize the advantage. Such leaders of al-Qaeda as Abu Musab al-Zarqavi was actively in-

volved in holding operations against Shias and American occupants. Being disbanded by Shia gov-

ernment Iraqi Sunnis started to support al-Qaeda as well. This hatred led to the fiercest hostilities 

among Shia and Sunni groups. On August 29
th

 2004 the leader of Supreme Council for the Islamic 

Revolution in Iraq Ayatollah Al Hakim died along 94 civilians at the result of bombing. On March 

2
nd

 2004, bombings in Bagdad led to the death of 180 Shia pilgrims. In February, 2006 one of the ho-

liest mosques of Shias – Al-Askeri mosque was bombed. These actions of Sunni Arabs were re-

sponded by fierce attacks of Shia Arabs. These hostilities led to the sectarian war in Iraq which 

reached its summit in 2006-2007.  Drawing conclusions from above mentioned facts, following rea-

sons of religious war in Iraq must be mentioned:  

1. Relative moderate Iraqi government  

2. Dominance of Shia groups that are supported by Iran in the government  

3. Unequal treatment towards Sunni groups 

4. Existence of the US army in the country  

5. De-baathification policy of occupied forces 

6. Transformation of Iraq into religious state  

7. Shia dominated southern governorates depriving  central provinces of sufficient share of oil 

revenues  

In theoretical part of this article it was mentioned that weak role of government and unequal reli-

gious status of groups can further aggravate religious conflicts. We see in the Iraqi case that same 

processes happed there as well. When a government is incapable of ruling, chaos emerges and chaos 

is attractive for fundamental groups such as al-Qaeda, ISIS and etc. Second major mistake of Iraqi 

government was its attempt to have a dominant status in the country. If government promotes one 

confession, while discriminating towards others, then other religious groups will most likely rise 

against this government. Although US troops left Iraq in 2011, sectarian war in Iraq still continues, 

because chaos is not gone yet. This chaos leads to the death of hundreds of people annually. Recently, 

this chaos gave an opportunity for such organizations as ISIS to enlarge in northern parts of Iraq. ISIS 

poses threat not only to non-Muslims, but to everyone who does not practice religion the way they 

practice. Although ISIS triggers crimes against humanity, it has a huge support among locals and the 

main roots of this support derive from inadequate policies carried out by the Iraqi government. 
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Aytəkin ZEYNALOVA, 

Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının müəllimi 

 

YUNESKO ĠLƏ AZƏRBAYCAN ƏLAQƏLƏRĠ VƏ BU ĠSTĠQAMƏTDƏ 

XOġMƏRAMLI SƏFĠRĠN FƏALĠYYƏTĠ 

 

Məqalədə Azərbaycan və YUNESKO arasında münasibətlərin inkişafından və mədəni münasi-

bətlərdən, elm və təhsilin genişləndirilməsi sahəsində YUNESKO ilə əlaqələr sahəsində Respublika-

Milli Komissiyasının rolundan  bəhs edilir. Ölkədə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar və 

şirkətlər, həyata keçirilən sosial-iqtisadi və humanitar layihələr və dünya birliyinə inteqrasiya 

istiqamətindəki proqramları, elm, təhsil və mədəniyyət sahəsində beynəlxalq əlaqələrin inkişafı üçün 

şərait yaratmışdır.   

Açar sözlər: Beynəlxalq münasibətlər, səfirlik, mövqe, cumhuriyyət, bölgə, region, 

bərabərhüquqlu. 
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Преподаватель кафедры Международная журналистика 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЮНЕСКО И АЗЕРБАЙДЖАНА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОСЛА ДОБРОЙ ВОЛИ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

В статье говорится о развивающихся отношениях Азербайджана с ЮНЕСКО и той роли 

Национальной Комиссии республики по связям с ЮНЕСКО в сфере расширения взаимосвязей в 

области культуры, науки и образования. Реализуемые в стране международными организаци-

ями и компаниями социально-экономические, гуманитарные проекты и программы в русле 

интеграции в мировое сообщество, создали условия для развития международных отношений 

в сфере науки образования и культуры.  
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Azərbaycanın beynəlxalq təĢkilatlarla, xarici Ģirkətlərlə respublikamızda reallaĢan sosial, iqtisadi 

layihələr və proqramlar çərçivəsində əməkdaĢlığı dünya birliyi sisteminə qovuĢmasına, zəmin 
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yaratmıĢdır. Bu sahənin bir istiqaməti kimi ümumdünya mədəni dəyərlərinə qoĢulmasında, mənəvi 

həyatının, elmin, təhsilin inkiĢafında respublikamızın YUNESCKO ilə əlaqələri xüsusi əhəmiyyət 

kəsb etmiĢdir. Azərbaycanın öz müstəqilliyini əldə etməsi tarixi irsini qorumağa, mədəniyyətini ink-

iĢaf etdirməyə ölkənin ümumdünya maddi və mənəvi dəyərlərə yiyələnməsi və inteqrasiyası üçün 

geniĢ imkanlar yaratmıĢdır. Beynəlxalq təĢkilatların, Ģirkətlərin, müxtəlif qurumların dəstəyi ilə 

Azərbaycan hökumətinin yeritdiyi dövlət siyasəti davamlı olaraq insan inkiĢafı indeksinin artmasına 

təkan vermiĢdir. YUNESKO ilə möhkəmlənən əlaqələr respublikamızın təhsil, elm, mədəniyyət sa-

hələrində müxtəlif dünya ölkələri ilə geniĢ təcrübə mübadiləsi aparmağa imkanlar yaratmıĢdır. 

(2.s.11) 

BMT-nin ixtisaslaĢmıĢ təĢkilatı olan YUNESKO dünyanın təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri 

sahəsindəki əməkdaĢlığın ən böyük hökumətlərarası forumudur. 1946-cı ildə 20 üzv-dövlətdən ibarət 

təĢkilat öz rəsmi fəaliyyətinə baĢlayıb. BMT-nin bu ixtisaslaĢmıĢ orqanının vəzifəsi müharibə 

nəticəsində dağıdılmıĢ ölkələrdə sinif otaqları tikmək, yaxud elmi nailiyyətləri nəĢr etməklə məhdud-

laĢmamıĢdır. YUNESKO-nun fəaliyyəti daha ali məqsədə - təhsil, elm, mədəniyyət və kommunikasi-

ya vasitəsilə insanların Ģüurunda sülhü müdafiə etmək ideyasını möhkəmləndirməyə yönəlmiĢdir. 

YUNESKO irqindən, cinsindən, dilindən və dinindən asılı olmayaraq, bütün xalqlar üçün BMT-nin 

Nizamnaməsində elan edilmiĢ ədalətə, qanunçuluğa və insan hüquqlarına, habelə, əsas azadlıqlara 

hamılıqla hörmətin təmin edilməsi naminə xalqların təhsil, elm və mədəniyyət sahəsində 

əməkdaĢlığını geniĢləndirməklə sülh və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə yardım göstərməyi 

qarĢısına vəzifə qoymuĢdur. Həmin dövrdən baĢlayaraq bu günə qədər bura üzv olan dövlətlərin sayı 

artmıĢdır. Belə ki, hazırda 193 dövlət YUNESKO-nun üzvüdür. O, BMT və onun ixtisaslaĢmıĢ 

qurumları ilə sıx əlaqədədir. (15.s.41) Həmçinin, aparıcı dövlətlərarası təĢkilatlarla (Ġqtisadi 

ƏməkdaĢlıq və ĠnkiĢaf TəĢkilatı, Avropada Təhlükəsizlik və ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı, Afrika Birliyi 

TəĢkilatı, Ərəb Dövlətləri Liqası, ĠSESKO və s.) da müqavilə əlaqələrinə malikdir. YUNESKO 600-

dən çox qabaqcıl beynəlxalq və qeyri-hökumət təĢkilatları ilə fəal əməkdaĢlıq edir. Üç əsas iĢçi or-

qanından ibarət olan YUNESKO-nun ali orqanı baĢ konfransdır. BaĢ konfrans təĢkilatın fəaliyyətinin 

əsas istiqamətlərini müəyyən edir. YUNESKO-nun növbəti iki il üçün proqramlarının və büdcəsinin 

müəyyən olunması da baĢ konfransın səlahiyyətidir. Mənzil-qərargahı Parisdə yerləĢdiyindən burada 

YUNESKO-nun 170 dövlətinin vətəndaĢı fəaliyyət göstərir. Azərbaycan - YUNESKO əlaqələrini bu 

sırada xüsusi olaraq qeyd etməliyik. Bu əlaqələndirici körpünün əsası müstəqillik dövründən 

baĢlamıĢdır. Belə ki, Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkədə bir sıra 

əhəmiyyətli beynəlxalq və regional təĢkilatlarla əməkdaĢlıq siyasəti həyata keçirilmiĢdir. Öz 

üzvlərinə dünya səviyyəli mütəxəssislərin, texniki yardımların, həmçinin, elmi və pedaqoji kadrların 

hazırlanması, qlobal elmi layihələrdə iĢtirak etmək imkanlarından bəhrələnmək imkanı verən 

YUNESKO ilə əməkdaĢlıq etmək qərarına gələn Azərbaycan həmin təĢkilata daxil olmuĢdur. 

YUNESKO - Azərbaycan əlaqələrinin inkiĢafında ən mühüm addımı Ümummilli Lider Heydər Əli-

yev 1993-cü ilin dekabr ayında Fransa Respublikasında rəsmi səfərdə olarkən YUNESKO-nun baĢ 

direktoru Federiko Mayorla görüĢü zamanı atılmıĢdır. Tərəflər öz aralarında əməkdaĢlığın 

geniĢlənməsi məsələsini və onun sonrakı inkiĢafının perspektiv planlarını müzakirə etmiĢdilər. (20) 

BMT-nin ixtisaslaĢmıĢ təĢkilatının baĢ direktoru KoiĢiro Matsuura Azərbaycanın birinci xanımı 

Mehriban Əliyevanı Ģifahi və musiqili xalq yaradıcılığı irsinin qorunması üzrə xoĢməramlı səfir təyin 

edəcəkdir. Təyinat mərasimi 2004-ci il sentyabrın 9-da Parisdə - YUNESKO-nun iqamətgahında 

olacaqdır. (18) 

―Bu fəxri ad Mehriban Əliyevanın ənənəvi musiqinin, ədəbiyyat və poeziyanın təbliğinə, habelə 

musiqi təhsilinin və beynəlxalq mədəni mübadilələrin gücləndirilməsinə və gənclərin 
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dəstəklənməsinə yönəlmiĢ fəaliyyətini dəyərləndirməyə görə verilir. Təhsilcə həkim, YUNESKO-nun 

ideallarına bağlı olan Mehriban Əliyeva ölkəsində mədəniyyət, təhsil və idman sahələrində Ģəxsən 

fəallıq göstərir. O, 1995-ci ildə yaratdığı Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu vasitəsilə festi-

vallar, sərgilər, konsertlər və digər mədəni tədbirlər təĢkil etməklə ölkəsinin zəngin mədəniyyətinin, o 

cümlədən Ģifahi və qeyri-maddi irsinin beynəlxalq miqyasda tanınmasına, bunların milli və regional 

səviyyədə qorunmasına töhfəsini verir. (18) 

XoĢməramlı səfir diplomu və pasportunun təqdimatından sonra M. Əliyeva çıxıĢ edərək bildirib 

ki, onun əsas məqsədi dünya mədəniyyətinin unikallığını qorumaq, keçmiĢ və bu gün, mədəniyyətlər 

arasında əlaqə yaratmaqdan ibarətdir. ―Azərbaycan ġərq və Qərb arasında bir körpüdür‖ deyən M. 

Əliyeva onu da vurğulayıb ki, ölkəmiz mədəniyyətlər arasında dialoq qura bilər. Onun qənaətincə, 

informasiya texnologiyalarının sürətlə inkiĢaf etdiyi bir zamanda mədəni irsin qorunması xüsusi ak-

tuallığa malikdir. Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva xoĢməramlı səfir adına layiq 

görülməsini YUNESKO-nun öz prinsiplərinə sadiqliyi kimi qiymətləndirib. Belə bir layihələri həyata 

keçirən fondun prezidentinin humanizm ideyalarının beynəlxalq aləmdə əks-səda doğurmasının 

nəticəsidir ki, Mehriban Əliyevaya bu təĢkilatın xoĢməramlı səfiri adı verilmiĢdir.  (11) 

Bu gün Azərbaycanla YUNESKO arasında əlaqələr davamlı Ģəkildə həyata keçirilir. Bu 

istiqamətdə Heydər Əliyev Fondunun apardığı məqsədyönlü fəaliyyəti xüsusi qeyd etməliyik. 

Azərbaycan maddi və mənəvi irsinin YUNESKO-nun nadir əsərləri sırasına daxil edilməsi beynəlx-

alq əməkdaĢlığın əsas göstəriciləridir. Belə ki, muğam sənətinin, aĢıq sənətinin, Novruz bayramının, 

ĠçəriĢəhərin YUNESKO-nun nadir, Ģah əsərləri sırasına daxil edilməsi Azərbaycanla bu təĢkilat 

arasında olan əməkdaĢlığın davamlılığını diqqətə çatdırır. Sözsüz ki, sadaladığımız nadir irsin bu si-

yahıya daxil edilməsində fondun prezidenti Mehriban Əliyevanın rolu xüsusidir. Azərbaycanın 

YUNESKO ilə əməkdaĢlığı ölkəmizdə Məhəmməd Füzulinin 500, «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının 

1300 illik yubileylərinin geniĢ qeyd edilməsi, «Ġçəri Ģəhər»in Ümumdünya Ġrs Siyahısına salınması və 

baĢqa respublika mədəniyyətinin mühüm tədbirlərin beynəlxalq səviyyəyə çıxarmağa, onu ümumdü-

nya mədəniyyət inciləri sıralarına inteqrasiyaya yönəldilmiĢdir. (16.s.19)  

15 sentyabr 2005-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev 

YUNESKO ilə qarĢılıqlı əlaqələrin inkiĢaf səviyyəsini nəzərə alaraq, YUNESKO üzrə Azərbaycan 

Respublikasının Milli Komissiyası ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Sərəncam imzalanmıĢdır. 2005-

ci il 24 avqust tarixində Bakı Ģəhərində "YUNESKO-Azərbaycan: gələcəyə körpü" mövzusunda 

beynəlxalq konfrans, Memorandumda təhsildə bərabər imkanların yaradılması, informasiya və komu-

nikasiya texnologoyalarının tətbiqi, təhsilin bütün pillələri üzrə kurrikulumun yeniləĢdirilməsi və 

müəllimlərin ixtisasartırma sisteminin təkmilləĢdirilməsi vasitəsilə keyfiyyətin artırılması, beynəlxalq 

əməkdaĢlıq Ģəbəkəsinin təĢkili və digər əsas prioritetlər əks olunur. 2006-cı ildə Bakı Ģəhərində "Ġn-

formasiya Texnologiyalarının kitabxana iĢində tətbiqi və avtomatlaĢdırma" mövzusunda M.F. 

Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən beynəlxalq seminar və həmin ilin 25-27 

yanvar tarixlərində Bakı Ģəhərində Beynəlxalq Muzeylər ġurasının Azərbaycan Milli Komitəsi 

tərəfindən "Muzey menecementi: Azərbaycan muzeyləri iqtisadi və sosial dəyiĢikliklərlə üz-üzə" adlı 

beynəlxalq konfrans təĢkil olunmuĢdur. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və 

ĠSESKO arasında 11 sentyabr 2006-cı ildə imzalanmıĢ əməkdaĢlıq saziĢi ölkəmizin inteqrasiya 

proseslərində islam mədəni dəyərlərinin mühafizəsi, mübadiləsi sahələrində rolunu əks etdirmiĢdir. 

YUNESKO-nun görkəmli Ģəxslərin və əlamətdar hadisələrin yubileyləri proqramı çərçivəsində 2005-

Azərbaycan görkəmli alimi akademik Yusif Məmmədəliyevin, 2006 - Azərbaycanın məĢhur rəssam-

xalçaçı ustası Lətif Kərimovun, 2008-ci ildə "Leyli və Məcnun" Operasının ilk tamaĢasının, 

Azərbaycan yazıçısı Mir Cəlal PaĢayevin, Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhlulzadənin, Azərbaycan 
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alimi akademik Musa Əliyevin 100 illik yubileylər tədbirləri həyata keçirilmiĢdir. YUNESKO-nun 

Ümumdünya Ġrs Komitəsinin 2007-ci ildə Yeni Zelandiyada keçirilmiĢ 31-ci sessiyasında qəbul 

edilmiĢ qərara əsasən Qobustan Dövlət Tarixi Bədii Qoruğu Ümumdünya Ġrs Siyahısına daxil 

edilmiĢdir. 2008-ci ilin martın 3-4-də ĠSESKO-nun BaĢ Qərargahında (Rabat) Azərbaycan 

mədəniyyəti günləri keçirilmiĢdir. 70 nəfərlik nümayəndə heyəti iĢtirak etmiĢdir. Azərbaycan xalçası 

və xalq tətbiqi sənəti, mədəniyyəti dövlət muzeylərinin hazırladıqları dekorativtətbiqi sənət 

nümunələrindən ibarət sərgi və zəngin konsert proqramları bu tədbirlərdə milli incəsənətimizi layi-

qincə təmsil etmiĢlər. (7) 

Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyət istiqamətləri Azərbaycanın beynəlxalq arenada tanınmasına, 

qədim və zəngin mədəniyyətə malik xalqımız haqqında obyektiv ictimai rəyin formalaĢmasına kömək 

etməkdir. Bu sahədə optimal yol xalqlararası münasibətlərin möhkəmlənməsinə xidmət edən 

fəaliyyətin geniĢlənməsidir ki, bu da təĢkilatla əməkdaĢlıq nəticəsində reallaĢır. Azərbaycanın 

beynəlxalq nüfuzunun artırılması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsinə bu təĢkilat diqqət ayırır. 

Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, Azərbaycan mədəniyyətinin geniĢ təbliği, 

sağlam mənəvi dəyərlərin qorunması ilə bağlı aparılan iĢlərə kömək etmək və s məsələlər diqqətdə 

dayanır. Qeyd edək ki, bu təĢkilat tərəfindən elm, mədəniyyət kimi sahələrə aid proqram və layihələr 

hazırlanıb həyata keçirilir. Xarici ölkələrin tanınmıĢ elmi-tədqiqat mərkəzləri ilə alimlərin 

mübadiləsini təĢkil etmək, aktual mövzulara dair konfrans və seminarlar təĢkil etmək iĢində 

YUNESKO Azərbaycanla birgə əməkdaĢlıq prinsiplərinə əsaslanır. Yubiley tədbirlərin beynəlxalq 

səviyyədə təĢkili iĢində də Heydər Əliyev Fondu ilə YUNESKO arasında birgə əməkdaĢlıq 

layihələrinə imza atılır. (9) 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoĢməramli səfiri Mehriban xanım Əli-

yevanın fəaliyyəti nəinki cəmiyyətimiz, eyni zamanda beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən yüksək 

qiymətləndirilir. Xanım Əliyevanın məhz zəngin Azərbaycan mədəniyyətinin qorunması və təbliği, 

kimsəsiz, valideyn himayəsindən məhrum, o cümlədən xəstə uĢaqların himayə olunması sahəsindəki 

mühüm iĢi, həmçinin təhsilin, idmanın inkiĢafındakı xidmətləri - yəni kifayət qədər çoxĢaxəli 

fəaliyyəti dünya ictimaiyyətinin də rəğbətini qazanıb. Xatırladaq ki, öz millətinə, xalqına təmənnasız 

xidmətdən qaynaqlanan bu fəaliyyət region ölkələrinin və dünya xalqlarının mənafeyinə uyğundur. 

BəĢəriyyət XXI əsrdə, qloballaĢma və inteqrasiya proseslərinin sürətləndiyi vaxtda milli dəyərlərin və 

ənənələrin, qeyri-maddi irsin qorunub saxlanmasında, gələcək nəsillərin sağlam böyüməsində və 

mükəmməl təhsil almasında maraqlıdır. (1) 

Heydər Əliyev fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoĢməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva 

Parisin ən qədim uĢaq müalicə ocaqlarından birində -"Nekyap" xəstəxanasında olmuĢdur. Prezidentin 

xanımına məlumat verildi ki, dövlətə məxsus olan bu xəstəxanaya Fransa Prezidenti Jak ġirakın 

xanımı hamilik edir. Onun təĢəbbüsü ilə ildə bir dəfə "Sarı qəpik" adlı xeyriyyə marafonu keçirilir. 

Həmin marafondan əldə edilən vəsait müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkən uĢaqların burada 

müalicəsinə və reabilitasiyasına sərf olunur. (19) 

Heydər Əliyev fondunun prezidenti, Mehriban xanım Əliyeva Lyudmila Putinanın müĢayiəti ilə 

Rusiyanın məĢhur Tretyakov qalereyasına gəldi. Bu nadir incəsənət mərkəzində təxminən doqquz 

əsrlik bir dövrü əhatə edən on minlərlə qiymətli sənət inciləri toplanmıĢdır. Bunların arasında A. 

Rublyov, K. Bryullov, Ġ. ġiĢkin, Ġ. Repin, V. Surikov və digər məĢhur rus rəssamlarının əsərləri bu 

gün də öz təravətini itirməyib. Hörmətli qonağa bu əsərlərin ilkin vəziyyətdə saxlanması və bərpası 

üçün görülən tədbirlər barədə geniĢ məlumat verildi. (19) 

Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin Qazaxıstana dövlət səfərinin gediĢində onun xanımı 

Mehriban xanım Əliyeva Astananın sosial-mədəni obyektlərində olmuĢdur. Mehriban Əliyeva Dariqa 

http://azertag.az/
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Nazarbayevanın müĢayiəti ilə Qazaxıstan Milli Musiqi Akademiyasına gəldi. Burada hörmətli qonağı 

Birjansalın, Çaykovskinin, Motsartın əsərlərindən ibarət klassik musiqi ilə qarĢıladılar. Nursultan 

Nazarbayevin Təhsil Fondunun filialı olan "Miras" beynəlxalq məktəbində Mehriban Əliyevanı bir 

neçə dildə, o cümlədən Azərbaycan dilində salamladılar. Hazırda bu tədris müəssisəsində 206 Ģagird 

təhsil alır. Onların arasında doqquz dövlətin nümayəndəsi vardır. Mehriban Əliyeva məktəblilərə və 

müəllimlərə müraciət edərək dedi ki, xalq ənənələrini qoruyub saxlamağa və eyni zamanda, təhsil 

prosesində dünya təcrübəsindən istifadə etməyə nail olmaq lazımlı və xeyirxah iĢdir. Azərbaycan 

Prezidentinin xanımı kompüter texnikası ilə təchiz edilmiĢ kitabxana, ibtidai siniflərlə tanıĢ oldu, 

sonra isə "Miras"da tərbiyə alan məktəbəqədər yaĢlı uĢaqlara baĢ çəkdi. (5) 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin "Natəvan" klubunda YUNESKO-nun xoĢməramlı səfiri, Heydər 

Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevaya həsr edilmiĢ "XoĢməramlı səfir" kitabının təqdimat 

mərasimi keçirildi.  (1) 

Bu kitabda YUNESKO-nun xoĢməramlı səfiri, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 

xanım Əliyevanın Azərbaycan xalqının milli sərvəti olan Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsi, ulu 

öndərin ideyalarının ardıcıl təbliği sahəsində mühüm xidmətlərindən, onun Ģəxsi təĢəbbüsü və 

rəhbərliyi həyata keçirilən irimiqyaslı sosial, mədəniyyət, səhiyyə layihələrindən, bu gün ölkəmizin 

bütün guĢələrində geniĢ vüsət alan ―YeniləĢən Azərbaycana yeni məktəb‖ Proqramı çərçivəsində 132 

təhsil ocağının tikilməsindən, ―UĢaq evləri və internat məktəblərinin inkiĢafı‖, ―Azərbaycan 

Respublikasında dövlət uĢaq müəssisələrindən uĢaqların kənar edilməsi və alternativ qayğı‖, 

―Talassemiyasız həyat naminə‖, ―Muğam dəstgahları‖, ―Diabetli uĢaqlara ən yüksək qayğı‖ və digər 

proqramların əhəmiyyətindən ətraflı bəhs etdilir, kitabdakı materiallarda bütün bunlar barədə əhatəli 

məlumat verilib.(13) 

Azərbaycan YUNESKO arasındakı münasibətlər heç vaxt indiki kimi yüksək səviyyədə 

olmayıbdır və ölkəmiz təĢkilatın bir hissəsi olaraq onunla birlikdə dünyanın müxtəlif ölkələrində 

bəĢəri və qlobal problemlərə dair layihələr həyata keçirməkdə israrlıdır. Ġkitərəfli əlaqələr qarĢılıqlı 

faydalılıq zəminində qurulubdur və xanım Əliyeva Azərbaycan musiqisinə YUNESKO tərəfindən 

göstərilən qayğını yüksək dəyərləndiribdir. (17.s.32) 

Azərbaycanın YUNESKO ilə əməkdaĢlığının əsas istiqamətləri geniĢ səpkidə: mədəni və təbii 

irsin qorunması, tarixi abidələrin mühafizəsi, təhsilin, elmin inkiĢafı, ənənəvi musiqinin, ədəbiyyat və 

poeziyanın inkiĢafı, dünya mədəniyyətlərinin mübadiləsi, xalçaçılıq sənətinin inkiĢafı, muzeylərin 

qorunması, mədəniyyətlərarası dialoqun və sair sahələrini əhatə edir. Azərbaycan Respublikası təhsil, 

elm və mədəniyyət sahələrində müxtəlif ölkələrlə YUNESKO vasitəsilə və birbaĢa onun özü ilə geniĢ 

təcrübə mübadiləsi apara bilmiĢdir. (16.s. 45) 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoĢməramlı səfiri, Mehriban xanım 

Əliyevanın ictimai-siyasi həyatımızdakı addımlarını, gördüyü iĢləri, xeyirxah əməllərini müĢahidə 

edir. Özü də bu xeyriyyəçilik, bu xeyirxahlıq, bu siyasi fəallıq nəyinsə xatirinə yox, dövlətin və 

dövlətçlilyin mənafeyi naminə, xalqın rifah halı üçün və nəhayət, ölkə prezidenti Ġlham Əliyev 

cənablarının beynəlxalq aləmdə günbəgün artan nüfuzunun daha da möhkəmlənməsi naminə həyata 

keçirilir. 

Azərbaycan dünyanın nüfuzlu ölkələri sırasında bütün sahələrində təbliğ olunaraq, özünün tarixi 

mədəniyyəti, adət-ənənələrini təqdim edərək nüfuzlu qurum tərəfindən öz qiymətini alır. Ölkəmizin 

sərvətlərinin tanınmasında və dünya miqyasında, əks-səda ilə qarĢılanması, sözsüz ki, bu beynəlxalq 

qurum tərəfindən ona verilən yüksək qiymətdir. Mütəmadi olaraq, Azərbaycan təmsilçiləri tərəfindən 

yüksək trubunalarda keçirilən tədbirlər məhz dövlətimizin nüfuzunun artmasına dəlalət edən 

amillərdir. Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti YUNESKO və ĠSESKO-nun xoĢməramlı səfiri, 

http://azertag.az/-03.03.2004
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millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın bu istiqamətdə həyata keçirdiyi layihələr öz nəticəsini 

verməkdədir.  
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После многих десятилетий пассивности и пренебрежения по отношению к Ближнему Во-

стоку, Турция вновь становится активным игроком в этом регионе. На протяжении большей 

части своей республиканской истории, Анкара не считала Ближний Восток приоритетом 

своей  внешней политики. Но арабские восстания 2011 года все же открыли пространство 

для турецкого продвижения в региональном лидерстве. В этом контексте изучение  видение 

Турции на ее будущее с арабскими странами имеет большое значение. 
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Türkiyənin xarici siyasətindəki dəyiĢikliklər Orta ġərqdən baĢqa heç bir bölgədə bu qədər 

təlatümlü və nəzərəçarpan olmamıĢdı. Əvvəllər bölgəyə uzaq olan və daha çox qərbyönlü siyasət 
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yeridən Türkiyə Orta ġərqdə vasitəçilik missiyasını öz üzərinə götürərək diplomatik gücünü 

göstərməkdədir. Belə ki, Türkiyə artıq yerləĢdiyi bölgədəki gərginliklərə münasibətdə passiv mövqe 

nümayiĢ etdirən hər hansı bir region dövləti deyil. Bu ölkə tarixi mirası, coğrafiyası, əhalisi və ordusu 

ilə həm regionda, həm də dünya siyasi arenasında qlobal rol oynaması vacib olan əsas güc 

faktorlarından biridir. ABġ və Rusiya prezidentlərinin, eyni zamanda bəzi Qərbi Avropa liderlərinin 

Türkiyənin xarici siyasətində müĢahidə edilən bu dəyiĢikliklərlə bağlı narahatlıqlarını ifadə etmələri 

bu ölkənin dünya siyasətindəki əhəmiyyətli rolunu bir daha sübut edir.  

Türkiyənin yeni xarici siyasətinin mühüm hədəflərindən biri, bəlkə də, ən önəmlisi məhz Orta 

ġərq bölgəsidir. Qlobal strateji və iqtisadi-siyasi tarazlığın  düyün nöqtəsi kimi səciyyələndirilən bu 

bölgə üç əsas amilə (1.coğrafi və geosiyasi; 2.tarixi və geomədəni; 3.geoiqtisadi) görə əhəmiyyətini 

hələ də saxlamaqdadır.  

Orta ġərqdə ABġ, Rusiya, Avropa Ġttifaqı və Çin kimi qlobal, Ġran, Ġsrail və Səudiyyə Ərəbistanı 

kimi regional dövlətlər ilə güc uğrunda apardığı mübarizədə, yumĢaq tərzdə desək, həm Qərb, həm də 

ġərq liderləri ilə ―isti‖ münasibətləri olan Türkiyənin yeni güc faktoru kimi siyasi arenada fəallaĢması 

həm labüd, həm də arzuolunandır. Belə ki, ABġ və Ġsrailin bölgədəki vəziyyəti, Ġraqda baĢ vermiĢ 

məlum hadisələr (2003-cü ildə ABġ-ın Ġraqa müdaxiləsi, hakimiyyətin dəyiĢməsi), Ərəb baharından 

sonra Suriyada davam edən qarĢıdurmalar, Ġranın bölgədə artan, Misirin isə azalan təsiri Türkiyənin 

Orta ġərqdə fəal rol oynamasına  geniĢ imkan yaratmıĢdır. Bölgədəki mövcud Ģərtləri nəzərə aldıqda 

ABġ və Qərb dövlətləri də bu prosesə uzunmüddətli strateji maraqları baxımından müsbət yanaĢırlar.  

Son dövrlərdə  Ġsrail və Rusiya ilə əlaqələrin zəifləməsi, Suriyada baĢ verən  hadisələrdən sonra 1 

milyondan artıq  qaçqının Türkiyəyə köç etməsi və bunun nəticəsində yaranmıĢ iqtisadi, siyasi və 

sosial problemlər və ölkə daxilində yaranmıĢ böhranlı vəziyyət (kürdlərlə danıĢıqların uğursuz 

nəticələnməsi, terror hadisələri, 2016-cı il 15 iyul tarixli hərbi çevriliĢ cəhdi və s.) Türkiyənin 

mövqeyini bir qədər qədər zəiflətsə də, onun ikitərəfli münasibətlərdə region dövlətləri ilə siyasi, 

iqtisadi və hərbi əlaqələrinin dərinləĢməsinə  səbəb olmuĢdur.  

Bu gün Türkiyə özünü istər ġimali Afrika, istərsə də Orta ġərq  bölgəsində sülh və regional 

balansın tənzimlənməsi və saxlanılmasını dəstəkləməklə əlaqələrini inkiĢaf etdirməyə çalıĢan mərkəzi 

ölkə kimi təqdim edir. Çünki ―Ərdoğan rejimi‖ artıq milli təhlükəsizliyin təmin olunması kimi ―dar 

çərçivədə‖ hadisələrə münasibət bildirməklə Orta ġərqdə sülh və sabitliyin qorunmasının mümkün 

olmadığını  baĢa düĢür. Ancaq bu vəziyyət dövlət olaraq Türkiyəni ―Orta ġərq dilemması‖  kimi 

vacib bir məsələ ilə bağlı seçim etməyə məcbur edir: ya Orta ġərq regionuna tarixi və coğrafi 

bağlılığı olan bir dövlət kimi Qərblə əlaqələrini inkiĢaf etdirməli, ya da Avropa ölkəsi olaraq Orta 

ġərqdən gələn təhlükələrlə mübarizə aparmalıdır.  Müxtəlif dövrlərdə ABġ və Avropa dövlətlərinin 

―digər dövlət‖ münasibəti ilə qarĢılaĢmıĢ Türkiyə seçimini region dövlətləri ilə əməkdaĢlığın inkiĢaf 

etdirilməsi istiqamətində edərək, Orta ġərq siyasətinin yenidən qurulmasına üstünlük verdi. Beləliklə 

də, Türkiyə artıq Orta ġərqə Qərb mövqeyindən yanaĢan, ABġ və Avropa dövlətlərinin regionda 

maraqlarını təmin edən ―polis‖ dövlət olaraq deyil, xarici siyasi kursunun əsas istiqamətlərini 

dəyiĢərək regionda sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması, terrorizmlə mübarizə, böyük dövlətlərin 

müdaxilələrinin qarĢısının alınması, ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin inkiĢaf etdirilməsi, Ġsrail-

Fələstin probleminin həll olunması və nəhayət, Türkiyənin Orta ġərq regionunda söz sahibi dövlətə 

çevrilməsi kimi məsələləri prioritet olaraq qəbul etmiĢ ―etibarlı‖ müttəfiqə çevrilmək istəyən dövlət 

olaraq baxır. Ancaq onun bu yanaĢması heç də bütün dövlətlər tərəfindən birmənalı Ģəkildə qəbul 

edilməmiĢdir. Hətta bəzi tədqiqatçılara görə xarici siyasətdə belə radikal dəyiĢiklik ―neo-Osmanlılıq‖ 

ideoloji cərəyanının yaradılması deməkdir. [2: s. 467-468] Təbii ki, Türkiyənin hadisələlərə 

münasibəti, xüsusilə də Suriya məsələsi və Mosulun statusu ilə bağlı mövqeyi belə yanaĢmalara əsas 
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vermək üçün Ģərait yaradır. Ancaq obyektiv dəyərləndirmə üçün onu da nəzərə almaq lazımdır ki, 

Orta ġərq regionu bütün Cumhuriyyət tarixi boyunca Türkiyə üçün ―hədə‖ təĢkil etmiĢ və  ilkin 

mərhələdə həyata keçirilən tədbirlər də məhz təhlükəsizlik xarakteri daĢımıĢdır. Nəticə etibarilə, 

Türkiyənin Qərbdən ġərqə doğru istiqamətlənən siyasi kursu onu ―etimadın doğruldulması‖ kimi 

çətin bir sınaq qarĢısında qoyulmuĢdur. Bunun üçün də rəsmi Ankara Ġsrail-Fələstin, Ġsrail-Suriya, 

Suriya-Ġraq,  və eyni zamanda, ABġ-Ġran arasında vasitəçiliyi öz üzərinə götürərək ―xoĢniyyətli 

siyasət‖ini sübut etməyə cəhd etmiĢdir.  

Türkiyə, ilk növbədə, Ġsrail ilə Suriya arasında vasitəçilik missiyasını yerinə yetirməyə 

çalıĢmıĢdır. Belə ki, hər iki ölkənin yüksək səviyyəli dövlət rəsmiləri dəfələrlə Türkiyədə səfərdə 

olmuĢlar. Ancaq Türkiyənin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, hələ də Ġsrail ilə Suriya arasındakı 

münasibətlər öz gərginliyini qoruyur və Orta ġərqin həllini gözləyən aktual problemlərindən biri 

olaraq qalır. Çünki Ġsrail bu vasitəçilikdən öz məqsədləri üçün istifadə etməyə, bölgədə sülhə deyil, 

Ġran- Suriya-Hizbullah əlaqələrini zəiflətməyə çalıĢmıĢdır. Bu səbəbdən Türkiyənin vasitəçilik 

missiyası uğursuzluğa düçar olmuĢdur.  

Lakin yuxarıda qeyd edilən mövcud problemlərlə bağlı aparılan danıĢıqlar prosesi bir vaxtlar 

Türkiyənin ən çox dil tapa bilmədiyi və ehtiyatlandığı qonĢularından biri olan Suriya ilə əlaqələrinin 

inkiĢafına müsbət təsir göstərmiĢdir. Bunun təbii nəticəsidir ki, 1998-ci ildə PKK lideri A. Öcalanın 

təslim edilməsi ilə bağlı Suriya və Türkiyə əlaqələrində yaranmıĢ böhran Misir prezidenti H. 

Mübarəkin də vasitəçiliyi ilə həll olunmuĢdur. 2000-ci ildə Suriya prezidenti Hafiz Əsədin dəfn 

mərasimində Türkiyə prezidenti Ə.N. Sezərin də iĢtirak etməsi BəĢər Əsədin hakimiyyətinin ilk 

günlərindən etibarən əlaqələrin sürətli inkiĢafına təkan verən amil olmuĢdur. Ərəb baharına qədər 

olan dövrdə iqtisadi və siyasi əlaqələr bərpa olunmuĢ və iki ölkə arasında viza rejimi aradan 

qaldırılmıĢdır. 2011-ci ilin mart ayında qarĢıdurmaların baĢlandığı dövrdən etibarən Türkiyə dəfələrlə 

Suriya prezidenti BəĢər Əsədə islahatlar aparılması ilə bağlə tövsiyyələr vermiĢ və ilkin mərhələdə 

təmkinli siyasət yeridərək Əsəd rejiminə qarĢı radikal mövqe nümayiĢ etdirməmiĢdir. Ancaq aparılan 

danıĢıqlar bir nəticə vermədiyi üçün rəsmi Ankara Əsədə qarĢı yaradılmıĢ cəbhəyə dəstək vermiĢ və  

hakimiyyəti qeyri-demokratik vasitələlərdən istifadə edərək əhalinin iradəsinə qarĢı çıxmaqda ittiham 

etmiĢdir. Beləliklə də, iki ölkə arasında 54 ildən sonra bərpa olunmuĢ əlaqələr yenidən qırılma 

nöqtəsinə çatmıĢdır. [1: 5] 

Türkiyə-Ġsrail: açıq düĢmən, yoxsa gizli tərəfdaĢ? 

Türkiyənin Orta ġərq siyasətinindəki dəyiĢikliklər əsasən 2000-ci illərin baĢlanğıcından etibarən 

nəzərə çarpsa da, bu dəyiĢikliyə səbəb olan hadisələr məhz 90-cı illərdə baĢ vermiĢdir. Belə ki, 

Türkiyə 1991-ci ildə ABġ-nın rəhbərliyi altında aparılan I Körfəz müharibəsində aktiv Ģəkildə iĢtirak 

etsə də, nə ABġ, nə də Avropa dövlətləri tərəfindən lazımi dəyəri ala bilməmıĢdir. Hətta 1997-ci ildə 

Avropa Ġttifaqına üzvlüklə bağlı müraciəti də bəhanələr irəli sürülərək rədd edilmiĢdir. Təbii ki, belə 

bir Ģəraitdə təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədilə region dövlətləri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələri 

gücləndirmək və problemli məsələlərin həllinə dair danıĢıqları davam etdirmək daha vacib addım 

hesab olunurdu. Təhlükəsizlik məsələsinin ön plana çıxması və bu problemin əsasən Ġraq və Suriya 

kimi güclü region dövlətləri ilə əlaqəli olması Türkiyə-Ġsrail strateji tərəfdaĢlığının əhəmiyyətini daha 

da artırmıĢ oldu. Ancaq bu siyasət Ərəb dövlətləri tərəfindən birmənalı qarĢılanmadı və Türkiyənin 

Ərəb dünyasından uzaqlaĢması kimi qiymətləndirildi.  

Ancaq beynəlxalq aləmdə baĢ verən bir sıra proseslər son illər Türkiyə-Ġsrail münasibətlərinə 

mənfi təsir göstərmiĢdir. Ümumilikdə isə bu münasibətlər 2009-cu il Davos zirvəsinə qədər yüksələn 

xətlə inkiĢaf etmiĢ və beləliklə də, iki dövlət arasında bir sıra sahələrdə, xüsusilə terrorçuluğa qarĢı 

mübarizədə əməkdaĢlıq və məlumat mübadiləsinə dair saziĢlər imzalanmıĢdır. Türkiyə-Ġsrail 
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münasibətlərinə təkan verən amillərdən biri də ABġ-dakı erməni lobbisinin fəaliyyətinə qarĢı yəhudi 

lobbisinin dəstəyinə duyulan ehtiyac olmuĢdur. Xüsusilə ―erməni soyqırımı‖ məsələsinin ABġ 

Konqresində müzakirəsi və qəbulu prosesində ortaya çıxan problemlər bu münasibətlərin müsbət 

məcraya yönəlməsini ĢərtləndirmiĢdir. Türkiyə 2009-cu ilə qədər yəhudi lobbisinin dəstəyi ilə 

―erməni soyqırımı‖ məsələsinin ABġ Konqresində qəbuluna mane ola bilmiĢdir. Lakin dövlətlərarası 

münasibətlərdə yaranmıĢ gərginliklər səbəbindən Türkiyə yəhudi lobbisinin dəstəyindən məhrum 

olmuĢ və erməni lobbisinin təsiri ilə uydurma ―erməni soyqırımı‖ məsələsi bir səs çoxluğu ilə ABġ 

Konqresi Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsində qəbul edilmiĢdir.  

Türkiyə-Ġsrail münasibətlərini gərginləĢdirən amilləri aĢağıdakı kimi sıralamaq olar: Türkiyə-

Həmas münasibətləri, 2009-cu ildə Davos zirvəsində baĢ verənlər, nüvə proqramı ilə əlaqədar 

Türkiyənin Ġsraili tam dəstəkləməməsi, 2010-cu il mayın 31-də Ġsrailin Qəzzaya yardım aparan türk 

gəmilərinə beynəlxalq sularda basqını və s. Ġlk vaxtlar bu gərginliyin müvəqqəti və əvvəlcədən 

planlaĢdırılmıĢ siyasi manevr olduğu söylənilsə də, sonrakı hadisələr bunun belə olmadığını göstərdi.  

Ancaq 22 mart 2013-cü il tarixində ABġ prezidenti Barak Obamanın Ġsrailə rəsmi səfəri zamanı 

Ġsrail baĢ naziri Netanyahu  Rəcəb Tayyib Ərdoğanla telefon əlaqəsi yaratmıĢ və Mavi Mərmərə 

hadisələri zamanı insan tələfatı ilə nəticələnən bütün yalnıĢ addımlara görə Ġsrail dövləti adından türk 

xalqından üzr istəmiĢ və Qəzzaya humanitar yardımla bağlı qoyulan bütün məhdudiyyətlərin 

qaldırılacağını vəd etmiĢdir.  

Ġki ölkə arasında baĢ vermiĢ və hələ də davam edən bütün bu gərginliklərə baxmayaraq, ümumən 

Türkiyə-Ġsrail münasibətlərinin tam qopmayacağı, lakin eyni zamanda artıq əvvəlki xarakterə malik 

olmayacağı da (ən azı yaxın gələcəkdə) aydın görünür. Sadəcə olaraq, xarici siyasətdə daha böyük 

gediĢlər etməyə çalıĢan Türkiyənin Soyuq müharibədən sonra yaranmıĢ Ģəraitə uyğunlaĢma 

axtarıĢları, ərəb dövlətlərinin narazılıqlarına və bütün Ģübhələrinə baxmayaraq, regiondakı nüfuzunu 

artırma cəhdləri, Ġsrail ilə münasibətlərin bərabər səviyyəli olmaması fikri bu prosesdə daha çox rol 

oynayan amillərdəndir.  

Burada Ġsrailin Qəzzada keçirdiyi hərbi əməliyyatları unutmaq olmaz. Xüsusilə 2009-cu ildə 

Davosda Türkiyənin BaĢ naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Ġsrailin Prezidenti ġimon Peresi bu 

əməliyyatlara görə sərt tənqid etməsi iki ölkə arasındakı gərginliyin kulminasiya nöqtəsi olmuĢdur. 

Eyni zamanda Ərdoğanın bu addımı Türkiyəni Ġslam dünyasının qəhrəmanına çevirdi. Çünki heç kim 

Ġsrailin Orta ġərqdə ən güclü müttəfiqi olan Türkiyənin belə bir addım atacağını gözləmirdi. Məhz bu 

hadisədən sonra Türkiyə Ġslam dünyasının yeganə ümidinə çevrildi. Çünki Qəzza hadisələri ərəb 

dövlətlərinin Fələstin probleminin həllində nə qədər həssas və səmimi olduqlarını göstərdi. 

Türkiyənin Orta ġərq siyasətindən danıĢarkən Ġranı (xüsusilə Ġraqın iĢğalından sonrakı Ġranı) 

regionun ən güclü dövlətlərindən biri kimi unutmaq olmaz. Hər nə qədər Türkiyənin Ġranla bağlı 

çəkingən və ―qorxaq‖ siyasət yeritməsi irəli sürülsə də, Türkiyə-Ġran-Braziliya üçlüyü arasında uran 

mübadiləsinə dair aparılan danıĢıqlar və bunun nəticəsi olaraq 2010-cu il may ayının 17-də 

imzalanmıĢ Tehran bəyannaməsi bunun əksini sübut etdi. Ancaq sonrakı mərhələdə BMT Tġ-nın 5 

daimi üzvü və Almaniyanın Ġranda nüvə proqramı ilə bağlı məsələ ətrafında danıĢıqlara baĢlaması və 

Suriya məsələsi ilə toqquĢan maraqları fonunda Türkiyənin vasitəçilik missiyası da uğursuzluğa düçar 

oldu. Digər bir tərəfdən, Ġranın Qərb dövlətləri ilə əlaqələrini inkiĢaf etdirməsi BəĢər Əsəd rejiminin 

ömrünü uzadan amillərdən biri olmuĢ  və beləliklə də, regionda Türkiyənin maraqlarına ciddi zərbə 

vurulmuĢdur. [4] 

Türkiyənin ABġ və Avropa Ġttifaqı ölkələrindən fərqli olaraq Orta ġərqdə yerləĢməsi regiondakı 

mövqeyinə də müsbət təsir göstərən baĢlıca amildir. Digər tərəfdən isə bölgədə yerləĢən Ġsrail kimi 

güclü bir dövlətdən fərqli olaraq, regionun əksər ölkələri kimi Türkiyənin də əhalisinin əksəriyyətini 
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müsəlmanlar təĢkil edir. Bu isə üzərinə götürdüyü missiyanı yerinə yetirməsində Türkiyənin Ġsraildən 

daima bir addım öndə olmasını Ģərtləndirir.  

Heç Ģübhəsiz, güclü Türkiyə ABġ və Ġsrailin Orta ġərq siyasətinə ciddi əngəl törədə bilər. 

Türkiyə ilə Ġranın iqtisadi, siyasi və mədəni sahələrdə yaxınlaĢması isə ABġın Orta ġərq siyasətinə 

tərs mütənasibdir. Eyni zamanda, ABġ-ın Ġraq və Əfqanıstanda apardığı hərbi əməliyyatları, Ġsrailin 

regionda sürətlə silahlanması gərginləĢən münasibətlər zəminində Türkiyəni də getdikcə narahat edir.  

Bununla yanaĢı, Türkiyənin xarici siyasətində Qərbdən tamamilə üz döndərərək bütünlüklə ġərqə 

yönəldiyini söyləmək də düzgün olmazdı. Çünki bu, Türkiyənin dünya siyasi xəritəsində bir növ 

təklənməsinə səbəb ola bilər. Sadəcə olaraq, Avropa Ġttifaqına üzvlük yolunda Qərb dövlətləri 

tərəfindən süni maneələrlə qarĢılaĢan Türkiyə Orta ġərq bölgəsində vasitəçilik missiyasını üzərinə 

götürərək öz gücünü sübut etdirməyə çalıĢır. Türkiyənin bu addımının ərəb dövlətləri tərəfindən 

birmənalı qarĢılanmaması da təbiidir. Öz növbəsində Türkiyə bu addımı ilə Orta ġərq siyasətindəki 

dəyiĢiklikləri və Ġsrailə qarĢı mövqeyini zülmə qarĢı atılmıĢ humanist və obyektiv addım kimi 

əsaslandırmağa çalıĢır.  

Bölgədə son illər cərəyan edən hadisələrin xronologiyasını izləyərkən belə bir sual ortaya çıxır: 

Qəzzanın mühasirəsinin artıq uzun müddətdir davam etməsini, Ġsrailin regiondakı siyasətini 

dəyiĢmədən həyata keçirdiyini, ABġ və Avropa dövlətlərinin regionda ―sülh və təhlükəsizliyi‖ təmin 

etmək anlayıĢının reallıqda hansı mənanı ifadə etdiyini, kürd məsələsinin həllində digər region 

dövlətlərinin (xüsusilə, Ġran, Ġraq və Suriya) iĢtirakının vacibliyini  nəzərə aldıqda Türkiyə bu 

hadisələrə niyə məhz indi belə həssaslıq nümayiĢ etdirir? Bəlkə də, məhz bu səbəbdəndir ki, 

Türkiyənin Orta ġərq siyasətindəki bu cür ani dəyiĢikliklər ərəb dövlətlərini düĢünməyə və onun 

səmimiliyinə Ģübhə ilə yanaĢmağa vadar edir. Lakin ərəb dövlətlərinin haqlı və ya haqsız mövqe 

nümayiĢ etdirmələrindən asılı olmayaraq, bu cür Ģübhəli yanaĢma onların maraqlarını təmin edə 

biləcək labüd Türkiyə - ərəb dövlətləri əməkdaĢlığına mane olmaqla yanaĢı regionda sülhün 

yaradılması prosesini də ləngitməkdədir. 

 

ƏDƏBĠYYAT SĠYAHISI: 

 

1. The AKP and Turkish Foreign Policy in the Middle East, Collected papers, Volume 5, April 

2016, LSE Middle East Centre, 50 pp 

2. Erol KurubaĢ, ―Arap Baharında Türk dıĢ politikası ve Türkiyenin Orta Doğudakı konumuna 

etkisi‖, Uluslararsı 1. Sempozyumu bildirileri 1. Cilt, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, 

Ankara 2014, s. 464-479 

3. Aydogan Vatandash, ―Reading the drastic shift in Turkish foreign policy after Arab Spring‖, 

2016 http://www.huffingtonpost.com/aydoaean-vatanda/reading-the-drastic-

shift_b_9656920.html  

4. Emre Chalishkan, ―Türkiye Ġran anlaĢmasının neresinde?‖, 2013 

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/11/131126_iran_turkiye  

5. Turkey‘s Middle East policies between neo-Ottomanism and Kemalism, Carnegie papers, 

2008, 36 pp 

6. Mark Lowen, ―Is Turkey still a democracy?‖, November 2016 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37883006  

7. Henri J. Barkey, Erdogan‘s foreign policy is in ruins, February 2016 

http://foreignpolicy.com/2016/02/04/erdogans-foreign-policy-is-in-ruins/  

 



50 
 

Eldar CƏFƏROV, 

müəllim, Bakı Dövlət Universiteti 

 

XXI ƏSRĠN ĠLK ĠLLƏRĠNDƏ MƏRKƏZĠ ASĠYADA GEOSĠYASĠ  
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Dünya siyasətinin mühüm geosiyasi regionlarından biri Mərkəzi Asiyadır. Məlum olduğu kimi, 

SSRi-nin süqutundan  sonra regionda yeni müstəqil dövlətlərin meydana gəlməsi bu regionun 

üstünlüyünü daha da artırdı. Nəticədə, Mərkəzi Asiya ABŞ kimi yeni oyunçuların  maraq dairəsinə 

çevrildi. Mərkəzi Asiyanın karbohidrogen ehtiyatları, geopolitik mövqeyi ilə böyük dövlətlər arasında 

geosiyasi mübarizəyə səbəb oldu. Beləliklə, məqalədə Mərkəzi Asiyanın strateji əhəmiyyətindən, ABŞ, 

Rusiya, Çin kimi əsas oyunçuların maraqlarından, bölgə dövlətlərinin xarici siyasətlərindən və 

bütövlükdə region uğrunda geopolitik mübarizələrdən bəhs olunmuşdur.  
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И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ XXI ВЕКА 

 

Центральная Азия- является одним из важных геополитических областей в  мировой по-

литике. После распада СССР, учреждение в регионе новых независимых государств увеличило 

преимущества области. Как результат, новые акторы, такие как США, заинтересовалис в 

Центральной Азией. Углеводородные ресурсы, геополитическое положение, вызывало геопо-

литическую борьбу среди этих акторов.Таким образом стратегические преимущества Цен-

тральной Азии, интерес США, России и Китая, внешняя политика стран и наконец, геополи-

тическая борьба в этой области упомянуты в этой статье. 
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Sovet Ġttifaqının süquta uğraması Yer kürəsində geostrateji vəziyyəti kökündən dəyiĢdi. Bu 

əhəmiyyətli dəyiĢiklik daha çox 5 müstəqil dövlətin formalaĢdığı Mərkəzi Asiyada öz əksini tapdı. 

Mərkəzi Asiya ölkələrində siyasi dəyiĢikliklər təbii olaraq, bu regionda tamamilə yeni geostrateji 

vəziyyətin formalaĢmasına kömək etdi. BaĢ verən qlobal əhəmiyyətli hadisələr nəticəsində uzun tarixi 

dövrdə tamamilə unudulmuĢ Mərkəzi Asiya indi aktiv regiona çevrilmiĢdir. Bu dəyiĢikliklər regionun 

qismən iri və regional dovlətlərin maraqlarnın kəsiĢmə nöqtəsinə çevrilmiĢdir. [1,425] 

Mərkəzi Asiya dövlətlərinin öz iqtisadi tərəfdaĢlarına diverkasiya cəhdləri yalnız bir partnyordan 

asılı deyil. Mərkəzi Asiya dövlətləri adətən Rusiya tərəf meyilli olmuĢlar. [6, 941] Lakin bununla 

bərabər, müasir beynəlxalq koordinatlar sistemində ABġ-ın müstəsna mövqeyi vardır. BaĢqa sözlə, 

ABġ-ın dünyanın yeganə fövqəldövləti olması mübahisə predmeti deyildir. ABġ mövcud potensialına 

əsaslanaraq dünyanın istənilən regionunda fəal siyasət yeritmək, hadisə və prosesləri arzuladığı xətt 

üzrə inkiĢaf etdirmək iqtidarındadır. Xüsusilə də ABġ-ı hədəf seçmiĢ beynəlxalq terrorçu qüvvələrin 

törətdiyi 11 sentyabr hadisələrindən sonra rəsmi VaĢinqtonun geostrateji planlarının həyata 

keçirilməsi üçün olduqca əlveriĢli Ģərait formalaĢmıĢ oldu. Yeni Ģəraitdə beynəlxalq terrorizmi milli 

təhlükəsizliyi üçün əsas təhdid hesabedən ABġ  preventiv zərbə doktrinasına üstünlük verməyə 

baĢladı. Hədəf qismində Üsəma Ben Ladenin ―Əl-Qayda‖ təĢkilatı və onu dəstəkləyən, Əfqanıstanda 

hakimiyyəti mənimsəmiĢ Taliban rejimi seçildi. Bu Ģəraitdə Əfqanıstanla həmsərhəd ərazilər, 

xüsusilə də Mərkəzi Asiya regionu böyük əhəmiyyət kəsb etməyə baĢladı. Bu, əsasən, aĢağıdakı 

amillərlə bağlı idi:  

Birinci, ABġ-ın 2002-ci ilin sentyabrında qəbul edilmiĢ ―Milli təhlükəsizlik konsepsiyası‖-nda, 

habelə 2006-cı ildə onun yeniləĢdirilmiĢ növbəti versiyasında Mərkəzi Asiya regionuna xüsusi önəm 

verilirdi. Bu, hər Ģeydən əvvəl, ABġ siyasətinin ilkin prioriteti olaraq beynəlxalq terrorizmə qarĢı 

mübarizənin əsas hədəf kimi nəzərdən keçirilməsi ilə bağlı olmuĢdur. Qlobal terrorçu təĢkilatların 

məhv edilməsi ABġ strategiyasının həlledici həlqələrindəndir. Bu prioritetinreallaĢdırılmasına 

ölkənin iqtisadi, daxili, xarici və hərbi siyasəti tabe etdirilmiĢdir.   

Ġkinci, Mərkəzi Asiyada islamçı-radikal qüvvələrin daha da fəallaĢması rəsmi VaĢinqtonu bu 

regionda siyasətini hərbi-təhlükəsizlik müstəvisində tənzimləməyə sövq etmiĢdir. Belə ki, sözü gedən 

qüvvələrə münasibətdə sərt tədbirlərin görülməsi son nəticədə onların daha da fəallaĢmasına gətrib 

çıxara bilər, bununla da ABġ-ın nəinki Mərkəzi Asiyada, eləcə də Əfqanıstanda cəmləĢmiĢ maraqları 

böyük zərbə altına düĢə bilər.  

Üçüncü, ABġ-ın demokratiyanın universal idarəetmə forması olaraq postsovet məkanda 

yayılmasına nail olmaq istəyi də Mərkəzi Asiya regionunu rəsmi VaĢinqton üçün mühüm aktora 

çevirmiĢdir. Məlum olduğu kimi, region dövlətlərinin insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi 

sahəsində, demokratik ənənələrə və birgəyaĢayıĢ prinsiplərinə riayət olunması istiqamətində 

fəaliyyəti qeyri-qənaətbəxĢ səviyyədə olmuĢdur. Rəsmi VaĢinqtonun mövqeyinə əsasən, region 

dövlətlərində formalaĢmıĢ belə acınacaqlı vəziyyət terrorizmin yaranması və inkiĢafı üçün əlveriĢli 

Ģəraiti təmin etmiĢ olar. Nəticədə ABġ-ın terrorizmin yuvası hesab etdiyi və böyük səylər hesabına 

əsas qüvvələrinin məhv edilidyi Əfqanıstanın lap sərhədlərinin yaxınlığında terrorizmi himayə və 

müdafiə edən siyasi rejimlərin formalaĢması prosesi reallaĢa bilər. Bütün bunlar isə ABġ-ın milli 

təhlükəsizliyi üçün böyük hədə mənbəyi kimi qiymətləndirilə bilər. 

Yaranmaqda olan Mərkəzi Asiya Regional Təhlükəsizlik sisteminin bir elementini ġimali Atlan-

tika Alyansı təĢkil edir. Regionun bütün dövlətləri NATO-nun bu və ya digər proqramlarına cəlb 

olunmuĢlar. NATO-nun Mərkəzi Asiya dövətləri ilə əməkdaĢlığı SNT proqramı əsasında qurulur və 

ikniĢaf etdirilir. Əfqanıstan istisna olmaqla regionun bütün dövlətləri müxtəlif vaxtlarda bu proqrama 

qoĢulmuĢlar. 2002-ci ildə NATO ilə əməkdaĢlıqda yeni bir mərhələnin baĢlanğıcı qoyuldu. ―Fərdi 
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tərəfdaĢlıq planına‖ üc Cənubi Qafqaz dövləti ilə yanaĢı Qazaxıstan qoĢulmuĢdur. [7, 39]  

 Heç Ģübhəsiz, ABġ-ın antiterror mübarizə strategiyası ilə bağlı Mərkəzi Asiya siyasətində 

keyfiyyətcə yeni mərhələnin baĢlanması, yəni Pentaqon qüvvələrinin regiona gətirilməsi uzağagedən 

məqsədlər güdür. Sir deyildir ki, ABġ-ın Ġraq kampaniyası hələ tam olaraq baĢa çatmayıbdır. 

VaĢinqton-Tehran münasibətləri gərginliyinin kuliminasiya nöqtəsinə çatıbdır. Belə Ģəraitdə Mərkəzi 

Asiya regionunun aktuallığı daha da artıbdır. Özbəkistanda /Xanabad bazası/, Qırğızıstanda /Manas/ 

və Tacikistanda ABġ hərbi bazaları yerləĢdirilərkən təkcə regionla bağlı təhlükəsizlik missiyası 

həyata keçirilmir, həm də lazım gələrsə buradakı potensialdan qonĢu bölgələrdə antiterror tədbirlərin 

həyata keçirilməsində istifadə olunması ehtimalı nəzərə alınırdı. Düzdür, ABġ-Özbəkistan münasi-

bətləri müxtəlif sahələrdə, o cümlədən təhlükəsizlik müstəvisində münasibətlərin yarandığı ilkin dö-

vrlərdə, xüsusilə də 2001-ci ilin 11 sentyabr hadisələrindən sonra geniĢ inkiĢaf vüsətinə malik olsa da, 

eyni fikirləri indiki Ģəraitdə demək mümkün deyildir. Bunun əyani təsdiqi kimi 2005-ci ildə Özbəki-

standan Prezident Đslam Kərimovun təzyiqi ilə ABġ silahlı qüvvələrinin çıxarılmasını göstərə 

bilərik. Yeni Ģəraitdə Moskva-DaĢkənd münasibətlərinin ―hərarətinin‖ yüksələcəyini proqno-

zlaĢdırmaq çətin deyildir.  

Mövcud fikirlərdən birinə görə, BirləĢmiĢ ġtatlar xaricdə yerləĢdirdiyi hərbi bazalarına yalnız 

geosiyasi üstünlüklərin göstəricisi kimi baxmır, eyni zamanda praqmatik yanaĢır: həyata keçirdiyi 

əməliyyatlar zamanı onların da yardımından istifadə edir. [3] Tacikistanda ABġ qoĢunlarının ol-

masına baxmayaraq, Ġmaməli Rəhmanov rejiminin bütünlükdə Rusiyadan asılı olduğunu sübut 

etməyə də elə bir ciddi əsas yoxdur. Deməli, ABġ-ın Mərkəzi Asiya regionunda ilk dəfə olaraq siya-

si-hərbi dayanaqlıq əldə etməsinə baxmayaraq, onun möhkəmlik əmsalını yüksək qiymətləndirmək 

mümkün deyildir. Bu, hər Ģeydən əvvəl, onunla bağlıdır ki, regionda Rusiyanın timsalında əsas, 

habelə Çin Xalq Respublikasının (ÇXR) timsalında yardımçı aktorlar vardır. Heç Ģübhəsiz, rəsmi 

VaĢinqton xarici siyasət konturlarını çizərkən bu reallıqları nəzərə almaq məcburiyyətindədir. Belə ki,  

Mərkəzi Asiyada və onun ətrafında Ģəraiti qiymətləndirərkən ABġ üç əsas yanaĢmadan çıxıĢ edir:  

Birincisi, Mərkəzi Asiya daha Rusiyanın ―əmlakı‖ hesab olunur. Rusiyanın Mərkəzi Asiyada 

müəyyən maraqları vardır. Tarixi, mədəni və iqtisadi baxımdan Rusiya və Mərkəzi Asiya sıx Ģəkildə 

bağlıdırlar, lakin öz siyasətini həyata keçirmək üçün rəsmi Moskva regionda inhisarçı mövqeyə malik 

deyildir.  

Ġkincisi, Rusiyanın və Çinin ayrı-ayrılıqda, habelə birlikdə göstərdikləri səylər uğursuz olmuĢdur. 

Nə MDB ölkələrinin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi, nə Mərkəzi Asiya dövlətlərinin sülhməramlı 

qüvvələri haqqında saziĢ, nə də ÇXR-nin Rusiyanın dəstəyi ilə yaratdığı ġanxay ƏməkdaĢlıq TəĢki-

latı regionda sülh və sabitliyin təminatı üçün səmərəli və fəal alətlər ola bilmədi.   

Üçüncüsü, ABġ-ın Mərkəzi Asiyada sabitləĢdirmə siyasəti regionda həm Rusiyanın, həm də 

Çinin maraqlarına müvafiqdir. BaĢqa sözlə, ABġ-ın regionda atdığı addımlar, o cümlədən hərbi 

siyasəti Rusiya və Çinin arzuladığı nəticələrə gətirib çıxarmalıdır. Axırıncı tezis üzərində bir qədər 

ətraflı dayanmağa dəyər, çünkü həm maraqlı görünür, həm də paradoksal təsir bağıĢlayır.  

Vladimir Putinin prezident seçilməsindən sonra Rusiya yaxın çevrə adlandırığı və Mərkəzi Asiya 

ölkələrinin də daxil olduğu Orta Asiya coğrafiyasına daha çox önəm verməyə baĢladı. Rusiyanın Orta 

Asiya siyasəti və beynəlxalq arenadakı fəaliyyəti onu region ölkələrinə daha da yaxınlaĢdırmıĢdır. [5, 

68] Elə isə Rusiyanın Mərkəzi Asiyada maraqları nədən ibarətdir? Cavab olaraq aĢağıdakıları 

göstərmək olar:  

- Rusiyanın cənub sərhədlərinin təmin edilməsi, cənub sərhədləri yaxınlığında qeyri-sabitlik 

zonasının ləğv edilməsi; 

- Rusiyanın cənub qonĢularının dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi, onların ərazisindən narkoti-
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klərin və silahların tranzit edilib Rusiyaya keçirilməsinə imkan verilməməsi; 

- Tacikistanda Rusiyanın hərbi qüvvələrinin saxlanılmasına sərf edilən hərbi xərclərin azaldıl-

ması. Yeri gəlmiĢkən, qeyd edək ki, Rusiyanın Tacikistanda 201-ci diviziyası və sərhəd qoĢunları 

vardır. 

- Mərkəzi Asiyada etnik rusların maraqlarının qorunması; 

- Regionun ehtiyatlarının, xüsusilə də enerji resurslarının istifadəsinə Rusiya kampaniyalarının 

cəlb olunmasının təmin edilməsi; 

- Xəzər regionundan neft və qaz ehtiyatlarının nəqli üzərində Rusiyanın nəzarətinin təmin 

edilməsinə nail olunması; 

- Xəzər və Mərkəzi Asiyadan keçməklə nəqliyyat dəhlizinin fasiləsiz və davamlı fəaliyyətinin 

əldə olunması; 

- Mərkəzi Asiyanın Rusiyanın mədəni təsir zonasında saxlanılması. 

Beləliklə, yuxarıda sadalanan prioritetlərdən məlum olur ki, Rusiya və ABġ-ın regionla bağlı 

maraqları iqtisadi və digər sahələrdə üst-üstə düĢməsə də, təhlükəsizlik sahəsində onlar kiayət qədər 

bir-birinə yaxındırlar. Təsadüfi deyildir ki, məhz təhlükəsizlik sahəsində oxĢar mənafelərin olmasını 

əsas götürərək rəsmi Moskva ABġ-ın regiondakı hərbi səylərini müdafiə etmək haqqında qərar ver-

miĢdir. Artıq 24 sentyabr 2001-ci il tarixində Prezident Putin ABġ-ın terrorizmə qarĢı mübarizəsini 

müdafiə edən 5 bənddən ibarət planla çıxıĢ etmiĢdir:  

1) KəĢfiyyat məlumatlarının ötürülməsi sahəsində əməkdaĢlıq; 

2) Humanitar missiyanı həyata keçirən ABġ təyyarələri üçün Rusiyanın hava məkanının açıl-

ması; 

3) Mərkəzi Asiyada Rusiyanın müttəfiqləri ilə həva məkanının açılması ilə bağlı analoji missi-

yanın həyata keçirilməsi; Qeyd edək ki, Özbəkistan ABġ-da baĢ vermiĢ terror aktları ərəfəsində 

kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsindən çıxdığından bu ölkənin hava məkanının açılması üçün ABġ-ın 

Rüusiyadan formal olaraq icazə almasına ehtiyac qalmamıĢdır 

4) Beynəlxalq axtarıĢ və xilasetmə əməliyyatlarında iĢtirak; 

5) Əfqanıstanda ġimal Alyansına humanitar və hərbi yardımların artırılması. Kremlin ABġ və 

NATO qüvvələrinin Mərkəzi Asiyada mövcudluğuna razılıq verməsi əslində Rusiyanın xarici 

siyasətinin 200 illik ənənəsindən yayınma kimi dəyərləndirilə bilər.   

Çinin Mərkəzi Asiyada cəmlənmiĢ maraqlarına gəlincə, tarixi səbəblərlə bağlı son 200 ildə Çinin 

Mərkəzi Asiyada təsir imkanları olduqca məhdud olmuĢdur. Buna baxmayaraq, Çin ənənəsinə görə 

Mərkəzi Asiya ,Qazaxıstan ―Uzaq Qərbə‖ aid edilir və beləliklə də, tarixilik baxımından Çin imperi-

yasının qədim ərazilərindən biri kimi təqdim edilir. Qazaxıstanda təmsilçilik Çin üçün olduqca vacib-

dir, çünkü bu halda rəsmi Pekinin təsir zonası və iqtisadi ekspansiyası Volqa sahillərinə və Avropa 

sərhədlərinədək gəlib çatır.  Güclü inkiĢaf sürətinə malik Çin üçün Mərkəzi Asiya bazarı olduqca 

böyük aktuallıq kəsb edir. Bundan savayı, ġimal-ġərqi Asiyada Çinin lideriyi ilə gedən inteqrasiya 

prosesləri ABġ-Yaponiya-Cənubi Koreya regional blokuna alternativ təĢkil edə bilər. Çinin enerji 

ehtiyatlarına artan tələbatının ödənilməsində də Mərkəzi Asiya regionu mühüm rol oynaya bilər. 

Güman olunur ki, ÇXR-nın neft məhsullarına olan tələbatı 2020-ci ilədək olan dövrdə hər il 4,3 faiz 

artacaqdır. Nəhayət, unutmaq olmaz ki, Çinin SintsyanUyğur Muxtar rayonunda Sintsyanda uyğur 

partizan hərəkatı və islam təmayülçüləri ilə bağlı daxili siyasi problemləri də mövcuddur.  Bu ərazidə 

sabitlik ÇXR üçün olduqca vacibdir. Belə ki, məhz bu ərazidən keçməklə ÇXR Hind okeanına və 

Xəzər dənizinə çıxır. Bu baxımdan Pekin həm də olduqca maraqlıdır ki, Mərkəzi Asiyanın Çin ilə 

həmsərhəd dövlətlərində davamlı siyasi sabitlik hökm sürsün.  

Müasir dövrdə, Çinin region ölkələri əlaqələri və maraqları ikitərəfli münasibətlər müstəvisində 
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bitmir. Belə ki, ġanxay ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının yaranması tarixdə  ilk dəfə olaraq Çinin, Rusiyanın 

və Mərkəzi Asiyanın əksər dövlətlərini özündə birləĢdirərək çoxĢaxəli regional təhlükəsizlik və 

əməkdaĢlıq mexanizminin qurulması ilə reallaĢmıĢdır.  1996-cı ildən bu qurum Mərkəzi Asiyada eti-

mad tədbirlərinin möhkəmlənməsində, münaqiĢələrin qarĢısının alınmasında (Əfqanıstan vətəndaĢ 

müharibəsində) olduqca böyük rol oynamıĢdır. Bir neçə il ərzində Çin və onun tərəfdaĢları ġƏT çər-

civəsində son iki əsr ərzində həll  olunmamıĢ qalan və bu ölkələrə yaxĢı münasibətlər qurmağa mane 

olan mübahisəli ərazi məsələlərinin həll edə bildilər. 2001-ci ildə 15 iyulda ġanxayda Rusiya, Çin, 

Qazaxstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Özbəkistanın dövlət baĢçıları ġanxay ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının 

yaradılmasına dair Bəyannamə imzaladılar. Strukturuna, məqsəd və vəzifələrinə görə ġanxay 

ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı ―ġanxay beĢliyi‖-ndən fərqlənirdi. [7, 38]  

2001-ci ilin sentyabrında ABġ törədilmiĢ terror hadisəsi və onun ardınca həyata kecirilən antiter-

ror əməliyyatları regional təĢkilatın qarĢısındayeni imkanlar açdı və bir sıra tələblər qoydu. 2002-ci 

ildə Sankt-Peterburgda ġƏT-in sammitində üzv dövlətlər terrorizmlə mübarizə sahəsində təĢkilatın 

prioritet məqsədlərini müəyyən etdilər. [8, 55] ġƏT-in bütün üzvləri ABġ ilə antiterror sahəsində 

ikitərəfli əməkdaĢlıq əlaqələri yaratmıĢlar. [8, 61] ġƏT dörd sivilizasiyanın-konfutsizmin, islamın, 

slavyan və induizmin qovuĢduğu çox nadir regionlardan biri olan Mərkəzi Asiyada birlik 

çərçivəsində sivilizasiyaların dialoqunu və mədəni əməkdaĢlığını inkiĢaf etdirmək üçün real imkanlar 

açır. [2, 1004]  

Yaponiyanın maraqlarına gəlincə, onu qeyd etmək lazımdır ki, o, yalnız Mərkəzi Asiya rgionun-

da öz iddialarını irəli sürməklə kifayətlənmir. Eyni zamanda, beynəlxalq aləmdə özünün iqtisdi 

cəhətdən dünyanın ikinci dövləti olmaq arzusundadır və Mərkəzi Asia regionunda siyasəti umimilik-

də, Yaponiyanın dünya siyasətinin tərkib hissələrindən biridir. Öz maraqları ilə bərabər, müttəfiqi 

olan ABġ-ın da regionda maraqlarının təmin olunmasına yardım edən vasitədir. [4, 240] 

Beləliklə, Mərkəzi Asiya  regionunda ABġ yeni aktor olsa da, uzağa gedən məqsədləri ilə diqqəti 

cəlb edir. Bu məqsədlərə münasibətdə region dövlətlərinin siyasi davranıĢı isə birmənalı deyildir. Tü-

rkmənistan beynəlxalq sahədə neytral dövlət imicinin daĢıyıcıçi kimi davranır. Tacikistan Rusiyanın 

təsir dairəsində olan dövlətdir. Qazaxıstan ABġ ilə enerji sahəsində əməkdaĢlıq etsə də, N. Nazarba-

yev hökumətinin Moskva ilə isti münasibətlərdə olması da sirr deyildir. Həm də bu ölkədə 11 

sentyabr hadisələrindən sonra da ABġ hərbi bazası yaradılmayıbdır. Heç Ģübhəsiz, rəsmi Astananın 

siyasi iradəsi və rəsmi Moskvanın ―boz üzü‖ bu məsələdə həlledici rol oynayıbdır. Özbəkistan – ABġ 

münasibətlərinin müasir vəziyyəti isə gərginlik elementlərinin zənginliyi ilə xarakterizə oluna bilər. 

Bunun ən mühüm göstəricisi yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi 11 sentyabr terror aktlarından bir qədər 

sonra Özbəkistanın Xanabad aeroportundan hərbi baza kimi istifadə etməyə baĢlayan ABġ-ın 2005-ci 

ildə rəsmi DaĢkəndin israrlı təkidlərindən sonra sözügedən ərazidən hərbi qüvvələrini çıxarmağa 

məcbur olmasını qeyd edə bilərik. Müqayisə nəticəsində belə bir qənaətə gəlmək olar ki, Qırğızıstanla 

ABġ arasında formalaĢmıĢ münasibətlər nisbi sabitliyi ilə xarakterizə olunur.  

Bir sözlə, ABġ-ın Mərkəzi Asiya siyasəti yeni forma və məzmunu ilə seçilir, inkiĢaf və ziddiy-

yətli məqamları ilə xarakterizə olunur. Ən baĢlıcası isə odur ki, ABġ-ın bütün tarixi boyu olmadığı bir 

regionda – Mərkəzi Asiyada mövcudluğu təkzibedilməz faktdır və regionun Rusiya, Çin kimi  böyük 

dövlətləri onunla hesablaĢmaq məcburiyyətindədirlər.   
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QLOBAL ĠNTEQRASĠYA ġƏRAĠTĠNDƏ AZƏRBAYCAN MƏDƏNĠ ĠRSĠNĠN 

DÜNYAYA ÇATDIRILMASINDA YUNESKO ĠLƏ ƏMƏKDAġLIĞIN ROLU 

 

1991-ci ildə müstəqilliyini qazandıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının bir sıra nüfuzlu 

beynəlxalq və regional təşkilatlarla əməkdaşlıq etməyə başladı. Bu beynəlxalq təşkilatlar sırasında 

mühüm əhəmiyyət kəsb edən BMT-nin üzv ölkələrə dünya səviyyəsində mütəxəssislərin, texniki 

yardımların, həmçinin elmi və pedaqoji kadrların hazırlanması, qlobal elmi layihələrdə iştirak etmək 

imkanlarından istifadə etməyə şərait yaradaraq, eyni zamanda, xalqlar arasında təhsil, elm və 

mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək yolu ilə sülhün və təhlükəsizliyin güclənməsinə 

xidmət edən Təhsil, Elm və Mədəniyyət üzrə Təşkilatı UNESCO ilə Azərbaycan əlaqələrinin 

başlanğıcı ölkəmizin BMT-yə üzv olduğu dövrdən əvvəlki illərə təsadüf edir. Məqalədə Azərbaycanın 

beynəlxalq əlaqələri UNESCO əməkdaşlıq kontekstində araşdırılmış, Azərbaycan-UNESCO 

əlaqələrinin qurulması və inkişafı tədqiq edilmişdir. Məqalədə Azərbaycanın UNESCO ilə elm, təhsil, 

mədəniyyət və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın mərhələləri göstərilmiş və geniş təhlil edilmişdir. 

Açar sözlər: Azərbaycan,UNESCO, Beynəlxalq əlaqələr, Mədəniyyətlərarası dialoq, əməkdaşlıq. 
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THE ROLE OF COOPERATION WITH UNESCO IN INFORMING THE WORLD 

ABOUT AZERBAIJAN'S CULTURAL HERITAGE IN GLOBAL INTEGRATION 

CONDITIONS 

 

After gaining the independence in 1991, the Republic of Azerbaijan began to cooperate with a 

number of influential international and regional organizations. Among these international organiza-

tions the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO allows to its 

members to benefit from opportunities to participate in global research projects, gives technical as-

sistance, as well as the preparation of the scientific and teaching staff. At the same time, Azerbaijan's 

relations with UNESCO which plays very important role in expanding cooperation among nations in 

the field of education, science and culture for strengthening peace and security, coincides with the 

period before being a member of the UN. Azerbaijan's international relations investigated in the con-

text of cooperation with UNESCO in the article. The establishment and development of relations be-

tween Azerbaijan and UNESCO have been investigated in the article. The stages of co-operation of 

Azerbaijan with UNESCO in science, education, culture and humanitarian spheres are shown and 

analyzed in the article. 

Keywords: Azerbaijan, UNESCO, international relations, cultural dialogue, cooperation 
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РОЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА АЗЕРБАЙДЖАНА С ЮНЕСКО В 

ИНФОРМИРОВАНИИ МИРА ОБ   КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ  В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНОЙ  ИНТЕГРАЦИИ 

 

После обретения независимости в 1991 году Азербайджан начал сотрудничать с рядом 

влиятельных международных и региональных организаций. Один из самых важных среди них – 

организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) позволяет стра-

нам-членам использовать знания экспертов на мировом уровне, техническую помощь, а так-

же научную и техническую подготовку кадров,  принять участие в глобальных научных про-

ектах. В то же время, начало сотрудничества Азербайджана с ЮНЕСКО, которое служит 

укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в сфере образо-

вания, науки и культуры, приходится на те годы, когда наша страна еще не являлась членом 

ООН. В статье рассмотрены международные отношения Азербайджана в контексте со-

трудничества с ЮНЕСКО, исследованы установление и развитие отношений между Азер-

байджаном и ЮНЕСКО. В статье показаны и широко исследованы этапы сотрудничества 

Азербайджана с ЮНЕСКО в научной, образовательной, культурной и гуманитарной сферах. 

Ключевые слова: Азербайджан, ЮНЕСКО, международные отношения, культурный диа-

лог, сотрудничество 

 

Hər bir milli respublikanın suverenliyi və tam mustəqilliyi iqtisadi-sosial sahələrlə yanaĢı, onun 

milli mədəniyyətinin də hər vasitə ilə inkiĢaf etdirilməsini, bu mədəniyyətin özünəməxsusluğunun 

qorunub saxlanmasını, xarici ölkələrlə mədəni əməkdaĢlığı geniĢləndirməklə bədii və qarĢılıqlı 

yaradıcılıq əlaqələrinin bir daha da möhkəmləndirilməsini tələb edir.  

Müasir dünyanın taleyüklü problemləri elmi-texnoloji vasitələrdən çox, sosial-mədəni vasitələrlə 

çözülə bilər. Qlobal inteqrasiya prosesi Ģəraitində milli siyasət keyfiyyət dəyiĢikliklərinə uğrayır. 

Sosial-mədəni dinamikanı məqsədəuyğun məcraya yönəltmək üçün, mədəni siyasət dəyiĢikliklərinin 

miqyasına və sürətinə adekvat olmalıdır. Müasir mədəniyyətin təcrid olunmuĢ Ģəkildə mövcudluğu 

qeyri-mümkündür. Bir çox ölkələr müxtəlif Ģəkildə baĢqa mədəniyyətlərin fəal təsiri və müdaxiləsinə 

qarĢı dura biləcək tədbirlər həyata keçirir. Bu tədbirlərin görülməsi müəyyən optimal hədd 

çərçivəsində aparılmalıdır. Əsas məsələ isə baĢqa mədəniyyətlərin təsirinin məhdudlaĢdırılmasına 

sərf olunan zamanın və vəsaitin, öz mədənqiyyətinin dünyada təbliğinə və təsdiqinə yönəldilməsidir. 

Qlobal mədəni məkana, güclü mədəni potensiala və mənəvi enerjiyə malik olan, regionda və 

dünyada mədəni Ģəraitin nizamlanmasına qabil olan bərabərhüquqlu tərəfdaĢ kimi daxil olmaq 

məqsədyönlü konsepsiyaya əsaslanan mədəni siyasət hazırlanmalıdır. Mədəni inkiĢafın və onun 

prinsiplərinin müxtəlifliyinin vəhdəti üzərində qurulması bəĢəriyyətin gələcəyini həll edən 

problemlərin çözülməsində mədəniyyətlərin birliyinə əsaslanan yeni dünya düzəninin formalaĢması 

kimi problemlərin həlli isə bu siyasətin mərkəzində duran məsələlər olmalıdır.Azərbaycan dövləti 

müstəqillik əldə etdikdən sonar yeni bir inkiĢaf mərhələsinə qədəm qoymuĢ beynəlxalq mədəni 

əlaqələri sürətlə inkiĢafetdirməyə çalıĢmıĢdır. Bu gün Azərbaycan Respublikası dünyanın bir sıra 

ölkələri ilə mədəni əlaqə saxlayır. Bu mədəni əlaqələr millətlərarası ünsiyyət mədəniyyətinə, 

xalqların birbirinə yaxınlaĢmasına,onların arasında inam və etimadın möhkəmlənməsinə kömək edir 

(5,100). 
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Azərbaycan tarixən öz coğrafi geostrateji mövqeyi ilə həllinə ġərq və Qərb mədəniyyətlərinin 

qovĢaq məkanı olmuĢdur. Mədəniyyətimizə xas olan qarĢılıqlı təsirlərə açıq olmaq xüsusiyyəti 

buradan irəli gəlir. Qlobal təsirləri indi duyan bəzi mədəniyyətlərdən fərqli olaraq Azərbaycanda bu 

proses təbii-tarixi xarakter daĢıyır, özünütəcrid variantı bizim mədəniyyətimiz üçün heç vaxt spesifik 

olmamıĢdır. Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyası üçün apardığı çoxĢaxəli fəal xarici siyasətin 

nəticəsidir ki, indi ölkəmiz dünyada gedən siyasi proseslərdə özünə layiqli yer tutmuĢ, nüfuzlu mövqe 

qazanmıĢ, bütün dövlətlərlə bərabərhüquqlu və qarĢılıqlı-faydalı əməkdaĢlığa nail olmuĢdur. Çox 

qədim və zəngin tarixə malik olan Azərbaycan mədəniyyətinin rəngarəngliyi bir də onunla 

əlamətdardır ki, bu mədəniyyət tarixin müxtəlif mərhələlərində nəinki coğrafi yaxın olan xalqların 

mədəniyyəti ilə əlaqədə olmuĢ, eyni zamanda, məsafəcə ondan çox-çox uzaqlarda yerləĢən ölkə və 

xalqlarla mədəni inteqrasiyaya cəlb olunmuĢdur. 

Artıq 1993-cü ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanıyan 116 dövlətdən 70-i onunla 

müxtəlif sahələrdə diplomatik əlaqələrin yaradılmasında iĢtirak edirdi. Diplomatik əlaqələr 

sistemində mədəni əlaqələr əsas Ģərtlərdən idi. Azərbaycanın tarixində, məhz indi, yəni müstəqil 

dövlətçilik Ģəraitində tam sərbəst və tələb olunan demokratik prinsiplər əsasında mədəni siyasət irəli 

sürüldü. Azərbaycan Respublikası dövlət və hökumət orqanları beynəlxalq mədəni əlaqələrin 

qurulması və inkiĢafını, məhz bu qanunvericilik aktları əsasında həyata keçirməklə bu sahədə geniĢ 

Ģəbəkəli iĢ mexanizminə nail olmuĢdu. Hazırda Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq mədəni 

əlaqələrin inkiĢaf dinamikasında həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət əmsallarına görə irəliləyiĢlər aydın 

Ģəkildə hiss olunmaqdadır. Müstəqil Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq mədəni əlaqələrin 

təĢkili sistemində dövlət və hökumət qurumlarından əlavə, beynəlxalq təĢkilat, ictimai-sosial 

institutlar və ayrı-ayrı insanların Ģəxsi fəaliyyəti mühüm yer tutur. Dövlət və hökumət xəttilə 

beynəlxalq mədəni əlaqələr Prezident Aparatının müvafiq Ģöbələri, səfirlik və konsulluqlar, 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Xarici ĠĢlər 

Nazirliyi, Xaricdə yaĢayan Azərbaycanlılarla iĢ üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən həyata 

keçirilməkdədir. Beynəlxalq təĢkilatlar xəttilə bu sahədə əsas iĢ YUNESKO, Avropa ġurası, 

ĠSESKO, Türksoy, MDB-nin Mədəni ƏməkdaĢlıq ġurası, GUAM və digər qurumlarla mədəni 

əlaqələrdə öz təzahürünü tapır. 

Azərbaycanın beynəlxalq arenaya çıxması mədəniyyət sahəsində beynəlxalq münasibətlərin yeni 

formada qurulmasına birbaĢa təsir göstərir. Gənc müstəqil dövlətin imicinin formalaĢmasında milli 

mədəniyyət öz təsirliliyi və inandırıcılığı ilə, siyasətdə və iqtisadiyyatda qazanılan nailiyyətlərdən heç 

də az rol oynamamıĢdır. Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra,beynəlxalq mədəni 

əlaqələri yeni bir inkiĢaf mərhələsinə qədəm qoyaraq sürətlə inkiĢaf etməyə baĢlamıĢ, demokratik 

inkiĢaf yolunu seçmiĢ və insanların mədəni-estetik baxıĢlarında da azadlıq meylləri təkamül etmiĢdir. 

Mədəniyyətin qanunvericilik təminatı problemindən bəhs edərkən isə vurğulanmalıdır ki, mustəqil 

Azərbaycan Respublikası ümumbəĢəri dəyərləri prioritet qəbul edərək, demokratik, dünyəvi və 

hüquqi dövlət qurmaq yolunu seçmiĢdir. Həmin yol həm ölkənin dünya birliyinə sivil 

inteqrasiyasının, həm də həyat fəaliyyətinin bütün sahələrinin normal iĢləməsinin baĢlıca Ģərti olan 

qanunun aliliyinin təsdiqi və ona riayət olunması prinsipini nəzərdə tutur. Mədəniyyət sferasında 

Azərbaycan Respublikası beynəlxalq və regional qurumlarla əməkdaĢlıq edir və layihələrdə iĢtirak 

edir. Həyata keçirilən mədəni tədbirlər ölkədə reallaĢdırılan mədəniyyət siyasətinin məntiqi 

davamıdır. Bu gün Azərbaycan ən nüfuzlu beynəlxalq mədəni tədbirlərə ev sahibliyi edir, uğurlu 

layihələri reallaĢdırır. Azərbaycanın mədəni həyatında Heydər Əliyev Fondu çox uğurlu layihələr 

reallaĢdırır böyük xidmətlər göstərir. Bizim milli-mənəvi dəyərlərimiz - Novruz bayramı, muğam, 

aĢıq və xalça sənətlərimiz YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilmiĢdir. 
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Muğam Mərkəzi bu gün beynəlxalq və milli musiqi festivallarımızın keçirildiyi mərkəzə çevrilmiĢdir 

(2,69). 

Azərbaycanın uğurları dünyanın ən qüdrətli dövlətlərinin və nüfuzlu beynəlxalq qurumlarının 

diqqətini bizə yönəltmiĢdir. Cəmiyyətimiz bütövlükdə mədəni həyatın və ayrı-ayrılıqda onun hər bir 

mərhələsinin - mədəni dəyərlərin yaradılması, qorunub saxlanılması, yayılması və mənimsənilməsi 

(qəbul edilməsi) proseslərinin tənzimlənməsində komanda - sərəncamçılıq metodlarının 

yolverilməzliyi barədə razılığa nail olmuĢdur. O, istifadə etməklə və yalnız diqqətlə düĢünülmüĢ, 

yaxĢı hazırlanmıĢ və müasir tələblərə cavab verən qanunvercilik vasitəsilə idarə olunmasını qəbul 

etmiĢdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasında mədəniyyət məsələlərinin, xüsusilə də, 

tarixi və mədəni dəyərlərin qorunmasının hüquqi bazasını təkcə yerli qanunvericilik aktları deyil, həm 

də beynəlxalq sənədlər təĢkil edir. Bu sənədlərdən "Hərbi münaqiĢələr zamanı mədəni abidələrin 

qorunması haqqında" 1954-cü il Paris Konvensiyası, "Mədəni dəyərlərin qeyri-qanuni yolla 

gətirilməsinin, aparılmasının və mülkiyyət hüququnun verilməsinin qadağan edilməsi və qarĢısının 

alınmasına yönəlmiĢ tədbirlər haqqında" 1970-ci il Paris Konvensiyası, "OğurlanmıĢ və qeyri-qanuni 

yolla ölkədən çıxarılmıĢ mədəni dəyərlər haqqında" 1995-ci il Konvensiyası və digərlərini göstərmək 

olar. 

UNESCO- BirləĢmiĢ Millətlər Nizamnaməsinin beynəlxalq əməkdaĢlıqla əlaqədar 9. hissə 57. 

maddəsinə uyğun olaraq qurulmuĢ " Təhsil, Elm və Mədəniyyət TəĢkilatı "dır (United Nations 

Edurational, Scientific and Cultural Organisation) . 14 dekabr 1946-cı ildə yaradılmıĢdır. TəĢkilat 

fəaliyyəti haqqında BMT-yə hesabat verir və buradan texniki yardım alır. Ancaq öz orqanları, büdcəsi 

və digər statusları baxımından tamamilə müstəqildir. Bütün BMT üzvləri dövlətlər eyni zamanda 

YUNESKO-nun da üzvü ola bilərlər.1945'de Londonda aparılan hazırlıqlardan sonra, 1946-ci ildə 

Parisdə otuz bir dövlətin üzvləri toplanaraq YUNESKO qurdular.YUNESKO məqsədini proqramının 

birinci maddəsində belə açıqlayır: "YUNESKO, millətlərarası bir əməkdaĢlığa əsaslanaraq, elm, 

mədəniyyət və təhsil yolu ilə dünyamızın sülh və təhlükəsizliyini qorumaq məqsədilə 

qurulmuĢdur".TəĢkilatın baĢlıca məqsədləri isə aĢağıdakı kimidir: 

1-Beynəlxalq qarĢılıqlı tanıĢlığı və müqaviləni təmin edərək, dünya insanlarını bir-birinə 

yaxınlaĢdırmaq. 

2-Xalqların təhsilini təmin etmək və dünyanın geri qalmıĢ yerlərindəki mənəvi qaranlığa elm və 

mədəniyyət iĢıqlarını tutmaq. 

3-Sülhün qorunması yolunda köməkçi olmaq.  

Yeni nəslə sülh fikri və insanlıq sevgisi vermək Ģübhəsiz ki mədəniyyət və elm yolu ilə 

mümkündür. Mədəniyyət və elm insanlığa doğru yolu göstərir. Cəhalət isə pis və qaranlıq düĢüncələri 

bəsləyir. Müharibə, pis tərbiyə, despotizm və cahilliyin əsəridir. Dünyanı sülhə, insanlığa xoĢbəxtliyə 

gətirəcək yol, azadlıq, mədəniyyət və elm yoludur. YUNESKO üzvü dövlətlər öz ölkələrində dövlət 

ehtiyatı xaricində iĢləyən milli komissiyalar qurarlar. Bu komissiyalar YUNESKO məqsədlərinə 

uyğun iĢlərin edilməsi üçün hökumətlə əməkdaĢlıq edirlər və bu iĢlərin icrasını təqib 

edirlər.YUNESKO-nun məqsədi BMT Nizamnaməsində zikr edildiyi kimi, " irqi, cinsi,  dini ayrı-

seçkilik etmədən hər kəs üçün insan hüquqları və fundamental azadlıqlara  hörməti təmin etmək, 

bunun üçün təhsil, elm və mədəniyyət yolu ilə dövlətlər arasında əməkdaĢlığı inkiĢaf etdirmək və 

bunu sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasına yönəltməkdir.BMT-nin təhsil, elm və mədəniyyət 

təĢkilatı olan YUNESKO 1946-cı il 16 noyabr tarixində yaradılıb. Bu təĢkilatın ali məqsədi bütün 

dünya ölkələri arasında elm, təhsil və mədəniyyət körpüsü salmaq və bu vasitə ilə bütün dünyada 

sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə kömək göstərməkdir. Hal hazırda 193 dövlətin üzv 
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olduğu YUNESKO öz üzvlərinə, dünya səviyyəli elmi və pedaqoji kadrların hazırlanması imkanı 

verməklə yanaĢı, qlobal elmi layihələrdə iĢtirak etmək Ģansını da təqdim edir. 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra, 1992-ci il 3 iyul tarixindən YUNESKO-nun 

üzvüdür. UNESCO - Azərbaycan əlaqələrinin inkiĢafında ən mühüm addım isə Azərbaycan 

Prezidenti Heydər Əliyev 1993-cü ilin dekabr ayında Fransa Respublikasında rəsmi səfərdə olarkən 

bu qurumun baĢ direktoru Federiko Mayorla görüĢü zamanı atılmıĢdır. Tərəflər öz aralarında 

əməkdaĢlığın geniĢlənməsi məsələsini və onun sonrakı inkiĢafının perspektiv planlarını müzakirə 

etmiĢlər.GörüĢdə YUNESKO-nun Azərbaycanla əlaqələrini geniĢləndirməyin perspektivləri müzakirə 

olunub, Azərbaycanda gedən müharibə, qaçqınların problemləri, müharibənin elm, təhsil, mədəniyyət 

sahəsində yaratdığı çətinliklərin aradan qaldırılması yolları barədə fikir mübadiləsi aparılıb (1,56). 

Qeyd etmək lazımdır ki, ilkin təmaslar hələ Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazanmadan 

öncə qurulmuĢdur. Heydər Əliyev və Federiko Mayor ilk dəfə 1983-cü ildə YUNESKO xətti ilə 

Bakıda keçirilmiĢ və ġərq xalçalarına həsr edilmiĢ birinci beynəlxalq simpoziumda tanıĢ olublar.

 UNESCO-nun Nizamnaməsinin 7-ci maddəsinə görə, üzv-dövlət təhsil, elm və mədəniyyətlə 

məĢğul olan qurumların fəaliyyətini təĢkilatın iĢi ilə əlaqələndirmək üçün ilk növbədə Milli 

Komissiya yaratmaq yolu ilə müvafiq tədbirlər həyata keçirməlidir. Ona görə də UNESCO üzrə 

Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının yaradılması üçün lazımi addımlar atılmıĢ və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev bununla bağlı 1994-cü il fevralın 21-də 

sərəncam imzalamıĢdır. Bundan sonra respublikanın müvafiq nazirlik və idarələrinin rəhbərlərindən, 

ziyalılardan və ictimaiyyətin digər nümayəndələrindən ibarət Milli Komissiyanın 25 nəfərlik tərkibi 

və daimi katibliyi formalaĢdırılmıĢdır.. Bu Milli Komissiya Azərbaycanın YUNESKO-dakı 

siyasətinin əsas istiqamətlərini müəyyən edir. Heydər Əliyev Azərbaycan və YUNESKO əlaqələrinin 

inkiĢaf perspektivlərini görür və bu sahəyə hər zaman nəzarət edirdi.Son dövrlərdə Milli 

Kamissiyanın təĢəbbüsü ilə bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirilmiĢdir. 27-29 may 2014-cü il 

tarixində YUNESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyası, Azərbaycan Respublikası 

Gənclər və Ġdman Nazirliyi, AMEA və digər qurumların birgə təĢkilatçılığı ilə Dünya Gənc 

Alimlərinin "Dünya elmində yeni çağırıĢlar: Gənc alimlərin birgə yanaĢmaları" mövzusunda 

Beynəlxalq Bakı Forumu keçirilmiĢdir. 19 may 2015-ci il tarixində YUNESKO üzrə AR Milli 

Komissiyasının təĢkilatçılığı ilə Bakıda Üçüncü Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu 

çərçivəsində Dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoq üzrə YUNESKO  kafedralarının Akademik 

Forumu keçirilmiĢdir. Forumda YUNESKO-nun baĢ direktorunun sosial və humanitar elmlər üzrə 

müavini xanım Nada Əl-NaĢif iĢtirak etmiĢdir. Tədbir bu sahədə YUNESKO çərçivəsində təĢkil 

edilən ilk Forum olmuĢdur (5,25). 

Azərbaycan-YUNESKO əlaqələrinin inkiĢafında mühüm mərhələ hesab oluna biləcək 

tədbirlərdən biri 1996-cı ilin klassik Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi olan 

Məhəmməd Füzuli ilinin elan olunması və dünyanın bir çox ölkələrində dahi Ģairin 500 illik yubileyi 

ilə bağlı tədbirlərin keçirilməsidir. Keçirilən bu tədbirlərlə Füzuli kimi nəhəng elm və sənət 

xadiminin əsərləri YUNESKO-nun vasitəçiliyi ilə bir daha dünyaya nümayiĢ etdirildi. Dahi Ģairin 

anadan olmasının 500 illik yubileyinə həsr edilmiĢ təntənəli gecədə çıxıĢ edən Heydər Əliyev dünya 

mədəniyyətini zənginləĢdirən Füzuli irsinə yüksək qiymət verib və bu sahədə YUNESKO-nun 

keçirdiyi tədbirləri təqdirəlayiq hesab edib. 

Daha sonra Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə YUNESKO ilə əlaqələri möhkəmləndirmək və 

Azərbaycan elminin, təhsilinin və mədəniyyətinin inkiĢaf etdirilməsi məqsədilə Azərbaycan 

YUNESKO çərçivəsində qəbul edilmiĢ bir sıra konvensiyalara qoĢulmuĢdur. Silahlı münaqiĢə baĢ 

verdikdə mədəni dəyərlərin qorunması haqqında 14 may 1954-cü il tarixli Konvensiya, Ümumdünya 
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mədəni və təbii irsinin mühafizəsi haqqında 16 noyabr 1972-ci il tarixli Konvensiya, Asiya və Sakit 

Okean dövlətlərində tədris kurslarının, Ali təhsil haqqında diplomların və elmi dərəcələrin tanınması 

haqqında 16 dekabr 1983-cü il tarixli regional Konvensiya, Mədəni dəyərlərin qanunsuz olaraq 

ölkəyə gətirilməsi, ölkədən çıxarılması və mülkiyyət hüququnun qanunsuz olaraq baĢqasına 

verilməsinin qadağan olunması və qarĢısının alınmasına yönəldilmiĢ tədbirlər haqqında 14 noyabr 

1970-ci il tarixli Konvensiyası Azərbaycanın qoĢulduğu YUNESKO konvensiyalarından yalnız bir 

neçəsidir. Heydər Əliyev bu konvensiyalara qoĢulmağın ümummilli əhəmiyyətini dərindən duyur və 

Azərbaycan xalqının lehinə olan hər bir sənəddən yararlanmasını arzu edirdi. 

Heydər Əliyev 1997-ci il sentyabrın 3-də YUNESKO-nun BaĢ direktoru Federiko Mayora 

ünvanladığı məktubunda YUNESKO-nun Ġnsanların Sülh Hüququ haqqında Bəyannaməsini qəbul 

edilməsi təklifini təqdirəlayiq hal hesab etdiyini və bəyannamə layihəsini dəstəklədiyini baĢ 

direktorun diqqətinə çatdırıb. Azərbaycan Respublikasının demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət kimi 

bundan sonra da öz siyasətini yalnız sülhün bərqərar olmasına yönəldəcəyini qeyd edib. Heydər 

Əliyev məktubunda xüsusilə Ermənistanın Azərbaycana silahlı təcavüzü nəticəsində ərazimizin 20 

faizinin iĢğal edilməsinə, 1 milyondan artıq vətəndaĢımızın öz yurdlarından didərgin düĢməsinə, 

mədəni sərvətlərimizin dağıdılmasına baxmayaraq, Azərbaycan Respublikasının sülhsevər siyasət 

apararaq, ölkədə siyasi sabitliyə, vətəndaĢ həmrəyliyinə nail olduğunu və bu münaqiĢəni yalnız sülh 

yolu ilə həll etmək niyyətində olduğunu bildirib. 

Azərbaycan mədəni irsinin dünyaya çatdırılmasında növbəti addım Heydər Əliyevin 1997-ci il 

aprelin 20-də "Kitabi-Dədə Qorqud"un 1300 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar imzaladığı 

fərman olub. Yubiley çərçivəsində elmi, ictimai, siyasi və bədii nöqteyi-nəzərdən böyük iĢlər görülüb 

və bütün bunları yüksək qiymətləndirən ümummilli lider "Kitabi-Dədə Qorqud" ensiklopediyasının 

nəĢrini böyük nailiyyət adlandırıb. Bu tədbirlərə YUNESKO nümayəndələri də biganə yanaĢmayıb və 

2000–ci il ―Kitabi Dədə Qorqud Dastanının‖ 1300 illik yubileyi ilə əlaqədar YUNESKO 

çərçivəsində, Drezdendə, Moskvada, Türkiyənin müxtəlif Ģəhərlərində yubiley tədbirləri təĢkil 

olunub. Bu tədbirlər 2000-ci ilin aprelində Bakıda Türkdilli Dövlətlər Birliyinin VI zirvə toplantısına 

dəvət olunmuĢ dövlət baĢçılarının iĢtirakı ilə keçirilmiĢ təntənəli yubiley mərasimi ilə baĢa çatıb.

 21 iyun 2003-cü ildə Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət siyasəti üzrə milli 

debatların iĢtirakçılarına ünvanladığı müraciətdə Azərbaycan və YUNESKO əlaqələrinin inkiĢaf 

etdirilməsinin vacibliyini bir daha vurğulayıb. Müraciətdə qeyd olunduğu kimi, hər bir xalqın mədəni 

irsi onun milli sərvətidir. Azərbaycan xalqının mədəniyyəti dünyanın ən qədim mədəniyyətlərindən 

sayılır. Nizami Gəncəvi, Ġmadəddin Nəsimi, Məhəmməd Füzuli kimi söz ustalarının və "Kitabi-Dədə-

Qorqud" dastanları yubileylərinin YUNESKO xətti ilə yüksək səviyyədə qeyd olunması, ĠçəriĢəhər 

tarix-memarlıq qoruğunun "Dünya Ġrs Siyahısı"na salınması milli mədəniyyətimizin zənginliyinin 

dünya ictimaiyyəti tərəfindən qiymətləndirilməsinin parlaq təzahürüdür.  

Azərbaycanın müxtəlif beynəlxalq təĢkilatlarla mədəniyyət sahəsində qurduğu geniĢ əməkdaĢlıq 

əlaqələri ölkəmizin milli-mədəni ənənələrə sadiq qalaraq dünya sivilizasiyasına inteqrasiyası üçün 

əlveriĢli Ģərait yaradıb. 

Azərbaycan mədəniyyət nümunələrinin dünyaya tanıtdırılması və təhsilin, elmin inkiĢafı üçün 

YUNESKO-nun rolunu əvəzsiz hesab edən Heydər Əliyev bu münasibətlərin daha da inkiĢaf 

etdirilməsini zəruriliyini anlayır və gənclərin bu sahədə çalıĢmasını ürəkdən arzu edirdi. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev də bu mötəbər təĢkilatla əlaqələrin inkiĢaf 

etdirilməsinə böyük diqqətlə yanaĢır. 15 sentyabr 2005-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Ġlham Əliyev YUNЕSKО ilə Аzərbаycаn Respublikası arasında qarĢılıqlı əlaqələrin 

inkiĢaf səviyyəsini nəzərə alaraq, YUNЕSKО üzrə Аzərbаycаn Respublikasının Milli Kоmissiyаsı ilə 
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bağlı əlavə tədbirlər haqqında Sərəncam imzalamıĢdır. Sərəncama əsasən YUNЕSKО üzrə 

Аzərbаycаn Respublikasının Milli Kоmissiyаsının yeni tərkibi müəyyənləĢdirilib. 

Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın səyilə 

Azərbaycan-YUNESKO münasibətləri ən yüksək inkiĢaf səviyyəsinə yüksəlib. 1995-ci ildən etibarən 

rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun xətti ilə festivallar, sərgilər, 

mədəniyyət tədbirləri və konsertlər təĢkil etməklə, xanım Mehriban Əliyeva ölkəsinin mədəni irsinin 

təbliğinin, onun milli və regional səviyyələrdə mühafizəsinin təmin olunması sahəsində böyük 

xidmətlər göstərib. Azərbaycanın ənənəvi klassik musiqisini dünya miqyasında tanıtmaq məqsədilə 

xanım Mehriban Əliyeva Bakıda Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin yaradılması təĢəbbüsünü irəli sürüb.

  

Ölkəmizin son illər sürətli inkiĢaf yoluna qədəm qoyması artıq dünya birliyində də yüksək 

qiymətləndirilir. Hazırda dünyanın nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatlarının öz tədbirlərini Azərbaycanda 

keçirmələri müstəqil dövlətimizin reytinqinin yüksək səviyyədə olmasından xəbər verir. Azərbaycan 

artıq mühüm beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin keçirildiyi məkana çevrilib. Bakıda ölkəmizin 

sədrliyi ilə keçirilən UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası 8-ci 

sessiyasında 116 ölkədən 780 nümayəndə iĢtirak etmiĢdir. Tədbirdə Azərbaycanın mədəniyyətini, 

tarixini, incəsənətini və müasir inkiĢafını əks etdirən müxtəlif dillərdə hazırlanmıĢ kitab, jurnal və 

digər çap məhsullarının təqdim edilməsi ölkəmizin mədəni irsini dünya birliyinə daha yaxından 

tanıdır. 

Ulu öndərin siyasi kursunu layiqincə davam etdirən Prezident Ġlham Əliyev beynəlxalq 

təĢkilatlarla əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi iĢini prioritet vəzifələrdən biri hesab edir. 

Dövlətimizin baĢçısı UNESCO ilə Azərbaycan Respublikası arasında qarĢılıqlı əlaqələrin inkiĢaf 

səviyyəsini nəzərə alaraq, 2005-ci il sentyabrın 15-də UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının 

Milli Komissiyası ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalamıĢdır. Sərəncama əsasən 

UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının yeni tərkibi müəyyənləĢdirilmiĢdir.

 Azərbaycan - UNESCO münasibətlərinin inkiĢafında, qarĢılıqlı əlaqələrin 

möhkəmləndirilməsində Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 

Əliyevanın əvəzsiz xidmətləri olmuĢdur. 2004-cü ilin sentyabrında Mehriban Əliyeva musiqi 

mədəniyyətinin, ədəbiyyat və poeziyanın inkiĢafına verdiyi töhfələrə, musiqi təhsili və dünya 

mədəniyyətlərinin mübadiləsi sahəsində xidmətlərinə və UNESCO-nun ideyalarına göstərdiyi 

sadiqliyə görə bu təĢkilatın Ģifahi ənənələr və musiqi ənənələri sahəsində xoĢməramlı səfiri adına 

layiq görülmüĢdür. 2015-ci il Noyabrın 17-də Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev və xanımı, 

UNESCO-nun xoĢməramlı səfiri Mehriban Əliyeva UNESCO-nun baĢ direktoru Ġrina Bokova ilə 

görüĢmüĢ,  görüĢdə Azərbaycan ilə UNESCO arasında uzun illər səmərəli uğurlu əməkdaĢlığın 

həyata keçirildiyi vurğulanaraq, Dövlətimizin baĢçısı və xanımının UNESCO BaĢ Konfransının 38-ci 

sessiyasının Liderlər Forumunda iĢtirakı əməkdaĢlığımızın yaxĢı göstəricisi kimi dəyərləndirilmiĢdir. 

Söhbət zamanı  Prezident Ġlham Əliyevin bu tədbirdə çıxıĢının önəmi qeyd edilmiĢ  Azərbaycanın 

UNESCO-nun fəaliyyətində rolu, bu təĢkilatın iĢinə verdiyi töhfə yüksək qiymətləndirilmiĢdir (3,95). 

Son illər mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası dialoq sahəsində keçirilmiĢ beynəlxalq səviyyəli 

tədbirlərin statistikasına və coğrafiyasına diqqət yetirsək, aydın Ģəkildə görərik ki, bu sahədə 

təĢəbbüslərin böyük əksəriyyəti Azərbaycan tərəfdən irəli sürülmüĢdür. Ötən müddətdə atılan əməli 

addımlar, irəli sürülən ideya və təĢəbbüslər də bunu deməyə əsas verir. Bu baxımdan ölkə rəhbərliyi, 

hökumət qurumları ilə yanaĢı, qeyri-dövlət xətti ilə görülən iĢləri, ilk növbədə, Heydər Əliyev 

Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və ĠSESCO-nun xoĢməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın 

təĢəbbüslərini xüsusi qeyd etmək lazımdır. 
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Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev UNESCO BaĢ Konfransının 38-ci sessiyasının Liderlər 

Forumunda Azərbaycanda qitələri, sivilizasiyaları bir araya gətirmək üçün üzərimizə düĢən vəzifəni 

yerinə yetirdiyimizi qeyd edərək bildirdi ki, ―Biz mədəniyyətlərarası dialoq mövzusunda keçirilən üç 

forumda UNESCO-nun rəsmi tərəfdaĢımız olmasından və Azərbaycanın ġərq ilə Qərbin 

qovuĢuğunda yerləĢən, əhalisinin əksəriyyətini müsəlmanlar təĢkil edən, lakin, eyni zamanda, 

dünyəvi cəmiyyəti və hökuməti olan, Avropa ġurasının və Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının üzvü olan 

bir ölkə kimi nadir rol oynamasından qürur hissi duyuruq‖. 
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BEYNƏLXALQ MÜNASĠBƏTLƏR SĠSTEMĠNDƏ  

GÜCÜN FORMALARI VƏ EFFEKTĠVLĠYĠ 

 

Beynəlxalq münasibətdir nəzəriyyəsində, xüsusən, ənənəvi realizm məktəbinin əsas dayaqların-

dan hesab olunan güc konsepti beynəlxalq siyasətin daim mərkəzindədir. Müasir beynəlxalq münasi-

bətlərdə öz aktuallığını qoruyan güc konseptinin mahiyyətinin, elementlərinin, tətbiqi vasitələrinin 

müəyyənləşdirilməsindən sonra ayri-ayrı nəzəriyyəçilərin diqqəti gücün formalarına yönəlmişdir. 

Gücün formalarının tədqiqi onun effektivliyinin müəyyən olunması baxımından böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Həmçinin, gücün formaları onun elementlərinin hərəkətverici qüvvəsidir. Gücün elementləri və 

tətbiqi metodları arasında əlaqənin qurulması baxımından önəmli olan gücün formaları məqalədə öz 

əksini tapmışdır. Məqalədə, gücün əsas formaları hesab olunan sərt, yumuşaq, iqtisadi, habelə, ağıllı 

güc və onun mahiyyəti açıqlanmışdır. 

Açar sözlər: gücün formaları, beynəlxalq sistem, sərt güc, yumuşaq güc, iqtisadi güc 
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ФОРМЫ СИЛЫ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Понятие власти находится в центре внимания в теории международных отношений и 

школе классического реализма. После определения сущности, елементов, прикладных инстру-

ментов оберигающая свою актуалностъ в современных международных отношениях cиловой 

консепции, внимание отделных теористов было направлено на форму силы. Исследование 

cиловых форм имеет решающее значение в определении понятия его эффективности. Формы 

власти обеспечивают эффективного применения силовых элементов. В статье нашло место 

являющиеся ословой в формах силы отношения между елементами силы и прикладными ме-

тодами. В статье нашли место являющиеся формами силы представления о твѐрдых, мяг-

ких, экономической и умной силы, а также его сущностъ. 

Ключевые слова: формы власти, международная система, жесткая сила, мягкая сила, 

экономическая  сила 
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PhD student, Baku State University  

 

THE FORMS OF POWER AND THEIR EFFECTIVNESS  

IN THE INTERNATIONAL RELATIONS SYSTEM  

 

The concept of power is in the focus of attention in the theory of international relations and espe-

cially realism. The concept of power remains its significance in the international relations analysis 

and politics, as well. Theories and analysis have been concentrated on the forms of power after the 

determination of essence, elements, methods of application of the concept of power. The research of 
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power forms has been crucial in the defining of its effectivness. The forms of power provide effective-

ly application of the power elements. The article illustrates the interconnection between the power 

elements and forms. The new notions of hard, soft, economic and smart power have been investigated 

in the article. 

Keywords: forms of power, international system, hard power, soft power, economic power 

 

Milli təhlükəsizlik siyasətinin uğurlu Ģəkildə reallaĢdırılması ilə dövlətin sahib olduğu milli güc 

və bu gücü effektiv istifadə qabiliyyəti arasında birbaĢa əlaqə mövcuddur. Milli gücün tək-

milləĢdirilməsi baxımdan, yalnız dövləti idarə edənlər deyil, cəmiyyət və onun məlumatlandırılması 

da önəmlidir. Milli-dövlət konseptinin öz əhəmiyyətini itirdiyi bir dönəmdə dünya siyasəti səhnəsində 

yeni aktorlar meydana çıxmıĢdır. Bu baxımdan gücün sərt, yumuĢaq və iqtisadi formaları for-

malaĢmıĢdır.  

Son dönəmə qədər bir ölkənin milli gücü deyildikdə sadəcə silahlı qüvvələr yada düĢürdü. Bugün 

də milli təhlükəsizliyin təməl dayağı silahlı qüvvələrdir. Silahlı qüvvələr sülh dönəmində ölkənin 

təhlükəsizliyi və daha geniĢ mənada maraqlarını qorumaq üçün rəqib ölkələr üzərində nəzarət və 

məcburetmə mexanizmi rolunu oynayır. Silahlı qüvvələr lazım gəldikdə lokal müharibədən dünya 

müharibəsinə qədər bir sıra hərbi əməliyyatlarda müəyyənləĢdirilmiĢ hədəfləri ələ keçirmək və ya 

məhv etmək üzrə istiqamətləndirilərək rəqib ölkəyə boyun əydirmək üçün tətbiq olunan gücün ən 

vacib elementidir. Bu səbəbdən də, kifayət qədər güclü və istifadəyə hazır silahlı qüvvələrə sahib 

olmaq bütün ölkə rəhbərlərinin vəzifəsidir (1, 143). 

 

Cədvəl 2: 2014-cü ildə hərbi qulluqçu sayına görə dünyadakı silahlı qüvvələr 

 

Sıra Dövlət Personal Sayı 

1. Çin 2.33 Milyon 

2. ABġ 1.49 Milyon 

3. Hindistan 1.3  Milyon 

4. Rusiya 845 Min 

5. Cənubi Koreya 630 Min 

6. Pakistan 643 Min 

7. Türkiyə 510 Min 

8. Ġran 523 Min 

9. Vyetnam 482 Min 

10. Misir 438 Min 

 

Mənbə: ISSS: The Military Balance (2014), International Institute for Strategic Studies, Oxford 

University Press, (Oxford, 2014). 

 

Bir dövlətin milli təhlükəsizlik maraqları baxımdan zəruri olduğu halda güc tətbiq etməkdən 

çəkinməyəcəyi ilə qarĢı tərəfi hədələməsi bir çox hallarda effektiv nəticə verir. ġübhəsiz, bunun üçün 

bu ölkənin gücə və gücü tətbiq edə biləcək siyasi iradəyə sahib olması vacibdir. Müdafiə gücünün 

sülh zamanında ən effektiv Ģəkildə istifadə edilməsi üçün diplomatiya ilə silahlı qüvvələr arasında sıx 

uyğunluq və əməkdaĢlıq təmin edilməlidir. 

Hərbi gücün  xarici siyasətdə effektiv bir ünsür ola bilməsi bir qayda olaraq silahlı qüvvələrin 
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effektivliyi ilə bağlıdır. Dünya siyasətində önəmli bir rol oynamaq iddiasında olan ölkələr daim güclü 

ordulara sahib olmağa çalıĢıblar. 

Son iyirmi ildir reallaĢdırılan beynəlxalq hərbi müdaxilələri və çoxmillətli əməliyyatları nəzərə 

aldıqda silahlı qüvvələrin üstünlüyünün əhəmiyyəti diqqətə çarpır. Bir ölkənin hərbi gücünün 

beynəlxalq səviyyədə effektivliyini müəyyənləĢdirən faktorlar bunlardır : (1) nüvə silahına sahib ol-

ma; (2) xarici ölkələrdə hərbi güc saxlama, güc proyeksiyası (baza və sualtı hərbi gəmilər), hərbi güc 

göndərmə və hərbi dəstək qabiliyyəti; (3) strateji və taktiki ünsiyyət qurma və məlumat mübadiləsi 

qabiliyyəti; (4) müasir texnologiyaya əsaslanan, çevik və effektiv silahlı birləĢmələrin manevr 

qabiliyyəti; (5) qlobal və regional əməliyyatlarda sürətli, vaxtında və təhlükəsiz  Ģəkildə hərbi 

qüvvəllərə logistik dəstəyin, sığınaq və xidmətin təmin edilməsi qabiliyyəti (2, 120). 

 

Cədvəl 3: Nüvə gücləri 

 

S.No. Dövlət Silah Sayı 

1. ABġ 7100 

2. Rusiya 7700 

3. Çin 260 

4. Fransa 300 

5. Ġngiltərə 225 

6. Ġsrail 80 

7. Hindistan 120 

8. Pakistan 120 

9. ġimali Koreya 8 

10. Ġran ? 

 

Mənbə: Nuclear Database, armscontrol.org (oktyabr 2015)  

 

Silahlı qüvvələrdən baĢqa hərbi funksiyası olan digər güc ünsürləri də mövcuddur. Bu hərbi 

qüvvələrdən ən təhlükəlisi, əsasən, Ġraq müharibəsində meydana çıxan özəl hərbi Ģirkətlərdir. Muzdlu 

əsgərlərdən fərqli olaraq özəl hərbi Ģirkətlər hüquqi birliklərdir. Bugün dünyada 90-dan çox belə özəl 

hərbi Ģirkətlər mövcud olmaqla 110 ölkədə fəaliyyət göstərməkdədir. Özəl hərbi Ģirkətlər dövlətlərin 

polis xidmətində, gizli əməliyyatlarda, bir dövlətin baĢqa bir dövlətin ərazisindəki fəaliyyətlərində, 

terror və digər təhlükəli qruplaĢmalarda fəaliyyət göstərməkdədir. 

YumuĢaq güc anlayıĢı ifadənin müəllif Joseph Nye'a əsasən  güc, məcburetmədən daha çox 

diplomatik vasitəslərlə siyasi hədəfə çatmaq üsuludur. Joseph Nye'a görə sərt güc bu və ya digər ölk-

ənin sərt gücündən  qaynaqlanan məcburetmə qabiliyyətidir. YumuĢaq güc isə, bu və ya digər ölkənin 

mədəni və siyasi ideyalarinin cəlbediciliyndən asılıdır. Nye'a görə, əgər baĢqa ölkələr müəyyən bir 

ölkənin siyasi strategiyasını və ideyalar toplusunu qanuni hesab edirsə bu ölkənin yumuĢaq gücü 

kifayət qədər böyükdür. Çünki, yumuĢaq güc siyasi gündəmi, digər insanların imperativlərini uyğun 

formada müəyyən etmə qabiliyyətinə əsaslanır. Bir ölkə öz məqsədlərinin və dəyərlərinin baĢqa ölk-

ələr tərəfindən mənimsənməsini təmin edə bilirsə, hərbi gücə və iqtisadi gücə arxalanan sərt gücə 

(hard power) daha az müraciət edir (3, 75). 

Joseph Nye'ın sərt və yumuĢaq güc klassifikasiyası bəzi mütəxəssislər tərəfindən qəbul olunmur. 

Belə istiqamətlərdən birinə əsasən, yumuĢaq güc anlayıĢı inkiĢaf etməkdə olan demokratiyalarda, təh-
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sil və yeni informasiya texnologiyalarının inkiĢafına, qlobal informasiya və mətbuata açıq ölkələr 

üçün məqbul sayıla bilər. Həmçinin, gücü bu dərəcədə kəskin Ģəkildə klassifikasiya etmək coğrafiya, 

elm, texnologiya, insan kapitalı kimi digər güc mənbələrinin kifayət qədər obyektiv 

dəyərləndirilməməsi kimi bir nəticəyə gətirib çıxarır. Digər tərəfdən, yumuĢaq güc lazımından daha 

çox hərbi və iqtisadi aspektləri özündə əks etdirə bilər. Həmçinin, silahlı qüvvələri tək baĢına sərt güc 

olaraq görmək də mümkün deyildir. Nümunə üçün, humanitar yardım məqsədi daĢıyan hərbi güc 

tətbiqi də yumuĢaq gücə xidmət edə bilər (4, 30). 

YumuĢaq güc hər nə qədər yeni konsept olsa belə bir davranıĢ modeli olaraq dövlətlərarası 

münasibətlər qədər qədimdir. XVIII əsrdə Avropada fransız dili və mədəniyyətinin yayılması, 

Fransaya olduqca böyük bir güc qazandırmıĢdır. Birinci dünya müharibəsi ərəfəsində ABġ 

müharibəyə Ġngiltərə və müttəfiqlərininmi yoxsa Almaniya və müttəfiqləri tərəfindənmi daxil olması 

ilə bağlı tərəddüd yaĢayırdı. Bu dönəmdə ABġ-da ictimai fikirdə Almaniya ilə bağlı nə müsbət, nə də 

mənfi fikir olmadığından, həmçinin, Atlantika regionunda ictimai fikirdə Ġngiltərə o dərəcədə hakim 

idi ki, ABġ birmənalı Ģəkildə Ġngiltərəyə meyil etdi. Hələ 1939-cu ildə Edward Karr beynəlxalq 

gücün üç formasını müəyyənləĢdirmiĢdi: hərbi güc, iqtisadi güc və ideyalara hakim olma gücü. Neo-

realistlər isə yumuĢaq və sərt güc anlayıĢını qəbul etmədilər. Neorealistlərə əsasən, gücün obyektiv 

qaynaqlara əsaslanan konkret ölçüləri mövcud idi. 

YumuĢaq güc idealizm və ya liberalizmin törəməsi deyil. Ġstənilən nəticənin əldə edilməsi 

məqsədi daĢıyan bir güc formasıdır. YumuĢaq gücün bir digər xüsusiyyəti isə onun qanuni fəaliyyətə 

əsaslanmasıdır. Belə ki, gücün digər formaları öz xarakterinə, məqsədlərinə və vasitələrinə görə 

beynəlxalq hüququn prinsiplərinə yad ola və ya qanuni olmaya bilər. Hazırki informasiya dövründə 

yumuĢaq gücün əhəmiyyəti və ayrı-ayrı dövlətlər tərəfindən tətbiqi daha da artmaqdadır. Hazırda 

yumuĢaq gücü tətbiq edənlər sırasında təkcə dövlətlər yox, Ģirkətlər, qeyri-hökumət təĢkilatları və 

habelə beynəlxalq terror təĢkilatları da vardır. Bir dövlət tərəfindən yumuĢaq gücün tətbiqi doğurduğu 

nəticələr baxımından sərt güclə müqayisədə daha davamlıdır. YumuĢaq gücün nəticələri özünü daha 

uzun müddətdən sonra göstərməktədir. Beləliklə, bəzi hallarda yumuĢaq güc tətbiqi baxımından 

iqtisadi və ya hərbi gücün tətbiqinə nisbətən daha riskli və məsrəflidir (5, 51). 

Bir sıra mütəxəssislər yumuĢaq gücə daha fərqli bir prizmadan baxaraq onu gücün bir forması 

kimi qəbul etmirlər. Belə istiqamətin tərəfdarlarına, yumuĢaq gücün ġimali Koreyanı nüvə pro-

gramından vaz keçirmək üçün heç bir nəticə vermədiyini dəlil gətirir. Lakin, yumuĢaq gücün tətbiq 

edildiyi bir sıra ölkələrin mövcud durumunu nəzərdən keçirtsək, nəzərdə tutulan dövlətlərdə demo-

kratiya, insan hüquqları, azadlıq sahəsindəki dəyiĢikliklər yumuĢaq gücün heç də təsirsiz olmadığının 

Ģahidi olarıq. Xüsusən, yeni formalaĢan fenomen olan ağıllı güc strategiyası ilə vəhdətdə nəzərdən 

keçirtsək yumuĢaq güc müasir beynəlxalq münasibətlərdə gücün olduqca effektiv formasıdır.  

 

 

Cədvəl 4: Joseph S. Nye'a əsasən güc formaları 

 

Güc 

formaları 

 

DavranıĢ 

modelləri 

 

Əsas vasitələr 

 

Hökumət siyasəti 

 

Hərbi güc 

* Məcburetmə 

* Çəkindirmə 

* Müdafiə 

* Təhdid 

* Hərbi qüvvə 

* Məcburedici diplomatiya 

* Müharibə 

* Ġttifaq 

 * TəĢviq * Pul köçürmə * Yardım 
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Ġqtisadi güc * Məcburetmə * Ġnvestisiya  

 

YumuĢaq 

güc 

*Heyranlıq 

qazanmaq 

*Aktuallıq 

qazanmaq 

*Dəyərlər, 

mədəniyyət 

* Siyasi xəttlər 

* TəĢkilatlar 

*    Ictimai Diplomatiya 

* Ġkitərəfli və çoxtərəfli 

diplomatiya 

 

Bir çox mütəfəkkirlərə əsasən, yumuĢaq və sərt güc arasında daimi saxlanılması zəruri olan 

balans mövcuddur. Sərt gücün hal-hazırda ABġ nümunəsində olduğu kimi həddən artıq dərəcədə isti-

fadə olunması, yumuĢaq güc üçün lazımi platformanı aradan götürür. Sərt və yumuĢaq gücün birgə 

məntiqli və məqsədyönlü tətbiqi bacarığı isə «ağıllı güc» hesab olunur. Müasir dövr dünya siyasəti 

praktikası münasibətlərin qarĢılıqlı ünsiyyət və razılığa əsaslanmasını zəruri edir. Təzyiq, məcbu-

retmə və güc tətbiqi əldə olunan nəticələrin daimiliyi ehtimalını aĢağı olması ilə bərabər, eyni zaman-

da yenidən güc tətbiqini zəruri edir. Habelə, hər hansı bir sahədə təzyiq və məcburetmə tətbiq edən 

bir dövlətin, digər sahələrdə yumuĢaq güc tətbiqi də inandırıcılığı və qarĢılıqlı etimadı aradan qaldırır. 

Ġqtisadi güc, bir ölkənin rifahi, təhlükəsizliyi, inkiĢafı üçün lazım olan bütün növ qaynaq və 

mənbələr və sadalanan məqsədlərə çatmaq üçün yaratdığı dəyərlərin ümumi məcmuusu baĢa düĢülür. 

Bir ölkənin iqtisadi gücünün ölçülməsində, sahib olduğu təbii qaynaqlar, iqtisadi sistemin ümumi xa-

rakteri, sektorların (təsərrüfat, sənaye) bölgüsü, insan kapitalı, ixracdan asılılıq səviyyəsi, yerli val-

yutanın dəyəri, beynəlxalq iqtisadi və maliyyə təĢkilatları ilə münasibətləri, xarici borcu, Ģirkətləri, 

ümumdaxili məhsulun (ÜDM) həcmi, texnoloji inkiĢaf səviyyəsi, nəqliyyat. kommunikasiya və in-

formasiya Ģəbəkələri və s. kimi faktorları nəzərə alınır. Qlobal iqtisadiyyata dünya ticarətindəki pay 

bölgüsünə nəzər yetirildikdə hegemon gücün ABġ olduğu aydın olur. ABġ iqtisadiyyatının yalnız 

25%-i ticarətin payına düĢür və bunun kiçik bir qismi Avropa ölkələrinin hesabına baĢ tutur. Cədvələ 

nəzər salsaq, dövlətlərin tək baĢına iqtisadi həcminə diqqət yetirdikdə, bu dövlətlər siyahısında 

Ġngiltərə istisna olmaqla digər bütün ölkələr ABġ-ın qlobal liderliyinə qarĢıdır. Lakin, nə tək baĢına, 

nə də regional, kontinental və ya mənada ümumi birlik Ģəklində ABġ-a qarĢı durmaq iqtidarında 

deyillər. Çünki qlobal güc olmaq, sadəcə iqtisadi güc ilə dünya iqtisadi sisteminin xarakterini 

müəyyən etmək deyil, iqtisadi gücün təhlükəsizliyini təmin etmək və ya yeni iqtisadi bazarlara 

nəzarət etmək və lazım gəldikdə yeni bazarları ələ keçirmək üçün daim hazır bir hərbi gücə malik 

olmaqdır. 

Müasir dövrdə milli gücün ən önəmli elementlərindən biri də iqtisadiyyatdır. Lakin davamlı bir 

milli iqtisadi strategiya müəyyənləĢdirib insan qaynaqlarını və iqtisadiyyatını inkiĢaf etdirib 

gücləndirə bilən ölkələr, milli gücünü böyük və ya qlobal güc çevirmək imkanı qazana bilər. Bundan 

baĢqa ölkənin böyüklüyü və insan potensialı da nəzərə alınmalı faktorlardandır. 

Nəticə etibarilə, həm nəzəri, həm də praktiki baxımdan gücün formaları gücün elementləri və 

tətbiqi metodları qədər önəmlidir. Məhz, gücün formaları onun element və metodları arasındakı 

əlaqəni təmin edir. Müasir beynəlxalq münasibətlər praktikasında, gücün, xüsusən, yeni formaları 

böyük güclər tərəfindən sistematik olaraq tətbiq edilir. Supergüc iddiasında olan böyük dövlətlər 

gücün formalarının düzgün və məntiqli koordinasiyası vasitəsilə öz hədəf və məqsədlərinə çata 

bilərlər. 
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Məqalədə siyasi elmdə beynəlxalq sistem anlayışının formalaşması və müxtəlif siyasi 

tədqiqatçıların beynəlxalq münasibətlərin sistem təhlilində fərqli yanaşmaları qeyd olunmuşdur. 
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В этой статье описывается формализации концепции международной системы в обла-

сти политологии и различных подходов различных политологов для анализа международных 

отношений как системы. Кроме того, в статье рассматриваются некоторые понятия ран-

них систем теоретиков в области международных отношений. 
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Systemic theories are those that explore the interactions of units (people, animals, planets) with their 

environments. Despite being fairly common in other disciplines, systemic theories are new in political 

science. The emergence of Systems Approach to the study of International Politics can be described as 

one of the most significant developments of the 20th century. The concept of system can be used for 

achieving the objective of theory-building in international politics. Immediately after its birth, Systems 

Approach captured the interest of a large number of modern political scientists. They began using it as a 

convenient tool for a large scale macro-cosmic analysis of the political phenomena in the world. Ever 

since its introduction in the late 1950‘s, Systems Approach has been regularly used by a large number of 
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Political scientists for analyzing relations among nations. Systems Approach seeks to analyze internation-

al relations as a system of interactions which are interdependent and interrelated. It studies international 

relations as a system of behaviour of international actors. Each nation acts and reacts in the international 

environment and its behaviour is characterised by regularities. It influences the international environment 

and is itself influenced by the international environment. We‘re now ready to examine some of the early 

systems theorists in international relations. 

David Easton was the first social scientist to study politics as its own system rather than as a segment 

of a greater social system. He analyzed politics as an always-changing set of processes that people use to 

change and control their environment. His systems analysis approach was elaborated in two books, A 

Framework for Political Analysis and A Systems Analysis of Political Life (both 1965). He had worked 

intensively for some years on the project and, faced with a long and unwieldy manuscript, publishers per-

suaded him to divide it into the two books. Borrowing from biology and cybernetics he wanted to show 

the interrelatedness of different parts. Governments processed inputs of support and demands, produced 

policy outputs in the form of laws, regulations and allocations of resources, and the effects flowed back in 

the form of feedback. Easton posited that in a stable political environment, when something changes so-

cially or physically, people either support the change or demand a return to the status quo. Competition 

arises out of these differing opinions regarding the change. When a policy is established, it interacts with 

the changing situation to produce further changes. The outcomes of the enactment of the policy in turn 

produce more changes, which people in turn support or oppose. This new level of support or opposition 

causes the political process to turn back to the beginning of the cycle, which then repeats ad infinitum.  

David Easton analyzed the political system in a unique way and presented a model in which he men-

tioned that in a political system there were two types of inputs and outputs demand and support. Demands 

always arise from the very nature of human personality and society. Demands are aspirations of the peo-

ple. They want to satisfy their demands so political system is asked to cater the demands of the people. 

There are generally three sources from where demands originate: 1) Society, 2) Political elite, 3) Interna-

tional environment. The sources denote that inputs are not only originated at domestic level but also at 

international level. The political system is supposed to cater the demands successfully either inwardly or 

outwardly.  

There are four types of demands as David Easton: 1) Demands for goods and services: These de-

mands focus on wages and hour laws, educational opportunities, recreational facilities, roads and transpor-

tation. 2) Demands for the regulation of behavior: The demands intend to regulate the behavior of the 

people such as the provision of public safety, control over markets and labor relations and behaviors per-

taining to marriages and family laws. 3) Demands for participation in the political system: Such demands 

focus on right to vote, to hold office in the legislative assemblies, right to have freedom of association and 

organizing a political party etc. 4) Demands for communication and information: Those types of demands 

remade for the display of majority and power of the political system in the period of chaos or stability. 

Such inputs demands for affirmation of norms. In the pretext of above mentioned categories of demands. 

Inputs have also further sub divisions and undoubtedly, without support inputs demands are never 

fulfilled by a political system. It means supports inputs are a coercive force behind the demands input. 

Supports inputs are sine Gannon for the demands input. There are several kinds of supports. Material 

supports with the payment of taxes, levying the duties, the provisions of services. Obedience to laws and 

regulations, such support intends to obey laws and regulations of the state and assure cooperation with the 

political elite. Participatory support, these supports focus on voting, political decisions and other forms of 

activity. Manifestation of deference, such supports manifest deference to public authority, symbols and 

ceremonials. Epitomizing the whole phenomenon of inputs, it is derived that demands and supports have a 
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stress upon the political system and these two kinds of input pass through a conversion box. In the conver-

sation box political elite and other different structures discuss those inputs and make decisions and make 

formulate policies for running the political machinery successfully. 

Decisions are output, which come out of the conversion box in the form of general policies. The deci-

sions may be authoritative or democratic the political elite, army and bureaucracy are main channels to 

generate input in to the conversion box and after profound pondering and thoughtfulness decisions are 

issued in the political system in the form of political policies. All input do not transform in to issues only 

selected and combined demands, which has strong support with, are transformed into issues. On such is-

sues general policies are made the decision making process deeply effect the political system. According 

to the forms of government, decisions are made in the authoritative form of government. Decisions are 

imposed on the subjects while in the democratic form of government. Decisions are taken with the consul-

tation of masses. 

A system is distinguishable from the environment in which it exists and opens to influences from it. 

According to Easton, political life is ―a system of behavior embedded in an environment to the influence 

of which the political system itself is exposed and in turn reacts‖. The environment, within which the po-

litical system exists, comprises the all social, economic, cultural, religious, ideological and other condi-

tions without which a political system cannot exist. In more concrete terms, it means the natural and hu-

man resources of the economy, ecological conditions, and all the other material and non-material varia-

bles. 

The capacity of a system to persist in the face of stress is a function of the presence and nature of the 

information and other influence that returns to its actors and decision makers.  to Easton political system 

have certain properties because they are systems. The decisions, which are converted into demands again 

in a feed back mechanism. Feed back is a process in which demands are converted into decisions after 

passing through a conversion box where political elite, military and bureaucracy contemplate over the 

demand and then issue the policies. These policies may transform into demands again. This whole process 

is called feed back mechanism. 

The whole decision elucidates that an individual is the most important factor in the political system 

without him no demands can occur, no capability is fruitful and therefore, decisions are not needed. The 

presence of an individual gives the meaning to all above mentioned attributes of the political system. The 

political socialization, cultural development and recruitment are the essence of development. Recruitment 

means that new roles are inducted in the system and the old ones are expelled. The whole political system 

is designed for the welfare of the society and emphasize upon the betterment of the people. The quantum 

of demand is deeply concerned with the development of the political system. If the demands are higher as 

compared to capabilities, the political system will become dysfunctional and if demands are equal or less-

er as compared to capabilities the political system will show upward change. This process of change is 

called development. Every political system is composed of infrastructures (input) and ultra structures 

(output). 

One of the political scientists who applied system theory to international relations is Morton A. 

Kaplan. In his concept Morton A. Kaplan set-up six models of international systems. The first is the bal-

ance of power system, which corresponds roughly to that which prevailed in the Western world in the 

eighteenth and nineteenth centuries. It is characterized by a small group six or seven seems a typical num-

ber of national actors or national states, of roughly equal size and strength. Their relations are governed by 

certain essential rules, such as stop fighting rather than eliminate an essential national actor or act to con-

strain actors who subscribe to supranational organizing principles. It is not explained how these essential 

rules come to be accepted or how an actor becomes essential but the neglect of these second order or dy-
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namic considerations may be justified at this stage. The second model is the loose bipolar system, which 

corresponds roughly to in which two of the national actors have risen to a much greater size and power 

than the others, which tend therefore to group around the two major actors in loose blocs. The third model 

is the tight bipolar system, in which the neutrals disappear and the system reduces virtually to two power 

blocs. The fourth model is that of the universal international system, in which the Universal Actor (e.g., 

the United Nations) is sufficiently powerful to prevent war among the national actors but in which the na-

tional actors retain their individuality and still jockey for power and position within the framework of the 

Universal Actor. The fifth model is that of the hierarchical international system, in which the Universal 

Actor virtually absorbs all the others, and only one nation is left in the world. The first five systems stand 

somewhat in a progression, in that a tendency might be postulated to pass from one to five through the 

others in succession. The sixth system stands somewhat a part: it is called the unit veto system, in which 

weapons exist of such character that any actor, no matter how small and weak, can destroy any other be-

fore being destroyed itself. The formulation of this system was clearly inspired by the horrible prospect of 

H-bombs in the possession of even the smallest nations.  

Another remarkable systemic work is done by Kenneth N. Waltz. First, he sorts out causes of interna-

tional conflicts at three levels, the human nature, the features of states, and the structures of international 

politics. He notes that international conflict is basically derived from the anarchic nature of international 

politics. Second, addressing to systemic treatment of international politics, he therein emphasizes a struc-

tural factor. In this regard he is rather critical of Kaplan‘s argument on system, saying that he has no con-

cept of system‘s structure acting as an organizational constraint on the actors. 

It is obvious that the applying systemic concepts to politics and international relations begun in the 

second part of the 20
th
 century. Beginning from 1950s the most of political scientists applied system theo-

ry to their works on international relations and politics. For a short period of time this theory wide spread-

ed. By the influence of Globalization the interdependence and interrelation among the units of the interna-

tional system increases. Under these conditions the systemic approaches to international relations keps 

and increases its actuallity. 
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Одним из направлений внешнеполитической деятельности государств на сегодняшний 

день, по праву, является предотвращение угрозы распространения ядерного оружия и развя-

зывания ядерной войны. Жизненной необходимостью было вызвано создание государствами 

Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), контрольные функции которого 

– так называемые гарантии – имеют цель не допустить в странах, не обладающих ядерным 

оружием, переключения атомной энергии с мирного применения на создание ядерного оружия. 
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Hazırki dövrdə dövlətlərin xarici siyasətində aparıcı istiqamətlərdən biri nüvə silahının yayıl-

masının və nüvə müharibəsinin qarşısının alınmasıdır. Bu baxımdan Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq 

Agentliyin (MAQATE) yaradılması həyati vacib idi. MAQATE-nin funksiyalarına atom silahı olma-

yan ölkələrin atom enerjisinin dinc istifadəsindən nüvə silahına keçidin qarşısının alınmasıdır.  
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In contemporary age the main purpose of country in foreign politics is to resist the spreading of 

nuclear weapon and nuclear war. In this case to organize International Atomic Energy Agency 

(IAEA) was important. The function of IAEA is to resist of passing to nuclear weapon from using of 

peacefull atomic energy in the countries that don't have atomic energy. 
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В ядерный век дестабилизация межгосударственных отношений чревата ядерной войной с 

катастрофическими последствиями, которые не минуют ни одну нацию. Развитие ядерной 

энергетики привело к необходимости взаимных отношений между государствами по защите от 

ядерного оружия. Одним из направлений внешнеполитической деятельности государств на се-

годняшний день, по праву, является предотвращение угрозы распространения ядерного ору-

жия и развязывания ядерной войны.  Жизненной необходимостью было вызвано создание в 

1957 г. государствами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 

Агентство, созданное в качестве независимой межправительственной организации в си-

стеме Организации Объединенных Наций, в соответствии со своим мандатом «стремится к до-

стижению более скорого и широкого использования атомной энергии для поддержания мира, 

здоровья и благосостояния во всем мире» и «чтобы его помощь не была использована таким 

образом, чтобы способствовать какой-либо военной цели» [2,с.36]. МАГАТЭ ежегодно пред-

ставляет доклад о своей деятельности Генеральной Ассамблее ООН и при необходимости – 

Совету Безопасности ООН. 

Устав МАГАТЭ включает три основные цели: 

-содействовать в обеспечении ядерной безопасности во всем мире; 

-оказывать помощь в предотвращении распространения ядерного оружия;  

-расширять вклад ядерных технологий в удовлетворение мирных потребностей госу-

дарств-членов [3,с.14-15].  

Важнейшее направление деятельности МАГАТЭ – обеспечение нераспространения ядер-

ного оружия. По Договору  о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) от 1 июля 1968 г.  

на МАГАТЭ возложена проверка выполнения обязательств его участников. Контрольные 

функции Агентства – так называемые гарантии МАГАТЭ – имеют цель не допустить в стра-

нах, не обладающих ядерным оружием, переключения атомной энергии с мирного применения 

на создание ядерного оружия. С заключением ДНЯО его участники, не обладающие ядерным 

оружием, обязались заключить с Агентством соглашения, которые предусматривают осу-

ществление контроля МАГАТЭ в отношении всей их мирной деятельности [7,с.69]. 

Департамент гарантий, созданный в рамках Секретариата МАГАТЭ, обеспечивает контроль 

за ядерными установками и материалами путем изучения соответствующих учетных докумен-

тов, проверки работы операторов на ядерных установках, проведения выборочных измерений в 

«ключевых точках» установок, широко практикуется направление инспекторов на места. 

Может ли международное сообщество и далее развивать политику разрядки между регио-

нами и нациями, являющуюся существенной основой для предотвращения дальнейшего рас-

пространения ядерного оружия? Одним из центральных элементов является прочная и беспри-

страстная система проверки выполнения странами своих обязательств по нераспространению. 

Именно с этой целью была создана система гарантий МАГАТЭ: «всеобъемлющие» гарантии 

применяются с начала 1970-х годов в десятках стран мира, имеющих ядерные установки [11]. 

Обнаружение в Ираке после войны в Заливе в 1991 г. тайной программы по разработке 

ядерного оружия ярко продемонстрировало серьезные ограничения способности системы га-

рантий МАГАТЭ обнаруживать возможную незаявленную ядерную деятельность. Это собы-

тие наряду с окончанием холодной войны и появлением новых стран с новыми представлени-

ями об обеспечении сохранности материалов ускорило оказание государствами-членами 
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МАГАТЭ поддержки в целях улучшения положения дел и помогло ускорить процесс повыше-

ния действенности и эффективности системы гарантий [5,с.72]. Сегодня вновь укрепленная 

система гарантий способна заблаговременно оповещать международное сообщество о воз-

можном переключении или тайном производстве ядерных материалов, которые могут быть 

использованы для создания ядерного оружия. В качестве примера можно привести ситуацию с 

корейской ядерной программой. 

В мае 1992 г. началась инспекционная деятельность МАГАТЭ в КНДР. Реакцией на 

настойчивые требования допустить специнспекции двух объектов, которые не были заявлены 

Пхеньяном как ядерные,  а являлись, по его утверждению, военными, стало заявление прави-

тельства КНДР от 12 марта 1993 г. о выходе из ДНЯО. Несмотря на подписание в 1994 г. меж-

ду КНДР  и  США Рамочного соглашения о замораживании северокорейской  ядерной про-

граммы,  в 2002 г. КНДР заявила о возобновлении своей ядерной программы и в 2003 году 

вышла из ДНЯО. Проведя в 2006 г. очередные ядерные испытания – на этот раз успешные – 

КНДР вошла в число ядерных держав [8,с.43;14].   

Согласно статье VI ДНЯО пять государств (США, РФ, Великобритания, Франция, КНР), 

обладающих ядерным оружием, согласились вести в духе доброй воли переговоры о ядерном 

разоружении. Они обязались прекратить все испытания ядерного оружия, присоединившись к 

Договору о всеобъемлющем запрещении испытаний, открытому для подписания в 1996 году. 

Хотя государства, обладающие ядерным оружием, и не несут обязательства заключить согла-

шения о всеобъемлющих гарантиях, они согласились с тем, что гарантии МАГАТЭ могут 

применяться ко всей или к части их гражданской ядерной деятельности, с тем, чтобы проде-

монстрировать, что они не получат какого-либо коммерческого преимущества, не разрешая 

проводить инспекции на этих установках [4,с.85-86]. 

Однако понятие  «держава, обладающее ядерным оружием», относится, согласно ДНЯО, 

только к тем странам, которые провели военное ядерное испытание до того, как этот договор 

был открыт для подписания в 1967 г. и следовательно, т.н. «новые ядерные державы», такие, 

как Индия и Пакистан, проведшие успешные ядерные испытания в 1974 и 1998 гг., соответ-

ственно, не могут претендовать на этот статус, если исходить из понятий, заложенных в 

ДНЯО. Если же начать пересматривать ДНЯО и признавать их ядерными державами, то это, 

без сомнения, будет означать фактически конец этого договора и весь современный режим не-

распространения, базирующийся на ДНЯО, рухнет. В случае столь радикального изменения 

Договора стразу же появится логический вывод – получится, что страны, не подписавшие 

ДНЯО, не поставившие свою ядерную инфраструктуру под гарантии МАГАТЭ и успешно ре-

ализовавшие военные ядерные программы, не только не остались «изгоями» законопослушно-

го мирового сообщества, которое придерживается данных требований, но еще и приобрели ве-

сомый политический выигрыш. Нельзя исключать резко негативной реакции стран, в свое 

время добровольно отказавшихся от военных ядерных программ и присоединившихся к ДНЯО 

(ЮАР, Бразилия, Аргентина), что может привести к пересмотру ими своей политики в этой 

области [9,с.153-154;15].  

Еще одним элементом режима нераспространения являются ограничения, налагаемые 

многими государствами на экспорт материалов и оборудования, которые могут быть исполь-

зованы при производстве ядерного оружия. Большинство ядерных государств-экспортеров 

требуют, чтобы ко всей ядерной промышленности в принимающей стране применялись гаран-

тии МАГАТЭ [1,с.6].  

Международное сообщество поручило МАГАТЭ проводить независимые инспекции всего 
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ядерного материала и установок, охватываемых соглашениями о гарантиях, в целях проверки 

соблюдения обязательств о нераспространении. Устав МАГАТЭ уполномочивает его «уста-

навливать и проводить в жизнь гарантии, имеющие целью обеспечить, чтобы специальные 

расщепляющиеся и иные материалы, услуги, оборудование, технические средства и сведения, 

предоставляемые Агентством по его требованию или под его наблюдением или контролем, не 

были использованы таким образом, чтобы способствовать какой-либо военной цели, и распро-

странять, по требованию сторон, применение этих гарантий на любые двусторонние или мно-

госторонние соглашения или, по требованию того или иного государства, на любые виды дея-

тельности этого государства в области атомной энергии». Поэтому гарантии МАГАТЭ – это 

комплексная деятельность, посредством которой Агентство стремится проводить проверку то-

го, что государство не использует ядерный материал или оборудование для разработки или 

производства ядерного оружия. Гарантии непосредственно не связаны ни с безопасностью 

ядерных установок, ни с физической сохранностью ядерных материалов. В обеих указанных 

областях основную ответственность несут государства, хотя МАГАТЭ по уставу должно за-

ниматься этими вопросами, например, разработкой норм безопасности, предоставлением тех-

нической помощи и услуг и организацией обмена технологией [6,с.27-28]. 

Основная цель гарантий МАГАТЭ состоит в том, чтобы обеспечить для международного 

сообщества уверенность в том, что государство соблюдает свои обязательства относительно 

нераспространения и исключительно «мирного использования», взятые им в соответствии с 

соглашением о гарантиях. Соглашения о всеобъемлющих гарантиях применяются ко всему 

ядерному материалу, находящемуся в мирном использовании в государстве. В случае согла-

шений, не являющихся всеобъемлющими, гарантии применяются к ядерному материалу, обо-

рудованию, неядерному материалу и установкам, оговоренным в этом соглашении. В обоих 

случаях государство несет обязательство в момент вступления в силу соглашения заявить 

МАГАТЭ обо всех предметах, подлежащих гарантиям в соответствии с данным соглашением. 

Государство также несет обязательство обновлять эту информацию и заявлять о всех новых 

предметах, на которые впоследствии распространяется действие положений соглашения.  

Цель оценок МАГАТЭ и проводимой им на месте проверки заключается в том, чтобы 

обеспечить уверенность в отсутствии переключения или использования не по назначению 

предметов, на которые распространяется действие соглашения. Другой целью является также 

сдерживание любого переключения ввиду риска раннего обнаружения. Уверенность, обеспе-

чиваемая МАГАТЭ как эффективным и объективным контролирующим органом, способствует 

укреплению доверия между государствами и тем самым помогает рассеять беспокойство, ко-

торое могло бы явиться политическим стимулом для разработки или приобретения ядерного 

оружия [12]. 

С начала 2000-х гг. официальный Тегеран вновь стал говорить о планах страны создать 

замкнутый ядерный топливный цикл (ЯТЦ). Визит инспекторов МАГАТЭ на заводы по обо-

гащению урана в Натанзе и по производству тяжелой воды в Араке в феврале 2003 г. подтвер-

дил, что Иран продвинулся в развитии ЯТЦ значительно дальше, чем считалось ранее. По 

утверждению руководства ИРИ, ядерная программа страны преследует исключительно мир-

ные цели и направлена на диверсификацию энергетических источников с учетом расширяю-

щихся потребностей иранской экономики в новых мощностях. С 2003 г. начались переговоры 

с Ираном по «ядерному досье», длившиеся более десяти лет [13]. «Шестерка» (Великобрита-

ния, Франция, ФРГ, США, РФ, КНР) добивалась от Ирана приостановки работ по обогащению 

урана, которые могли представлять угрозу режиму ядерного нераспространения. 24 ноября 
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2013 г. Иран и «Шестерка» заключили промежуточное соглашение, известное как Совместный 

план действий, по которому смягчение санкций производилось в обмен на ограничение иран-

ской ядерной программы. Наконец, 14 июля 2015 г. «Шестерка», ЕС и ИРИ договорились о 

Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД – известное как «иранское» соглашение), 

с целью положить конец противостоянию вокруг ядерной программы Тегерана. Согласно 

СВПД, Иран будет сотрудничать с МАГАТЭ для прояснения прошлых и настоящих нерешен-

ных вопросов, предоставит МАГАТЭ дополнительные возможности для мониторинга и доступ 

к любым подозрительным объектам, будет предоставлять Агентству информацию о запасах 

природного урана и центрифугах.    

Каждое не обладающее ядерным оружием государство, подписавшее ДНЯО или подобный 

ему региональный договор, соглашается заключить с МАГАТЭ соглашение о всеобъемлющих 

гарантиях, применяемое ко всей его мирной ядерной деятельности (а иной деятельности оно 

иметь не должно) с целью проверки соблюдения взятых им обязательств (Статья III). Для вы-

полнения требований ДНЯО МАГАТЭ необходимо было разработать и ввести в действие си-

стему гарантий, пригодную для применения как к простым ядерным программам, так и слож-

ным ядерным топливным циклам промышленно развитых стран, которые, как ожидалось, при-

соединятся к Договору, то есть, систему, применимую к реакторам и к установкам по конвер-

сии, обогащению, изготовлению и переработке топлива, которые обеспечивают поставки и пе-

реработку реакторного топлива. ДНЯО, Договор Тлателолко, Договор Раротонга, Пелиндаб-

ский и Бангкокский договора требуют, чтобы весь ядерный материал, который государство 

приобретает впоследствии, был также заявлен и поставлен под гарантии [11]. 

В соответствии с соглашениями о всеобъемлющих гарантиях государство берет на себя 

обязательство информировать МАГАТЭ о ядерном материале, который оно импортирует или 

производит на своей территории [10]. 

Отчетность государств-членов в соответствии с положениями соглашения о гарантиях 

позволяет МАГАТЭ получать обновленные данные об общем количестве в государстве ядер-

ного материала, в отношении которого действует соглашение. Сопоставление этой информа-

ции с заявленной ядерной деятельностью государства проводится с целью дать Агентству воз-

можность раннего обнаружения какого-либо переключения заявленного ядерного материала 

или существования незаявленной деятельности. 

Если появляется свидетельство того, что возможно существование незаявленной деятель-

ности, то МАГАТЭ проводит дальнейшее исследование. На первом этапе к государству может 

быть обращена просьба дать объяснение. Если этого недостаточно для выполнения 

Агентством своих обязательств, то может быть направлен запрос о дополнительном доступе к 

информации или местам нахождения в форме «специальной инспекции». 

Сообщения о выводах, полученных  в результате осуществления практики учета ядерного 

материала и о других мерах, используемых инспекторами МАГАТЭ, направляются соответ-

ствующему государству. Если есть свидетельство того, что могло произойти переключение 

ядерного материала, то Генеральный директор (с 2009 г. − Юкия Амано) может доложить об 

этом Совету Управляющих. Если Совет приходит  к  выводу, что МАГАТЭ не имеет возмож-

ности проверить факт отсутствия переключения ядерного материала, в отношении которого в 

соответствии с соглашением должны осуществляться гарантии, то он может принять меры, 

предусмотренные в  соглашении о гарантиях, такие, как представление доклада ГА и СБ ООН.  

В качестве положительных примеров деятельности Агентства можно привести успешную 

работу представителей экспертов стран-членов по разработке Конвенции по ядерной безопас-
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ности,  Конвенции по безопасному обращению с радиоактивными отходами и отработавшим 

ядерным топливом, Конвенции о физической защите ядерного материала, Конвенции об опе-

ративном оповещении о ядерной аварии, Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма. 

Заслуги Международного агентства по атомной энергии были оценены международным сооб-

ществом присуждением ему в 2005 г. Нобелевской премии мира. 

Решение проблемы нераспространения ядерного оружия на основе деятельности МАГАТЭ 

в XXI веке должно опираться на фундаментальные правовые положения, закрепленные в нор-

мах международного права и нашедших отражения в соответствующих Конвенциях, а также 

на позитивные взаимоотношения государств и народов всего мира. 
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SURĠYA MÜNAQĠġƏSĠ  KONTEKSTĠNDƏ TÜRKĠYƏ VƏ ĠRANIN MARAQLARI 

 

Suriyada uzun müddətdir ki, davam edən daxili siyasi böhran artıq bütövlükdə Yaxın Şərq 

regionu üçün destabilləşdirici amilə çevrilən vətəndaş müharibəsinə keçid etmişdir. Suriya 

böhranının sülh yolu ilə həlli Yaxın Şərq regionu üçün həyat əhəmiyyətli vəzifələrdəndir. Belə 

şəraitdə Suriyada hərbi qarşıdurmanı uzada və ya bu beynəlxalq problemin sülh yolu ilə həllini 

asanlaşdıra bilən xarici aktorların mövqeyinin öyrənilməsi xüsusi aktuallıq kəsb edir. Bu aktorlar 

arasında Türkiyə və İranı xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır. Türkiyə ilə İranın Suriyada toqquşan ciddi 

maraqları var. Bu toqquşma Yaxın Şərqdə gedən proseslərə ciddi təsiri olan hər iki ölkənin 

münasibətlərini istər-istəməz gərginləşdirir. Həm Tehran, həm Ankara Suriya məsələsinə ölüm-qalım 

məsələsi kimi baxır. Çünki hər iki tərəf anlayır ki, Suriya və İraqda gedən proseslərdən uduşlu 

çıxmamaq həm Türkiyənin, həm də İranın dövlət kimi taleyinə, həm də Yaxın Şərqdəki proseslərdə 

xüsusi çəkisinə neqativ təsir edə bilər. Məqalədə də Suriyada baş verən proseslər fonunda Türkiyə və 

İranın maraqları araşdırılmışdır. 
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Йагуб ВЕЛИЕВ,  

доцент, Бакинский Государственный Университет 

Рена РАХИМЗАДА, 

магистр, Бакинский Гасударственный Университет 

 

ИНТЕРЕСЫ ТУРЦИИ И ИРАНА В КОНТЕКСТЕ  КОНФЛИКТА В СИРИИ 

 

Внутриполитический кризис, который уже давно продолжается в Сирии, осуществил пе-

реход в гражданскую войну дестабилизирующим фактором для всего региона Ближнего Во-

стока. Мирное решение Сирийского кризиса является одной из жизненно важных задач 

Ближнего Востока. В етой ситуации продлить военный конфликт в Сирии или принять мир-

ное решение, которое может облегчить эту международную проблему, имеет особое значе-

ние для изучения позиций зарубежных актеров. Среди этих актеров следует особенно отме-

тить Турцию и Иран. У Турции с Ираном есть конкурирующие интересы в Сирии. Это столк-

новение серьѐзно влияет на ситуацию на Ближнем Востоке и, как бы то ни было, напрягает 

взаимоотношения двух стран. И Тегеран, и Анкара считают Сирийский конфликт вопросом 

жизни и смерти. Потому что обе стороны понимают, что не одержание победы в Сирийско-

Иракском конфликте может негативно отразиться на конфликте Ближнего Востока, как 

для Турции, так и для Ирана. В этой статье проанализировались интересы Турции и Ирана в 

фоновых процессов в Сирии. 
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INTERESTS OF TURKEY AND IRAN ĠN THE CONTEXT  

OF THE SYRĠAN CONFLĠCT 

 

The long-lasting internal political crisis in Syria has already turned into a civil war which desta-

bilizes the whole Middle East region. Resolution of the Syrian crisis by peaceful means became vital 

for the whole Middle East region. In this context, it is particularly important to understand the posi-

tions of foreign actors that can either protract the military confrontation or facilitate a peaceful set-

tlement of this international conflict. Among these actors, special attention must be drawn to Turkey 

and Iran.  Turkey and Iran have grave conflicting interests in Syria. This conflict of interests aggra-

vates the relations between both countries which have serious impact on processes in the Middle 

East. They both look at the Syrian problem as a matter of life and death. Because both sides under-

stand that defeat in the processes in Syria and Iraq may have negative influence on the fates of Iran 

and Turkey and on their specific weight in the Middle East. In this article, interests of Turkey and 

Iran against the backdrop of events in Syria have been investigated. 

Keywords:  Turkey, Iran, Syria, Middle East, interests. 

 

Soyuq müharibə baĢa çatdıqdan sonra Yaxın ġərqdə maraqlar mübarizəsinin əsas iĢtirakçıları 

dəyiĢməz qalıb. Ġsrail və Səudiyyə Ərəbistanı bölgədə gedən proseslərin əsas katalizatoru rolunda 

iĢtirak etsələr də, hadisələrin gediĢindən hər zaman yararlanmağa çalıĢan iki dövlət var - Türkiyə və 

Ġran. Bu amil hər iki dövləti daim rəqabətdə olmağa məcbur edib. 

Son illər, özəlliklə AKP iqtidarı dönəmində Ankara və Tehran arasında münasibətlərin xarakteri-

ni iqtisadi əlaqələr müəyyənləĢdirməyə baĢlayıb. Ticarət dövriyyəsini 10 milyard dollara çatdıran bu 

ölkələr yaxın perspektivdə bu rəqəmi 3 dəfə artırmağı planlaĢdırırlar. 450 kilometrlik sərhədə sahib 

Türkiyə və Ġran bölgədə yük daĢımalar sahəsində ciddi rəqabət aparır və bu rəqabət hər iki ölkəni 

Yaxın ġərqdə tranzit daĢımaların ən önəmli ölkələrinə çevirib. Ġran qazının nəqli Türkiyənin özəlliklə 

cənub-qərbi Anadolu bölgələrinin mavi yanacaqla təminatında önəmli rol oynayır və bölgədə sənaye-

nin inkiĢafını stimullaĢdırır. 

Siyasi arenada isə durum tam fərqlidir. Hər iki ölkədə siyasi hakimiyyətlər dəyiĢsə də, maraqlar 

dəyiĢməyib, əksinə proseslərin gediĢinə paralel olaraq daim inkiĢaf edib. Təbii ki, nüfuz dairəsi 

uğrunda mübarizə Türkiyə və Ġranın bir çox nöqtələrdə maraqlarının toqquĢmasına gətirib çıxarır. Tü-

rkiyə-Ġran münasibətlərinin xarakterini müəyyənləĢdirən bir neçə faktor mövcuddur. Bunlar PKK, 

Ġraq və Suriya, habelə enerji məsələləridir. 

Son dövrlərdə  Türkiyə-Ġran əlaqələrinə təsir edən ən əhəmiyyətli faktorlardan biridə  iki ölkənin 

Suriya böhranı ilə bağlı maraqlarının toqquĢmasıdır. Suriya böhranı ilə əlaqədar bölgə ölkələri fərqli 

həll variantlarını müdafiə edən iki qrupa ayrılmıĢ, Türkiyə və Ġran fərqli qruplarda yer almıĢdır. 

Iranın  Suriya ilə strateji tərəfdaĢlığı Yaxın ġərqdə siyasi vəziyyətin əsas amillərindən biridir. ĠĠR 

və SƏR arasında strateji tərəfdaĢlıq Ġranda islam inqilabının qələbəsindən dərhal sonra baĢlamıĢdır. 

Ələvilərin Ģiələrə yaxın olmasına baxmayaraq, DəməĢq-Tehran alyansı dini həmrəylikdən deyil, ge-

osiyasi məqsədə müvafiqlik zərurətindən yarandı. Tehran üçün bu, ərəb dünyasında Ġran təsirinin 

yayılmasına zəmanət verməklə yanaĢı, həm də Livanda Ġran yönümlü "Hizbullah" hərəkatı üçün arxa 
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cəbhədə platsdarm yaratmaq imkanı verirdi. DəməĢqin Ġranla müttəfiqlik münasibətlərini qurmaq 

istəyi üç amildən irəli gəlir. Birincisi, Əsəd rejimi ilə ölkə daxilindəki sünni fundamentalistlər arasın-

da sərt qarĢıdurma Ģəraitində bəəsçilər küfrdə (inamsızlıqda) ittiham olunmamaq üçün Tehrandakı Ģiə 

dini rejiminin dəstəyini almalıdırlar. Ġkincisi, "Hizbullah" Ģiə hərəkatı DəməĢqin Livanda üstünlüyə 

nail olma istiqamətində göstərdiyi səylərində onun əsas müttəfiqi oldu. Üçüncüsü, hər iki dövləti bir-

birinə yaxınlaĢdıran Səddam Ġraqı ilə düĢmənçilik münasibətləri idi. 

2000-ci ildə DəməĢqdə hakimiyyətə BəĢər Əsədin gəliĢindən sonra vəziyyət dəyiĢdi. Suriyanın 

xarici siyasət kursu iĢlənərkən, Ġran təsiri üstünlük təĢkil edir, Ġranla müttəfiqlik isə Suriya diplomati-

yasının əsas prioritetinə çevrilirdi. 2005-ci ilə yaxın Ġran, Ġraq, Suriya və Livanın iĢtirakı ilə "Ģiə ay-

parası"nın yaradılması perspektivi meydana gəldi. Ġraqda Ġranla geosiyasi alyansın formalaĢmasına 

2005-ci ilin parlament seçkilərində Ģiə partiyalarının qələbəsi Ģərait yaradırdı. Livanda Ġran yönümlü 

və Suriya yönümlü "Hizbullah" Ģiə hərəkatının mövqeləri xeyli gücləndi. 

Suriyadakı daxili siyasi böhran ölkəni misilsiz dərəcədə zəiflətdi və ərəb ġərqində Ġranın ge-

osiyasi mövqelərinə ciddi zərbə vurdu. Suriya böhranının səbəblərinin araĢdırılması bu məqalənin 

çərçivələrindən kənara çıxır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi (liberal islahatların gediĢində Su-

riya kəndlilərinin və dövlət müəssisələri iĢçilərinin xeyli hissəsinin yoxsullaĢması) və daxili siyasi 

(suriyalıların çox hissəsinin avtoritar rejimdən və xüsusi xidmət orqanlarının özbaĢınalığından na-

razılığı) amillərdən baĢqa, ölkədə siyasi vəziyyətin kəskinləĢməsinə xarici amil – ABġ və onun müt-

təfiqlərinin Suriya dövlətini destabilləĢdirmək cəhdləri də təsir göstərdi. ABġ və Fars körfəzinin 

mühafizəkar monarxiyalarının Suriyaya qarĢı sarsıdıcı hərəkətlərinin səbəblərindən biri "müqavimət 

oxu"nu (Tehran-DəməĢq-"Hizbullah"-"Həmas") kəsmək və Ġranın Yaxın ġərqdə mövqelərini 

zəiflətmək istəyi oldu. Hadisələrin bu cür inkiĢafında ABġ-ın regiondakı müttəfiqləri – Ġsrail və 

Səudiyyə Ərəbistanı maraqlı idilər. Onlar Ġranın siyasətini özlərinin milli təhlükəsizliyinə təhdid 

hesab edirlər. Fars körfəzi dövlətlərini Suriyaya qarĢı sarsıdıcı aksiyaları təĢkil etməyə təhrik edən 

əsas amillərdən biri Suriya-Ġran alyansını dağıtmaq arzusudur. 2011-ci ilin yaz aylarında Səudiyyə 

Ərəbistanının ali rütbəli Ģəxslərindən biri Amerikanın keçmiĢ vitse-prezidenti Dik Çeyni administra-

siyasının rəhbəri Con Hanna ilə söhbətində əmin olduğunu bildirmiĢdir ki, Suriyada rejimin 

dəyiĢməsi Səudiyyə Ərəbistanına həddindən artıq müsbət təsir göstərəcəkdir. O, demiĢdir: "Kral bilir 

ki, Ġslam Respublikasının özünün iflasından baĢqa, Ġranı Suriyanı itirməkdən daha çox heç nə zəiflədə 

bilməz".  

2013-cü ilin payız aylarına qədər Körfəz monarxiyalarının Suriya məsələsi ilə bağlı mövqeləri 

ABġ-ın maraqları ilə tam üst-üstə düĢürdü. Bu yanaĢmaların təhlili Corc Fridmanın "Suriya, Ġran və 

Yaxın ġərqdə qüvvələr balansı" adlı məqaləsində verilmiĢdir. Fridmanın rəhbərlik etdiyi "Stratfor" 

mərkəzinin çox vaxt "kölgə MKĠ" adlandırıldığını nəzərə alaraq, qeyd etmək lazımdır ki, həmin 

məqalə sadəcə ekspert rəyi deyil. Burada "Amerika qoĢunlarının bölgədən çıxarılmasından sonra 

qüvvələr balansında miqyaslı dəyiĢikliklərdən və nəticədə Ġranın marginal ölkədən fövqəldövlətə 

çevriləcəyindən" narahatlıq ifadə olunur. Fridman Ġran-Suriya strateji tərəfdaĢlığının səbəblərini 

aĢağıdakı kimi təhlil etmiĢdir: "Ġrandakı islam rejimi dünyəvi Suriya rejiminə Livandakı Ģiə funda-

mentalizmindən immunitet verdi. Daha əhəmiyyətlisi odur ki, həmin rejim Livan avantüralarında ona 

dəstək verdi və Suriyanın özündə sünni çoxluğunun mümkün etirazlarından müdafiə etdi". Məqalədə 

qeyd edilir ki, Ġran-Suriya alyansı uzunmüddətli perspektiv üçün stabil konturlar almaqdadır. Buradan 

da belə nəticə əldə olunur ki, Əsəd rejimi qaldıqda (məqalə Suriyada etiraz aksiyalarının qızğın vax-

tlarında yazılmıĢdır), bundan ən çox udan Ġran olacaqdır. Fridman yazır: "Ġraq uzun müddət Ġranın 

təsiri altına düĢərsə, yerdə qalan dünyadan təcrid olan, amma Ġran tərəfindən dəstəklənən Əsəd rejimi 

isə sağ qalarsa, bu, Tehrana Əfqanıstanın qərbindən Aralıq dənizinin sahillərinə qədər (Suriya və 
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"Hizbullah" əraziləri vasitəsilə) uzanan məkanı öz təsir sferasına salmağa imkan verər. Belə bir per-

spektiv Ġran hərbi qüvvələrinin qərb istiqamətində fəallaĢmasına təkan verər ki, bunun da uzaqgedən 

nəticələri ola bilər". Fridmanın fikirlərinə görə, belə olduğu halda, Səudiyyə Ərəbistanının və 

Ġordaniyanın Ģimal sərhədləri, habelə Türkiyənin cənub sərhədləri Ġranın təsir sferasına düĢə bilər. 

Ġranın bu bölgəyə xeyli qüvvə gətirmək imkanı xüsusən də Səudiyyə Ərəbistanı üçün riski daha da 

artırır. Fridmana görə, hadisələrin bu cür gediĢatının qarĢısını almaq üçün BirləĢmiĢ ġtatlar, Səudiyyə 

Ərəbistanı və Ġsrail əlindən gələni eləməlidirlər.(5) 

2011-ci ilin sonundan etibarən Ġran BəĢər Əsəd hökumətinə əsaslı iqtisadi, hərbi və siyasi yardım 

göstərir. Daxili silahlı müxalifət və onun xarici himayədarları (ABġ, Türkiyə, Qətər, Səudiyyə Ərəbi-

stanı, Avropa Birliyi ölkələri) tərəfindən güclü təzyiqə baxmayaraq, bu, rejimə hakimiyyətdə qal-

maqda köməklik edir .BəĢər Əsədə hərbi yardım göstərməklə yanaĢı, iranlılar eyni zamanda Suriya 

böhranının həlli istiqamətində diplomatik səylər də göstərirlər. Tehran hesab edir ki, qarĢı-qarĢıya du-

ran tərəflərin heç biri hərbi yolla qalib gələ bilməyəcəkdir. Suriyada münaqiĢənin baĢladığı andan 

Ġran rəhbərliyi dərk edirdi ki, hakim rejim inqilabi hadisələrə tab gətirə bilməyəcəkdir. Buna görə də 

o, Suriya hakimiyyətinə rejimin əsaslarını qoruyub saxlamağa imkan verən islahatlar aparmağı 

tövsiyə edirdi. DəməĢqə kömək etmək üçün Ġran xaricdəki Suriya müxalifəti və onun rəhbərliyi ilə 

Avropada bir sıra görüĢlər keçirdi, hətta Suriya "Müsəlman qardaĢları"nın baĢçısı M.Tayfurla 

danıĢıqlar da apardı.  

Suriya böhranının uzanması Ġran üçün neqativ nəticələrə səbəb ola bilər. ĠĠR-in ərəb dünyasında 

mövqelərini möhkəmləndirən və Tehrana Aralıq dənizinə çıxıĢı təmin edən güclü tərəfdaĢ əvəzinə 

iranlılar qarĢısında indi silahlı müxalifətin hücumlarını susdurmaq məcburiyyətində qalan və xeyli 

iqtisadi və hərbi yardıma ehtiyacı olan bir tərəfdaĢ durur. Bundan baĢqa, DəməĢqə gələcəkdə də 

yardım göstərdiyi təqdirdə, bu, Tehranı imicinə xələl gətirər. 

Ġranda artıq dərk olunur ki, Suriyanın 40 il ərzində "Bəəs" partiyası tərəfindən yaradılan siyasi 

sisteminin taleyi artıq həll olunmuĢdur və onu bərpa etmək mümkün deyil. Ġranın mühafizəkar 

dairələrinin və Ġslam Ġnqilabı KeĢikçiləri Korpusunun ruporu olan nüfuzlu "Ettelaat" qəzetində dərc 

edilən "Panərəbizm və ərəb baharı: mental uğursuzluq" və "Ərəb baharı: "stabil" siyasi strukturların 

kənarında cəmiyyətdə qeyri-stabillik" adlı məqalələr deyilənlərin əyani sübutudur. Məqalələrdə Suri-

yanın siyasi sisteminin təməl daĢını təĢkil edən dünyəvi ərəb millətçiliyi ideologiyası kəskin tənqid 

atəĢinə tutulur. 

Ġranın Suriya böhranı kontekstində atdığı addımların təhlilindən bir sıra nəticələr əldə etmək 

mümkün olur. Birincisi, indiki Suriya hökumətinin iflası Tehranın geosiyasi mövqelərinə ciddi zərbə 

vura bilər .Suriyada gedən vətəndaĢ müharibəsinin belə bir sonu Ġranın ərəb dünyasında mövqelərini 

zəiflədər, onun regionda cərəyan edən proseslərə təsir etmək və Livandakı "Hizbullah" Ģiə hərəkatına 

dəstək göstərmək imkanını azaldar. Qətər qaz kəmərinin tikintisi ilə bağlı planları nəzərə alaraq, qeyd 

etmək olar ki, Əsədin məğlubiyyəti Ġranın iqtisadi maraqlarına da ciddi zərbə vurardı. Bununla 

əlaqədar iranlılar orta müddətli perspektivdə Əsəd hökumətinə dəstək göstərməkdə davam edəcəklər. 

Eyni zamanda, realist düĢüncəli Ġran siyasətçiləri dərk edirlər ki, B.Əsəd Suriya uğrunda gedən 

mübarizədə məğlub da ola bilər. Belə Ģəraitdə Ġran Suriyada etibarlı və uzunmüddətli mövqe tutmağa 

çalıĢır. Bu, ona hətta rejimin dəyiĢdiyi və hakimiyyətə bu və ya digər yollarla sünni islamçılarla bağlı 

olan müxalifətin gəldiyi təqdirdə belə, yeni Suriya rəhbərliyinə təsir göstərmək imkanı verərdi. "Hiz-

bullah"ın köməyi ilə Ġran Suriyada hərbiləĢmiĢ gizli təĢkilatlar yaratmıĢdır. Bu qruplar Əsəd rejiminin 

nizami hissələri ilə birlikdə qiyamçılarla vuruĢur. ĠĠR-in uzunmüddətli məqsədi, Suriyanın etnik və 

konfessional əlamətlərə görə parçalandığı halda, bu ölkədə etibarlı əməliyyat mövqelərini tutmaqdır. 

Ġkincisi, Suriyada baĢ verən hadisələri Ġran-Səudiyyə Ərəbistanı qarĢıdurması kontekstində 
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nəzərdən keçirmək lazımdır. Regiondakı vəziyyətin əsas amillərindən birinə çevrilən bu qarĢıdurma 

çoxdandır ki, "soyuq", bəzi yerlərdə isə hətta "qaynar" qarĢıdurma xarakterini almıĢdır. Hal-hazırda 

Suriyadan baĢqa Ġraq, Livan, Yəmən və Bəhreyndə də qarĢıdurma vüsət almaqdadır. Ġslam dünyasın-

da Ģiə icmasının minoritarlığını nəzərə alaraq, qeyd etmək olar ki, Ġranın sünni-Ģiə münaqiĢəsinə cəlb 

edilməsi bu ölkə üçün uzunmüddətli neqativ nəticələrə səbəb ola bilər.  

Üçüncüsü, milli ərəb dövlətlərinin dağılması obyektiv olaraq ĠĠR-in Yaxın ġərqdə mövqelərini 

gücləndirir. ХХI əsrin əvvəllərinə qədər ərəb ġərqində əsas siyasi qərarlar Qahirə-DəməĢq-Bağdad 

xətti ilə qəbul edilirdi. 2003-cü ildə Amerikanın təcavüzünə məruz qalan Ġraq faktiki olaraq bir neçə 

hissəyə bölündü. Misir siyasi böhran keçirir. Arası kəsilməyən vətəndaĢ müharibəsi nəticəsində 

Suriya dünya siyasətinin subyektindən obyektinə çevrilməkdədir. Belə bir Ģəraitdə Yaxın ġərqdə Ġran 

və Türkiyə kimi aktorlar ön plana çıxır.(6) 

Türkiyə-Suriya sərhədi 910 km-dir və Türkiyənin ən uzun sərhəd xəttinə sahib qonĢusu 

Suriyadir. Ġki ölkə arasında iqtisadi və təhlükəsizlik sahələrində coğrafi yaxınlıqdan irəli gələn 

qarĢılıqlı asılılıq mövcuddur. Suriya Türkiyənin Livan, Ġordaniya və digər Ərəb ölkələrinə açılan 

qapısı rolunu oynayır. Ġki ölkədə sərhədə yaxın bölgələrdə yaĢayan vətəndaĢlar arasında qohumluq 

bağları vardır. 

Türkiyə-Suriya əlaqələrinin yaxın keçmiĢinə baxdıqda Hatay məsələsi və su probleminin önə 

çıxdığını görmək olar. 1990-cı illərdə isə ikitərəfli əlaqələrdə ən əhəmiyyətli problem Hafiz Əsəd 

rejiminin PKK terror təĢkilatına verdiyi dəstək olmuĢdur. Ġki olkə arasında problemlərə baxmayaraq 

Türkiyə-Suriya əlaqələri beynəlxalq və regional Ģəraitin təsiri və  hər iki ölkədəki siyasi iqtidarın 

seçimiylə nisbətən qısa bir müddət içində inkiĢaf etmiĢdir. ABġ-ın Ġraqı iĢğal etməsindən sonra 

təhlükəsizlik qayğıları artan və istər Qərb ölkələri, istrsə də Ərəb dünyası tərəfindən təcridə  məruz 

qalan Suriya Türkiyə ilə əlaqələrini gücləndirməyə çalıĢmıĢdır. BəĢər Əsəd iqtidarı Qərb ilə 

əlaqələrində və iqtisadi inkiĢaf sahəsində Türkiyənin dəstəyinin qiymətli olduğunu anlamıĢdır. 

Türkiyə də ABġ iĢğalı sonrası Ġraq məsələsində və Yaxın ġərqdə sülh və sabitliyin təmini məqsədiylə 

Suriya ilə əlaqələrin inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində iradə göstərmiĢdir. PKK terror təĢkilatının lider 

heyətinin və üzvlərinin əhəmiyyətli bir hissəsini suriyalıların təĢkil etməsi, bölgədə Ġranla davam 

edən rəqabət və Ərəb dünyası ilə artan ticarət əlaqələri Suriyanı Türkiyə üçün əhəmiyyətli etmiĢdir. 

Suriya Türkiyənin Ərəb dünyası ilə reallaĢdırdığı ticarətdə tranzit ölkə halına gəlmiĢdir. 

Türkiyə-Suriya əlaqələrinin olduqca yaxĢı səviyyədə olduğu belə bir dövrdə, Yaxın ġərqdə Ərəb 

baharı adlandırılan proses baĢlamıĢdır. Türkiyə Ərəb ölkələrində demokratik haqq və azadlıq tələbləri 

ilə ortaya çıxan xalq hərəkatlarına dəstək vermiĢdir. Türkiyənin xalq hərəkatlarını dəstəkləməyə 

yönəlmiĢ siyasəti Suriya böhranında problemli bir zəminlə qarĢılaĢmıĢdır. Suriyadakı müxalifət 

hərəkatının Əsəd rejiminə qarĢı mübarizədə nəticə əldə edə bilməməsi, böhranın vətəndaĢ müharibəsi 

halını alaraq regional və qlobal bir ixtilafa çevrilməsi Türkiyəni cənub sərhədində ciddi bir imtahanla 

qarĢı-qarĢıya qoymuĢdur. Böhran Türkiyənin təhlükəsizliyini təhdid etməklə yanaĢı Ankaranın bölgə 

ölkələriylə olan əlaqələrinə, Yaxın ġərqdə siyasi və iqtisadi sahələrdə təsis etdiyi əməkdaĢlıq 

prosesinə də mənfi təsir göstərir. Getdikcə gərginləĢən, vətəndaĢ müharibəsinə çevrilən böhran 

Türkiyəyə birbaĢa təsir göstərməyə baĢlamıĢdır. Qaçqınlar  problemi, Suriyanın Ģimal-Ģərqindəki 

separatçı meyllər və iki ölkə arasındakı iqtisadi əlaqələrin kəsilməsi Suriyadakı böhranın Türkiyəyə 

birbaĢa təsir etdiyini göstərən amillərdir. (1, s. 39-41) 

Suriya böhranı Türkiyənin cənubunda qaçqınlar problemini özü ilə bərabər gətirmiĢdir. 

QarĢıdurmadan qaçan Suriya vətəndaĢları qonĢu ölkələr, o cümlədən Türkiyə ərazisinə sığınmıĢdır. 

Suriya, Ġraq və baĢqa əsilli qaçqınlar daxil olmaq üzrə bu ana qədər 3,1 milyondan çox qaçqın 

Türkiyədə qeydiyyatdadır. QonĢu ölkələrdə Ģiddətin durmadan yüksəlməsi səbəbiylə 2016-ci ildə 
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Suriya və Ġraqdan Türkiyəyə qaçqın axınının nə ölçudə olacağı məlum deyildir. Bundan baĢqa, 2015-

ci ildə dəniz yolu ilə 850.000-dən çox adamın Türkiyədən Yunanıstana keçdiyi qeydə alınmıĢdır. 

Əksəriyyəti suriyalı olmaqla, bunların 100.000  nəfərdən çoxu  yalnız 2016-cı ilin ilk iki ayında 

gəlmiĢdir. Hal hazırda Türkiyə hökuməti 25 düĢərgədə 280.000 qaçqına ev sahibliyi edir. Hökumətin 

böhranın baĢlanğıcından bəri 7 milyard Avrodan çox xərc çəkdiyi təxmin edilir. Hökumətin böyük 

səylərinə, yerli hakimiyyət orqanlarının və ev sahibi birliklərin səxavətinə baxmayaraq, düĢərgələrin 

xaricində yaĢayan Suriyalı qaçqınların 90%-dən çoxu ümumiyyətlə naməlum vəziyyətdədir və 

olduqca məcburedici Ģərtlər altında həyatda qalmaqdadır. Həm qaçqınların varlığının həm də Suriya 

və Ġraqda davam etməkdə olan qarĢıdurmanın sosial-iqtisadi və siyasi təsiri ölkə səviyyəsində 

qaçqınların yaĢadığı bölgələrdə toplumlar arası gərginliyə yol açmıĢ, köçkünlərin və qaçqınların 

Avropa Birliyi sərhədlərinə doğru hərəkət etməsinə səbəb olmuĢdur. Böhranın baĢlanğıcından bəri 

Suriya böhranına istiqamətli Avropa Birliyi tərəfindən Türkiyəyə təmin  edilən humanitar yardım və 

uzun müddətli dəstək daxil olmaqla ümumi fond 445 milyon Avrodan çoxdur. (7) 

Suriya böhranı iki ölkə arasındakı iqtisadi və ticarət əlaqələrini də böhran nöqtəsinə gətirmiĢdir. 

2009-cu ildə Yüksək Səviyyəli Strateji ƏməkdaĢlıq ġurasının təsis edilməsiylə bir çox sahədə 

əməkdaĢlığa gedən, qarĢılıqlı vizaları qaldıran iki ölkənin ikitərəfli ticarət həcmi sürətlə artmıĢdır. 

Suriyadakı böhranla birlikdə Türkiyənin bölgədə baĢlatdığı iqtisadi inteqrasiya prosesi yarımçıq 

qalmıĢ, iki ölkə arasındakı ticarət əlaqələri ciddi ölçüdə zərər görmüĢdür.Türkiyənin Ərəb dünyasına 

çıxıĢını təmin edən Suriyadan keçən quru yolları böhran səbəbiylə bağlanmıĢdır. Suriya 

torpaqlarından keçən quru yollarının bağlanması Türkiyənin ərəb dünyası ilə də etdiyi ticarətə zərər 

vermiĢdir.(4, s. 296) 

Suriyadakı böhranın Türkiyəyə iqtisadi baxımdan təsirlərindən biridə turizm gəlirləri ilə bağlıdır. 

Türkiyə ilə Suriyan arasında vizaların qarĢılıqlı qaldırılmasından sonra xüsusilə Türkiyəyə gələn 

suriyalı turistlərin Aralıq dənizi və Cənub-ġərqi Anadoludakı turizm gəlirlərinə əhəmiyyətli təsiri 

olmuĢdur. Böhrandan əvvəl Suriyalı turistlərin ziyarət etdiyi bölgələrdəki sahibkarlar, böhrandan 

sonra turist sayındakı azalmadan mənfi təsirlənmiĢ və bu vəziyyət Ģəhərlərin iqtisadi həyatına da 

ümumiyyətlə mənfi təsir etmiĢdir. 2009-ci ildə Suriyadan gələn turist sayı 400 minə yaxın olmuĢ, 

2012-ci ildə 235 min 614 nəfər səviyyəsinə  enmiĢdir. (3, s.7) 

Qaçqınlar məsələsi, PKK problemi və Suriyanın Ģimalındakı separatçı meyllər, ikitərəfli iqtisadi 

əlaqələrin minimum səviyyəyə enməsi böhranın Türkiyəyə birbaĢa təsirini göstərir. Dolayı Ģəkildə isə 

böhran Ankaranın Tehran və Bağdadla olan əlaqələrinə təsiri göstərmiĢdir. Türkiyənin Əsəd rejiminə 

qarĢı müxalifət hərəkatını dəstəkləməsi, regional strategiyasını Əsəd iqtidarının ayaqda qalmasına 

bağlayan Ġranla əlaqələrinə mənfi təsir etmiĢdir. 

Türkiyə ilə Ġranın Suriyada toqquĢan ciddi maraqları var. Bu toqquĢma Yaxın ġərqdə gedən 

proseslərə ciddi təsiri olan hər iki ölkənin münasibətlərini istər-istəməz gərginləĢdirir. Həm Tehran, 

həm Ankara Suriya məsələsinə ölüm-qalım məsələsi kimi baxır. Çünki hər iki tərəf anlayır ki, Suriya 

və Ġraqda gedən proseslərdən uduĢlu çıxmamaq həm Türkiyənin, həm də Ġranın dövlət kimi taleyinə, 

həm də Yaxın ġərqdəki proseslərdə xüsusi çəkisinə neqativ təsir edə bilər. 

Ġranın xarici siyasəti və Türkiyənin bölgə iqtisadiyyatından əldə etdiyi gəlirləri bir-birinə zidd 

olub, iqtisadi mənfəətə təsir edəcək vəziyyətə gəlib. Ġran öz xarici  siyasətində enerji faktorundan 

istifadə edərək beynəlxalq arenada bu amildən siyasi divident qazanmaq üçün yararlanır və bu 

siyasətini Türkiyəyə qarĢı dəfələrlə istifadə edib. Əslində Ġranın bu addımı iqtisadi maraqların 

müdafiəsindən çox,Türkiyənin son zamanlar Suriya məsələsində ön planda olmasından qaynaqlanır. 

Ġraqda ĠġĠD mövzusu gündəmə gəldikdən sonra Türkiyə regionda sülhpərvər missiyası ilə önə çıxıb. 

Lakin Türkiyənin bölgədə xüsusi çəkisi hər gün dəyiĢməkdədir. Beynəlxalq səviyyədə verilən 
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vədlərin yerinə yetirilməməsi, Suriya böhranını ilk günlərində supergüclərin Türkiyəyə dəstək 

verməsinə rəğmən, sonradan bu dəstəyi geri çəkməsi Ankaranı meydanda faktiki tək qoyub. Beləliklə 

Suriya mövzusu Türkiyə üçün bir düyünə çevrilib və ölkənin daxili və xarici siyasətində mənfi izləri 

buraxıb. 

Avqustun sonlarında Türkiyə Silahlı Qüvvələri "Fərat qalxanı" adlı hərbi əməliyyat çərçivəsində 

və Azad Suriya Ordusu (ASO) döyüĢçülərinin də iĢtirakı ilə Suriyanın Cərablus Ģəhərinə qoĢun 

yeridərək, bu bölgədəki "Ġslam Dövləti"nin (ĠġĠD) dayaq məntəqələrinə çox ciddi zərbələr endirdi. 

Fərat Qalxanı Əməliyatı və ya Cerablus döyüĢü - Ġraq ġam Ġslam Dövlətinə qarĢı Türkiyə Silahlı 

Qüvvələri, Azad Suriya Ordusu və Türkman hərbi birləĢmələrinin baĢlatdığı hərbi əməliyyatdır. 

Türkiyə qüvvələri əməliyyatda ĠġĠD və YPG düĢərgələrinin vurulduğunu bəyan  etmiĢdir. 22 avqust 

2016-ci ildə Ġraq ġam Ġslam Dövləti tərəfindən həyata keçirilməsi düĢünülən Qaziantep terror aktına 

cavab olaraq Türkiyə Hava Qüvvələri Cerablus və Menbici bombardımana tutmuĢdur. 25 avqustda 

Türkiyə Silahlı Qüvvələrnini rəsmiləri ələ keçirilmiĢ ərazilərin ilhaq edilməyəcəyini və Azad Suriya 

Ordusuna təhvil veriləcəyinin açıqlamasını vermiĢdir.(9) Cərablusdan geri çəkilən ĠġĠD yaraqlılarının 

yerini isə gözlənildiyi kimi Azad Suriya Ordusu aldı. Suriya münaqiĢəsinin baĢlamasından bu günə 

qədər Türkiyə ilk dəfədir ki, açıq Ģəkildə ASO-ya hərbi dəstək vermək üçün baĢqa ölkəyə hərbi 

müdaxilə etmiĢ oldu. 

Bir çox müstəqil araĢdırmaçıların rəyinə görə isə Türkiyə Suriya ərazisinə qoĢun yeritməklə 

əslində çox böyük riskə gedir. Türkiyə qoĢunlarının Suriyada hələ uzun müddət qalacağı istisna deyil. 

BaĢ nazir Binali Yıldırımın da ABġ -ın Vitse-prezidenti Co Baydenlə birgə keçirdiyi mətbuat 

konfransında açıq Ģəkildə "Suriyada nə qədər lazımdırsa, o qədər qalacağıq" ifadəsini iĢlətməsi faktı 

da bunu təsdiq edir. 

Aydındır ki, Türkiyənin burda hərbi varlığının üç prioritet məqsədi var, birincisi Suriya-Türkiyə 

sərhəd bölgələrində fəallaĢan, özünü Ġslam Dövləti adlandıran qruplaĢmanı buradan birdəfəlik 

uzaqlaĢdırmaq, ikincisi isə Suriyada təsiri get-getə artan etnik kürdləri Fərat çayının Ģərq tərəfinə 

sıxıĢdırmaqdır. 

Üçüncü məqsəd isə təbii ki, azad edilən ərazilərdə (Cərablusdan Azez Ģəhərinə qədər) 

terrorçulardan tamamilə təmizlənmiĢ bufer zona yaratmaqdır. Bufer zonanın yaradılmasının həm 

Suriyadakı münaqiĢədən qaçmağa çalıĢan qaçqınların hərəkətini daha da asanlaĢdıracağı gözlənilir. 

Bu məqsədlərin qısa müddətdə həyata keçirilib keçirilməyəcəyini demək çətin olsa da hələ ki, 

üstünlüyün Türkiyənin tərəfində olduğu aydındır. Maraqlısı odur ki, Ağ Ev hərbi əməliyyatlar 

baĢladıqdan dərhal sonra "Türkiyənin terrora qarĢı olan mübarizəsini dəstəklədiyi" açıqlamasını 

yaydı. O günlərdə Ankarada rəsmi səfərdə olan vitse-prezident Co Bayden də bunu mətbuat önündə 

təkrar etdi. Görünür ABġ baĢda olmaqla Qərb ölkələri türk ordusunun timsalında Suriya və Ġraqda 

dərin kök salan ĠġĠD-ə qarĢı mübarizə aparan peĢəkar bir müttəfiq əldə etdiklərini qəbul edirlər. 

Avropa ölkələrini də təhdid edən "Ġslam Dövləti"nin türk ordusuna elə də ciddi müqavimət göstərə 

biləcək mexanizmləri olmadığından məsələ onların xeyrinə həll edilə bilər. 

Lakin rəsmi VaĢinqtonu qane etməyən bir məsələ Ankaranın kürdlərə qarĢı olan barıĢmaz 

mövqeyidir. Türkiyə qəti Ģəkildə Suriyadakı kürdlərlə hər hansı danıĢıqlara getmək niyyətində deyil, 

həmçinin də Suriyada yeni kürd dövlətinin yaranmasının da qəti əleyhinədir. Lakin Ankaranın kürd 

məsələsindəki mövqeyi ilə heç də bütün ölkələr razı deyil. Rəsmi VaĢinqton Suriyada fəaliyyət 

göstərən PYD-nin (və onun hərbi qanadı YPG) əsas dəstəkçisi olaraq bilinir. 

Digər maraqlı məqam isə Türkiyənin hərbi müdaxiləsinə Rusiya və Ġranın münasibətidir. 

Bilindiyi kimi Ġran və Rusiya həm Suriyanın ərazi bütövlüyünü, həm də BəĢir Əsəd rejimini 

dəstəkləyirlər. Ġran Xariçi ĠĢlər Nazirinin sözcüsü Bahram Kasimi verdiyi açıqlamada, "Suriya 
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torpaqlarında terrorist qruplarla mücadilə beynəlxalq hüquq çərçivəsində, ölkələrin ərazi bütövlüyü 

və mərkəzi hökumətlə koordinasiyalı Ģəkildə edilməlidir" ifadəsini bildirmiĢdi.(10) 

Türkiyədə də Ərdoğan hökümətinin son vaxtlar prezident BəĢir Əsədə qarĢı nisbətən daha 

mülayim bəyanatlar səsləndirməsi onu göstərir ki, Ankaranın Suriya siyasətində ciddi dəyiĢiklər 

gözlənilir. Məhz buna görə də Ġran və Rusiya Suriyada davam edən hərbi əməliyyatlara sərt reaksiya 

verməkdən çəkinirlər. 

Bütün bunlara baxmayaraq, qeyd edilidiyi kimi, Türkiyənin keçirdiyi hərbi əməliyyatların da 

kifayət qədər riskləri çoxdur. Beynəlxalq araĢdırmaçılar Türkiyənin bilərəkdən "Suriyadakı bataqlığa" 

girdiyini qeyd edirlər. Düzdür, risklər olsa da türklərin ĠġĠD-ə qarĢı uğurlu əməliyyatları Qərb 

ölkələrinin də maraqlarına xidmət edir. Qərbin qarĢısında duran yeganə dilemma "kürd məsələsidir". 

Ümumilikdə isə Rusiya, Ġran, ABġ, və Əsəd rejimi ilə razılığa gəlinmədən Türkiyənin burda hər 

hansı ciddi hərbi uğurlara imza atması olduqca qəliz məsələdir. Hələ ki, bütün bu ölkələr heç bir fəal 

müdaxilə etmədən sadəcə müĢahidə aparmaqla kifayətlənirlər. Regional güc balansı nəzərə 

alınmadığı təqdirdə isə Türkiyəni bölgədə ciddi məğlubiyyət gözləyə bilər. Yaxın ġərqdə daha da 

dərinləĢən böhran böyük ehtimalla Türkiyənin yeni xarici siyasət kursu götürməsinə səbəb olacaq. 

Rəsmi Ankaranın hər keçən gün ABġ-a olan müttəfiqlik inamı daha da azalır. VaĢinqtonun da passiv 

mövqeyi Türkiyəni Rusiya və Ġran bloku ilə daha da yaxınlaĢmağa vadar edir. Türkiyə artıq açıq-

aydın görür ki, VaĢinqton Suriya məsələsində hələ uzun müddət daha heç bir ciddi uğur əldə edə 

bilməyəcək. Danılmaz həqiqətdir ki, Türkiyə özünün bu çətin günlərində yeni siyasi paradiqmaya və 

strategiyaya ciddi ehtiyac duyur.(8) 

Beləliklə, Yaxın ġərqdə nüfuz müharibəsində tarixi rəqiblər olan Ġran və Türkiyə bu gün Suriya 

məsələsi  ilə bağlı üz-üzə gəlməkdədir. Hər iki tərəf öz maraqlarını təmin etmək üçün gizli yarıĢda 

fərqli layihələrlə irəli çıxmağa çalıĢır. Bu prosesdə hər iki dövlətin yürütdüyü siyasətin bir qolu da 

nüfuz müharibəsində Amerika və Rusiya kimi böyük gücləri öz tərəflərinə çəkmək istəyidir. Bəs 

Türkiyənin bölgədə artan roluna Ġranın münasibəti necədir? Təbii ki, Yaxın ġərqdə gedən proseslərin 

ən aktiv oyunçusu olan Ġranın bu Ģərtlərin diktə edəcəyi gerçəklikləri qəbul etməsi mümkün deyil. 

Çünki, Suriya Ġranın Livandakı ―Hizbullah‖ təĢkilatı ilə əlaqəsini təmin edən yeganə coğrafi həlqədir. 

Bu yol əldən çıxarsa, Ġran və ―Hizbullah‖ arasında əsas əlaqə vasitəsi aradan qalxar və Ġran bölgədəki 

gücünün önəmli hissəsini itirmiĢ olar. Digər tərəfdən Suriyada hakimiyyət, idarəetmə Türkiyə 

iqtidarının ―əlinə keçərsə‖, ərəb dünyasına olan dəhliz Türkiyənin diktəsi və nəzarətində idarə 

olunacaq. Ġran və Türkiyənin Suriyada kəsiĢən maraqlarından birini məhz bu amil təĢkil edir. 
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ĠNGĠLTƏRƏNĠN AVROPA ĠTTĠFAQINI TƏRK ETMƏSĠNĠN ƏSAS SƏBƏBLƏRĠ VƏ 

GÖZLƏNĠLƏN NƏTĠCƏLƏR 

 

Avropa İttifaqının siyasi birlik və ümumi iqtisadi bazar yolunda irəlilələməsi, İngiltərə üçün 

Avropa Parlamenti xeyrinə qismən də olsa suverenliyindən, səlahiyyətlərindən və parlament qanun-

larından imtina etməsi demək idi. İngiltərə milli sərhədləri aşan quruluşa malik Avropa İttifaqını öz 

güc və hegemoniyası üçün bir təhdid olaraq görməklə yanaşı, beynəlxalq məsələlərdə milli mara-

qlarının müdafiyəsi üçün Aİ-dən istifadə etməkdədir. 

Siyasi inteqrasiyanın artması ilə üzv dövlətlərin suveren səlahiyyətlərinin məhdudlaşması, Aİ-nin 

son illərdə iqtisadi cəhətdən ən çətin dövrlərindən birini yaşaması İngiltərədə siyasi elita və ic-

timaiyyət daxilində fikir ayrılıqlarına,bununla da xalqın referendumda Britaniyanın Aİ-ni tərk 

etməsinin leyhinə səs verməsinə gətirib çıxardı. Bu məqalədə İngiltərənin Avropa İttifaqını tərk etmə 

istəyinin əsasında duran səbəblər və Birlik daxilində verdiyi bu radikal qərarın onun gələcəyi üçün 

gözlənilən nəticələri araşdırılacaq. 

Açar sözlər: İngiltərə, Avropa İttifaqı, Referendum, Brexit 
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ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОКИНУТЬ ЕВРОПЕЙСКИЙ 

СОЮЗ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛТАТЫ 

 

Прогресс Европейского союза к политическому союзу и общему экономическому рынку 

означал отказ для Англии от его суверенитета, разрешения и норм парламентской процедуры 

в пользу Европейского парламента. Англия видела Европейский союз, который превышал 

национальные границы как угрозу ее власти и гегемонии. Однако Англия использовала Евро-

пейский союз для защиты национальных интересов в международных отношениях. Ограниче-

ние расширения возможностей государств-членов с улучшением политической интеграции, 

усилие ЕС, чтобы пережить трудные экономические времена вызвало расхождения во мнени-

ях между политической элитой и общественностью в Великобритании. Таким образом Вели-

кобританцы заканчивают тем, что голосовали, чтобы уехать из ЕС В этой статье проана-

лизированы основные причины британского желания покинуть Европейский союз и предсто-

ящие последствия этого радикального решения для будущего Великобритании. 

Ключевые слова :Англия,Европейский союз,Референдум,Брехит, 
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THE PRĠMARY REASONS AND FORTHCOMĠNG CONSEQUENCES OF ENGLAND 

EXĠTĠNG EUROPEAN UNĠON 

 

The progressof the European Union towards a political union and common economic market 

meant a refusal for England from its sovereignty, authorization and parliamentary laws in favor of 

the European Parliament.England saw European Union thatwas transcending national boundaries as 

a threat to its power and hegemony. However, England has been using European Unionfor protection 

of national interestsin international affairs.The limitation of member states’ empowerment with the 

enhancement of political integration,endeavor of EU to survive hard economic times caused differ-

ence of opinion between political elite and public in the UK. Thus,people of Uk end up voting to leave 

the EU. In this article, underlying reasons of Britain’s urge to leave the European Union and forth-

coming consequences of this radical decisionfor the future of UK are to be analyzed. 

Keywords: England, European Union,Referendum, Brexit 

 

Ġngiltərə Avropanın inteqrasiyası ilə bağlı  Birliyin hələ quruluĢ illərində  " Millətlər Birliyi " 

ölkələriylə əlaqələrini gücləndirmək üçün apardığı danıĢıqlara qatılmamıĢdı. Ġngiltərənin siyasi  birlik 

yerinə 1957 Roma Müqaviləsi imzalanarkən Birliyin sərbəst ticarət zonası yaratmasını təklif etməsi, 

Ġngiltərənin ən baĢından bəri Avropa Birliyinə yanaĢmasının təməlini təĢkil edir. Ġngiltərənin bu tək-

lifi ancaq Birliyin yaranmasından iki il sonra Stockholm SaziĢi imzalanaraq Avropa Azad Ticarət 

Zonasının (EFTA) yaradılması ilə həyata keçirilə bilmiĢtir. Beləliklə Ġngilis hökumətinə ticari 

qazancla birlikdə Millətlər Birliyi ölkələriylə olan əlaqələrinə zərər verməyən, dövlətlərin suveren-

liklərini məhdudlaĢdırmayan və onlara siyasi vətəhlükəsizlik baxımından asılılıq yükləməyən EFTA, 

Ġngilis maraqlarına daha çox uyğun gəlirdi.(6,s.26 )1961-ci ildə edilən ümumi üzvlük bağlı müraciəti 

isə Fransa prezidenti Charles De Gaulle tərəfindən Ġngiltərənin içində olduğu çətinlik siyasi vəziyyət 

və ABġ-a olan asılılığı səbəbiylə geri çevrilmiĢdi. (2,s.1)Ġngiltərənin 1967-ci ildəki ikinci müraciəti 

da yenə eyni səbəblərlə rədd edilincə bu gözləmə müddəti Fransa Prezidentinin dəyiĢməsinə qədər 

davam etmiĢ və ancaq 1973-cü il tarixində AĠB-nin qapıları Ġngiltərənin üzünə açılmıĢdır.   

1 Yanvar 1973-cü  ildə baĢlayan Ġngiltərənin AĠB üzvlüyü sonrakı il yaĢanan hökumət dəyiĢikliyi 

ilə birlikdə sorğulanmaya baĢlanmıĢdı. Yeni hökumətdəki ĠĢçi Partiyası üzv dövlətlərə təqdim edilən 

üstünlüklərin Ġngiltərə baxımından ədalətsiz olduğunu irəli sürərək, Ġngiltərəyə təqdim edilən 

imtiyazlı üzvlüklə bağlı Ģərtlərin təkrar nəzərdən keçirilməsini tələb etmiĢdir. (21,s.221)Ġngiltərənin 

üzvlük  Ģərtləri Millətlər Birliyi ölkələrinin Ġngiltərənin AĠB üzvlüyü ilə təhlükəyə girdiyi düĢünülən 

ticarət əlaqələrini yenidən qiymətləndirmək üçün  nəzərdən keçirilmiĢ və müzakirələr nəticəsində 

Ġngiltərə Millətlər Birliyi ölkələrinin də bu bazara girməsini asanlaĢdıracaq, xüsusilə Ģəkər istehsalı və 

ticarəti mövzusunda, bir sıra uğurlu cəhdlərə imza atmıĢdır. Ġngiltərənin Millətlər Birliyi üzvlüyü 

Avropa Ġttifaqına  bir çox üstünlük qazandırmaqdadır. Bunlardan ən əhəmiyyətlisi, Birliyin qurucusu 

olmaqla yanaĢı birliyin ən böyük iqtisadiyyatlarından birinin Ġngiltərənin olmasıdır. Bundan baĢqa, ən 

böyük 16 üzv ölkənin dövlət baĢçısı birbaĢa Kraliça tərəfindən təyin edildiyi üçün birlik üzərində 

Ġngiltərənin birbaĢa bir nəzarətinin olduğunu demək mümkündür.(3,s.12) 

Ġngiltərə Avropa Ġttifaqında  3-cü ən  böyük iqtisadiyyat olmasına baxmayaraq qərarqəbuletmə 



91 
 

prosesində digər böyük dövlətlərlə birlikdə müĢavirə etmək və ən kiçik ittifaq üzvünün belə fikirini 

nəzərə almaq məcburiyyətindədir. Həmçinin Ġngiltərə, Avro zonası xaricində qalmağı seçmiĢ və Ster-

linqin istifadəsinə davam etmiĢdir. Son yaĢanan qlobal böhran ilə birlikdə Avro Zona üzərində bor-

clarla bağlı  təzyiqlər artmıĢ və bir çox ölkə  borcunu ödəyə bilməyəcək vəziyyətə gəlmiĢdir.(15,s.43) 

1973-cü ildən bəri Avropa Ġqtisadi Birliyi üzvü olan Ġngiltərədə, vəzifəyə gələn hökumətlər heç 

bir zaman Avropa Birliyini tərk etmək üçün referendum keçirməyi düĢünməmiĢdi. Həmin hökümətlər 

ittifaqı tərk etməkdənsə Avropa Ġttifaqı daxilində milli maraqlarını hər zaman üçün qorumağı və bunu 

öz lehlərinə çevirməyi üstün tutmuĢlar. Hətta hakimiyyətinin ilk illərində Avropa Birliyini 

dəstəkləyən Margaret Thatcher, 1988-ci ildə Belçikanın Brugge Ģəhərində etdiyi çıxıĢında, 

Ġngiltərənin mövqeyini açıqlayaraq"Brüsseldən idarə edilən yeni böyük bir Avropa dövlətinə "qarĢı 

çıxdığını söyləmiĢ və iqtidarı itirməsinə səbəb olan Thatcherin bu Ģərhi Mühafizəkar Partiyanın 

bölünməsinə yol açmıĢdı. Bu bölünmə bu gün də davam edir. (7,s.15) 

 Ancaq bu görüĢün dəyiĢməsində əsas iki faktor rol oynamıĢdır. Bunlardan biri; iki ildir iqtidarda 

olan Mühafizəkarlar Partiyasının, Avropa Ġttifaqına Ģübhəylə yanaĢmaqdan əlavə, Avropa əleyhdarı 

bir mövqe göstərməsidir. Ġkincisi və daha da əhəmiyyətlisi Avro Bölgəsində yaĢanan iqtisadi 

böhrandır. Böhran, əvvəldən Ġngiltərənin bildirdiyi kimi maliyyə ittifaqının siyasi ittifaq və Avropa 

federasiyasına çevrilmədən  aradan qalxmayacağını göstərmiĢdi. Ai-ni tərk etmə kampaniyasını təĢkil  

edən qruplar üç əsas mövzuya diqqəti cəmləyir: 

 Suverenlik: Ġngiltərənin öz qanunları və qaydaları üzərində daha çox nəzarətə sahib olması 

 Miqrasiya: Ġngiltərənin öz sərhədlərinə daha çox nəzarət edə bilməsi 

 Maliyyə: Ġngiltərənin AĠ-yə hər il etdiyi 19 milyard sterlinq ödəməsinin dayandırması 

 AĠ-nin geniĢlənmə prosesi- Ġngiltərədə üzvlükdən çıxmaq istəyənlərin kampaniyalarının 

açar argümentlərindən biridir.Bu düĢərgəyə görə AĠ-nin üzv olması Ġngiltərənin ölkəyə kimin 

girəcəyini nəzarət edə bilməyəcəyi mənasını verir. (23,s.13) 

AĠ əleyhdarları yeni immiqrantların dövlətə yük olacağının, Ġngiltərənin Türkiyə və digər 

ölkələrin AĠ üzvlüyünə hazırlıq müddətində xərclərini  qarĢılama öhdəliyini yerinə yetirmək 

məcburiyyətində qalacağını bildirir. Bu seqmentə görə 7 ölkənin ümumi əhalisi, yəni 88 milyon adam 

mövcud qaydalar çərçivəsində Ġngiltərədə həyat və iĢ qurmaq haqqına sahib ola biləcək və Ġngilis 

xalqının bu mövzuda fikri belə soruĢulmayacaq. Buna nümunə olaraq, PolĢanı göstərən AĠ 

əleyhdarları, PolĢa 2004-ci ildə AĠ üzvü olduqdan sonra keçid dövründə miqrasiyaya nəzarət edə 

edilmədiyini və AĠ daxili  miqrasiyanın ölkədəki immiqrantların sayını  300 mindən çox olduğunu 

xatırladır.(11, s.112) 

Ġngiltərənin AĠ ilə 'xüsusi status' müzakirələrinin nəticəsində  baĢ nazir David Cameron, AĠ ilə 

2016-cı ilin əvvəlində baĢ tutan müzakirələrin nəticəsində bir razılaĢma əldə etməyə nail oldu. Həmin 

razılaĢma isə, Ġngiltərənin referendumda AĠ-də qalmaq yönündə qərar verməsi ilə həyata 

keçiriləcəkdi. Bu razılaĢma, Ġngiltərəyə 28 ölkə arasında 'xüsusi bir status "verirdi. SaziĢin ən 

əhəmiyyətli maddələrindən biri, AĠ-dən gələn immiqrantlara verilən ictimai yardımlarla əlaqədar 

'təhlükəsizlik əyləci' sistemi idi. Bu sistemə görə AĠ üzvü olan ölkələrdən Ġngiltərəyə gələn 

immiqrantlar ictimai yardımlardan 4 il sonra faydalanmağa baĢlayacaq və bu qaydanın tədbiqi  yeddi 

il ərzində etibarlı olacaqdı.(18,s36) 

AĠ- ölkələrindən gələn immiqrantların Ġngiltərə xaricindəki uĢaqları üçün verilən sosyal yardımın 

miqdarı həmin ölkələrdəki əhalinin həyat səviyyəsi ilə hesablanacaqdı. Ġttifaqın səlahiyyətlərini 

artıracaq tənzimləmələr Ġngiltərəni əhatə etməyəcəkdi. Bu isə Ġngiltərənin heç bir zaman birlik 

tərəfindən  'siyasi inteqrasiyaya məcbur edilməyəcəyi' mənasını verirdi. Ġngiltərənin bir 'təcili qoruma 
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sistemindən' istifadə haqqı olacaqdı. Bu sistem, Londonun qorunmasını, Ġngilis Ģirkətlərinin Avropa 

daxilinə köçməyə məcburiyyətinin dayandırılmasını və Ġngilis müəssisələrinin Avro zonası xaricində 

olduğu üçün 'ayrı-seçkiliyə məruz qalmamasını' təmin etməyi qarĢısına məqsəd qoyurdu.(1,s.325) 

 

23 Ġyun 2016da keçirilən referendumda hər Ģeydən əvvəl qatı sağ, hətta irqçi deyə adlandırılan 

siyasi partiyaların mövqeyinə uyğun bir nəticə oldu. Onsuz da, bundan dərhal sonra Hollandiyada və 

Fransada öz qatı sağçı mövqeyi ilə tanınan liderlər də öz ölkələrində bənzər bir referendum üçün 

çağırıĢ etdi.(24,s.78) 

Ġttifaqın ehtiyyat etdiyi məsələ isə, AĠ- daxilində Ġngilislərin izi ilə gedəcək  liderlərin ortaya 

çıxması ehtimalıdır. Burada sözsüz,sağ partiyalar daha ön plana çıxacaq. Onsuz da, son bir ildə 

Fransa və Almaniyada yayılmaqda olan irqçi, islam düĢməni siyasi baxıĢları Ġngiltərənin bu qərarı 

daha da inkiĢaf etdirəcək. Bu hadisələrin nəticəsini AĠ-dəki birlik və bütövlüyə  zərbə olaraq 

qiymətləndirsək, hətta gələcəkdə  dağılma prosesinə də Ģahid ola bilərik. Britaniyada 

Ģotlandların,irlandiyalıların müstəqillik tələblərinin yenidən gündəmə gəlməsini də hesaba qatsaq, 

ortada birliklərin kiçilməyə doğru getdiyini göstərən bir situasiya olduğunu deyə bilərik. (5,s.31) 

Brexitə səbəb olan ən əsas faktorlardan biri sadəcə Avropanı deyil,bütövlükdə qlobal dünyanı 

qorxudan terror təhlükəsidir. Ġttifaqı lərzəyə salan DAEġ terroru,   Avropanın bəzi ölkələrində 

müsəlman əleyhdarlığını pik nöqtəyə çatdırdı. Bununla bağlı olaraq qaçqın böhranına qarĢı həmin 

ölkələrdə alınan tədbirlər daha da sərtləĢdi, beləliklə Ġngilislər üçün "AĠ-dən ayrılaq" fikri kafi 

səbəblərlə özünə bir çox tərəfdaĢ toplamıĢ oldu.(12,s.81) 

ABġ, Ġngiltərə və Türkiyənin də aralarında olduğu çox sayda ölkə DAEġ'i rəsmi 'terror 

təĢkilatları siyahısına alarkən, bəziləri isə yalnız terror təĢkilatı olaraq qəbul edir, bəziləri də özlərinə 

yönələn konkret bir təhdid olmadıqca hər hansı bir sanksiya tətbiq etmir. Ġngiltərə daha əvvəl Əl-

Qaidənin çətiri altında olaraq qiymətləndirdiyi DAEġ'i iyun 2014-cü ildə müstəqil bir təĢkilat olaraq 

siyahıya daxil etdi. Ġngiltərə hökuməti, DAEġ'i hökmranlıq etdiyi böyük maliyyə resursları və sahib 

olduğu müasir silahlar səbəbiylə daha əvvəl həmsöhbət olduğu bütün terror təĢkilatlarından daha 

təhlükəli hesab edir. Ġngiltərə Suriyada DAEġ'ə qarĢı əməliyyatlara qatılmasa da,o, DAEġ'i, 

qarĢısında bütün dünyanın birləĢməsi gərəkən böyük bir təhdid olaraq xarakterizə edir və 26 Sentyabr 

2014-cü ildən bu yana Krallıq Hərbi Hava Qüvvələri vasitəsilə  Ġraqda DAEġ hədəflərini bombalayır. 

Ġngilis silahlı qüvvələri Ġraqda yerləĢən öz təhlükəsizlik qüvvələrini daimi olaraq təlim və avadanlıqla 

təmin edir.(14,s.73) 

Ġngiltərənin AĠ-dən ayrılması, AĠ-də qatı sağçıların önünü açan bir vəziyyətə gətirib çıxarmaqla 

Avropada yaĢayan xaricilərin, xüsusilə də Müsəlmanların müqəddəratına mənfi təsir göstərəcəkdir.  

Pew Research Center bir araĢdırmasına görə, yüksələn bir artıĢ müĢahidə olunsa belə, Avropanın 

müsəlman əhalisi 2030-cu ilə qədər, Avropa əhalisinin yalnız  8%-ini təĢkil edəcək. Bu hesablamaya 

gorə səthi baxılsa Brexit'in, Müsəlmanların üstündə mənfi təsiri çox da böyük olmayacaq. 

(20,s.156)PolĢalıların toplaĢdığı ərazilərin dağıdılması kimi hadisələrə nəzər salsaq, ġərqi 

avropalılara qarĢı da müxtəlif hücumların baĢ verdiyini görərik; hətta irqçilərin törətdiyi bir hadisədə 

bir PolĢalı vətəndaĢ öldürülmüĢdü; lakin müsəlmanların məruz qaldığı təcavüz hadisələri ġərqi 

Avropalıların məruz qaldıqlarıyla müqayisədə  daha yüksək saydadır. Belə ki, Britaniya 

Müsəlmanları ġurasının hesabatına görə, yalnız referendumdan sonrakı ilk həftə ərzində iĢlənən anti-

müsəlman  cinayətlərinin sayı 100-ə çatmıĢdı. Aparıcı siyasətçilər və jurnalistlərin belə dilə gətirdiyi 

'vətəninizə dönün!' çağırıĢları da daxil olmaq üzrə, Müsəlmanların virtual aləmdə və küçədə məruz  

qaldığı Ģifahi və fiziki zorakılıq hadisələri getdikcə artmaqdadır.(8, s.56) 

Liberalizmin beĢiyi və sənayenin kaĢifi olan Ġngiltərə, qloballaĢma ilə birlikdə sürətlənən köçdən, 
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Avropa Ġttifaqı ölkələri arasında ən çox nəsibini alanlardan biri olmuĢtur. Avropa Ġttifaqı miqrasiya 

siyasətinə qarĢı daha məsafəli davranan Ġngiltərə, bir neçə dəfə miqrasiyanın məhdudlaĢdırılması ilə 

bağlı qərarlar qəbul etmiĢdir. 20-ci əsrin əvvəllərində də  ölkəyə köç edən yəhudi və Ģərqi Avropa 

qaçqınlardan sonra mirasiyaya sərhəd qoyan Ġngiltərə, 1914-ci ildə ölkəsində yaĢayan koloniyaları, 

vətəndaĢlarını təmin etdiyi hüquqların eynisi ilə təmin etmiĢ və 1948-ci Ildə koloniya vətəndaĢlarına 

ölkədə məskənsalma icazəsi vermiĢ,ancaq 1962-ci ildə bu qanunun tətbiqini tamamilə aradan  

qaldırmıĢtır.(17,s.224) Ġngiltərə, öz miqrasiya siyasəti ilə yanaĢı Avropa Ġttifaqı immiqrant siyasətini 

da izləməkdədir. Sağçı Mühafizəkar Partiyanın iqtidarının baĢlamasıyla, miqrasiya siyasətinə bəzi 

dəyiĢikliklər gətirilmiĢtir. Miqrantlar arasında koloniyalar, iĢçilər və qaçqınlar üstünlük təĢkil edir. 

Avropa ölkələri nəzdində Ġtalyanlar və yunanlılar arasından məĢhur olan Ġngiltərə, 2004 və 2009-cu 

illərdə AĠ-yə daxil olan PolĢa, Ruminya və Bolqarıstan da miqrant axıĢına məruz qalmıĢdır. 

AĠ-nin qurucu üzvü və güclü iqtisadiyyatlarından biri olan Ġngiltərə, inkiĢaf etmiĢ maliyyə 

sektoru səbəbiylə qlobal böhranın təsirlərini ən güclü Ģəkildə hiss edən Avropa ölkələrindən idi. 

Qlobal iqtisadiyyatdakı ləngimə prosesi, Ġngiltərə iqtisadiyyatında hələ 2008-ci ilin ikinci yarısında 

durğunluğa gətirib çıxarmıĢdı. Bu vəziyyət, hökuməti iqtisadiyyatın canlandırılması və bazar 

qiymətlərinin  sabitləĢdirilməsi üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirməyə sövq etmıĢ, həmin tədbirlərin 

baĢında isə, bankların  bir hissəsinin milliləĢdirilməsi, müvəqqəti olaraq vergilərin aĢağı salınması və 

dövlət xərclərinin əsas layihələrə istiqamətləndirilməsi gəlirdi. (9,s.64) 

Referendumda Brexitin leyhinə səslərin toplanmasından sonra  Ġngilis sterlinqi dəyər itirməyə 

davam etdi və hətta 1985-ci ildən bu yana dollar qarĢısında ən aĢağı səviyyəyə düĢdü. Ġlk sandıqların 

açılmasından sonra  birlikdən ayrılma səslərinin çoxluq təĢkil etməsi faktı ilə sterlinq-dollar cütü 

1.43'e gerilədi.Ölkənin 465 milyard dollarlıq  ümumi ixracatının 44%-i, Idxalatının da 50%-i birbaĢa 

Avropa Ġttifaqına aiddir. Ġngilislərin AĠ-dən çıxmaları halında ümumi bazardan xaricdə qalacaqları 

üçün AĠ üzvü olan 28 ölkə ilə ayrı-ayrı ticarət müqavilələri bağlaması lazım gələcək. Bunun 

nəticəsində belə iqtisadi rəqəmlər bugünki kimi ola bilməyəcək. Çünki dünya 200 il əvvəlki dünya 

olmadığı kimi, Ġngiltərə də 200 il əvvəlin süper gücü deyil. Ölkənin dünya bazarlarında həm sənaye, 

həm də yeni texnologiya  sahəsində yüksək rəqabət gücünə malik çox sayda Ģirkəti və ya markası 

yoxdur.(23,s.91) 

AB üzvlüyünə qarĢı baĢından bəri təmkinli və məsafəli davranan Ġngiltərə, AĠ-nin bir çox iqtisadi 

və siyasi proqramlarında iĢtirak etməkdən qaçındı. Avro Zonasına  üzv olmayan və bu sahədən 

kənarda qalma haqqını əldə edən, eyni zamanda ġengen saziĢinin xaricində qalan Ġngiltərə, üzv 

ölkələrin rəqabət və uyğunlaĢma üçün daha güclü iqtisadi əməkdaĢlıq gerçəkləĢtirmələrini nəzərdə 

tutan Avro Plus Paktı'na da daxil deyil.(4, s.142) Əhəmiyyətli bir maliyyə mərkəzi olan və maliyyə 

qərarlarını qəbul etməkdə müstəqil olmaq istəyən Ġngiltərə, bank birliyini də dəstəkləmir. Ġngiltərə, 

iqtisadi böhrandan sonra Almaniya və Fransanın baĢçılığı ilə  təklif  olunan  "AĠ daxilində maliyyə 

əməliyyat vergisi" tətbiq olunması məsələsinə  də qarĢı çıxmıĢdı. Ġngiltərənin təzyiqi ilə  AĠ-nin 2014-

2020 dövrü büdcəsində, AĠ tarixində ilk dəfə kəsir müĢahidə olundu.(10,s30) 

Ġngiltərənin AĠ-ni tərk etməsinin iqtisadi nəticələri ilə bağlı, "AĠ ilə olan ixracatın ölkənin 

iqtisadiyyatındakı ümumi payı nəzərə alınsa Ġngiltərənin AĠ-dən iqtisadi asılılığının, AĠ-nin 

Ġngiltərəyə olan asılılığından daha çox olması"  əsas reallıqdır.  Ġngiltərə ümumi bazarda qalmaq üçün 

onsuz da bütün AĠ Ģərtlərini yerinə yetirmək məcburiyyətində qalacağı qənaətindədir. AĠ-nin ölkəyə 

gətirdiyi iqtisadi faydaların, Ġngiltərə hökümətinin Birliyin büdcəsinə sərf etdiyi maliyyə xərcindən  

daha çox olması isə digər bir gerçəkdir. Bundan baĢqa iqtisadçılar digər üzv ölkələrin AĠ daxilində 

adam baĢına Ġngiltərə ilə  müqayisədə daha çox gəlir gətirdiyi faktını da nəzərə alsaq AĠ-dən çıxsa 

belə ümumi bazarda qalmaq üçün ittifaqın büdcəsinə yardım etməli olacağını vurğulayır. (22, 
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s.16)Ġngiltərə iqtisadiyyatı xidmətlərə söykənən bir iqtisadiyyatdır və  ən əsas xidmət də maliyyə 

sektordur. Ġngiltərə, çox az mal ixrac edir. ÜDM-in əsas gəlirləri-maliyyə xidmətləri, investisiya və 

valyutadır. Həmçinin, birləĢmiĢ Avropa Ġttifaqı Ortaq Bazarı da heç bir ticarət məhdudiyyət olmadan 

Ġngiltərənin bütün Avropa ölkələrinə mal ixrac etməsi deməkdir ki, bu da böyük Ģirkətlər və zəngin 

elitar təbəqənin xeyrinədir. Bu səbəbdən Ġngiltərənin Avropa Ġttifaqından ayrılmağı, ticarətdə bu 

avantajı itirməsinə və bununla da ölkədə siyasi problemlərə gətirib çıxarar. Həmçinin, Avropa 

Ġttifaqından  ayrılmaq, AĠ-nin qəbul etdiyi qərar və qanunların Ġngiltərəyə Ģamil edilməməsi 

deməkdir. AĠ, Ġngiltərənin ən əhəmiyyətli iqtisadi tərəfdaĢıdır. Avropa dövləti olduğu halda AĠ-dən 

ayrılmaq, Avropadakı mövqeyini zəifləməsinə gətirib çıxarar. Buna əlavə olaraq, Ġttifaqdan ayrılmaq, 

AĠ xaricindən AĠ-yə meydan oxumağı tələb edir. Bu isə Ġngiltərənin Avropa Ġttifaqına təsirini 

zəiflədir. AĠ içində qalaraq AĠ-yə olan təsir, çox daha güclü və daha effektivdir. Yuxarıda bəhs 

edilənləri ümumiləĢdirsək Ġngiltərə-Avropa Ġttifaqı əlaqələri və referendum məsələsi bu Ģəkildə 

yekunlaĢdırıla bilər:  

 Ġngiltərə daima Avropa Ġttifaqını zəiflətmək istəyir, bu hədəfə çatmaq üçün də AĠ-ni onun 

tərkibində qalmaqla daxildən zəiflətməyə çalıĢır.  

 Eyni zamanda Ġngiltərə, Avropa Birliyinə öz milli maraqları baxımından yanaĢır və öz xeyrinə 

AĠ daxilində dəyiĢikliklər etmək üçün çalıĢır, çox vaxt bu Fransa və Almaniyanın müvqeyi ilə 

ziddiyət təĢkil edir. 

 Avropa Ġttifaqının  üzvü olaraq qalmağın Ġngiltərə üçün bəzi mənfi təsirləri olacaq. Bununla 

ölkə suverenlik və nüfuzunu itirmək təhlükəsi ilə qarĢı-qarĢıya qalacaq. Amma AĠ-də güclü təsirə 

malik bir üzv Ģəklində qalmaq üçün də bu bədəli ödəməli olması fikri  siyasətçilər, elitarlar və Ġngilis 

xalqı arasında fikir ayrılığına səbəb olur. 
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Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı illərlə davam edən danıĢıqlar prosesi göstərdi ki, Xəzər dənizinin 

statusunun müəyyən edilməsinə münasibətin əsası hamı tərəfindən qəbul olunmuĢ beynəlxalq hüquq 

normaları təĢkil etməlidir. Uzun mübahisələrdə həm də Xəzərin göl, ya da dəniz olması əsas yer tu-

turdu. Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında əldə olunan sənədlərin layihəsi, rəsmi bəyanatlar və 

çıxıĢlar, habelə problem üzrə konseptual münasibətlərə dair birgə sənədlərin təhlili göstərir ki, hüquqi 

rejim baxımından iki müxtəlif münasibət mövcuddur. 
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Bir qrup dövlətlər belə hesab edir ki, Sovet Ġttifaqının dağılmasına və Xəzər sahillərində yeni 

müstəqil dövlətlərin yaranmasınadək Xəzər dənizi ―Ümumi istifadə dənizi‖ idi, yəni Xəzərdə Sovet-

Ġran kondominiumu (birgə istifadə obyekti nəzərdə tutulur) mövcud idi. Xəzər indi də belə bölgü 

əsasında istifadə olunmalıdır. Yəni bu Xəzəri dəniz kimi qəbul edərək istifadə etməyə əsas yaradırdı.  

Azərbaycan və onu müdafiə edən Qazaxıstan Respublikası belə hesab edirlər ki, Xəzərdən 

ənənəvi Ģəkildə ayrı-ayrılıqda istifadə edilməsi və sahilyanı dövlətlərin müvafiq sektorlarda fəaliyyəti 

ilə yaranan təcrübə həm Xəzərin uzun müddətdən bəri mövcud olan statusuna xarakterikdir, həm də 

hüquqi reallıqlarla özünü doğruldur. Xəzərin hüquqi və beynəlxalq hüquqi statusu anlayıĢının dö-

vlətlər arasında daha aktual məsələyə çevrilməsi bu iki əks konsepsiyanın müzakirəsi ilə yaranmıĢdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Xəzərin hüquqi statusu anlayıĢı onun hüquqi vəziyyətinin aydınlaĢdırılması, 

istifadə prinsipləri haqqında mövcud olmuĢ Sovet-Ġran hüquqi müqavilə praktikasının qəbul etdiyi 

normalar, habelə keçmiĢ SSRĠ-nin tətbiq etdiyi qaydalar və 1990-cı ildən sonra Xəzəryanı dövlətlərin 

apardıqları danıĢıqlarla əldə etdikləri təcrübələrin təhlili kimi baĢa düĢülməlidir. Beynəlxalq hüquqi 

statusu isə indiyədək beynəlxalq aləmdə su hövzələri haqqında qəbul edilmiĢ qaydalar, xüsusilə, 

beynəlxalq təĢkilatların, o cümlədən, dövlətlərin uzun sürən mübahisələr nəticəsində qəbul etdikləri 

praktika və bu əsasda hazırda sututarlar haqqında mövcud olan beynəlxalq norma və prinsiplərin 

təhlili kimi qəbul edilməlidir. Bu gün də Xəzəryanı dövlətlərin Xəzərin statusu haqqında qəbul etdi-

kləri hər hansı hüquqi sənəddə region dövlətləri milli maraqları ilə yanaĢı bu iki istiqaməti də nəzərə 

almalıdırlar. Xəzər dənizinin hüquqi statusuna münasibətdə 3 əsas yanaĢma mövcuddur. Birinci 

yanaĢmaya görə, Xəzər beynəlxalq göldür və bu səbəbdən sərhədyanı dövlətlər arasında həm dənizin 

dibi, həm də su səthi milli sektorlara bölünməlidir. Hər sektor isə aid olduğu dövlətin tam suverenliyi 

altında olmalıdır. Ġkinci yanaĢmaya görə, yəni Xəzərin hüquqi statusunun dəniz olaraq qəbul 

edilməsi Beynəlxalq Dəniz Hüququ Konvensiyasının (1982) tətbiqini zəruri edir. Bu halda 12 millik 

ərazi suları, 200 mili keçməyən müstəsna iqtisadi zona və kontinental Ģelf prinsiplərinə uyğun sərhəd 

xətti çəkilməlidir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, Xəzəryanı dövlətlər arasındakı məsafə bu cür 

bölgünü tətbiq etmək üçün kifayət deyil. Dənizi göldən açıq dənizlərə çıxıĢ, duzluluq, həcm, yaĢ, 

kontinental Ģelf kimi fərqli xüsusiyyətlər ayırır. Bu yanaĢma hər bir ölkə üçün 12 millik dəniz suları 

nəzərdə tutur, qalan ərazi isə sahil ölkələrinin ümumi istifadəsinə verilir. Türkmənistan ilə Ġran bu 

yanaĢmaya müsbət yanaĢır. Xəzər göldür deyənlər, dəniz olmağın əsas xüsusiyyətinin açıq dənizlərə 

çıxıĢının olduğunu, Xəzərin isə bu cür çıxıĢa sahib olmadığını bildirirlər. Xəzər dənizdir deyənlər isə, 

Xəzərin ənənəvi adını, həcmini və duzluluğunu əsas kimi göstərirlər.  

         Xəzərin dəniz yoxsa göl olmasının qeyri-müəyyənliyi isə hələ də davam edir. Bununla 

bərabər Xəzər dənizi çay və kanallar sistemi vasitəsilə Baltik və Qara dənizlə birləĢir. Konvensiyada 

buna ―keçid‖ deyilir, lakin bu keçidin tam, yaxud qismən olması haqda heç nə deyilmir.Üçüncü 

yanaĢmaya görə isə Xəzər xüsusi bir su hövzəsidir və onun statusunun təkcə dəniz hüququ prin-

siplərinin və ya beynəlxalq göllərin bölünməsi ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin tətbiqinin mümkün 

olmadığını hesab edirlər. Bu yanaĢma tərəfdarları Xəzərdə qeyri-ənənəvi üsulların tətbiqini 

dəstəkləyir.Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyənləĢməsi istiqamətində əsasən 2 variant həmiĢə 

öz aktuallığını qoruyub. Bu variantlardan biri də kondominium, yəni ortaq istifadə variantıdır. Belə 

ki, kondominium iki dövlətin bir ölkə üzərində səlahiyyətlərindən bərabər Ģəkildə istifadə etməsidir. 

Quru ərazisi ilə bağlı kodominiuma aid bir neçə nümunə olsa da, qapalı və ya yarımqapalı su məkan-

larına aid ortaq idarəetmə ilə bağlı yalnız bir nümunə mövcuddur: El Salvador, Honduras və Nikara-

qua arasındakı Fanseka Körfəzi. Belə ki, 1821-ci ilədək hər üç dövlət Ġspaniyanın tərkibinə daxil idi. 

Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarına görə, Körfəzin hər bir sahilyanı dövlətin sahildən 3 mil 

məsafəyədək olan hissəsi onun ərazisi hesab edilmək Ģərtilə qalan hissəsi ümumi istifadəyə verilirdi. 
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Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin bu qərarının Xəzərə tətbiq edilməsi demək olar ki, mümkün deyil. 

Çünki, Xəzər ilə Fanseka körfəzi arasında bir çox fərq mövcuddur. Belə ki, Fonseka təkcə Ġspaniya 

tərəfindən, Xəzər isə iki fərqli dövlət (Çar Rusiyası/SSRĠ-Ġran) tərəfindən istifadə olunmuĢdur. 

Xəzərin statusunun kondominiumla müəyyən edilməsi daha çox Rusiyanın mənafeyinə uyğun gəlir

    

Xəzərin bölüĢdürülməsi və istifadə rejimi ilə əlaqədar variantlardan biri də sektoral bölgüdür. Bu 

yanaĢmaya görə Xəzər beĢ sahilyanı dövlət arasında bölünməli, hər bir sahilyanı dövlət burada quru 

ərazisi üzərində malik olduğu suveren haqlara sahib olmalıdır. Əslində bu yanaĢmaya görə məsələ 

daha asan həll oluna bilər. Çünki, dövlətlər öz aralarında razılaĢaraq istədikləri formada tənzim-

ləməyə nail ola bilər. Məsələni asanlaĢdıran digər bir səbəb isə, kondominiumdan fərqli olaraq, 

sektoral bölgüyə aid bir neçə nümunənin mövcudluğudur. Beynəlxalq göllərin sektoral bölgüsünə 

ABġ-Kanada arasında Böyük Göllər, Qazaxıstan-Özbəkistan arasında Aral gölü, Uqanda-Tanzaniya-

Keniya arasında Viktoriya gölü, Ġsveçrə-Ġtaliya arasında Luqana gölü və Fransa-Ġsveçrə arasında 

Cenevrə gölünü nümunə göstərmək olar. Bundan əlavə Nigeriya, Çad və Kamerun arasında Çad 

gölünün statusu da bu bölgüyə əsasən müəyyən edilmiĢdir. Göründüyü kimi Xəzərin milli sektorlara 

bölünməsi ilə bağlı variant daha geniĢ hüquqi tətbiq təcrübəsinə malikdir. 

Avropa və Asiyanın qovĢağında yerləĢən Xəzər dənizini birmənalı Ģəkildə göl və yaxud dəniz 

adlandırmaq mümkün deyil. Bu isə Xəzərin hüquqi rejiminin müəyyən edilməsində xüsusi rol 

oynayır. Xəzər hövzəsinin dünya ölkələri ilə əlaqəsi olmadığı və hövzənin qapalı olması onu göl 

adlandırmağa imkan verir. Bununla belə, onun göl olaraq sahəsinin dünyada ən böyük olması 

(398100 km.), cənubda dərinliyinin 1025 m. olması onu göstərir ki, Xəzəri dəniz adlandırmaq olar. 

Qara dəniz və Baltik dənizləri ilə bir sıra kanallar vasitəsilə əlaqəsi olmasına baxmayaraq bütün ətrafı 

quru sahələri ilə əhatə olunmuĢ Xəzər 1982-ci il Beynəlxalq Dəniz Hüququ Konvensiyasında qeyd 

edilmiĢ qapalı dəniz və yarımqapalı dəniz anlayıĢının tələblərinə heç cür uyğun gəlmir. Belə ki, 1982-

ci il Konvensiyasına görə yarımqapalı və qapalı dəniz ―iki və ya daha çox dövlətlə əhatə olunmuĢ, bir 

okeana çıxıĢı olan və ya əsas etibarilə dövlətlərin torpaq sularından ibarət olan bir göl, körfəzdir‖. 

Dənizi göldən açıq dənizlərə çıxıĢ, duzluluk, həcm, yaĢ, kontinental Ģelf kimi fərqli xüsusiyyətlər 

ayırır. Xəzər göldür deyənlər, dəniz olmağın əsas xüsusiyyətinin açıq dənizlərə çıxıĢının olduğunu, 

Xəzərin isə bu cür çıxıĢa sahib olmadığını bildirirlər. Xəzər dənizdir deyənlər isə, Xəzərin ənənəvi 

adını, həcmini və duzluluğunu əsas kimi göstərirlər. Xəzərin dəniz yoxsa göl olmasının qeyri-

müəyyənliyi isə hələ də davam edir. Rusiyanın suverenliyi altında olan kanallardan digər dövlətlərin 

keçməyinə icazə verməməyi Xəzərin göl hesab olunmasına səbəb ola bilər. Belə vəziyyətdə Xəzər 23 

iki və ya daha artıq dövlət arasında sərhəd təĢkil etdiyindən beynəlxalq hüquqa görə ―beynəlxalq su 

yolları‖nın statusuna tabe ola bilər. Beynəlxalq hüquqa görə bir neçə ölkə ilə əhatə olunmuĢ göllər 

həmin dövlətlər arasında delimitasiya və kənd təsərrüfatı məqsədləri ilə istifadə edilmə və ətraf 

mühitin qorunması məsələsində beynəlxalq hüququn əsas normalarına bağlıdır. 

Xəzərin dəniz kimi tanınması onun beynəlxalq dəniz hüququ normalarına uyğun delimitasiyasına 

imkan verir (ilk növbədə BMT-nin dəniz hüququ haqqında 1982-ci il Konvensiyasına uyğun olaraq). 

Yada salmaq gərəkdir ki, ―Xəzər gölü‖ konsepsiyasının tərəfdarları Xəzər hövzəsinin qapalı olduğuna 

istinad edərək, ona beynəlxalq hüquq normalarının tətbiqinin mümkünsüz olduğunu deyir və Xəzərdə 

hansısa bir xüsusi rejim yaradılmalı olduğunu hesab edirlər. 

Bununla bərabər Xəzər dənizi çay və kanallar sistemi vasitəsilə Baltik və Qara dənizlə birləĢir. 

Konvensiyada buna ―keçid‖ deyilir, lakin bu keçidin tam, yaxud qismən olması haqda heç nə deyil-

mir. Əgər razılaĢsaq ki, Xəzər dənizi baĢqa bir dənizlə birləĢmir, onda Konvensiyanın 122-ci maddəsi 

tam Ģəkildə qapalı dənizlərə aiddir və onların hər sahilyanı dövlətin ərazi suları, müstəsna iqtisadi zo-
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na və kontinental Ģelf zonasına bölünməsini nəzərdə tutur. Delimitasiyanın metodikası isə Konvensi-

yanın 15, 74 və 83-cü maddələrində göstərilib. Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq praktika və 

beynəlxalq hüquq bölünmə problemi ilə qarĢılaĢmıĢ, yəni bu yolu keçmiĢdir (həm göl-hadisəsi, həm 

də dənizhadisəsi zamanı). Burada Konstans gölünü (sovet ensiklopediyasında Boden gölü) misal 

göstərmək olar. 1867-ci ildə Baden, Bavariya, Ġsveçrə və Vürtenberq tərəfindən imzalanan Berpens 

müqaviləsi hüquqi statusun yenidən baxılmasını əks etdirirdi. Lakin alman gəmiləri kondominium 

quran bu müqaviləni rədd etmiĢdilər. Tarix boyu ―daxili dənizin hüquqi rejimi‖ fərqli ölkələr 

tərəfindən onların yaĢadığı regiondan asılı olaraq fərqli baĢa düĢülmüĢdür. ―Daxili dəniz‖ adlandırılan 

su hövzələrinin çoxu ensiz boğazlar vasitəsilə dünya okeanı ilə birləĢən daxili dənizlərdir. Siyasi 

coğrafiyada belə dənizlər, məsələn Karib və ya Baltik dənizi tez-tez iki və ya daha artıq ölkələrin dö-

vlət sərhədlərinin toqquĢduğu yer olur. Bu baxımdan diqqət cəlb edən məsələ odur ki, BMT 1982-ci il 

dəniz hüququ haqqında Konvensiyanı dənizlərin rejimi məsələləri üçün universal və ümumi sənəd 

kimi qəbul edir. Digər beynəlxalq hüquqi aktlar Konvensiyaya zidd olmadıqda istifadə oluna bilərlər. 

―Xəzər dənizi‖ konsepsiyasının tərəfdarları beynəlxalq dəniz hüququnun Xəzərə aid olmadığı id-

dialarını (hüquqi əsas olsa belə) rədd edirlər. Eyni zamanda Xəzərin su səthi (ilk növbədə söhbət 

dənizçilik, balıqçılıq və ekoloji aspektlərdən gedir) ümumi istifadə obyekti olmalıdır və Xəzəryanı 

dövlətlərin konsensusuna tabedir. Əgər Xəzər göl kimi tanınsa bu zaman beynəlxalq sərhəd gölü sta-

tusu qazanmıĢ olar. Belə olduqda 1982-ci il Konvensiyasının müddəaları ona tətbiq edilə bilməz. 

Sərhəd gölləri üçün isə, beynəlxalq sərhəd müəyyənləĢdirmə metodu yoxdur. Bu zaman hüquqda 

nümununələr mənbə rolunda çıxıĢ edə bilər. Sərhəd gölləri bütün sahilyanı dövlətlərin sərhədlərindən 

bərabər məsafədə çəkilən mərkəz xətti və bu mərkəz xətti üzərindəki quru sərhədlərinin son 

nöqtəsindən çəkilən Ģaquli bir düz xəttlə beynəlxalq sektorlara bölünə bilər. Sonra da dövlətlərin 

sərhədləri göl üzərindəki sərhəd xətti boyunca dövlətlərin ərazilərilə bağlı bölümlərin əlavə olunması 

ilə müəyyənləĢdirilə bilər. Dövlətlərin bu bölgələr üzərindəki təbii sərvətlərdən istifadə etmək hüququ 

isə sərhəd xəttinədək olan göl sularını əhatə edəcəkdir. Sərhəd gölünün bu cür bölünməsi (yuxarıda 

qeyd edilən kimi – N.M.) ABġ və Kanada arasında Böyük Göllərə, Fransa və Ġsveçrə arasında 

Cenevrə gölünün bölüĢdürülməsi ilə bağlı həyata keçirilmiĢdir. Sərhəd göllərinin hüdudlarının 

müəyyənləĢdirilməsi ilə bağlı nadir istifadə olunan digər bir metod isə, hər bir sahilyanı dövlətin 12 

millik ərazi sularına sahib olması və gölün qalan hissəsinin ortaq istifadəyə açıq olmasıdır. Buna yal-

nız bir nümunə var ki, o da Boliviya və Peru arasında Titikaka gölünün bölüĢdürülməsidir. Bun-

dan əlavə, beynəlxalq hüququn ümumi normalarına əsasən Xəzər beynəlxalq göl kimi milli sektorlara 

bölünərsə, hər bir dövlət öz sektorunda müxtəlif məsələlərlə bağlı fəaliyyət sərbəstliyi əldə etmiĢ olar. 

Dəniz kimi qəbul edildiyi təqdirdə isə, Beynəlxalq Dəniz Hüququ Konvensiyasının normalarına görə 

ərazi suları, milli sular və xüsusi iqtisadi zona üçün müxtəlif formalı istifadə rejimi tətbiq edilməlidir. 

Eyni zamanda Konvensiyanın 90-cı maddəsində bütün dövlətlər üçün naviqasiya azadlığı nəzərdə 

tutulduğundan Xəzər dəniz kimi qəbul edilərsə Volqa çayı vasitəsilə bütün dövlətlər üçün açıq olma-

lıdır. Beləliklə, bütün qeyd edilən variantların təhlilindən sonra belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, Xəzər 

beynəlxalq göldür və bu səbəbdən onun bölgüsü milli sektorlara əsasən həyata keçirilməlidir. Belə ki, 

Xəzərin özünün coğrafi xüsusiyyətləri, dünya okeanı və dənizlərinə birbaĢa çıxıĢının olmaması onun 

göl hesab edilməsinə əsas verir. Bölünmə məsələsinə gəldikdə isə qeyd edə bilərik ki, Xəzər 1991-ci 

ilədək Rusiya (Çar Rusiyası, daha sonra SSRĠ) və Ġran arasında müxtəlif illərdə imzalanmıĢ 

müqavilələrdən də göründüyü kimi heç vaxt bu dövlətlərin ümumi istifadəsində (kondominium vari-

antı) olmamıĢdır. Yəni, Xəzər Dövlətlər arasında gölün xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq bölünmüĢ və 

istifadə edilmiĢdir. Bundan əlavə, Xəzərin dəniz kimi qəbul ediləcəyi təqdirdə 1982-ci il Beynəlxalq 

Dəniz Hüququ Konvensiyasının müddəalarına uyğun olaraq ərazi suları, kontinental Ģelf və xüsusi 
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iqtisadi zonaya bölünməsi heç dövlətlərin sahilyanı zonaları arasındakı məsafəyə görə mümkün deyil. 

Yəni, Xəzərin sahəsi bu bölgünü tətbiq etməyə imkan vermir. Bu səbəbdən də Xəzərin hüquqi sta-

tusunun beynəlxalq göl olaraq qəbul edilməsi və orta xətt üzrə milli sektorlara bölünməsi daha 

məqsədəuyğundur.  
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AVROPA ĠTTĠFAQININ MĠQRASĠYA SĠYASƏTĠNĠN PROBLEMLƏRĠ 

 

XX əsrin ortalarında iqtisadi inkişafı təmin etmək üçün qapılarını əmək qabiliyyətli insanların 

üzünə açan Avropa dövlətləri sonrakı illərdə yaşanan iqtisadi durğunluq səbəbindən miqrasiya 

siyasətində dəyişikliyə getməli oldu. Ancaq bu siyasətin həyata keçirilməsində uğursuzluq bugün də da-

vam etməkdədir. ―Ərəb baharı‖ hadisələrindən sonra bu ölkələrdən Avropaya olan miqrant axını ortaq 

siyasət tətbiq edə bilməyən Avropa İttifaqı ölkələrini çətin vəziyyətdə qoymuşdur. Bu məqalədə Avropa 

İttifaqının ortaq miqrasiya siyasətini formalaşdırma cəhdləri və bunun qarşısındakı çətinliklər öz əksini 

tapmışdır. 
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В середине двадцатого века Европейские страны распахнувшие свои двери трудоспособ-

ным лицам для обеспечения экономического развития,  в последующие годы в связи с экономиче-

ским спадом, предприняли изменения в миграционной политике. Тем не менее, провал в воплоще-

нии в жизнь  этой политики продолжается по сей день. После событий "Арабской весны" по-

ток мигрантов из этих стран в Европу поставил в трудное положение государства ЕС не су-

мевших предпринять совместную политику. В этой статье  отражены попытки Европейского 

союза сформировать совместную миграционную политику, и трудности стоящие перед ней. 
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To ensure the economic development, countries of Europe opened their doors in the face of able-

bodied people in the middle of the twentieth century, but due to the economic recession in the next few 

years they had to change their migration policy. However, the failure in the implementation of this poli-
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cy continues today. After the ―Arab spring‖ the influx of migrants to the European countries has put the 

European Union in a difficult position because of  failure of  common policy. In this article, attempts of 

the European Union to form a common migration policy and the challenges against it are reflected.  

Keywords: European Union, migration, refugees, Schengen zone, Dublin regulation, 1951 Conven-

tion relating to the Status of Refugees 

 

Miqrasiya milli sərhədlər çərçivəsində və ya ondan kənarda bir yerdən baĢqa bir yerə uzun 

müddətli – daimi və ya qısa müddətli yer dəyiĢməni ifadə edir. Bu yerdəyiĢmə hərəkəti miqrantın 

yaĢadığı ölkə ilə miqrasiya etdiyi ölkə arasındakı resurslar, iĢ, demoqrafik böyümə, təhlükəsizlik, insan 

hüquqları və sosial-siyasi fərqlərin nəticəsində baĢ tutur. Beynəlxalq miqrasiya ümumilikdə 6 

kateqoriyada birləĢdirilir. Bunlar:  

1) daimi məskunlaĢanlar,  

2) müddətli müqavilə ilə çalıĢanlar 

3) müddətsiz çalıĢan professionallar 

4) gizli və ya qanunsuz çalıĢanlar 

5) sığınacaq axtaran Ģəxslər 

6) qaçqınlar (statusu 1951-ci il Cenevrə konvensiyasına əsasən tənzimlənənlər) (10, s.174) 

BaĢda Almaniya olmaqla, bir çox Avropa dövləti Ġkinci Dünya Müharibəsindən sonra iqtisadi 

inkiĢafa nail ola bilmək üçün meydana çıxan əmək qabiliyyətli insan ehtiyacının təmini səbəbindən öz 

qapılarını bir çox keçmiĢ müstəmləkə və Üçüncü Dünya ölkələrinin əhalisinin üzünə açmıĢ və ölkə 

qanunlarında bu məsələləri tənzimləmək üçün addımlar atmıĢdı. Daha sonra 1960 və 1970-ci illərdə də 

―qonaq iĢçi‖ statusu altında Aralıq dənizi ölkələrindən müvəqqəti miqrant qəbuluna davam edilidi. 

Lakin 70-ci illərin ortalarında bu müvəqqəti status anlayıĢının sadəcə kağız üzərində qaldığı müĢahidə 

olunurdu. 1973-cü ildə baĢ vermiĢ ―Neft böhranı‖ və bunun ardınca yaĢanan iqtisadi durğunluq 

Avropanın miqrasiya siyasətinin də dönüĢ nöqtəsi oldu. Bu iqtisadi böhranın nəticəsində Avropa 

ölkələrinin özündə iĢsizlik problemi meydana çıxır və bu ölkələr hətta öz vətəndaĢları üçün də 

məĢğulluq problemini həll edə bilməz vəziyyətə gəlirlər. Belə olduqda, Avropa ölkələri xaricdən gələn 

miqrasiya dalğasını dayandırmaq qərarına gəldilər. Ancaq bunu bir anda etmək mümkün deyildi, çünki 

miqrantların gəldikləri ölkələrdəki həyat Ģəraitini çətinləĢdirən faktorlar və həmçinin Avropadakı 

Ģəraitin yaĢayıĢ üçün əlveriĢli olması miqrasiya proseslərinin qarĢısıalınmaz bir Ģəbəkəyə çevrilməsinə 

təkan vermiĢdi. Burada bəhs olunan miqrasiya dalğası müasir dövrdə böyük ölçüdə azalmıĢ olsa da, öz 

yerini dünyanın müxtəlif bölgələrindən gələn sığınacaq axtaran Ģəxs və qaçqınlara vermiĢdir. 

Daha sonrakı dönəmdə də Avropa ölkələri miqrasiya proseslərinin qarĢısını almaq üçün etdikləri 

cəhdlərin nəticəsizliyi ilə üzləĢməli olub. Avropa Birliyi daha bir neçə miqrasiya dalğası qəbul etməli 

oldu. 1980-ci illərdə Ġtaliya, Ġspaniya, Yunanıstan, Portuqaliya kimi ölkələr əvvəllər əmək qabiliyyətli 

əhalini ixrac edən ölkələr mövqeyində olsalar da, 80-ci illərdən etibarən onlar da miqrantları qəbul edən 

ölkələrə çevrildilər. (11, s.101) Miqrasiya dalğalarından biri də Soyuq Müharibənin baĢa çatması və 

Qərbi Avropa dövlətlərinin Ģərqdən gələn köç dalğası ilə üz-üzə qalması hesab olunur. Bu dövrdə 

Bosniya müharibəsi və dünyanın digər bölgələrində də yaĢanan müharibələrin nəticələrindən təsirlənən 

insanlar Avropaya axın edərək qaçqın statusu üçün müraciət etməyə baĢladılar.(1, s.76) 

Hazırda insan hüquq və azadlıqlarının təminində yaĢanan çatıĢmazlıqlar, etnik münaqiĢələr, siyasi 

təzyiqlər və s. kimi məsələlər insanları yaĢamaq üçün daha yaxĢı Ģərait axtarıĢına və bunun üçün də 

yaĢadığı ölkəni tərk etməyə vadar edir. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələr isə bu prosesə sərhəd nəzarətini 

gücləndirmək, viza alınmasını çətinləĢdirmək və s. formada cavab verirlər. Lakin miqrantları qəbul 

edən ölkələrin irəli sürdüyü Ģərtlərin çətinləĢdirilməsi bu problemi həll edə bilməz. Bu zaman 
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miqrantlar hətta həyatlarını belə təhlükə altında qoyaraq, gizli yollarla istədikləri ölkəyə girməyə 

çalıĢırlar. Bu isə insan alveri probleminin ön plana çıxmasına səbəb olur. 

Müasir dövrdə, xüsusən də, son 20 ildə müĢaiyət olunan ən önəmli miqrasiya problemlərindən biri 

də qanuni yollarla Avropaya gedə bilməyənlərin bunu qeyri-qanuni vasitələrlə həyata keçirərək 

yaratdığı illeqal miqrasiya problemidir. Son illərdə bütün dünyada və həmçinin Avropada əsas problemi 

qanunsuz miqrasiya və bunun qarĢısının alınması təĢkil edir. Bununla yanaĢı, qaçqın probleminin 

yaranmasının əsas səbəblərindən olan dünyanın müxtəlif regionlarında mövcud narahatlığın daha da 

artması, miqrantların da son illərdə yüksək sürətlə artmasına təkan vermiĢdir. Həmçinin, qaçqınlar üçün 

təmin edilən iqtisadi və sosial hüquqlar da bu sayın artımına və bəzi insanların bundan yararlanaraq 

iqtisadi miqrasiya etməsinə səbəb olmuĢdur.(2, s.185) 

Avropa Birliyində isə əsas məsələ yeni miqrasiya axınlarının qarĢısını almaqla yanaĢı, artıq ölkəyə 

axın etmiĢ qaçqınların cəmiyyətə inteqrasiyasını həyata keçirməyə çalıĢmaqdan ibarətdir və hazırda da 

bu məsələ dünya birliyinin gündəmindədir. Avropa ölkələrinin miqrantların inteqrasiyasını həyata 

keçirmək və ya onları cəmiyyətdən xaric etmək siyasəti müxtəlif faktorlara əsasən fərqliliklər göstərə 

bilir. Bu faktorlara miqrantların ölkədə yaĢama müddəti, iqtisadi və sosial inkiĢaf səviyyələri, yerli 

xalqla olan mədəni eynilikləri və ya fərqlilikləri aid edilə bilər. XX əsrin sonlarından Avropa Ġttifaqı 

vətəndaĢı olmayanların inteqrasiyası və ya təcrid edilməsi istiqamətində Avropa ölkələrində həyata 

keçirilən üç model nəzərə çarpmaqdadır (3, s.244-250): 

1. Assimilyasiya modeli. Bu modelin ən bariz nümunəsi Fransada görülməkdədir. Belə ki, bu ölk-

ədə gələn miqrantların dil, mədəniyyət və sosial xarakter baxımından yaĢadığı topluma uyğunlaĢmalı 

olduğu düĢüncəsi hakimdir və bunu təmin etmək istiqamətində siyasət aparılır. Bu siyasətin təməlində 

isə ölkəyə gəlməsinə icazə verilən miqrantlara vətəndaĢlıq verilməsi və onların bu yolla assimilya-

siyasının həyata keçirilməsi dayanır. 

2. Təcrid siyasəti. Bu modeldə hökumətlər və yerli xalq miqrantları öz xalaqlarının bir üzvü olaraq 

qəbul etmirlər. Həmçinin, burada miqrantların iqtisadi, sosial, mədəni və siyasi hüquqlara sahib olması 

da məhdudlaĢdırılmıĢdır. Bu modelin ən bariz nümunəsi isə Almaniyadır.  

3. Multikultural model. Böyük Britaniyada tətbiq edilən bu modeldə miqrantların dil, mədəni və 

sosial fərqliliklərinin itirilməsi gözlənilmədən onlara yerli xalqla bərabər iqtisadi, sosial və siyasi 

hüquqların verilməsi nəzərdə tutulur.  

Yuxarıda göstərilən modellər həm ölkələrin miqrantlara istiqamətlənən siyasətinin müəyyən 

edilməsində, həm də ölkələrin Avropa Ġttifaqı üzvü olmayan miqrantlara vətəndaĢlıq verilməsi 

qanunlarının məzmununun müəyyən edilməsində mühüm rol oynamaqdadır. Ancaq Avropa Ġttifqının 

ortaq siyasət tərbiq etmə məqsədinin güclənməsi, ölkələrdəki siyasi hakimiyyətlərin təsiri və 

qloballaĢmanın geniĢlənməsi ilə yuxarıda sadalanan konkret modellərdən uzaqlaĢma, yavaĢ-yavaĢ ortaq 

bir nöqtədə anlaĢma istiqamətində irəliləmə baĢ tutur. Buna misal olaraq, XX əsrin sonlarında 

Almaniyada Sosial Demokrat – YaĢıllar koalisiyasının vətəndaĢlıq qanununda etdiyi dəyiĢikliklə, 

xüsusilə, miqrantların Almaniyada doğulan uĢaqlarına vətəndaĢlıq hüququnun verilməsi və vətəndaĢlığa 

keçid üçün tələb olunan Ģərtlərin qismən azaldılması Almaniyanın təcrid modelindən uzaqlaĢıb, 

assimilyasiya modelinə yaxınlaĢmasının bir göstəricisi kimi qəbul edilə bilər. Eyni formada Fransada da 

miqrantlara və onların uĢaqlarına verilən vətəndaĢlıq hüquqlarının və digər sosial hüquqların 

məhdudlaĢdırılması, Fransanın assimilyasiya modelindən təcrid modelinə doğru istiqamət götürməsi 

kimi qəbul edilə bilər. Eyni zamanda, multikultural modelin bariz daĢıyıcısı olan Böyük Britaniyanın 

qanunlarında edilən dəyiĢikliklərə əsasən miqrant və qaçqınlara qarĢı tətbiq olunan siyasətin 

məhdudlaĢdırma istiqaməti aldığı və təcrid siyasətinə keçid etdiyi müĢahidə olunur. Nəticədə isə, bu tip 

ölkələrin Avropa Ġttifaqı siyasəti çərçivəsində məhdudlaĢdırıcı hüqulara doğru ortaq bir istiqamətə 
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getdiyi müĢahidə olunur.(4. s. 56)  

Miqrasiya məsələlərində Avropa Birliyi ölkələrini əməkdaĢlıq etməyə məcbur edən səbəblərdən 

biri də bəzi üzv ölkələrin iqtisadi səbəblərdən, iĢ qüvvəsi ehtiyacını qarĢılamaq və ucuz iĢçi qüvvəsi 

idxal etmək məqsədilə miqrantları qəbul etməyə davam etməsi və bu vəziyyətin Birlik ölkələriarası 

rəqabət mühitinə zərər vurması ilə bağlı idi.(2, s. 185) 

Bu məsələlərdə Avropa Ġttifaqı ölkələrinin ortaq siyasət tətbiq edə bilmələri, insanların sərbəst 

hərəkətinin təmin edilməsi məqsədilə Avropa ölkələri tərəfindən atılan ən mühüm addımlardan biri 

Böyük Britaniya, Danimarka və Ġrlandiya istisna olmaqla 12 AĠ üzvü ölkənin imzaladıqları və 1995-ci 

ildə qüvvəyə minən ġengen müqaviləsidir. Bu anlaĢma ilə bir tərəfdən Avropa ölkələri öz aralarındakı 

sərhədləri və nəzarəti qaldıraraq sərbəst hərəkəti təmin edir, bir tərəfdən də xarici sərhədlərin ortaq və 

daha müvəffəqiyyətli qorunmasını, bununla da miqrant axınının qarĢısının alınmasını təmin etməyə 

çalıĢırdı. Daha sonra qəbul olunan Dublin ġərti də AĠ üzvü ölkələrdən sığınacaq almaq üçün müraciət 

edənlərə qarĢı tətbiq olunacaq prinsipləri müəyyənləĢdirir və sistemləĢdirirdi. Maastrix müqaviləsi ilə 

əsası qoyulan bu prosesə qədər olan müddətdə miqrasiya məsələləri Avropa daxilində millətüstü 

səviyyədə deyil, millətlərarası əməkdaĢlıq səviyyəsində həll olunurdu.(6, s.95) Maastrix müqaviləsi 

imzalanana qədər Avropanın miqrasiya siyasəti milli səviyyədə ölkələrarası əməkdaĢlıq əsasında yerinə 

yetirilmiĢdir. Avropa Ġttifaqının baĢçılığı ilə ölkələrdə tətbiq olunan bu məhdudlaĢdırıcı siyasətinin 

Birlik üzvü olmayanların təcrid edilməsi, üzvlərinin isə sərbəst hərəkətinin təmin edilməsi məqsədi 

daĢıması onun ―Avropa qalası siyasəti‖ adını almasına səbəb olmuĢdu.(5, s.109)  

1993-cü ildə qüvvəyə minən Maastrix müqaviləsində ―ortaq maraqlar‖ olaraq qiymətləndirilməsinə 

baxmayaraq miqrasiya, sığınacaq verilməsi, viza kimi məsələlər Ġttifaqın qurumları tərəfindən deyil, 

hökumətlərarası bir perspektivlə ələ alınacaq Ģəkildə ―ədliyyə və daxili iĢlər‖ məsələlərini əhatə edən 

üçüncü sütun çərçivəsinə salındı. Yalnız 1997-ci ildə qəbul edilmiĢ Amsterdam müqaviləsi mühüm bir 

addım ataraq miqrasiya, sığınacaq verilməsi, sərhədlərə nəzarət edilməsi kimi problemlərin həlli 

məsələlərini ümumittifaq siyasətinin yer aldığı birinci sütuna aid etdi. Ancaq bu məsələlərdə yenə də 

Avropa Parlamentinin təsiri zəif qalmıĢ, qərarların səs çoxluğu ilə alınacağı ġurada hökumətlərarası 

anlaĢma prinsipi saxlanılmıĢdı. Eyni zamanda, digər birinci sütun məsələlərindən fərqli olaraq, sadəcə 

Avropa Komissiyası deyil, üzv ölkələr də miqrasiya məsələləri ilə bağlı qərar layihəsi təqdim etmə 

hüququnu özündə saxlayacaqdı. (8, s.121)  

―Avropa Ġttifaqının fəaliyyəti haqqında‖ Maastrix müqavilənin 78-ci maddəsi dövlətlərin 1951-ci il 

Cenevrə Konvensiyasından irəli gələn öhdəliklərinə hörmətlə yanaĢacaq Ümum Avropa Sığınacaq 

Sisteminin yaradılmasını nəzərdə tutur.(13) Birlik səviyyəsində və ayrıca üzv ölkələrdə həyata keçirilən 

qaçqınların vəziyyəti ilə bağlı siyasət 1951-ci ildə qəbul edilmiĢ ―Qaçqınların statusu haqqında‖ 

Cenevrə konvensiyasının bu ölkələrə tətbiqi müxtəlif kateqoriyalı ―Qaçqın statusları‖nın yaranmasına 

səbəb olmuĢdur (7, s.9):  

Birinci kateqoriya Cenevrə konvensiyasında bəhs edilən qaçqın statusu verilən miqrantlara aid 

edilə bilər ki, onlar sığındıqları ölkələrin vətəndaĢları ilə, siyasi hüquqlar istisna olmaqla, eyni 

hüquqlara malikdir. 

Ġkinci kateqoriyaya ―de facto qaçqın‖ və ya ―insani status‖ və ya Böyük Britaniyada deyildiyi kimi 

―ölkədə müstəsna olaraq qalma hüququ verilən qaçqınlar‖ aid edilə bilər. Son illərdə sığınacaq axtaran 

Ģəxslərin sayında həddən artıq artımın yaĢanması qarĢısında ölkələr iqtisadi, siyasi və sosial səbəblərdən 

qaçqın qəbul etmək istəməsələr də, insani səbəblərdən bu insanların ölkələrində qalmasına razılıq 

verdilər. Ancaq bu insanlara digər qaçqınlara verilən iqtisadi və sosial hüquqlar verilməməkdədir. 

Avropada mövcud qaçqın kateqoriyalarından üçüncüsünün yaranmasının əsas səbəbi 

Yuqoslaviyanın dağılmasıdır. Çünki xüsusən bu prosesdə meydana gələn müharibələrdən sonra 
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Avropanın yükünün artacağı düĢüncəsi Avropa ölkələrini bu yeni kateqoriyanı yaratmağa məcbur etdi. 

Bu yeni kateqoriya ―Müvəqqəti müdafiə (temporary protection)‖ adlana bilər. Avropa dövlətləri bu 

statusla qəbul etdiyi miqrantların müharibələr bitdikdən sonra öz dövlətlərinə qayıdacağına ümid 

etdiyindən və BMT Qaçqınlarla ĠĢ Üzrə Ali Komissarlığının təzyiqi ilə bu yeni kateqoriyanın 

yaradılmasına məcbur olmuĢdu.  

Xüsusilə Britaniya və həmçinin digər Avropa ölkələrində qaçqınların sayının artması siyasi 

gündəmə yeni bir miqrant-qaçqın qruplaĢdırmasını gətirdi: Saxta sığınacaq axtaranlar ( Bogus asylum 

seekers) – Həqiqi sığınacaq axtaranlar ( Gencin asylum seekers). Birinci qrupa aid olan sığınacaq 

axtaran Ģəxslərin əslində iqtisadi məqsədlərlə miqrasiya etdikləri, lakin iqtisadi miqrasiyaya bu ölkələr 

tərəfindən icazə verilmədiyi üçün təqibə məruz qaldıqlarını iddia edərək qaçqın statusundan 

yararlanmaq cəhdləri etdiklərinə inanılmaqdadır və bu insanlara qaçqın statusunun verilməməsi barədə 

ictimai fikir mövcuddur. Ġkinci qrupa aid olan sığınacaq axtaran Ģəxslərin isə həqiqətən öz ölkələrində 

təqiblərə məruz qalmasına inanılır və onlara qaçqın statusunun verilməsinin vacibliyi qəbul olunur.       

Müasir dövrdə yaĢanan problemlər Avropanın ortaq mirasiya siyasətinə də təsirsiz ötüĢmədi. Ərəb 

Baharı hadisələrindən sonra miqrantların Avropaya axını ġengen saziĢinə dəyiĢikliklər məsələsini 

gündəmə gətirdi. ġengen zonası sadəcə daxili sərhədləri aradan qaldırıb, xarici sərhədlərə nəzarətdə 

koordinasiya qurmağa yox, həm də ortaq viza siyasəti, polis və ədliyyə əməkdaĢlığı, qanunsuz 

miqrantların geri göndərilməsi və ġengen Ġnformasiya Sistemi kimi ortaq informasiya bazasının 

yaradılmasına əsaslanır. ġengen müqaviləsi 1985-ci ildə Almaniya, Fransa, Belçika, Niderland, 

Lüksemburq arasında imzalanmıĢ, ilk dəfə 1995-ci ildə bu ölkələr və əlavə olaraq Ġtaliya, Portuqaliya, 

Yunanıstan, Ġspaniya arasında sərhədlər qaldırılmıĢ, 1997-ci ildə Avstriya, 2000-ci ildə Danimarka, 

Ġsveç, Finlandiya və Birliyə üzv olmayan Ġslandiya və Norveç anlaĢmaya daxil olmuĢ və aralarındakı 

sərhədləri qaldırmıĢdır.  

Bu arada hüquqi bir status dəyiĢikliyi edilərək 1999-cu ildə ġengen anlaĢması ―Ġttifaq haqqında‖ 

müqavilənin tərkib hissəsi halına gətirilmiĢ, beləliklə, müqavilə Avropa Hüquq sisteminin tərkibinə 

daxil edilmiĢ və müqavilə tərəfləri olan ölkələrin tək-tək və ya qrup halında müqavilənin Ģərtlərini 

pozmalarının və ya dəyiĢdirmələrinin qarĢısı alınmıĢdır. Hətta sərhəd nəzarətində həyata keçiriləcək 

bütün qanunlara Avropa Komissiyasının təstiqi məcburiyyəti gətirilmiĢdir.(14) 

1999-cu ildə Finlandiyanın Tampere Ģəhərində keçirilən toplantıda ittifaqın sığınacaq və miqrasiya 

ilə bağlı ortaq hərəkət planı yaradılması istiqamətində qərar qəbul edildi. Plana əsasən əsas məqsədlər 

(12, s. 29): 

1. Ġnsani məqsədlər ilə iqtosadi narahatlıq arasında balansı qura biləcək ətraflı perspektivə sahib 

olmaq 

2. Üçüncü bir ölkə vətəndaĢlarına yaĢadıqları ölkənin vətəndaĢları ilə bərabər hüquqlar verilməsini 

təmin edəcək ədalətli bir sistemin inkiĢafı 

3. Miqrantların gəldikləri ölkələrə yardım edə biləcək ortaqlıqlar qurmaq 

4. Cenevrə və digər beynəlxalq konvenisyalara bağlı qalaraq ortaq bir miqrasiya siyasətinin 

yaradılamsı 

Tampere zirvəsində ortaq siyasətin ilkin olaraq iki mərhələdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulurdu: 

Minimal standartların yaradılması və əsas sahələrdə qanunların harmonizasiyası (9, s. 261) 

2007-ci ildə daha 9 ölkə ġengen müqaviləsinə qoĢularaq sərhədləri qaldırdı. 2009-cu ildə Hava 

limanı sərhədlərinin qaldırılması ilə Ġsveçrə və 2011-ci ilin dekabrında LixtenĢteyn də sərbəst hərəkət 

sisteminə qoĢulmuĢ oldu. 

Ərəb Baharı nəticəsində qaçqın probleminin kəskinləĢməsi Avropada ġengen zonası anlayıĢının da 

sorğulanmasına səbəb oldu. Belə ki, ġimali Afrikadan gələn qaçqın axınını digər ölkələrlə də bölüĢmək 
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istəyən Ġtaliyanın bu mövzu ətrafında Fransa ilə yaĢadığı problemlər, Danimarkanın qeyri-qanuni 

miqrasiya və digər cinayət hallarını əngəlləmək üçün Almaniya ilə olan sərhəddində daimi nəzarətə 

baĢlama qərarı ġengen zonasına daxil olan 23 ölkənin ortaq viza məsələsini müzakirə etməsinə səbəb 

oldu. Ġtaliya və Fransa ġimali Afrikada olan narahatlıq səbəbindən Avopaya istiqamət alan miqrant 

axınının qarĢısını almaq üçün ġengen anlaĢmasına qismən düzəliĢ edilməsi və bəzi Ģərtlər daxilində 

sərhəd nəzarəti həyata keçirilməsinə icazə verilməsini tələb etməyə baĢladı. Vəziyyətlə əlaqədar Avropa 

Komissiyası isə bu sərhəd nəzarətlərinin ən çoxu 5 gün müddətində həyata keçirilə bilməsinin 

mümkünlüyü ilə bağlı təklif vermiĢ və bu 5 günlük müddətin digər üzv ölkələrin də razılığı ilə 

uzadılamsının mümkünlüyünü qeyd etmiĢdi.  Nəticədə Almaniya, Fransa və Ġspaniya kimi ölkələr 

Komissiyanın sadəcə ġengen zonasının vəziyyətini təhlükə altında qoyan istisna hallarda məsələyə 

müdaxilə etməsini, digər hallarda isə qərar qəbulunun üzv ölkələrin öhdəsinə verilməsini təklif edir. 

Digər dövlətlər tərəfindən də təklifin qəbul olunması ilə ―qanunsuz miqrasiya‖ hallarında da qərar 

qəbulu üzv dövlətlərin öhdəsinə buraxılmıĢdır. Ancaq bu hal etirazların da səslənməsinə səbəb olur. 

Belə ki, Avropa Parlamenti fövqəladə hallarda dövlətlərin sərhəd nəzarət rejimini həyata keçirə 

bilməsinin qəbulu ilə Avropa Ġttifaqı vətəndaĢları olan Ģəxslərin də hərəkətinin məhdudlaĢdırıla 

biləcəyindən ehtiyat edir. (14) 

Müasir dövrün miqrasiya problemi Avropa ittifaqının miqrasiya siyasəti çərçivəsində qəbul etdiyi 

Dublin razılaĢmasında da problemli vəziyyətlərin yaranmasına səbəb olub. Müqaviləyə əsasən 

Ġttifaqdan sığınacaq almaq üçün müraciət edən Ģəxs, bu məqsədlə müraciət etdiyi ilk üzv ölkə 

tərəfindən bu sığınacaqla təmin olunmalıdır. Bir Ģəxsin çoxlu sayda üzv dövlətdən sığınacaq almasının 

qarĢısını almaq məqsədi daĢıyan bu müqavilə, həm də həmin Ģəxsin bir ölkədən digər ölkəyə daimi 

səyahət etməsinin qarĢısını almağa istiqamətlənib. Müqaviləyə görə, sığınacaq axtaran Ģəxsin Ġttifaqa 

daxil olduğu ölkədə sığınma hüququ vardır və bu sığınacaq tələbinin rədd olunması zamanı Ģəxs 

məhkəməyə müraciət edə bilər.  

Ġrlandiyanın paytaxtı Dublində 1990-cı ildə imzalanan müqavilə, 1997-ci ildən qüvvəyə mindi. 

Əvvəlcə, 12 Avropa ölkəsi - Belçika, Danimarka, Fransa, Almaniya, Yunanıstan, Ġrlandiya, Ġtaliya, 

Lüksemburq, Niderland, Portuqaliya, Ġspaniya və Britaniya tərəfindən imzalanan müqaviləyə həmin 

ildə Avstriya və Ġsveç, 1998-ci ildə də Finlandiya imza atdı. Avropa Komissiyası 2008-ci ildə 

müqavilənin geniĢləndirilməsini təklif edir. YenilənmiĢ müqaviləyə 2013-cü ildə Danimarkadan baĢqa 

bütün Avropa Ġttifaqı dövlətləri qoĢuldu. Burada nəzərdə tutulurdu ki, bir Ġttifaq ölkəsindən sığınacaq 

üçün müraciət edən Ģəxs qanunsuz yollarla baĢqa bir üzv ölkənin ərazisinə keçərsə, əvvəlki ölkəyə geri 

qaytarılmalıdır. 

Avropaya son illər müĢahidə olunan miqrant axınının yaratdığı problemlər bu müqavilədən də yan 

keçmədi. Belə ki, çoxlu sayda qaçqın Avropaya əsasən Ġtaliya və Yunanıstan kimi ölkələrdən daxil olur, 

bu ölkələr isə miqrasiya problemini həll etməyə gücü çatmayan ölkələrdəndir. Bundan baĢqa, Dublin 

müqaviləsinin həyata keçirilməsini çətinləĢdirən məqamlarda biri də Macarıstanın aldığı qərar ilə bağlı 

oldu. Belə ki, bu ölkə çoxlu sayda qaçqının ölkəyə gəlməsindən narazı olaraq 23 iyun 2015-ci ildə 

sığınacaq müraciətlərini qəbul etməmək barədə qərar aldı. Bu qərar bir çox qaçqının baĢqa Avropa 

ölkələrinə qaçmağa cəhd etməsinə və bu ölkələrdə saxlanılmasına səbəb oldu. Miqrantların axınının 

qarĢısını almaq üçün Serbiya ilə sərhəddinə bir tel divar inĢa edəcəyini bildirən Macarıstan höküməti, 

həmiçinin Dublin müqaviləsini də təxirə saldı. Dublin müqaviləsini təxirə salan bir digər üzv dövlət - 

Almaniya isə Macarıstandan fərqli bir yol izləyərək, Suriyalı qaçqınların məsələsinə baxılacağını dilə 

gətirdi. Almaniya və Finlandiya kimi ölkələr qaçqınları sığınacaq müraciətlərinə tab gətirə bilməyəcək 

vəziyyətdə olan Yunanıstan kimi ölkələrə göndərməyi də dayandırmıĢdı. Çexiya isə sentyabrın 2-də 

Dublin müqaviləsinə qarĢı çıxaraq müraciətlərin ölkədə dəyərləndiriləcəyini bildirdi. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, Beynəlxalq Miqrasiya TəĢkilatının göstəricilərinə görə, 2014-cü ildə 

Aralıq dənizini keçərək Avropaya gələn qaçqınların sayı 219min, 2015-ci ildə isə 364 mindən çox 

olmuĢdur. (15) 
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The Gulf War of 1990-91 was the largest American military involvement since Vietnam, the first 

major international event of the post-Cold War world, a turning point in the conflictual international 

politics of the Middle East and a ratification of the fact that the United States and other major eco-

nomic powers would not allow a single regional leader to control, directly or indirectly, the oil of the 

Persian Gulf.  The results of the Gulf War are important to understanding subsequent American mili-

tary and foreign policies more generally, the twists and turns of the Middle East during the 1990's, 

and the ups and downs of the world oil market.  It is an interesting story in and of itself. But aside 

from these important empirical issues, the Gulf War, and particularly Iraqi behavior in it, raises puz-

zling theoretical questions about why leaders go to war and persist in war-fighting strategies.  Why 

did Saddam Hussein, the leader of an already oil-rich country that had just emerged from a long and 
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debilitating war with Iran, invade Kuwait in the first place? Why did he persist in holding onto Ku-

wait in the face of the U.S.-led coalition that had 2 assembled against him, refusing diplomatic offers 

to withdraw that would have forestalled the military defeat he suffered?  

Certainly the personality of Saddam Hussein himself played a role in these decisions. He believes 

in the efficacy of violence domestically and war internationally to achieve his ends and has no com-

punction about sacrificing the lives of his own people to those ends.  But to focus only on the person 

of Saddam is too simple.  He had shown in the past that he was willing to retreat in the face of superi-

or power.  Why was this episode different?  There were numerous occasions, from the 1970's (when 

Saddam became the dominant player in the Iraqi government) through the late 1980's, when Iraq 

could have invaded Kuwait.  What circumstances triggered his decision to invade in August 1990? 

It is in examining the context of Iraqi decision-making in the Gulf War that this case can have 

theoretical relevance to the general question of why leaders, particularly non-democratic leaders of 

relatively new states, choose to go to war.  We can be thankful that there are not many world leaders 

as brutal as Saddam Hussein.  But there are plenty of leaders who, like Saddam in 1990, face difficult 

domestic situations; whose hold on power, like Saddam's, is buttressed by neither democratic election 

nor long historical roots; whose neighbors, like Saddam's, present inviting targets.  In understanding 

Iraq's war decisions in 1990 and 1991, we can better appreciate why the end of the Cold War has not 

meant the end of regional wars in Asia and Africa. 

To understand why Iraq invaded Kuwait in August 1990, we have to know a bit about Iraqi histo-

ry.  These few paragraphs are the barest of bones on the topic, enough to make the reader conversant 

with what was happening before and during the Gulf War. 

Iraq, like the rest of the states of the eastern Arab world, was created after World War I out of 

territories that had belonged to the defunct Ottoman Empire.  Great Britain was granted a "mandate" 

by the newly-formed League of Nations to administer Iraq, with the proviso that London work to 

ready the country for independence as soon as possible.  The British installed asking of the new coun-

try Faysal ibn Hussein of the Hashemite family of Mecca, in what is now Saudi Arabia.  The British 

had supported the Hashemites during World War I as leaders of an Arab revolt against the Ottomans, 

who were allied with Germany.  Making Faysal king of Iraq was a British attempt to redeem promis-

es made to his family during that revolt. The country that Faysal inherited was a patchwork of three 

former Ottoman provinces, which had never been a single, unified political entity in the past.  There 

was a large Kurdish minority in the northern part of the country, near the borders with Turkey and 

Iran.  The Kurds are an ethnically and linguistically distinct people, Muslim but not Arab, who are 

found not only in northern Iraq but also in southeastern Turkey and northwestern Iran. Kurdish sepa-

ratist movements would plague the central governments in Baghdad throughout Iraqi history.  The 

majority Arab population was split between a Sunni Muslim minority and a Shiite Muslim majority.  

From the time of Faysal to today, the political elite of the country has been disproportionately Sunni 

Muslim.  Holding the country together in the absence of an established bureaucracy was a difficult 

task, and Faysal relied heavily on British military forces and administrators.  Iraq officially became 

independent in 1932, but Britain remained the dominant player in Iraqi politics for some time thereaf-

ter. 

The Hashemite monarchy in Iraq was overthrown in a military coup in 1958.  Faysal's grandson, 

who ruled as Faysal II, the Hashemite family, and many of the pro-British political elite were killed.  

This marked the end of British influence in Iraq.  Military governments ruled from 1958 to 1968.  In 

that year another military coup brought to power the Iraqi branch of the Ba'th Party, a pan-Arab polit-

ical group supportive, in theory, of Arab unity. (The Syrian branch of the party had taken over the 
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government in Damascus five years earlier, but the two branches saw each other as rivals, and no ef-

forts were made to unify the two Ba'thist states.)  The president of the new regime was a Ba'thist ar-

my general named Ahmad Hassan al-Bakr.  But very quickly, by the mid-1970's, a civilian party offi-

cial named Saddam Hussein, who was responsible for internal security affairs, emerged as the real 

power in the regime. In 1979, al Bakr, whose health had been in decline for some years, resigned as 

president and Saddam succeeded him. 

After coming to power, Saddam ordered the execution of 22 high-ranking Ba'th Party officials 

accused of plotting against him. Saddam Hussein reached the presidency at a time of great ferment in 

the politics of the Middle East.  Egypt, the largest Arab state and leader of the Arab world, had just 

signed a peace treaty with Israel and had been ostracized by the other Arab states.  In Iran, Iraq's east-

ern neighbor, a mass-based popular revolution had overthrown the pro-Western monarchical regime 

and brought to power Shiite Muslim clerics, headed by Ayatallah Ruhallah Khomeini, who were in 

the midst of establishing an "Islamic republic" amid continuing revolutionary chaos.  The time was 

ripe for the ambitious new president of Iraq, flush with the wealth that increasing oil prices had 

brought to his country during the 1970s, to make a play for regional leadership.   

The target he chose was Iran, and he launched an invasion of southwestern Iran in September 

1980. Iran's army had been decimated by the revolution.  It was embroiled in an intense diplomatic 

conflict with the United States over the takeover of the American embassy and holding of American 

diplomatic personnel by Iranian "students" supported by the new revolutionary regime.  It was cer-

tainly an inviting target.  But the apparent ease with which Iran could be defeated was not the only 

factor behind Iraq's attack.  The revolutionary Iranian government was, through both the example of 

its success and its own propaganda machine, encouraging Islamist opposition movements in other 

Middle Eastern countries. Iraqi Shiites, kept from political power for decades, were a receptive audi-

ence.   

Long historical ties between the Iranian Shiite clergy and Iraqi Shiite leaders and institutions fa-

cilitated the transmission of the message.  Violent demonstrations in the Iraqi Shiite holy cities of 

Najaf and Karbala were put down in June 1979.  The Iraqi government attributed a series of bomb 

attacks and assassination attempts on Ba'thist officials in April 1980 to Iranian meddling, and in retal-

iation executed a high-ranking Iraqi Shiite ayatallah and expelled tens of thousands of Iranians from 

Najaf and 6 Karbala.  With that, all restraints were dropped in the propaganda war between the two 

capitals. Border skirmishing began, and the road to war, beginning in September 1980, was paved. 

The Iran-Iraq War lasted for eight years, finally ending in August 1988.  

 Each side suffered hundreds of thousands of casualties and billions of dollars in damages and 

lost revenue. The Iraqis, after some initial military successes, were driven out of Iranian territory by 

the summer of 1982.  From then through 1987, Iran held the military advantage, capturing small parts 

of Iraqi territory and conducting regular offensives against entrenched Iraqi forces.  In 1988 the mili-

tary tide turned again.  Iraqi missile attacks on Iranian cities dented the flagging revolutionary morale 

of Iranians.  Iraqi offensives drove Iranian forces back across the border, and Iraqi troops made a 

number of forays into Iranian territory before both sides accepted the U.N. ceasefire resolution (Secu-

rity Council Resolution 598).  

Though the long-running war between Iran and Iraq had ended in a United Nations-brokered 

ceasefire in August 1988, by mid-1990 the two states had yet to begin negotiating a permanent peace 

treaty. When their foreign ministers met in Geneva that July, prospects for peace suddenly seemed 

bright, as it appeared that Iraqi leader Saddam Hussein was prepared to dissolve that conflict and re-

turn territory that his forces had long occupied. Two weeks later, however, Hussein delivered a 
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speech in which he accused neighboring nation Kuwait of siphoning crude oil from the Ar-Rumaylah 

oil fields located along their common border. He insisted that Kuwait and Saudi Arabia and cancel 

out $30 billion of Iraq‘s foreign debt, and accused them of conspiring to keep oil prices low in an ef-

fort to pander to Western oil-buying nations. 

In addition to Hussein‘s incendiary speech, Iraq had begun amassing troops on Kuwait‘s border. 

Alarmed by these actions, President Hosni Mubarak of Egypt initiated negotiations between Iraq and 

Kuwait in an effort to avoid intervention by the United States or other powers from outside the Gulf 

region. Hussein broke off the negotiations after only two hours, and on August 2, 1990 ordered the 

invasion of Kuwait. Hussein‘s assumption that his fellow Arab states would stand by in the face of 

his invasion of Kuwait, and not call in outside help to stop it, proved to be a miscalculation. Two-

thirds of the 21 members of the Arab League condemned Iraq‘s act of aggression, and Saudi Arabia‘s 

King Fahd, along with Kuwait‘s government-in-exile, turned to the United States and other members 

of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) for support. 

U.S. President George H.W. Bush immediately condemned the invasion, as did the governments 

of Britain and the Soviet Union. On August 3, the United Nations Security Council called for Iraq to 

withdraw from Kuwait; three days later, King Fahd met with U.S. Secretary of Defense Richard 

Cheney to request U.S. military assistance. On August 8, the day on which the Iraqi government for-

mally annexed Kuwait–Hussein called it Iraq‘s ―19th province‖–the first U.S. Air Force fighter 

planes began arriving in Saudi Arabia as part of a military buildup dubbed Operation Desert Shield. 

The planes were accompanied by troops sent by NATO allies as well as Egypt and several other Arab 

nations, designed to guard against a possible Iraqi attack on Saudi Arabia. In Kuwait, Iraq increased 

its occupation forces to some 300,000 troops. In an effort to garner support from the Muslim world, 

Hussein declared a jihad, or holy war, against the coalition; he also attempted to ally himself with the 

Palestinian cause by offering to evacuate Kuwait in return for an Israeli withdrawal from the occupied 

territories. When these efforts failed, Hussein concluded a hasty peace with Iran so as to bring his ar-

my up to full strength. 

 

REFERENCES: 

 

1. Michael M. Gunter, The Kurdish Predicament in Iraq: A Political Analysis, New York:  St. 

Martin's, 1999; David McDowall, The Kurds, London:  Minority Rights Group, 1996. 

2. The rivalry between the two branches is detailed in Eberhard Kienle, Ba'th v. Ba'th:  The Con-

flict between Syria and Iraq, 1968-1989, London:  I.B. Tauris, 1990.30 Farouk-Sluglett and 

Sluglett, Iraq Since 1958, pp. 205-09; Marr, Modern History of Iraq, pp. 217-220, 228-229. 

3. Marr, op. cit., p. 230. 

4. For the background to the Iran-Iraq war, see Shahram Chubin and Charles Tripp, Iran and Iraq 

at War, Boulder:  Westview Press, 1988; and R.K. Ramazani, Revolutionary Iran:  Challenge 

and Response in the Middle East, Baltimore:  Johns Hopkins University Press, 1986. 

5. Majid Khadduri, The Gulf War, New York:  Oxford University Press, 1988, p. 82; Ramazani, 

Revolutionary Iran, p. 59; Chubin and Tripp, Iran and Iraq at War, p. 34. 

6. Ramazani, Revolutionary Iran, p. 60; Chubin and Tripp, Iran and Iraq at War, p. 25. 

7. http://www.history.com/topics/persian-gulf-war 

  



112 
 

 

Təranə TAĞIYEVA, 

Tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Dövlət Universiteti 

ġəhla ALLAHVERDĠYEVA, 

magistr, Bakı Dövlət Universiteti 
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Suriyada gedən proseslər cəmiyyəti bu gün ən çox narahat edən məsələlərdəndir. Bölgəyə yaxın 

və ya uzaqda yerləşməsindən asılı olmayaraq bütün ölkələr bu münaqişə ilə nəfəs alır. Suriya bu gün 

bütün dövlətlərin maraqları daxilindədir. Hər bir ölkə bu münaqişədən öz hissəsini əldə etməyə 

çalışır.  

Müəllif ölkələrin maraqlarını kənara qoyaraq bu gün bu ərəb ölkəsində gedən prosesləri tədqiq 

etməyə cəhd göstərir. Burada iştirak edən qüvvələr qarşılarına qoyduqları vəzifələr və xidmət etdi-

kləri güclərlə birlikdə nəzərdən keçirilir. 
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Процессы, происходящие в Сирии, являются наиболее тревожными вопросами, которые 

беспокоят сегодня общество. Все страны дышат этим конфликтом, независимо от того, 

как близко или далеко они располагаются от этого региона. Сегодня Сирия находится в ин-

тересах всех государств. Каждая страна пытается получить свою часть от этого кон-

фликта. 

Автор, отложив в сторону интересы стран, пытается исследовать процессы, происхо-

дящие сегодня в этой арабской стране. Здесь рассматриваются участвующие силы, обязан-
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FRONTS OF CIVIL WAR IN SYRIA, ITS OUTBREAK AND SPARKS 

 

The processes taking place in Syria today, is one of the most disturbing conflict all society. All  

the countries in the region, regardless of their location are breathing with this conflict. Syria is  the 

centre of interests of all states. Each power tries to play its  part in this conflict. 

The author , putting aside the interests of the Arab countries today, tries to explore the processes. 

Here we confront the forces involved are reviewed, together with their duties and powers they serve. 

Keywords: Bashar al-Assad, Damascus, Aleppo, the Islamic State of Al-Qaeda, Nusra Front, 

Vladimir Putin, the coalition. 

 

Davam etdiyi beĢ il yarımda 250 min insanın ölümünə bais olmuĢ münaqiĢə antihökumət 

etirazları ilə baĢlanmıĢdısa da, sonunda tammiqyaslı vətəndaĢ müharibəsinə çevrilib. Daha 11 milyon 

insan prezident BəĢər əl-Əsədə sadiq qüvvələrlə, rejimə qarĢı olan qruplaĢmalar və özünü Ġslam Dö-

vləti adlandıran (ĠD) cihadçılar arasında gedən döyüĢlərdən qaçaraq didərginə çevrilib. Demokratiya 

çağırıĢlı etirazlar 2011-ci ilin martında Dera Ģəhərində qopmuĢdu.(1) Buna səbəb məktəbin divar-

larına inqilabi Ģüarlar yazmıĢ bir neçə yeniyetmənin həbsi və onlara iĢgəncə verilməsi idi. 

Təhlükəsizlik qüvvələri nümayiĢçilərə atəĢ açdıqdan sonra küçələrə daha çox insan çıxmağa baĢladı. 

Bu üsyan prezident BəĢər Əsədin istefasını tələb edən ümumölkə etirazlarına təkan verdi. 

Hökumətin etirazları yatırmaq üçün zora əl atması, əksinə üsyançıların əzmini artırırdı. 2011-ci ilin 

iyulunda ölkə Ģəhərlərinin küçələrinə yüz minlərlə etirazçı çıxdı.(2) 

Müxalifət tərəfdarları tədricən silahlanmağa baĢlamıĢdılar. Onlar əvvəlcə özlərini müdaiə etməyi 

düĢünürdülər, lakin sonradan bu silahlarla təhlükəsizlik qüvvələrini yaĢadıqları yerlərdən çıxardılar. 

Zorakılıqlar artır, Ģəhər, qəsəbə və kəndlərə nəzarəti ələ almaq məqsədilə hökumət qüvvələri ilə 

döyüĢmək üçün qiyamçı briqadaların yaradılması ölkəni vətəndaĢ müharibəsinə sürükləyirdi. 2012-ci 

ildə döyüĢlər artıq paytaxt DəməĢqə və ölkənin ikinci Ģəhəri Hələbə çatmıĢdı.BMT-nin məlumatına 

görə, 2013-cü ilin iyununadək münaqiĢədə həlak olanların sayı artıq 90 minə çatmıĢdı. Fəalların və 

BMT-nin baĢqa bir məlumatında isə deyilirdi ki, 2015-ci ilin avqustunadək artıq 250 min insan 

öldürülüb.(3) 

Ġndi bu münaqiĢə sadəcə olaraq Əsədə qarĢı və onunla birlikdə olanlar arasında getmir. MünaqiĢə 

getdikcə daha çox məzhəb çalarları alır. Ġndi ölkənin sünni çoxluğu prezidentin Ģiə ələvi təriqətinin 

davamçıları ilə döyüĢür. Bu toqquĢmaya regional dünya gücləri də cəlb olunmuĢlar. Ġslam Dövləti 

adlandırılan təĢkilatın yüksəliĢi isə haçalanmanı daha da artırıb. 

BMT komissiyasının araĢdırması belə bir nəticəyə gəlib ki, münaqiĢənin bütün tərəfləri qətllər, 

iĢgəncə, zorlama və zorla itkinliyə salınma da daxil müharibə cinayətləri törədiblər.(4) Tərəflər 

həmçinin mülkilərə iztirab gətirməkdə və onların ərzaqdan, sudan və səhiyyə xidmətindən məhrum 

edilməsindən müharibə metodu kimi istifadə etməkdə günahlandırılırlar. 

BMT Təhlükəszilik ġurası bütün tərəfləri məskun ərazilərdə silahlardan nizamsız istifadədən 

çəkinməyə çağırıb. Buna baxmayaraq minlərlə insan həlak olmaqda davam edir. Çoxları hökumət 

təyyarələrinin qiyamçıların nəzarətində olan sahələrə atdığı çəllək bombalarının partlayıĢlarından 

həlak olur. BMT bu sayaq hücumları qətliam hesab edir. 
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Eyni zamanda BMT ĠD-i terror kampaniyası aparmaqda ittiham edir. Bu təĢkilat onun 

qaydalarını pozanları qəddarlıqla cəzalandırır. Ġnsanlara qarĢı ictimai edam və bədən ətraflarının 

kəsilməsi kimi cəzalar tətbiq edilir. ĠD döyüĢçüləri həmçinin rəqib qruplaĢmaların, dini azlıqların 

qətliamlarını, qərblilər də daxil girovların baĢlarının kəsilməsi ilə edamlarını həyata keçirib. 

2013-cü ilin avqustunda DəməĢqin bir neçə ətraf rayonuna zarin əsəb-iflic qazı ilə doldurulmuĢ 

raketlər atıldıqdan sonra yüzlərlə insan həlak olmuĢdu.(5) Qərb güclər deyirdilər ki, belə bir 

əməliyyat yalnız Suriya hökuməti tərəfindən həyata keçirlə bilərdi. Öz növbəsində hökumət hücuma 

görə qiyamçı qüvvələri məsul sayırdı. 

ABġ-ın hərbi müdaxilə təhlükəsi ilə üzləĢən prezident Əsəd ölkənin kimyəvi silah 

cəbbəxanasının ləğvinə icazə verdi. Arsenalın məhv edilməsi üzrə proses növbəti il baĢa çatdırıldı,(6) 

lakin Kimyəvi Silahların Qadağanı TəĢkilatı (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - 

OPCW) münaqiĢədə toksik qazlardan istifadə hallarını sənədləĢdirməkdə davam edirdi. TəĢkilat 

2014-cü ilin aprel və iyul ayları arasında qiyamçıların nəzarətində olan ərazilərə hücumlarda ―xlorin‖ 

maddəsindən dəfələrlə istifadə olunduğunu aĢkar etmiĢdi. 

ĠD də əldəqayırma iprit də daxil, kimyəvi silahlardan istifadədə ittiham olunurdu. OPCW 

bildirmiĢdi ki, bu yandırıcı agentdən 2015-ci ilin avqustunda Ģimaldakı Marea Ģəhərinə hücumda 

istifadə edilib. Həmin hücum zamanı körpə oğlan uĢağı həlak olmuĢdu. 

MünaqiĢənin baĢlanğıcından bəri 4, 5 milyon insan Suriyanı tərk edib. Bunların əksəriyyəti 

qadınlar və uĢaqlardır. QonĢu Ġordaniya, Livan və Türkiyə yeni tarixin ən böyük insan axınının 

öhdəsindən gəlmək üçün çarpıĢırlar. Suriya qaçqınlarının 10 faizi Avropa ölkələrinə sığına bilib. 

Onların axını Avropa Ġttifaqı ölkələri arasında miqrant böhranı ilə bağlı ixtilafı daha da artırıb.Daha 

6, 5 milyon nəfər Suriyanın özündə müvəqqəyti köçkün vəziyyətinə düĢüb. Onlardan 1, 2 milyon 

nəfəri öz evlərindən təkcə 2015-ci ildə məhrum edilib. 

BMT bildirir ki, 13, 5 milyon insana yardım göstərməsi üçün ona 3, 2 milyard dollar vəsait 

lazımdır. Bunlardan 6 milyonunu Suriyanın öz daxilində olan uĢaqlar təĢkil edirlər. Hazırda əhalinin 

70 faizinin içməli suya çıxıĢı yoxdur. Hər üç nəfərdən biri gündəlik qidalanmasını əldə edə bilmir. 2 

milyon uĢaq məktəbsiz qalıb, hər beĢ nəfərdən dördü yoxsulluq içində yaĢayır.Müharibə edən tərəflər 

humanitar təĢkilatların mülki əhaliyə yardımının qarĢısını almaqla vəziyyəti daha da gərginləĢdirirlər. 

Suriyada əhalinin 4, 5 milyonu çətin əlçatan ucqarlarda yaĢayır. Bunlara 15-dək blokadaya alınmıĢ və 

həyati yardıma ehtiyacı olan 400 min nəfər də daxildir. 

Silahlı qiyam qalxdığı gündən bir sıra dəyiĢikliklərə məruz qalıb. Hazırda dünyəvi mötədillər 

qlobal hiddətə səbəb olan islamçılar və cihadçılardan sayca qat-qat azdırlar.Ġslam Dövləti qruplaĢması 

ümumi xaosdan istifadə edərək Suriya və Ġraqda geniĢ əraziləri zəbt edə bilib. TəĢkilat 2014-cü ilin 

iyununda bu ərazilərdə ―xilafət‖ elan edib. Onun bir çox döyüĢçüləri Suriyada ―müharibə içində 

müharibə‖ aparırlar. Onlar həm qiyamçılara və əl-Qaedaya bağlı Nüsrə cəbhəsindən olan rəqib 

cihadçılara, həm də hökumət və kürd qüvvələrinə qarĢı vuruĢurlar. 

2014-cü ilin sentyabrında ABġ-ın rəhbərlik etdiyi koalisiya ĠD-in ―gücdən salınması və məhv 

edilməsi‖ üçün Suriyada hava zərbələrinə baĢlayıb. Lakin eyni zamanda koalisiya Əsəd qüvvələrini 

gücləndirə biləcək zərbələrdən çəkinir. Ötən ildən Rusiya Suriyada ―terrorçuları‖ hədəfləyən hava 

kampaniyasına baĢlayıb. Lakin Suriya müxalifəti iddia edir ki, Rusiya raket zərbələrinin hədəfi əsas 

etibarilə Qərb tərəfindən dəstəklənən qiyamçılar və mülkilərdir. 

Müxalifət qrupları siyasi meydanda da dərin parçalanma vəziyyətindədir. Rəqib alyanslar 

hegemonluq uğrunda bir biri ilə mübarizə aparırlar. Bunların arasında ən çox tanınanı Qərb və Körfəz 

ölkələri tərəfindən dəstəklənən Ġnqilab və Müxalifət Qüvvələrinin Milli Koalisiyasıdır. Lakin bu 

mühacirət qrupu bilavasitə Suriya ərazisində çox az təsirə malikdir və cənab Əsədə müxalif olanların 
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əksəriyyəti onları qəbul etmir. 

Ərəb baharı silsiləsindən avtoritar liderə qarĢı növbəti etiraz kimi baĢlanan bu üsyan sonradan 

regional və dünya güclərini öz burulğanına çəkən qəddar təmsili müharibəyə çevrildi. Ġran və Rusiya 

prezident Əsədin ələvi çoxluğuna malik hökumətini dəstəklədilər və bu dəstəyin miqyası getdikcə 

daha da böyüdü. Bəzi məlumatlara görə, Tehran cənab Əsədi gücləndirmək üçün hər il milyardlarla 

dollar pul xərcləyir, Suriyaya hərbi müĢavirlər, silah-sursat, eləcə də maliyyə və neft göndərirdi. Daha 

sonra isə Rusiya Suriyada Əsədin opponentlərini hədəfləyən hava zərbələrinə baĢladı. 

Suriya hökumətinə, həmçinin Livanın Ģiə Hizbullah təĢkilatı dəstək verirdi. Bu qruplaĢma 2013-

cü ildən bəri Suriya hökumətinə öz döyüĢçüləri ilə dəstək verməyə baĢladı. Digər tərəfdən əksəriyyəti 

sünni müsəlman olan müxalifət özünə Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, habelə ABġ, BirləĢmiĢ 

Krallıq və Fransanın simasında beynəlxalq dəstəkçilər cəlb etdi. 

2015-ci ilin sonlarınadək qiyamçıların hökumətin dağıdıcı hava zərbələrinə qarĢı havadan 

müdafiə silahları üçün etdikləri müraciətlər ABġ və onun müttəfiqləri tərəfindən rədd edilirdi. 

Narahatlıq bundan idi kĠ, bu silahlar cihadçıların əlinə keçə bilərdi. ABġ-ın ĠD-ə qarĢı 5 min 

qiyamçının təlimləndirilməsi proqramı da bir neçə dəfə uğursuzluqla nəticələndi və dayandırıldı. 

Rusiya Suriya ilə hərbi-texniki sahədə əməkdaĢlıq etdiyini gizlətmir və daim beynəlxalq 

qanunları pozmadığını bəyan edir.Dövlət Duması müdafiə komitəsinin sədri Vladimir Komoyedov 

BBC-yə deyib ki, Rusiya heç nəyə baxmayaraq Suriyaya kontrakt üzrə öhdəliyi olan bütün silahları 

çatdıracaq. 

Rusiya XĠN-in nümayəndəsi Mariya Zaxarova öz növbəsində bəyan edib ki, xarici iĢlər naziri 

Sergey Lavrov dövlət katibi John Kerry ilə telefon söhbətində ―belə yardımın keçmiĢlərdə 

göstərildiyini və indi də göstərilməkdə davam etdiyini bildirib və Rusiyanın rəsmi Suriya hökumətinə 

terrorçuluqla mübarizə üçün hərbi texnika yardımı göstərdiyini heç vaxt gizlətmədiyini söyləyib‖. 

Suriyaya qarĢı rəsmən BMT sanksiyaları mövcud deyil. Belə bir qətnamələrin səsə qoyulması 

Rusiya və Çin tərəfindən vetolanıb.Silah təchizatının qadağanı və baĢqa məhdudiyyətlər yalnız BəĢər 

Əsəd rejimini müxalifətlə müharibəni qızıĢdırmaqda ittiham edən ayrı-ayrı ölkələr tərəfindən tətbiq 

olunur. 

Rusiyanın 2015-ci ildə Suriya münaqiĢəsinə hərbi müdaxiləsinin bir neçə səbəbi var idi. BəĢər 

Əsəd rejiminin çox ağır bir vəziyyətdə olması və demək olar ki, ölkənin idarəsinin tamamilə (DəməĢq 

bir neçə ətraf yaĢayıĢ məntəqələri istisna olmaqla) itirilməsi Rusiyanın Yaxın ġərqdəki son dayaq 

məntəqəsinin də yoxa çıxması deməkdir. Bu təhlükənin də aradan qaldırılması üçün yeganə çarə 

hərbi müdaxilə idi.Beynəlxalq sanksiyaların fonunda Rusiya prezidenti Vladimir Putin Suriya 

məsələsində daha aktiv mövqe tutaraq Qərb ölkələrini, xüsusən də ABġ-ı əməkdaĢlığa məcbur etmək 

niyyətində idi. 

Etiraf etmək lazımdır ki, müəyyən qədər Rusiya bu məqsədinə çatdı. Münhen təhlükəsizlik 

konfransında Rusiya anti-terror koalisiyasının digər üzvləri ilə eyni danıĢıq masası arxasına oturmağa 

müvəffəq oldu. Beynəlxalq hüquq təĢkilatlarının və BMT-nin hərbi müdaxilənı açıq Ģəkildə 

pisləmələrinə baxmayaraq Rusiya müdaxilənin ―Suriya tərəfinin dəvəti ilə‖ təĢkil edildiyi versiyasını 

səsləndirməkdə davam edir.  

Rusiya Müdafiə Nazirliyi Suriyada radikal terrorçulara qarĢı aparılan mübarizənin 

nailiyyətlərindən ağız dolusu danıĢsa da 2015-ci ildən bu yana olan itkiləri barədə danıĢmağı rədd 

edir. 

MÜHARĠBƏNĠN GETDĠYĠ CƏBHƏLƏR: 

1.Deyrizor cəbhəsi- IġĠD müxalifləri bölgədən uzaqlaĢdırmıĢ və rejim güclərini Deyrizor Ģəhər 

mərkəzi və ətrafındakı bir neçə qəsəbədə mühasirəyə almıĢdır. Deyrizor Ģəhər mərkəzinin bir hissəsi 
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IġĠD, bir hissəsi isə Əsəd rejiminin əlindədir.(7) 

2.Cənub cəbhəsi- Dera, Süveydə və Küneytirə rayonlarında, rejim ilə müxaliflərin yaratdığı 

Cənub cəbhəsində savaĢ davam edir. Bu savaĢlara Əl-Nusra Cəbhəsi və IġĠD də daxildir. (8) 

3.Humus cəbhəsi- Rejimin Humus Ģəhər mərkəzini müxaliflərdən almasından sonra, müxaliflər 

Ģəhərin Ģimal sərhəddinə çəkilmiĢdir.(9) Palmira və Karyatayn ətrafında da savaĢlar davam edir.  

4.ġimal cəbhəsi- Suriyanın Ģimalındakı Hələb, Ġdlip və Hama rayonlarında rejim və müxaliflərin 

meydana gətirdiyi Fəth Ordusu arasında vuruĢmalar hələ də getməkdədir. Eyni zamanda Xalq 

Qoruma Birliyi (YPG) ilə IġĠD arasında və IġĠD ilə rejim və müxalifət arasında da savaĢ davam edir. 

YPG ilə Azad Suriya Ordusu və digər müxalif qruplar atəĢkəs əldə etmiĢ, qısa müddət sonra isə bu 

atəĢkəs pozulmuĢdu.  

2015-ci ildə Fəth Ordusu Ġdlip, Cisr əĢ ġuğur və Ərihanı ələ keçirərək rejimi Ġdlip rayonundan 

baĢlayaraq, Fua və Kefraya qəsəbələri istisna olmaqla bərpa etməyə baĢladı. 2016-cı ilin əvvəllərində 

Əsəd rejimi və müttəfiqləri Azez dəhlizini nəzarətə götürdülər. (10) 

5.Lazkiyə cəbhəsi- Əsəd rejiminin qalası adlandırılan Lazkiyə rayonunun böyük hissəsi rejimin 

əlində olsa da, müxaliflər Ġdlipdə qazandıqları uğurun ardınca Lazkiyənin Ģərqində rejimin əlindəki 

bəzi mövqeləri ələ keçirmiĢdir. Ġdlip-Lazkiyə sərhəddini təĢkil edən Türkmən dağlarında da rejim ilə 

müxalif qüvvələr arasında toqquĢmalar davam etməkdədir. (11) 

2015-ci ilin sonu və 2016-cı ilin əvvəlində Rus hava qüvvələrinin dəstəyi ilə rejim itirdiyi bir çox 

bölgələri geri ala bilmiĢdi. Türkmən Dağı və Kürt Dağında mühüm mövqelər əldə olunmuĢdur.  

6.Rakka cəbhəsi- Azad Suriya Ordusu 2014-c ildə IġĠD-in əlinə keçən Rakka və ətrafını geri 

almaq üçün cənubdan hücuma keĢmiĢdi. Eyni zamanda, ġimali Rakkada da Suriya Demokratik 

Gücləri ilə IġĠD arasındakı toqquĢmalar davam etməkdədir.  

7.Rojava cəbhəsi- Rejimin təsirindən kənar qalan ölkənin Ģərq torpaqları IġĠD və Kurd 

qruplarının əlinə keçmiĢdir. Bu iki qrup öz aralarında savaĢır. Rejim gücləri ilə IġĠD arasında da 

Deyrizor, Haseke və ġaddadi əraziləri uğrunda vuruĢmalar davam etməkdədir.  

8.ġam cəbhəsi- ġamda rejim gücləri böyük ölçüdə idarəetməni təmin etsə də, Livan sərhəddində 

və ġərqi Gutada toqquĢmalar hökm sürür. Rejim gücləri ilə DEAġ və digər müxalif qruplar arasında 

savaĢlar davam edir.(12) 

Son vəziyyət göstərir ki, Suriya məsələsi ilə əlaqədar ABġ və Rusiya dövlətlərinin mövqeyi 

kəskin Ģəkildə ziddiyyət təĢkil edir.  

ABġ rəsmi Moskvanı atəĢkəs danıĢıqlarına göstərdiyi səylərini "doğrultmamaqda" ittiham edərək 

Rusiya ilə Suriya münaqiĢəsi haqda danıĢıqları dayandırdığını deyir. 

VaĢinqton, Rusiya və Suriya hökumətini dinc sakinlərə qarĢı hücumları intensivləĢdirməkdə 

günahlandırıb.Ötən həftə ABġ xəbərdarlıq etmiĢdi ki, Moskva Hələb Ģəhərini bombalamağı 

dayandırana qədər danıĢıqları dayandıra bilər. 

Bəyanatda Dövlət Departamenti sözĢüsü John Kirby deyib: "ABġ hərbi əməliyyatların 

dayandırlması haqda Rusiya ilə apardığı ikitərəfli danıĢıqlarda iĢtirakını dayandırır."Təəssüf ki, 

Rusiya öhdəsinə düĢənləri edə bilmədi və Moskva razılaĢdığı tədbirlərin Suriya rejimi tərəfindən 

əməl olunmasını təmin etməyi ya bacarmadı ya da bunu etməyə istəksizdir.Əvəzində, Rusiya və 

Suriya rejimi hərbi kursu davam etdirməyi seçdi", cənab Kirby deyib və əlavə edib ki, "bu asanlıqla 

qəbul edilən qərar deyil". 

ABġ-ın danıĢıqları dayandırmasına cavab olaraq xarici iĢlər nazirliyi sözçüsü Mariya Zaxarova 

deyib: "Biz VaĢinqtonun bu qərarına təəssüf edirik.""VaĢinqton Hələb Ģəhəri ətrafında humanitar 

yardımın inkiĢaf etdirilməsi üçün razılaĢmada göstərilən əsas Ģərtləri həyata keçirmədi. 

"Onlar özləri iĢləyib hazırladıqları razılaĢmanı yerinə yetirmədikdən sonra məsuliyyəti kiminsə, 
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baĢqasının boynuna atır", xanım Zaxarova deyib. 

Buna baxmayaraq, hər iki tərəf toqquĢmalardan qorunmaq üçün Suriyada terrorizmə qarĢı 

mübarizə əməliyyatlarında danıĢıqları davam etdirmək istəyir. 

Rusiyada deyirlər ki, Moskvanın bu regiondakı siyasətinin əsas məqsədi Suriyanın dövlət kimi 

qorunub saxlanması və ekstremist ―Ġslam Dövləti‖ qruplaĢması ilə mübarizədir. 

―Əsəd hökumətindən daha böyük təhlükə təĢkil edənlərlə mübarizə aparanlara kömək etmək 

lazımdır. Burada söhbət terror və Suriya ərazisinin artıq yarıdan çoxunu zəbt etmiĢ qorxulu 

təĢkilatlardan gedir. Bunu isə yalnız Suriya dövlətçiliyini saxlamaqla etmək olar‖ – deyib Moskva 

Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr Ġnstitutu ġərqĢünaslıq kafedrasının müdiri Ġrina Zvyagelskaya BBC Rus 

xidmətinə. 

―The New York Times‖ qəzeti yazır ki, Rusiya Suriyanın Tartus portunda hələ sovet dövründən 

malik olduğu kiçik hərbi dəniz bazasını (maddi-texniki təchizat bazası) saxlamaq istəyir. 

Jurnalistlərin yazdığına görə, ola bilsin ki, Vladimir Putin bu ölkənin siyasi gələcəyində 

Moskvanın mühüm rolunun saxlanması və Amerikanın əl ata biləcəyi hərbi imkanlar diapozonunun 

məhdudlaĢdırılması məqsədilə Suriyadakı qüvvələri gücləndirir. 

―Eurasia Group‖ analitik mərkəzinin prezidenti Ġan Bremmer fərqli versiya irəli sürüb. ―Son 

aylarda Əsəd əhəmiyyətli ölçüdə ərazi itirib. Putin onun devrilməsinə yol vermək fikrində deyil, - 

deyib Bremmer Business Ġnsider nəĢrinə, - Əgər Qərb müharibənin gediĢini indi, Əsədin zəif olduğu 

bir vaxtda dəyiĢə bilsə, Suriyanın gələcəyi, çox ehtimal ki, Qərb tərəfindən diqtə olunacaq. Bu isə o 

deməkdir ki, Putin Əsədi məhz indi dəstəkləməlidir‖. 

Onun fikrincə, Putin Əsədə hərbi yardımı heç də ona görə artırmayıb ki, o ĠD-lə daha səmərəli 

mübarizə apara bilsin. Ekspertin rəyinə görə, Putin düĢünür ki, bu bahalı iĢlə və onun nəticələri ilə 

Qərb məĢğul olmalıdır. 
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Terrorist groups in the Middle East 

There are variety of terrorist groups in the Middle East. In this academic writing we only focus 

on the essential and officially registered terrorist groups. They are as follows: Hamas (قاومة حركة م  ال

ية سالم صار) Islamic Resistance Movement), Ansar al-Sharia in Libya اال عة أن شري يا ال ب ي ل -Sup ب

porters of Islamic Law), Jabhat Fateh al-Sham (Arabic: بهة تح ج  transliteration: Front for the ,  الشا  ف

Conquest of the Levant), Al-Qaeda     القا   "The Base", "The Foundation" or "The Fundament"), Is-

lamic State of Iraq and the Levant (ة ية ال ول سالم ي اإل عراق ف  .(1,3) ( والشا  ال

 

Hamas 

Hamas grew out of the ideology and practice of the Islamic fundamentalist Muslim Brotherhood 

movement that arose in Egypt in the 1920s and it was legally registered in Israel in 1978 by Sheikh 

Ahmed Yassin, the movement's spiritual leader, as an Islamic Association by the name Al-Mujamma 

Al Islami. The Arabic word 'Hamas' (حماس) means "courage" or "zeal". The Hamas covenant inter-

prets its name to mean "strength and bravery". 

Main Goals: 

 Destruction of the state of Israel, 

 Establishing Palestinian state, 
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 Providing  good conditions for Palestinians,  

 Spreading Fundamentalist Islamic ideas (Muslim Brotherhood ideas), 

Hamas has a military wing known as the Izz al-Din al-Qassam Brigades that has conducted many 

anti-Israel attacks in both Israel and the Palestinian territories since the 1990s. These attacks have in-

cluded large-scale bombings against Israeli civilian targets, small-arms attacks, improvised roadside 

explosives, and rocket attacks.(1,2,10,) 

The group in early 2006 won legislative elections in the Palestinian territories, ending the secular 

Fatah party‘s hold on the Palestinian Authority and challenging Fatah‘s leadership of the Palestinian 

nationalist movement. Hamas continues to refuse to recognize or renounce violent resistance against 

Israel and in early 2008 conducted a suicide bombing, killing one civilian, as well as numerous rocket 

and mortar attacks that have injured civilians. The US Government has designated HAMAS a Foreign 

Terrorist Organization. 

Hamas in June 2008 entered into a six-month agreement with Israel that significantly reduced 

rocket attacks. Following the temporary calm, Hamas resumed its rocket attacks, which precipitated a 

major Israeli military operation in late December 2008. After destroying much of Hamas  infrastruc-

ture in the Gaza Strip, Israel declared a unilateral cease-fire on 18 January 2009. 

Hamas and Fatah in April 2011 agreed to form an interim government and hold elections, reaf-

firming this pledge in February 2012. Hamas departed its long-time political headquarters in Damas-

cus in February and dispersed throughout the region as Syrian President Bashar al-Asad‘s crackdown 

on opposition in the country made remaining in Syria untenable for the group. In May 2012, Hamas 

claimed to have established a 300-strong force to prevent other Palestinian resistance groups from 

firing rockets into Israel. Conflict broke out again in November. While Hamas had worked to main-

tain the cease-fire brokered by Egypt that ended the week-long conflict, other Palestinian militant 

groups flouted the cease-fire with sporadic rocket attacks throughout 2013 and 2014. Fatah and Ha-

mas in April 2014 agreed to form a technocratic unity government headed by PA Prime Minister Ra-

mi Hamdallah and to hold legislative elections within six months. HAMAS has not renounced violent 

resistance against Israel even while pursuing reconciliation with Fatah. 

In July 2014, the uneasy calm between Hamas and Israel broke down completely after three Is-

raeli teenagers were kidnapped and killed in the West Bank in June—deaths ascribed by Israel to 

Hamas—and a Palestinian was killed by Israeli settlers in revenge. Retaliatory rocket attacks by Ha-

mas‘s military wing and other Palestinian militants in the Gaza Strip escalated into the longest and 

most lethal conflict with Israel since 2009 (10,11). 

Ansar al-Sharia in Libya  

Their goal is to establish sharia and to remove US and Western influence from Libya. Ansar al-

Sharia has nodes in Libyan cities that work with regional extremist groups to train, conduct attacks, 

and amass weapons.  

Ansar al-Sharia in Benghazi (AAS-B) and in Darnah (AAS-D) were most likely involved in the 

11 September 2012 attacks against US facilities in Benghazi that resulted in the death of J. Christo-

pher Stevens, the US Ambassador to Libya, and three other US citizens. The United States designated 

AAS-B and AAS-D as Foreign Terrorist Organizations in January 2014. The groups are also suspect-

ed of involvement in attacks and kidnappings targeting foreigners, including the assassination of an 

American teacher in Benghazi in December 2013. 

Muhammad al-Zahawi is widely recognized as AAS‘s amir and spiritual leader. He stated in a 

December 2013 news interview that the group continued to reject any form of government other than 

sharia and that the government should consult the Qur‗an on all matters. Al-Zahawi publicly rejects 



120 
 

any association between AAS and al-Qa‗ida. 

Ansar al-Sharia in Tunisia (AAS-T) was blamed for inciting the storming of the US Embassy in 

Tunis on 14 September 2012, and has since been designated by the United States as a Foreign Terror-

ist Organization. AAS-T remains intent on conducting attacks against Western interests in spite of 

increasing Tunisian security capability and counterterrorism operations. AAS-T attempted suicide 

attacks against two tourist sites in October 2013 and in 2014 probably has been plotting against Jew-

ish targets and Western diplomatic missions in Tunisia (12, 13). 

Al-nusrah front 

Al-Nusrah Front is one of the most capable al-Qa‗ida-affiliated groups operating in Syria during 

the ongoing conflict. The group in January 2012 announced its intention to overthrow Syrian Presi-

dent Bashar al-Asad‘s regime, and since then has mounted hundreds of insurgent-style and suicide 

attacks against regime and security service targets across the country. The group is committed not on-

ly to ousting the regime, but also seeks to expand its reach regionally and globally. Initially, al-

Nusrah Front did not publicize its links to al-Qa‗ida in Iraq or Pakistan. 

Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) played a significant role in founding the group. ISIL 

predecessor organizations used Syria as a facilitation hub and transformed this facilitation and logis-

tics network into an organization capable of conducting sophisticated explosives and firearms attacks. 

ISIL leaders since the beginning of al-Nusrah Front‘s participation in the conflict provided their facil-

itation hub with personnel and resources, including money and weapons. 

During 2013, al-Nusrah Front and ISIL were consumed by a public rift stemming from ISIL 

leader Abu Bakr al-Baghdadi‘s April 2013 statement announcing the creation of ISIL and claiming 

the merger of both groups. Al-Nusrah Front and ISIL have strategies for Syria, and a public merger 

between them probably would have undermined al-Nusrah Front‘s autonomy in the country. In April 

2013, al-Nusrah Front‘s leader, Abu Muhammad al-Jawlani, pledged allegiance to al-Qa‗ida leader 

Ayman al-Zawahiri (1, 2, 12, 13). 

During early 2014, the rift between al-Nusrah Front and ISIL—in which ISIL has openly accused 

al-Qa‗ida senior leaders of deviating from what it perceives as the correct militant path—has taken 

place not just on the ground but in social media as well. Al-Nusrah Front‘s leaders probably have 

learned lessons from members‘ previous experiences in Iraq and have sought to win over the Syrian 

populace by providing parts of the country with humanitarian assistance and basic civil services. Sev-

eral Syria-based armed opposition groups cooperate and fight alongside Sunni extremist groups, in-

cluding al-Nusrah Front, and are dependent upon them for expertise, training, and weapons. Al-

Nusrah Front has managed to seize territory, including military bases and infrastructure in northern 

Syria. 

The group‘s cadre is predominately composed of Syrian nationals many of whom are veterans of 

previous conflicts, including the Iraq war. Thousands of fighters from around the world have traveled 

to Syria since early 2012 to support oppositionist groups, and some fighters aspire to connect with al-

Nusrah Front and other extremist groups. Several Westerners have joined al-Nusrah Front, including 

a few who have died in suicide operations. Western government officials have raised concerns that 

capable individuals with extremist contacts and battlefield experience could return to their home 

countries to commit violent acts. An al-Nusrah Front attack in May 2014—the first known suicide 

bombing by an American in Syria—targeted regime personnel, highlighting the involvement of US 

persons in the conflict (12,13). 

The Kurdistan Workers’ Party, PKK 

The Revolutionary People‘s Liberation Party/Front (DHKP/C) was created in 1994 when its pre-
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decessor group, Devrimci Sol or Dev Sol, splintered after factional infighting. The Marxist-Leninist 

group espouses an anti-US, anti-NATO, and anti-Turkish establishment ideology and has targeted US 

interests intermittently for several decades, most recently in February 2013 when a suicide bomber 

targeted the US Embassy in Ankara, killing a Turkish security guard. Its goals are the overthrow of 

the Turkish state, the removal of the US and NATO footprint from Turkey, and the abolition of one- 

to three-man prison cells, called F-type prisons, in Turkey. The US Department of State in April 2014 

offered rewards for information on three DHKP/C leaders through its Rewards for Justice program. In 

response, DHKP/C issued a statement calling the United States its ―chief enemy.‖ 

DHKP/C added suicide bombings to its tactics in 2001, with successful attacks against the Turk-

ish police, in addition to improvised explosive devices and targeted assassinations. Increased attacks 

in 2003 probably were a reaction to Turkey‘s support of Operation Iraqi Freedom. DHKP/C entered 

an operational lull until mid-2012 when the group resumed attacks against Turkish police targets. Fol-

lowing the February 2013 US Embassy attack, DHKP/C has continued targeting Turkish Government 

and police interests, indicating that the group remained operationally viable despite crackdowns. For 

example, the group on 31 March 2015 took hostage a Turkish prosecutor—who along with his cap-

tors was killed during a shootout with police—and on 1 April attempted a failed suicide bombing tar-

geting the Turkish National Police‘s Istanbul headquarters. 

The Kurdistan People‘s Congress (Kongra-Gel or KGK, formerly the Kurdistan Workers‘ Party, 

PKK) is a Kurdish separatist group primarily active in part of northern Iraq and southeastern Turkey. 

Composed mostly of Turkish Kurds, the group in 1984 began a campaign of armed violence, includ-

ing terrorism, which resulted in over 45,000 deaths. KGK and Turkish forces clashed repeatedly in 

2011 and 2012, including an attack in October 2011 that killed 24 Turkish troops and was the deadli-

est incident since 1993. KGK also stepped up its kidnapping campaign against Turkish state employ-

ees and soldiers, which included the unprecedented abduction of a Turkish parliamentary deputy in 

August 2012 (1,2, 3, 7, 9). 

The KGK‘s imprisoned leader, Abdullah Ocalan, in 2012 entered into peace negotiations with 

the Turkish Government. Negotiations continued into 2014, though KGK leaders expressed frustra-

tion, charging the Turkish Government failed to establish legal and constitutional guarantees. The ac-

companying cease-fire endured despite clashes and tensions in southeast Turkey sparked in part by 

the construction of Turkish military outposts that Kurdish supporters allege undercut the peace pro-

cess. 

Clashes in July 2015 between Turkish security forces and KGK resulted in nationwide detentions 

of alleged KGK members and a wave of Turkish airstrikes against the group‘s camps and weapons 

stores in northern Iraq. Renewed KGK violence against Turkish authorities had resulted in the deaths 

of at least 11 police and army members as of late July 2015 (7,9). 

Hezbollah 

Formed in 1982 in response to the Israeli invasion of Lebanon, Hizballah (the ―Party of God‖), a 

Lebanon-based Shia terrorist group, advocates Shia empowerment globally. Hizballah has been in-

volved in numerous anti-US terrorist attacks, including the suicide truck bombings of the US Embas-

sy in Beirut in April 1983, the US Marine barracks in Beirut in October 1983, and the US Embassy 

annex in Beirut in September 1984, as well as the hijacking of TWA 847 in 1985 and the Khobar 

Towers attack in Saudi Arabia in 1996. 

Hizballah has participated in the Lebanese Government since 1992. With the 2004 passage of 

UN Security Council Resolution 1559, which called for the disarmament of all armed militias in Leb-

anon, Hizballah has focused on justifying its retention of arms by casting itself as the defender of 
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Lebanon against Israeli aggression. On 12 July 2006, Hizballah kidnapped two Israeli soldiers, spark-

ing the 2006 war in which Hizballah claimed victory by virtue of its survival. It has since sought to 

use the conflict to justify its need to retain its arms as a Lebanese resistance force. In May 2008, Hiz-

ballah militants seized parts of Beirut in response to calls by the government to restrict Hizballah‘s 

secure communications and arms. In negotiations to end the violence, Hizballah gained veto power in 

the government and retained its arms and secure communications. 

In July 2011 the UN Special Tribunal for Lebanon (STL) indicted four Hizballah members—

including a senior Hizballah official—for the assassination of former Lebanese Prime Minister Rafiq 

al-Hariri, who was killed by a car-bomb in Beirut on 14 February 2005. Hizballah leader Hasan 

Nasrallah has publicly stated that Hizballah will not allow any members to be arrested, and continues 

to paint the STL as a proxy of Israel and the United States (1,2,14). 

In February 2008, Hizballah military chief ‗Imad Mughniyah was killed by a vehicle bomb in 

Damascus. Nasrallah publicly blamed Israel and continues to promise retaliation. Additionally, Hasan 

al-Laqis, a senior Hizballah military leader, was shot and killed outside his home on 3 December 

2013. Hizballah accused Israel of responsibility for the killing, although Tel Aviv denied involve-

ment. Two unknown extremist factions issued statements claiming responsibility for the killing. 

Since Mughniyah‘s death, the group has engaged in its most aggressive terrorist campaign target-

ing Israeli interests outside the Middle East since the 1990s. In July 2012, Hizballah detonated a 

bomb on a bus in Burgas, Bulgaria, killing five Israeli tourists and a Bulgarian. Several other plots 

have been disrupted, including the 2014 arrests of operatives in Peru and Thailand and the 2015 dis-

covery of an explosives cache and identification of an operative in Cyprus. 

Nasrallah publicly indicated in May 2013 that Hizballah was supporting Bashar al-Asad‘s regime 

by sending fighters to Syria, including Iraqi Shia militias. The group also supports Palestinian rejec-

tionist groups in their struggle against Israel and provides training for Iraqi Shia militants attacking 

Western interests in Iraq. The European Union designated Hizballah‘s military wing as a terrorist or-

ganization on 22 July 2013, following the March conviction that year of a Hizballah member in Cy-

prus, the July 2012 bus bombing in Bulgaria, and the group‘s intervention in Syria(3,14). 

ISIS 

IS can trace its roots back to the late Abu Musab al-Zarqawi, a Jordanian who set up Tawhid wa 

al-Jihad in 2002. A year after the US-led invasion of Iraq, Zarqawi pledged allegiance to Osama Bin 

Laden and formed al-Qaeda in Iraq (AQI), which became a major force in the insurgency. After Zar-

qawi's death in 2006, AQI created an umbrella organisation, Islamic State in Iraq (ISI). 

In late 2006 AQI joined with eight other Islamist insurgent groups to form the Islamic State of 

Iraq (ISI), without permission from the al-Qaeda leadership. The name chosen for this new group in-

dicated its ambitions: it was more than a mere jihadi group, but an embryonic caliphate, governed by 

Islamic law, to which all Muslims within its territory owed allegiance. 

As the US surge took hold in 2007 and the so-called 'Anbar Awakening' or sahwa – the coopta-

tion of Sunni tribes in Anbar province in the fight against the insurgency – diminished the group's 

support base, the notion of the Islamic State's 'territory' was a tenuous one. Successive ISI leaders 

were killed in airstrikes, and the group's capacity to launch attacks was severely diminished. But the 

accession in 2010 of its current leader, Abu Bakr al-Baghdadi, coincided with a change in the exter-

nal pressures the group faced.  

• ISIS seeks to revive what it refers to as ―Pure Islam,‖ governed by strict Salafist doctrine  

• It considers all other Islamic groups to be illegitimate 

In September 2014, the director of the US National Counterterrorism Center said IS controlled 
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much of the Tigris-Euphrates river basin - an area similar in size to the United Kingdom, or about 

210,000 sq km (81,000 sq miles). Seven months later, the US military declared that IS had lost about 

a quarter of its territory in Iraq - equating to 13,000 to 15,500 sq km - but that its area of influence in 

Syria remained largely unchanged, with losses in some areas offset by gains in others. However, the-

se figures do not necessarily reflect the situation on the ground. In reality, IS militants exercise com-

plete control over only a small part of that territory, which includes cities and towns, main roads, oil 

fields and military facilities.They enjoy freedom of movement in the largely uninhabited areas out-

side what the Institute for the Study of War calls "control zones", but they would struggle to defend 

them.Similarly, it is not entirely clear how many people are living under full or partial IS control 

across Syria and Iraq. In March 2015, the president of the International Committee of the Red Cross 

put the figure at more than 10 million. Inside areas where IS has implemented its strict interpretation 

of Sharia, women are forced to wear full veils, public beheadings are common and non-Muslims are 

forced to choose between paying a special tax, converting or death.(1,2,3,4,5) 

In February 2015, US Director for National Intelligence James Clapper said IS could muster 

"somewhere in the range between 20,000 and 32,000 fighters" in Iraq and Syria. But he noted that 

there had been "substantial attrition" in its ranks since US-led coalition air strikes began in August 

2014. In June 2015, US Deputy Secretary of State Antony Blinken said more than 10,000 IS fighters 

had been killed.To help mitigate the manpower losses, IS has turned to conscription in some areas. 

Iraqi expert Hisham al-Hashimi believes only 30% of the group's fighters are "ideologues", with the 

remainder joining out of fear or coercion.A significant number of IS fighters are neither Iraqi nor Syr-

ian. In May 2015, a state department official estimated that the group had attracted more than 22,000 

foreign fighters from more than 100 countries. Studies by the London-based International Centre for 

the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) and the New York-based Soufan Group 

suggest that while about a quarter of the foreign fighters are from the West, the majority are from 

nearby Arab countries, such as Tunisia, Saudi Arabia and Jordan and Morocco. 

The militant group is believed to be the world's wealthiest. It initially relied on wealthy private 

donors and Islamic charities in the Middle East keen to oust Syria's President Assad. Although such 

funding is still being used to finance the travel of foreign fighters to Syria and Iraq, the group is now 

largely self-funding. The US Treasury estimates that in 2014 IS may have earned as much as several 

million dollars per week, or $100m in total, from the sale of crude oil and refined products to local 

middlemen, who in turn smuggled them in Turkey and Iran, or sold them to the Syrian govern-

ment.But air strikes on oil-related infrastructure are now believed to have diminished such revenue. 

Kidnapping also generated at least $20m in ransom payments in 2014, while IS raises several 

million dollars per month through extorting the millions of people living in areas under its full or par-

tial control, according to the US Treasury. IS is believed to raise at least several million dollars per 

month by robbing, looting, and extortion. Payments are extracted from those who pass through, con-

duct business in, or simply live in IS territory under the auspices or providing services or "protec-

tion". Religious minorities are forced to pay a special tax. IS profits from raiding banks, selling antiq-

uities, and stealing or controlling sales of livestock and crops. Abducted girls and women have 

meanwhile been sold as sex slaves (3,4,5). 

Conclusion: 

Several major developments in the Middle East will keep the region a wellspring of Islamic ter-

ror and a source of inspiration for Islamist radicals for the foreseeable future. Attempts to perpetrate 

acts of terror against the ―enemies of Islam‖ should be expected to continue. 

The first development contributing to the growth of terror has been the historic disruption of the 
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Arab state system. The relatively new Arab states failed to instill deeply held national identities (with 

the exception of Egypt, a true historical state). This failure allowed for the breakdown of states along 

ethnic, tribal and sectarian lines and for the emergence of armed militias. 

The rise of numerous failed states, characterized primarily by the loss of monopoly over the use 

of force, started before the Arab Spring. Lebanon, Iraq, the Palestinian Authority and Somalia are 

prime examples. This trend intensified with the weakening of the central governments in Libya, Syria 

and Yemen. Those states were transformed into vast battlefields containing many militias notable for 

their lack of inhibitions against using terror to attain political goals. 

The Middle East, more than any other region in the world, is beleaguered by religious fanatics 

ready to use violence indiscriminately against people who do not adhere to the ―right‖ religious ap-

proach. These zealots have a great deal of energy, and many frustrated Muslims are ready to blame 

their miserable predicament on the West. 

The majority of Muslims in the region do not condone abhorrent terrorist acts, but they are large-

ly silent. Many who would not participate in such acts show understanding when they are committed 

by others. Most tragically, they are reluctant to take responsibility for bringing their societies into the 

twenty-first century. 

The West can do little to change this situation. Change must come from within. The ambitious at-

tempt to ―fix‖ Iraq and Afghanistan, which consumed immense amounts of blood and treasure, yet 

ended in failure, suggests the limits of political engineering. A region caught up in historic trends like 

those experienced by the Arab states cannot easily change. 

This means that the evil winds blowing from the Middle East will hover over the world for sev-

eral decades at least. The West must digest this stark prognosis and adapt. This will mean a sea 

change in the Western strategic outlook and in the counterterror policies to be adopted. 
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Historical significance of the Middle East region for the US. 

Middle East to the United States is one of the most important in strategic terms region that rich in 

natural resources. The major energy sources consumed in the United States are petroleum (oil), natu-

ral gas, coal, nuclear energy, and renewable energy.  

The most glaring tangible interest is oil. Pure and simple oil is past copious in the district. Un-

derneath the betray sand of Iraq, Kuwait, Iran, Saudi Arabia, United Arab Emirates, and numerous 

more lies the biggest convergence of oil 

After a 1, 5 million bbl/d decline in 2009, production in the Middle East increased about 900,000 

bbl/d in 2010 as the global economy started to emerge from the recession. Production rose another 

1,3 million bbl/d in 2011. In 2012, production growth was nearly flat at 0,3%, and the region's annual 



126 
 

average production reached 24,1 million bbl/d. While production growth slowed in most of the re-

gion, new export infrastructure contributed to a 14% increase in Iraq's oil production in 2012. Middle 

East production gains in many countries, however, were offset by declines in Syria, Qatar, and al-

so Iran, where sanctions targeting the oil sector contributed to a 17% decrease in the country's pro-

duction. (1) 

US imports annually 3,448mln barrel, while the number of oil imports from OPEC is 1.056 mil-

lion barrels, which is about 30% of the total volume of the import structure. (2) 

Obviously the utilization of oil is all over the place. It empowers transportation, power, and 

warming. Without it the world and all it segments would be incapacitated and left almost pointless. 

The most genuine, according to the United States, would be the devastating of the military. This 

would make the country powerless both remote and locally. In this manner a prime sympathy toward 

the United States is that the districts oil supply is all around protected and kept up. It essential to rec-

ognize that the military have stockpiled a generous measure of oil if the oil advertise fall as it did in 

the mid seventies or a threatening attack moves the adjust control as observed with Iraq. 

American oil companies are playing an important role in the global market. The first of them 

were created in the XIX century, gained strength, power and assets. West and US companies from 

1925 to 1938 signed major concession agreements with Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Bahrain, and Qa-

tar on 55-57 years, which expires at the beginning of the XXI century. On the eve of World War II, 

the Middle East was divided between the United States, England, Holland and France, had its oil in-

terests in the region. (3, 51) 

Despite the fact that it took a long time, the companies of the West and the United States have a 

leading position in today's oil market, including the market of the oil and gas industry of the Middle 

East. The fundamental basis for the deployment of expansion in the postwar period were the US oil 

monopolies captured even before the Second World War, oil concessions in Iraq, Saudi Arabia, Ku-

wait, Qatar, in Bahrain, in some other areas of the Middle East. (3, 53-54) 

In 1945, there were signed an agreement "Quincy Pact", which refers to the strategic partnership 

and the US military protectorate over Saudi Arabia. The Anglo-Saxon companies in the consortium 

represented by the "Seven Sisters" and worked on the territory of all the Middle Eastern countries, 

including Iraq, Iran, until decolonization and nationalization of the governments of these countries of 

its oil sector.  

The doctrine of the US oil expansion was first set out in the report "National policy of the USA 

in the field of oil," presented in 1949 by the US government to the National Petroleum Council. The 

report focuses on the need to ensure by all possible means "access" for US to the foreign countries' 

oil. The report, inter alia, stated: "The participation of US citizens in the development of the oil re-

sources of the world serves the interests of all countries and is important for our national security, oil 

of foreign countries should be made available for the United States in such an amount as may be nec-

essary in order to serve as a complement to our domestic supplies ... Effective in oil policies should 

promote access for American citizens to world oil resources on an equal footing with citizens of other 

States and on the basis of stable agreements between foreign governments and private companies on 

the basis of which will encourage the development of these resources by methods of private enter-

prise ... The Government of each country and its citizens must comply with all existing concession 

agreements and legally acquired the United States rights; they should not take any unilateral attempt 

directly or indirectly obstruct such agreements or rights. 

The US government should encourage the development of foreign oil by US citizens through ac-

tion, through diplomatic channels aimed at to reduce the political risk inherent in such foreign opera-

http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=8150
http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=SY
http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=QA
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=11011
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tions and by allowing US citizens to carry out business activities abroad in accordance with the laws 

and customs of other countries. US national interests corresponds to US oil companies continued to 

take an active part in the development of oil resources in other countries. Therefore, federal govern-

ment through diplomatic means should exert its promotion of a reasonable policy in the field of oil. It 

must ensure compliance with the agreements concluded between foreign governments and US citi-

zens, and to minimize political risk, which is inherent in operations abroad". (3, 54) 

Governance of the Arab oil-producing countries believes that oil should also be used for the ben-

efit of their people, so they did not agree with the policy, which Western companies were performed 

without taking into account national interests of the countries. As a result, the complex and lengthy 

negotiations in October 1972 in New York, signed a general agreement among the nine Western oil 

companies acting in the Middle East and four Arab oil-producing countries (Saudi Arabia, Kuwait, 

Qatar, United Arab Emirates) on of participation. The agreement provided for the transfer of the gov-

ernments of these countries in 1973, ownership of 25% of assets in the Middle East branches monop-

olies with finishing in 1982, the Arab share of up to 51%. However, in 1974 the country demanded 

that the Western monopolies to boost the process of transfer of controlling stakes and won control of 

60% of the assets of companies ARAMCO, "Kuwait Oil", "Qatar Petroleum" and "Abu Dhabi Petro-

leum". In December 1975 Kuwait has established complete control over the assets of the US and Brit-

ish monopolies in their territories. Establishing legal ownership rights over monopolies asset is not 

yet a de facto nationalization, however, it was important that the Arab states entered into a fundamen-

tally new relationship with Western oil capital and undermined the old undivided domination of mo-

nopolies on the basis of concessions system that has put their work in the tightly-defined frame, thus 

they made a practical step to a real assertion of national sovereignty over natural resources and the 

right to dispose of their destiny. (3, 60-62) 

For 1970-90 oil costs have changed. Amid the years 1990-1994 oil costs have gradually declined 

from 22.1 to 16 dollars per barrel. In 1996-1997 they have stabilized at the level of 20-19 USD., and 

in 1998 tumbled to the flimsy circumstance on the world market of $ 13.1 was because of the way 

that "OPEC on January 1, 1998 have increased their quota production, and the financial crisis in 

South East Asia forcefully decreased interest for oil. Offer surpasses request by around 125 million 

tons, while the market is sufficient to destabilize and surpassing 30-40 million tons on an annualized 

premise". (4, 44) 

1995 was a turning point in the oil market, where all exporting countries have limited oil produc-

tion and OPEC members adopted a new mechanism of price control, which helped support within the 

22-28 dollars/Bbl and deprived the importing country's ability to maintain a high level of commercial 

stocks. Despite the various contradictions to the OPEC  it managed to keep oil prices within the 

agreed corridors till September 2001. Because of the terrorist acts of September 11, 2001 there was a 

destabilization of the situation, as a result of which the prices have gone up. On the London Petrole-

um Exchange price of ―Brent‖ reached 28-31 dollars/Bbl. OPEC members expressed maintaining sta-

ble oil supplies, which allowed to keep prices within the 22-28 dollars/Bbl. (5) 

At its regular conference of OPEC oil ministers have decided not to reduce production, leading to 

a drop in prices. However, in November 2001, OPEC said it would cut daily production by 1.5 mil-

lion Bbl, from 1 January 2002, provided that exporting countries outside of OPEC will reduce it to 

500 thousand barrels. Price war intensified so that the OPEC countries have warned of a possible fall 

in oil prices to 10 dollars per barrel. If in the near future production will be reduced by 2 million bar-

rels per day. The point of OPEC's price war was directed against Russia, because it is during this time 

increased the daily production of 50 thousand per barrel, while world oil prices were at a level of $ 30 
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per barrel and higher, OPEC countries lost their share in the world markets. In early December, Rus-

sia has officially announced the reduction of oil exports by 150 thousand barrels per day for a period 

of 3 months, although OPEC demands sounded figure of 200 thousand barrels. (4, 45) 

Thus, for the period of 1970-2000 years world oil prices were unstable, which was due to the fi-

nancial crisis in Southeast Asia, the policy of the exporting countries, tensions between OPEC and 

oil-importing countries, and at the beginning of the XXI century with terrorist acts and the price war. 

Contemporary interests of the US in the Middle East. 

The US trusts that the Middle East - it is a vital area, a circumstance which could represent an 

immediate danger to US interests and its economic security. Currently, the US has the power to keep 

the impact on the balance of forces in the region and to keep the political and military reinforcing of 

nearby states, which could change the political scene in the area. 

In the early 2000s, the United States aspired to ensure national energy security due to interven-

tions in Iraq, Libya and other countries comes under the auspices of the establishment of democratic 

regimes, as well as the fight against terrorism, which is merely a pretext to advance US strategic in-

terests in Eurasia. No State on whose territory such intervention were carried out and democratic war, 

it became better not to live. 

According to Brzezinski, the US was important to establish dominance over the so-called Greater 

Middle East region stretches from Kazakhstan and Azerbaijan to Saudi Arabia and predominantly 

which are resource extraction countries. (6, 95) 

Accordingly, very few economists believe that keeping U.S. troops in the region is a cost-

effective strategy. During the cold war, the U.S. policy of actively safeguarding a strategic resource 

may have made sense with regard to maintaining the unity of the noncommunist alliance under Amer-

ican leadership. At present, however, this policy is badly outdated. (7, 596) 

U.S. dependence on imported oil has declined since peaking in 2005. This trend is the result of a 

variety of factors including a decline in consumption and shifts in supply patterns.1 The economic 

downturn after the financial crisis of 2008, improvements in efficiency, changes in consumer behav-

ior, and patterns of economic growth all contributed to the decline in petroleum consumption. At the 

same time, increased use of domestic biofuels (ethanol and biodiesel), and strong gains in domestic 

production of crude oil and natural gas plant liquids expanded domestic supplies and reduced the 

need for imports. (8) 

In any case, according to the US National Security Strategy in 2010 the presence of military 

forces in Iraq and in the region as a whole is justified because:"The US will continue to build its civil-

ian contingent to secure strategic interests in the region. We are changing our relations in accordance 

with the interests of other strategic partners in the region… As long as we are dependent on hydro-

carbons, we need to ensure energy security and the free circulation of energy resources on the world 

market (...) if this does not happen, our dependence on energy supplies will continue to undermine 

our security and power. This makes us vulnerable to energy supply disruptions and provides material 

for manipulation by other countries in the future ". (6, 26) 

Conclusion:  

Middle East is an oil-producing region, that important to the United States, and remains one of 

the priorities in its modern geopolitics. 

The US economy was dependent on Middle East oil supplies, so the policy was quite rational and 

takes into account the overall current situation in the region. Oil prices in the region kept at a certain 

level before Arab-Israeli war 1973, when there was an unprecedented rise in oil prices has changed 

the overall situation on the world market. It should be noted that the rise in oil prices led to the fact 
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that the oil money to boost the coffers of the Arab states, including Iraq; just a year before the Iraqi 

government nationalized the oil industry, ending the monopoly of foreign companies. Enormous oil 

revenues allow boosting the industrial development of the country and in a short time has created a 

powerful industry, especially engineering. It became possible huge investments in the construction 

sector, health, education. Iraq used its oil revenues to the industry, has created a new branch of the 

economy, which is not always in the interests of Western monopolies. As you know, Iraq has repeat-

edly been subjected to invasions of foreign conquerors, but again revived. 

After the nationalization of the energy sector for a long time the United States tried to influence 

those Middle Eastern countries that are not allowed access to their energy markets (Libya, Iraq, Iran), 

but the Cold War exacerbated the picture, because the Soviet Union was a supplier of arms to the 

Middle East and partially controlled the region. After the collapse of the USSR began to put forward 

the Middle East division of the theory as to control fragmentation of the region for the United States 

it would have been much easier. 

However, today the United States tries to be much less dependent on Middle Eastern oil. Alt-

hough the United States recently increased the production of energy resources on their territory, but 

this amount is clearly not enough for the industry of the country, so the government continues to im-

port crude oil. Increasing US reliance on domestic oil production, the United States will be less vul-

nerable to price hikes and boycotts, such as that in 1973, when producers refused to sell oil to Ameri-

ca. Moreover, increased self-reliance enhances Washington's ability to pressure Middle East produc-

ers on issues related to terrorism and weapons of mass destruction. When energy markets were tight, 

the United States wielded less leverage on such matters. 

Moreover, the US should change the tactic of implementation of its ideas and non-acceptable 

agreements for nearby countries, due to the fact that in that case it is hardly possible to establish long-

term sustainable peace in Middle East, because these governments, without any doubt, will prevent 

their national interests. 

The Middle East remains extremely unstable during the second half of the XX - XXI centuries: 

the ongoing Arab-Israeli conflict, the Gulf War, the US interventions in Iraq, the Arab Spring, the 

civil war in Syria, in Yemen, the nuclear conflict with Iran, the continuing terror attacks. The lack of 

stability in the region is a direct threat to energy security. In particular, this means the maintenance of 

an uninterrupted supply of oil from the region, as well as the preservation of Washington's influence 

on the process of pricing in the world market of hydrocarbons. Therefore, an important goal for the 

United States in the region should be to provide stability through the cessation of hostilities in the re-

gion and the provision of humanitarian assistance to countries to maintain and develop their econo-

mies, destroyed during the military intervention, and the joint coordinated action plan to eliminate the 

terror threat. 
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TRANSMĠLLĠ MÜNASĠBƏTLƏR və DÖVLƏTLƏRĠN MÖVQEYĠNĠN BEYNƏLXALQ 

SĠYASƏTDƏ ZƏĠFLƏMƏSĠ 

 

Müasir beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələri mövzusunun araşdırılması həm nəzəri, həm də 

praktiki nöqteyi nəzərindən aktualdır.  Hər gün yeniləşən və genişlənən informasiya texnologiyaları 

insanların gündəlik həyatını əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Bu dəyişikliklər isə təkcə dövlətlərin daxili 

siyasətinə deyil, eyni zamanda bu dövlətlər arasındakı münasibətlərə də təsir edir. Beləliklə də 

beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsinin predmeti də dəyişmiş olur. Yenilikləri nəzərə almadan müasir 

beynəlxalq münasibətlərin nəzəri anlamını dərk etmək qeyri-mümkündür. Çünki bu cür keyfiyyət 

dəyişiklikləri birbaşa xarici siyasət qərarlarının qəbulu prosesində də öz əksini tapır.  

Açar sözlər: Transmilli əlaqələr, beynəlxalq münasibətlər, inteqrasiya, beynəlxalq korporasiya-
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ и ОСЛАБЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ 

ГОСУДАРСТВ в МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

Изучение проблематики современных теорий международных отношений является акту-

альным, как с теоретической, так и с практической очки зрения. Каждый день обновляющие-

ся и расширяющиеся информационные технологии значительно видоизменяют ежедневную 

жизнь людей. Эти изменения влияют не только на внутреннюю политику государств, но и на 

межгосударственные отношения. Таким образом, и предмет теории международных отно-

шений меняется. Не учитывая изменения невозможно теоретически осмыслить понимание 

международных отношений. Так как такие качественные изменения тотчас проявляются в 

процессах принятия внешнеполитических решений. 

Ключевые слова: Транснациональные связи, международные отношения, интеграция, 

международные корпорации, межгосударственные организации, экономические договора, 

технология, профсоюз, информация, управление 
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INTERNATIONAL POLICY 

 

Researching of modern international theories is topical both theoretical and practical review. 

The information thechnologies innovated and wide change life of people deeply. This change influ-

ences not only the international policy but also relationship of States. So the subject of international 

relation theory changes. It is impossible to understand the modern international theory without tak-
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ing into consederation innovation. Because this kind of quality changes directly influence to the ac-

ception of foregin policy decitions.  

Keywords: Transnational relations, international relations, integration, international coopera-

tion, inter-states organisations, economic agreements, technology, trade unions, information, steer-

up. 

 

Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi beynəlxalq aləmin reallıqlarını, dövlətlərarası əlaqələrin 

müxtəlif aspektlərini, beynəlxalq münasibətlərin subyekt və obyektlərini hərtərəfli Ģəkildə təhlil edir. 

Bu nəzəriyyələrin əksəriyyəti bir-birindən qidalanır, bir-birini bu və ya digər təlimlər üzrə təkrar edir 

və tamamlayır.  

Dövlətlər, beynəlxalq təĢkilatlar və digər aktorlar arasındakı münasibətlərin dəyiĢməsi beynəlx-

alq münasibətlərdə istifadə olunan ənənəvi nəzəriyyələrin də dəyiĢməsinə səbəb oldu. Uzun dövr ər-

zində beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsində aparıcı mövqeyə sahib olan siyasi realizm əvvəllər dü-

nya arenasında normaların roluna diqqət verməməsi, öz araĢdırmalarında yeni dəqiq elmi metodlar-

dan  istifadə etməməsi, beynəlxalq cəmiyyətdə anarxiyanın rolunu həddən artıq ĢiĢirtməsinə görə tən-

qid olunurdusa, artıq XX əsrin 60-70-ci illərində siyasi realizmin ən vacib məsələsi olan dövlətin ye-

ganə beynəlxalq aktor kimi göstərilməsi fikri mübahisələrə səbəb oldu. Bir çox mənbələrdə məhz bu 

illərdə transnasionalizmin yeni bir cərəyan kimi formalaĢması göstərilsə də, bəzi tədqiqatçılar ameri-

kan politoloqu  Q.Almondun əsərlərinə əsaslanaraq qeyd edirlər ki, bu konsepsiyanın əsasları daha 

öncədən yaranmıĢdı. Onların fikrincə Q.Almond 1950-ci ildə çıxardığı ―Amerikan xalqı və xarici 

siyasəti‖ yazısında beynəlxalq münasibətlər sferasında yalnız xəyali, daxili monolit dövlətlərin 

fəaliyyətinə əsaslanan ənənəvi etatik sxemi Ģübhə altına saldı. Q.Almond bu yazısında ayrı-ayrı dö-

vlət strukturlarının və qrupların xarici siyasətə təsirlərini təhlil etməyə çalıĢmıĢdı. Sonralar bu ideyanı 

inkiĢaf etdirərək K.Doyç və C.Rozenau göstərdilər ki, hər bir dövlətdə elə qruplar mövcuddur ki, on-

lar beynəlxalq münasibətlərin müstəqil subyektləri kimi çıxıĢ edir və onlar digər dövlətlərdəki analoji 

qruplarla hakimiyyət strukturlarının real iĢtirakı olmadan birbaĢa əlaqə saxlamaq imkanına sahibdirlər 

(1,s.86-87). Bundan baĢqa C.Rozenau hakimiyyətə öz münasibətini bildirərkən qeyd edir ki, dövlətlər 

və milli hökümətlər öz nəzarət hüququnu konstitusiya qanunvericiliyi ilə deyil, bütün subyektlərin 

məsələ ilə bağlı tələbatlarına uyğun olaraq həyata keçirir. Lakin bu o demək deyil ki, hakimiyyət və 

güc itməkdədir, sadəcə olaraq onlardan yuxarı transmilli qruplar qalxır. 

Transmilli əlaqələr bir cəmiyyətin digərinə qarĢı həssaslığını artırır, beləliklə də dövlətlərarası 

münasibətlərin xarakteri dəyiĢir. Bu fikri iki misalla iĢıqlandırmaq olar: beynəlxalq ticarət və maliyyə 

sahəsində; kütləvi kommunikasiya sistemi sahəsində. 

R.Kuper dünya iqtisadiyyatı ilə bağlı qətiyyətlə iddia edir ki, bir halda ki, biznes və bank 

fəaliyyətində qərar qəbulu milli yurisdiksiya çərçivəsindən kənara çıxır, bir dövlətin daxili 

siyasətindəki dəyiĢikliklər ümumi sistemə az təsir edəcəkdir. Buna oxĢar fikir L.Kror tərəfindən də 

irəli sürülmüĢdür ki; dövlətlər kənar təsirlərə qarĢı həssaslığı onların qarĢılıqlı əlaqələrində olan 

mənfəətin azaldılması yolu ilə aĢağı sala bilərlər (5,s.29-30). 

Dünya kütləvi kommunikasiya sistemi sayəsində müxtəlif cəmiyyətlərə aid olan müxtəlif qru-

plar: radikal tələbə, hərbiçi, irqi azlıqlar və s. bir-birinin fəaliyyətini müĢahidə etmək və lazım gəldik-

də özlərini eynilə o qaydada aparmaq imkanına sahibdirlər. Belə ki, radikal tələbə qrupları eyni siyasi 

tələbləri irəli sürə və bir-birilə birbaĢa əlaqəsi olmadan eyni taktikanı seçə bilərlər. Onların beynəlx-

alq ―danıĢıqları‖ cəmiyyətdə aparılır və güclü kütləvi informasiya vasitələri ilə ötürülür. Bu fenomen-

in mənbəyini qlobal televiziya Ģəbəkəsinin miqyası və sürətinin yayılmasında görmək olar. Biz bura-

da bir dövlətin digərinin daxili iĢlərinə birbaĢa olmasa da təsirini görürük, lakin əgər hər hansı bir dö-



133 
 

vlət ona uyğun olmayan kommunikasiyanın qarĢısını alarsa bu artıq dövlətlərarası siyasətə öz təsirini 

göstərəcək.  

Ümumiyyətlə dövlətlərarası siyasətə təsir edə bilən transmilli münasibətlər və transmilli təĢki-

latların fəaliyyətlərinin beĢ variantını göstərmək olar. Bu variantlardan dördü transmilli təĢkilatların 

müdaxiləsi olmadan transmilli münasibətlərin nəticəsi ola bilər, beĢinci variant isə yalnız muxtar 

transmilli təĢkilatların iĢtirakı ilə baĢ verən münasibətlərdən irəli gələ bilər. Bu variantları belə 

mənalandırmaq olar: 

1) münasibətlərin dəyiĢməsi; 

2) beynəlxalq plüralizm; 

3) dövlətləri asılı və qarĢılıqlı asılı vəziyyətdə saxlama vasitələrinin artırılması; 

4) bəzi dövlətlərin digər dövlətlərə təsir etmə imkanlarının miqdarının artırılması; 

5) dövlət siyasətinə təsir edən, hətta ona qarĢı çıxma iqtidarında olan, özünəməxsus xarici 

siyasətə sahib olan yeni aktorların meydana gəlməsi (10,s.337). 

     Transmilli münasibətlərin bütün növləri dünya siyasətinin müəyyən mənada dəyiĢməsinə 

səbəb ola bilər. S.Uorvikin məqaləsində də qeyd olunduğu kimi, müxtəlif dövlətlərin vətəndaĢlarının 

fəaliyyəti milli cəmiyyətlər daxilindəki elita və qeyri-elitanın düĢüncələrini və reallıqları qəbul etmə 

tərzini dəyiĢə bilər. Aralı məsafədən transmilli kommunikasiya da elektron və ya digər vasitələrin 

köməkliyi ilə, eyni zamanda transmilli nəqliyyat vasitələri, səyahət, maliyyə də münasibətlərin 

dəyiĢməsinə səbəb ola bilər. Bütün dünyada sülh IBM-in Ģüarında səsləndiyi kimi dünya ticarəti 

vasitəsilə yaradılmaya da bilər, bir halda ki, ―Toyota‖ və ya ―Fiat‖ almaq yaponlara və italyanlara 

qarĢı kiminsə münasibətini yetərincə dəyiĢə bilər.      

Transmilli təĢkilatlar həm də öz fəliyyətlərinin legitimliyini təmin etmək və ya dünyanın hər 

hansı bir Qərb arzularına və ya həyat tərzinə cavab verməyə çalıĢaraq yeni münasibətlər yaradırlar. 

Deməli, C.Fild XIX əsrdəki missionerlərin fəaliyyəti və ―protestant nəsihətləri ilə müĢaiət olunan 

mədəni proqrama və eləcə də XX əsrin transmilli korporasiyalarının iqtisadi və protestant 

fəaliyyətlərinə baxır. B.Evans isə qeyd edir ki, transmilli korporasiyaların reklam kampaniyaları daha 

az inkiĢaf etmiĢ cəmiyyətlərdə insanların münasibətlərini o qədər dəyiĢir ki, bu onların 

muxtariyyətinə və öz iqtisadiyyatlarının inkiĢafına zərər gətirir. R.Koks hesab edir ki, transmilli 

korporasiyalar funksional nəzəriyyənin yeni qəhrəmanlarıdır. Onun fikrincə yalnız korporasiyaların 

deyil, hətta bəzi həmkarlar ittifaqlarının liderlərinin də transmilli iqtisadi fəaliyyətlə məĢğul olmağa 

əsasları vardır. Bir neçə həmkarlar ittifaqının nümayəndələrinin ideyalarını tədqiq edən R.Koks 

həmkarlar ittifaqı və korporasiyalarda ―simbioz siyasəti‖ nin meydana gəlməsini qeyd edir, hansında 

ki, hakimiyyətin həmkarlar ittifaqının liderinə məxsus olduğu kimi, korporasiyanın rəhbərliyinə də 

məxsus olur və hansında ki, həmkarlar ittifaqları milli dövlətlərlə müqayisədə dünya iqtisadiyyatında 

korporativ güc üstünlüyünün əsas kompensasiyasıdır (2,s.76). 

Transmilli əlaqələrin digər variantı beynəlxalq plüralizmdir. Beynəlxalq plüralizm dedikdə biz öz 

fəaliyyətlərini əlaqələndirməyə çalıĢan transmilli təĢkilatların iĢtirak etdiyi transmilli strukturlarda 

fəaliyyət göstərən milli maraq qruplarının qarĢılıqlı münasibətlərini baĢa düĢürük. Transmilli təĢki-

latlar öz yaranma faktları ilə yeni milli iĢtirakçıların meydana çıxmasını stimullaĢdırır və bu yolla 

daxili siyasətin beynəlmiləlləĢməsini mümkün edir. Məlumdur ki, transmilli təĢkilatların özləri də 

cəmiyyətin transmilli kommunikasiya fenomeni, səyahət və nəqliyyatın ixtisaslaĢmasının artmasının 

məhsuludur, hansı ki, insanlara transmilli təĢkilatların imkanlarını qəbul etməyə və öz baxıĢlarını re-

allaĢdırmağa imkan verir. E.Mayls qeyd edir ki, təĢkilati əlaqələrin yaradılması öz növbəsində milli 

qrupların hökümət siyasətinə təsiretmə cəhdlərinə təsir edə bilər (7,s.302). 

Beynəlxalq münasibətlərə təsir etmənin üçüncü variantı – asılılıq və qarĢılıqlı asılılığın yaradıl-
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ması adətən transmilli nəqliyyat və maliyyə ilə əlaqələndirilir. Bazarların əhəmiyyətinin artması da 

dövlət subyektlərinin vacibliyini azaldır. Dövlətlər hazırda öz daxili və xarici mənbələrində kəsir hiss 

edirlər. Hər bir insan transmilli kommunikasiya Ģəbəkəsi və ya səyahətdən asılı vəziyyətə düĢə bilər. 

Hətta totalitar dövlətlər belə elmi inkiĢafdan geri qalmamaq üçün öz alimlərinə beynəlxalq konfrans-

larda iĢtirak etməyə və xarici jurnallar oxumağa icazə verirlər. Dövlətlər həm də transmilli təĢki-

latlardan da asılı ola bilərlər, xüsusilə də özləri üçün vacib olan hər hansı bir məhsul, xidmət, infor-

masiya, idarəetmə təcrübəsi, dini legitimliklə bağlı təĢkilatlarla. 

Hökümət tərəfindən həyata keçirilən siyasət daha dəyərli olmağa baĢladığı zaman asılılıq bilava-

sitə siyasi terminə çevrilir. Dünya valyuta sisteminə inteqrasiya dövlətləri iqtisadiyyatda köklü 

dəyiĢikliklər etmədən muxtar pul siyasəti həyata keçirməklə təmin edə bilər; texnologiya, kapital, 

idarəetmə təcrübəsi sahəsindəki xarici Ģirkətlərdən asılılıq daha az inkiĢaf etmiĢ ölkələri milli sosial-

iqtisadi siyasətdən mühafizə edə bilər.  

Asılılıq və qarĢılıqlı asılılığın qabağını almaq böyük dövlətlər üçün daha əhəmiyyətli problemlər 

yaradır. Kiçik və ya zəif dövlətlər təbii ki, digər dövlətlərin mümkün reaksiyalarını nəzərə alaraq, 

müxtəlif alternativ siyasətlərdən gələn dəyər və hesabı düĢünərək müstəqil qərar qəbul etmək im-

kanına sahibdirlər. Daha böyük dövlətlər isə həyata keçirdikləri siyasətin transmilli münasibətlərə edə 

biləcək təsirlərinin nəticəsini də diqqət mərkəzinə almalıdırlar. Dövlətlər transmilli münasibətlər sis-

temində xüsusi razılaĢmalar bağladıqda çox ehtiyatlı olmalıdırlar, çünki bir sahədə muxtariyyətlik 

digər böyük dövlətlər tərəfindən də bir sıra cəzalandırıcı tədbirlərə səbəb olur. Bu tədbirlərin birinci 

dövlətə birbaĢa mütləq təsiri olmasa da bütövlükdə sistemi dağıda bilər. Bu halda dövlət xadimləri 

əgər sistemin qarĢılıqlı asılılığı kimi zəifliyini, kövrəkliyini də yaxĢı baĢa düĢürlərsə geri çəkiləcəklər. 

Beləliklə də, hakim elitanın transmilli münasibətləri qəbulu bir tərəfdən, dövlət siyasəti isə digər 

tərəfdən asılılıq və qarĢılıqlı asılılıq arasındakı əlaqələndirici həlqə üçün daha əhəmiyyətlidir. 

Transmilli əlaqələr dövlətləri onların heç biri tərəfdən idarə olunmayan gücdən asılı hala sala 

bilər. Lakin əgər bu dövlətlərdən biri digərlərinə təsir edə biləcək yeni alətlər, vasitələr yarada bilsələr 

nəticə daha az qərəzli olar. Təxminən eyni siyasi gücə sahib olan dövlətlər bu Ģəraitdən daha çox üs-

tünlük əldə edə bilər və onları bir-birinin ziddinə göndərə bilər. Buna misal kimi ABġ və Sovet Ġttifa-

qının ―Elm və dünya siyasətinə həsr olunmuĢ PaqauĢ konfransı‖nı silah üzərində nəzarət məsələsinin 

araĢdırılması üçün istifadə etmələrini göstərə bilərik. Lakin dövlətlərin qeyri-bərabər olduğu bir 

Ģəraitdə transmilli əlaqələr sadəcə olaraq mərkəzdə olan daha güclü dövlətlərə üstünlük verə bilər və 

bu da onsuz da zəif olan dövlətləri üstünlüklərdən məhrum edə bilər. 

Dövlətlər siyasi nəticələrə nail olmaq üçün daima transmilli münasibətləri manipulyasiya etməyə 

çalıĢırdı: turistlərdən casus kimi istifadə edir, etnik və dini azlıqlar digər dövlətlərə ―qeyri-rəsmi 

nüfuzetmə‖nin nümunəsidir. Dövlətlər həm də öz siyasi-iqtisadi məqsədləri üçün iqtisadi 

müqavilələrə yol verə bilərlər. Və ya güclü hökümətlər tarif və kvota siyasətindən istifadə edərək 

beynəlxalq ticarətə təsir etməyə cəhd edə bilərlər: məsələn, onlar xammalla müqayisədə hazır və 

yarımhazır məhsullara ixrac tariflərini qaldıraraq daha az inkiĢaf etmiĢ dövlətlərdə manufaktura 

istehsalını səmərəsiz edə bilərlər. Krozun məqaləsində qeyd olunduğu kimi, dövlətlər pul 

müqavilələrini tək və ya razılaĢdırılmıĢ Ģəkildə dəyiĢdirə bilərlər. Dövlətlər bir-birindən asılı olan 

kimi onlardan bəziləri digərinə təsir etmək üçün yeni vasitələr əldə edir. 

Transmilli təĢkilatlar dövlətlərin xarici siyasətə nəzarət vasitəsi və ya istədikləri ittifaqa 

bağlanmaq üçün yaxĢı vasitə ola bilər. Buna bariz nümunə amerikan transmilli korporasiyalarının 

ABġ höküməti tərəfindən öz məqsədləri üçün istifadə olunmasıdır. Belə ki, 1960-cı illərin ortalarında 

ABġ köküməti Fransanın nüvə potensialının inkiĢafını ləngitmək üçün heç bir müharibədən istifadə 

etmədi, bunun yerinə IBM-in fransız təmsilçiliyinə bəzi kompyuter növlərinin Fransa hökümətinə 
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satılmasına qadağa qoydu. Bundan baĢqa amerikan korporasiyaları daima Kuba və ÇXR-ə qarĢı 

hökümətin əsas silahı olmuĢdur (6,s.211-212). 

R.Koks belə bir nümunə göstərir ki, hətta öz milli hökümətlərindən fərqli xarici siyasət yürüdən 

amerikan və britan həmkarlar ittifaqları da kommunizmlə mübarizə aparmaq üçün digər dövlətlərin 

daxili iĢlərinə qarıĢır. Hətta bəlli əməkdaĢlıq olmadığı hallarda belə transmilli təĢkilatlar dövlətlər 

üçün xeyirli ola bilər. 1967-ci ildən Ford Fondu ABġ-ı ərəb dövlətləri ilə bağlayan iplərdən biri 

olmuĢdu. E.Vallier təsdiqləyir ki, transmilli resurslar sistemində əsas mövqeyə sahib olan dövlətlər 

sistemdə fəaliyyət göstərən bütün fondları cəlb edə və hətta müəyyən mənada səfərbər edə bilər. 

Transmilli münasibətlərin dövlətlərarası siyasətə təsirinin beĢinci variantı muxtar transmilli təĢki-

latların dünya siyasətində  var olmasından asılıdır. Bəzi təĢkilatlar var ki, məsələn inqilabi hərəkatlar, 

həmkarlar ittifaqı, transmilli korporasiyalar, hətta katolik Roma kilsəsi öz xarici siyasətləri vardır. 

Bəzi hallarda bu təĢkilatlar böyük gəlirə sahib olurlar, məsələn, 1965-ci ildə təxminən 85 korporasi-

yanın hər biri satıĢdan BMT-yə daxil olan 57 üzvün ÜDM-dən daha çox gəlir əldə etmiĢdi.  Bəzi 

muxtar transmilli təĢkilatlar müəyyən məsələlərdə hətta dövlət siyasətinə qarĢı dururlar – Ġtaliyada 

boĢanmaların liberallaĢdırılması, Yaxın ġərqdə Ġzraildə sülhün dəstəklənməsi, fransız iqtisadiyyatının 

güclənməsi və s. Dövlətlə transmilli təĢkilatlar arasında münaqiĢələr dövlətin həmin təĢkilatla bağlı 

yürütdüyü siyasətdən və ya iki qurumun siyasətləri arasındakı fərqdən irəli gələ bilər, lakin münaqiĢə 

olması mütləq deyildir.  

Bəzən transmilli təĢkilatların mövcudluğu qəbul edən dövlət üçün bir sıra əhəmiyyətli nəticələrə 

səbəb olur. Məsələn, 1951-1953-cü illər iran-ingilis, 1959-1961-ci illər amerikan-kuba münasi-

bətlərində bəzi neft Ģirkətlərinin rolunu qiymətləndirməmək mümkün deyil. Bu misallarda transmilli 

Ģirkətlər münasibətləri daha da gərginləĢdirmiĢdi. Lakin eyni zamanda təĢkilatlar dövlətlər arasında 

olan münasibətləri yaxĢılaĢdıra da bilər, necə ki eyni o Ģirkətlər ABġ-la ərəb dünyası arasında 

əməkdaĢlıq yaratmağa cəh edirdi. Onların bu cəhdi çox hallarda sionizm adlanan yəhudi təĢki-

latlanması tərəfindən təhlükəyə salınırdı, çünki Ġzrail hər vəchlə öz düĢmənləri ilə Amerikanın müna-

sibətlərini pozmağa, öz ölkəsini isə ən yaxın müttəfiqə çevirməyə çalıĢırdı. Yalnız transmilli təĢki-

latlar və transmilli təĢkilatlarla dövlətlər arasındakı mübarizə dövlətlərarası münaqiĢələrə səbəb 

olmur, eyni zamanda ərəb-izrail münaqiĢəsi kimi dövlətlərarası məsələlər də transmilli təĢkilatlar və 

hərəkatlar arasında da nüfuz uğrunda mübarizəyə səbəb ola bilər. QarĢılıqlı münasibətlər çətindir və 

tez-tez qarĢılıqlı asılılıq yaradır, lakin çətin ki onları nəzərə almamaq mümkün olsun. 

C.Nay və R.Keoxeyn dövlətlərin hələ də əsas aktor kimi qalması fikrini inkar etmirlər. Bax-

mayaraq ki, hal-hazırda transmilli təĢkilatların sayı günü-gündən artmaqdadır, dövlətlər yenə də 

beynəlxaq aləmdə baĢ verən hadisələr üzərində nəzarəti gücləndirməyə çalıĢırlar. Əvvəllər nəzərə 

çarpmayan, diqqət yetirilməyən fəaliyyət növləri müasir dövrdə dövlətlər tərəfindən daha çox idarə 

olunur. Məsələn, beynəlxalq maliyə axını 1914-cü illə müqayisədə indi daha əhəmiyyətlidir. O illərdə 

bəzi dövlətlər bilərəkdən iqtisadi artımı planlaĢdırmağa və ya öz ölkələrində tam məĢğulluğa nail 

olmağa can atırdı. R.Kuperin də qeyd etdiyi kimi, dövlətlər üçün yeni vəzifə mümkün olduğu qədər 

beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın milli iqtisadiyyata təsirini məhdudlaĢdırmaq idi. Beləliklə dövlətlər 

daha məqsədli olduğu zaman yer kürəsinin istənilən nöqtəsində baĢ verən dəyiĢikliyi daha rahat qəbul 

edə bilirlər. Bundan baĢqa transmilli təĢkilatların güclərinin artması dövlətlərin gücünün azalması 

demək deyildir. Əksinə təĢkilatların sayı, miqyası artdıqca onların dövlətlərin ərazilərinə daxil olmaq 

ehtiyacını artırır və bu da dövlət resurslarının dəyərini artırır (9,s.363;8,s.92). Bütün bunları dərk edən 

böyük təĢkilatlar dövlətlərə qarĢı barıĢdırıcı siyasət həyata keçirir və onların bəzi Ģərtlərini qəbul 

etməli olur. Milli dövlətlər də bu vəziyyətdən öz xeyirləri üçün istifadə edir, hər hansı sahədə öz su-

verenliklərindən müəyyən qədər vaz keçsələr də, bunun müqabilində daha vacib sahələrdən mənfəət 
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əldə edirlər. Məsələn, Tayland respublikası öz ərazisini ABġ Ģirkətləri, banklarına açmaqla həm öz 

müstəqilliyini möhkəmləndirdi,həm də ölkənin iqtisadi inkiĢafına nail oldu. Bunun əksinə olaraq 

Birma höküməti qapalı siyasəti seçməklə ölkəsini inkiĢafdan saxladı.   

Dövləti inkar etmək olmaz. Çünki beynəlxalq təĢkilatlar da məhz dövlətlər tərəfindən yaradılır, 

onlar geniĢmiqyaslı təĢkilati gücü inhisarlaĢdırır və bu da əsas razılaĢmaların potensial resursu olaraq 

qalır. Məhz dövlətlər beynəlxalq təĢkilaların muxtariyyətinin çərçivəsini təyin edir və qarĢılıqlı 

asılılıq təhlükə altına düĢən məqamda da yenə dövlət daha çox təsir altına düĢür (4,s.124-125). Bun-

dan baĢqa Staleyin xarici investisiyalarla bağlı tədqiqatına nəzər salsaq görərik ki, hələ II dünya 

müharibəsindən öncə biznes korporasiyaları siyasi inkiĢafa təsir göstərdikləri zaman bunu öz 

hökümətlərinin aləti olaraq etməyə cəhd edirdilər, nəinki müstəqil aktor olaraq. Baxmayaraq ki, bu 

korporasiyalar beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sahəsində daha çox əhəmiyyətlidir, onun siyasi gücü 

daxili siyasətə təsirilə məhdudlaĢır. Bu zaman belə bir fikir yaranır ki, beynəlxalq korporasiyalar milli 

dövlətlər qədər öncül aktor olmaqda tam uğur əldə etməyiblər və onlar da digər maraq qrupları kimi 

xarici dövlətlərdə öz ölkələrinin qanunlarına uyğun hərəkət edir, öz dövlətlərinin agentləri rolunda 

çıxıĢ edir. Bu məqamda Evansın fikirləri yerinə düĢür: ― Dövlətlərin ənənəvi fəaliyyətini ixtisar edib 

sonra yerdə qalanları öyrənmək maraqlı deyil. Maraqlı olan dövlətlərarası münasibətlərin transmilli 

münasibətlərə yoluxmasıdır.‖  

Klassik modeldən uzaqlaĢaraq tədqiqatçılar dövlətin müstəsnalığından imtina edib cəmiyyətin 

məcburi qüvvəli qərarların qəbul etməsi prosesinə xüsusi diqqət yetirirlər. Bunla bağlı D.Ġstonun 

fikirləri geniĢ yayılmıĢdır: ―siyasətə ənənəvi, dar baxıĢla düzgün olmayan nəticələrə gəlib çıxa 

bilərik. Biz dövlətlərə həqiqətdə olduqlarından daha unikal varlıq kimi baxırıq və həmkarlar ittifaqı, 

sənaye korporasiyaları, məktəblərin siyasətlərini öyrənməyi ixtisara salırıq. Eynilə də beynəlxalq 

münasibətlərdə siyasəti yalnız dövlət davranıĢı termini ilə təyin etməyimiz milli hökümətlərlə eyni 

dəyərləri bölüĢən və öz məqsədlərinə çatmaq üçün eyni vasitələrdən istifadə edən əhəmiyyətli qeyri-

dövlət aktorlarını nəzərə almamağımıza səbəb olur‖ (11,s.196-197). 

Müəlliflərin əsas qayəsi odur ki, transmilli münasibətlərin daha vacib və təsirli olduğunu göstər-

sin. Siyasətləri və bəzi dövlətlərin imkanlarını bilmək sistemə əhəmiyyətli transmilli təsirlər və təĢki-

latlar cəlb olunduğu zaman bizə imkan vermir ki, ümumi sistemin gələcək xüsusiyyətlərini dəqiqliklə 

deyə bilək. Hətta əgər dövlətlər transmilli təĢkilatlarla toqquĢmada ―qalib gələrlərsə‖ belə bəzən on-

ların vəziyyəti transmilli təĢkilatların qəbul etdiyi qərarlardan asılı olur və onlar dövlətləri daha geniĢ 

ziddiyətlərdən çəkindirmək üçün hətta öz siyasətlərini belə dəyiĢməyə məcbur edə bilər.       

Növbəti belə bir sual ortaya çıxır ki, transmilli münasibətlərdən kim daha çox qazanc əldə edir. 

Təbii ki, daha zəngin və güclü, daha modernləĢmiĢ və yüksək texnoloji təminatlı dövlətlər bu müna-

sibətlərə daha çox cəlb olur və daha çox mənfəət əldə edir. Əgər transnasionalizm zənginlərin ide-

ologiyasına çevrilmiĢdirsə, nasionalizm hələ də yoxsulların ideologiyası olaraq qalır. Bir çox yeni 

dövlətlərdə transmilli proseslər müstəmləkəçiliyin qalıqları kimi qəbul olunur və siyasətçilər bu 

proseslərin qabağını ala bilmək üçün milliyətçilərin köməyinə müraciət etməyə məcbur olurdular. 

Lakin bu o demək deyildir ki, transmilli aktorlar həmiĢə daha az inkiĢaf etmiĢ dövlətlərin hökümət 

nəzarətini zəiflədirlər. Əksinə, bəzən transmilli biznes korporasiyalarının verdiyi vergilər, ixracın 

artımına göstərdiyi dəstək yerli hökümətə böyük nüfuz gətirə bilər. Həmçinin onu da qeyd etməliyik 

ki, heç də bütün zəif dövlətlər transmilli proseslərə qarĢı deyildir, əksinə onlar sayəsində əldə  etdi-

kləri kapital, yeni bazarlar, texnologiya daima dövlətləri razı salır. Bundan baĢqa yerli həmkarlar itti-

faqları və ya tələbə qrupları daima dünyadakı həmfikirlərindən beynəlxalq dəstək almağa 

meyllidirlər. Lakin bu məqamda da mənfəəti yalnız hakim dairələr, elita əldə edir və əhalinin aĢağı 

sinfi arasında böyük narazıçılıq yaranır ki, bu da ölkə ərazisində böyük gərginliyə səbəb olur 
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(10,s.340). Lakin bu fikirlərə zidd olaraq digər müəlliflər iddia edir ki, modernləĢmə, urbanizasiya və 

kommunikasiyanın inkiĢafı nəticəsində üçüncü dünya dövlətlərində sosial irəliləyiĢ və millətçilik 

artmıĢdır ki, bu da güclü dövlətlərin həmin dövlətlərə qarĢı güc və digər ənənəvi vasitələrə əl at-

masına səbəb olur. Bu zaman da yeni hakimiyyət bölgüsü baĢ verir ki, bu da güclü deyil, zəif dö-

vlətlərin xeyrinə olur (2,s.89). 

Bu gün ABġ-ın transmilli münasibətlərdə ən yüksək mövqedə olmasının kökləri ondan irəli gəlir 

ki, hələ XIX əsrdə amerikanlar fəal transnasionalist idilər, baxmayaraq ki hələ o dövrdə dünya bi-

rincisi deyildilər. Məsələn, ABġ-ın o dövrki Çinə qarĢı həyata keçirdiyi ―açıq qapılar‖ siyasəti buna 

bariz nümunə ola bilər. Həm də ABġ iqtisadiyyatı daha modernləĢmiĢ və dünyada ən böyük təsir 

qüvvəsinə sahib olanıdır. Amerikanlar isə daima transmilli fəaliyyətə meylli olmuĢlar. Amerika kor-

porasiyaları, fondları, əmək təĢkilatları və transmilli əlaqələrə cəlb olunmuĢ digər sosial birlikləri 

fəaliyyət göstərdikləri xarici dövlətlərdən daha çox illik büdcəyə sahib olurlar. A.Uolstetterin belə bir 

fikri vardır ki, ―texnologiya və korporativ təĢkilatlanma bütün güclü dövlətlərdə elə bir səviyyəyə 

çatmıĢdır ki, bazar və istehsala diqqəti cəmləməyə imkan verir və həqiqətən də milli sərhədlərə isti-

nad etmir və bu texnoloji imkanlar ilk dəfə məhz ABġ tərəfindən icad edilmiĢ və tətbiq edilmiĢdir‖ 

(9,s.342). P.Bell qeyd edir ki, ümumi büdcəsi yüz milyon dollardan yuxarı olan dünya transmilli 

kompaniyalarının dörddə üçü, 32 fonddan 29-nun əsası məhz ABġ-da qoyulmuĢdur. 

II dünya müharibəsindən sonra ABġ-ın Sovet Ġttifaqı, Çin və kommunist dünyasına qarĢı digər 

dövlətlərlə yaxınlaĢması, Qərbi Avropa, Latın Amerikası, ġərqi  və Cənubi Asiya, Afrikanın böyük 

bir hissəsini ―azad dünya‖ adı altında təhlükəsizlik zonasına çevirməsi transnasionalizmin yüksəliĢi 

üçün Ģərait yaratdı. Həmin dövlətlər transmilli proseslərə qoĢularaq həm öz müstəqillikləri üçün 

VaĢinqtondan təminat alır, həm də amerikan Ģirkətləri hesabına iqtisadi mənfəət əldə edirdilər. 

Beləliklə də, həmin dövrdə ―amerikan imperiyası‖ tez-tez səslənməyə baĢladı, lakin bu əvvəlki im-

periya modelindən fərqlənirdi, yəni artıq əsas məqsəd ərazi iĢğalı deyil, amerikan maraqlarının dü-

nyaya yayılması idi.   

Bəzən amerikan özüllü transmilli korporasiyalarla yerli dövlətlər arasında fikirayrılıqları yaranır. 

Bu zaman amerikan höküməti  əgər yaradıcı rol oynamaq istəyirsə öz maraqları naminə qısamüddətli 

qurbanlar verməli olur. Bəzi müəlliflər ABġ üçün izolyasionizmə qayıtmağı məsləhət görsələr də, bu 

həm amerikan höküməti, həm də kiçik dövlətlər üçün zərərli ola bilər.  Bunun əvəzinə ABġ bu kiçik 

dövlətlərlə əməkdaĢlığı davam etdirməli və onlar üçün daha səmərəli olan transmilli təĢkilatları 

seçməkdə, onlarla əlaqələr qurmaqda, idarəetmə məsələlərində onlara yardım etsə hər iki tərəf daha 

çox yararlanmıĢ olar (10,s.343).  

Transmilli fəaliyyətə sırf amerikan məvhumu kimi baxmaq düzgün olmazdı. R.Routorn amerikan 

və avropa təĢkilatlarının müqayisəli təhlilindən sonra belə bir nəticəyə gəlmiĢdir ki, gələcəkdə Avro-

padan ABġ-a birbaĢa investisiyalar artacaq, çünki avropa təĢkilatları və korporasiyaları dünya ba-

zarında daha yaxĢı mövqe tuta bilmək və ABġ-ın təsirindən qoruna bilmək üçün güclü mübarizə 

aparırlar. R.Hellmanın hesablamalarına baxdıqda Amerikadan Avropaya olan birbaĢa investisiyalar 

ikiqat çox olsa da, portfel investisiyanı nəzərə aldıqda ümumi dəyər təxminən eyni olacaq. Bundan 

baĢqa 1967-ci ildə ilk dəfə olaraq Avropa Ģirkətləri Amerikaya birbaĢa investisiyanı qarĢı tərəfdən iki 

dəfə çox artırıblar. Bu gün ABġ artıq iqtisadiyyatdan baĢqa heç nədə hökmranlıq etmir : amerikan 

transmilli siyasi partiyalar, inqilabi hərəkatlar üçün mərkəz deyil. Baxmayaraq ki, əsas transmilli elmi 

mərkəzlər, həmkarlar ittifaqları məhz Amerikada mərkəzləĢib, bütün yollar Nyu-Yorka aparmır , bəzi 

yollar Roma, Pekin, Cenevrə, hətta DəməĢqə aparır. 

Bəllidir ki, artıq 70-ci illərdən sonra belə böyük problemləri təkbaĢına həll etmək hər hansı bir 

dövlət üçün qeyri-mümkündür. Müasir dövrdə hətta ABġ kimi möhtəĢəm dövlətlər belə xarici siyasət 
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üzərində nəzarəti itirməkdən narahatdırlar. Əslində milli dövlətlər heç bir zaman  xarici əlaqələr 

üzərində transmilli əlaqələrin təsirindən tam təcrid olunmuĢ Ģəkildə nəzarətə sahib olmamıĢlar. 

Məsələn, 1914-cü ildə dövlətlərarası qüvvələr balansının strukturu dövlət xadimlərini ciddi Ģəkildə 

çəkindirirdi. Lakin dövlətlər istədikləri zaman mərkəzi icraedici ve qanunverici orqanları vasitəsilə 

daha güclü siyasət həyata keçirə bilirlər. Məsələn, təhlükəsizlik məsələlərində güclü dövlətlər 

istənilən transmilli təĢkilatdan üstün olmağı bacarırlar. Hətta bəzən dövlətlər öz mədəni mux-

tariyyətini və milli mənliyini qorumağı silahlı hücumdan qorunmaq kimi vacib hesab edirlər. Daha 

kiçik dövlətlər transmilli təsirdən qorunmaq yolunda hətta iqtisadi itkilərə belə razı olurdular. Müasir 

dövrə nəzər saldıqda isə görürük ki, ekoloji və digər qlobal problemlərin artması, bir sözlə ətraf-

mühitə tam nəzarət etmək artıq heç bir dövlətin tək öhdəsindən gələcəyi iĢ deyil. Bu problemlər artıq 

transmilli xaraker daĢıyır və onların həlli yalnız kollektiv fəaliyyət və dövlətlərin əməkdaĢlığını tələb 

edir. Burdan da ortaya bir çox transnasionalistlərin bütün dünyaya qlobal vətəndaĢ cəmiyyəti kimi 

baxması cəhdi ortaya çıxır və bu da liberalların dünya höküməti kimi dövlətüstü orqanların yaradıl-

ması ilə bağlı nəzəri fikirlərini yada salır (2,s.89). 

Bu halda belə bir sual meydana çıxır ki, hökümətlərarası institutlar hansı yolla transmilli had-

isələri idarə edə bilər. Kosmik məkan, dünya okeanı və istehsalın beynəlmiləlləĢməsi – daha çox 

beynəlxalq qanunlar, yeni beynəlxalq təĢkilatlar və ya hər ikisinin beynəlxalq nəzarətini daha çox 

tələb edən üç əsas sahədir. Yeni qanunlar və təĢkilatlar vacib qeyri-dövlət aktorlarının fəaliyyətlərini 

nəzərə almalı, beləliklə də onları təĢkilatların iĢinə cəlb etməli və qanuni olaraq səlahiyyətlərini 

təsdiqləməlidir. Bu sahədə atılan bir sıra addımları misal göstərmək olar. Məsələn, 1970-ci illərdə 

Avropa Ġqtisadi Birliyi vahid pul siyasətinə keçərək ticarət blokadası yaratmağa çalıĢırdı. Maliyyə 

sahəsindəki fəaliyyəti tənzimləmək üçün belə addımlar Atlantik ölkələri tərəfindən də atılmıĢdı. Bun-

dan baĢqa Avropa Birliyi dövlətləri amerikanlara qarĢı dura bilmək üçün korporasiyalarla bağlı 

ümumi qanunlar məsələsi ətrafında bir çox müzakirələr aparmıĢdı. BMT BA-nın ―dənizi bəĢəriyyətin 

ümumi irsi‖ elan etməklə ayrl-ayrı təĢkilatlar və dövlətlərin dəniz və dəniz dibindən kommersiya və 

hərbi məqsədlər üçün istifadə etməsinə nəzarəti ələ aldı.        

Təbii ki, C.Nay və R.Keoxeynin dedikləri bütün müəlliflər tərəfindən birmənalı Ģəkildə 

qarĢılanmamıĢdır. Görkəmli politoloq S.Hantinqton məqalələrindən birində müəlliflərin bu əsərdə 

bütün fikri transmilli proseslərin gediĢatına deyil, yalnız prosesə cəlb olunan aktorların dövlət və ya 

qeyri-dövlət xarakterli olmasına yönəltmələrinin yalnıĢ olduğunu qeyd edir. Hantinqtona görə trans-

milli proseslərə dövlət aktorları da çox böyük təsir göstərmək imkanına sahibdir. Məsələn yuxarıda 

adları çəkilmiĢ General Motors Ģirkəti və PuqvoĢ konfransında heç də geri qalmayan US AIR FORCE 

və SALT konfransı yalnız dövlət xarakterli olsalar da transmili proseslərə aktiv Ģəkildə təsir 

göstərmiĢlər. Bu qurumlar arasında çox oxĢarlıqlar vardır. Məsələn, 1969-cu il statistikasına baxdıqda 

USAF-ın ümumi büdcəsi və ABġ xaricində yerləĢdirdiyi qurğular GM-dən heç də geri qalmırdı. 

Digər oxĢarlıq onların əsas məqsədinin ümumi mərkəzi liderliyin təyin etdiyi təĢkilatın qlobal 

ehtiyaclarına cavab vermək idi. Beləliklə Hantinqtonun gəldiyi ümumi nəticə odur ki, istənilən qlobal 

miqyaslı təĢkilat dövlət və ya qeyri-dövlət aktoru olmasından, milli və ya beynəlxalq idarəetməyə sa-

hib olmasından asılı olmayaraq dünya siyasətinə eyni miqyasda yeniliklər gətirə bilər 

(9,s.335;10,s.329-330). 

Əslində, düĢünürəm ki, Hantinqtonun da dedikləri ilə razılaĢmamaq mümkün deyildir. Lakin 

nisbətdə götürdükdə qeyri-dövlət təĢkilarlarının beynəlxalq sferada daha çox üstünlük təĢkil etməsi 

C.Nay  və  R.Keoxeynin düĢüncələrinin müasir Ģərait üçün daha münasib olduğunu görürük.    

Transnasionalizmlə bağlı digər maraqlı fikirlərə sahib olan tədqiqaçılardan biri də  Y.Qaltunqdur. 

Onun təbirincə, beynəlxalq sistemdə sülhü saxlamağın iki yolu var- inteqrativ, və ya assosiasiya və 
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qüvvələr balansı, yəni dissosiasiya. Müasir dövrümüzdə birinci seçimə daha çox üsünlük verilir. Bu 

modeldən istifadə olunması həm ərazi vahidləri arasında ―ilkin‖ əlaqə yaradılması prosesini, həm də 

mövcud əlaqə sistemlərinin beynəlxalq problemlərin həll edilməsi və sülhə imkan yaratmasının 

tanınmasını araĢdırır. Hər bir dövlətin xarici iĢlər üzrə idarəsində mədəni əlaqələrə xüsusi yer ver-

ilməsi buna bir sübutdur. Lakin bütün dövlətlərin bu yolda atdığı addımlar eyni nəticəni vermir. 

Y.Qaltunqun fikrincə, inkiĢaf etmiĢ dövlətlər transnasionalizmin ən fəal iĢirakçısı olsalar da, kiçik 

dövlətlərin buna resursları yetməyəcək. Dövlətin transmilli münasibələrə nə dərəcədə cəlb olunmasını 

onun mədəni potensial göstəricisinə görə bilmək olar. Mədəni potensialın isə iki tərkib ünsürü var-

bilik ehtiyatı və onun istifadə olunması; fəaliyyət Ģəbəkələri. Bilik ehtiyatı dedikdə dünya 

ehtiyatlarının milli səviyyədə qəbulu prosesi baĢa düĢülür ki, bu da əhalinin savadlılıq dərəcəsindən 

asılıdır. Fəaliyyət Ģəbəkələrindən söz açan zaman isə Y.Qaltunq əsas diqqəti qadınların iĢtirak ediyi 

qeyri-hökümət təĢkilatlarının fəaliyyətinə və transmilli dini Ģəbəkələrə verir (3,s.189-190). 

Lakin tədqiqatçıları transmilli əlaqələri araĢdırarkən daha çox iqtisadi münasibətlər cəlb edirdi, 

nəinki mədəni, idman və digər əlaqələr, xüsusilə də dövlətlərarası münasibətlərə təsir edən iqisadi 

məsələlər. C.Nay və R.Keoxeynin araĢdırmalarında isə iqtisadiyyat və siyasət birlikdə tədqiq olunur; 

siyasət əlaqələrin strukturunu, oyunun qaydalarını müəyyən edir, iqtisadiyyat isə resurslar üzərində 

qısamüddətli bölüĢdürmə və sövdələĢmə prosesini, güc strukturu çərçivəsində yaradılan mal və xid-

mələrin istehsal faktorunu izzah edir. Hər halda belə qarĢılıqlı təhlil bu iki müəllifin əsərinin iĢıq üzü 

görməsindən illər keçsə də, hələ də öz aktuallığını qorumasına səbəb olmuĢdur. R.Gilpin də 

təsdiqləyir ki, real dünyada iqtisadi və siyasi güclər daima əlaqədədirlər və onları bir-birindən 

ayırmaq həddən artıq çətindir. O siyasi iqtisadiyyat haqqında məqaləsində qeyd edir ki, beynəlxalq 

iqtisadi münasibətlər həmiĢə siyasidir və o dünyada ki, güc iqtisadiyyat və sənayeyə əsaslanır dö-

vlətin milli maraqları kimi var-dövlət (resurs, sənaye və xəzinə) və güc arasında seçim edə bilmərsən 

(12,s.106-107). 
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―Azərbaycan Respublikasının BMT TŞ-nin qeyri-daimi üzvü kimi fəaliyyəti‖ məqaləsində 
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BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Təhlükəsizlik ġurası BMT-nin daimi fəaliyyət göstərən mühüm 

orqanıdır. BMT-nin Nizamnaməsinə görə, bu qurum beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorun-
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masında əsas məsuliyyət daĢıyır. 15 üzvü var: 5 daimi  (Çin, Fransa, Rusiya, Böyük Britaniya, ABġ), 

10 üzvü isə 2 il müddətinə seçilir. ġuranın hər bir üzvü bir səsə malikdir. (3, s.112) Azərbaycan 

Respublikası ilk dəfə 24 oktyabr 2011-ci ildə BMT Təhlükəsizlik ġurasının 2 illiyə (2012-2013) qey-

ri-daimi üzvü seçilmiĢdir. Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik ġurasına 2 illiyə qeyri-daimi üzvlüyə 17 

raundluq səsvermədən sonra seçilmiĢdir. Səsvermənin ilk raundu 21 oktyabrda olmuĢdur. Həmin 

səsvermədə Azərbaycan 74, Sloveniya 67, Macarıstan isə 54 səs toplamıĢdır. Ancaq yetərsay olma-

dığı üçün (129 səs)  Azərbaycanla Sloveniya növbəti raunda qatılmıĢdır. Səsvermə 9 raundadək qalib 

müəyyən olunmadan davam edib. Sonuncu raundda Azərbaycan 113-77 nisbətində üstünlük əldə etsə 

də yetərsay olmadığı üçün səsvermə oktyabrın 24-dək təxirə salınıb. 10-cu raundda qeyri daimi 

üzvlük üçün yeganə boĢ qalan 5-ci yer müəyyən edilməyib. Azərbaycan 110, Sloveniya isə 83 səs 

toplayıb. Sloveniyanın 2012-2013-cü illər üçün qeyri daimi üzvlüyə namizədliyini geri 

götürməsindən sonra yeganə namizəd kimi son səsvermədə iĢtirak edən Azərbaycan 155 səs toplayar-

aq növbəti iki il ərzində BMT Təhlükəsizlik ġurasında qeyri-daimi üzvlük hüququ qazanmıĢdır. Yan-

varın 1-dən Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik ġurasının qeyri-daimi üzvü kimi səlahiyyətlərinin 

icrasına baĢlayıb. 2011-ci ilin oktyabrında keçirilən səsvermə nəticəsində Qvetemala, MərakeĢ, Paki-

stan və Toqo BMT Tġ-ə qeyri daimi üzv seçilib. Azərbaycan bu postda səlahiyyət müddəti 2011-ci il 

dekabrın 31-də baĢa çatmıĢ Bosniya və Hersoqovinanı əvəzləyib. Beləliklə, Azərbaycan 2012-2013-

cü illərdə ġərqi Avropa bölgəsini Təhlükəsizlik ġurasında təmsil etdi.(5, s.208) Qeyd edək ki, pot-

sovet məkanında Ukraynadan sonra bu uğura imza atan ikinci ölkə Azərbaycandır. BMT Ni-

zamnaməsinin 23-cü maddəsinə əsasən BaĢ Assambleya Təhlükəsizlik ġurasının 10 qeyri-daimi 

üzvünü seçərkən ilk növbədə, həmin ölkələrin  beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin saxlanması və 

təĢkilatın digər məqsədlərinin həyata keçiriməsində iĢtirakı dərəcəsinə diqqət ayırır.Eyni zamanda, 

dövlətlərin beynəlxalq münasibətlərin inkiĢafında yeri və rolu, sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasına 

töhfələri həlledici amillər kimi nəzərə alınır.(4, s.77) Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik ġurasının 

iclasında ilk dəfə qeyri-daimi üzv kimi 4 yanvar 2012-ci ildə iĢtirak etmiĢdir. Azərbaycan BMT Tġ-

nin qetri-daimi üzvü kimi bu strukturda gələcək fəaliyyətinin prioritetlərini müəyyənləĢdirmiĢdi. Milli 

maraqlarımızın qorunması ilə yanaĢı, ölkənin BMT Tġ-də prioritetləri sülhün və təhlükəsizliyin təmin 

olunması, münaqiĢələrin həlli, qlobal istiləĢmə ilə mübarizə, ―Minilliyin ĠnkiĢaf Məqsədləri‖ 

proqramı çərçivəsində yoxsulluğun aradan qaldırılmasına dəstək, eləcə də Azərbaycanın öz 

nümunəsinə əsasən, multikulturalizmin təĢviq olunması və bu prinsipin geniĢ təbliği olacaqdir. (7) 

Azərbaycan mayın 1-dən BMT Tġ-yə sədrlik etmiĢdir. Azərbaycan sədrlik estefateni ABġ-dan almıĢ 

və bir ay sonra isə sədrliyi Çinə ötürmüĢdür. Azərbaycan BMT Tġ-yə sədrliyi müddətində qurumun 

13 açıq və 16 qapalı iclası keçirilib, o cümlədən 3 qətnamə və 7 bəyanatı qəbul edilib. Açıq iclaslara 

BMT-nin Kosovadakı Müvəqqəti Ġdarəetmə Missiyası, Bosniya və Hersoqavina, Qvineya-Bisau, 

Liviya, Somali,Yaxın ġərq, Yəmən, BMT Tġ-nin terrorizmlə mübarizə üzrə üç yardımçı komitəsinin 

məruzələri və Tġ üzvlərinin Qərbi Afrikaya səfəri ilə bağlı görüĢlər daxil olub. Qapalı iclaslar isə 

Ģuranın may ayı üçün gündəliyinin qəbul edilməsi, Qvineya-Bisau, BMT-nin Suriyada Nəzarət 

Missiyası, Livan, Liviya, BMT-nin Qərbi Afrika üzrə ofisi, Somali, Sudan, Cənubi Sudan, Tġ-nin 

1718 saylı qətnaməsi əsasında təsis edilmiĢ komitələrin hesabatı, Əfqanıstanda humanitar vəziyyət, 

Ģura üzvlərinin Qərbi Afrikaya səfəri, Yaxın ġərq və Yəmənlə bağlı məsələr olub. (10) Azərbaycanın 

Tġ-yə sədrliyi dövründə 3 qətnamə qəbul olunub. Bunlar Sudan və Cənubi Sudanla bağlı 2046 saylı,  

BMT-nin Abyeydəki Müvəqqəti Təhlükəsizlik Qüvvələrinin mandatının uzadılmasına dair 2047 saylı 

və Qvineya Bisaudakı hərbi çevriliĢlə əlaqədar 2048 saylı qətnamələrdir. Azərbaycanın sədrliyi za-

manı BMT Tġ-nin ―Yaxın ġərq və ġimali Afrika: yeni siyasi rallıqlar‖  mövzusunda Ġstanbulda 

keçirilmiĢ üçüncü ənənəvi illik səfər-görüĢünü də qeyd etmək lazımdır. Ölkəmizin quruma sədrliyinin 
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sonunda isə ―Mübahisələrin dinc yolla həlli, münaqiĢələrin qarĢısının alınması və həlli: vasitəçilik, 

hüquqi həll, və ədalət‖ mövzusunda qeyri-rəsmi müzakirələr təĢkil edilib. 2012-ci ilin 4 may tarixində 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ġ.Əliyevin sədrliyi ilə BMT Tġ-də Beynəlxalq Sülh və 

Təhlükəsizliyə Terrorizmin Açdığı Hədələr mövzusu çərçivəsində ―Terrorizmlə Mübarizə Sahəsində 

Öhdəliklərin Yerinə Yetiriməsi ilə bağlı Beynəlxalq ƏməkdaĢlığın Gücləndirilməsi‖ mövzusunda 

yüksək səviyyəli görüĢ keçirilmiĢdir.(8) Bu görüĢdə BMT-nin BaĢ Katibi, nazirlər, nazir müavinləri 

və digər yüksək səviyyəli Ģəxslər iĢtirak edib. GörüĢün nəticəsi olaraq qəbul olunan Tġ prezidentinin 

Bəyanatında ġura üzvlərinin qəti Ģəkildə terrorizmin bütün növlərinin pislənməsi bir daha təkrar 

olunmuĢ, terrorizmin dəyiĢən təbiəti və xarakteri, üzv ölkələrin beynəlxalq hüquq normalarından irəli 

gələn suverənlik, ərazi bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərinə hörmət etməsinin zəru-

riliyi, terrorizmlə mübarizə zamanı insan hüquqları və qanunun aliliyi məsələlərinin nəzərə 

alınmasının vacibliyi, eləcə də bütün dünyada dini və mədəni müxtəlifliyə hörmət prinsiplərinin 

əhəmiyyəti vurğulanmıĢdır. (8) Azərbaycan Tġ-yə prezidentliyi dövründə Afrika regionu üzrə Sudan 

və Cənubi Sudan, Konqo Demokratik Respublikası, Qvineya Bisau, Liviya, Qərbi Afrika, Somali, 

Asiya regionu üzrə Əfqanıstan, Avropa üzrə BMT-nin Kosovada Müvəqqəti Ġdarəçilik Missiyası 

(UNMĠK),  Bosniya və Hersoqovina kimi ölkələrdə beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə təhdid yaradan 

məsələrlə bağlı keçirilmiĢ görüĢlərdə iĢtirak etmiĢ və qəbul olunan sənədlərə müvafiq münasibətini 

bildirmiĢdir. Bu baxımdan fevral ayında Afrikada sülh və təhlükəsizlik bəndi altında Sahel bölgəsində 

vəziyyət mövzusunda keçirilmiĢ yüksək səviyyəli iclas və görüĢlər qeyd oluna bilər.(6) Ölkəmizin 

Tġ-də sədrliyi dövründə qəbul olunmuĢ 3 qətnamənin hər biri Afrika ölkələri  haqqındadır. Bu da 

Azərbaycanın Afrika qitəsində baĢ verənlərə qarĢı biganə olmadığının və sözügedən regionda baĢ 

verən hadisələri yaxından izlədiyinin göstəricisidir.  Ölkəmiz siyasi və təhlükəsizlik baxımından dü-

nyanın ən qaynar regionlarından sayılan Yaxın ġərq regionu üzrə ġuranın iclas və görüĢlərində iĢtirak 

etmiĢ və xüsusən də, Fələstin, Suriya, Liviya, Livan, Yəmən və s. kimi dünyanın gündəmində olan 

məsələlərin müzakirəsində yaxından iĢtirak etmiĢdir. Avqust ayında Suriyadakı vəziyyətlə bağlı  naz-

irlər səviyyəsində keçirilmiĢ görüĢ, sentyabr ayında Yaxın ġərqdə sülh və təhlükəsizlik mövzusunda 

təĢkil olunmuĢ yüksək səviyyəli görüĢlərdə və bu kimi çoxsaylı əhəmiyyətli iclaslarda Azərbaycan 

tərəfi də təmsil olunmuĢ və öz mövqeyini bildirmiĢdir. BMT Tġ-yə üzvlük ölkəmizə xüsusilə Afrika 

və Latın Amerikası kimi regionlarda yeni tərəfdaĢlar qazandırmıĢ və siyasi, iqtisadi, mədəni və sosial-

humanitar sahələrdə yeni əməkdaĢlıqlara yol açmıĢdır. BMT Tġ-yə üzvlük Azərbaycan Respu-

blikasının beynəlxalq arenadakı mövqeyini daha da gücləndirdi və ölkəmizin mövqeyini beynəlxalq 

səviyyədə dəstəkləyən dövlətlərin sayını daha da artırmıĢdır. 

Azərbaycan Respublikasının BMT Tġ-nin qeyri-daimi üzvü kimi fəaliyyəti dövründə BirləĢmiĢ 

Millətlər TəĢkilatı tərəfindən təyin edilən iqtisadi sanksiyalar və onların Ermənistan Respublikasına 

tətbiqinin zəruriliyi bir daha vurğulanmıĢdır və bu məsələyə belə aydınlıq gətirilmiĢdir:Beynəlxalq 

hüquq doktrina və praktikasında «sanksiya» dedikdə, dövlətlər tərəfindən kollektiv və ya birtərfli 

qaydada beynəlxalq qeyri-qanuni hərəkətin müəllifinə qarĢı, hüquqa əməl edilməsinin və ya öhdəliyin 

icrasının təmin edilməsi ücün tətbiq edilən tədbirlərin cəmi baĢa duĢülür.(3.s.177) Qeyd etmək 

lazımdır ki, bir dövlət və dövlətlər qrupunun unilateral və ya individual Ģəkildə retorsiya və ya cavab 

tədbirləri formasında, digər dövlətin və ya dövlətlərin qeyri-qanuni hesab edilən hərəkətlərinə qarĢı 

tətbiq etdikləri sanksiyalar daha çoxsaylı xarakter daĢıyır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu iki 

sanksiya növü (kollektiv və unilateral) heç də həmiĢə eyni əsaslara və məqsədlərə malik deyillər. Uni-

lateral sanksiyalardan fərqli olaraq universal xarakterli sanksiyalar nadir hallarda tətbiq edilməklə, 

yalnız bütövlükdə sülh və təhlükəsizliyə qarĢı olan hərəkətlərin sahiblərinə yönəlmiĢdir. Bundan 

baqĢa bu cür sanksiyaların tətbiq edilməsi səlahiyyəti yalnız BMT-yə, daha doğrusu, onun 
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Təhlükəsizlik ġurası aiddir. Cavab tədbirlərindən fərqli olaraq BMT Təhlükəsizlik ġurası tərəfindən 

tətbiq olunan iqtisadi sanksiyalar beynəlxalq qeyri-qanuni hərəkətə birbaĢa cavab tədbiri deyildir, 

çünki bu sanksiyalar beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə qarĢı hədə olmasına və onun pozulmasına 

əsaslanır. Bundan baĢqa, müvafiq hədə həm də dövlətdaxili münaqiĢədən qaynaqlana bilər. BMT Ni-

zamnaməsi sülh və təhlükəsizliyə qarĢı hədənin olmasını və ya onun pozulmasını müəyyən etmək 

səlahiyyətini Tġ-na həvalə etmiĢdir. Tġ-nm əvvəlcədən razılığı həmçinin regional təĢkilatlar və 

müqavilələr çərçivəsində tətbiq edilən bütün məcburiyyət tədbirləri üçün əsas Ģərtdir (maddə 53). Ni-

zamnamənin 24 və 25-ci maddələrinə əsasən, Tġ bütün BMT üzvü olan dövlətlərin adından onlar 

üçün məcburi xarakter daĢıyan tədbirlər müəyyən edə bilər. Tġ hər dəfə beynəlxalq sülh və 

təhlükəsizliyə qarĢı hədə və ya onun 80 pozulmasını müəyyən etdikdə müvafiq hədə və ya pozun-

tunun aradan qaldırılması üçün tədbirlər görür. Nizamnamədən göründüyü kimi, iqtisadi xarakterli 

sanksiyalar digər sanksiyalara, xüsusən, güc tətbiqi ilə bağlı sanksiyalara münasibətdə ilkinliyə 

malikdir. Güc tətbiqi ilə bağlı sanksiyalar Nizamnamənin 41-ci maddəsində müəyyən edilən təd-

birlərin tətbiqi nəticəsiz qaldıqda tətbiq edilir. Lakin bəzən istisadi sanksiyaların tətbiqi onlara nəzarət 

edə biləcək hərbi qüvvələrin də hərəkətə gətirilməsi ilə müĢayət olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, Tġ 

ġurası tərəfindən hər hansı sanksiyanın tətbiqi ən azı onun daimi üzvlərindən heç birinin ona qarĢı 

olmadığı təqdirdə mümkündür. Soyuq müharibə illərində bu cür razılığın əldə edilməsi heç də həmiĢə 

mümkün olmamıĢdır. Təsadüfi deyildir ki, 1945-1989-ci illər ərzində Tġ cəmi iki dəfə iqtisadi 

sanksiya tətbiq edilməsi barədə qərar qəbul edə bilmiĢdir - 1966-ci ildə Cənubi Rodeziyaya qarĢı və 

1977-ci ildə Cənubi Afrika Respublikasına qarĢı. Soyuq müharibənin baĢa çatmasından sonra Tġ-nın 

iĢ ritminin sürətlənməsi özünü iqtisadi sanksiyaların tətbiqində də göstərmiĢdir - 1990-ci ildən bəri 12 

ölkəyə qarĢı iqtisadi sanksiya tətbiq edilmiĢdir ki, onlardan bəziləri bu cür sanksiyaya bir neçə dəfə 

məruz qalmıĢdır. 1.Təzyiq vasitəsi kimi iqtisadi sanksiyaların müəyyən edilməsi. BMT Tġ siyasi bir 

orqandır. Nəticə etibarı ilə o beynəlxalq qanunçuluğun bu və ya digər pozuntusuna qarĢı necə hərəkət 

etməyi azad surətdə müəyyən edir. Lakin hər hansı dövlətə qarĢı iqtisadi sanksiya tətbiq etməzdən 

əvvəl o həmin dövlətin törətdiyi hüquq pozuntusunu sülh və təhlükəsizliyə hədə, yaxud sülhün po-

zulması və ya aqressiya aktı kimi qiymətləndirməlidir. Yeni Təhlükəsizlik ġurası öz fəaliyyətində 

geniĢ azadlığa malik olmağına və fəaliyyətin siyasi xarakterli olmağına baxmayaraq, müəyyən hüquqi 

qaydalarla məhdudlaĢmamıĢ deyildir. A. Tġ tərəfindən tətbiq edilən iqtisadi sanksiyaların hüquqi 

əsası BMT tərəfindən sanksiya tətbiq edilməsi hallarında bu haqda qərarlarının ən azı müəyyən 

hissəsi hüquqauyğunluğun əsaslandırılmasına yönələn BMT Nizamnaməsinin 24 və 25-ci mad-

dələrinə əsasən, Tġ bütün üzv dövlətlərin 81 adından, onlar üçün məcburi xarakterli qərarlar qəbul 

edir. Eyni zamanda, Nizamnamənin VII fəsli, sülh və təhlükəsizliyə hədə olması və ya sülhün po-

zulması hallarında müəyyən məcburiyyət tədbirləri, o cümlədən, Nizamnamənin 41-ci maddəsinə 

uyğun olaraq, iqtisadi sanksiyalar tətbiq edir. Rodeziya və Cənubi Afrikaya qarĢı ilk sanksiyalar 

tətbiq edilərkən, Tġ Nizamnamənin VII fəslinə istinad etmiĢ və Rodeziyada BaĢ Assambleyanın 1514 

saylı Qətnaməsi ilə məcəllələĢdirilmiĢ xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun pozulmasını, 

eləcə də Cənubi Afrika Respublikasında aparteid rejiminin mövcudluğunu bəĢəriyyət əleyhinə cina-

yət kimi, sülh və təhlükəsizliyə hədə kimi qiymətləndirmiĢdi. Hər iki halda, qeyri-hüquqiliyin 

pislənilməsi 39-cu maddədə nəzərdə tutulan qiymətləndirmə ilə tamamlanmıĢdı. Soyuq müharibənin 

baĢa çatması və Ġraqın Küveytə hücümu Tġ-nın daha tez-tez sanksiyalara əl atması üçün baĢlangıc 

nöqtəsi oldu. Tġ elə həmin gün Ġraqın Küveytə hücumunu pisləmiĢ və onu «sülh və beynəlxalq 

təhlükəsizliyin pozulması» kimi qiymətləndirmiĢdi. Sonrakı Qətnamələrində Tġ istifadə etdiyi 

terminləri sərtləĢdirmiĢ, ―aqressiya‖ termini üstünlük təĢkil etməyə baĢlamıĢdı. Bu qiymətləndirmələr 

isə ilk dəfə olaraq Tġ-nın həm daimi, həm də qeyri-daimi üzvlərinin demək olar ki, tam yekdilliyi ilə 
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qəbul edilirdi. Eyni yekdillik həmçinin Yuqoslaviya Federativ Respyblikasının (Serbiya Monteneqro) 

Bosniyaya müdaxilədən əl çəkmək istəməməsinin pislənilməsi və ona qarĢı sanksiyaların tətbiqində 

də özünü göstərmiĢdi. Lakin Liviyaya Lokerbi iĢi ilə əlaqədar tətbiq edilən sanksiyaların proseduru 

daha mürəkkəb idi. Liviya özünün PanAmerika Ģirkətinə məxsus sərniĢin təyyarəsini Böyük Britaniya 

üzərində partlatmaqda Ģübhəli bilinən iki vətəndaĢını ABġ və ya Böyük Britaniya məhkəmələrindən 

birinə mühakimə edilmək üçün təhvil verməkdən imtina etmiĢdi. Bu zaman, Liviya 1971-ci il tarixli 

Monreal Konvensiyasında (Mulki aviasiyanın təhlükəsizliyinə qarĢı qeyri-qanuni hərəkətlərin 

cəzalandırılmasına dair) əksini tapmiĢ aut dedire, aut judicare prinsipinə istinad edirdi. Lakin, Tġ 

ġurası, xüsusən Böyük Britaniya və ABġ-ın təzyiqi ilə bu imtinanı pisləyərək əvvəlcə VI fəslə əsasən 

Liviyanı 82 məsələnin dinc yolla həll edilməsinə və terrorizmdə təqsirli bilinən Ģəxslərin təhvil ver-

ilməsinə çağıran 21 yanvar 1992-ci il tarixli Qətnaməni qəbul etmiĢ, daha sonra isə Liviyanın imti-

nasını Nizamnamənin VII fəslinə əsasən sülh və təhlükəsizliyə hədə kimi qiymətləndirən və ona qarĢı 

sanksiyalar müəyyən edən 30 mart 1992-ci il tarixli 748 saylı Qətnaməni qəbul etmiĢdi. Tġ-nın bu 

mövqeyi bir sira dövlətlərdə, xüsusən ərəb dövlətləri arasında narazılıq doğurmuĢdu. Bu sanksiyalara 

görə, BMT üzvü olan dövlətlər Liviya ilə hava nəqliyyatı əlaqələrini kəsməli idilər. Həmçinin Livi-

yaya silah satıĢına qadağa müəyyən edilmiĢdi. B. Məqsədlərinə görə sanksiyaların növləri BMT 

tərəfindən tətbiq edilən sanksiyalar beynəlxalq qanunçuluğun bərpası və beynəlxalq hüquq pozun-

tusunun aradan qaldırılması məqsədi daĢıdığından, seçilmiĢ təzyiq növü müvafiq olaraq məsələlrin öz 

yoluna qoyulması üçün seçilmiĢ yola uyğun gəlməlidir. Müvafiq olaraq sanksiyalar dövlətin tama-

milə təcrid edilməsinə yönəlmiĢ qlobal embarqo xarakterli, yaxud müəyyən məhsullara və ya xid-

mətlərə qoyulan embarqo xarakterli ola bilər. 1. Qlobal və tam embarqo Ġraq və Yuqoslaviya 

beynəlxalq təĢkilat tərəfindən qəbul edilmiĢ ən qlobal və tam iqtisadi sanksiyalara məruz qalmıĢ dö-

vlətlərdirlər. Xüsusən Ġraqa qarĢı tətbiq edilən sanksiyalar öz uzunmüddətliliyinə görə rekord 

müəyyən etmiĢdir. Bu dövlətə qarĢı sanksiyalar 6 avqust 1990-ci il tarixli 661 saylı Qətnamə ilə 

müəyyən edilmiĢdir. Həmin qətnamə ilə müəyyən edilən sanksiya rejimi sonralar humanitar xarakter-

li bir sira dəyiĢikliklərə uğrasa da, ümumən, sanksiyalar öz ağır xarakterini qorumuĢdu. 661 saylı 

Qətnamə ilə Ġraqa münasibətdə bütün eksport və import mübadilələri qadağan edilmiĢdi. 687 saylı 

Qətnamə sanksiyaların rejimində müəyyən dəyiĢikliklər etmiĢ, yalnız tibbi və humanitar xarakterli 

məhsulların gətirilməsinə icazə verilmiĢdir. Daha sonra Ġraqa qarĢı sanksiyaların rejimində yeni 

dəyiĢiklik edilmiĢ, bu ölkəyə ərzaq məhsularının alınması və Küveytə dəyən ziyanın ödənilməsinə 

yönəlmĢ, müəyyən həcmdə neft məhsullarının satiĢina icazə verilmiĢdir (ərzağa qarĢı 83 neft 

proqramı). 2. Seçim əsasında embarqo Ümumi embarqodan fərqli olaraq, seçim əsasında embarqolar 

funksiyalarına və məqsədlərinə görə fərqlənirlər. Bu cür sanksiyaların hava əlaqəsinin embarqosun-

dan silahlara qoyulan embarqoyadək ən müxtəlif növləri vardır. Hava nəqliyyatına münasibətdə em-

barqo BMT-nin təcrübəsində Əfqanıstan, Liviya və Sudana qarĢı tətbiq edilmiĢdir. Beynəlxalq hüquq 

normalarını pozduğuna və Azərbaycanın ərazilərini iĢğal etdiyinə görə heç bir müzakirələr aparma-

dan bütün iqtisadi sanksiyaların Ermənistan Respublikasına tətbiq edilməsi labüddür, zəruridie və çox 

qısa müddətdə edilməlidir. 

Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının BMT  üzvlüyünə daxil olması ilə yaranan qarĢılıqlı 

əlaqələr sürətli inkiĢaf yolu keçərək, çoxĢaxəli əməkdaĢlığa çevrilmiĢ və Azərbaycanın müstəqil dö-

vlət kimi inkiĢafında mühüm rol oynamıĢdır. Azərbaycanın BMT üzvlüyünə daxil olduğu 1992-ci ilin 

mart ayından 1993-cü ilin ortalarına qədər olan dövrü əhatə edən birinci mərhələdə qarĢılıqlı münasi-

bətlərin qurulması sahəsində ilk addımlar atılmıĢ, Nyu-York və Bakıda nümayəndəliklər fəaliyyətə 

baĢlamıĢ, Azərbaycan üçün aktual və ağrılı məsələlər, xüsusilə Ermənistanın təcavüzü və Dağlıq 

Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı problemlər BMT-nin müzakirəsinə çıxarılmıĢ, bu mötəbər tribunadan 
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Azərbaycanda cərəyan edən hadisələrə münasibət bildirimiĢdir.(1, s.6) 1993-cü ilin ortalarından 

müasir dövrə qədər davam edən ikinci mərhələdə BMT ilə əlaqələr, əvvəlki illərdən fərqli olaraq sis-

temli Ģəkildə həyata keçirilməyə baĢlamıĢ, fəal və ardıcıl xarakter almıĢdır. Azərbaycanda milli dö-

vlətçilik maraqları üzərində qurulmuĢ xarici siyasət konsepsiyasının iĢlənib hazırlanması və 

tarazlaĢdırılmıĢ, çoxĢaxəli diplomatik fəaliyyətin həyata keçirilməsi BMT ilə əlaqələrin yeni 

səviyyəyə yüksəlməsinə, daha geniĢ və məqsədyönlü Ģəkil almasına səbəb olmuĢdur.(2, s.437) Eyni 

zamanda, Azərbaycan da bu mötəbər beynəlxalq təĢkilatın daha səmərəli fəaliyyət göstərməsinə, 

beynəlxalq təhlükəsizliyin və sülhün qorunmasına öz töhfəsini vermiĢdir. ÇağdaĢ dünyanın real-

lıqlarını nəzərə alan ekspert-analitiklərin mühüm bir hissəsi ―BMT-nin artıq öz dövrünü yaĢaması‖na 

dair qənaətlərində israrlı görünürlər. Hələlik təĢkilatın belə bir durumundakı AR-BMT əməkdaĢlığını 

dəyərləndirərkən bu yöndə keçilən tarixi mərhələnin ilkin nəticələrini məqbul saymaq mümkündür. 

Amma qarĢılıqlı əlaqələrin potensialının tam açılması, daha önəmli və yetərli yekunlara yetiĢilməsi 

üçün çoxĢaxəli birgə fəaliyyət tələb olunur. Azərbaycan beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin 

möhkəmləndirilməsi və qorunmasında, davamlı inkiĢaf və demokratikləĢmə prosesində BMT-nin 

vacib rol oynadığını qeyd edir. Azərbaycan BMT-nin XXI əsrdə olacaq təhdid və problemlərə qarĢı 

mübarizə apara bilməsi üçün BMT çərçivəsində islahatların aparılması ideyasını dəstəkləyir. 
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QloballaĢan dünyamızda inteqrasiya prosesləri getdikcə böyük vüsət alır. Xalqlar və ölkələr 

sürətlə bir-birinə yaxınlaĢır, hətta lokal və regional problemlər belə əksər halda beynəlxalq ic-

timaiyyətin müzakirəsinə çıxır. Planetimiz getdikcə sərhədsizləĢir. QloballaĢmanın gətirdiyi yeni 

hərəkətlər, əsrlər boyunca tarixi çətinliklərin təsiri ilə parçalanmıĢ, bir-birindən ayrı salınmıĢ Türk 

dünyası qarĢısında da yeni imkanlar meydana çıxarmıĢdır. QloballaĢmanın daha əhəmiyyətli 

istiqaməti regionlaĢmadır. Türk dünyasının regionlaĢmağı yeni mərhələyə ucaltmaq üçün böyük im-

kanlar yaratmıĢdır. (7) Təcridolunma, hansısa ölkənin özünü ayrıca bir dünya kimi təsəvvür etməsi 

artıq mümkün deyil. Bu, türkdilli ölkələrə də aiddir. Türk dövlətləri arasında inteqrasiya imkanları 

XX əsrin əvvəllərindən aktual xarakter almıĢ və bir müddət sonra Türkiyə Cümhuriyyətindən baĢqa 

istər Qafqazda, istərsə də Orta Asiyada olan türk dövlətləri Sovet Rusiyası tərəfindən iĢğal edildikdən 

sonra bu fikirlər öz aktuallığını itirsə də, ən optimist türk milliyətçiləri bu ideyanın nə vaxtsa reallaĢa 
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biləcəyinə ümidlərini itirmədilər. Sovet Ġttifaqı dağıldıqdan sonra müstəqilliklərini qazanmıĢ türk 

dövlətlərinin inteqrasiya məsələləri aktual xarakter almıĢdır. Tarixi mədəni baxımdan istər 

Anadoluda, istər Azərbaycanda, istərsə də Orta Asiyada yaĢayan türklər arasında ortaq cəhətlər 

mövcud olsa da, tam homogenliyin mövcud olduğunu demək olmaz. Bu fərqlər həm bu xalqların 

dilində, həm də davranıĢ normalarında özünü göstərir. Bununla belə yeni müstəqilliklərini qazanmıĢ 

olan türk dövlətləri inteqrasiya fikirlərinə müsbət yanaĢaraq əməkdaĢlıq etməyə hazır olduqlarını 

bildirdilər. Ġnteqrasiyanın həyata keçməsi üçün lider Ģəxslərə və ya dövlətə ehtiyac var idi. Türk 

dövlətlərinin timsalında lider dövlət heç Ģübhəsiz ki,Türkiyə Cümhuriyyəti idi. TDB-nin fəaliyyətində 

Türkiyənin rolunu Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev 2001-ci ildə belə qiymətləndirmiĢdi: 

―Ümumiyyətlə, 1992-ci ildən baĢlayaraq, Türkiyə Cümhuriyyət türkdilli dövlətləri yaxınlaĢdırmaq 

baxımından öz üzərinə düĢən missiyanı Ģərəflə yerinə yetirir. Türkdilli Dövlətlər Birliyinə qatılmıĢ 

hər bir ölkə bərabərhüquqludur, ancaq Türkiyə bu Birliyin daha da güclü olmasını, daha da inkiĢaf 

etməsini təmin edən ən qabaqcıl ölkədir‖(2,s.536).Osmanlı dövləti dağıldıqdan sonra öz 

müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilən, uzun müddət dünya xəritəsində yeganə türk dövləti olaraq qalan 

Türkiyə Cümhuriyyəti çoxillik müstəqillik tarixinə sahib olmaqla yanaĢı, yeni müstəqilliklərini 

qazanmıĢ Türk dövlətləri üçün yeni yaranmıĢ dünya sisteminə inteqrasiya etməkdə yaxından kömək 

edə bilərdi. Dövlətlərin müstəqillik əldə etməsi ilə Türkiyə irq, din, dil, mədəni birlik və çox qüvvətli 

ortaq dəyərləri olan sahəyə çıxıĢ əldə etmiĢ oldu. Rusiyanın ―yaxın çevrə‖ adlandırdığı bu sahəyə 

Türkiyənin təsir etməyə çalısması təbii ki onun üçün əməlli-baĢlı çətinliklər yaratmıĢdır. Bu 

çətinlikləri nəzərdən keçirdikdə 3 əsas çatıĢmazlığı görürük.(8) 

1. Rusiya ilə rəqabətə girilməsi və bunun davamlı ola bilməmək təhlükəsi 

2. Yenicə müstəqilliyini bərpa etmiĢ dövlətlərdə Sovet rejimi ilə əlaqəli insanların hakimiyyətdə 

olması və Rusiyanın ―yaxın çevrə‖ adlandırdığı sahədən kənara çıxma gücündə olmaması 

3. Türkiyənin bu bölgəylə əlaqəli sağlam inteqrasiya siyasətinin olmaması 

Yeni müstəqil olmuĢ Türk dövlətləri də istər iqtisadi, istərsə də siyasi baxımdan qərb 

institutlarına uğurla inteqrasiya etmiĢ Türkiyənin təcrübəsindən istifadə etməkdə maraqlı idilər.  

Türkiyə ilk dövrlərdə öz potensialını maksimum istifadə etməklə bu ölkələrdə özəl sektorun 

yaradılmasına yaxından köməklik edərək kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢaf etdirilməsi üçün 

investisiya qoymağa baĢladı. Bundan baĢqa, mədəniyyət və təhsil sahəsində də Türkiyəni təmsil edən 

müəyyən quruluĢlar vasitəsilə bəzi proyektlər reallaĢdırıldı.Bu ideyaların reallaĢması üçün bir çox 

tədbirlər həyata keçirilsə də arzu edilən bütövləĢməyə nail olunmamıĢdır.  

Ġlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, inteqrasiya yalnız etnik əsaslarda qurula bilməz. Hətta, 

beynəlxalq təĢkilatlar nəzəriyyəsi mövqeyindən baxsaq görərik ki, funksionalistlər inteqrasiyanın 

yalnız sosial-iqtisadi əsasları olduğu zaman müvəffəq ola biləcəyini iddia edirlər(4,s.603). Etnik və 

tarixi-mədəni amillər stimullaĢdırıcı vasitə kimi əhəmiyyətli olsalar da, həlledici faktorlar deyil. 

Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, türk xalqları arasında belə tam etnik homogenlik mövcud 

deyil. Türkçülüyün və Turançılığın əsas ideoloqlarından olan Ziya Göyalp da hələ əsrin əvvəllərində 

Orta Asiyada yaĢayan türk xalqlarının zamanla Anadolu türklərindən uzaqlaĢaraq özlərinə məxsus dil 

və mədəniyyət formalaĢdıracağını təxmin edirdi. Onun fikrinə görə dil və mədəniyyət baxımından 

birləĢməsi asan olan türklər, xüsusilə, oğuz türkləri, türkmənlərdir. Göründüyü kimi, Ziya Göyalp da 

XX əsrin əvvəllərində baĢ verən proseslər nəticəsində türk xalqlarının bir-birindən ayrılaraq özlərinə 

məxsus dil və mədəniyyət yaradacaqlarını görür və bu prosesin türklər arasında birlik fikirlərinin 

reallaĢmasına mane olacağını bildirirdi(5, s.176).  

Ġqtisadi baxımdan türk dövlətləri arasında ikili münasibətlər çərçivəsində bir çox iri layihələr 

həyata keçirilmiĢdir. Bu layihələrdən Azərbaycan neftinin və qazının dünya bazarlarına çıxarılmasını 
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nəzərdə tutan BTC və BTƏ kəmərləri qurulmuĢ, TRASEKA, böyük ―Ġpək yolu‖ nun bərpası 

layihələri,qərb və Ģərq dəhlizini birləĢdirəcək Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu layihəsi isə həyata 

keçirilməkdədir. Bundan baĢqa karbohidrogen ehtiyatlarının zənginliyinə görə Qazaxıstan və 

Türkmənistanın da boru xətləri layihələrinə qoĢulmaq niyyətlərinin olduğu bilinir (6,s. 277).Bu 

layihələr reallaĢarsa türk dövlətlərinin bəzilərini əhatə edən bir Ģəbəkə qurula bilər.Qeyd etmək 

lazımdır ki, ən uğurlu inteqrasiya layihələrindən olan Avropa Ġttifaqı, Avropa Kömür Birliyi və 

Avroatom kimi iqtisadi təĢkilatların uğurlu nəticəsi kimi yaranmıĢdır. Avropa Ġttifaqının bu layihələri 

təĢkilatın qurulmasında iĢtirak edən altı dövlətin hamısını əhatə edirdi. Amma, türk dövlətlərindən 

Azərbaycan, Türkiyə, Türkmənistan və Qazaxstanın təĢkil edəcəyi enerji Ģəbəkəsində digər türk 

dövlətləri- Qırğızıstan və Özbəkistan yer almayacaq. Bundan baĢqa bu layihələrin mərkəzində olan 

Gürcüstanın mövqeyi harada olacaq? Göründüyü kimi, mövcud iqtisadi layihələr bütöv olaraq bütün 

türk dövlətlərini əhatə etmir. Belə olduqda bütün türk dövlətlərini əhatə edən və baĢlıca olaraq etnik 

köklərə əsaslanan iqtisadi inteqrasiyadan danıĢmaq olmaz.  

Ġstər ikitərəfli, istərsə də çoxtərəfli münasibətlərin zirvəsi siyasi və təhlükəsizlik sahəsində 

əməkdaĢlığın inkiĢaf etdirilməsi və ortaq layihələrin həyata keçirilməsidir. Türk dövlətləri arasında da 

inteqrasiyanın ən son mərhələsi kimi siyasi birliyin qurulması nəzərdə tutulur. Türk dövlətləri 

arasında siyasi birliyin tarixi, ideoloji bazasını ―turançılıq‖ təĢkil edir. Ziya Göyalp türklər arasında 

siyasi birlik və turançılıq haqqında danıĢarkən, siyasi birliyin formalaĢması üçün hələ zamanın 

yetiĢmədiyini qeyd edir, ancaq mədəni cəhətdən birləĢməyin mümkün olduğuna inanırdı.Turançılıq 

ideyasını isə müəllif Leninin kommunizminə bənzədir və bunun nə zaman gerçəkləĢdiriləcəyini və ya 

ümumiyyətlə, gerçəkləĢməyəcəyini dəqiq bilməsə də, türkçülüyün yayılmasında böyük rolu olduğuna 

inanırdı(4,s.38). Müasir dövrdə türk dövlətlərinin xarici siyasətlərinin priorotetlərini təhlil edərkən bu 

istiqamətlərin tamamən milli maraqlardan formalaĢdığını və hətta bir çox hallarda bir-birlərinə zidd 

istiqamətdə olduğunu görmək olar. Azərbaycan əsasən öz inkiĢafını Avro-Atlantik məkana 

inteqrasiyada görürsə də, Orta Asiyanın türk dövlətləri isə hələ də Rusiya ilə yaxın siyasi 

münasibətdədir. Təhlükəsizlik baxımından türk dövlətlərindən bir-birinə zidd mövqedə dayananlar 

mövcuddur. Məsələn, Türkiyə NATO təhlükəsizlik sisteminin tərkib hissəsi olduğu halda, Orta 

Asiyanın türk dövlətləri Rusiyanın liderlik etdiyi Kollektiv Təhlükəsizlik müqaviləsinin 

üzvləridirlər(3,s.152). Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni iĢğal edən və 

hazırda da onunla müharibə vəziyyətində olan Ermənistan da kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin 

üzvüdür. Bu müqavilənin Ģərtlərindən irəli gələrək üzv dövlətlərin hər hansısa birinin təhlükəsizliyi 

təhdid edilərsə üzv dövlətlər birbaĢa və ya dolayısı ilə bir-birlərinə kömək etməlidirlər. Bir anlıq 

düĢünmək olar ki, Azərbaycan qanunu haqlarını bərpa etmək istəsə öz qarĢısında Ermənistanla yanaĢı 

bir məkanda inteqrasiya etmək arzusunda olduğu dövlətlərlə qarĢılacaq. Bu vəziyyətdə hər hansı bir 

siyasi birlikdən danıĢmağın hətta absurd olduğu söylənilə bilər. Bundan baĢqa bəzi türk dövlətləri 

arasında istər siyasi, istər ərazi bütövlüyü, istərsə də təbii ehtiyatlarının bölüĢdürülməsi sahəsində 

konkret narazılıqlar mövcuddur.     

Bununla belə, türk dövlətləri arasında bütün sahələri əhatə edən əməkdaĢlıq ideyaları hələ də öz 

aktuallığını saxlamaqdadır. Son dövrlərdə Azərbaycan və Türkiyə arasında həyata keçirilən layihələr 

nəinki, bu iki dövlətin maraqlarına xidmət etməsini nəzərdə tutur, eyni zamanda bütün türk 

dünyasının problemlərini həll etməyə istiqamətlənmiĢdir. Bu sahədə konkret addımlar da 

atılmaqdadır. 2007 ci ildə Bakıda keçirilən türk diaspora təĢkilatlarının qurultayını misal göstərmək 

olar. Azərbaycan respublikasının prezidenti bir millətin iki dias-porası yox, bir diasporası olmasının 

və onların ümumi problemləri birgə həll etməli olduğunu vurğulamıĢdır. Dövlətçiliyin inkiĢafına dair 

əlaqələrin möhkəmləndirilməsi yolundakı ən ciddi uğurlardan birini Türkdilli Ölkələrin Parlament 
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Assambleyasının (TÖPA) yaradılması təĢkil edir. Ancaq təəssüflər olsun ki, altı türkdilli dövlətdən 

yalnız dördü bura daxildir. Digər dövlətlərdən Özbəkistan və Türkmənistanın iĢtirak etməməsi isə 

birincinin Türkiyə, ikincinin isə Azərbaycanla aralarında olan bəzi narazılıqlar, anlaĢılmazlıqlarla 

izah olunur.(1,s.598) Qədim və zəngin mədəniyyətə malik olan, bəĢəriyyətə görkəmli Ģəxsiyyətlər 

bəxĢ edən türk dünyası xalqlarının bu sahədə əməkdaĢlığının daha da geniĢləndirilməsi vacibdir, 

tarixən yaranmıĢ bənzərsiz mədəni irsimizi indiki nəsillərə qaytarmaqla yanaĢı, onu dünyaya daha da 

yaxından tanıtmaq baxımından son dərəcə önəmlidir. Bu sahədə TÜRKSOY təĢkilatının gördüyü 

iĢlər və ümumən onun fəaliyyəti qeyd edilməlidir. Hazırda ―TRT-Avaz‖, ―TRT-Türk‖ kanalları 

fəaliyyət göstərir. Ancaq ortaq türk televiziyası bütün türk dünyasının televiziya siyasəti olmalı və 

türk xalqlarının hamısının maraqlarını əhatə etməlidir. Ortaq türk televiziyasının Bakıda yaradılması 

ehtimal olunur. Bundan baĢqa 2009-cu ilin dekabrından etibarən Türk Musiqi Birliyi(TMB) 

fəaliyyətə baĢlayıbdır.(1,s.599) 2011-ci ildə Türkdilli Dövlətlərin Biznes ġurası yaradılmıĢdır.(9) 

Uğurlardan biri də odur ki, ölkələrimiz türk dünyasından təcrid olunmuĢ vəziyyətdən çıxarıldı. 

Türk dünyasına məxsus olan, indi müstəqil dövlətlərə çevrilən sabiq sovet respublikaları digər türk 

ölkələri ilə qonĢuluq, dostluq və qardaĢlıq münasibətlərini bərpa etdilər. Azərbaycan indiyə qədər 

türk dövlətləri baĢçılarının bütün sammitlərində iĢtirak etmiĢ, bu ittifaqı möhkəmləndirmək üçün 

əlindən gələni əsirgəməmiĢdir. 2000-ci ildə Azərbaycanda keçirilən növbəti sammit bütün türk 

dünyası və türk dövlətləri ailəsi üçün çox mühüm olan və gələcək əməkdaĢlıq üçün proqram xarakteri 

daĢıyan məĢhur ―Bakı bəyannaməsi‖ ni elan edilməsi ilə baĢa çatmıĢdır. 

Türkdilli ölkələr mühüm coğrafi mövqeyə malikdir. Xalqlarımız əsrlər boyu hər iki 

sivilizasiyanın təsirini görüb. Min ildən artıq bir müddətdə müsəlman aləmində olduğumuz halda, 

sonradan çar Rusiyası torpaqlarımızı iĢğal edərək bizi yeni mühitdə yaĢamağa məcbur edib. Bununla 

bərabər çar Rusiyası tərkibində olduğumuz zamanlarda yeni dəyərlər sistemi ilə tanıĢ olmuĢuq, 

ziyalılarımız rus dili vasitəsi ilə mütərəqqi rus və Avropa elmini, ictimai-siyasi fikrini mənimsəyib, 

maarifçilik ideyalarına yiyələniblər. Sovetlər dövründə də bu proseslər davam edib, əhali dünyəvi 

təhsil alıb, kütləvi savadlanıb. Sovet rejiminin dağılmasından sonrakı dövr türkdilli ölkələrin tarixində 

ağır böhranlı dövr oldu. Əslində bu böhranı təkcə biz yox, keçmiĢ Sovetlər Birliyinə daxil olan bütün 

respublikalar yaĢadı. Bu ölkələrin siyasi və sosial-iqtisadi müstəqilliyi ilə yanaĢı, mədəni-mənəvi 

müstəqilliyi də birdən-birə baĢlandığından əhalinin yeni proseslərə uyğunlaĢması ağrılı getdi. Çünki 

ölkələr müvafiq hazırlıq iĢi aparmadan xarici aləmə açılmıĢdı. Sovet Ġttifaqının yürütdüyü siyasət 

nəticəsində mədəniyyətlərarası əlaqələr qırılmıĢdı, totalitar sovet rejimi dini əqidəni məhv etmək 

istiqamətində uzun illər ardıcıl iĢ aparmıĢdı. Təbii ki, bütün bunlardan sonra milli mədəniyyətlərin və 

mənəvi dəyərlərin bərpası asanlıqla baĢa gələ bilməzdi. Digər tərəfdən, bu iĢə tələsik və qarmaqarıĢıq 

Ģəkildə baĢlanmıĢdı. Ona görə də bu sahədə problemlər qalmaqdadır. 

Bundan əlavə xalqlarımızın Avropa mədəniyyətinə və tərəqqiyə qovuĢmaq arzusunun da tam 

reallaĢması asan iĢ deyil. Bu gün demokratiya, vətəndaĢ cəmiyyəti, bazar iqtisadiyyatı, insan haqları, 

aĢkarlıq və s. ilə bağlı dəyərlər getdikcə cəmiyyətimiz üçün daha çox həyat normasına çevrilir. Amma 

bu meyarların ümummilli dəyərlər sırasında öz yerini tam tutması üçün müəyyən zaman kəsiyi 

lazımdır. Azərbaycan cəmiyyəti müstəqillik qazanandan sonra özündən asılı olmayaraq, fərqli 

mədəniyyətlərin arasına düĢüb və onların hər birinin qarĢılıqlı təsirini üzərində hiss edir. Əlbəttə, bu 

halda ziddiyyətlərin olması da təbiidir. Sadəcə cəmiyyətimizdən və onun hər bir üzvündən sayıqlıq, 

düzgün seçim etmək bacarığı tələb olunur. Ġnteqrasiya prosesi o zaman uğurlu olar ki, cəmiyyət öz 

―Mən‖ini itirməsin. Bu mənada türkdilli ölkələr bu gün hansısa ənənəvi, yaxud modern dəyərlər 

sistemindən imtina yolu ilə deyil, onların ən müsbət cəhətlərini özündə birləĢdirmək yolu ilə 

getməlidir. 
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Demokratik dəyərlər mətbuat və təhsil sistemi vasitəsi ilə ictimai Ģüura yeridilməlidir. ĠnkiĢafa 

mane olan stereotiplər sıxıĢdırılıb Ģüurlardan çıxarılmalıdır. Dövlət, cəmiyyət və Ģəxsiyyət arasındakı 

qarĢılıqlı münasibətlər yeni səviyyəyə qaldırılmalıdır. Ġctimai təĢkilatların dövlət idarəçiliyinə cəlb 

edilməsi geniĢlənməlidir. 

Azərbaycanda artıq bu istiqamətdə xeyli ciddi addımlar da atılıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycan 

çağdaĢ nailiyyətləri mənimsəmək baxımından həmiĢə ġərqdə birinci olub. Xalqımız daim dinc, yanaĢı 

yaĢamaq ənənəsinə sadiq qalıb. Müasir mədəni nailiyyətlər Azərbaycanda baĢqa müsəlman 

cəmiyyətlərinə nisbətən daha çox yayılıb. Məhz bu təcrübə və amil inteqrasiya proseslərinin 

sürətləndirilməsi üçün Azərbaycanda əlveriĢli Ģərait yaradır. 

Bu gün Azərbaycanda həyata keçirilən islahatlar milli mədəniyyətimizin möhkəm təməli 

üzərində qurulur. Çünki milli-mədəni dəyərləri, milli kimliyimizi mənimsəmədən Avropa dəyərlərini 

qəbul edə və özümüzünküləĢdirə bilmərik. 

Bu gün azərbaycanlı gənclərin bir hissəsi Avropa və Amerikada təhsil alırlar. Zənnimcə, onların 

həmin ölkələrin mədəniyyətindən daha çox bəhrələnmək imkanı var. Onlar vətənə dönəndə bu 

mədəniyyətlərin də nailiyyətlərini özləri ilə gətirəcək və bununla da mədəni sintezə güclü təsir 

göstərə biləcəklər. 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyev Azərbaycanın sivil dünyaya inteqrasiyasının reallaĢmasında böyük 

demokratik ənənəyə və regionda xüsusi çəkiyə malik olan qardaĢ Türkiyənin roluna daim ciddi önəm 

verir, ölkələrimizin uğurlarının məhz sıx qarĢılıqlı əməkdaĢlıqdan keçdiyini bildirirdi. Həqiqətən bu 

da faktdır ki, qloballaĢma ideyasının gerçəkləĢməsi və sivilizasiyaların qovuĢması üçün vacib olan 

ġərq-Qərb münasibətlərinin tənzimlənməsində Türkiyə əhəmiyyətli rola malikdir və region üçün 

nümunə ola biləcək dövlətdir. Bəlkə də qardaĢ ölkənin elə bu sürətli inkiĢafı, modern dünyanın bir 

parçası olması onun ayrı-ayrı ―siyasi‖ və terrorist qrupların hədəfinə çevrilməsinə səbəb olub. 

Fikrimizcə, bu gün söhbət Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərindən deyil, daha geniĢ miqyasda - 

ümumtürk dünyası həmrəyliyindən getməlidir. Bu gün Türkiyənin qarĢılaĢdığı problemlə bağlı dəstək 

təkcə Azərbaycandan deyil, digər türk respublikalarından da gəlməlidir. Ümumiyyətlə, məqalənin 

əvvəlində qoyduğumuz problemin üzərinə qayıdaraq bildirirəm ki, qloballaĢma və inteqrasiya 

proseslərinə biz ilk növbədə özümüzdən baĢlamalıyıq. Əgər ġərqlə Qərb, əgər fərqli sivilizasiyalar 

vahid məcraya gəlirsə, eyni kökə, eyni milli-mənəvi dəyərlərə malik xalqlar niyə bir-birinə 

qovuĢmamalıdır? Vaxtilə sovet rejimi bu xalqları bir-birindən ayırmaq üçün onlara müxtəlif adlar 

qoysa da, köklərini ayrı-ayrı millətlərin tarixlərində axtarmağa məcbur etsə də, mənəvi, ruhi bağlılığı 

qıra bilmədi. Bu gün əsas məsələ həmin əlaqələri geniĢləndirmək, həmin bağları 

möhkəmləndirməkdir. 

Fikrimcə, bunu reallaĢdırmaq üçün vasitələr də çoxdur. Məsələn, bu məqsədlə türk 

respublikalarının müxtəlif forma və məzmunlu birlikləri yarana və yaxud elmi, ədəbi, mədəni 

sahələrdə nailiyyətlərə görə ümumtürk respublikalarının vahid mükafatları, fəxri adları təsis edilə 

bilər. Ya da götürək terror problemini. Türk respublikalarının terrorizmə qarĢı vahid mübarizə 

təĢkilatını yaratmaq mümkün deyilmi? Əlbəttə, mümkündür və onu da qeyd edim ki, dövlətlərimiz 

ayrı-ayrı olsa da, çox vaxt eyni mənĢəli, eyni xətli problemlərlə üz-üzə qalır. 

Türkdilli ölkələr arasında ticarət-iqtisadi əlaqələri geniĢləndirmək məqsədi ilə ikitərəfli və 

çoxtərəfli layihələrin, xüsusən sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, kommunikasiya və turizm 

sahəsində layihələrin hazırlanmasının və həyata keçirilməsinin əhəmiyyətini bir daha qeyd etmək 

istərdim. Parlamentlər, hakimiyyət strukturları, yerli özünüidarəetmə orqanları və qeyri-hökumət 

təĢkilatları arasında əməkdaĢlığın daha da dərinləĢdirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verilməlidir. 

Türkdilli dövlətlərin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya prosesi də durmadan davam etdirilməlidir. 
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Türkdilli dövlətlərin geosiyasi vəziyyətini nəzərə alaraq, hərtərəfli iqtisadi və sosial inkiĢafın təmin 

olunması üçün onların beynəlxalq maliyyə institutları ilə, iqtisadi təĢkilatlarla, regional birliklərlə 

əməkdaĢlığı geniĢləndirilməlidir, bütövlükdə dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya prosesi 

sürətləndirilməlidir. 

Milli iqtisadi maraqlardan irəli gələn Ģərtlər əsasında türkdilli dövlətlər Ümumdünya Ticarət 

TəĢkilatının tamhüquqlu üzvü olmalıdırlar. Azərbaycan artıq Avropa Ġttifaqı ilə ―TərəfdaĢlıq və 

ƏməkdaĢlıq SaziĢi‖ imzalamıĢ, Avropa qonĢuluq siyasətinə daxil edilmiĢdir. Bu istiqamətdə digər 

türkdilli dövlətlərin səyləri gücləndirilməli, bütün sahələrdə Avropa standartlarının tətbiq edilməsi 

üzrə məqsədyönlü tədbirlər görülməlidir. Türkdilli ölkələrin malik olduqları zəngin təbii sərvətlər, 

onların mövcud iqtisadi, elmi-texniki potensialı bu sahədə daha səmərəli əməkdaĢlıq üçün əlveriĢli 

Ģərait yaradır. Bütün bunlar, habelə ölkələrimizin mühüm coğrafi mövqeyi regionun iqtisadi tərəqqi 

zonasına çevrilməsi, dünya iqtisadi sistemində layiqli yer tutması üçün yaxĢı zəmindir. Bu, həm də 

türkdilli ölkələrə siyasi üstünlüklər verir. 

Məqaləni XX əsr türk dünyasının böyük öndərlərinin sözləri ilə bitirmək istərdim.  

Mustafa Kamal Atatürk: 

―Efendiler! ÇalıĢmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaĢama yollarını alıĢkanlık haline 

getiren milletler önce onurlarını, sonra hürriyyetlerini, daha sonra, geleceklerini kaybetmeye 

mahkumdurlar‖.(10) 

Heydər Əliyev: 

―Dəfələrlə dediyimiz ―Biz bir millət, iki dövlətik‖ sözləri hər bir azərbaycanlının qulağında 

səslənməlidir. Bu ifadə bizim gələcəyimizin proqramıdır‖. 
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BEYNƏLXALQ MÜNASĠBƏTLƏR SAHƏSĠNDƏ MƏDƏNĠ ƏMƏKDAġLIĞIN ROLU 

 

Bu məqalədə beynəlxalq münasibətlər sahəsində mədəni əməkdaşlığın əsas istiqamətləri və 

formaları təhlilə cəlb olunur. Mədəniyyət sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət beynəlxalq münasibətlərin 

müsbət təcrübəsinin əhəmiyyətli aspektlərindən biridir. Beynəlxalq mədəni əməkdaşlıq mədəniyyət 

sahəsində ölkələr arasında həyata keçirilir və beynəlxalq hüquqi münasibətlərin əsas ideyalarından 

birini ifadə edir.  
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РОЛЬ КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Взаимодействие в культурной сфере является существенным аспектом положительного 

опыта международных отношений. Международное культурное сотрудничество осуществ-

ляется между странами в области культуры и выражает одну из главных идей международ-

но-правовых отношений.  

Ключевые слова: культура, культурное сотрудничество, культурный обмен, Декларация, 

международный договор 
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THE ROLE OF CULTURAL COOPERATION IN THE FIELD  

OF INTERNATIONAL RELATIONS 

 

Cooperation in the cultural sphere is an essential aspect of good practice in international rela-

tions. International cultural cooperation is carried out between the two countries in the field of cul-

ture and expresses one of the main ideas of international legal relations.  
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Müasir geosiyasi Ģəraitdə dövlətlərin əməkdaĢlığı məsələləri aktuallıq kəsb edir. Dövlətlərin 

əməkdaĢlığı-normativ məzmunu dünyanın ümumi problemlərinin həllində dövlətlərin əməkdaĢlığının 

təmin etməkdən ibarət olan beynəlxalq nizamlanmanın təməl prinsiplərindən biridir. Beynəlxalq 

mədəni əməkdaĢlıq  bu sahədə  parlaq əməli ifadəsini tapmıĢ hadisələrdəndir. Beynəlxalq mədəni 

əməkdaĢlıq mədəniyyət sahəsində inteqrasiyalı qarĢılıqlı fəaliyyət məsələlərini nizamlayan kompleks 

normaları əhatə edir. 

Mədəniyyət-cəmiyyətin xüsusi bir sferasıdır. QloballaĢma- müxtəlif mədəniyyətlətin dünyəvi di-

aloqunu daha əhəmiyyətli edir. Müasir dövrdə mədəniyyət, həm də milli və transmilli maraqların, siv-

ilizasiyalararası rəqabətin ən əhəmiyyətli və fəal müĢayiətçilərindən birinə çevrilmiĢdir. Mədəniyyət 
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biliklərin, əsərlərin sadəcə olaraq toplanılması, bir nəsildən digər nəslə ötürülməsi deyil, bu həm də 

əldə edilmiĢlərin hamı tərəfindən tanınması, öyrənilməsidir. Mədəni nailiyyətlər hamının-bütün 

bəĢəriyyətin sərvətinə çevrilməsi məqsədilə  qorunub-saxlanılır. Bu gün hansısa bir ölkədə, xalqda 

baĢ vermiĢ mədəni hadisənin mütərəqqi cəhəti, təkcə öz hüdudlarında qalmamalı, o, nailiyyətdən 

digər xalqlar, ölkələr də bəhrələnməlidir. Əks halda, bəĢəriyyətin inkiĢafı, tərəqqisindən söhbət gedə 

bilməz. Odur ki, mədəni istiqamətdə əməkdaĢlıq qaçılmaz bir sosial-tarixi hadisədir. Bu nöqteyi-

nəzərdən mədəni əməkdaĢlığın xüsusi ünsürü olan mədəni əlaqələr-xarici siyasi fəaliyyət mexaniz-

minin ən səmərəli formalarından biridir. Bu cür əlaqələr müxtəlif mədəni ənənələrə malik olan dövlət 

və  xalqların dünyəvi dialoqu və əməkdaĢlığı üçün Ģəraitin yaradılmasına kömək edir. Aı, incəsənət, 

elm- bunlar bəĢəriyyətin nailiyyətidir, bunlar sərhəd, milli baryerlər tanımır. MəĢhur rus dramaturqu 

A.P.Çexovun bu haqda çox maraqlı bir fikri var: ‖Milli elm yoxdur, əgər varsa, deməli, o elm deyil!‖. 

Ġnsanların maksimal Ģəkildə rəngarəng mədəni tədbirlərdə iĢtirak etməsi ən vacib insani dəyərlərin və 

Ģəxsiyyət mənəviyyatının zənginləĢməsi üçün vacibdir. Tarixin bütün çağlarında mədəniyyət müxtəlif 

xalqlara, millətlərə məxsus olan insanlar arasında əməkdaĢlıq vasitəsi olub və olmaqdadır. Vahid 

mədəni-informasiya məkanının formalaĢdırılması-insanın dünya birliyində baĢ verən müxtəlif dəyiĢi-

kliklər haqqında təsəvvürlərinin geniĢlənməsinə kömək edən yaradıcı mexanizmlərdən biridir. 

Mədəniyyət və dövlətlərin beynəlxalq əməkdaĢlığı,istər dünya, istərsədə də azərbaycanlı 

tədqiqatçıları tərəfindən təhlilə cəlb olunan məsələlərdəndir. Beynəlxalq mədəni əməkdaĢlıqla bağlı 

elmi iĢlərin bolluğuna baxmayaraq  bu problem məsələ öz hərtərəfliliyi, çoxaspektliliyi ilə həmiĢə 

perspektiv mövzulardan biri olaraq qalmaqdadır.  

Mədəniyyət sahəsində beynəlxalq əməkdaĢlığın əsas istiqamətlərinə yaradıcı fəaliyyətin 

dəstəklənməsi və mədəniyyət iĢçilərinin təcrübə keçməsi, mədəni dəyər və mədəni rifahın birgə 

istehsalı, unikal tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası, mədəni fəaliyyət məqsədləri  üçün yeni 

texnologiyalar, texniki vasitələr və avadanlıqların yaradılması və tətbiqi və s. Adları qeyd olunan-

lardan əlavə: təhsil haqqında sənədlərin, diplomların, elmi dərəcə və adların qarĢılıqlı tanınması; id-

man və turizmin inkiĢafı;kitabxana, arxiv və mədəniyyətin digər müəssisələri ilə əməkdaĢlıq; digər 

ölkələrin, xalqların bədii və mədəni dəyərlərinin populyarlaĢdırılması; konfrans, elmi görüĢ və sim-

poziumlar haqqında məlumatlandırma;gənclərin asudə vaxtının təĢkili; mütəxəssilərlə mübadilə; al-

imlərin qarĢılıqlı ezamiyyətləri və təcrübə keçmələri; xarici dillərin öyrədilməsinin  tək-

milləĢdirilməsi; informasiya və mədəni dəyərlərin yaradılması; tarix və mədəniyyət abidələrinin 

mühafizəsi üzrə tədbirlərin təĢkili; çap məhsullarının birgə istehsalı;mədəniyyət iĢçiləri arasında 

birbaĢa əlaqələrin həyata keçirilməsi; mədəniyyət iĢçilərinin qarĢılıqlı qastrollarının təĢkili. Beynəlx-

alq mədəni əməkdaĢlığın qeyd olunan ümumi məzmununu aĢağıdakı struktur üzrə təsəvvür etmək 

olar: 

- Mədəni mübadilələr: bu cür mübadilələr müvafiq obyektlərlə-kinofilm, teatr, rəngkarlıq, hey-

kəltaraĢlıq və s. sahələri ilə aparılır. Bu bədii kollektivlərin, ayrı-ayrı ifaçıların, bir sənət sahəsinin 

nümayəndələrini əhatə edir; 

- Mədəni dəyərlərin müdafiəsi:dəyərlərin bu istiqamətdə müdafiəsi iki aspektdə-sülh və hərbi 

münaqiĢələr Ģəraitində nəzərdə tutur. Çünki adları qeyd olunan hər bir Ģəraitin özünəməxsus müdafiə 

forma və üsulları mövcuddur; 

- Mədəni dəyərlərin yaradılması üzrə birgə fəaliyyət: bu daha çox kino, televiziya, radio sa-

hələrində geniĢ tətbiq olunur; 

- Elmi-tədqiqatçılıq fəaliyyəti: bu qəbildən olan fəaliyyətə bir dövlətə məxsus tədqiqatçıların 

digər dövlətin kitabxana, muzey, arxivlərində çalıĢmaları, eləcə də müxtəlif dövlətlərin alimlərinin 

birgə tədqiqatlar keçirtmələrini aid etmək olar; 
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- Festival, müsabiqələrin keçirilməsi. Təcrübədə incəsənət festivalları, kinofestivallar, gənc 

ifaçıların, müxtəlif sənət sahələri üzrə artistərin, skripka və fortepiano ifaçılarının və s. müsabiqələri 

keçirilir.Bu istiqamətdə əməkdaĢlıq ardıcıllıqla yanaĢı, əlamətdar gün və yubileylərlə bağlı da həyata 

keçirilir; 

- Eksport-import fəaliyyəti:beynəlxalq müqavilələrin bağlanması və beynəlxalq auksionların 

təĢkili yolu ilə keçirilir.  

ƏməkdaĢlığın bu istiqamətlərinin həyata keçirilməsi beynəlxalq münasibətlərdəistifadə üçün 

səciyyəvi olan müxtəlif formalarda həyata keçirilir. Buna, ilk növbədə, beynəlxalq müqavilələrin 

(çoxtərəfli, regional, ikitərəfli) bağlanması; beynəlxalq fərdi hüquq xarakterli müqavilələrin 

bağlanması və razılaĢmaların əldə edilməsi aiddir. Bu əməkdaĢlığın digər formasını beynəlxalq təĢki-

latlar çərçivəsində qərarların qəbulu təĢkil edir. Mədəniyyət sahəsində əməkdaĢlığın xüsusiyyəti bu 

prosesdə beynəlxalq, dövlətlərarası və qeyri-hökumət təĢkilatların iĢtirakı ilə izah edilir.  

Tədqiqatçılar S.N.Pavlova və V.V.Trofimov beynəlxalq mədəni əməkdaĢlığın əsas müsbət 

məqamlarını aĢağıdakı kimi sistemləĢdirmiĢlər:  

1) Xalqlar arasında dostluq və bərabərhüquqlu münasibətlərin möhkəmləndirilməsi; 

2) ədalətli və stabil sülh Ģəraitinin formalaĢdırılması; 

3) beynəlxalq birliyin harmonik inkiĢafına nail olmaq; 

Beynəlxalq mədəni əməkdaĢlığın konstruktiv məqamları aĢağıdakıları əhatə edir a) dünya və 

sülhün müdafiəsi, xalqlar arasında dostluq və bərabərhüquqlu münasibətlərin möhkəmləndirilməsi 

ideyasının insanların əqlində dərin kök salması (bu YUNESKO-nun ən mərkəzi ideyasıdır); b) milli 

mədəniyyətin zənginləĢməsi planında beynəlxalq əməkdaĢlığın təsiri (lakin bu milli mentalitetin və 

milli-mədəni koloritin endirilməsinə gətirib çıxartmamlıdır); c) təhsil, elm və mədəniyyət sahələrində 

insanların hüquq və azadlıqlarının təminatının formalaĢdırılması; d) ədalətli və stabil dünya nizamının 

yaradılması; e) beynəlxalq birliyin harmonik inkiĢafı (8.). 

Beynəlxalq mədəni əməkdaĢlığın prinsipləri 1966-cı ildə YUNESKO-nun Ali Konfransı 

tərəfindən qəbul edilmiĢ Deklarasiyada öz təsbitini tapmıĢdır(6.). Deklarasiyada mədəni fəaliyyətə 

məsul olan dövlət, hökumət, assosiasiya və müəssisələrin bu prinsiplərə daima ciddi riayət etməsi 

tələbi qoyulur. Bu prinsiplərə aĢağıdakılar aiddir:mədəniyyətlərin bərabərliyi; mədəniyyətin sülhə 

xidmət etməsi;mədəni əməkdaĢlıqdan qarĢılıqlı faydaya nail olunması;mədəni dəyərlərin müdafiəsi; 

sülh və hərbi münaqiĢələr Ģəraitində mədəni dəyrlərin müdafiəsi. Bu prinsiplərdən bəzilərinin təhlilini 

aparaq. Deklarasiynın birinci maddəsində təsbit olunmuĢ mədəniyyətlərin bərabərliyi prinsipi 

beynəlxalq hüquqda dövlətlərin bərabərliyi prinsipinin məntiqi davamı kimi dəyərləndirilməlidir. 

Bütün dövlətlər ərazisinin ölçüsündən, sosial-iqtisadi sisteminin məzmunundan asılı olmayaraq  

ümumi bərabərlik prinsipinə malikdirlər.  Mədəniyyətlərin bərabərliyi prinsipi bu müddəadan çıxıĢ 

etsə. Lakin onu təkrarlamır. Bu o deməkdir ki: 

- bütün dövlətlərin mədəniyyətləri bərabərdir; 

- bütün xalqların, millətlərin, milli və etnik qruopların mədəniyyətləri bərabərdir; 

- hal-hazırda mövcud olan bütün dövlətlərin, xalqların, millətlərin və s., həmçinin yer üzündən 

silinmiĢ, yox olmuĢ və hazırda mövcud olmayan  sivilizasiyaların mədəniyyətləri də bərabərdir.  

Mədəniyyətlərin bərabərliyinin tanınması eyni vaxtda bunların dünya mədəniyyəti üçün  dəyərli 

olması deməkdir. Hər bir xalq, hər bir millət  dünya mədəniyyətinin inkiĢafına öz töhfələrini bəxĢ 

edir. Bu töhfələrin dəyərləndirilməsinə kəmiyyət, yaxud da keyfiyyət ölçüləri ilə yanaĢmaq düzgün 

deyil. Bu cür dəyərlıəndirilməyə cəhd həmiĢə uğursuzluqla nəticələnmiĢdir. Bu cür dəyərləndirmə 

millət və xalqların biri-birinə qarĢı qoyulması kimi mənfi hallara gətirib çıxarır.  

Tarixdən silinmiĢ, itmiĢ xalq və dövlətlər də dünya mədəniyyətində öz izini qoymuĢdur. Müasir 
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sivilizasiyanın tarixini hal-hazırda mövcud olmayan mədəniyyətlərin əhəmiyyətini dərk etmədən 

öyrənmək qeyri-mümkündür.Müasirliyin qaynaqları keçmiĢdədir. Ayrı-ayrı mədəniyyətlər tamın 

hissələri kimi bəĢəriyyətin ümumi nailiyyətləri, ümumi irsi hesab edilir. 

Deklarasiyanın ikinci prinsipi mədəniyyətin dünyanın, sülhün xidmətində durması ilə bağlıdır. 

Bu prinsip dövlətlərarasında sülh və dostluq münasibətlərinin inkiĢafına xidmət etməlidir. Hazırkı 

prinsip beynəlxalq münasibətlərdə gücdən istifadəni qadağan edən prinsiplə bağlılıq təĢkil edir. 

Sənədin VII maddəsinin ikinci bəndində deyilir:‖Mədəni əməkdaĢlıq dostluq və sülh Ģəraitinin 

yaradılmsına kömək edən ideya və dəyərləri üzə çıxartmalıdır. Bu əməkdaĢlıq fikirlərin ifadəsindəki 

düĢmənçilik meyillərinə qarĢı çıxmalıdır‖. Bu fikrin ardınca X maddəyə belə əlavə edilir:‖Mədəni 

əməkdaĢlığı həyata keçirərkən gənclərin mənəvi və intellektual tərbiyəsində, onların dostluq, 

beynəlxalq qaĢılıqlı anlaĢma və sülh ruhunda formalaĢmasına xüsusi diqqət yetirmək lazımdır‖.  

Mədəni əməkdaĢlıqda qarĢılıqlı faydadan bəhs edən prinsip Deklarasiyada aĢağıdakı kimi 

ifadəsini tapmıĢdır: Mədəni əməkdaĢlıq bu prosesdə iĢtirak edən bütün xalqların qarĢılılı faydası 

əsasında həyata keçirilməlidir;müvafiq mübadilələr maksimal qarĢılıqlıq ruhunda həyata 

keçirilməlidir‖. Mədəni əməkdaĢlıqda qarĢılıqlı fayda tələbi nəyi ifadə edir?  Ġlk növbədə, bu, hər iki 

iĢtirakçıya müəyyən faydanı gətirə biləcəyinin tanınmasıdır. Söhbət, məhz faydadan gedir. Fayda, 

mənfəətə nisbətən pulla ölçülməni nəzərdə tutmur. Məsələn, sərgilər, nümayəndələr, informasiyalarla 

mübadilə zamanı yalnız fayda əldə olunur. Bu vəziyyətdə fayda əlaqələrin inkiĢafını təmin edir, 

tərəfdaĢların biliklərlə təmin olunmasına xidmət edir. Lakin bu əlaqələr ikitərəfli, qarĢılıqlı olmalıdır: 

tərəfdaĢlardan hər biri həm verməli, həm də almalıdır. QarĢılılı fayda tələbatı bu və ya digər ölkədə 

mədəni dəyərlərin qorunmasına köməklik göstərməkdə də öz təzahürünü tapır. Köməklik göstərmək 

istəyən tərəf məĢhur əsərlərin gələcək nəsillər  üçün qorunmasını həyata keçirərək faydalı iĢləri 

həyata keçirir. 

Deklarasiyada səslənən digər prinsip sülh və müharibə Ģəraitində mədəni dəyərlərin müdafiəsi 

öhdəliyi ilə bağlıdır. Hər bir xalqın mədəniyyətinin qorunaraq saxlanılması maddəsi bu sənədin I 

maddəsində öz təzahürünü tapır. Bu o deməkdir ki, hər bir dövlət hər bir millətə məxsus 

mədəniyyətin özünəməxsusluğunun qorunmasına ciddi riayət etməlidir. 

Göstərilən bu təriflərdən aĢağıdakı yekun nəticələri çıxartmaq olar: 

- əvvəla, bu prinsiplərdən irəli gələn tələblərdən biri mədəni əməkdaĢlığın sülh, dostluq, 

qarĢılıqlı anlaĢma ideylarının yayılmasına xidmət etməkdir; 

- ikincisi, prinsiplərin məzmununda düĢmənçilik, irqçilik, rasizm ideyalarının yayılmasının 

qadağan olunduğu açıq-aĢkar Ģəkildə hiss olunur. Bu qadağa insan hüquqları haqqında beynəlxalq 

sənədlər, paktların müddəaları ilə tam Ģəkildə səsləĢir. Hələ Mexiko Ģəhərində mədəniyyət siyasəti 

üzrə  keçirilmiĢ Beynəlxalq konfransda konfrans nmayəndələri millətçiliyin bütün formalarına 

yekdilliklə etiraz etmiĢlər (7.s.10). 

- üçüncüsü, prinsiplərin əsas tələblərindən biri də etibarlı məlumatın təqdimi və yayımıdır. 

Mədəniyyət sahəsindəki əməkdaĢlıq yalan üzərində qurula bilməz, dezinformasiyanın yayılmasına 

heç cür imkan yaratmaq olmaz. Ġnformasiyanın yayılıması ilə bağlı olan bu tələblər öz ideya 

qaynağını YUNESKO-nun 1978-ci ildə qəbul etdiyi sülhün möhkəmləndirilməsi və beynəlxalq 

qarĢlıqlı anlaĢmanın inkiĢafında kütləvi informasiya vasitələrinin rolunun əsas prinsipləri haqqındakı 

Deklarasiyasından götürür. 

Deklarasiyadakı bu prinsiplərin hüquqi gücü heç də bunların əhəmiyyətliliyini Ģübhə altına 

qoymur: bunlara riayət olunması məcburi səciyyə kəsb edir.  Çünki bunlar beynəlxalq mədəni 

əməkdaĢlıq təcrübəsində özünü doğrultmuĢ və sınaqdan çıxmıĢ qaydalardır. Deklarasiya on bir 

maddədən ibarətdir. Lakin bunların hamısı prinsiplərdən ibarət deyil. Məsələn, 3-cü maddədə qeyd 
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edilir:‖Beynəlxalq mədəni əməkdaĢlıq təhsil, elm və mədəniyyət sahəsində əqli və yaradıcı 

fəaliyyətin bütün növlərini əhatə etməlidir‖. Göründüyü kimi, bu maddədə prinsipdən deyil, 

Deklarasiyada təsbit olunmuĢ prinsiplərin yayım sahələrindən bəhs olunur.  

Ġkitərəfli, yaxud çoxtərəfli, regional və ya dünyəvi miqyasda həyat keçirilməsindən asılı 

olmayaraq beynəlxalq mədəni əməkdaĢlığın məqsədləri aĢağıdakılardır: 

1) biliklərin yayıılması, müxtəlif mədəniyyətlərin zənginləĢməsi; 

2) xalqlar arasında sülh münasibətləri, dostluğun inkiĢafı və bunların hər birinin həyat tərzinin 

daha yaxĢı anlaĢılmasına təsir göstərmək; 

3) hər bir kəsin biliklərlə təmin olunmasına və bütün xalqların incəsənəti və ədəbiyyatından zövq 

almasına imkan yaratmaq, yer kürəsinin bütün hissələrində elmin tərəqqisində iĢtirak etmək, onun 

nailiyyətlərindən bərhələnməyi bacarmaq və mədəni həyatın zənginləĢməsinə təsir göstərmək; 

4) Dünyanın bütün yerlərində insanın maddi və mənəvi həyat Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması. 

YUNESKO müvafiq konvensiyaların cəlb edilməsilə mədəniyyətlərin özünəməxsusluğunun 

müdafiəsinə istiqamətləndirilmiĢ normativ bazanın möhkəmləndirilməsinə ciddi səy göstərir və 

bununla əlaqədar yeni normativ aktların iĢlənilməsini təmin edir. Bu istiqamətdə ən mühüm sənədlərə 

Ġnsan Hüquqlarının Ümumdünya Deklarasiyası (10 dekabr 1948), Ġqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar 

haqqında Beynəlxalq Pakt (16 dekabr 1966), Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt (16 

dekabr 1966), Beynəlxalq mədəni əməkdaĢlıq prinsipləri Deklarasiyası (4 noyabr 1966), Ümumdünya 

mədəni və təbii irsin mühafizəsi haqqında Konvensiya (16 noyabr 19720. Mədəni özünüifadənin 

rəngarəng formalarının mühafizəsi və geniĢləndirilməsi haqqında Konvensiya (20 oktyabr 2005), 

Mədəni müxtəliflik haqqında ümumdünya Deklarasiyası (2 noyabr 2001), Qeyri-maddi mədəni irsin 

mühafizəsi haqqında Konvensiya (17 oktyabr 2003) və d.  Bu sənədlərə müvafiq olaraq YUNESKO-

nun Ümumdünya Ġrsi Siyahısının tərtibi proqramları, Mədəni müxtəlifliklərin qorunması, 

Kommunikasiyanın inkiĢafının Beynəlxalq proqramı, YUNESKO-nun ―Ġnformasiya-hamı üçün!‖, 

―Dünyanın yaddaĢı‖ kimi beynəlxalq layihələri həyata keçirir.   

Beləliklə, aparılan təhlillər dünyada beynəlxalq münasibətlərin normalaĢmasında, sülh və 

əminamanlığın, xalqlar arasında qarĢılıqlı anlaĢmanın təminində beynəlxalq mədəni əməkdaĢlığın çox 

böyük rolu oynadığını sübuta yetirir. 
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QƏRBĠN “ĠSLAMOFOBĠYASI” 

 

İslamofobiya – bugün artıq qlobal bir fenomendir.Daxili və xarici siyasətlərdə istifadə olunan bir 

düşmənçilik metodu olan islamofobiya beynəlxalq arenada yeni bir cərəyan halına 

gəlmişdir.İslamofobiya – islamı tam və düzgün olaraq anlamadan , səhv məlumatlara söykənərək 

yaradılan bir ideologiyadır.Bu fobiya həm dinə , həm də bu dinə mənsub insanlara qarşı 

yönəlmişdir.İslam fobiyası və onun əksinə istiqamətlənmiş siyasətlər bugün dünya siyasətinin 

mərkəzində dayanmışdır.  
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ЗАПАДНЫЙ "ИСЛАМОФОБИЯ" 

 

Исламофобия- сегодня уже является глобальным феноменом. Исламофобия, которая ис-

пользуется в качестве метода враждебности в иностранных и внутренних дел стала новой 

тенденцией  на международной арене. Исламофобия - это идеология, которая основано на 

неполной и неправильной понимания и ложной информации. Эта фобия направлена против 

религии и людей, которые принадлежат к этой религии. Сегодня исламофобия и полити-

ка борьбы с ней находятся в центре мировой политики  

Ключевые слова: культура, религия, вера, межрелигиозный диалог, изоляция, дискримина-
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WESTERN "ISLAMOPHOBIA" 

 

Islamophobia is known as a global phenomenon.As a method of hostility in internal and foreign 

policy, islamophobia has already become a new trend in the international arena. Islamaphobia is an 

ideology referred to misperception of religion and misunderstanding of Islam.This phobia is directed 

to both this religion and its followers.Now the phobia from İslam and the politics against it are in the 

middle of world politics. 

Keywords: culture, religion, belief, inter-religious dialogue, isolation, discrimination, racism, 

target, anti-İslamic, communism, clash of civilizations, threat, enemy, describe, family, demographic, 

media. 

 

―Ġslamofobiya‖ anlayıĢı çağdaĢ dövrümüzdə Ġslama düĢmən münasibəti, Ġslama nifrəti ifadə 
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etməkdədir. Etimoloji baxımdan ―Ġslam qorxusu‖ olaraq tərcümə olunmasına baxmayaraq, bu 

məfhum Ġslamdan qorxmanı aĢılamağa xidmət edir. Ġslamofobiya, əslində, müsəlmanları ―baĢqası‖ 

olaraq görməyə Ġslamı nifrətə, zorakılığa çağıran, irrasional, terrorizmi dəstəkləyən, mədəniyyətlər 

arasında toqquĢma yaradan bir din olaraq tanıtmağa yönəldən bir aksiyadır.Ġslamofobiya terminini  

ilk dəfə islamĢünas alim Etyen Dine 1922-ci ildə qələmə aldığı ―Qərbin gözündə ġərq‖ adlı essesində 

iĢlətmiĢdir. Etyenin məqsədi xaçlı yürüĢlərindən müstəmləkəçilik dövrünədək Avropa ilə müsəlman 

dünyası arasında mövcud olmuĢ çoxsaylı münaqiĢələrə görə islam dininə mənfi münasibəti göstərmək 

olmuĢdur.Uzun illər xatırlanmayan bu ifadə 20-ci əsrin sonlarında yenidən geniĢ istifadə olunmağa 

baĢlanmıĢdır.1997-ci ildə irrasional əhalinin bütün təbəqələrində islama qarĢı izaholunmaz qorxu və 

nifrət aĢılayan ―Runnymede Trust‖ adlı Britaniya araĢdırma mərkəzinin ―Ġslamofobiya: hər kəs üçün 

çağırıĢ‖ adlı hesabatı sayəsində bu ifadə siyasi leksikona daxil olmuĢdur.Sözügedən sənəddə islam 

Qərbdən geri qalan mədəniyyət olaraq göstərilirdi və digər mədəniyyətlərə təhdid kimi ifadə olu-

nurdu. (6) Sənəddə aĢağıdakı ifadə özünə yer almıĢdı: ―Ġslamofobiya - çirkin reallığın çirkin 

ifadəsidir‖. (11) Ġslamofobiya dedikdə sözün əsl mənasında islama və müsəlmanlara qarĢı duyulan 

nifrət, düĢmənçilik və yersiz qorxu halları,həmçinin bu hallardan irəli gələrək dilə gətirilən alçaldıcı 

ifadələr baĢa düĢülməlidir.Bununla yanaĢı islamofobiya termini iĢ həyatında və xidmət sektorunda 

ayrıseçkilik, zorakılıq ittihamları, müsəlmanlara aid ibadət evlərinə və digər mülklərə zərər verilməsi 

,ictimai həyatdan və beynəlxalq münasibətlərdən təcrid etmək yolu ilə ifadə edilən dözümsüzlük və 

nifrət hisslərini də ifadə etməkdədir. Bu fenomenin digər bir önəmli cəhəti isə irqçiliyin bir növü kimi 

qarĢımıza çıxmasıdır.Belə ki, hədəf alınan bir qrup mövcuddur və ona qarĢı digər insanlarda nifrət 

hissi oyadılmaqdadır. Ġrqçilik artıq sadəcə bioloji üstünlük deyil ,dini inanclar, mədəni adət-ənənələr 

və etnik kimlik ilə də özünü ifadə edir. Müsəlmanlara ―barbar, despot, anlayıĢsız, Ģəhvət düĢgünü və 

zorakılığa meylli‖ kimi ifadələrin Ģamil edilməsi islamofobiyaya irqçi xarakter qazandıran bir 

məsələdir. 

Orta əsrlərdə səlib yürüĢlərinə əsgər toplaya bilmək üçün kilsə xadimləri islamın xristianlığa 

qarĢı olduğu və xristianlığı təhdid etdiyi təbliğatını aparmaqla islamofobiyanın yaranmasına zəmin 

yaratmıĢlar. Ġslam və xristianlıq arasında əlaqələr normallaĢandan, dinlərarası dialoq qurulandan son-

ra qərbdə islam qorxusu tədricən azalmıĢ və bir neçə əsr özünü demək olar ki, büruzə verməmiĢdir. 

Lakin XX əsrin 90-cı illərindən baĢlayaraq islamofobiya yenidən gündəmə gəlmiĢdir. Buna təkan 

verən hadisələrdən biri də Hantinqtonun məĢhur ―Sivilizasiyaların toqquĢması‖ məqaləsində islamı 

Qərb üçün potensial təhlükə mənbəyi kimi dəyərləndirməsi olmuĢdur. (14) 

   Ġslamofobiyanın yaranma səbəblərinə aĢağıdakıları aid etmək olar: 

1) Tarixin Ġslamla Qərb arasında baĢ verən mübahisələrlə dolu olması 

2) Ġslamı yetərincə tanımama. Qərb dünyası islamı ĢərqĢünaslıqla bağlı araĢdırmalar aparan Qərb 

alimləri vasitəsilə tanımıĢdır.Bu səbəbdəndir ki, Qərb universitetlərinin dərsliklərində hələ də Ġslamla 

bağlı yanlıĢ və yayındırıcı məlumatlar mövcuddur. Ġslam humanizm, dostluq, qardaĢlıq, yardımlaĢma, 

sülh, əmin-amanlıq, sabitlik dinidir.  Ġslam dünyada ədaləti, bərabərliyi bərpa etməyə çalıĢan bir din-

dir. Ġslam insanların bir-birinə düĢmənçiliyinə son qoymağa, irqindən, dinindən, dilindən, 

milliyyətindən asılı olmayaraq dostluğa çağırıĢa  yönələn bir dindir.  Ġslam inkiĢaf, elm, yenilik dini-

dir. Ġslam dininin müddəaları terrora, zorakılığa qarĢıdır.  

3) Mənafelərin ziddiyyəti və dəyərlərin müxtəlifliyi 

4) ―Din‖ ilə ―dindar‖ anlayıĢlarını bir birindən düzgün ayırmama. Çox zaman insanlar ―düĢüncə‖ 

ilə ―düĢüncəyə inanan‖ arasında fərq qoya bilmirlər. Fərdlərin atdığı yanlıĢ addımları onların inandığı 

―düĢüncələr‖ə Ģamil edirlər. Beləliklə fərdin öz nəfsi istəklərinə uyaraq etdiyi səhvlər onun inandığı 

―düĢüncə‖yə də mənfi rəy formalaĢdırır. 
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Ġslamofobiyanı gücləndirən bir sıra faktorlar da mövcuddur. Məsələn : 

● Ġsrailyönümlü bir sıra qruplar Ġslamofobiya istiqamətindəki addımların həm maliyyə, həm də 

intelektual cəhətdən mərkəzində yer almıĢlar 

● ABġ-da və Avropada hökümətlərin mənimsədiyi və əsasən müsəlmanları hədəf alan 

təhlükəsizlik siyasəti və qanunları bu ölkələrin vətəndaĢlarında mühüm bir təhdid və ya təhlükə ilə 

qarĢı-qarĢıya olduqları fikrini formalaĢdırmıĢdır, nəticədə var olan antimüsəlman düĢüncələri bir 

qədər də güclənmiĢdir. ● Bir sıra siyasətçilər də öz deyimləri və yürütdükləri siyasət ilə Ġslamofobi-

yanın ―dəyirmanına su tökmüĢlər‖ desək yanılmarıq. 

● Ayrı-ayrı ölkələrdəki antiislam qruplaĢmaları fəaliyyətlərini əlaqələndirərək beynəlxalq 

səviyyəyə daĢımıĢlar və s. 

1940-cı illərdə fransız sosioloqu Jules Monnerota görə kommunizm ―yeni islamdır‖, çünki hər 

ikisi də təbiət etibarilə totalitar, fərdi tam idarə altında saxlayan, sözdə bərabərlik tərəfdarı olan, lakin 

əslində isə təzyiq göstərməyi sevəndirlər. Bernard Lewisə görə də fərdçiliyə qarĢı nifrətdə müsəlman 

ilə kommunist olduqca bənzərdirlər. Bunun nəticəsidir ki, Soyuq Müharibə baĢa çatdıqdan və kom-

munizm təhlükəsi sovuĢduqdan sonra ABġ üçün ehtiyac duyulan düĢmən obrazına məhz ―islam‖ 

uyğun görüldü. Harward universitetinin professoru S.Xantinqton ABġ üçün lazım olan düĢmən 

obrazını belə təsvir etmiĢdi: ―Ġrq və mədəniyyət baxımından fərqli olmalı və Amerika təhlükəsizliyinə 

qarĢı ciddi təhdid gücü ola biləcək hərbi qüvvəyə sahib olmalıdır‖. (14) 1991-ci ildə Ġraq bu tərifə 

olduqca uyğun idi.Ġrandakı çevriliĢi, Qəddafini və bölgədə güclənən islami hərəkatı da siyahıya əlavə 

etsək ümumilikdə islam sovet təhlükəsinin səhnədən çəkilməsindən yaranan ―təhdid boĢluğu‖nu dol-

dura bilərdi. ABġ mərkəzi kəĢfiyyat idarəsinin baĢçılarından biri olan James Wooley də 1994-cü ildə 

Ġslamı kommunizmdən sonra Qərbə ən böyük təhlükə adlandırmıĢdı(13).Beləliklə 1990-cı illərdə 

―YaĢıl təhlükə‖ meydana çıxmıĢ oldu. Bu və digər faktorların təsiri ilə Ġslamofobiya artıq, demək olar 

ki, bütün Qərb dövlətlərində əsas ideologiyalardan birinə çevrilmiĢdir. Fransız yazarı Giles Kepelin 

―Ġslam və Qərb‖ adlı kitabında qeyd etdiyi  ―Artıq radikal qruplar Fələstin , Ġraq və Əfqanıstanda 

deyil Paris, London ,Berlin və Amsterdamda tərəfdar toplamağa çalıĢırlar ― Ģəklindəki ifadəsi əslində 

islamofobiyanın Qərbdə çatdığı həddi əks etdirir. (3) 

Ġslam dini yarandıqdan bəri insanların marağına səbəb olmuĢdu. Tarixə çoxsaylı faktlar məlum-

dur ki, bəzi millətlər öz xoĢları ilə bu dini qəbul etmiĢlər. Məsələn, bir zamanlar xaçpərəst olan 

Ġndoneziya vətəndaĢları müsəlman tacirlərin halallığından təsirlənərək bu dini qəbul etmiĢlər. Və ya 

Acarıstan gürcülərinin rəhbəri Ġslamı mənimsədikdən sonra öz xalqına təbliğ etmiĢdi. Nəticədə acar-

lar müsəlman dinini qəbul etmiĢdilər. Bu gün də eyni tendensiya davam etməkdədir. 2001-ci ilə qədər 

təkcə Böyük Britaniyada hər il yetmiĢ mindən artıq insan öz xoĢu ilə müsəlman olurdu. ABġ-da isə 

bu rəqəm daha böyük idi. Əsasən irqçi ayrıseçkiliklərdən cana doyan zəncilər nicatı Ġslam dinində 

tapırdılar. Göründüyü kimi, Ġslam yaranandan bəri bu günədək xristianlar tərəfindən hədəfə 

alınmıĢdır. Ġmperialist xristian aləmi bu inkiĢafdan qorxuya düĢərək islama zərbə vurmaq qərarına 

gəldi. Sadə insanları müsəlman olmaqdan çəkindirmək qeyri-mümkün olduğu üçün ümumən dini 

gözdən salmaq planları cızıldı. Məhz 11 sentyabr hadisəsi də bunun kulminasiya nöqtəsi oldu. 11 

sentyabr 2001-ci ildə Nyu-Yorkun məĢhur ―Əkiz göydələnləri‖nin, həmçinin VaĢinqtonda Pen-

taqonun binasının terrorçuların hücumuna məruz qalması ilə dünyada yeni proseslər cərəyan etməyə 

baĢladı və Qərbdə islamofobiyanın yayılması baxımından dönüm nöqtəsi oldu. AraĢdırmalar göstərir 

ki, 2000-ci ildə Amerikada 28 anti-Ġslam tədbirləri baĢ vermiĢdir. 11 sentyabr hadisələrindən 2 il son-

ra isə Amerikadakı anti-Ġslam aksiyalarının sayı 149-a çatmıĢdır. (8) DəhĢətli terror hadisəsi 3 min 

günahsız insanın ölümünə səbəb olmuĢdu. Əlbəttə, bu da sadə amerikalıda Ġslam dininə nifrət 

yaratmağa bəs etmiĢdi. Nəticədə, əhalinin çoxu BuĢun ―səlib yürüĢü‖ siyasətini 
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dəstəklədi. Hücumdan sonra Corc BuĢ administarsiyası Osama Bin Laden və Əl Qaidə təĢkilatının 

ədalətə təslim olunmasi və digər terror Ģəbəkələrinin yaranmasının qarĢısını almaq üçün terrorizmlə 

mübarizə elan etdi. Bu mübarizə terror törədən dövlətlərə qarĢı iqtisadi və hərbi sanksiyalar tətbiq 

etmək, qlobal ciddi nəzarət və kəĢfiyyatı artırmaq məqsədlərini hədəfləyirdi. Bu hadisələr ABġ-ın 

beynəlxalq terrorçuluqla mübarizəyə baĢlamasına, əvvəlcə Əfqanıstan və daha sonra Ġraqa qarĢı hərbi 

əməliyyatlara baĢlaması və dünyada intensiv anti-islam təbliğatının aparılması üçün bəhanə oldu. 

Eyni zamanda yaxın Ģərqlilərə və yaxın Ģərqlilərə bənzəyən digər insanlara qarĢı çoxlu sayda hücum 

və nifrət zəminində törədilmıĢ cinayətlər də qeydə alındı. Məsələn, sixlərə qarĢı bu cür hücumlar baĢ 

verirdi, çünki six kiĢiləri ənənəvi olaraq türban geyinirlər, bu da BirləĢmiĢ ġtatlarda bir qayda olaraq 

müsəlmanlarla əlaqələndirilən bir əlamətdir. Hind məbədinin partladılması, insanlara edilən 

hücumlar, təhqirlər, məscid və baĢqa dini binalara edilən hücumlar amerikalıların qəzəbinin göstəri-

cisi idi. (7)  

Son illərdə ĠġĠD-in həyata keçirdiyi terror əməliyyatları da Qərbdə mövcud olan islamofobiyanı 

bir qədər də alovlandırır.Adı çəkilən terror təĢkilatı isə islam əleyhinə olan bu çıxıĢlardan istifadə 

edərək özünə tərəfdar toplamağa davam edir.Avropa ölkələri dövr edən bu prosesi qırmağa çalıĢsalar 

da bunun fayda verdiyini söyləmək təəssüf ki hələ mümkün deyil.Digər yandan isə ĠġĠD-in Ġraq və 

Suriyada gerçəkləĢdirdiyi hücumlar bu bölgələrin vətəndaĢlarının Avropaya axınına da səbəb olur ki 

bu da miqrant mənĢəli islamofobiyanı gücləndirən faktorlar sırasına daxildir. (2) 

Daha geniĢ mənada "islamofobiya'' anlayıĢı islam dininə qarĢı səslənmiĢ və müsəlmanların mənfi 

reaksiya verdiyi bütün davranıĢ və ifadələri özündə birləĢdirir. Belə olan halda bu termin bəzi 

dairələrdə "ənənəvi'' sərhədlərindən kənara çıxaraq, "islam dininə münasibətdə'' xəbərdarlığın si-

nonimi kimi Ģərh olunur. Bu səbəbdəndir ki, bir çox alimlər islamofobiyanı irqi ayrı-seçkilik, anti-

semitizm, ksenofobiya kimi anlayıĢlarla bərabər gündəmə gətirirlər. (6) 

Bu yanaĢmanın təzahürüdür ki, Qərbdə yaĢayan müsəlmanlar iĢ yerindən baĢlamıĢ, təhsil prosesi, 

kütləvi informasiya vasitələrində xəbərlərədək həyatın müxtəlif sferalarında özlərinə münasibətdə 

diskriminativ münasibəti hiss edirlər. Avropa monitorinq mərkəzinin dərc etdiyi "Avropa Ġttifaqında 

müsəlmanlar'' hesabatında bu nəticəyə gəlinir ki, qərəzli münasibət müsəlmanların cəmiyyətə inte-

qrasiya olunması və özlərini onun bərabərhüquqlu üzvü kimi hiss etməsi qarĢısında duran əsas maneə 

olaraq qalmaqda davam edir. (12) Müsəlmanlara qarĢı neqativ münasibət ümumən bütün immiqrant 

və milli azlıqlara münasibətdə özünü daha qabarıq Ģəkildə göstərir. Müsəlmanlarla bağlı Qərbdə for-

malaĢmıĢ bir baĢqa yanlıĢ təsəvvür isə müsəlmanların Ģiddətə meylli olmasına dair ideologiyadır. Bu 

təbliğatın nəticəsidir ki, aĢağıdakı cümlə islamofobiya paradiqmasının ən qorxunc rəsmini göstərmiĢ 

olur: "Bütün müsəlmanlar terrorist deyil, amma bütün terroristlər müsəlmandır''. Bu "ictimai rəy‖in 

tam əksi olaraq, Europolun 2013-cü il hesabatında AĠ-də baĢ vermiĢ 152 terror hücumunun yalnız 

ikisinin "dini motivasiya'' məzmunlu olduğu qeyd olunur. (10) Son 5 ildəki statistikaya nəzər 

yetirdikdə AĠ dövlətlərində sözdə "islamçı terrorçuların'' törətdikləri cinayətlərin sadəcə 2% 

səviyyəsində olduğu əksini tapır. (6)  

Qərb daim Ġslama qarĢı kəskin münasibət formalaĢdırmıĢ, öz siyasətlərində bunu açıq, yaxud 

gizli Ģəkildə ehtiva etmiĢdir. Qərb dünyasında bugünün özündə də müsəlmanın geridə qalmıĢ, köhnə 

düĢüncəli, avam, cahil, idarə olunan obrazı formalaĢmıĢdır. Bu baxımdan,  Qərbdə müsəlman ya ca-

hil, ya da terrorçu olaraq tanınır. Salman RüĢdi ilə bağlı olaylardan və 11 sentyabr 2001-ci il had-

isələrindən sonra mənfi imic formalaĢdıran Ġslam dini Qərbdə öz yerini islamofobiyaya buraxmıĢdır. 

Bundan sonra ―Ġslam terrorizmi‖, ―terrorçu müsəlmanlar‖ ifadələri geniĢ Ģəkildə səslənməyə 

baĢlamıĢdır.  Təəssüf ki, dünya əhalisinin bir qismi oxuduğu kitaba, baxdığı veriliĢə, söylənilən mül-

ahizələrə əsasən fikir formalaĢdırır. Qərb isə ―hakimiyyətin  IV qolu‖,  ―manipulyasiyanın I qolu‖ 
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(müəllif N.M.) hesab olunan KĠV vasitəsilə antiislam təbliğatını düĢünülmüĢ Ģəkildə reallaĢdırır. 

Antiislam təbliğatının mütəĢəkkil və planlı Ģəkildə həyata keçirilməsi isə təbii ki, Ġslam dininə xas 

olmayan fikirlərin yayılmasına, dini tanıtma pərdəsi altında Ġslamın öz dəyərlərindən uzaq olan mül-

ahizələrin formalaĢmasına səbəb olur. 

Qərb ölkələrində müsəlmanlardan qorxu xroniki  xəstəliyə çevrilib. Bu vəziyyət elə bir Ģəkil alıb 

ki, daim azadlıq, ədalət, bərabərlik çağırıĢları edən Qərb ölkələrinin çoxunda müsəlmanlara qarĢı gizli 

mübarizə üsulları seçilmiĢdir (hicaba qadağa və s.). Qərbin ―azadlıqlar ölkəsi‖ kimi tanınan Ġsveçrədə 

hətta minarəyə qarĢı mübarizə aparılmıĢ, 2009-cu il 29 noyabr tarixində yeni minarə tikilməsinə 

qadağa qoyulub qoyulmaması ilə bağlı referendum keçirilmiĢ və əhalinin 57 faizdən çoxu qadağanı 

dəstəkləmiĢdir. Fransada fəaliyyət göstərən ―Charlie Hebdo‖ satirik nəĢrinə qarĢı təĢkil olunan silahlı 

hücum, əsasən qətliam xarakteri daĢıyır. Danılmaz faktdır ki, bu hadisə ilə islamofobiya yenidən 

gündəmə gəldi. Xüsusilə Qərbdə, demək olar ki, yeni bir mərhələyə qədəm qoydu. Hadisə Qərbdə 

Ġslama qarĢı narazılıqların gücləndiyi bir vaxtda, həmçinin Ġslam peyğəmbəri Məhəmməd 

Peyğəmbərin (s.) karikaturasını dərc edən nəĢrdə törədildi. Bu isə Ġslam amilinin ön plana çıxmasına 

―tutarlı‖ əsas verdi. (9) 

Son illər Avropanın əksər ölkələrində demoqrafik artım müĢahidə olunmur. Əhali artımı olsa 

belə, bu artıq miqrantların hesabınadır. Vatikan bununla bağlı həyəcan təbili çalır. Vatikan 

rəsmilərindən rahib Pyero Qeddo Ġngiltərənin ―Daily Telegraph‖ qəzetinə müsahibəsində bildirmiĢdir 

ki, ―Avropalı xristianlar daha çox övlad sahibi olmalıdır. Yoxsa Avropada müsəlman əhalinin sayı 

sürətlə çoxalacaq və  bu yerlərdə islam dini hakim olacaqdır. Abort və dağılan ailələr səbəbilə Ġtali-

yada əhali sayı hər il 130 min nəfər azalır, ölkəyə bir il ərzində gələn 200 min nəfərlik leqal miqrant-

lardan yarısı isə müsəlmandır‖. MüĢahidələr göstərir ki, miqrantlar yerli əhaliyə nisbətən ailə 

dəyərlərinə daha sadiqdirlər. Müsəlmanlara gəldikdə isə onlar nəinki ailə, həta qonĢuluq və qohumluq 

dairəsinin əhatə olunduğu milli-dini dəyərlərə əsaslanan həyat tərzinə üstünlük verirlər. Bu tendensi-

ya isə Avropanın gələcəyinin müqəddəratına təsir edəcək məqamdır. Avropada demoqrafiklik artımın 

immiqrasiyanın və miqrantların növbəti nəsillərinin hesabına baĢ verdiyini nəzərə alsaq bu amilin 

gələcək üçün həlledici faktor olması Ģübhəsizdir. Hazırda immiqrasiya daha çox müsəlman ölk-

ələrindən olduğu üçün Avropada islamafobiya meylləri də müvafiq olaraq 

güclənməkdədir.Günümüzdə islamafobiya II dünya müharibəsində faĢzmin yerini tutmağa  

yönəlmiĢdir. Yəni, özününkü olmayanların məhvinə. Sadəcə olaraq vasitələr  bir qədər dəyiĢmiĢdir. 

Ġndi söhbət fiziki məhvdən daha çox mənəvi dəyərlərin məhvindən gedir. Qərb öz daxilində mənəvi 

dəyərlərin böhranının qarĢısını almağı bu böhranın digər cəmiyyətlərə keçirilməsində görür. Belə ol-

masaydı dünyada cinsi azlıqların təbliğ və təĢviqinə, gender bərabərliyi və qadının cəmiyyətdə rolu-

nun artması adı altında alələrin dağılmasına, azad vətəndaĢ adı altında valideyn-uĢaq münasibətlərinə, 

sosial media azadlığı adı altında ailə tərbiyəsinə yönəlmiĢ addımlarını bütün dünyaya sırımağa 

çalıĢmazdılar. Bütün  bunlara müəyyən qrup insanların hüququnun qorunması donu geyindirmək isə 

baĢqa mətləblərdən xəbər verir. Fransada iki həmcinsin evliliyinin müxtəlif media orqanları vasitəsilə 

qlobal səviyyədə təbliği bunun artıq bir ―ailə modeli‖ kimi reklam olunduğunu göstərir. (5, s. 138) 

Beləliklə, boĢanmaların sayının artması, övladsız birliyə əsasən ailə, müəyyən dövr üçün birgə 

həyata əsaslanan vətəndaĢ nikahı üzərində qurulan ailə, cəmiyyətdə cinsi azlıqların həyat tərzinin ailə 

modeli kimi təqdim olunması və s. Qərbdə ailə dəyərlərinin mənəvi aĢınmasını göstərir. Belə olan 

halda isə Avropanın demoqrafik gələcəyi təhlükə altındadır. Avropa isə bu təhlükənin qarĢısını almaq 

üçün mənəvi tənəzzüldən çıxıĢ yolları tapmaq əvəzinə bu cür həyat tərzinin  bütün dünyada 

geniĢləndirilməsinə səy göstərir. Demoqrafik vəziyyətdə balansın qorunmasını tənəzzülün qlobal 

çərçivədə yayılmasında görürlər. Dünyanın ayrı-ayrı bölgələrində isə bu tendensiyaya qarĢı duranlara 
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müxtəlif insan haqları, azad  vətəndaĢ cəmiyyəti və digər adlarla təzyiq göstərirlər. Ənənəvi dəyərlərə 

sadiq qalan Ġslam dünyasına qarĢı bu təzyiq özünü islamafobiya meyllərində göstərir.Beləliklə, Avro-

pada güclənən islam faktoru müəyyən dairələr tərəfindən islamafobiya meyllərinin daha da 

kəskinləĢdirilməsinə səbəb olur. Bunu ilkin olaraq əsrlər boyu islam dini daĢıyıcılarını yad və düĢmən 

kimi qiymətləndirən bir baxıĢın nəticəsi hesab etmək olar. Lakin reallıq budur ki, Qərbdə mətbuatda, 

cəmiyyətin aktiv siyasi qruplarında, siyasi partiyalarda, qeyri-hökumət təĢkilatlarında, dini cəmiy-

yətlərdə müəyyən qruplar və onların siyasi havadarları tərəfindən istiqamətləndirilən islamafobiya 

Avropanın elə özünün gələcəyi üçün təhlükə  yaradır. Müəyyən dairələrin bunu istəyib-

istəməməyindən asılı olmayaraq islam dəyərləri artıq Qərbin bir hissədir. Buna tolerant yanaĢma ol-

masa, islam faktoru Qərb dəyərlər sistemində öz layiqli yerini tutmasa bu ilk növbədə Avropanın 

gələcəyi üçün problemə çevriləcəkdir. (5, s. 139) 
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Ən son məlumatları nəzər alsaq hal-hazırda dünyada beynəlxalq aləmin müxtəlif sahələrində 

fəaliyyət göstərən beĢ mindən çox beynəlxalq dövlətlərarası təĢkilat mövcuddur.  Lakin beynəlxalq 

təĢkilatlara yalnız beynəlxalq dövlətlərarası təĢkilatları deyil, eyni zamanda beynəlxalq qeyri-

hökümət təĢkilatlarını, transmilli korporasiyaları və digər beynəlxalq sahədə fəaliyyət göstərən 

qurumları aid edirlər.  BMT-ın yaranması bütün dünyada beynəlxalq təĢkilatların sürətlə artmasını 
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stimullaĢdıran baĢlıca hadisələrdəndir.  Xüsusilə Ġkinci Dünya Müharibəsindən sonra dövlətlər 

müharibələrin qarĢısını almaq, iqtisadiyyatı inkiĢaf etdirmək, demokratiya və etik dəyərlər ətrafında 

birləĢmək üçün müxtəlif beynəlxalq təĢkilatlar yaratmağa baĢladılar. Hal-hazırda beynəlxalq təĢki-

latlar  beynəlxalq təhlükəsizliyin və sülhün təminatı, iqtisadi və maaliyyə sahələrində əməkdaĢlıq, so-

sial problemlərin həlli və digər funksiyaları özündə birləĢdirir.  Bundan baĢqa dünyada beynəlxalq 

hadisələrə və dövlətlərin davranıĢına təsir etmək iqtidarında olan beynəlxalq qeyri-hökümət təĢki-

latları da mövcuddurlar ki, onlar da sayı 25 mindən çoxdur.(3, s.1)  Mötəbər beynəlxalq qeyri-

hökümət təĢkilatları arasında Amnestey international, Greenpeace, Sərhədsiz Həkimlər və digərlərini 

göstərmək olar. Lakin bu tədqiqat iĢində əsasən beynəlxalq dövlətlərarası təĢkilatların fəaliyyətinə 

toxunulacaq. Belə ki, BQHT-lər beynəlxalq aləmdə nə qədər böyük rol oynasalar da, beynəlxalq 

hüququn subyekti hesab olunmurlar və onların təsir imkankarı beynəlxalq dövlətlərarası təĢkilatların 

təsir imkanlarından qat-qat aĢağıdır.  Bu məqaləni yazmaqda əsas məqsəd beynəlxalq təĢkilatların 

hal-hazırda beynəlxalq münasibətlərdəki rolunu araĢdırmaqdır.  Bu rolu araĢdırarkən mən beynəlxalq 

münasibətlərin əsas nəzəriyyələrinə müraciət etmiĢ və həmin nəzəriyyələr çərçivəsində beynəlxalq 

təĢkilatlara baxıĢ bucağını nəzərdən keçirmiĢəm.  AraĢdırmanın məqsədi hər hansı bir nəzəriyyənin 

digərindən üstün olmasını göstərmək deyil, oxucuya beynəlxalq təĢkilatlarla bağlı fərqli baxıĢlar 

nümayiĢ etdirməkdir.  Məqalə giriĢ və dörd hissədən ibarətdir. Birinci hissədə müəllif beynəlxalq 

təĢkilat nədir sualına cavab tapmağa çalıĢacaq. Ġkinci hissədə beynəlxalq təĢkilatlar və dünya 

höküməti ilə bağlı klassik düĢüncələr barədə məlumat veriləcək. Üç və dördüncü hissələrdə isə 

müvafiq olaraq beynəlxalq təĢkilatlarla bağlı fərdi nəzəriyyələrə və əsas paradiqmalara toxunulacaq.   

Beynəlxalq təĢkilat nədir?  

Beynəlxalq təĢkilatın dəqiq təsbit olunmuĢ tərifi mövcud deyildir. Müxtəlif tədqiqatçılar 

beynəlxalq təĢkilatlara fərqli təriflər vermiĢlər. Məsələn tədqiqatçı Robert Ceksona görə beynəlxalq 

təĢkilat özündə 3 əsas komponenti birləĢdirən qurumdur. 1. Beynəlxalq təĢkilatın məqsədləri və 

vəzifələri olmalıdır. 2. Beynəlxalq təĢkilat daimi üzvlərə malik olmalı. 3. Beynəlxalq təĢkilatın daimi 

orqanları olmalıdır.(7, s.3) Ġngilis hüquqĢünas Xadsona görə beynəlxalq təĢkilat müəyyən sayda dö-

vlət tərəfindən yaradılan və bu dövlətlər adından öz səlahiyyətləri çərçivəsində fəaliyyət göstərmək 

imkanına malik orqanizmdir.  A. Rozenberqə görə BT ölkə xaricindəki sosial qarıĢılqlı münasi-

bətlərin mürəkkəb sistemidir.  Rozenberqə görə BT ən az 3 üzvə malik olmalıdır. PolĢalı hüquqĢünas 

V.Moraveçkiyə görə isə Beynəlxalq təĢkilat aĢağıdakı elemetlərə malik olmalıdır:  

1. Daimi hüquqi baza – nizamnamə 

2. Daimi üzvlər  

3. Daimi fəaliyyət göstərən orqanlar  

4. Orqanların daimi tərkibi və səsvermə proseduru (3, s.19) 

Tədqiqatçı V.Kroxmal beynəlxalq təĢkilatın tərifi ilə problemin hələ də aktual olmasını qeyd edir 

və bunu əsaslandırmaq üçün beynəlxalq hüquq komissiyasının hesabatlarına nəzər salır.  1946 və 

1947-ci il konvensiyaları ilə BMT özünün immunitet və üstünlükərini, o cümlədən beynəlxalq 

hüquqdakı yerini təsbit etdi. BMT sistemi üçün hazırlanmıĢ bu konvensiyalar sonradan bir çox 

təĢkilatların, o cümlədən Avropa ġurası, Ərəb Dövlətləri Liqası və digərlərinin oxĢar razılıqlarının 

prototipi oldu.  Sonradan Beynəlxalq hüquq kommissiyasına beynəlxalq müqavilənin tərifi üzərində 

iĢləmək tapĢırlır və beynəlxalq müqavilənin tərifini verərkən beynəlxalq təĢkilatın da tərifini 

müəyyənləĢdirmək zərurəti yaranır.  BMT-in xüsusi hesabatçısı C. Brayerlinin təklif etdiyi tərif isə 

belə olur:  ―Beynəlxalq təĢkilat ümumi orqanlara malik olan və beynəlxalq razılıqla təsis olunmuĢ 

ölkələr assossiasiyasıdır‖.(2, s.30)  Lakin sonradan Brayerli məsələyə yanaĢma tərzini dəyiĢmiĢ və 

kommissiyaya ilkin olaraq beynəlxalq müqaviləninin tərəfləri kimi yalnız dövlətləri nəzərə almağı, 
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sonrakı mərhələdə beynəlxalq təĢkilatlar bağlı məsələni nəzərdən keçirməyi təklif etmiĢdi.  1968-ci il 

beynəlxalq müqavilələrlə bağlı Vyana konfransında ABġ daxil bir çox ölkələr beynəlxalq təĢkilatların 

beynəlxalq müqavilənini tərəfi kimi tanınması təklifini irəli sürmüĢdülər.  Bütün bunları nəzərlə alan 

BMT-nin yeni hesabatçısı X. Lauterpaxt beynəlxalq təĢkilata belə bir tərif verdi: ―Dövlətlər və 

dövlətlərin daxil olduğu təĢkilatlar tərəfindən imzalanan razılıq‖. Lauterpaxta görə dövlətlər 

müqavilələri fərdi Ģəkildə və ya beynəlxalq təĢkilatlar timsalında kollektiv Ģəkildə bağlaya bilərlər. 

1954-cü ildə Lauterpaxtı əvəzləyən C.Fiçmoris isə beynəlxalq təĢkilata yeni tərif müəyyən etdi. 

Fiçmorisə görə Beynəlxalq təĢkilat konstitutsiya və ümumi orqanlara malik olan, beynəlxalq hüququn 

subyetki olan, ölkələrdən ibarət kollektiv birlikdir.(3, s.10) Lakin beynəlxalq hüququn subyektliliyi 

məsələsi baĢqa bir sualı ortaya çıxartdı.  Beynəlxalq təĢkilatın BH-un subyekti olması hansı 

meyarlarla müəyyənləĢməlidir?  Bunun üçün Beynəlxalq təĢkilat yalnız müqavilə imzaladığı digər 

iĢtırakçılar tərəfindən tanınmalıdır yoxsa bütöv beynəlxalq aləm tərəfindən?  Təəssüf ki, bu suallarla 

bağlı həmin vaxt kommissiyada baĢ tutan müzakirələr nəticəsiz qaldı.  Nə dövlətlərin təcrübəsi, nə də 

kommissiyanına ixtiyarına verilmiĢ BMT-in beynəlxalq məhkəməsindəki mənbələr yaranmıĢ fikir 

ayrılığını aradan qaldırmağa yetərli oldu.  Kommissiyanın sonrakı görüĢlərində isə çərçivəni 

daraltmaq üçün beynəlxalq təĢkilat yerinə beynəlxalq dövlətlərarası təĢkilat sözünün iĢlənməsi 

razılaĢdırılır. Beynəlxalq dövlətlərarası təĢkilatlara həm universal, həm də regional təĢkilatlar daxil 

edilsə də, beynəlxalq özəl təĢkilatlar bu kateqoriyadan birdəfəlik kənarlaĢdırıldı.  Məhz bu tərif 1969-

cu il beynəlxalq müqavilələrin hüququ haqqında Vyana konvensiyasına daxil oldu. 1986-ci il 

müqaviləsində isə beynəlxalq təĢkilatların bir-birilə müqavilə bağlamaq imkanları təsbit olundu. 

1975-ci ildə yeni təyin olunmuĢ xüsusi hesabatçı El-Erian beynəlxalq təĢkilata bir az fərqli tərif 

vermiĢdi: ―Beynəlxalq təĢkilat ümumi orqanlara və konstitutsiyaya malik olan, dövlətlərdən fərqli 

hüquqi subyekliliyi olan, beynəlxalq müqavilə ilə təsbit olunmuĢ ölkələr assossiyasiyasıdır‖.(3, s.12)  

Lakin kommissiya bu təklifi də lazımı qədər uğurlu hesab etməməmiĢ və yeni bir tərif üzərində 

çalıĢmağa baĢlamıĢdı. Bu tərifə görə Beynəlxalq təĢkilat beynəlxalq müqavilə və ya baĢqa bir təsisat 

sənədi əsasında yaranan, fəaliyyəti beynəlxalq hüquqla tənzimlənən və beynəlxalq hüququn subyekti 

olan təĢkilatdır. Beynəlxalq təĢkilatlar üzv kimi ölkələri və digər qurumları qəbul edə bilərlər.  

Beynəlxalq Hüquq Kommissiyasının sənədlərində eyni zamanda bu tərifin elementləri də 

müəyyənləĢdirilmiĢdir:  

1. Təsisat sənədləri - BMT-in qətnamələri və ya təĢkilatların yarandığı konfranslar nəzərdə 

tutulur.  

2. Üzvlük – Beynəlxalq təĢkilata dövlətlərdən baĢqa digər qurumlar və beynəlxalq təĢkilatlar da 

üzv ola bilər. Məsələn Beynəlxalq Turizm TəĢkilatının üzvlərindən biri BMT-nin Ərzaq və Kənd 

Təsərrüfatı təĢkilatıdır. Lakin təĢkilatın beynəlxalq dövlətlərarası təĢkilat kimi tanınması üçün onun 

üvləri arasında dövlətlərin olması zəruridir.  

3. Beynəlxalq hüququn subyektliyi -  dedikdə beynəlxalq təĢkilatın beynəlxalq məsuliyyət 

daĢıması nəzərdə tutulur.  Beynəlxalq təĢkilatın hüquqi subyektliyi üçün onun kağız üzərində 

yaranması yetərli deyil. BT yarandığı gündən fəaliyyətdə olmalıdır. Bundan əlavə beynəlxalq təĢkilat 

üzv dövlətlərdən müstəqil siyasət yeritmək iqtidarında olmalı, üzv dövlətlərin heç birindən asılı 

olmamalıdır.  

Beynəlxalq təĢkilatlara baĢqa bir tərif isə funksional tərifdir. Bu tərifə görə beynəlxalq təĢkilatın 

funksiyaları hökümətin funksiyalarının beynəlxalq səviyyədə təzahürü olmalıdır. Lakin funksional 

tərifdən sonradan imtina edildi. Bunun səbəbini izah edən Brounli qeyd edir ki, bəzən dövlətlər bu və 

ya digər beynəlxalq funksiyaları həyata keçirərkən özəl qurumları da cəlb edirlər. (3, s. 16)   
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“Dünya höküməti” haqqında klassik fikirlər 

Bütün dünyanı idarə edəcək vahid təĢkilat və ya dünya dövləti barədə fikirlər hələ qədim dövrün 

mütəfəkkirlərini düĢündürən məsələlərdən biri olmuĢdur.  Qədim çində mövcud olan ―Great Unity‖ 

(Böyük birlik) nəzəriyyəsinə görə dünya xalqların seçdiyi əxlaqlı və bacarıqlı insanlar tərəfindən 

idarə olunmalıdır. Yalnız bu cür idarəçilik sistemi dünyaya sülh və əmin-amanlıq gətirə bilər.  Qədim 

yunan tarixçisi Polibius isə öz əsərlərində Aralıq dənizi hövzəsi üzərində vahid dünya höküməti 

qurulması zərurətindən bəhs edib.  

Qlobal siyasi fəlsəfənin banisi hesab olunan Fransisk de Vitoria isə Vahid Dünya Respublikası 

adlı konsepsiya irəli sürmüĢdü.  Bundan baĢqa Sent-Simon və Sent-Pier də sülhü təmin etmək üçün 

birləĢmək ideyasını irəli sürmüĢdülər. (14, s.1) Onların fikrincə azad ticarət və qarĢılıqlı asılılığın 

artması ölkələri birləĢməyə vadar edəcək ən vacib ünsürlərdir.  Hüqo Qrotsi və Ġmmanuel Kant kimi 

filosoflar da sülh təminatçısı kimi dünya hökümətini və beynəlxalq normaları görürdülər. Avstriyalı 

yazıçı Karl Kraus isə 5 federasiyadan ibarət Dünya Respublikası haqqında fikir irəli sürmüĢdü.  Bu 

federasiyalara Afrika, Asiya, Amerika, Avstraliya və Avropa daxildir.  

Dünya höküməti ilə bağlı fikirlər həm də bəhaizmin əsasını təĢkil edir. Bəhaizmə görə ölkələr 

arasında bütün mübahisələr sülh yolu ilə həll olunmalıdır və bu cür sülhü yalnız dünya höküməti 

təmin edə bilər. Bəhaizmin yaradıcısı Bəhaullah millətlərin qlobal federasiyasını yaratmaq zərurəti 

haqqında danıĢmıĢdı. Bu federasiyanın əsas orqanları Ümumdünya ədalət evi, mənəvi məclis, 

ümumdünya məhkəməsi və s. Ümumdünya ədalət evi bu psevdosistemin əsas qanunverici orqanıdır 

və bu orqana hər beĢ ildən biri 9 rəhbər seçilir. (15, s.3). Ser Halford Makkinderə görə isə beynəlxalq 

əməkdaĢlır federalizm ideyasına söykənməlidir. Onun fikrincə Ģəhər planlaĢdırması regional 

planlaĢdırmaya, regional planlaĢdırma isə öz növbəsində dünyanın planlaĢdırılmasına gətirib 

çıxartmalıdır.  

Beynəlxalq TəĢkilatlarla bağlı fərdi nəzəriyyələr  

Beynəlxalq təĢkilatlarla bağlı ümumi nəzəriyyələrlə yanaĢı tədqiqatçıların fərdi Ģəkildə təqdim 

etdiyi nəzəri fikirlər də vardır. Bu fikirlər arasında Morton Kaplanın sistemli baxıĢ nəzəriyyəsi xüsusi 

diqqət cəlb edir.  Öz nəzəriyyəsində Morton Kaplan beynəlxalq sistemin 6 modelini təsbit etmiĢdir: 

1. Qüvvələr balansı sistemi – Bu sistem əsasən 19-cu əsr beynəlxalq münasibətlərində özünü 

göstərmiĢ Birinci Dünya müharibəsinin baĢlaması ilə dağılmıĢdır.  Bu sistemdə aktor kimi 5-7 

fövqəlqüvvə iĢtirak edir.  Bu sistemdə aktorların əsasə məqsədi qüvvələr balansını qorumaqdır.  

Qüvvələr balansını qorumaq üçün aktyor və ya aktyorlar qrupu digər aktyorlarla müharibə belə apara 

bilərlər.  Adətən balans əks aktyorlar qrupuna və ya hegemonluga can atan vahid fövqəlqüvvəyə qarĢı 

yaradılır.  

2. YumĢaq bipolyar sistem -  Bu sistemdə dünyada iki fövqəl qüvvə mövcuddur. Hər iki qüvvə 

öz tərəfdarlarından ibarət qrupları idarə edir və bir-birilə rəqabətdədirlər. Lakin bu sistemdə digər 

aktorlar, o cümlədən beynəlxalq təĢkilatlar və hərəkatlar mövcuddur və bu aktyorlar beynəlxalq 

aləmdəki siyasi proseslərə təsir etmək qüvvəsinə malikdirlər 

3. Sərt bipolyar sistem – Bu sistemdə də eynilə yumĢaq bipolya sistemdə olduğu kimi bir-birinə 

əks iki qütb mövcuddur. Lakin yumĢaq bipolyar sistemlə fərq ondadır ki, bu sistemdə digər aktorlar 

zəifdirlər və siyasi proseslərə təsir etmək imkanına malik deyillər. 

4. Universal sistem -  ölkələrin federal sistemini ehtiva edir. Bu sistemə görə dünyadakı bütün 

vacib məsələlər beynəlxalq təĢkilatların köməyi ilə həll olunur. Onlar beynəlxalq sülhün və 

təhlükəsizliyin əsas təminatçılarıdır.  Dövlətlərin dünyadakı proselərə təsir etmək imkanları məhdud-

dur.  

5. Yerarxik sistem – Bu sistemdə dünyada yalnız bir fövqəlqüvvə vardır və dünyadakı bütün 
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proseslərə nəzarət edir.  Bu nəzarət isə ya müharibə yolu ilə ya da ki, razılıq yolu ilə həyata keçirilir  

6. Unit-veto sistemi – Çoxqütblü sistemi ehtiva edir.  Bu sistemdə dövlətlər eyni gücə malik-

dirlər. Onların özlərini müdafiə etmək və düĢmənə hücum etmək üçün nüvə silahları var.  Belə olan 

halda bir ölkə digər ölkəyə hücum etməyə risk etmir və buda müvəqqəti sabitliyə Ģərait yaradır. (13, 

s.6)  

BaĢqa bir tədqiqatçı, Harvard universitetinin professoru Stenli Xofmann isə özünün 

―QloballaĢmaların toqquĢması‖ adlı kitabında Samuel Xattingtondan fərqli olaraq 21-ci əsrdə 

qloballaĢma və dezinteqrasiya arasında toqquĢmanın baĢ verəcəyini iddia edir.  Onun fikrincə qlobal 

proseslər fonunda ölkələrdə baĢ qaldıran millətçilik təzahürləri bu münaqiĢəni yaradacaq baĢlıca 

səbəbdir.  Əsərdə Stenli Xofmanın qloballaĢmanın 3 növünü vurğulayır: 

1. Ġqtisadi qloballaĢma - Ölkələr arasında get-gedə artan iqtisadi asılılıq iqtisadi qloballaĢmanı 

Ģərtləndirən baĢlıca amillərdəndir.  Bu zaman beynəlxalq münasibətlərdə əsas aktorlar  ölkələr, 

beynəlxalq təĢkilatlar və transmilli korporasiyalar olacaq.  Lakin bu cür qloballaĢma dünyadakı qeyri-

bərabərliyi daha da artıracaq.  

2. Mədəni qloballaĢma – Ġlk növbədə qloballaĢmanın təsiri ilə amerikançılıq və qərb dəyərlərinin 

və buna əks olan dəyərlərin yayılmasını nəzərdə tutur.  

3. Siyasi qloballaĢma -  Burada da ABġ və onun siyasi institutları baĢ rolu oynayır. Bundan 

baĢqa beynəlxalq dövlət və qeyri-hökümət təĢkilatları da aktorlar arasındadırlar.  Lakin beynəlxalq 

QHT-lər hələ ki, siyasi proseslərə tam təsir etmək iqtidarında deyillər. (12, s.1) 

Beynəlxalq təĢkilatlarla bağlı baĢqa bir nəzəriyyənin müəllifi isə Millətlər Cəmiyyəti nəzdində 

Times bürosunun jurnalisti Klarens Straytdır. Özünün 1939-cu ildə qələmə aldığı ―Union Now‖ (Ġndi 

Ġttifaq) kitabında Klarens Strayt dünyadakı sülhü və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün 15 ən 

demokratik ölkələrdən ibarət federal birlik yaratmaq təklifini irəlir sürür. Strayt bu birliyə ABġ, 

Avstraliya, Fransa, Belçika, Böyük Britaniya, Norveç, Danimarka və digər demokratik ölkələri daxil 

etmiĢdi.  Onun fikincə Millətlər Cəmiyyəti dövlətlərin birliyi olduğu halda, onun təklif etdiyi Ġttifaq 

xalqların birliyini təcəssüm etdirəcək. Ġttifaq demokratiyaların birləĢməsi üçün ən münasib yerdir və 

bu cür təĢkilatlarsız dünya daha da millətçi olacaq.  Klarens Strayt özü atlantisist idi və bu fikirlər ilə 

o federalism ideyalarının əsasını qoymuĢ oldu. Federalizm nəzəriyyəsinin digər nümayəndəsi isə it-

alyan siyasi fəali Altiero Spinelli idi. Mussolinin hökümətinin təqibləri nəticəsində həbsxanaya düĢən 

Spinelli burada olarkən özünün məĢhur Manifesto Ventotene (1941) konsepsiyasını irəli sürür. Bu 

konsepsiya  Avropa Federalist hərəkatının baĢlıca proqramı hesab olunur. (14, s.3) 

Ġkinci dünya müharibəsi bir çox insanları müharibədən sonrakı dövrdə beynəlxalq sistemə qayda-

qanun gətiriəcək yeni nəzəriyyələr üzərində iĢləməyə vadar etmiĢdi. Bu cür nəzəriyyələrdən biri 

funksionalizm hesab olunur. Funksionalizm deyiləndə isə ağıla ilk olaraq rumın tədqiqatçı David Mi-

trani gəlir.  D.Mitrani özünün 1943-cü ildə yazdığı ―Working peace system‖ (IĢləyən sülh sistemi) 

kitabında dövlətlərin öz sosial, iqtisadi və s. problemlərini həll etmələri üçün birləĢməli olduqlarını 

qeyd edir.  Bir dövlətin funksiyalarından biri mövcud problemləri həll etməkdirsə və əgər dövlət 

təkbaĢına bu problemləri həll edə bilmirsə, deməli dövlətlər onların funksiyalarını həyata keçirə 

biləcək  qurumlar ətrafında birləĢməlidirlər. Mitraniyə görə Millətlər Cəmiyyətinin iflasa uğramasının 

əsas səbəbi həmin dövrdə bir çox ölkələrin sosial-iqtisadi böhran yaĢamasına baxmayaraq, cəmiy-

yətin bütün diqqətini kollektiv təhlükəsizliyə ayırması olmuĢdur.  Mitraniyə görə Avropanın inte-

qrasiyası funksionalizm əsasında baĢ tutmalıdır. (14, s.4) 

Funksionalizmin daha müasir formasını isə elmə tədqiqatçı-alim Ernst Haas gətirmiĢdir. Onun 

nəzəriyyəsi elmi ədəbiyyatlara neo-funksionalizm adı ilə düĢmüĢdür. Ernst Haas 1958-ci ildə qələmə 

aldığı ―Avropanın birliyi: siyasi, sosial və iqtisadi faktorlar‖ əsərində Avropa Birliyi ölkələrinin 
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funksional əsasda birləĢdiklərini qeyd etmiĢ, elmi ədəbiyyata spillover effect (yayılma effekti), elite 

socialization (elitlərin sosiallaĢması) terminlərini gətirmiĢdi. Yayılma effekti -  ölkələr arasında hər 

hansı bir sahaədə baĢlanan inteqrasiyanın tədricən digər sahələrə də siraət edəcəyini ifadə edir. 

Elitlərin sosiallaĢması – ölkələri beynəlxalq təĢkilatlarda təmsil edən nümayəndələrin beynəlxalq 

mühitin təsiri ilə tədricən təĢkilati maraqları dövlətin maraqlarından daha üst plana atacaqlarını 

nəzərdə tutur. (6, s.130)  Ümumiyyətlə funksional nəzəriyyənin tərəfdarları dövlətləri əsas aktorlar 

hesab etsələr də, beynəlxalq təĢkilatlara da kifayət qədər önəm verir və bəzi məsələlərdə beynəlxalq 

təĢkilatların daha təsirli olmasını qeyd edirlər.  Neofunksionalizmin elmi ədəbiyyatlarda digər adı su-

pranasionalizmdir. Bu nəzəriyyənin tərəfdarları təĢkilatların tezliklə fövqəlmilli qüvvəyə 

çevriləcəyinə inanırlar.   

PolĢalı politoloq Endryu Moravçik isə əksinə təĢkilatların xeyli qabardılmasına baxmayaraq inte-

qrasiyanı idarə edən əsas aktorların dövlətlər olduğuna inanır. Onun fikrincə dövlətlər özləri hansı 

sahədə inteqrasiyanın olub-olmamasına qərar verirlər və belə təĢkilat daxilində belə dövlət maraqları 

daha üst planda olur.  Məhz bu cür fikirlərə malik olduğundan Endryu Moravcik inter-

governmentalizm nəzəriyyəsinin nümayəndəsi hesab olunur. Bu nəzəriyyənin nümayəndələri 

beynəlxalq təĢkilatların dövlətüstü deyil, dövlətlərarası xarakterə malik olduğunu vurğulayırlar. (4, 

s.94)  

Beynəlxalq təĢkilatlar barədə baĢlıca nəzəriyyələr  

Məqalənin bu hissəsində beynəlxalq münasibətlərin iki baĢlıca nəzəriyyəsi liberalizm və realiz-

min, o cümlədən iki müasir nəzəriyyə konstruktivizm və neo-gramĢianizmin beynəlxalq təĢkilatlara 

baxıĢ bucağı araĢdırılmıĢdır.   

Liberalizm -  Liberalizmdə beynəlxalq təĢkilatların rolunu anlamaq üçün liberalizmin əsas prin-

siplərini nəzərdən keçirmək lazımdır.  Liberalizmə beynəlxalq münasibətlər həm də utopizm və ya 

idealizm də deyilir. Belə ki, xüsusi realist nəzəriyyə tərəfdarlarının fikrincə bu nəzəriyyə özündə daha 

çox utopik və ya reallaĢması mümkün ola bilməyən ideyaları əks etdirir. Liberalizmin əsaslarını 

tədqiq edərkən ilk olaraq Hüqo Qrotsi, Con Lokk və Ġmmanuel Kantın əsərlərinə nəzər salmaq 

lazımdır. Tomas Hobbsun fikirlərinə əks olaraq Hügo Qrotsiyə görə insanlar rasional və sosial 

varlıqlardır və onlar sülhü müharibədən daha üstün tutur.  Eyni ilə dövlətlər də sosiallaĢmağa 

meyllidirlər. Dövlətlər sülhü hər Ģeydən üstün tutduqlarına görə beynəlxalq normalar yaratmaq 

istəyindədirlər. Ġmmanuel Kant isə özünün məĢhur Əbədi sülh əsərində azad dövlətlərin federasiyası 

barəsində danıĢır və beynəlxalq sülhün təmini üçün beynəlxalq təĢkilatların vacib olduğunu 

vurğulayır. Realistlərdən fərqli olaraq liberallar beynəlxalq sistemin anarxik olduğunu vurğulasalar 

da, ölkələrin həmiĢə əməkdaĢlıqa hazır olduqlarını qeyd edirlər. Onların fikrincə ümumi maraqlar, 

iqtisadi asılılıq, azad ticarət kimi dəyərlər ölkələri bir-birinə yaxınlaĢdıra, onları vahid qurumlar altın-

da birləĢməyə vadar edir. Onlar realistlərin zero sum game ( bir tərəfin qazancları digər tərəfin 

itkilərinə bərabərdir)  kimi fikirlərini təkzib edərək, beynəlxalq təĢkilatların və rejimlərin ölkələr 

arasındakı sülhün baĢlıca qarantı roluna  malik olduqlarına inanırlar.  1970-ci illərdə liberalizmin yeni 

qanadı olan neo-liberalism və ya institutsional liberalizm meydana gəlir. Bu meta-nəzəriyyənin əsas 

tərəfdarları Robert Keoxeyn və Cozef Nay idi.  Onların fikrincə beynəlxalq təĢkilatlar ölkələri 

əməkdaĢlığa sövq edə biləcək baĢlıca qüvvələrdir. Ölkələr rəqib ölkələr haqqında nə qədər çox 

məlumata malik olsa, onlar arasında əməkdaĢlıq bir o qədər güclü olar.  Bu cür məlumatları əldə 

etmək üçün ən münasib institut  isə beynəlxalq təĢkilatlardır. (16, s.31)   

Liberalizm nəzəriyyəsinə daxil olan digər bir meta-nəzəriyyə isə Brüs Rassetin ―Demokratik in-

stitutlar haqqında sülh‖ nəzəriyyəsidir. Brüs Rassetə görə beynəlxalq sülhün yaranmasına 3 faktor 

təsir göstərir: 
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1. Demokratiya 

2. Beynəlxalq ticarət 

3. Beynəlxalq təĢkilatlar 

Rassetin fikrincə demokratik ölkələrin bir-birinə qarĢı müharibə etməsi ehtimalı xeyli azdır.  

Bundan baĢqa beynəlxalq təĢkilatlar nə qədər demokratik tərkibə malik olsalar, bir o qədər çox 

davamlı olarlar. Üzvlərinin əksəriyyəti demokratik olan beynəlxalq təĢkilatlar digər üzv ölkələr üçün 

demokratik mühit yaratmaq iqtidarında olurlar.  Rassetə görə demokratik üzvlərə malik BT-lar 

aĢağıdakı töhfələri verə bilərlər:   

1. Öhdəliklərə loyallıq – demokratik ölkələr üzərlərinə götürdükləri beynəlxalq öhdəliklərə daha 

loyal olurlar. Hətta həmin ölkədə hakimiyyət dəyiĢsə belə.  

2. Beynəlxalq mübahisələrin sülh yolu ilə həllinə 

3. Kimlik formalaĢdırmaq  -  BT-lar etik normaları yayaraq dövlətlərin kimliklərini 

formalaĢdırmasına yardım edirlər. (16, s.32) 

Realism - Bu nəzəriyyə öz kökünu Fukididin ―Peloponess müharibələri‖əsərindən, N. 

Makiavellinin, T.Hobbsun fikirlərindən götürür.  T. Hobbs 1651-ci ildə qələmə aldığı Leviafan 

əsərində insanın təbiətən öz egosuna tabe olduğunu və öz rəqiblərini aradan götürmək üçün daima 

güc əldə etmək  niyyətində olduğunu qeyd edir. Homa homini lupus est (insan insana canavardır) 

prinsipini rəhbər tutan Hobbs bu prinsipi dövlətlərin davranıĢlarına da Ģamil edir.  Siyasi-realizmin 

20-ci əsrdəki ən məĢhur nümayəndələrindən olan Hans Morgentau özünün ―Xalqlar arasındakı 

siyasət‖ əsərində beynəlxalq münasibətlərdə etik normaların yersiz olduğunu qeyd edir və ölkənin 

daxili siyasətinin xarici siyasətdən fərqli olduğunu qeyd edir.  Morgentauya görə dövlətlər xilas 

olmaq üçün, digər dövlət tərəfindən məhv edilməmək üçün  güc əldə etməyə can atırlar.  Beynəlxalq 

sistemin əsas aktorları dövlətlərdir və onlar əsas məqsədi öz maraqlarını qorumaqdır.(1, s.77) Digər 

realist E.Karra görə isə sülhü saxlamaq yalnız qalib dövlətləri qane edir. 70-ci illərdə realizmin yeni 

qadanı olan neo-realizm və ya struktural realizm meydana gəldi. Bu cərəyanın banisi Kennet 

Voltsdur.  Klassik realistlərdən fərqli olaraq Voltsa görə dövlətlərin davranıĢı onların insana xas 

təbiəti ilə deyil, beynəlxalq sistemin quruluĢu ilə müəyyən olunur. Beynəlxalq sistemin anarxik ol-

ması, vahid dünya hökümətinin mövcud olmaması dövlətləri xilas olmaq üçün müxtəlif addımlar 

atmağa vadar edir. Voltsa görə beynəlxalq sistem güc, sərvət və təhlükəsizliyin təmini uğrunda müba-

rizədir. Sistemin anarxik təbiəti dövlətlər arasında qeyri-müəyyənliyi daha da artırır. Bu cür sistemdə 

dövlətlərin əsas vəzifəsi mövcud mövqelərini qoruyub saxlamaqdır.  Kennet Volts da digər realistlər 

kimi beynəlxalq təĢkilatları dövlətlərin öz gəlirlərini artırmaq üçün istifadə etdikləri instrumentlərdən 

biri kimi qələmə verir. Digər neorealist Con MerĢaymer da dövlətlər məhz öz gəlirlərini artırmaq və 

öz rəqiblərindən daha da güclü olmaq üçün beynəlxalq təĢkilatlara daxil olduqlarını qeyd edir. Onun 

fikrincə beynəlxalq təĢkilat müxtəlif dövlətlərin öz güclərini nümayiĢ etdirdikləri arenadır. Həm lib-

eralizm, həm də realizm dövlətlərin rasional aktor olduqlarını dilə gətirir, lakin liberalizm tərəfdar-

larından fərqli olaraq realistlər beynəlxalq təĢkilatların dövlətlərin kölgəsində qaldıqlarını qeyd 

edirlər. 

Konstruktuvizm - 90-cı illərdə neo-liberal və neo-realist nəzəriyyələrə cavab olaraq 

yaranmıĢdır. Nəzəriyyənin əsas nümayəndəsi Aleksandr Vent hesab olunur. Özünün ―Güc siyasətinin 

sosial quruluĢu‖ əsərində Vent BM-də aktorların rasional olmadıqlarını və onların davranıĢlarının so-

sial Ģəraitə tabe olduqlarını qeyd edir.  Beynəlxalq sistemin anarxik olmasına qarĢı konstruktivistlər 

sistemin əslində dövlətlərin onun necə gördüklərinə bağlı olduğunu qeyd edirlər. Konstruktivistlərə 

görə dövlətlərin davranıĢlarında əsas meyar kimlik və maraqlardır. Müxtəlif ideyalar kimlikləri, kim-

lik maraqları, maraqlar isə dövlətlərin davranıĢını müəyyənləĢdirir. Onların fikrincə Beynəlxalq təĢki-
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latlar qarĢılıqlı Ģəkildə qurulmuĢ konsepsiyalardır. Beynəlxalq təĢkilatların davranıĢları obyektiv 

qiymətləndirilə bilməz, çünki sosial baza kollektiv qərarverməyə də təsir göstərə bilər. Beynəlxalq 

təĢkilatların rolu sosial quruluĢa malik dəyərləri və kimlikləri dövlətlərə sırıyaraq onların dav-

ranıĢlarına təsir etməkdir. (11, s.5) 

Neo-qramĢianizm - Neo-marxist nəzəriyyənin bir qanadı hesab olunan neo-qramĢianizmin əsas 

ideyaları Ġtaliya kommunist partiyasının rəhbəri olmuĢ Antonio QramĢinin həbsxanada olarkən 

yazdığı ―Məhbusun qeydləri‖ əsərinə əsaslanır. Bu ideyaları daha da təkmilləĢdirən və müasir 

beynəlxalq münasibətlərdə tətbiq edən isə bu məktəbin digər nümayəndəsi Robert Kox olmuĢur. Bu 

nəzəriyyəyə görə beynəlxalq sistemdə hakim kapitalist təbəqənin hegemonluğu hökm sürməkdədir. 

Beynəlxalq münasibətlərin əsas aktoru dövlətlər və ya beynəlxalq təĢkilatlar deyil, onların siyasətinə 

təsir göstərən kapitalist sinifdir.  Kapitalist sinfin hegemonluğu ilk növbədə ölkə daxilində baĢ tutsa 

da,  daha sonra  passiv inqilablar vasitəsilə digər ölkələrə də sirayət edir.  Bu zaman kapitalist sinfin 

istifadə etdiyi dominant istehsal üsulu bütün ölkələrə daxil olur.  Neo-qramĢian nəzəriyyəsinin 

tərəfdarlarına görə kapitalist sinfin beynəlxalq aləmdəki hegemonluq mexanizmlərindən biri də 

beynəlxalq təĢkilatlardır. Məhz beynəlxalq təĢkilatlar vasitəsilə kapitalist sinif  onların maraqlarına 

xidmət edən norma və dəyərləri yayırlar. Bu dəyərlərə misal olaraq demokratiya, iqtisadi liber-

allaĢma, monetarizm, azad ticarət və s. göstərmək olar. Neo-qramĢianizmə görə BT-ın aĢağıdakı 

xüsusiyyətləri var:   

1. BT-lar müxtəlif norma və dəyərləri yaymaqla hegemonluğun həyata keçməsi üçün əlveriĢli 

Ģərait yaradır 

2. BT-lar özləri də hegemon dünya nizamının məhsullarıdırlar 

3. BT-lar bu normaları həm də legitimləĢdirilər. 

4. BT-lar periferik ölkələrdəki elit təbəqəni öz tərəfinə çəkərək onlardan öz məqsədlərinə nail 

olmaq üçün istifadə edirlər.  

5. BT-lar hegemoniyaya mane olacaq fikirləri və ideyaları məhv edirlər 

Bretton Vuds institutları, Üzən valyuta sistemi və s. institutlar kapitalist sinfin hegemonluğa nail 

olmaq üçün istifadə etdikləri vasitələr arasında göstərilir.(9, s.14)  

 

ƏDƏBĠYYAT SĠYAHISI: 

 

1. Abbasbəyli A. Nəcəfov E. Beynəlxalq Münasibətlər Nəzəriyyəsi, Bakı, səh 56-87, 2007 

2. Брайерли. Дж.Л. Доклад о Международных Договорах, səh. 30, 1950  

3. Крохмал. В.Г. Проблема дефиниции международных организаций в работе комиссии 

международного права,  Москва, səh. 1-20, 2006 

4. Cini. M. Intergovernmentalism, Oxford Uni Press, səh 94, 2013  

5. Gramschi A. Selection from the Prison Notebooks, London, 846 s. 1971. 

6. Haas. E. The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces 1950-1957, Stanford 

University press, 552.səh, 1958 

7. Jackson. R. NATO and peacekeeping, University of Kambridge, səh.3, 1997  

8. Jensen, C.  Neo-functionalism, Oxford University Press, səh 85-98, 2007 

9. Kox. R.  Gramschi, Hegemony and international relations: an essay in method, Routledge, s. 

1-18, 2002 

10. Mearscheimer. J. The Tragedy of great power politics, Nyu-York, 555 s. 2001 

11. Wendt A.  Anarchy is what States Make of it: Social construction of power politics, səh 1-

15, 1992 



172 
 

12. http://www.geopolitica.ru/article/s-hoffman-stolknovenie-globalizaciy-0#.WBJelfl97IU 

13. http://www.yourarticlelibrary.com/international-politics/study-of-international-politics-

systems-approach/48476/ 

14. http://freebooks.site/uchebnik-mejdunarodnie-otnosheniya/osnovnyie-napravleniya-

razvitiya-teorii.html  

15. http://bahai-library.com/pdf/s/sell_bahaism.pdf  

16. http://www.londoninternational.ac.uk/sites/default/files/programme_resources/lse/lse_pdf/su

bject_guides/ir2085_ch1-3.pdf  

  



173 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĠPLOMATĠYA, 

MÜASĠR ĠNTEQRASĠYA PROSESLƏRĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

Афет САФАРОВА, 
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интеграционных процессов», доктор философии политических наук 

 

ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Статья посвящена анализу взаимоотношений ЕС и НАТО в системе евроатлантической 

безопасности, оценке роли фактора основных государств ЕС - Франции, Германии и Велико-

британии в обеспечении европейской безопасности. Рассмотрена острая проблема в странах 

ЕС, где пока еще не выработана общая внешнеполитическая и стратегическая ориентация. 

Автор приходит к выводу, что институциональные изменения, касающиеся сферы безопасно-

сти и обороны, основываются на реформе центральных органов ЕС с целью повышения их 

эффективности и предотвращения конкуренции с НАТО в этой области. 

 

Afət SƏFƏROVA, 

BDU-nun ―Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri‖  

kafedrasının dosenti, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 

 

AVROPA ĠTTĠFAQININ AVROATLANTĠK MÜNASĠBƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə transatlantik təhlükəsizlik sistemində Avropa İttifaqı və Şimali Atlantika Təşkilatının 

qarşılıqlı əməkdaşlıgı təhlil olunur və avropa təhlükəsizliyinin təmin olunmasında Aİ-nın əsas dö-

vlətlərı sayılan - Almaniya, Fransa, Böyük Britaniyanın rolu qiymətləndirilir. Avropa İttifaqı dö-

vlətlərində kəskin olan problem, yəni ümumi xarici siyasi və strateji səmtləşdirməsi hələ də hasil 

olunmaması göstərilir. Müəllif nəticəyə gəlir ki, təhlükəsizlik və müdafiə sahəyə aid olan təsisat 

dəyişikliklər Aİ-nın mərkəzi orqanların islahatlarina əsaslanır, bu məqsədlə onların effektivliyinin  

güclənmədirmək lazım gəlir və bu sahədə NATO ilə rəqabətin qarşısı alına bilər.  

 

Afet SAFAROVA, 
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EURO-ATLANTIK RELATIONS OF EUROPEAN UNION 

 

This article analyzes the relations between the EU and NATO in the Euro-Atlantic security sys-

tem assessing the role of the main factors of the EU states - France, Germany and the UK in Europe-

an security. It is considered an acute problem in the EU, which has not yet developed a common for-

eign policy and strategic orientation The author concludes that the institutional changes relating to 

the sphere of security and defense, based on the reform of the central EU institutions in order to in-

crease their efficiency and to prevent competition with NATO in this area. 

После распада биполярного мира для системы трансатлантических связей стали характер-

ны две взаимоисключающие тенденции. С одной стороны, получили развитие процессы демо-

кратизации международных отношений в Европе, началось формирование новой модели меж-

дународного сотрудничества в рамках ЕС, возросла роль международно-правовых институтов. 

С другой стороны, наблюдалось беспрецедентное усиление США в военной сфере и превра-
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щение их из единственной сверхдержавы в «гипердержаву» с явными односторонними дей-

ствиями во взаимоотношениях с внешним миром, в том числе, с традиционными союзниками 

и ранее созданными по американской инициативе многосторонними структурами. Отсутствие 

всеобъемлющей идеологической и стратегической угрозы, характерной для эпохи «холодной 

войны», предоставило странам трансатлантического сообщества  свободу действий в реализа-

ции собственной внешней политики. Возросла независимость действий, если не всех, то боль-

шинства государств Запада. При этом межсоюзнические отношения подверглись определен-

ной эрозии, став менее устойчивыми и менее стабильными. Государства, так называемого 

бывшего «свободного мира» перестали подходить к угрозам национальной, региональной и 

глобальной безопасности с единых позиций. Это обстоятельство, в свою очередь, поставило 

под сомнение вероятность достижения долговременной упорядоченной конфигурации между-

народных альянсов. 

Изменение геополитической ситуации в мире требовало от Евросоюза разработки новых 

подходов к проблемам безопасности. О необходимости усиления политической роли Союза 

говорилось и в Маастрихтском, и в Амстердамском договорах, где указывалось на важность 

создания единой внешней политики и политики безопасности[2, с.45]. 

В этих условиях Евросоюз активизировал свои усилия в деле становления основ общей 

европейской политики в сфере безопасности и обороны (ОЕПБО) и ее конкретизации. Основ-

ными вехами этого процесса стали – франко-британская встреча в Сан-Мало (декабрь 1998 г.), 

саммиты ЕС в Кельне (июнь 1999 г.), Хельсинки (декабрь 1999 г.), да Фейра (Португалия, 

июнь 2000 г.), Ницце (декабрь 2000 г.) и Гетеборге (июнь 2001 г.), на которых были приняты 

важные документы по созданию означенного политического курса[5,с.104]. В них содержа-

лись указания на основные концептуальные политические и структурные изменения, которые 

следует осуществить, по мысли разработчиков, для создания действенной системы безопасно-

сти и обороны ЕС. При этом особо подчеркивалось, что новая система ни в коем случае не яв-

ляется конкурентом или альтернативой НАТО, говорилось об обязательном налаживании тес-

ных контактов, координации действий и углублении сотрудничества по линии НАТО – ЕС. 

Речь шла также не о создании «европейской армии», но о многонациональных структурах типа 

Еврокорпуса или об использовании национальных подразделений.  

Иным стал и подход к этим проблемам трех ведущих государств организации – Германии, 

Франции и Великобритании. 

Франция, не выступая напрямую против Альянса, делала акцент на разграничении полно-

мочий с США в рамках НАТО, что должно было дать Европе возможность самой принимать 

решения и проводить их в жизнь. К тому же у ряда французских военных сложилось мнение, 

что Европа нужна Соединенным Штатам лишь в качестве плацдарма для проецирования силы 

за пределы континента, прежде всего на Ближний Восток. В принципе такое отношение впи-

сывается в классические концепции, хотя необходимо признать, что в последние годы Фран-

ция, несомненно, стала «более атлантической». 

Великобритания стремилась при разработке нового проекта избежать возможности ее 

«маргинализации» в рамках Европейского союза. События  в Ираке со всей очевидностью 

подтвердили, что необходим европейский подход к кризисным ситуациям, который в долго-

срочном плане дополнял бы натовский и способствовал бы более сбалансированным отноше-

ниям между союзниками. Нельзя исключать того факта, что неопределенность политического 

влияния ЕС на международной арене во многом способствовала разработке концепции ЕОИ. 

(По результатам BREXIT Великобритания вышла из членства в ЕС). 
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Германия находилась в довольно щекотливой ситуации вследствие того, что она всегда 

считала НАТО гарантом безопасности в Европе и одновременно не могла, да и не хотела оста-

ваться в стороне от новой европейской инициативы. Таким образом, стране необходимо было, 

сохраняя приверженность атлантической солидарности, активно подключиться к строитель-

ству системы европейской обороны в рамках ЕС. Большой проблемой для ФРГ является мо-

дернизация и реструктуризация бундесвера, поскольку ее военный бюджет крайне ограни-

чен[4,с.51]. 

Существует, однако, более серьезная и острая проблема. В настоящий период практически 

все государства придают своей внутренней политике первостепенное значение и, исходя из 

внутренних задач, планируют действия на международной арене, в том числе в рамках союзов. 

Иными словами, в странах ЕС не выработана общая внешнеполитическая и стратегическая 

ориентация. А без единой стратегии и адекватного бюджетного финансирования невозможно 

выработать и общую европейскую политику в сфере безопасности и обороны. Следовательно, 

жизненно необходимы: как выработка единого стратегического курса политическими лидера-

ми Евросоюза, так и формирование новой политической культуры в области безопасности; 

выполнение ранее принятых на себя обязательств; институциональные перемены, изменение 

процесса принятия решений, который сейчас слишком громоздок; рациональное использова-

ние средств, выделяемых на военные нужды; реорганизация вооруженных сил в плане прида-

ния им большей гибкости и мобильности. И это далеко не полный перечень задач, стоящих 

перед ЕС при разработке единой политики в области безопасности и обороны. Трудности реа-

лизации нового европейского проекта очевидны, однако без их преодоления эффективность и 

значимость европейской политики может оказаться под вопросом. 

 Не углубляясь в детали институционализации отношений между Евросоюзом и Северо-

атлантическим альянсом, отметим лишь, что роль Вашингтона в решении вопросов евроатлан-

тической безопасности изначально являлась значительной, если не превалирующей. До конца 

1990-х гг. НАТО доминировала как основной институт обеспечения безопасности в регионе и 

замыкала на себе развитие потенциала европейских союзников и все основные коллективные 

механизмы принятия решений в политике безопасности и обороны. Данный период определя-

ли, в частности, первые соглашения между НАТО и ЗЕС — так называемые Берлино-

брюссельские договоренности 1994—1996 гг. 

Выдвинутая в декабре 1998 г. франко-британская инициатива (Декларация Сен-Мало) о 

наделении ЕС собственным оперативным потенциалом в сфере безопасности и обороны от-

крыла новый этап в развитии как ЕС, так и его отношений с НАТО [1, с. 98]. Для Брюсселя 

главным вопросом повестки дня, к которому оказалось приковано пристальное внимание со 

стороны и США, и НАТО, стала выработка модели автономного от Вашингтона потенциала в 

области кризисного реагирования, а также конкретные практические усилия в этом направле-

нии.  

Долгое время США преодолевали двойственное отношение к проведению независимой 

Европейской политики безопасности и обороны (ЕПБО). Поддерживая на словах европейскую 

интеграцию и зачастую играя немаловажную роль в ее развитии, Вашингтон с подозрением 

относился к растущей роли ЕС в сфере безопасности, предполагая, что это ослабит роль Севе-

роатлантического блока как главного института безопасности в регионе и таким образом по-

дорвет американское влияние в Европе. 

В распространенной в декабре 2002 г. совместной декларации о ЕПБО организации при-

ветствовали стратегическое партнерство, установленное между ЕС и НАТО в области кризис-



177 
 

ного регулирования и основанное на разделяемых ценностях, неделимости безопасности и ре-

шимости отвечать на вызовы нового столетия [7]. Присущая ЕПБО двойственность, которая 

заключается в сочетании европейского и атлантистского направлений, сохранилась, однако на 

данном этапе баланс сместился в сторону усиления европейских структур, главным образом, 

на уровне принятия решений. Если раньше исключительно НАТО представляла собой основ-

ной механизм многостороннего сотрудничества, позволяющий европейским союзникам сов-

местно работать в области обороны, то теперь появился выбор. При этом следует учесть тот 

факт, что равнозначно активное участие стран ЕС в программах НАТО и в ЕПБО представля-

ется трудноосуществимым, в первую очередь, вследствие ограниченности ресурсов, выделяе-

мых в рамках государственных бюджетов на подобные статьи. В данных реалиях принятие 

государством решений о распределении расходов между участием в программах НАТО и реа-

лизации ЕПБО может наглядно свидетельствовать о практическом воплощении атлантистско-

го или европеистского настроя правительства [3, с. 13].  

В марте 2003 г. между руководством ЕС и НАТО были подписаны соглашения «Берлин 

Плюс», которые зафиксировали независимость организаций. С формулировкой «стратегиче-

ское партнерство» декларируется принцип политической автономности европейских союзни-

ков в процессе принятия решений. Тем не менее, фактически заложенная ранее «натоцентрич-

ная» (т. е. ориентированная на НАТО) модель отношений сохранилась. Отсутствие единого 

прочтения соглашений «Берлин Плюс», которые, к слову, не носят юридически обязательного 

характера, привело к появлению трудностей как между союзниками, так и в отношениях с тре-

тьими сторонами. При этом неопределенность соглашений лишь подчеркивает неустойчивость 

модели будущего развития отношений ЕС и НАТО [6]. 

Новой ступенью в развитии ЕПБО стал Лиссабонский договор, вступивший в силу 1 де-

кабря 2009 г. Институциональные изменения, касающиеся сферы безопасности и обороны, ос-

новываются на реформе центральных органов ЕС с целью повышения их эффективности и 

предотвращения конкуренции с НАТО в этой области. Созданы два новых поста — президента 

Европейского совета, который является представителем Евросоюза на международном уровне 

по вопросам ОВПБ [8, p. 18], и высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и 

политики безопасности, несущего ответственность за координацию военных и гражданских 

аспектов операций по урегулированию конфликтов [8, p. 36]. Официально расширен объем 

«Петерсбергских задач» (гуманитарные и спасательные операции, операции по поддержанию 

мира, миротворчество, а также военное вмешательство для урегулирования конфликтов), ко-

торые отныне связываются с борьбой против международного терроризма [8, p. 35]. К про-

блемным положениям Лиссабонского договора можно отнести то, что в нем по-прежнему 

фиксируется прерогатива интересов государств — членов ЕС в области внешней политики и 

обороны, очевидно сокращение роли центральных органов ЕС в вопросах безопасности и обо-

роны (Еврокомиссии и Европарламента), а также отсутствует детальное регулирование дея-

тельности двух новых постов, что грозит возникновением трений и противоречий в пересека-

ющихся областях ответственности.  

Таким образом, за годы институционализации отношений ЕС и НАТО выработали модель 

сотрудничества, которая на сегодняшний день, несмотря на определенные ограничения и от-

ступления, официально характеризуется термином «стратегическое партнерство». Представля-

ется целесообразным детально рассмотреть тенденции межорганизационного сотрудничества 

и практические усилия ЕС и НАТО по реализации декларативно заявленного партнерства.  

Развитие взаимодействия ЕС и НАТО с не входящими в них странами (главным образом, с 
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СНГ). Собственно, вовлечение идет с позиции сфер влияния, и конфликтными становятся ре-

гионы, где передел сфер влияния потенциально осуществим. Так, будучи для большинства 

стран СНГ ведущим торговым партнером, Евросоюз предлагает им перспективу ассоциации и 

более тесного сближения, включая введение режима свободной торговли, в обмен на гармони-

зацию экономического регулирования, технических стандартов, базовых принципов политиче-

ского устройства [1, с. 13]. Широкий отклик получили современные партнерские проекты ЕС: 

Политика соседства и Восточное партнерство, направленные на те страны, которые готовы на 

большее сближение. В свою очередь, НАТО налаживает взаимодействие с третьими странами 

посредством вовлечения в программу «Партнерство ради мира» (ПРМ). По состоянию на ко-

нец 2011 г., в проект ПРМ вовлечено 50 стран-участниц, из них 28 союзников и 22 партнера 

[12]. 

При сформированных институтах и установленных тенденциях сотрудничества между ЕС 

и НАТО на практике упомянутые структуры сталкиваются с рядом сложностей, связанных с 

институциональными, финансовыми и военными аспектами взаимодействия на современном 

этапе. 

1. Основные проблемы, с которыми сталкиваются организации в институциональной сфе-

ре, связаны с определенным бюрократическим тупиком, возникшим после расширения ЕС. Он 

характеризуется положением, при котором Кипр и Мальта не получили доступа к информаци-

онным протоколам НАТО и, соответственно, не могут принимать участие в заседаниях на 

уровне Североатлантический совет — Комитет по политике и безопасности ЕС (КПБ), кото-

рые являются основным механизмом взаимодействия Брюсселя и Вашингтона (так называемая 

«проблема участия»). Ситуация «двойного вето» состоит в поочередном блокировании Турци-

ей и Грецией расширения повестки дня заседаний Североатлантического совета — КПБ ЕС и 

внесения на совместное обсуждение организаций ряда новых вопросов. Эти проблемы, став-

шие следствием как несовершенства институциональной структуры сотрудничества, так и по-

литики отдельных государств-членов, вылились в ситуацию, когда развитие диалога ЕС и 

НАТО по основным вопросам европейской и международной безопасности оказалось забло-

кированным [9, p. 233].  

2. Сложности возникают и на уровне финансового обеспечения деятельности организаций. 

Главным фактором является отсутствие у европейцев единства в вопросах военных расходов 

на нужды вооруженных сил. Сказывается и тот факт, что в связи с экономическим кризисом в 

ЕС военные бюджеты в большинстве государств подверглись сокращению из-за необходимо-

сти снизить бюджетный дефицит. Только 6 из 26 европейских союзников по НАТО расходуют 

на эти цели более 2 % ВВП [10]. Кроме того, в связи с развитием ЕПБО потребовалось решить 

насущные вопросы финансирования потенциальных военных операций Евросоюза. Ряд стран, 

включая Бельгию, Нидерланды, Италию и Францию, выступали за совместное финансирова-

ние военных расходов ЕС из бюджета Союза, в то время как другие государства настаивали на 

принципе расходов «по факту» проведения операций [13], т. е. когда расходы несут только те 

страны, которые участвуют в операциях. Консенсус был найден посредством разделения об-

щих издержек на три вида: связанных со штабами, развертыванием войск и другими видами 

деятельности [5, с. 84]. Из вышесказанного можно сделать вывод, что ограниченность ресур-

сов и противоречия по вопросу системы финансирования операций в рамках ЕС и НАТО, при 

невозможности увеличения в ближайшем будущем расходов стран-членов на оборону, делают 

актуальным вопрос о повышении эффективности управления финансами. Речь, прежде всего, 

идет о внутренних реформах в рамках НАТО и о развитии коллективных механизмов финан-
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сирования в рамках ЕС. 

3. В настоящее время в сфере военного кризисного реагирования Брюсcель сохраняет за-

висимость от Вашингтона в том, что касается планирования, командования, контроля и систе-

мы коммуникаций. Особенностью кризисного реагирования каждой из организаций является 

то, что НАТО берет на себя в большей степени военные задачи в конфликтах «высокой интен-

сивности», а Евросоюз стремится реализовывать задачи более широкого спектра, включая 

гражданское кризисное реагирование в конфликтах «низкой интенсивности». Функционально 

институты ЕПБО в существующем на сегодня виде предназначены для проведения относи-

тельно небольших военных, гражданских и комплексных антикризисных операций [11]. В 

частности, в 2006 г. было объявлено о полной боеспособности Сил реагирования НАТО (NRF 

— NATO Response Force), которые способны выполнять задачи в любой точке мира, а также 

проводить операции любого типа [12]. По сути новые Силы реагирования (СР) должны стать 

свидетельством того, что страны ЕС, несмотря на эффективное развитие ЕПБО, продолжают 

поддерживать НАТО. Хотя контингенты состоят из национальных подразделений, выделяе-

мых государствами в порядке ротации, на данный момент СР полностью комплектуются евро-

пейскими военнослужащими, а США предоставляют только отдельные виды боевого обеспе-

чения. В условиях ограниченности количества военнослужащих в Европе большинство из них 

приписано сразу и к силам ЕС, и к СР НАТО, что создает проблему «фиктивного участия». С 

развитием оперативно-тактических групп ЕС сфера его потенциальных разногласий с альян-

сом может расшириться в силу того, что существующие сегодня программы инвестиций не 

соответствуют потребностям современных многонациональных сил [10]. 

Таким образом, изначально заложенные ограничения на уровне политических соглашений, 

кризис на институциональном уровне, а также трудности финансового и военного взаимодей-

ствия усиливают расхождения в позициях стран и сдерживают взаимодействие организаций. 

Сотрудничество затрудняется необходимостью поиска внутреннего консенсуса в ЕС и НАТО 

между странами, отличающимися повышенной лояльностью в отношении Вашингтона, и сто-

ронниками более независимого курса. 

В отношении качества взаимодействия ЕС и НАТО в евроатлантическом регионе можно 

сделать вывод, что нынешняя конфигурация отношений выглядит противоречивой и даже в 

чем-то контрпродуктивной. С одной стороны, это сотрудничество, с другой — политическая 

конкуренция, усиливающаяся из-за несовпадения взглядов стран-членов на функции и задачи 

каждой из организаций, а также институционально заложенного дублирования функций в ряде 

сфер. В настоящее время тенденция к конкуренции является преобладающей по всем направ-

лениям: проектов практического взаимодействия Европейского союза и Североатлантического 

альянса немного, а учитывая сложности в их отношениях на институциональном уровне, пер-

спектива появления новых совместных программ в краткосрочном плане невелика. 

Можно прийти к заключению, что хотя сегодня ЕС и НАТО развивают взаимодействие по 

ряду направлений, в системе евроатлантической безопасности результаты сотрудничества 

остаются недостаточными. Взаимоотношения организаций на практическом уровне не соот-

ветствуют заявленному декларативно стратегическому партнерству: нарастает их функцио-

нальная взаимозаменяемость, что ведет к возникновению элементов деструктивной конкурен-

ции в подходах к таким сферам деятельности, как миротворчество и противодействие новым 

угрозам безопасности. 
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Arab Spring was a sudden explosion for the Middle Eastern politics. The first uprising began in 

Tunisia on 18 December 2010 and resulted with the collapse of 23 years long Ben Ali‘s regime. On 

25 January 2011, Egyptians toppled the Mubarak‘s regime. Then, these uprisings spread to Yemen, 

Bahrain, Libya and Syria and led to NATO operations against Qaddafi‘s regime. It caused that these 

popular uprisings in the Middle East and North Africa do not only change the internal politics of the-
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se countries, but have also had consequences on regional geopolitics in which political systems, na-

tional interests, alliances and rivalries have been reassessing. In this new environment, Turkey and 

Iran, which are important political and economic powers in the region, seek to fill the power vacuum 

created and advance their regional influence. (15, p.148)  

Turkey and Iran historically have been - and continue to be - rivals rather than close partners be-

cause the two states have fundamentally different political identities and ideologies. With the advent 

of the Arab Spring in 2011, differences between Tehran and Ankara increased as they interpreted re-

gional developments very differently. (17) 

The main reason for Iran's discomfort from Turkey is the increasing activity in the region.  Turk-

ish motivations in field of democracy and strong economy would be a role model for regional coun-

tries especially period of 2002 to Arab Spring. Turkey gave positive image to Arab countries regard-

ing to international security, and impressive economic growth. Iran was also supportive for Arab 

Spring process; in the Iran side, Arab Spring was evaluated a revolutionary movement and rebellion 

wave against American policies of the West on the Middle East. This approach of Iran made the 

country a side of Arab Spring process. Some part of Iran society supported the Arab Spring rebellion 

attempts and the Arab Spring‘s rebellious side was seen Iran against Ahmadinejad‘s authority. How-

ever, those attempts were too weak to change the system, ideology and leader in the country. On the 

other hand, although Iran was a supportive side of Arab Spring, in the practice, Iran stayed away to 

communicate the dissident sides against the current authority in the Arabian countries during the Ar-

ab Spring period and that attitude of Iran had showed the country as ―insincere‖ to react against the 

illegal and dictatorship administrations in the Arab geography. Ayatollah Khamenei has called Arab 

Spring an ―Islamic awakening‖ against Israel and the United States. Turkey, on the other hand, per-

ceived them as freedom and democracy fighters. Hence, there was a huge ideological difference in 

the perception of the basic reasons of the uprisings in the region. Although Iran claims that the Arab 

Spring was equivalent to her own revolution, recent developments seem to indicate the otherwise. 

Newly elected governments and the people living in the Middle East are, seemingly, praising the 

―Turkish model‖ not the ―Iranian theocracy‖ according to recent surveys made by several organiza-

tions. Turkish model is used to define a state which is moderately Islamic but secular in general and 

enjoys the earnings of democracy and free market economy, whereas the Iranian theocracy by defini-

tion refers to the opposite. The policies of Turkey and Iran that compete for expanding their regional 

influence have differentiated from each other during the ―Arab Spring‖ era. (5, 6, p.241) 

In fact, the core issue in the competition between Turkey and Iran with reference to the ―Arab 

Spring‖ relates to the ability of each to impose its model to the post-revolutionary Arab states. Turkey 

espouses a model based on democracy, Islamic moderation and integration with the international 

community. Iran looked at the mass demonstrations across the Middle East as a Western-inspired 

conspiracy against the Islamic world. The Erdoğan government, however, saw it as an opportunity for 

a more democratic Middle East led predominantly by the Muslim Brotherhood. (18) Iran, on the other 

hand, supports its Islamic model, which is based on anti-Western and anti-Israel approach, to be im-

plemented. The last visit of Turkish Prime Minister Erdoğan to Egypt deepened this competition. Pri-

or to the visit, the prime minister sat for an interview with an Egyptian private satellite TV channel, 

wherein he addressed Egyptians, saying, ―Do not be wary of secularism. I hope there will be a secular 

state in Egypt.‖ (7) 

Regarding the competitive ideological and geopolitical interests of the two countries, Iran‘s 

doubts about Turkey follow two lines. The first concern is over the Turkish model, which represents a 

country that has Muslim majority, but at the same time implements Western values. The second con-
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cern includes the question of whether the AKP‘s foreign policy really has a neo-Ottomanist vision. 

Regarding the first concern, Iran perceives the Turkish model as a challenge against its Islamist mod-

el to the Muslim world. Although Iranian Foreign Minister Ali Akbar Salehi asserted that ―Islam is 

one and concepts such as ‗Iranian Islam‘ and ‗Turkish Islam‘ do not exist,‖ recently published Iranian 

sources focus largely on the differences between ―Turkish Islamists‖ and ―Iranian Islamists.‖(4) 

Despite opposite thoughts of the reasons and the aims of the uprisings, Turkey and Iran were ac-

tually in the same side, as they both supported revolutionary movements in Tunisia and Egypt. How-

ever, Turkey‘s participation in NATO operation on Libya against Qaddafi and Iran‘s support for Shi-

ite regime in Syria and Turkey‘s support for rebels tinted their opposing policies. Turkey, in the case 

of Libya, due to significant economic interests, remained cautious about providing support for the 

protesters and reluctant to give its approval to the NATO intervention. Prime Minster Erdoğan even 

claimed that the NATO intervention ―would be absurd, unthinkable and useless‖. Davutoğlu was also 

in line with Erdoğan, as in his article titled ―Principles of Turkish Foreign Policy and Regional Politi-

cal Structuring‖ stated that ―we expressed our opposition to foreign intervention because this region‘s 

future has to be decided by its people‖. Both leaders were mostly afraid of facing an ―Iraq-like sce-

nario‖ again that would probably cause trouble. Increasing turmoil in Libya, French government‘s 

rising role in this particular case and the fear of both losing the support of the Arab street and prestige 

in the international arena, Turkey decided to take generally a passive part in NATO intervention into 

Libya. On March 24, 2011 Turkish Parliament approved Turkish participation in NATO intervention. 

Iran, on the other hand, believed that the intervention was another example of imperialism and 

warned Arabs not to be fallen into the hands of the Western powers. At the results, although Iran sup-

ported the protesters, its stance against NATO operation in Libya was highly condemning. (6, p.244) 

The outburst of protests and social unrest in Syria was conditioned, as in other countries of North 

Africa and the Middle East, by political, economic and social factors, and constitutes a serious chal-

lenge for the security of the Middle East. Several regional ―players‖ are indirectly and directly en-

gaged in the course and solution of the conflict: Turkey, Saudi Arabia and Qatar as well as Iran. The-

se countries have been competing for years to gain some influence in Syria. The events of the Arab 

Spring have both a regional and international dimension. The West, represented mainly by the United 

States, Russia and China, has also joined the international discussion concerning the development of 

an effective method of ending the dispute and the future of the country currently facing the civil war. 

Thusly, Iran uses the recent Arab uprising as an opportunity to create alliances with countries whose 

former dictators had written off any sort of relationship with the Islamic Republic. Given the extent of 

relations concerning Russia, China and Iran with Syria on the one hand and the United States and Eu-

rope as well as Turkey, Saudi Arabia and Qatar towards the Middle East on the other, it can be con-

cluded that Syria currently constitutes a subject around which convergent interests of two „coalitions‖ 

are colliding. The geopolitical leadership in the region is the ‗prize‘ for winning the competition. (9, 

p.154) 

Syria, as the only alliance among Arab and non-Arab countries, enjoys a high priority in Iran‘s 

foreign policy apparatus, in particular due to its position as a frontline of resistance against Israel and 

its crucial role in Iran‘s access to and support of regional Islamic militias, Hezbollah and Hamas. That 

is why Iran has taken all necessary measures to maintain the Bashar Al-Assad regime after the Syrian 

riot. On the other hand, Turkey, with the aim of exerting further influence in the region, downplaying 

Iran‘s regional power and reviving its ancient hegemony has adopted an opposing stance toward the 

Syrian developments in order to topple the Bashar Assad regime. (16, p 1545) In the meanwhile, Tur-

key backed the opponents, and the Shia militant organization Hezbollah, which Iran supported, was 
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involved in the civil war in Syria. (2)  

The Syrian issue also created major tensions between Turkey and Iran as the two powers rose to 

leadership positions on opposite sides of the political divide. The Iran-Turkey rapprochement is based 

on economic considerations: Iran is the second-largest supplier of natural gas to Turkey and provides 

Turkey with 40 percent of its oil. Turkey is a major exporter to Iran of manufactured goods. (13) A 

risk for Turkey‘s policy toward Syria is the probability of worsening political and economic relations 

with Iran (gas deliveries), which perceives Syria as a key Arab ally and partner in the Middle East. 

Moreover, it will result limit economic exchanges between Turkey and the countries of the region, in 

which Syria has had the role of a transitory point. The difficulties of accessing the petroleum reserves 

from the countries of the Persian Gulf should be also considered as probable. The presence of these 

dangers considerably weakens Turkeys‘ geopolitical and geo-economic position in the region. (9, 

p.155) 

Even though the differences between Iran and Turkey surged over the crisis in Syria, moderate 

Iranian President Hassan Rouhani exercised considerable restraint and tried to diffuse tensions. How-

ever, he was not the only leading player to have an impact. Hardliners in Tehran, who own giant me-

dia conglomerates and dominate national television, staged a massive propaganda campaign against 

Turkey, and specifically targeted Recep Tayyip Erdoğan, accusing his family members of buying 

smuggled oil from the Islamic State terrorists – something which enraged the Turkish leader and 

prompted his blunt response. (10) 

In Syria, after unsuccessful attempts to press the allied regime of Bashar al-Assad to reform, 

Turkey converged with Sunni Gulf monarchies in calling for a regime change in Damascus and in 

sustaining the Syrian opposition forces both logistically and financially. On the other hand, Iran gave 

strong support to its longstanding ally in Damascus. Therefore, the crisis progressively transformed 

into both civilian conflict and a proxy war between the most influential regional actors, also becom-

ing the main fault line of the Sunni-Shia divide in the Middle East. Having both ideological and geo-

political dimensions, Sunni-Shia rivalry has increasingly intensified after internal developments in 

Iraq (a Sunni regime under Saddam Hussein with a sizeable Shia community), brought the country 

closer to Iran, and reached its peak with the conflict in Syria. For the Sunni camp, led by Saudi Ara-

bia, a change of regime in Damascus – even through international military intervention – would im-

ply a reduction of Iranian influence and aspirations in the Middle East. On Iran‘s side, a post-Assad 

Syria ruled by Sunnis, who represent the majority of the Syrian population, would be the worst sce-

nario as this result would weaken the Shia crescent, endanger Tehran‘s ties with Lebanese Hezbollah 

and reduce its regional leverage. (20, p.5) Thusly, the negative effects of Turkey and Iran on Syrian 

politics on Turkey Iranian relations have been increasing in recent years. (3) 

Furthermore, Iran influences to region increasingly continue conducted with military activities in 

Syria, Bahrain and Yemen. Furthermore the elimination or struggle of the Sunni extremist groups in 

Syria and Iraq by Iran gave opportunity to dominate region against to United States, Saudi Arabia and 

Turkey. (5) 

An other side, in July 2015, ―spring‖ came after the resolution of the nuclear issue between Iran 

and the West. These initial gains would turn into economic and political long-term gains. More fun-

damentally, the lifting of sanctions on Iran will bring Ankara and Tehran closer together due their 

shared economic interests. (11) As long as any long-term effects of international agreements will 

promote economic and geopolitical competition between Turkey and Iran. The first signs of this start-

ed to be seen in the Syrian crisis. (1) 

Deterioration of Turkish-Iranian relations due to the Syrian crisis has also impacted on intelli-
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gence cooperation to counter PKK and PJAK activities. The Turkish government suspects Syria and 

Iran of providing support to the main Kurdish insurgent group, the Kurdistan Worker's Party (PKK). 

As the unrest in Syria has spread, the Assad regime's control over the Kurdish areas along the Turk-

ish-Syrian border has eroded, deepening Turkish anxieties that this will strengthen calls for greater 

autonomy among Turkey's own Kurdish population. Turkish leaders fear that Syria and Iran may use 

Turkey's vulnerabilities on the Kurdish issue in an attempt to reshape Turkey's policy toward the Syr-

ian regime. (20, p.5, 8)  

As the mutual distrust between Turkey and Iran has grown, and the sectarian elements of the con-

flicts in the region have become more prominent, Turkey has shifted its foreign policy towards an ob-

jective of national security interests and peace in the region. In light of this shift, Turkey is also close-

ly watching the events in Yemen after the Ansarollah Shiite opposition group took over the country in 

February 2015. Ansarollah, or ―Houthis‖ as the followers are commonly referred to, adhere to a 

branch of Shiite Islam known as Zaidism and differ only minimally from Iranian Twelver Shia Islam. 

Allegations have been made that Ansarollah, like Hezbollah, is a proxy for Iran‘s revolutionary agen-

da and that Iran has provided material support to the group for its aggression in Yemen. And, while 

the Iranian Foreign Ministry has repeatedly denied these allegations, elements of the Iranian con-

servative radicals have said otherwise. On 16 December 2014, ―Ali Akbar Velayati, the foreign af-

fairs adviser to Khamenei, asserted that Iran‘s influence stretches now ‗from Yemen to Lebanon‘‖. 

What is clear is that many Shiites regard the Supreme Leader of Iran as the leading Shiite authority 

and pledge allegiance to the leader over ethnic or territorial allegiances. Thus, ―Yemen is now within 

Iran‘s sphere of influence and is viewed as a new member of the ‗axis of resistance,‘ which encom-

passes Syria, Lebanese Hezbollah and Iraqi Shiite militants. This axis is an Iran-led alliance of state 

and non- state actors in the Middle East that seeks to primarily confront Western interests and Israel‖ 

(19, p.43) 

Turkey is simply seeking to expand its scope of influence and to advance in the competition: 

more influence in Iraq and the region and a tougher competition with Iran. (12) The U.S. withdrawal 

from Iraq has created a power vacuum and could eventually shift the regional balance of power, espe-

cially if Iraq backs Iranian policies toward Saudi Arabia and the Gulf Cooperation Council. While 

Tehran‘s sound ties with Shia authorities in Baghdad have shifted the country in the Islamic Repub-

lic‘s sphere of influence, the AKP government has intensified its economic and energy relations with 

the autonomous Kurdistan regional government (KRG) in North Iraq, provoking strains in relations 

not only with the Iraqi central government but also with the United States. Indeed, the American ad-

ministration opposes any move that could en danger Iraq‘s stability and encourage its territorial disin-

tegration. Turkey‘s need to diversify energy suppliers for its economy was the catalyst for closer rela-

tions with oil-rich Iraqi Kurdistan‘s gaining oil supply and other contracts without the consent of the 

central government in Baghdad. However, Turkish activism –Turkey has become the KRG‘s main 

economic partner in the last few years – was seen as a destabilizing factor in Baghdad and conse-

quently in Tehran, and Iraqi president Nouri al-Maliki declared that Turkey was an ―enemy state‖ in-

terfering in Iraq‘s internal affairs, because of its support for his political rivals. (8) 

After 2011, the Sunni-Shiite tension has escalated in Iraq, and most importantly, it can not catch 

the support of its first years of occupation, but especially in the end of 2013, the Islamic State of Iraq 

and Syria (ISIS) has started the stage for the country to gain ground. With the ISIS gaining power in 

Iraq in 2013, Turkey-Iran competition has recently started to live on Iraq. In this context, Turkey sup-

ports Iraq in the name of combating terrorism and strives to defend the common security interests. 

Iran, on the other hand, supported Iraq army and Shiite groups for regional interests. Other side, Tur-
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key and Iran took placed in different camps to fight with ISIS. Despite their agreement on the strug-

gle against ISIS, they policies are quite different from each other. At the same time, this clearly 

demonstrates the regional level competition between Turkey and Iran.  

Thus, Arab Spring have created simultaneous opportunities for and challenges to the Iran-Turkey 

relations. Opportunities arise from the fact that the establishment of national-Islamic governments 

with independent outlooks would cause Iran and Turkey to depart from their lonely geopolitics as 

non-Arab states, finding new friends and political coalitions. The challenges to Iran-Turkey relations, 

however, center around their regional roles in managing the Arab developments particularly concern-

ing the Syrian crisis where the two states have considerable differences. (14, p.68) This was caused 

by a geopolitical struggle in the Middle East. This struggle all the Middle East, including Syria, Iraq, 

Yemen and others.  

Conclusion:  

The popular uprisings in the Middle East, referred to as Arab Spring, caused great changes in the 

region. With the beginning of the Arab uprisings, the two neighboring countries in the Middle East – 

Turkey and Iran were positioned in opposing poles and tried to gain of their own regional interests. 

The friendship turned into a steadily rising competition again. The competition has not only focus on 

geopolitical rivalry, between Turkey and Iran, also their competitive ideological interests throughout 

the Middle East.  

Identification of the international system and the region of the two countries by different perspec-

tives constitutes an obstacle for them to form a common policy even if they have common interests in 

relation to some regional problems. Different components have played an essential role in intensify-

ing competition. Syrian conflict, Yemen crisis, Sunni-Shiite rivalry, emergence of ISIS, PKK and 

PJAK activities and others caused an increasing rivalry between Turkey and Iran. Nevertheless, bilat-

eral relations particularly economic cooperation have continued in a new era between Ankara and 

Tehran. 
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ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ГРУЗИИ В КОНТЕКСТЕ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ИНТЕРЕСОВ США 

 

В статье рассматриваются причины и результаты цветной революции в Грузии. Обос-

новывается, что революция в Грузии в основном отвечала интересам США, так как смена 

«неугодных» властей в различных странах мира рассматривается в качестве одного из 

направлений стратегической деятельности Соединенных Штатов.  Эта тактика обеспече-

ния стратегических интересов была применена уже в некоторых странах. Лояльные к США 

политические власти эффективно содействуют в процессе реализации интересов США.    Все 

революции, организованные на постсоветском пространстве имеют общие черты. После то-

го, как в Грузии была совершена цветная революция, внешнеполитический курс страны полно-

стью был пересмотрен. Прозападный внешнеполитический курс Грузии стал приоритетом 

новой политической власти. 

Ключевые слова: Грузия, США, цветная революция, геополитические интересы, государ-

ственный переворот. 
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COLOR REVOLUTION IN GEORGIA IN THE CONTEXT OF GEOSTRATEGIC 

INTERESTS OF THE USA 

 

In article is considered the reasons and results of color revolution in Georgia. It is proved that 

revolution generally was equitable in Georgia to interests of the USA. As change of the "objectiona-

ble" authorities is considered as one of the directions of strategic activities of the USA worldwide. 

This tactics of ensuring strategic interests has already been applied in some countries. The political 

authorities, loyal to the USA, effectively assist in implementation process of interests of the USA. All 

revolutions organized in the former Soviet Union have common features. After in Georgia a color 

revolution was made, the foreign policy of the country was completely reviewed. The westernized for-

eign policy of Georgia became a priority of the new political power. 

Keywords: Georgia, USA, color revolution, geopolitical interests, coup. 
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GÜRCÜSTANDA BAġ VERMĠġ RƏNGLĠ ĠNQĠLAB ABġ-ın GEOSTRATEJĠ 

MARAQLARI KONTEKSTĠNDƏ 

 

Məqalədə Gürcüstanda baş vermiş rəngli inqilabın səbəbləri və nəticələri müzakirə edilir. 

Müxtəlif ölkələrdə ―arzuolunmaz‖ hakimiyyətlərin dəyişməsi ABŞ-ın strateji fəaliyyətinin 

istiqamətlərindən biri olduğu qeyd edildiyi halda Gürcustan inqilabının Birləşmiş Ştatların mara-

qlarına uyğun olduğu sezilir. Geostrateji maraqların bu cür təmin edilməsi  taktikası artıq bəzi ölk-
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ələrdə istifadə olunmuşdu. Birləşmiş Ştatlara  loyal olan siyasi quvvələr tərəfindən ABŞ-ın mara-

qlarının həyata keçirilməsinə səmərəli dəstək verilir. Post-sovet məkanında təşkil olunmuş bütün inqi-

labların ümumi xüsusiyyətlərinin olduğu vurğulanır. Gürcüstanda rəngli inqilab həyata keçiriləndən 

sonra ölkənin xarici siyasətinə tamamilə yenidən baxıldı. Qərbyönümlü xarici siyasət kursu 

Gürcüstanın yenı siyasi hakimiyyətinin əsas prioritetinə çevrildi. 

Açar sözlər: Gürcüstan, ABŞ, rəngli inqilab, geosiyasi maraqlar, dövlət çevrilişi. 

 

Dünya iqtisadiyyatının qloballaĢması kontekstində inkiĢaf etmiĢ ölkələr özlərinin xarici siyasi 

rəqabətədavamlılığı məsələsinə xüsusi diqqət yetirməyə baĢladılar. Yəni, milli maraqların və 

təhlükəsizliyin etibarlı təmin edilməsi və potensial rəqiblərə qarĢı ―effektiv‖ mübarizə aparmaq im-

kanlarına sahib olmaq məsələsi həmiĢəkindən daha artıq aktuallıq kəsb eməyə baĢlamıĢdır. XX əsrin 

sonlarının və XXI əsrin əvvəllərinin reallıqları aydın göstərdi ki, dünyanın aparıcı dövlətlərinin 

özlərinin milli maraqların və milli təhlükəsizliyin təmin edilməsində təkcə onların malik olduqları 

siyasi, iqtisadi və hərbi potensialları tam yetərli deyildir. Xüsusilə ABġ və Qərbi Avropanın aparıcı 

ölkələri strateji maraqlarının olduğu regionlardakı dövlətlərdə onların bu maraqlarının reallaĢmasına 

dəstək verəcək hakimiyyətlərin formalaĢdırılmasına çalıĢırlar. Həmçinin, mövcud hakimiyyətlərin 

müxtəlif vasitələrlə loyal münasibətlərinə nail olmağa çalıĢırlar. 

Ötən əsrin 90-cı illərindən baĢlayaraq ABġ onun maraqlarına cavab verməyən hakimiyyətlərin 

devrilməsi taktikasını Yuqoslaviyada, Rumınıyada Gürcüstanda, Ukraynada və Qırğızstanda ―uğurla‖ 

sınaqdan keçirərək bu ölkələrdə özünün tam və ya qismən nəzarətini təmin edə bilmiĢdir. ABġ-ın ha-

kimiyyətləri devirərək özünə yaxın dairələrin iqtidarını təmin etməsi taktikasını mütəxəssislər 

―məxməri‖ və ya ―rəngli‖ inqilab adı altında təqdim edirlər. 

Hər Ģeydən öncə qeyd etmək lazımdır ki, postsovet ölkələrində baĢ verən inqilablar arasında 

kifayət qədər oxĢar məqamlar tapmaq mümkündür. Yəni, təhlillərimiz göstərir ki, bu inqilabların 

hamısı demək olar ki, eyni ssenari üzrə baĢ vermiĢdir. Bizim nəzərdən keçirdiyimiz kontekstdə isə, 

inqilablar üçün ən ümumi cəhət xarici amilin rolunun həlledici olması ilə bağlıdır. Belə ki, inqila-

bların hazırlandığı və həyata keçirildiyi dövrlərdə maraqlı xarici subyektlərin, xüsusilə də ABġ-ın 

davranıĢlarını və ABġ mətbuatının mövqeyini təhlil etməklə, əmin olmaq mümkündür ki, proseslər 

birbaĢa olaraq ABġ-ın geosiyasi və geoiqtisadi maraqları kontekstdə cərəyan etmiĢdir. ABġ-ın 

proseslərdə birbaĢa açıq iĢtirakını sübut edəcək dəqiq dəlillər olmasa da, bir çox məqamlar  rəngli 

çevriliĢlərin onun maraqlarına cavab verdiyini sübut edir. Bundan baĢqa, postsovet respublikalarında, 

yəni, Gürcüstanda, Ukraynada və Qırğızstanda küçə etirazları ABġ-a birbaĢa bağlılığı olan C. Soro-

sun ―Açıq cəmiyyət‖ fondu, Harvard universiteti,  Beynəlxalq respublika institutu və Milli demokra-

tiya institutu, Karneqi fondu, Beynəlxalq qeyri-zorakı münaqiĢələr mərkəzi və s. kimi təĢkilatlar 

tərəfindən maliyyələĢdirilmiĢdir ki, bu da ABġ-ın proseslərdə ciddi maraqları olan tərəf kimi çıxıĢ 

etməsindən xəbər verir. Göründüyü kimi, ABġ strateji baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edən ayrı-

ayrı regionlardakı ölkələrdə özünə loyal hakimiyyətlərin formalaĢdırılmasını geosiyasi və geoiqtisadi 

maraqlarının etibarlı Ģəkildə təmin olunmasının əsas yollarından biri kimi nəzərdən keçirir. Təsadüfi 

deyildir ki, hakimiyyətin qeyri-leqal yolla həyata keçirilməsi ABġ mətbuatında ―demokratiyaya 

doğru atılan addım‖ kimi  təqdim olunurdu və ABġ hökuməti bu rəngli dövlət çevriliĢləri nəticəsində 

formalaĢmıĢ hakimiyyətlərə hərtərəfli dəstək verməyə hazır olmuĢdur. Öz növbəsində Rusiya da 

qərbmeylli kurs götürən postsovet respublikalarına qarĢı bütün vasitələrlə təzyiqlər və təhdidlər 

etməkdən çəkinmirdi. Belə ki, hər üç respublikada Qərbin dəstəklədiyi inqilablar yolu ilə hakimiyyətə 

gəlmiĢ siyasi qüvvələrə Rusiyanın münasibəti birmənalı olmamıĢdır.[4, s.79] 

Həmçinin, diqqət yetirsək, görərik ki, ABġ rəngli inqilablardan həm də Rusiyanı tədricetmə 
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strategiyasını reallaĢdırmaq üçün fəal istifadə etməkdədir. ABġ-ın bütün diqqətini Rusiya ətrafında 

―anakonda‖ həlqəsi qurmağa yönəltməsi ümumiyyətlə, Avrasiyada onun bir dövlət kimi hiss olun-

mamasına hesablanmıĢdır. Fikrimizcə, H. Makkiinderin yanaĢmasına müəyyən korrektələr etmək 

mümkündür. Daha doğrusu, hər Ģeyi öz adı ilə səsləndirmək gərəkdir. Yəni, Avrasiyanın 1/3-ni Rusi-

ya tutur. Deməli Avrasiyanın əhəmiyyətli hissəsi Rusiyanın əraziləridir. Avrasiyaya nəzarət həm 

Rusiyaya nəzarət deməkdir. Buradan Makkinderin fikirlərinə qarĢı öz mövqeyimizi sərgiləyə bilərik. 

Belə ki, H. Makkinder hesab edir ki, ġərqi Avropaya nəzarət Avrasiyaya nəzarət imkanları açır. 

Fikrimizcə, ġərqi Avropaya nəzarəti birmənalı olaraq hələ Avrasiyaya nəzarət hesab etmək olmaz. 

Rusiyanı nəzarət altına almaqla Avrasiyaya real sahiblənmək mümkündür. Ġkinci dünya 

müharibəsindən sonra ABġ-ın demək olar ki, bütün  davranıĢlarından bizim irəli sürdüyümüz tezisə 

həssaslıqla yanaĢıldığı hiss olunur. Belə ki, ABġ-ın Rusiyanı tam iflic vəziyyətinə salmağa çalıĢdığı 

heç kimdə Ģübhə yaratmır. Onu da qeyd edək ki, ABġ bu istiqamətdə müəyyən ciddi uğurlara imza 

ata bilmiĢdir. 2013-cü ilin dekabrından etibarən Ukraynada start götürən proseslərin sonrakı inkiĢafı 

da göstərdi ki, Rusiya kifayət qədər aciz bir duruma salınmıĢdır. Hətta, hazırkı mərhələ üçün qeyd 

edə bilərik ki, ABġ-ı dünya liderliyinə ―çəkən‖ lokomotiv rolunu oynayan NATO baĢlıca hədəfini 

vura bilmiĢdir. Belə ki, NATO-nun ilk baĢ katibi olmuĢ Hastinq Layonel Ġsmey NATO-nun baĢlıca 

vəzifəsini ―Avropa qitəsində ABġ-ı daxildə, Rusiyanı xaricdə, Almaniyanı isə nəzarətdə saxlamaq‖ 

kimi səciyyələndirmiĢdir.[5]  NATO-nun bu hədəfini vurduğunu əsaslandırmaq üçün əlavə arqument-

lərə ehtiyac yoxdur. Belə ki, SSRĠ-nin varisi sayılan Rusiya Mərkəzi və ġərqi Avropadan qoĢunlarını 

çıxarmıĢdır, ABġ isə əksinə, qitədə özünün siyasi və hərbi mövcudluğunu qoruyub saxlamaqla 

yanaĢı, həm də mövqelərini kifayət qədər möhkəmləndirmiĢdir. Hətta, təsir dairəsini Baltikyanı 

respublikalar qismində Rusiyanın nəzarətində olan ərazilərə yaymağı bacarmıĢdır. Buradan belə 

qənaətə gəlmək olur ki, ABġ NATO vasitəsilə Avrasiya üzərində nəzarəti ələ keçirmə strategiyasını 

uğurla davam etdirir. ABġ-ın NATO vasitəsilə artıq Avropanın tam nəzarətə saxladığı aĢkar müĢahi-

də olunur. ABġ-ın patronajı altında NATO-nun yaradılması həm Avropaya, həm SSRĠ-yə qarĢı 

yönəlmiĢdir. NATO-nun yaranması ilə Qərbi Avropa ölkələri demək olar ki, sırf öz ixtiyarlarında 

olan hərbi gücdən məhrum oldular. Hərbi gücə malik olmayan dövlət isə təbii ki, ciddi qəbul oluna 

bilməz. ABġ-ın da məqsədi məhz Avropa dövlətlərinə qeyri-ciddi xarakter verməkdən ibarət idi ki, 

buna da nail ola bilmiĢdir. Belə ki, bu gün Avropada real olaraq ABġ-a qarĢı çıxacaq bir dövlət yox-

dur. Amma bunu arzulayan dövlətlər çoxdur.[7, s.102] 

Beləliklə, Ukraynada 2004-cü və 2014-cü illərdə cərəyan edən məlum proseslərin hansı məqam-

lara xidmət etməsi haqqında kifayət qədər təsəvvürlərə malik olduq. Məlum olduğu kimi, 2003-cü 

ildə Gürcüstanda dövlət çevriliĢinin ―rəngli‖ inqilab metodu uğurla tətbiq olunduqdan sonra 2004-cü 

ildə analoji strategiya Ukraynada təkrar olundu. Bu zaman Ukranda ABġ-la Rusiya arasında mövqe 

savaĢı açıq müĢahidə olunurdu. Rusiya bütün mümkün vasitələrlə V. Yanukoviçi dəstəklədiyi halda, 

V. YuĢenkonun baĢında dayandığı inqilab düĢərgəsi maliyyə dəstəyini, Gürcüstanda olduğu kimi, 

ABġ-ın müxtəlif qeyri-hökumət təĢkilatlarından və C. Sorosdan alırdı. Ukraynadakı proseslərin 

Gürcüstandakının tam oxĢarı olduğunu sübut edən mühüm məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, 

inqilab öncəsi Gürcüstanda olduğu kimi(Kmara-yetər), Ukraynada da ―Pora‖ (vaxtdır) adlı inqilabçı 

gənclər təĢkilkatı yaradılmıĢdır.  Gürcüstanda olduğu kimi, Ukraynada da hakimiyyətin 

devrilməsində həlledici rolu məhz bu gənclər təĢkilatı oynamıĢdır.[6] Onların təlimatlandırılmasında 

yenə də Serbiyanın inqilabi hərakatının liderləri və üzvləri yaxından iĢtirak etmiĢlər. Hətta, hələ 

2003-cü ildən baĢlayaraq bu hərakatın üzvlərinin Ukrayna ərazisinə səfərləri də təĢkil olunurdu. 

Bütün bunlar göstərir ki, Ukraynada hakimiyyət dəyiĢikliyi haqqında artıq qərbdə qərar verilmiĢdir. 

Bu qərarın reallaĢdırılması vaxtı kimi isə 2004-cü ilin payızında keçiriləcək prezident sekçiləri dövrü 
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müəyyənləĢdirilmiĢdir. 

ABġ xüsusi strateji maraqlara malik olduğu regionlarda onun ―arzularına uyğun‖ mövqe nümayiĢ 

etdirərəcək hakimiyyətin formalaĢmasına çalıĢır. Bu mənada, qısaca olaraq ABġ üçün Gürcüstanın 

üstün əhəmiyyətini Ģərtləndirən məqamları nəzərdən keçirək. Hər Ģeydən öncə qeyd edək ki, 

Gürcüstanın dünyanın iki supercünün kəskin toqquĢduğu ərazi olduğu aĢkardır. Rusiya ənənəvi olar-

aq Gürcüstan üzərində keçmiĢ nəzarət imkanlarını qoruyub saxlamağa və ötən əsrin 90-cı illərində 

demək olar ki, tamam itirmiĢ olduğu mövqelərini qismən də olsa da geri qaytarmağa çalıĢır. Bununla, 

Rusiya həm də Qara dənizə ―kənar‖ subyektlərin sərbəst çıxıĢ və nəzarət imkanlarını önləmək istəyir. 

SSRĠ-nin süqutundan sonra, xüsusilə də, XXI əsrin gəlməsi ilə Qara dənizin geosiyasi, iqtisadi mara-

qların ciddi kəsiĢmə nöqtəsinə və maraqlı dövlətlərin hərbi fəallıqlarının əhəmiyyətli dərəcədə artdığı 

bir məkana çevrilmiĢdir. Çoxsaylı nəqliyyat dəhlizlərinin buradan keçməsi, intensiv Ģəkildə  sualtı 

boru xətlərinin çəkilməsi, böyük həcmdə karbohidrogen ehtiyyatlarının proqnozlaĢdırılması və s kimi 

məqamlar Qara dənizin daha fəal ―geosiyasi oyunlar‖ arenasına çervilməsini ĢərtləndirmiĢdir. Avro-

panın həyati vacib maraqları sırasında stabil enerji təchizatının ön sırada yer alması faktoru da Qara 

dənizin geosiyasi və geoiqtisadi əhəmiyyətini artırır. Belə ki, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin 

olunmasında Qara dəniz vasitəsilə Xəzər hövzəsindən enerji daĢıyıcılarının nəqlinin xüsusi çəkisi 

artmaqdadır. Avropanın Enerji təhlükəsizliyinin etibarlı təmin olunmasına yönəlmiĢ mövcud və  po-

tensial layihələrdə Qara dənizin strateji yeri vardır. ABġ-da və Avropada Qara dənzi Xəzər 

hövzəsindən Avropaya doğru istiqamətlənmiĢ enerji dəhlizinin təbii davamı kimi nəzərdən keçirilir. 

Bütün bu amillərin fonunda Qara dəniz ABġ-ın xüsusi diqqət zonasına çevrilmiĢdir. Qara dəniz 

ətrafında ABġ-ın və müttəfiqlərinin xüsusi strategiya üzrə fəallıq göstərməsinin səbəbi isə fikrimizcə, 

hər Ģeydən öncə regiona çıxıĢ imkanlarının yalnız SSRĠ-nin süqutundan sonra, yəni, çox da uzun 

olmayan zamandan etibarən əldə edilməsi ilə izah oluna bilər. Belə ki, Qara dənizdə daha ciddi 

mövqelərə və müvafiq olaraq təsir imkanlarına malik olmaq, beləliklə, qısa zaman kəsiyində 

təĢəbbüsü tam ələ almaq üçün daha çoxvektorlu strategiyanın reallaĢdırılması tələb olunurdu. Bu 

strategiyanın istiqamətlərindən birini də məhz   Gürcüstanda və Ukraynada inqilabların reallaĢdırıl-

ması təĢkil edirdi. Aydındır ki, regionla bağlı maraqların daha rahat və etibarlı təmin olunması üçün 

region ölkələrinin yaxından dəstəyinə ehtiyac var idi. Qara dəniz hövzəsi ölkələrinin tam dəstəyinə 

(postsovet ölkələri nəzərdə tutulur) nail olmaq üçün isə ABġ-a və təbii ki, onun maraqlarına loyal 

münasibət sərgiləyəcək hakimiyyətlərin formalaĢdırılması ―uğurlu‖ çıxıĢ yolu kimi 

müəyyənləĢdirilmiĢdir. 

Bu baxımdan, ötən əsrin 90-cı illərində ABġ və Avropa Ġttifaqı Qara dəniz hövzəsi dövləti kimi 

Gürcüstanı özlərinin geosiyasi və geoiqtisadi maraqları zonası elan etdilər. Bu kontekstdə ABġ 

Gürcüstanda real nəzarət imkanlara sahiblənməyi regionla bağlı xarici siyasi və iqtisadi fəaliyyətinin 

vacib trendlərindən biri kimi müəyyənləĢdirmiĢdir. Bununla, ABġ Qara dənizdə cərəyan edən ge-

osiyasi və geoiqtisadi proseslərə daha real nəzarət və təsir etmə imkanları əldə edə bilərdi. Təbii ki, 

bu istiqamətdə baĢlıca hədəflərdən biri də Rusiyaya qarĢı əlavə təziq rıçaqları əldə etməkdən ibarət 

idi. Belə ki, enerji daĢıyıcılarının vacib tranzit kommunikasiyalarının keçdiyi Qara dənizə ABġ-ın və 

müvafiq olaraq NATO-nun tam nəzarət imkanlarının yaranmasını Rusiya özünün regionda hərbi-

siyasi və iqtisadi təhlükəsizliyinə ciddi təhdid kimi qiymətləndirirdi.   Həqiqətən də, ABġ-ın bu 

strategiyasının özü üçün müvafiqliyini zaman sübut etdi. Belə ki, hazırkı mərhələdə Qara dəniz re-

gionundakı vəziyyətin ABġ-Gürcüstan münasibətlərindən əhəmiyyətli dərəcədə asılı olması ilə bağlı 

əksər tədqiqatçıların mövqeləri identiklik təĢkil edir. 

Təhlillərimizə əsasən, Gürcüstanın ABġ üçün xüsusi strateji əhəmiyyətini bir sıra  konkret 

məqamlarını önə çəkə bilərik. Hər Ģeydən öncə ABġ bütövlükdə Cənubi Qafqazda gələcək strateji 
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planlarının həyata keçirilməsi üçün Gürcüstanı istinad nöqtəsi kimi nəzərdən keçirir. Təbii ki, bunun 

obyektiv əsası vardır. Belə ki, Gürcüstanın Cənubi Qafqazdakı mövqeyi üstün stratejiliyi ilə fərqlənir. 

Gürcüstanda möhkəmlənmək, ilk növbədə, buradan keçən enerji nəqli xətlərinə nəzarət və Xəzər 

hövzəsinə doğru ―uğurlu‖ geosiyasi və geoiqtisadi ekspansiya üçün strateji platsdarma malik olma 

imkanları kimi nəzərdən keçirilir. Bundan baĢqa, ABġ gələcəkdə Gürcüstanda hərbi bazalarını 

yaratmaqla özünün regionda hərbi mövcudluğunu təmin etməyi planlaĢdırır. Postsovet məkanına 

münasibətdə ―nostalji‖ hissləri həmiĢəki kimi güclü  olan Rusiya isə seyrci qalmayacağı Ģübhəsizdir. 

Bu baxımdan, ABġ-a yerli ―həmfikirlərin‖ köməyi olduca gərəkli idi. Bu nail olmaq üçün isə ―həm-

fikirlərin‖ hakimiyyətdə olması tələb olunurdu. Təbii ki, ABġ-ın strategiyasına oxĢar strategiyanı 

Rusiya da reallaĢdırmaq istiqamətində cəhdlərini heç vaxt səngitməmiĢdir. Sadəcə, bu istiqamətdə 

ABġ –ın siyasi texnologiyalarının daha iĢlək olduğu aydın müĢahidə edilirdi. 

Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Gürcüstanda hakimiyyət uğrunda gərgin çəkiĢmələrdə Z. 

Qamsaxurdiyanı üstələyərək hakimiyyətə gələn E. ġevardnadzeyə ABġ və AĠ baĢlanğıcda kifayət 

loyal münasibət sərgiləyirdilər, hətta, bəzi məqamlarda onu ―öz adamları‖ kimi qəbul edirdilər.  Bir 

sıra tədqiqatçılar E. ġevardnadzenin Gürcüstanda hakimiyyətə gəliĢini ABġ üçün böyük ―geosiyasi 

hədiyyə‖ kimi səviyyələndirmiĢdilər. Bu cür düĢünməyin müəyyən obyektiv əsaslarının olduğunu 

söyləmək mümkündür. Belə ki, SSRĠ Xarici ĠĢlər Nazirliyinə rəhbərliyi dönəmində E. ġevardnadzen-

in davranıĢlarında Qərbə meyllilik aĢkar hiss olunurdu. Qərbdə ġevardnadzenin soyuq müharibənin 

sona çatmasında xüsusi rolunun olduğu da qeyd edilirdi. E. ġevardnadzenin bir sıra prinsipial 

məsələlərdə belə güzəĢtə getdiyi məqamlara Ģahidlik etmiĢ ABġ və onun Qərbdəki müttəfiqləri onun 

hakimiyyətinə qayıdıĢına böyük optimizm ilə yanaĢırdılar. Proseslərin sonrakı inkiĢaf məntiqi 

göstərdi ki, belə optimizm əbəs deyildi. Belə ki, hakimiyyətinin ilk illərində ġevardnadze Gürcüstanın 

ABġ və əsasən, onun siyasətinin hərbi-siyasi dəstəkçisi rolunda çıxıĢ edən NATO-ya yaxınlaĢması 

istiqamətində titanik addımların atılmasına rəvac verdi. E. ġevardnadze hakimiyyətinin elə ilkin vax-

tlarındaca əsas fəaliyyətini Gürcüstanın Rusiyaının təsir dairəsindən tam çıxarmaq istiqamətində 

yönəldəcəyini bəyan etmiĢdir ki, bu da ABġ-da böyük rəğbətlə qarĢılanmıĢdır. Təbii ki, bu reallıq fo-

nunda Rusiya ilə münasibətlərin kəskin korlanması qaçılmaz idi. Ümumiyyətlə, bu məqamda qeyd 

etmək lazımdır ki, postsovet ölkələrindəki siyasi və iqtisadi kataklizmlərin baĢlıca səbəbi ondan 

ibarətdir ki, bir tərəfdən ABġ-ın partonajlığı altında Qərb, digər tərəfindən isə Rusiya bu ölkələrdən 

konkret olaraq birüzlü mövqe nümayiĢ etdirməyi tələb edirdilər. Lakin buna baxmayaraq da, onlara 

axıradək nə siyasi, nə də iqtisadi dəstək vermək ya iqtidarında, ya da niyyətində olmurdular. 

Həmçinin, ABġ və NATO ilə əməkdaĢlığı intensiv sıxlaĢdıran E. ġevardnadze hakimiyyəti Rusiyanın 

ciddi təziqləri altında fəaliyyət göstərməli olur. E. ġevardnadzenin eyni zamanda həm ABġ, həm də 

Rusiya ilə əlaqələrin inkiĢaf etdirilməsi taktikası isə, məlum olduğu kimi, ona hakimiyyəti bahasına 

baĢa gəldi. E. ġevardnadze yönünü aĢkar Ģəkildə Qərbə çevirsə də ABġ-ın onun hakimiyyətinə 

axıradək birmənalı dəstəyinə Ģübhə ilə yanaĢırdı. ABġ-ın özünün müəyyən məqamlarda sərgilədiyi 

mövqe də bu Ģübhələrə əsas verirdi. Belə ki, hələ 1992-ci ildə ata C. BuĢ Gürcüstanın sabiq prezident 

Z. Qamsaxurdiyanın yenidən hakimiyyətə qaytarılması variantının nəzərdən keçirilməsinin 

mümkünlüyünü səsləndirmiĢdir.[8]  Artıq ötən əsrin 90-cı illərinin sonlarında Gürcüstan Rusiya ilə 

iqtisadi əlaqələrini əhəmiyyətli dərəcədə inkiĢaf etdirmiĢdir. 

 Bununla da, ABġ-ın E. ġevardnadzeyə olan ―etimadı‖ tamam yox olmuĢdur və 2000-ci ildən 

baĢlayaraq ABġ-ın Gürcüstanın aĢkar Ģəkildə daxili iĢlərinə müdaxilə cəhdləri müĢahidə olunmağa 

baĢlamıĢdır. Tədqiqatçı M. Makkinnon hesab edir ki, ġevardnadzenin devrilməsi haqqında qərarın 

verilməsində neft amilinin xüsusi rolu olmuĢdur. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, ABġ Gürcüstan va-

sitəsilə Qara dəniz üzərindən enerji daĢıyıcılarının Avropaya çatdırılması məsələsinə xüsusi önəm 
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verirdi. Lakin qeyd etdiyimiz kimi, ġevardnadzenin siyasətindəki kurs dəyiĢikliyi ABġ-ın strateji 

planlarını alt-üst edirdi. Gürcüstanın Rusiya ilə iyirmi beĢ il müddətinə gizli qaz müqaviləsini im-

zalaması ilə ABġ-Gürcüstan münasibətləri özünün ən gərgin fazasına keçdi. Bundan baĢqa ABġ-a 

yaxın hesab olunan AES Ģirkətinin Gürcüstanın enerji sektorundakı yerini Rusiyanın Ģirkətinə verildi. 

Bununla da, Rusiya Gürcüstana real təsir imkanlarına sahib olmaqla, regionda geosiyasi və geoiqtisa-

di təĢəbbüsü tam ələ almağa kifayət qədər yaxınlaĢmıĢdır. Bununla da, ABġ –ın regionda mara-

qlarının qorunması üçün yeganə yol ―rəngli‖  inqilab yolu hakimiyyəti dəyiĢməkdən ibarətdir. Əks 

təqdirdə Rusiyanın bütün regionda təsir dairəsinin geniĢlənməsinin qarĢısının alınmasının mümkün 

olmayacağı qənaətinə gəlinmiĢdir. Gürcüstan üzərində nəzarətin itirilməsi ABġ-ın həm Xəzər hövzəsi 

və Mərkəzi Asiya ilə bağlı strateji maraqlarından imtina etməsi anlamına gəlirdi. Buradan belə 

qənaətə gəlmək olur ki, SSRĠ-nin süqutundan sonra yeni dünya düzənin formalaĢdırılması 

istiqamətində ABġ və NATO-nun strategiyasında Gürcüstanın da kifayət əhəmiyyətli rolu vardı.        

Beləliklə, qisa zaman kəsiyində ABġ-ın yaxından dəstəyi ilə Gürcüstanda dövlət hakimiyyətinin 

qeyri-qanuni ələ keçirilməsinin ―rəngli‖ və ya ―məxməri‖ texnologiyalarının tətbiqi istiqamətində 

ciddi addımlar atıldı. M. SaakaĢvilinin lideri olduğu ―Milli hərakat‖ təĢkilatı yaradıldı. ―Milli həraka-

tın‖ üzvlərinin inqilabın həyata keçirilməsi mexanizmləri və texnologiyaları üzrə təlimatlandırıl-

masında yenə də ABġ-ın ssenarisi üzrə Serbiyada hakimiyyəti ələ keçirmiĢ (2000-ci ildə S. MiloĢoviç 

devrilmiĢdir) ―mərxməri inqilab‖ liderlərinin xüsusi rolu olmuĢdur.  M. SaakaĢvilinin xüsusi olaraq 

təlimatlar almaq üçün Belqrada səfəri də təĢkil olunmuĢdur. Artıq yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, 

―rəngli‖ inqilab yolu ilə dövlət çevriliĢinin həyata keçirilməsi üçün ən münasib vaxt kimi seçkilər 

ərəfəsi nəzərdə tutulur. Beləliklə, 2003-cü ilin noyabr ayında Gürcüstanda baĢ  tutan parlament 

seçkilərindən dərhal sonra, əvvəlcədən dəqiqliklə müəyyənləĢdirilmiĢ siyasi texnologiyaların tətbiq 

olunması ilə inqilabi hərakat baĢlamıĢdır. ABġ tərəfindən seçkilərinin tanınmadığının elan 

edilməsindən sonra proseslərdə xüsusi canlanma müĢahidə olundu və qısa zaman kəsiyində prezident 

E. ġevardnadze öz istefasını elan etdi. 2004-cü ildə M. SaakaĢvillinin prezident seçilməsindən sonra 

Gürcüstan Respublikası xarici fəaliyyətini tam ABġ-ın regiondakı geosiyasi və geoiqtisadi prior-

itetlərinə uyğun Ģəkildə qurmağa baĢladı.  

Göründüyü kimi, Gürcüstanda ―rəngli‖ inqilab ərəfəsində və ondan sonrakı dövrdə ABġ-ın sər-

gilədiyi mövqe bu proseslərin məhz onun yaxından dəstəyi ilə cərəyan etdiyini  aydın Ģəkildə isbat 

edir. Belə bir qənaətə gəlməyimizi ―inqilaba‖ ABġ-ın yaxından dəstəyini sübut edən konkret məqam-

ların mövcudluğu ilə izah edə bilərik. Proseslərin gediĢində ABġ qeyri-hökumət təĢkilatlarının kadr 

və maliyyə imkanlarından geniĢ istifadə olunmuĢdur.[3, s.92] Belə  qeyri-hökumət təĢkilatları 

sırasında OSI (Open Society Institute and Soros Foundation Network), FH (Freedom House), ICNC 

(International Center on Nonviolent Conflict), IRI (International Republican Institute) və s. kimi 

təĢkilatların adları xüsusi vurğulanır.[2] Bizdə ABġ-ın çevriliĢə yaxından dəstəyi haqqında qənaət 

formalaĢdıran digər mühüm məqam ondan ibarətdir ki, ―inqilabın‖ baĢ tutduğu dövrdə ABġ-ın 

Gürcüstandakı səfiri R. Mayls idi. R. Mayls Gürcüstana qədər Yuqoslaviyada ABġ-ın səfiri olmuĢdur 

və ġerbiyada MiloĢoviçin devrilməsi prosesinin məhz onun tərəfindən koordinasiya olunduğu 

haqqında çoxsaylı fikirlər mövcuddur. R. Mayls Gürcüstana səfir təyin olunduğu ərəfədə ABġ 

senatında əsas hədəfinin ―dinc və demokratik‖ hakimiyyət dəyiĢikliyi olacağını dilə gətirmiĢdir ki, bu 

da ciddi arqument kimi qəbul edilməlidir. Bundan baĢqa, 2004-cü ilin yanvarında böyük səs çoxluğu 

ilə qalib gəlmiĢ M. SaakaĢvilinin seçki kampaniyası Soros fondu və ABġ-a sıx bağlılığı olan bir sıra 

beynəlxalq fondlar tərəfindən maliyyələĢdirilmiĢdir.[1, s.66] 

M. SaakaĢvillinin hakimiyyətə gəliĢindən sonra Gürcüstan ABġ-ın arzuladığı kimi tam 

qərbyönümlü siyasət yeritməyə baĢlamıĢdır. NATO-ya və Avropa Ġttifaqına inteqrasiya ölkənin xarici 
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siyasətinin baĢlıca prioritetləri kimi təqdim olunmağa baĢladı. Yəni, yeni prezident Gürcüstanın 

strateji seçimin ġimali Antlantika Alyansının və Avropa Ġttifaqının üzərində dayandığını bəyan etdi. 

Rusiya ilə münasibətlərə gəldikdə isə Gürcüstanın Rusiyadan kənarlaĢma siyasəti aĢkar müĢahidə 

olunurdu. ABġ M. Saakaçvilinin prezidentliyi dövründə Rusiyanın Gürcüstanda mövcudluğunu və 

demək olar ki, aradan qaldırdı. ABġ-ın yaxından dəstəyi sayəsində M. SaakaĢvili rus qoĢunlarının 

Gürcüstandan çıxarılması məsələsində prinsipiallıq nümayiĢ etdirdi və buna nail oldu. Belə ki, 2004-

cü ilin dekabrında Gürcüstanda səfərdə olan ABġ müdafiə naziri Donald Ramsfeld açıq Ģəkildə Rusi-

yanı Gürcüstandakı hərbi bazalarını çıxarmağa çağırmıĢdır. ABġ hətta, hərbi bazaların çıxarılması 

xərclərini də öz üzərinə götürməyə hazır olduğunu bəyan etmiĢdir. Gürcüstan ərazisindən Rusiya 

hərbi bazalarının çıxarılmasına nail olmaqla, ABġ dəstəklədiyi inqilabın əsl ―bəhrəsini‖ gördü. Belə 

ki, bununla Rusiyanın Cənubi Qafqaz regionundakı mövqelərinə sarsıdıcı zərbə vurmuĢ oldu.  Beləli-

klə, Gürcüstanda 2003-cü ildə təĢkil edilmiĢ ―rəngli‖ inqilab ABġ regionda geosiyasi və geoiqtisadi 

maraqlarının təmin olunmasının vacib Ģərti kimi nəzərdən keçirilmiĢdir. Proseslərin günümüzə qədər 

inkiĢafı da ABġ-Rusiya qarĢdurması kontekstində getmiĢdir. 

  

ƏDƏBĠYYAT SĠYAHISI: 

 

1. Бахтуридзе З. Направление внешнеполитического курса Грузии при президенте Саака-

швили // Современные исследования социальных проблем (сисп) . 2011, №3, с.66 

2. Кузьмин В. Роль США в осуществлении "цветных революций" в зарубежных странах// 

http://pentagonus.ru/publ/22-1-0-824(дата обращения 20.12.2014) 

3. Шамин И.В. «Цветная» («БАРХАТНАЯ») революция как инструмент обеспечения ин-

тересов США на международной арене в конце 1990-х – начале 2000-х годов //Вестн. 

Волгогр. гос. ун-та. Сер. 4, Ист. 2008. № 2 (14), c.92-98 

4. Bacevich A. J. The Limits of Power: The End of American Exceptionalism. N. Y., 2009, 213 

P. 

5. Buckley M. Geopolitischer Brennpunkt 

Ukraine//http://theheartlandblog.wordpress.com/2012/06/21/geopolitischer-brennpunkt-

ukraine/(22.12.2014) 

6. Die Revolutions-GmbH/ Der Spiegel, 14.11.2005. 

7. Jones B. Still Ours to Lead. America, Rising Powers, and the Tension between Rivalry and 

Restraint. Washington, D.C.: The Brookings Institution Press, 2014. 263 p. 

8. http://www.kommersant.ru/doc/2244  

  



195 
 

Təranə TAĞIYEVA, 

Tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Dövlət Universiteti 

Elmira HƏSƏNOVA, 

Magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

TÜRKĠYƏ VƏ ĠSRAĠL MÜNASĠBƏTLƏRĠN NORMALLAġMASI ASTANASINDA 

 

Bu elmi  məqalə Yaxın Şərq və İsrail Türkiyə-iki tanınmış ölkənin münasibətlərinin  normal-

laşmasına həsr olunur. Yeni çağırışlar və əlaqələrdə təkamül. 

Açar sözlər: normallaşma, müqavilənin yeni şərtləri, boru kəməri layihəsi, Yaxın Şərqdə terrorla 

mübarizə. 

Тарана ТАГИЕВА, 

доктор философии исторических наук,  

Бакинского Государственного Университета 

Эльмира ГАСАНОВА, 

магистр, Бакинский Государственный Университет 

 

ТУРЦИЯ И ИЗРАИЛЬ НА ГРАНИ НОРМАЛИЗАЦИЮ ОТНОШЕНИЙ 

 

Эта академическая статья посвящена нормализации двух известных стран-Турции на 

Ближнем Востоке и в Израиле. Новые вызовы и эволюция в отношениях. 

Ключевые cлова: нормализация, извиняясь, новые условия соглашения, проект газопрово-

да, борьба с терроризмом на Ближнем Востоке. 

 

Tarana TAGHIYEVA, 

PhD, Baku State University 

Elmira HASANOVA, 

Master, Baku State University 

 

TURKEY AND ISRAEL ON THE VERGE OF NORMALIZING RELATIONS 

 

This academic article is dedicated to the normalization of two prominent Middle East countries-

Turkey and Israel. New challenges and evolution in relations. 

Keywords: normalization, apologizing, new terms of agreement, gas pipeline project, counterter-

rorism in the Middle East. 

 

Relations between the two nations began to strain following Turkey's condemnation of Israel's 

Operation Cast Lead in the winter of 2008-2009. In October 2009, Turkey barred Israel from partici-

pating in the joint Anatolian Eagle military exercise, to which Israeli Prime Minister Benjamin Net-

anyahu responded by saying Turkey could no longer work as a peace mediator, stating "Turkey can't 

be [an] honest broker", between Syria and Israel(1,2,3). 

In early 2009, Erdoğan harshly criticized Israel's conduct in Gaza at the World Economic Forum 

conference in Davos, Switzerland. In front of Israeli President Peres, Erdoğan said: "I find it very sad 

that people applaud what you said. You killed people. And I think that it is very wrong." 

Relations between the countries further soured following the Gaza Flotilla Incident of May 2010, 
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when eight Turkish citizens and one Turkish-American were killed by Israeli troops while aboard a 

convoy attempting to break Israel's blockade of Gaza. Erdoğan described the raid as "state terrorism" 

and Turkey immediately recalled its ambassador from Israel and summoned the Israeli ambassador to 

demand an explanation. The Turkish Foreign Ministry stated that the incident could lead to irrepara-

ble consequences in bilateral relations (2,4). 

On September 2, 2011, Turkey downgraded diplomatic ties with Israel and suspended military 

cooperation after the UN released its report on the flotilla incident. Turkey demanded an Israeli apol-

ogy and compensation for the dead; Israel refused. Kemal Kılıçdaroğlu, Turkey's opposition leader, 

condemned the downgrade in relations with Israel while Faruk Logoglu, a deputy chairman of the 

opposition Republican People's Party, also criticized Erdoğan for the diplomatic severing of ties. 

Although Turkish and Israeli intelligence agencies have been working together since 1958, stra-

tegic intelligence cooperation came to prominence between Turkey and Israel in the early 1990's, 

with signed agreements between the Mossad and Turkey's National Intelligence Organization (MIT).  

While carrying out missions in neighboring countries, the Mossad would use Turkey as a buffer zone 

to ensure their safety and security while returning from or travelling to their objectives. Pursuant to 

these agreements, Mossad members were able to enter and leave Turkey with their spy equipment 

without going through border crossings and security procedures, and avoided passport and customs 

checks as well. This security and intelligence relationship has been under high stress since October 

2012, when it was revealed that Turkey had leaked to Iran the names of 10 Iranian spies working for 

Israel.  These Iranian spies would use Turkish territory as a meeting place with their Mossad "han-

dlers".  If these allegations are true, that means that Turkey blew the cover of the Iranian spies and 

betrayed the strategic trust of Israel, violating the unwritten rules of international intelligence conduct 

and relations.  Following these events as well as the Gaza Flotilla incident in May 2010, Turkey's in-

telligence chief Hakan Fidan is attempting to cancel agreements with the Israeli Mossad that allow 

the Mossad members to operate freely on Turkish soil.  The Israeli intelligence agencies are upset at 

this prospect because Turkey has been a strategic ally for Israeli operations in the region for a long 

time. (5,6). 

In March 2013, during a speech at a United Nations event, Erdoğan described Zionism as "a 

crime against humanity" saying, "It is necessary that we must consider—just like Zionism, or anti-

Semitism, or fascism—Islamophobia." 

On April 12, 2013  Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu apologized to the Turkish people 

for Israeli mistakes during the Mavi Marmara incident, a raid on a Gaza-bound vessel that resulted in 

nine deaths. This happened on a phone conversation between Israeli Prime Minister Netanyahu and 

his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdoğan during U.S. President Barrack Obama‘s visit to Israel. 

The welcome development is likely to put relations between the two countries on a better track, in-

cluding the return of ambassadors. President Obama deserves the lion‘s share of credit for mediating 

to mend the ties, but the leaders acted wisely given the pressing regional situation. What will happen 

after the apology? Will the upgrade in relations last? Or will they soon face another low? Turkish-

Israeli relations have a history of this kind of up-and-down, so both of these outcomes are possible. In 

the past, the repair of the relations usually took much longer, so this rather quick recovery bodes well 

for the future. Obviously, there are enduring problems in the relationship, which Netanyahu and 

Erdoğan both recognize. Domestic political landscapes also matter, and careful thinking and planning 

on both sides is vital (5,7,9). 

Turkey and Israel are currently in negotiations to normalize their diplomatic relations, which 

have been frozen since the 2010 Mavi Marmara raid when Israeli special forces killed 10 Turkish na-
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tionals on a ship carrying humanitarian aid to the Gaza Strip. Although reciprocal talks were report-

edly kept behind the scenes since the diplomatic tensions began, President Recep Tayyip Erdoğan's 

statement openly giving a green light to such efforts for the first time since the Mavi Marmara raid hit 

the headlines. Considering Israel's isolation and plans to transfer Israeli natural gas to Europe, the sit-

uation is ripe for normalizing ties with Turkey, which sees this move as a step to contribute to the 

Palestinian cause and to gain a fresh ally in the troubled region. Turkey's being hit with two recent 

terror attacks in its capital and at the heart its economy within a week has become an opportunity for 

the two countries to establish closer contacts with each other. While Israel has for the first time con-

demned the March 13 Ankara bombing at the prime ministerial level after a long wait, Erdoğan con-

veyed his condolences to his Israeli President Reuven Rivlin for the three Israeli citizens killed in the 

DAESH suicide attack on Istanbul's Ġstiklal Avenue last week. With Rivlin's calling Erdoğan in the 

first high-ranking official contact for some time, the incidents have paved the way for the two coun-

tries to re-establish closer ties. As the latest attack showed, neither country is safe even for their citi-

zens outside their borders, as terror attacks can strike at any time in any place. This development also 

left questions regarding whether the two countries can accelerate their reconciliation talks within the 

framework of cooperation in security and intelligence while entering the 67th year of diplomatic ties. 

As Turkey is confronting multiple terror campaigns by the PKK and its affiliated groups in addition 

to Bashar Assad and DAESH with the five-year civil war in its southern neighbor Syria, Israel also 

recognizes the growing and deepening threat from DAESH for the country and the region as a whole, 

as DAESH has already become established in Syria to Israel's north. Against the escalated surge of 

terror, Ankara reiterates that it is determined in the precursor to a new era in bilateral relations. To 

keep the meeting a secret, two Israeli officials were even delivered to a plane to land at Ankara in an 

ambulance for security reasons after arriving at Istanbul's Atatürk International Airport. In the meet-

ing, Israel took the first step to form a peripheral pact in the region together with Iran and Ethiopia. 

According to the agreement, which would remain undisclosed for many years, the two sides initiated 

security and intelligence cooperation alongside other areas of collaboration in unity against Nasser's 

panArabist policies.(15, 16, 18). 

By February of 2014, negotiators from both countries would eventually arrive at a draft agree-

ment – later, Joseph Ciechanover, Netanyahu‘s chief envoy to the talks with Turkey, described this 

draft as being very similar to the final deal arrived at 28 months later. Netanyahu, however, had 

stalled on signing the earlier agreement, choosing to bide his time and wait for the Turkish presiden-

tial elections, which Erdogan won in the summer of 2014 (10, 11, 13). 

Terms of Agreement 

The full agreement between the sides extends to six articles and an additional two appendices. 

For its part, Israel has agreed to transfer 20 million US dollars for the victims of the raid and their 

families. This in exchange for Turkish agreement to drop all judicial proceedings against the Israeli 

military personnel responsible for the raid. Once these measures are in place, both countries will re-

sume normal diplomatic relations. 

While providing for an easing of the blockade and greater access to the Gazan market via the Is-

raeli seaport in Ashdod, the agreement does not, however, end the Israeli blockade on Gaza. Other 

provisions in the agreement allow Turkey to implement a number of projects in Palestinian territory. 

These include the construction of a joint German-Turkish power plant in Gaza; a water desalination 

plant on the Mediterranean coast; the construction of a hospital in the Strip; the restoration of the 

houses and mosques damaged and destroyed by the last (2014) assault on the territory; and the provi-

sion of residential housing units there. The financing will be provided through local Gaza-based 
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banks. Beyond the Gaza Strip, the deal also makes way for Turkey to participate in the construction 

of an industrial zone near the city of Jenin in the Palestinian West Bank (14, 17, 19). 

In addition to these terms, Israel insisted on the addition of two appendices. These place nominal 

restrictions on the maneuverability of Hamas in Turkey. While Hamas, which governs the Gaza Strip, 

can continue its political and diplomatic activity from Turkish soil, it will be barred from planning or 

coordinating military activities from the country. A second appendix, also included in the eleventh 

hour to appease Israeli negotiators, secures Turkish cooperation in working for the return of the re-

mains of two dead Israeli soldiers whose bodies were left in the Gaza Strip following the 2014 assault 

on the territory, as well as help in finding the whereabouts of two Israelis—one of them a Negev 

Bedouin—who disappeared in murky circumstances after infiltrating the Gaza Strip and being cap-

tured by Hamas (8,9,11). 

Another result of this agreement is that Turkey will no longer object to enhanced cooperation be-

tween NATO, of which it has long been a pivotal member, and Israel. In the aftermath of the Mavi 

Marmara attack, Ankara had objected to extensive involvement of the Israeli military in NATO exer-

cises. Since cooperation between the NATO-wide umbrella and a non-member state requires the 

unanimous approval of member states, Turkey‘s veto effectively restricted the spheres in which Israel 

could work with NATO as a whole. 

Furthermore, when the Turkish military shot down a Russian fighter jet that violated its air space 

in November 2015, Turkey‘s relationship with Russia became adversarial. Turkey purchased more 

than 54 percent of its natural gas for electricity from Russia, and the confrontation with Russia in the 

aftermath of the incident over the jet forced Turkey to contemplate how it could diversify its supply 

of natural gas. In addition to signing an energy treaty with Qatar, Turkey began to consider Israel as 

an alternative source of natural gas. Turkey also saw Israel‘s military technology as a solution to a 

new problem it was facing. When Russia deployed its S-400 anti-aircraft missile systems to Syria and 

closed Syrian air space to Turkish jets in the aftermath of the November incident, Islamic State forces 

began to launch Katyusha rockets across the Turkey-Syria border, targeting the city of Kilis and kill-

ing 21 Turkish citizens. Unable to retaliate from the air as a result of the Russian anti-aircraft sys-

tems, residents of Kilis abandoned the city and Turkey was forced to rely entirely on crude artillery 

barrages to counter the IS rockets. As a result, Turkish decision makers began to see Israel's Iron 

Dome missile defense system as an alternative solution to this problem (5,18, 20). 

Another reason for Turkey's isolation and its decision to reengage Israel was the end of the gov-

ernment‘s efforts to engage the PKK in a peace process, which broke down in the summer 2015. As 

fighting renewed between Turkish security forces and the PKK, Ankara decided to open the Ġncirlik 

airbase to the anti-IS coalition, in part, to mitigate criticism from the West. Turkey's war against the 

Kurds in Turkey and its more active role in the war against the IS turned Turkey into a theater of 

complex terrorist attacks by the IS and the Kurdish militants that resulted in a large number of civil-

ian casualties (13, 17, 19). 

As the war against the PKK escalated during the first half of 2016, Turkey's security concerns 

grew when the PKK downed a Turkish Cobra helicopter in May 2016 with a Russian-made portable 

air defense system (MANPADS).For the Turkish military, which uses the Cobra helicopters to fight 

the Kurds in the mountainous topography of southeast Turkey, the PKK‘s attack was a further indica-

tor that it needed Israel‘s unmanned air vehicles (UAV). Despite Turkey's efforts to manufacture its 

own UAV, "Anka," it was still not ready for combat operations, and hence the need for Israeli tech-

nology(2, 20).  
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The energy dimension 

Washington supports the export of Israeli gas to and through Turkey, both for its own sake and as 

a potential catalyst of normalization. During a recent visit to Israel, U.S. energy secretary Ernest 

Moniz highlighted how such a deal could help diversify European gas supplies away from Russia. 

This option is not without its challenges, however. 

Unsure about its ties with Turkey, Israel has intensified its relations with Greek-dominated Cy-

prus and Greece in recent years, including through nascent energy cooperation. On January 28, the 

leaders of the three countries met in Nicosia and announced the formation of a trilateral committee to 

explore the possibility of laying a gas pipeline (the "EastMed") connecting Israeli and Cypriot fields 

through Greece to Europe. In practical terms, this option is unrealistic due to topographical difficul-

ties. Yet even a pipeline to Turkey would have to cross Cypriot waters, requiring agreement between 

the two countries as well as unification of Cyprus, probably assisted by U.S. mediation; currently, 

Ankara has no diplomatic ties with the island's Greek government. In the meantime, Israel's gas po-

tential is held up by domestic regulatory challenges. Jerusalem would also have to carefully weigh 

Russia's potential sensitivities to Israeli gas exports through Turkey to Europe, even in modest quanti-

ties(5,9). 

Conclusion 

However, new developments have prompted Turkey to seek a rapprochement with Israel. One 

key factor is the crisis in the Turkish-Russian relationship—in the aftermath of the suspension of the 

Turkish Stream natural gas pipeline project, Israeli natural gas is viewed as a possible substitute in the 

medium term for some of Turkey‘s natural gas imports from Russia. And as the impact of the war in 

Syria on Turkey (including the refugee crisis and terrorist attacks) has made clear to Turkey that it 

must enhance its intelligence capabilities, and Israel can help. Israel, meanwhile, is searching for an 

export destination for its natural gas (Israeli Energy Minister Steinitz stated recently that ―Turkey is a 

huge market for gas…they need our gas and we need this market‖). Israeli leaders also know that re-

suming a political and military dialogue with Turkey may contribute to a more comprehensive view 

of the challenges Israel faces in the region. 

 Fixing the troubled Turkish-Israeli relationship has been a mighty task for senior negotiators on 

both sides over the last few years, and although an agreement seems around the corner, the experi-

ence of recent years suggests that there can be last minute surprises. Israel‘s Prime Minister had to 

jump over several hurdles, holding off pressure from Russia and Egypt not to seek rapprochement 

with Turkey, and ensuring support of the deal with Turkey from his newly appointed Defense Minis-

ter Avigdor Liberman, a known opponent of a deal. On the Turkish side, it seems that President 

Erdoğan wants a rapprochement with Israel, and feels that he needs it. This is tied directly to the 

Turkish domestic arena: Erdoğan has recently completed his consolidation of power, ousting Prime 

Minister Ahmet Davutoğlu and paving the way to the election of his trusted confidant, Binali 

Yıldırım, as prime minister. In addition, his new allies-the military-judicial establishment—are in fa-

vor of mending ties with Israel. One caveat is that Erdoğan‘s top priority is establishing a presidential 

system, and so if he feels at any point that reaching an agreement with Israel will somehow under-

mine those efforts, he may opt for maintaining the status quo. 
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SURĠYA BÖHRANININ TÜRKĠYƏYƏ TƏSĠRĠ 

 

 ―Ərəb Baharı‖nın təsiri ilə Suriyada başlayan daxili qarşıdurmalar və mövcud rejimə qarşı 

aksiyalar qısa müddətdə həm Suriyaya, həm də regionunun digər ölkələrinə təsir göstərmişdir. 

Böhranın ortaya çıxardığı ən böyük problemlər isə regiondakı qeyri-müəyyənlik və siyasi qeyri-

sabitlikdir. Suriyadakı qeyri-sabit şərait qonşu dövlət olan Türkiyəyə təsir göstərmiş və onu  bir çox 

problemlərlə üz-üzə qoymuşdur. Regiondakı qeyri-sabitliyin yol açdığı problemler və həmçinin Tü-

rkiyə – Suriya ikitərəfli münasibətlərinin pozulmasından irəli gələn siyasi, iqtisadi və ictimai prob-

lemlər özünü göstərmiş və  bugün də göstərməkdə davam edir.  

Bu məqalədə isə Suriyadakı böhranının yaratdığı qeyri-sabitliyin birbaşa və dolayı olaraq Türki-

yəyə təsiri izah olunur.   
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THE IMPACT OF  SYRIAN CRISIS ON TURKEY 

 

The anti-regime protests and civil unrest that has started in Syria right after the Arab Spring has 

affected the country and its immediate neighbourhood.  Among the biggest problems created by the 

civil war in Syria is uncertainty in the region and political instability. The chaotic environment 

prevalent in Syria has also affected neighboring country Turkey and left it with many problems. It 

refers to not only problems related to region's instability, and also political, economic and social 

problems coming from  deterioration of Turkey and Syria bilateral relationships as well as this con-

tinues to indicate importance of problem until today. 

The direct and indirect impact of the instability on Turkey created by the crisis in Syria are de-

scribed in this article 
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ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА В СИРИИ НА ТУРЦИЮ 

 

Начинающийся под влиянием ―Арабской весны‖ внутреннее противостояние и акции 

против режима в Сирии в коротком сроке влияло и Сирии и других стран региона. Самые 

большие проблемы которые кризис выявил были неопределенности и политический неста-

бильность в регионе. Нестабильное ситуация в Сирии влияло соседней Турции и оставила ее 

лицом к лицу с многими проблемами. Проблемы возникающие по причине нестабильности в 

регионе и возникающие по причине нарушении двухсторонних отношениях Турции и Сирии по-

литическое, экономическое и общественное проблемы показывали себя и сегодня это про-

должается.  

 В этой статье объясняется прямая и косвенная влияния нестабильности который со-

здалось под влиянием Сирийского кризиса. 

Ключевые слова: Сирия, Турция, Нестабильность, Гражданской войны, Беженцы 

 

Yaxın ġərq regionunun demokratikləĢməsi ilə bağlı əhəmiyyətli addım kimi qiymətləndirilən 

―Ərəb Baharı‖ prosesi, Yaxın ġərqdə qısa və uzun müddətdə qeyri-sabitliyə aparacaq bəzi ünsürlər 

ortaya çıxarmıĢdır. Dini, məzhəb və etnik fərqliliklər baĢda olmaqla, ortaya çıxan bu dinamiklər 

bölgədə yeni qarĢıdurma sahələrinə zəmin hazırlamıĢ, qlobal və regional aktorların da Yaxın ġərqdəki 

hadisələri istiqamətləndirəcəyi bir Ģərait meydana gətirmiĢdir. (8, s.194) Suriyadakı böhranı isə buna 

nümunə göstərmək olar. Suriyada ortaya çıxan siyasi böhran baĢda Türkiyə olmaq üzrə sərhəd 

dövlətləri üçün siyasi, iqtisadi, ictimai sahələrdə böyük problemlər yaratmıĢdır. 

 ―Ərəb Baharı‖ ilə ortaya çıxan demokratik tələblər və istəklərə qarĢı təzyiq göstərən Əsəd rejimi 

öz xalqına qarĢı silaha əl atmıĢ və bu proses Suriyada rejim tərəfdarları ilə rejim əleyhdarlarının qanlı 

qarĢıdurmalarını sərgiləyən bir böhrana çevirmiĢdir. Xüsusilə ABġ, Rusiya, Çin, Ġran, Türkiyə, 

Fransa, Ġngiltərə kimi qlobal və regional aktorların Yaxın ġərqdəki maraqlarının Suriya üzərində 

toqquĢması, böhranı çıxılmaz  vəziyyətə salmıĢdır. (2, s.522-538) 

2011-ci ilin mart ayından etibarən ölkədə etirazların gedərək Ģiddətlənməsi ilə Suriya rəhbərliyi 

müxtəlif islahatların keçirilməsini vəd etmiĢdir. Suriya lideri BəĢər Əsəd davam edən etiraz 

nümayiĢlərində həbs olunan hər kəsin sərbəst buraxılacağını açıqlamıĢ, etirazçıların qanuni 

tələblərinin də qiymətləndiriləcəyini söyləmiĢdir. Həmçinin Əsəd rəhbərliyi 1963-cü ildən bəri 

qüvvədə olan fövqəladə halın tətbiqinin sona çatdırılması ilə bağlı müzakirələr aparılacağını vəd 

etmiĢdir. (11) Lakin istər Əsəd rejiminin verdiyi bu sözləri tutmaması, istərsə də müxaliflərlə 

qarĢılıqlı Ģəkildə ediləcək  islahatların qeyri-kafi olması böhranı daha da böyütmüĢ və vətəndaĢ 

müharibəsinə çevrilmiĢdir. 

Suriyada baĢ verən böhran hər nə qədər daxili üsyan olaraq baĢlasa da, qısa müddət ərzində 

bütün qonĢu ölkələrə təsir göstərmiĢdir. Yaxın ġərq kimi daxili və xarici aktorların müdaxiləsinə çox 

açıq olan  bölgədə ortaya çıxan problemlərin həllinə tarixən baxıldıqda da asan olmadığı görülür. 

Problemin həll edilməsi üçün təĢəbbüskarlıq edilməsi və qlobal miqyaslı aktorların bölgə ölkələri ilə 

birlikdə əməkdaĢlıq etməsi zəruri hal kimi qiymətləndirlir. Çıxılmaz bir qarĢıdurma sahəsi halına 
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gələn Suriya, qonĢu ölkələr üçün də təhdid və qeyri-sabitlik mənbəyi olmuĢdur. Əsəd rejiminin 

geriləməsi ilə birlikdə ortaya çıxan siyasi boĢluğun qeyri-dövlət qrupları ilə doldurulması Suriya 

böhranının gediĢatını dəyiĢdirmiĢ və yeni aktorlar və danıĢıq sahələri meydana gətirmiĢdir. ĠġĠD kimi 

terroru, hədəfə çatmaq üçün vasitə kimi istifadə edən qrupların bölgədə təsir sahələri də 

geniĢlənmiĢdir. Türkiyə kimi qeyri-sabit və qeyri-müəyyən mühitdən ən çox təsirlənən və zərər görən 

ölkələrin isə xüsusilə diqqətli olmaları vurğulanmalıdır. Rusiya ilə yaĢanan təyyarə düĢürülməsi 

böhranı da Türkiyəni bölgədə daha çox diqqətli davranmağa məcbur etmiĢdir. 

Türkiyə – Suriya əlaqələrinə nəzər yetirdikdə isə ilk olaraq qeyd etmək lazımdır ki, su problemi, 

PKK (Kürdüstan ĠĢçi Partiyası), Hatay məsələsi kimi mövzularla əlaqədar olaraq iki dövlət arasındakı 

əlaqələr müəyyən dövrlər xaricində ümumiyyətlə gərgin keçmiĢdir. Bununla bərabər  terrorizmlə 

mübarizədə birgə əməkdaĢlıq edilməsi ilə bağlı olaraq Türkiyə və Suriya heyətləri 1998-ci il 19-20 

Oktyabr tarixlərində Adanada bir araya gələrək Adana protokolu imzalamıĢdır. Əhməd Necdət 

Sezərin 2000-ci ilin iyun ayında Hafiz Əsədin cənazə mərasiminə qatılması ilə artıq  iki dövlət 

arasında yeni bir dövr baĢlamıĢdır. (4, s.401) Xüsusilə AKP-nin(Ədalət və ĠnkiĢaf Partiyası) 2002-ci 

ildə iqtidara gəlməsi ilə ikitərəfli əlaqələr əvvəlki dövrlərdə olmadığı qədər inkiĢaf etmiĢ və 

dərinləĢmiĢdir. Beləki AKP iqtidara gəldikdən sonra  Türkiyə Ərəb baharına qədər xarici siyasətdə 

―qonĢularla sıfır problem‖ siyasəti çərçivəsində hərəkət etmiĢdir. Türkiyə keçmiĢdə problemlər 

yaĢadığı ölkələrlə problemsiz əlaqələr qurmaq müddətinə girdiyi dövrdə Suriya ilə də keçmiĢdən 

gələn gərginlikləri bir kənara qoyaraq, Əsəd ilə əlaqələr quraraq ―sıfır problem‖ siyasətini 

müvəffəqiyyətli bir Ģəkildə davam etdirmiĢdir. Ancaq Ərəb dünyasında baĢlayan üsyan dalğasının 

2011-ci ilin mart ayında Suriyaya sıçramasıyla, Türkiyə-Suriya əlaqələri yeni bir dövrə qədəm 

qoymuĢdur. Türkiyə ilk zamanlarda Əsəd ilə əlaqələrinin yaxĢı olmasını nəzərə alaraq və Əsəd 

rəhbərliyi ilə əlaqələri kəsməmək üçün Suriyada Baas rejiminin həyata keçirdiyi qətliamlarla əlaqədar 

çox sərt açıqlamalar etməmiĢdir. Türkiyə Suriyadakı problemlərin dialoqla və mərhələlərlə  həll 

edilməsi tərəfdarı olduğunu dilə gətirmiĢdir. (16)  Çünki Suriya, hər Ģeydən əvvəl, Türkiyənin 

―qonĢularla sıfır problem‖ siyasəti çərçivəsində həyata keçirdiyi və ölkənin regional bir gücə, hətta 

daha çoxuna çevrilməsini hədəflədiyi yeni Yaxın ġərq siyasətində mərkəzi bir mövqeyə sahib idi. 

Bundan baĢqa, Suriya ilə əlaqələrin iqtisadi səbəbləri də var idi. Beləki, iki ölkə arasındakı 

əhəmiyyətli ticarət əlaqələri ilə yanaĢı, Suriya Türk iqtisadiyyatının Misir, Ġordaniya və Körfəz 

ölkələri baĢda olmaq üzrə, bölgənin digər ölkələrinə açılan qapısı idi. Son olaraq da qeyd etmək 

lazımdır ki, Ankara PKK-a qarĢı davam etdirdiyi terrorla mübarizədə ġamla olan əməkdaĢlığına xələl 

gəlməsini istəmirdi.  

Ancaq Suriya hökumətinin etirazçılara qarĢı  həyata keçirdiyi Ģiddəti artırması Türkiyənin bu 

mövqeyini davam etdirməsini qeyri-mümkün hala gətirib çıxartdı.. Türkiyə hökuməti tərəfindən 

Əsədə qarĢı sərt mesajlarla xəbərdarlıqlar edilmiĢ, lakin bütün cəhdlərə baxmayaraq Əsəd Ģiddəti 

artırmağa davam etmiĢdir. Dövrün baĢ naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə xəbərdarlıqlarla yanaĢı  

―Suriyadakı hadisələri Türkiyənin daxili iĢləri olaraq qəbul etdiklərini‖ bildirmiĢdir. (10) Həmçinin 

2011-ci ilin sentyabrında Suriyalı müxaliflərin ən əhəmiyyətli fəaliyyəti kimi qiymətləndirilən və 

mərkəzinin də Türkiyədə yerləĢdiyi bir təĢkilat –Ankaranın dəstəyi ilə quruldu. Təbii ki, Suriya Milli 

ġurası BəĢər Əsəd rejiminə müxalif tək orqan deyil, ancaq beynəlxalq birliyin faktiki olaraq Suriya 

xalqının qanuni nümayəndəsi olaraq gördüyü və tanıdığı tək orqan kimi fəaliyyət göstərir. 

Ölkə daxilində davam edən qarĢıdurmalar zaman-zaman Türkiyə sərhədinə qədər gəlib çatmıĢdır. 

2012-ci ilin iyun ayında Suriya tərəfindən Türkiyənin F-4 hərbi təyyarəsinin vurulması, sərhəd 

pozuntuları baĢda olmaqda top mərmilərinin Türkiyə torpaqlarına düĢməsi iki ölkə arasındaki 

münasibətləri daha da gərginləĢdirmiĢdir. (13) Bütün bu hadisələrdən sonra Türkiyə, dövlət 
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sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipi çərçivəsində Suriyaya dərhal cavab vermiĢdir. Türkiyənin daxili 

siyasətində müzakirə edilən ən təməl problem Suriyaya müdaxilə edilməsi olmuĢdur. Beləki, 

Suriyada yaĢanan proseslərin Türkiyəni də əhatə etməsi potensialına sahib olması qiymətləndirilir. 

Türkiyənin Suriyaya münasibətdə həyata keçirdiyi siyasət istər Suriyadakı daxili münaqiĢələr, istərsə 

də Suriyadakı mövcud rəhbərliklə olan əlaqələrinin vəziyyəti səbəbindən Türkiyəyə mənfi təsirlər 

göstərmiĢdir. Və bu dövrdə  Suriya siyasəti Türkiyənin daxili siyasətində və Qərb dünyası ilə 

münasibətlərində həlledici mövqeyə yüksəlmiĢdir. (1, s.114) Suriyada Əsəd rejiminə qarĢı müxalifəti 

dəstəkləyən Türkiyə qərbli aktorların lazımi dəstəyini tam olaraq ala bilməmiĢ və özünü 

qarĢıdurmanın ortasında tapmıĢdır. Suriyalı müxaliflərin Türkiyə torpaqlarına daxil olmasına icazə 

verilməsi, sərhəd düĢərgələrində müxaliflərə təlimlər keçirilməsi ictimaiyyət tərəfindən mənfi 

qarĢılanmıĢ və sərhəd bölgələrində yaĢayan vətəndaĢların reaksiyalarına da  səbəb olmuĢdur. (3) 

Türkiyənin bu mövqeyi beynəlxalq ictimaiyyətdə xarici ölkədəki rejimi dəyiĢdirmək üçün silahlı 

müxalifətə öz torpaqlarında dəstək verən ölkə kimi bir təəssürat yaratmıĢdır. Bölgədə əsas güc 

mərkəzi və bir model ölkə olmağı özünə hədəfləyən Türkiyə, Suriya siyasətindəki müdaxiləçi 

hərəkətləri ilə bölgə ölkələrində də  mənfi təsəvvür formalaĢdırmıĢdır. 

Türkiyənin Əsəd rejiminə qarĢı müxalifət hərəkatını dəstəkləməsinin digər mənfi nəticəsi isə 

regional strategiyasını Əsəd rejiminin iqtidarda qalmasına uyğun həyata keçirən Ġranla əlaqələrinə 

mənfi təsir göstərməsi olmuĢdur. Ġran kəĢfiyyat dairələrinin Türkiyədəki hərbi obyektlər haqqında 

məlumat topladığı təsbit edilmiĢ, bu məlumatların PKK kimi terror təĢkilatlarıyla paylaĢıldığına dair 

təəssürat yaratmıĢdır. Həmçinin terror təĢkilatı nümayəndələrinin Ġran sərhədindən Türkiyəyə daxil 

olmasına Ģərait yaradıldığı da  mətbuatda əks olunmuĢdur. 

Türkiyə xarici siyasətinə baxdıqda isə qeyd etmək lazımdır ki, Suriya böhranı ilə birlikdə öz 

fəaliyyət istiqamətini və missiyasını nümayiĢ etdirmək üçün Ģərait yaranmıĢdır. Böhran prosesi 

Türkiyənin Yaxın ġərqdə regional gücünün sərhədlərini və Yaxın ġərqdəki inqilab tələblərini 

istiqamətləndirmə qabiliyyətini sınaqdan keçirmiĢdir. Türkiyənin ―Yaxın ġərqdə oyun qurucu ölkə‖ 

ifadəsi ilə səsləndirilən və bəzilərinin ―Yeni Osmanlı‖ deyə xarakterizə etdiyi siyasəti, Suriyada öz 

qarĢılığını tapa bilməmiĢ, güclü siyasi və hərbi dəstəyə baxmayaraq bir müvəffəqiyyət əldə 

etməmiĢdir. (6, s.1) 

Suriya hadisələrin Türkiyəyə təsir edən əhəmiyyətli problemlərindən biri də Suriya daxilində baĢ 

verən vətəndaĢ müharibəsindən sonra yaranan güc boĢluğu problemidir. Suriyadakı vətəndaĢ 

müharibəsi nəticəsində Əsəd rejimi müəyyən bölgələrin idarəsini tamamilə itirmiĢ ya da strateji 

cəhətdən tərk etmiĢdir. (7, s.33) Qeyri-dövlət qrupların və etnik azlıqların idarəsinə keçən Suriya 

torpaqlarında Türkiyə yeni aktorlar və yeni problemlərlə qarĢı-qarĢıya qalmıĢdır. Vəziyyətin 

dəyiĢkənliyi bəlkə də Türkiyə üçün ən təməl problemlər arasındadır. Strateji cəhətdən vahid bir 

siyasət həyata keçirmək çətinləĢmiĢ, dəyiĢən Ģərtlərə görə yeni siyasət və yanaĢmaların zəruriliyi 

ortaya çıxmıĢdır. Bu vəziyyətə ümumi olaraq baxıldıqda isə Türkiyənin Suriya siyasətində 

uyğunsuzluqların meydana gəlməsinə və buna görə daxildən və xaricdən tənqidlərə məruz qalmasına 

gətirib çıxartmıĢdır. 

Suriyadakı böhran yalnız regional aktorların daxili vəziyyətinə təsir edən bir böhran olaraq 

qalmamıĢ, eyni zamanda Türkiyənin siyasi bütövlüyünü də təhdid edən  vəziyyətin ortaya çıxmasına 

səbəb olmuĢdur. Beləki Suriyanın Ģimal-Ģərqində yaĢayan kürdlər Suriya əhalisinin 8-10 %-ni təĢkil 

edir, nusayrilərdən sonra ölkənin ən böyük azlığıdır. Suriyanın Ģimalındakı hadisələr, ġimali Ġraqdakı 

mövcud vəziyyətlə birlikdə qiymətləndirildiyində Türkiyə üçün əhəmiyyətli bir təhdid yaradır. 

Separatçı terrorist qruplarının Ġraqdakı güc boĢluğundan faydalanıb Türkiyəyə keçdikləri kimi, 

Suriyanın Ģimalından da Türkiyəyə qruplar daxil olmaqdadır. Türkiyənin cənub sərhədlərinin, 
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xüsusilə də Cənub-ġərqi Anadolu bölgəsinin daha problemli və qeyri-sabit hala gəlməsinə səbəb 

olmuĢdur. Suriyanın Ģimalında PKK terror təĢkilatının fəaliyyət sahələrinin geniĢlənməsi və 

Suriyanın parçalanması zamanı burada meydana gələcək hər hansı Kürd quruluĢu Türkiyənin 

təhlükəsizliyinin təminati üçün böyük təhdid təĢkil edir. Ölkədə baĢ verən böhrandan sonra Suriyanın 

Ģimalında nüfuz boĢluğu ortaya çıxmıĢdır ki, bu boĢluqdan da istifadə edən PKK, Əsəd rejiminin də 

Türkiyəyə qarĢı təĢkilata dəstək verməsi ilə birlikdə bölgədə öz fəaliyyət sahəsi təmin etmiĢdir. 

Beləki, Əsəd rejimi ölkədəki kürdlərin müxalifətə qatılmasının qarĢısını almaq məqsədilə terror 

təĢkilatından istifadə etmiĢ, bu istiqamətdə təĢkilata silah və sursat tədarük etmiĢdir. PKK da Əsəd 

rejiminin təmin etdiyi qoruma və imkanlarla Suriyanın Ģimal və Ģimal-Ģərqində PYD ilə birlikdə 

hərəkət etmiĢdir. Yaxın ġərqdə müstəqil bir Kürdüstan dövlətinin qurulmasını özünə hədəf qoyan 

terror təĢkilatı, PYD ilə birlikdə bölgədəki separatçı meyli təhrik etməklə, ilk mərhələdə Suriyanın 

Ģimal və Ģimal-Ģərqində muxtar bir rəhbərlik təsis etməyə çalıĢır.(9, s.240) 

Türkiyədəki  müstəqil siyasət Ģərhçiləri, ġamın PKK ilə yenidən əlaqə təsis etməsini, Türkiyənin 

müxalif tərəfdarı izləyən siyasətinə cavab kimi dəyərləndirilir. Həqiqətən də PKK-nın Türkiyə 

ordusuna qarĢı təĢkil etdiyi hücumlarla, Suriyadakı vəziyyətin paralel olaraq dəyiĢdiyini görmək 

mümkündür. Bir çox Ģərhçilər tərəfindən diqqətlə planlaĢdırılan və həyata keçirilən bu hücumlar 

PKK-nın yenidən ġamın dəstəyinə nail olduğuna iĢarə kimi qiymətləndirlir. Hətta 2011-ci ilin iyul 

ayındakı hücumunun, birbaĢa PKK-nın Suriyalı komandiri ―Dr. Bahoz Erdal‖ kod adlı Fehman 

Hüseyn tərəfindən təĢkil iddia edilir. (14)  Əslində bölgədəki güc tarazlığına baxıldıqda, PKK-nın 

Ġraqın Ģimalında olduğu kimi kifayət qədər gücə sahib olduğu və Türkiyədə hərbi əməliyyatlar həyata 

keçirmək üçün ġama  ehtiyacının olmadığı görülür.  

Kürd quruluĢu təbii ki, Türkiyə daxili siyasətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərəcək. Suriyada 

bir kürd muxtar bölgəsi perspektivi yalnız Türkiyəni deyil, ölkənin kürd, ərəb, sünni və nusayri 

bölgələrinə bölünməsində maraqlı olmayan bütün müxalifət güclərini narahat edir.  Eləcə də 

Suriyadaki nüfuz boĢluğu zamanı ortaya çıxan ĠġĠD, neft qaynaqlarına yaxınlığı səbəbi ilə dünyanın 

ən zəngin terror təĢkilatlarından biri hesab olunur ki, bu da Türkiyə üçün istər qısa müddətlik, istərsə 

də uzun müddətlik böyük təhdidlər meydana gətirir. Bölgədəki qeyri-sabitlik davam etdikcə bu 

güclərin sahəsi daha da geniĢlənəcək və Türkiyə üçün daha böyük bir təhdidlər meydana gətirəcəklər. 

Onu da qeyd lazımdır ki, 2015-ci ildən etibarən ĠġĠD terror təĢkilatı Türkiyənin sərhəd qonĢusu 

olmuĢdur. Artıq Türkiyə cənubunda rasional olmayan yeni bir aktorla üz-üzə qalmıĢdır. Türkiyə 

daxilində ĠġĠD-ə aid terror qruplaĢmalarının varlığından bəhs edən sənədlər və məlumatlar da göz 

ardı edilməməlidir. (1, s.122) Bununla birlikdə ĠġĠD-lə yaxınlaĢan qrupların(Hizbullah) Türkiyənin 

cənubunda qismən də olsa təsirli olması ĠġĠD təhlükəsinin ciddi olaraq həll edilməsini tələb edir. 

Bütün bunlar Türkiyənin Suriya böhranı nəticəsində yaranan qeyri-sabit və qeyri-müəyyən 

vəziyyətlərlə necə üz-üzə qaldığını göstərir.  

Türkiyə üçün Suriya böhranının təsirləri yalnız Ġraq və Suriya sərhədində yaĢanan qeyri-müəyyən 

və qeyri-sabit Ģəraitlə məhdudlaĢmır. Beləki, Türkiyə Livandan sonra ən çox Suriyalı qaçqının 

sığındığı ikinci ölkədir. Gedərək artan və iki milyondan çox olan Suriyalı qaçqınların saxlanması və 

nə zaman ölkələrinə qayıdacaqları kimi problemlər ilə məĢğul olan Türkiyənin, onsuz da gərgin olan 

regionu –  cənubunda yeni problemlərə yol açmıĢdır. Türkiyədəki Suriyalıların ölkələrinə geri 

qayıtması ehtimalı isə vətəndaĢ müharibəsinin daha da  Ģiddətlənməsindən dolayı gedərək zəifləyir. 

Suriyalı ilk qaçqın karvanı Türkiyəyə 2011-ci il 29 aprel tarixində daxil olmuĢdur. Bu tarixdən 2 

il sonra isə  Türkiyə, sayı 21-ə çatan qaçqın düĢərgələrində yaĢayan 200 mindən çox və düĢərgələrdən 

kənarda yaĢayan ən az 400 min nəfərə, ümumilikdə 600 min Suriyalı qaçqına ev sahibliyi edən ölkə 

olmuĢdur. Əlbətdə Türk hökuməti və BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı 
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(UNHCR) tərəfindən  göstərilən bu məlumatlar ən optimist rəqəmlərdir. Tətbiq etdiyi ―açıq qapı 

siyasəti‖ ilə sərhəddən daxil olan hər bir Suriyalıya ―müvəqqəti qoruma statusu‖ verən Türkiyə, 

2014-cü ilin noyabr tarixli rəsmi məlumatlarına görə Suriyalı qaçqınlara təxminən 5 milyard dollar 

xərcləmiĢdir. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, yüz minlərlə Suriyalı qaçqın düĢərgələrin xaricində – 

Ģəhərlərdə yaĢayır. DüĢərgələrdə yaĢayan qaçqınlar daha çox iqtisadi cəhətdən bir problem təĢkil etsə 

də, Ģəhərlərə gələn qaçqınlar isə istər yerli əhali ilə əlaqələrində, istərsə də ölkədəki hüququ, siyasi, 

ictimai nizama uyğunlaĢma prosesində əhəmiyyətli problem təĢkil etməkdədirlər. Suriyalı qaçqınların 

gəlməsi ilə birlikdə bölgələrdəki əhali sayında ciddi artım baĢ vermiĢdir. Bu vəziyyət bölgə 

Ģəhərlərində əhəmiyyətli infrastruktur problemlərinə gətirib çıxarmıĢdır. Ġqtisadi məĢğulluğun kafi 

olmaması və təhlükəsizlik qüvvələrinin sayca qeyri-kafi olması kimi problemlər də özünü göstərir. 

Bu proseslərin hamısı zaman içərisində ictimai dincliyi pozacaq faktorlardandır və nəticədə yerli 

əhalidə Suriyalı qaçqınlara qarĢı reaksiya meydana gələcək. Xüsusilə yerli xalqda asayiĢin pozulması 

ilə bağlı müəyyən narahatlıq da meydana gəlməyə baĢlamıĢdır. Ġqtisadi vəziyyəti yaxĢı olmayan 

Suriyalıların oğurluq, qəsb kimi hadisələrdə adlarının sadalanması və bu hadisələrin yerli xalqda 

böyük əks-sədalar oyandırdığı tez-tez mətbuata öz əksini tapır.  

Yerli xalqın Suriyalılarla əlaqədar digər Ģikayəti də müxtəlif Ģirkətlərdə aĢağı əmək haqqı ilə 

Türkcə belə danıĢa bilməyən Suriyalıların iĢlədilməsidir. Bu vəziyyət isə vətəndaĢlar tərəfindən  iki 

müxtəlif formada dəyərləndirlir. Ġlk olaraq, müəssisələrin aĢağı əmək haqqı ilə Suriyalıların iĢçi 

olaraq iĢlədilməsi, bölgədəki məĢğulluq problemini daha da artırmıĢdır. BMT-in rəsmi statistikasına 

əsasən, Türkiyədəki Suriyalı qadın və kiĢilərin 21%-i 18-59 yaĢ arasındadır ki, bu da əmək 

qabiliyyətli yaĢ qrupudur. (12)  Digər problem isə bu Suriyalı iĢçilərin yerli əhali ilə ünsiyyət qura 

bilməməsindən qaynaqlanır. Suriyalı qaçqınların böyük bir qismi Türkcə bilsə də, dilə tam hakim 

olmadıqlarından, dialoq problemi tez-tez meydana gəlir. 

Suriya böhranının yaratdığı Ģərait və pozulan Türkiyə – Suriya əlaqələrinin Türkiyəyə təsirləri 

yalnız cənub sərhədlərində qeyri-sabit mühitin formalaĢması, eləcə də gedərək artan qaçqın problemi 

ilə məhdudlaĢmamıĢdır. YaĢanan böhranın artaraq davam etməsi və artıq beĢ il keçməsinə 

baxmayaraq hər hansı bir həll variantının təmin olunmaması, Türkiyə üçün iqtisadi cəhətdən də ağır 

nəticələr doğurmuĢdur. 

Bu baxımdan dəyərləndirdikdə, ―qonĢularla sıfır problem‖ siyasəti ilə irəliləyən Türkiyənin 

içində olduğu mövcud vəziyyət heç də ürəkaçan deyil. Bir tərəfdən cənub sərhədində ĠġĠD kimi terror 

təĢkilatı ilə mübarizə aparmaq vəziyətində qalmıĢ, digər tərəfdən isə Suriyanın Ģimalında meydana 

gəlməyə baĢlayan və muxtariyyət yolunda sürətlə irəliləyən yeni bir kürd problemi ilə qarĢı-qarĢıya 

qalmıĢdır. 2015-ci ilin iyun ayında keçirilən ümumi seçkilərdən sonra gündəmə gələn, Türkiyə     

Suriya sərhədində PYD-nin (Demokratik Birlik Partiyası) formalaĢması qeyri-sabit və qeyri-müəyyən 

mühiti daha da artırmıĢdır ki, bu da Türkiyəni yaxından maraqlandırır. 2016-ci ilin əvvəllərindən 

etibarən isə Türkiyə öz müttəfiqlərini PYD-nin terrorist olaraq tanımalarına razı salmağa çalıĢmıĢdır. 

Xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, ABġ bu məsələyə müsbət yanaĢmır. 
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Müasir Ģəraitdə Dünya birliyinin və eləcə də vahid dünya təsərrüfatı sisteminin mövcud olması 

qlobal problemlərin inkiĢafını daha da artırmıĢdır. Hazırda qloballaĢma proseslərinin inkiĢafı dö-

vlətlərarası əlaqələrin və qarĢılıqlı asılılıqların artmasını sürətləndirir. Ümumdünya təsərrüfatında ya-
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ranan və inkiĢaf edən bu yeni proseslər və amillər dünya təsərrüfatının gündəlik tələbatına çevrilmiĢdir. 

Qlobal təhlükəsizliyin təmin olunması qlobal problemlərin dünya ictimaiyyətinə təzyiqinin 

zəifləməsi ilə qırılmaz Ģəkildə əlaqəlidir. (6, s.17-25) Qlobal Problematika BMT-nin BaĢ As-

sambleyasının (BA) gündəmində və onun xüsusi komitələrinin fəaliyyətində duran əsas məsələdir. (7, 

s.20) Müasir dövrün qlobal problemlərinin siyasi aspektlərinin dərk edilməsi və öyrənilməsi üçün 

BMT-nin səyi ilə bir neçə nüfuzlu komissiya yaradılmıĢdır. Bu komissiyalar özlərinin yekun hesabatın 

BMT-nin BaĢ Assambleyasına təqdim edirlər. Beləcə 1992- ci ildə BMT-nin Rio-de-Jeneyroda ərtaf 

mühitin qorunması və inkiĢaf üçün konfrans keçirildi və ―BalanslaĢdırılmıĢ ĠnkiĢaf‖ komissiyası 

yaradıldı. Bu komissiya hökumətlərarası xarakter daĢıyırdı və 52 üzvü var idi. Bu komissiya hazırda 

BMT- nin bütün orqanlarının həyata keçirdiyi proqramlarının koordinasiya və razılaĢdırma mərzəkidir. 

(7. s.82-84) Lakin komissiyanı sadəcə olaraq inzibati-istiqamətləndirici bir qurum kimi nəzərdən 

keçirmək lazım deyil, komissiya balanslaĢdırılmıĢ inkiĢafın həyata keçirilməsi üçün ümumi siyasi 

rəhbərliyi həyata keçirir və xüsusi olaraq Rio-de-Jeneyroda qəbul olunan 21-Proqramını (XXI əsr 

Proqramı) həyata keçirir. Ən ümumiləĢdirilmiĢ halda bu proqram aĢağıdakılardan ibarətdir: Kasıbçılıqla 

mübarizə, müasir texnosferanın fəaliyyətinin aĢağı salınması, biosferanın dözümlülüyünü qorumaq, 

qərarların qəbulu zamanı siyasi, iqtisadi və sosial sahələrə aid olan təbii qanunauyğunluqların nəzərə 

alınması. 

Qlobal təhlükəsizlik ümumi və hərtərəfli xarakterə malikdir. Ümumi xarakter o deməkdir ki, qlobal 

təhlükəsizliyin təmin olunmasında dünya birliyinin bütün üzvlərinin qarĢılıqlı səyi və razılığı lazımdır. 

Təhlükəsizliyin hərtərəfli xaraktericdedikdə isə onun təmin olunması zamanı dünya ictimaiyyətinin ink-

iĢafında bütün böhranlı situasiyaların nəzərə alınması və müasir sivilizasiyanın həyattəminat sistem-

lərinin möhkəmliyinin və stabilliyinin qorunub saxlanması üçün qərarların qəbulu nəzərdə tutulur. 

Beynəlxalq təhlükəsizliyin təminatının Qlobal mexanizminin hüquqi əsası var. Məhz həmin hüquqi 

əsas BMT-nin üzv dövlətlərinin milli təhlükəsizliyi təmin etmə sahəsində fəaliyyətlərinin nizamlayıcı 

funksiyanı həyata keçirir. BMT- nin nizamnaməsi yalnız beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təmin 

olunmasını qarĢısına məqsəd kimi qoymur həm də onun həyata keçirilməsində mexanizmin yaradıl-

masın da nəzərdə tutur. (2, s.144) BMT-nin beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması mex-

anizmində əsas yeri Təhlükəsizlik ġürası (Tġ) tutur. 

BMT-nin gündəmində dəfələrlə təhlükəsizliyin təmin olunması üçün universal mexanizmin hazır-

lanması məsələsi qoyulub. Nəticə olaraq 1982-ci ildə BMT-nin BA-nın 37-ci sessiyasında beynəlxalq 

mübahisələrin sülh yolu ilə həll olunması haqqında Manila Deklarasiyası layihəsi irəli sürülüb. Deklar-

asiya Tġ və BA- nın əsas funksiyaların saxladı və eyni zamanda BaĢ Katibin beynəlxalq təhlükəsizliyin 

təmin olunmasında iĢtirakını təmin etdi. 1988-ci ildə beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə qarĢı yönələn 

mübahisə və situasiyaların qarĢının alınması haqqında Deklarasiya qəbul edildi. (12) 

Beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin siyasi-hüquqi təmin olunmasında BMT-nin əsas orqanı 

Təhlükəsizlik ġurası hesab olunur. BMT-nin Nizamnaməsinə uyğun olaraq beynəlxalq sülh və 

təhlükəsizliyin qorunmasına görə Təhlükəsizlik ġürasının məsuliyyət daĢıyır. (12) Təhlükəsizlik ġürası 

15 dövlətdə ibarətdir (1 yanvar 1966-a kimi -11-dən), Onlardan 5-i daimi 10-u qeyri-daimi üzv statusu-

na malikdir. (12) BMT-nin Nizamnaməsinə görə Rusiya (24 dekabr 1991-ci il –SSRĠ), Çin, ABġ, 

Fransa, Ġngiltərə daimi üzvlər sırasındadır. Buna görə də beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi qorumaq sa-

həsində onların üzərinə daha çox məsuliyyət düĢür. Tġ-nin qeyri-daimi üzvlərə gəldikdə isə 1963-cü il 

17 dekabr BMT-nin BA-nın Bəyannaməsinə görə onların kvotası aĢağıdakı kimi müəyyən olundu: 5 

dövlət Asiya və Afrika ölkələrindən; 1 dövlət Qərbi Avropadan və digər dövlətlərdən. 

BMT-nin Nizamnaməsində Tġ-nin üzvlərinin beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi qorumaq sahəsində 

üzərlərinə qoyulan vəzifə və öhdəliklər həmçinin funksiyalar öz əksinin tapmıĢdır: Beynəlxalq sülh və 
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təhlükəsizliyin qorunması (maddə 23), BMT-nin BA-na illik hesabatların və lazım olduqda xüsusi 

hesabatların verilməsi (maddə 24), Öz funksiyalarını həyata keçirmək üçün vacib bildiyi köməkçi or-

qanların yaradılması (maddə 29), Prosedur qaydaların müəyyən olunması (maddə 30) mübahisələrin 

həlli üçün məsləhətlərin verilməsi (maddə 33),Beynəlxalq gərginlik və ya mübahisə yarada biləcək hər 

hansı bir mübahisə və ya konfliktli situasiyanın öyrənilməsi (maddə 34), sülhə qarĢı olan təhlükə və 

təhdidləri müəyyən etmək (maddə 39), BA-a yeni üzvlərin qəbulu haqqında məsləhətlər vermək, BA-

nın yeni BaĢ Katibin (BK) təyin olunmasında məsləhət vermək (maddə 97), BA-nın üzvləri ilə birgə 

Beynəlxalq Məhkəmənin (BM) üzvlərinin seçilməsində iĢtirak etmək. (9, s.37-39) 

BMT-nin Nizamnaməsinə görə (maddə 11) BMT-nin BA-sı Tġ-na beynəlxalq təhlükəsizliyə və 

sülhə hədə olan biləcək situasiyalara diqqət ayırmağa məsləhət görə bilər. BMT-nin Tġ-sı iki çür akt 

qəbul edir: Məsləhət; qərar. Məsləhətlərdən fərqli olaraq qərarlar BMT-nin Nizamnaməsinə görə dö-

vlətlər üçün hüquqi məcburi xarakter daĢıyır, yəni imperativ xarakter daĢıyır. Tġ-nin fəaliyyət təcrübəsi 

sübüt edir ki, yekdillik prinsipi danılmaz əhəmiyyətə malikdir. (8, s.68-69) Təhlükəsizliyin təmin olun-

masında Tġ-nin katibinin qərarı geniĢ yayılmıĢdır. Erməni-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin 

həlli üçün Tġ-nin 4 qətnaməsindən əlavə olaraq, Tġ-nin Katibi 6 bəyannamə də qəbul etmiĢdir. (1, 

s.193-194) Tġ-nin təĢəbbüsü ilə BMT münaqiĢə və ya mübahisənin həlli üçün regional müqavilə və ya 

orqanlara müraciət edə bilər. BaĢ Assambleya BMT-nin ən geniĢ tərkibli orqanı hesab olunur ki, burada 

bütün üzv 191 dövlət iĢtirak edir. BMT-nin Nizamnaməsinə uyğun olaraq BMT-nin BA-sı bir mex-

anizm olaraq beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin birbaĢa və ya dolayı yolla qorunması istiqamətində 

aĢağıdakı məsələlər üzrə məsləhətləri verir: Beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasına aid 

olan hər bir məsələni müzakirə edir və məsləhət verir; dövlətlər arasında sülh və təhlükəsizliyin qorun-

ması, tərkisilah və silahlanmaya nəzarət sahəsində əməkdaĢlıq məsələlərin müzakirə edir; dövlətlər 

arasında iqtisadi, siyasi, sosial, mədəni sahələrdə eləcə də insan hüquqları sahəsində və münaqiĢə yara-

da biləcək catıĢmamazlıqlar haqqında araĢdırma apararaq məsləhətlər verir; beynəlxalq münaqiĢə və 

mübahisələrin sülh yolu ilə həlli üçün məsləhətlər verir; Tġ-nin və BMT-nin digər orqanlarının 

məruzələrini dinləyir; BMT-nin büdcəsinə nəzarət edir və onu təsdiqləyir; Tġ-nin və BMT-nin digər 

orqanlarının, Ġqtisadi və Sosial ġuranın qeyri-daimi üzvlərini seçir; Tġ ilə birlikdə Beynəlxalq 

Məhkəmənin Hakimklərin seçir və Tġ-nin məsləhəti ilə BaĢ Katibi seçir; hər hansı bir hüquqi məsələyə 

aid Beynəlxalq Məhkəmədən konsultativ məruzə tələb edir; Tġ-nin məsləhəti ilə yeni üzvlər qəbul edir. 

(12) 

BMT-nin BA-sı ardıcıl və xüsusi sessiyalardan baĢqa, fövqəladə xüsusi sessiyalar da keçirir. Xüsu-

si sessiyalar bütün məsələlər üzrə çağrıla bilər. Ġlk dəfə xüsusi sessiya Fələstin məsələsi ilə bağlı 1947-

ci ildə keçirilmiĢdir. O vaxtdan bəri təhlükəsizliyə dair aktual məsələlər üzrə 22 xüsusi sessiya 

keçirilmiĢdir. Fövqaladə sessiyalar aĢağıdakı səbəblərə görə çağrılır: Sülhə təhlükə olduqda, sülh po-

zulduqda, aqressiya aktı olduqda və ya çətin həll olunan beynəlxalq münaqiĢə olduqda. Ġlk dəfə fövqal-

adə xüsusi sessiya 1956-cı ildə Suveyj kanalı məsələsinə görə çağrıldı. Ġndiyə kimi cəmi 10 belə sessiya 

cağrılmıĢdır. (10, s.117) 

BMT-nin Nizamnaməsinə görə, BA təhlükəsizlik sahəsində öz fəaliyyətini gücləndirmək üçün 

komitələr yaratmaq hüququna malikdir (maddə 22). Bu orqanlara misal kimi Əsas Komitələri 

göstərmək olar: Siyasi və Təhlükəsizlik məsələləri üzrə komitə (silahlanmaya nəzarət də daxil olmaqla) 

(Birinci Komitə); Xüsusi Siyasi Komitə; Ġqtisadi və Siyasi məsələlər üzrə komitə (Ġkinci Komitə); 

Xüsusi,Humanitar və mədəni məsələlər üzrə komitə (Üçüncü Komitə); Qəyyumluq məsələsi üzrə 

komitə (özü idarə oluna bilinməyən ərazilər) (Dördüncü Komitə); Büdcə və Ġnzibati məsələlər üzrə 

komitə (Altıncı Komitə). Əsas Komitələrdən əlavə olaraq BMT-nin BA-sı komitə, altkomitə, komissi-

ya, Ģura, regional mərkəzlər yarada bilər. Bunlara misal kimi-səlahiyyətlərin yoxlanılması üzrə komitə, 
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Hind Okeanı üzrə xüsusi komitə, tərkisilah sahəsində araĢdırmalar üçün konsultativ Ģura, Fələstin 

məsələsi üzrə BMT-nin xüsusi komitəsi. 

BMT-nin nizamnaməsində sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün mübahisə və münaqiĢələrin 

sülh yolu ilə həlli yolları mövcuddur.BMT-nin nizamnaməsində maddə 33-də mübahisələrin sülh yolu 

ilə həllinin 2 əsas vasitəsi göstərilir: 1) Mübahisə edən tərəflərin səyi ilə; 2) Üçüncü tərəfin iĢtirakı ilə. 

Bu maddədə həmçinin sülh vasitələrinin digər növləri də göstərilmiĢdir - DanıĢıqlar, vasitəçilik, 

məhkəmə və arbitraj proseduru. (5, s. 67-68) 

BMT beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün məcburi tədbirlər olan hərbi 

əməliyyatların dayandırılması və sanksiyalar həyata keçirə bilər. BMT-nin təhlükəsizliyi təmin etmək 

sahəsində fəaliyyəti çox müxtəlif ola bilər. BMT-nin Tġ-sı bu sahədə metodları və vasitələri 

təhlükələrin təhdid dərəcəsinə uyğun müəyyən edir. BMT-nin nizamnaməsi (maadə 40) Tġ-ə icazə verir 

ki, münaqiĢənin geniĢlənməməsi və inkiĢaf etməməsi üçün müvəqqəti məcburi tədbirlər görsün. 

Müvəqqəti məcburi tədbirlərə aiddir: AtəĢin dayandırılması; qoĢunların əvvəlki mövqelərinə qayıtması; 

iĢğal olunmuĢ ərazidən qoĢunların çıxarılması; müvəqqəti demarkasiya xəttinin çəkilməsi; si-

lahsızlaĢdırılmıĢ zonanın yaradılması. 40-cı maddəyə uyğun olaraq sülhyaratma əməliyyatlarının 

keçirilməsi də nəzərdə tutulur. 

Əgər ġura vəziyyətin gərginləĢdiyin görsə o bu zaman ağır sanksiyalar edər və silahdan istifadə edə 

bilər. Birinciyə aiddir- tam və ya qismən iqtisadi münasibətlərin kəsilməsi, dəmiryolu, dəniz, hava, 

poçt, teleqraf, radio və digər əlaqələrin kəsilməsi həm də, diplomatik əlaqələrin kəsilməsi. Tġ dəfələrlə 

qeyri-hərbi xarakterli sanksiyalardan aĢağıdakılara qarĢı istifadə etmiĢdir - Cənubi Rodeziya (1966, 68-

ci illər), CAR (1977), Ġraq (1990), Yuqoslaviya (1991), Liviya (1992), Somali (1992), Haiti (1993), 

Anqola (1993), Ruanda (1994), Liberiya (1995), Ġraq (2003). Sanksiyalar yalnız silahın ölkəyə 

gətirilməsi və digər məsələlərə embarqo ilə deyil həm də bir sıra maliyyə sanksiyalarının da tədbiqinə 

qədər gedib çatır. (12) 

Hərbi qücdən sitifadə 42-ci maddədə öz əksini tapmıĢdır. Bu maddədə deyilir ki, Tġ 41-ci maddədə 

nəzərdə tutulan vasitələrin yetərli olmadığını gördükdə quru, dəniz, hava qüvvələrindən istifadə edə 

bilər. Sülühün təmin olunması (STO) üzrə əməliyytalar sülhyaratma xarakterlidir. Buraya cəlb olunan 

hərbi personal münaqiĢə zonasında vəziyyəti yaxĢılaĢdırmaq üçün fəaliyyət göstərirlər. Onların 

fəaliyyəti üçün aĢağıdakı prinsiplər xarakterikdir: Hərbi personalın istifadə olunması üçün hər iki tərəfin 

aydın razılığı lazımdır; Tġ-nin əməliyyatının mandatının dəqiq formalaĢdırılması; Tġ tərəfindən 

əməliyyata ümumi rəhbərliyin həyata keçirilməsi; hərbi əməliyyatların həyata keçirilməsi və ona 

nəzarət edilməsində BMT-nin BaĢ Katibinin üzərinə səlahiyyətlərin müəyyən edilməsi; hərbi gücdən 

istifadədə məhdudiyyətin müəyyən olunması və yalnız müdafiə məqsədi ilə hərbi güdən istifadə; iĢtirak 

edən qüvvələrin tam neytrallığı və qərəzsizliyi. BMT beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunması 

istiqamətində ölkələrdə aĢağıdakı hallarda əməliyyatlar aparır: vətəndaĢ müharibəsi olduqda (Livan), 

mövcud olan dövlətin dağılması zamanı (Yuqoslaviya), xaos olduqda (Somali), güc yolu ilə sülhə nail 

olmaq üçün əməliyatın keçirilməsi lazım olanda (Küveyt). (12) 

BMT tərəfindən sülhün təmin olunması üzrə əməliyyatlar formalaĢmıĢdır və hazırda davam 

etməkdədir. Bu əməliyyatların 2 növü var: 1) Silahsız zabitlərdən- ―mavi beretlərdən‖ ibarət hərbi 

nəzarətçilərin missiyası (Belə orqan ilk dəfə 1948-ci ildə Fələstin məsələsində sülh Ģərtlərinə əməl 

olunmasına nəzarət üçün isitfadə olunub). 2) yüngül silahlarla təchiz olunmuĢ milli hərbi birləĢmələr 

―mavi dəbilqə‖ ilə sülhün təmin olunması əməliyyatları (ilk belə əməliyyat 1956-cı ildə Yaxın ġərqdə 

keçirilmiĢdir). Hər iki növ əməliyyatlardan 2003-cü ilə qədər 50-ə qədər keçirilmiĢdir (7, s.64). 

Beynəlxalq Hərtərəfli Təhlükəsizliyin təmin olunmasının Qlobal nəzəriyyəsi BMT-nin BA-nın 

bəyannamələrində öz əksini tapmıĢdır: ―beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin hərtərəfli sisteminin 
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yaradılması haqqında‖ 1986-ci ilin 5 dekabrından 1987-ci ilin 7 dekabrına kimi; ―BMT-nin Ni-

zamnaməsinə uyğun olaraq hərtərəfli beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə 

yanaĢma‖ 1988-ci ilin 7 dekabrından. Bu nəzəriyyənin əhəmiyəti ondan ibarətdir ki, beynəlxalq müna-

sibətlər sistemində elə bir orqan yaradılmalıdır ki, möhkəm, təhlükəsiz, zorakılığın olmadığı bir dünya 

yaratsın. Hərtərəfli beynəlxalq təhlükəsizlik aĢağıdakı ən müxtəlif aspektlərin qarĢılıqlı əlaqəsin və 

qaĢılıqlı asılılığın nəzərdən keçirir: Siyasi, mədəni, hərni, iqtisadi, elmi, ekoloji, humanitar, hərbi, in-

formasiya, ticari, maliyyə və s. Belə kompleks yanaĢma bütün beynəlxalq münasibətlərin 

möhkəmlənməsi və inkiĢafını tələb edir. Bu orqanın sosial mahiyyəti ondan ibarətdir ki, beynəlxalq 

sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün dövlətlər arasında sülh münasibətlərin bərqərar etsin və inkiĢaf 

etdirsin (3, s.145-146).  

BMT-də sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün və bu mexanizmin effektivliyinə nail olmaq üçün 

və onun hüquqi əsasəsını möhkəmləndirmək üçün bir sıra bəyannamələr və qətnamələr qəbul 

edilmiĢdir: 1) Beynəlxalq Təhlükəsizliyin möhkəmləndirliməsi üçün 1972-ci il Bəyannaməsi; 2) 

Təhdidin müəyyən olunması haqqında BA-nın 1974-cü il 14 dekabr 3314 (XXIX) saylı qətnaməsi; 3) 

Beynəlxaq sülh və təhlükəsizliyə hədə ola biləcək mübahisə və münaqiĢələrin qarĢısının alınması və 

BMT-nin bunda rolu adlı 1988-ci il Bəyannaməsi; 4) BMT-in nizamnaməzinə uyğun olaraq beynəlxaq 

sülh və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsində dövlətlərin bütün aspektlərdə əməkdaĢlığın nəzərdə tutan 

1989-cu il Tġ-nin 44121 saylı qətnaməsi. 

BMT-nin Minillik sammitində çıxıĢ edən respublika prezidenti Ümummilli lider H.Əliyev 

Azərbaycanın BMT ilə bağlı ümidlərindən bəhs edərək göstərirdi ki, ―təcavüzkarlıq aktları, ərazilərinin 

iĢğalı, etnik təmizlənmə, təcavüzkar separatizm və terrorçuluqdan əziyyət çəkən dövlətimiz BMT-dan 

ədalətli sülhün bərqərar olunması, təhlükəsizlik, BMT Nizamnaməsi prinsiplərinin qorunması sahəsində 

səmərəli fəaliyyət gözləyir‖. BMT və onun tərkibinə daxil olan təĢkilatların elmi-tədqiqat iĢlərinin yer-

inə yetirilməsi istər beynəlxalq təĢkilatların müasir dövrün siyasi həyatındakı rolunun öyrənilməsində, 

istər üzv dövlətlərin bu qrumlardakı fəaliyyətinin təyin edilməsində, istərsə də dövlətlərarası 

əməkdaĢlıq münasibətlərinin yüksək səviyyədə qurulmasında olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
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TƏHLÜKƏSĠZLĠK ANLAYIġININ TƏKAMÜLÜ KONTEKSTĠNDƏ DÖVLƏTĠN 

TƏMƏL STRATEGĠYASINA BEYNƏLXALQ VƏ MĠLLĠ TƏHLÜKƏSĠZLĠK 

FAKTORUNUN TƏSĠRĠ 

 

Təhlükəsizlik ümumiyyətlə cəmiyyət həyatında qanuni tənzimləmələrin axsamadan aparılması, 

insanların qorxusuz yaşaya bilmələri, güvən içində həyat yaşamaları şəklində başa düşülür. Bu an-

layışa beynəlxalq məzmunda baxıldığında, sistem quruluşunun qabaqcıl olduğunu görürük. Beynəlx-

alq sistemin anarxist quruluşu çərçivəsində müəyyən edilən dövlət mərkəzli və hərbi yönümlü 

təhlükəsizlik anlayışı, Soyuq müharibənin sona çatmasıyla birlikdə yenidən müzakirə edilməyə 

başlanmışdır. Məqalədə Soyuq müharibə sonrası dövrdə ənənəvi təhlükəsizlik anlayışının gündəmi 

genişlənən və aktorlari dərinləşən təhlükəsizlik sahəsinimüəyyənləşdirməkdəki çətinlikləri, qlobal-

laşma və təhlükəsizlik arasındakı əlaqə çərçivəsində aydınlaşdırılacaq.  

Açar sözlər: təhlükəsizlik, dövlət, beynəlxalq münasibətlər, realizm, liberalizm 
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INFLUENCE OF INTERNATIONAL AND NATIONAL SECURITY FACTOR TO THE 

BASIC STRATEGY OF STATE 

 

Security is often understood in the life of a society, in that people live fearlessly, and life runs in 

safety. When we look at this concept in the international context, we see that the system structure is 

the pioneer in determining the methods that used. The state-centric and military-based security con-

ception, which was conceptualized in the respect of international anarchic system, has been recon-

sidered with the end of the Cold War. In this article, difficulties of traditional security conception in 

defining of widening agenda and deepening actors of security will be addressed in the context of rela-

tionship between globalization and security in post-Cold War era.  

Keywords: security, government, international relations, realism, liberalism 
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ВЛИЯНИЕФАКТОРА МЕЖДУНАРОДНОЙИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВНУЮ СТРАТЕГИЮ ГОСУДАРСТВА 

 

Безопасность часто понимается в жизни общества, в том, что люди живут без страха, 

и жизнь проходит в условиях безопасности. Когда мы посмотрим на эту концепцию в меж-

дународном контексте, мы видим, что структура системы является пионером в определении 

методов, которые используются. Государство-ориентированной и военно-обоснованная кон-

цепция безопасности, которая была задумана в отношении международной анархической си-
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стемы, была пересмотрена с окончанием холодной войны. В этой статье, трудности тради-

ционной концепции безопасности в определении повестки дня расширения и углубления акте-

ров безопасности будут рассмотрены в контексте взаимосвязи между глобализацией и без-

опасности в период после холодной войны. 

Ключевые слова: безопасность, государственное управление, международные отноше-

ния, реализм, либерализм 

 

Dövlətlər xaricdən hər hansı bir təhdidə məruz qaldəğı zaman və bundan zərər çəkə bilmək 

ehtimalı mümkün olduğu zaman, təməl seçimləri ya zərərin azaldılması üçün tək baĢlarına bəzi tədbirlər 

alma istiqamətində fəaliyyətə keçmək, yəni bir milli təhlükəsizlik strategiyası izləmək, ya da təhdidin 

mənbəyindəki gerçək səbəblərə enərək təhlükəni tamamilə ortadan qaldırmağa çalıĢmaq, yəni bir 

beynəlxalq təhlükəsizlik strategiyası təqib etmək Ģəklində olur. Dövlətlər bu iki seçimdən yalnız birini 

seçmək məcburiyyətində deyildirlər. Bu baxımdan realist siyasi yanaĢmalar ölkələri müdafiə 

tədbirlərinə söykənənmilli təhlükəsizlik strategiyası izləməyə məcbur etdiyi halda liberal qüvvələr isə, 

bir beynəlxalq təhlükəsizlik strategiyası olaraq, dünyadakı problemli bölgələrdə demokratiyanı yayma 

siyasəti izləməyi təklif etməkdədir. Bu baxımdan liberal baxıĢ nöqteyi nəzərindən, ölkələrin milli və 

beynəlxalq təhlükəsizlik strategiyasında,günümüzdə, müvəffəqiyyətsiz dövlətlərə (failed states) qarĢı, 

gücün 4 təməl ünsüründan (iqtisadi, siyasi, hərbi və qrammatik) müxtəlif vasitələrlə istifadəyə 

çalıĢılır.Həmçinin, ölkələrin yaĢadığı siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni dəyiĢikliklər təhlükəsizlik 

anlayıĢının təkamülə məruz qalmasına səbəb olmuĢdur. Təhlükəsizlik faktı, bütün ictimai, milli və 

beynəlxalq təĢkilat, quruluĢ, və hadisələrdə qarĢılaĢılan bir vəziyyətdir. Çünki təhlükəsizlik ilə məqsəd 

arasında birbaĢa bir əlaqə var, məqsəd dəyiĢdikcə ya da inkiĢaf etdikcə, daxili və xarici təhdidlərin 

qəbul etməsində artım olmaqda və yeni təhlükəsizlik axtarıĢları doğulmaqdadır. Beynəlxalq əlaqələrdə 

də təhlükəsizlik, bənzər mənalar daĢıyır. Beynəlxalq sistemdə yer alan bütün aktorlar, böyüklük və 

məqsədlərinə görə fərqli təhlükəsizlik anlayıĢlarına və axtarıĢlarına sahibdirlər.Var olma və varlığı 

qorumaqla birbaĢa əlaqədə olan təhlükəsizlik, bunun təmin edilməsi cəhətdən də strateji konsepsiyalara 

əsaslanır. Tətbiq olunan hər strategiya bir təhlükəsizlik anlayıĢını təmsil etməkdə və hər təhlükəsizlik 

arayıĢı da bir 'böyük strategiya'nıəhatə etməkdədir. Beynəlxalq təhlükəsizlik nəzəriyyələrinin 

öyrənilməsi, beynəlxalq təhlükəsizlik intizamının meydana çıxmasını bilməklə baĢlamalıdır. Feodal bir 

quruluĢdan, mərkəziyyətçi bir güc faktını təməl alan yeni bir quruluĢa keçilməsi, yəni milli-dövlətin 

ortaya çıxması Avropada fərqli bir çağ baĢlamasına səbəb olmuĢdur. MĠlli-dövlət anlayıĢı məzmununda 

araĢdırılan sərhəd-nüfuz əlaqələrinin ortaya çıxıĢı (Vestfaliya) razılaĢmasına əsaslanır. Bir neçə əsr 

boyu dünya nizamı, sərhədləri çəkilmiĢ hökmran dövlət vahidi üzərinə qurulan Vestfaliya məntiqinin 

normativ hakimiyyətini əks etdirdi. Buna görə, hər dövlət öz sərhədləri içində ən yüksək nüfuz sahibi 

idi və digər dövlətlərin də bu hüquqlarına hörmət duymalıydı. 19. Əsrdə Hegelin dəstəyi ilə milli dövlət 

anlayıĢı sistematik bir hal almıĢdır. Təhlükəsizlik problemi isə ötən 50 ildən bu yana beynəlxalq 

əlaqələr intizamının mərkəzi problemlərindən biri olmuĢdur (1,56).Təhlükəsizlik problemi xüsusilə 

soyuq müharibə dövrü və sonrasında böyük bir əhəmiyyət qazanmıĢ; beynəlxalq arenanın Ģəkilləndirici 

elementi olmuĢdur. Müharibə və sülh mövzuları, qüvvələr tarazlığı, silahlı qüvvələr, hərbi nəzarət və 

tərksilah mövzuları sıx bir Ģəkildə müzakirə edilmiĢdir. 1940-cı illərdən etibarən dünya ABġ və SSRĠ-

dən ibarət iki qütblü dünya nizamına keçmiĢdir. Bu iki blokdan ibarət olan beynəlxalq sistemdə 

təhlükəsizlik məsələləri dövlət mərkəzli qəbul edilməkdə idi.Ġki gücün bir-birlərini necə məğlub 

edəcəkləri və güclərini necə ən yüksək nöqtəyə çatdıracaqları əhəmiyyətli suallar arasında idi. Bu 

məzmunda qeyd etməli olduğumuzanlayıĢ "mütləq güc" (absolute power) anlayıĢıdır. Yəni tərəflərdən 

birinin gücünü və fəaliyyətini artırması, digər tərəfin fəaliyyətinin azalmasına ya da tamamilə məğlub 
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olmasına səbəb olmaqdadır.Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsindəki təhlükəsizlik yanaĢmaları, realist 

görüĢlərin həm suveren həm də qarĢı qoyulmaz olduğu günlərdən böyük ölçüdə fərqlənir. Buna bağlı 

olaraq, bu gün beynəlxalq təhlükəsizlik mövzusunda Soyuq Müharibə dövründə olduğundan daha 

sağlam və hərəkətli bir mübahisə yaĢanır. Bununla birlikdə, realizmin son illərdə haqlı bir Ģəkildə 

müzakirə olmasına və Soyuq Müharibə sonrası dövrdə ortaya çıxan alternativ yanaĢmaların,beynəlxalq 

təhlükəsizlik mövzusundakı müasir yanaĢmaların əhəmiyyətli bir parçasını meydana gətirməsinə 

baxmayaraq, realizm beynəlxalq münasibətlərdə təcrübəsi güclü bir yanaĢma olmağa davam 

etməkdədir. Kenneth Waltz, 1954-cü ildə nəĢr olunan Man, The State and War baĢlıqlı klassikləĢmiĢ 

əsərində müharibənin səbəblərini müzakirə edən klassik filosoflar arasındakı fikir fərqliliklərini 

aydınlaĢdırmıĢdır. Bu filosoflardan bəziləri, müharibənin insan təbiətindəki qüsurlardan 

qaynaqlandığını irəli sürərkən, digərləri dövlət quruluĢunu müharibələrin ortaya çıxmasında 

əhəmiyyətli bir təyin edici olaraq qəbul edir. Digər yazarlarsa diqqətlərini fərdlərin və dövlətlərin 

fəaliyyətlərini davam etdirmək məcburiyyətində olduqları beynəlxalq sistemin anarxist quruluĢuna 

yönəltməkdədir. Bu vəziyyət, müharibənin insan varlığının qaçınılmaz bir hissəsi olub-olmadığı sualına 

görə sırasıyla pessimist və optimist olan "Realist" və "idealist" düĢünürlər arasındakı təməl fərqliliyi əks 

etdirir (2,98).Beynəlxalq münasibətlər nizamında təhlükəsizlik ilə əlaqədar müzakirələr, təhlükəsizliyi 

hərbi mənada təyin edərək ona "dar"mənada yanaĢan ənənəvi yanaĢma ilə bu gündəmi daha geniĢ bir 

Ģəkildə Ģərh edən yeni / tənqidi yanaĢmalar arasında yaĢanmaqdadır. Soyuq Müharibə dövründə milli-

dövlətin təhlükəsizliyi prioritet olmaqda davam edərkən; xüsusilə ġərq Blokunun məğlubiyyətindən 

sonra beynəlxalq sistemdə yaĢanan dəyiĢikliklərin təsiriylə, Təhlükəsizlik Tədqiqatları sahəsində yeni 

yanaĢmaların əhəmiyyəti artmağa baĢlamıĢ və təhlükəsizliyin obyektləri olaraq "fərdin təhlükəsizliyi", 

"cəmiyyətin təhlükəsizliyi" və "qlobal təhlükəsizlik " kimi yeni obyektləri ön plana çıxmağa 

baĢlamıĢdır .Barry buza, iki yanaĢma arasındakı mübahisənin Soyuq müharibənin hərbi və nüvə 

problemlərinin yaratdığı təlqin səbəbiylə Təhlükəsizlik Tədqiqatları sahəsinin darlığının təmin 

etməməsi ilə bağlı ortaya çıxdığını ifadə edərək, bu təminsizlik, ilk olaraq, 1970-ci illər və 1980-ci 

illərdə beynəlxalq münasibətlərdə iqtisadi və ekoloji gündəmlərin ortaya çıxmasıyla baĢlamıĢ və daha 

sonra da 1990-cı illərdə kimlik problemləri vəartıq cinayət ilə əlaqədar qayğıların artmasıyla 

canlanmıĢtır fikrini mənimsəmiĢdir. Təhlükəsizlik probleminin gündəmində yaĢanan geniĢləmənin 

baĢlanğıc nöqtəsi Soyuq müharibə illərinin yumĢalma dövrünə təsadüf etmiĢ; bu dövrdən sonra 

beynəlxalq sistemdə yaĢanan hadisələr nəticəsindəgündəm müxtəlifliyi artırmıĢdır. Hərbi-strateji 

təhlükəsizlik təhdidlərinə əlavə olaraq, təhlükəsizlik təhdidlərinin müxtəlifliyinin çox ölçülü bir hala 

gəlməyə baĢlaması, beynəlxalq təhlükəsizlik mühitinin dinamik bir gündəm ilə qarĢı-qarĢıya qalmasına 

gətirib çıxarmıĢdır. Bu mühitdə, realist / neorealist dairələrin dövlət mərkəzli təhlükəsizlik anlayıĢı, yeni 

yanaĢmaların artan tənqidlərə məruz qalmıĢdır. Ənənəvi təhlükəsizlik anlayıĢı, hərbi təhlükəsizlik 

baxımından tək qanuniobyekt olaraq dövləti önə çıxaran bir düĢüncə ətrafında müəyyən edilmiĢdir. Bu 

səbəblə, ənənəvi təhlükəsizlik anlayıĢına görə təhlükəsizlik, dövlətlərarası rəqabət və çəkiĢmə ilə 

əlaqədardır və hərbi təhdidlər, ənənəvi təhlükəsizlik anlayıĢının əsas hədələridir. Fiziki təhlükəsizliyin 

önəmini vurğalayan ənənəvi təhlükəsizlik anlayıĢına görə, milli təhlükəsizliyin ən diqqətə çarpan 

ünsürü milli sərhədlərin digər dövlətlərin təcavüzündən qorunmasıdır. Ənənəvi təhlükəsizlik anlayıĢı 

təhdidlərin mənĢəyi, təhdidlərin təbiəti, təhdidlərə veriləcək cavab, təhlükəsizliyin təminində kimin 

məsul olduğu və təhlükəsizliyi təmin ediləcək təməl dəyərlər çərçivəsində beĢ təməl ölçüdən ibarətdir. 

Təhdidlərin mənĢəyi , milli təhlükəsizliyə yönələn təməl təhdidlər, digər dövlətlərdən və xüsusilə 

mövcud statuskvodan məmnun olmayan revizyonist dövlətlərdən və beynəlxalq miqyasda güc 

proyeksiyası qabiliyyətinə sahib böyük güclərdən qaynaqlanmaqdadır. Təhdidlərin təbiətini isə, digər 

dövlətlərin sahib olduğu hərbi potensial müəyyən edir.Ənənəvi təhlükəsizlik yanaĢmasına görə, 
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beynəlxalq siyasətin anarxist təbiəti Soyuq müharibənin sona çatmasıyla təməldən dəyiĢmədiyi üçün 

təhlükəsizlik anlayıĢının yenidən təyin olunması və ya geniĢləndirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli bir 

addıma ehtiyac yoxdur. Təhlükəsizlik anlayıĢının geniĢləndirilməsi çağırıĢını edənlər isə, əsrin son 

rübündə beynəlxalq siyasətin əhəmiyyətli bir dəyiĢmə yaĢadığını və bu səbəblə təhlükəsizlik anlayıĢının 

həm empirik, həm də normativ dəyiĢiklikləri əks etdirəcək Ģəkildə yenidən təyin olunması və hərbi 

olmayan təhdidləri də ehtiva edəcək Ģəkildə geniĢləndirilməsi lazım olduğunu irəli sürməkdədir. Soyuq 

Müharibə dövründə təhlükəsizlik, beynəlxalq siyasətin strateji problemləri arasında "yüksək səviyyəli 

siyasət" (high politics) mövzusu hesab olunmaqda və dar mənada yəni yalnız hərbi- strateji çərçivədə 

dəyərləndirilməkdə idi. Halbuki ənənəvi təhlükəsizlik anlayıĢını müdafiə edənlərin "aĢağı səviyyəli 

siyasət" (low politics) mövzuları olaraq xarakterizə etdikləri bir çox mövzu, indiki vaxtda beynəlxalq 

siyasətin baĢlıca müzakirə mövzularına çevrilmiĢdir (4,36). Dövlət mərkəzli paradiqmaya yönəldilən 

tənqidlərin mərkəzində beynəlxalq münasibətlərin getdikcə milli sərhəddən artıq bir məba qazandığı və 

aktorların sayındakı artımla birlikdə dövlətin tək qərar verici olmaqdan çıxdığı və klassik mənada sahib 

olduğu suverenliyin müzakirə edilən hala gəldiyi arqumenti yer almaqdadır.Çünki hərbi güc milli 

təhlükəsizliyin tək qaynağı deyil və hərbi təhdidlər də dövlətlərin üz-üzə gəldiyi tək təhlükə deyil. 

Bundan ötəri, hərbi olmayan faktlar da dövlətləri və fərdləri təhdid edə bilməkdədir. Hər nə qədər milli 

təhlükəsizlik anlayıĢı dövlət səviyyəsi ilə əlaqədar olsa da, bu səviyyə ilə fərdi, regional və sistem 

səviyyələri arasındakı bağlar inkar edilə bilməyəcək qədər güclü və çox saydadır.Ənənəvi təhlükəsizlik 

yanaĢmasının tənqidini görə, təhlükəsizlik təhdidləri ilə baĢa çıxa bilmək üçün yalnız hərbi vasitələrə 

diqqət kafi olmayacaq.Bu çərçivədə, yeni təhlükəsizlik yanaĢmasına görə, demokratikləĢmə, iqtisadi 

inkiĢaf, qarĢılıqlı asılılığın təĢviqi, münaqiĢələrin həlli, vətəndaĢ cəmiyyətinin dəstəklənməsi və fərdi 

haqq və azadlıqların qorunması və geniĢləndirilməsi kimi hərbi olmayan amillər təhlükəsizlik 

problemlərinin həllində ən etibarlı üsullardır.Yeni / tənqidçi təhlükəsizlik yanaĢmaları, ənənəvi 

təhlükəsizlik yanaĢmasını xarici təhdidlərə və xüsusilə rəqib dövlətlərdən qaynaqlanan hərbi təhdidlərə 

mərkəzləĢmədə tənqid edir. Bu yanaĢmalara görə, müasir təhlükəsizlik təhdidlərinin mənĢəyi ya 

dövlətdən kənardır (daxili və beynəlxalq) ya da dövlətin özündən qaynaqlanır. Benjamin Millərə 

görə,təhlükəsizliyə baĢlıcatəhdidlər, insan haqqlarını etnik, dini və cinsi təməldə pozan və etnik 

təmizliyə və kütləvi ölümlərə gətirib çıxaran dövlətlərin özündən qaynaqlanır. Bu iki məktəb, müvafiq 

olaraq klassik fəlsəfənin Hobbesçu və Kantçı ənənələrinə söykənməkdədir. Hobbesçuler, içində 

yaĢadığımız zorakılığa meylli dünyanın kənarına keçməyin mümkün olmadığına inanır. Digər tərəfdən 

Kantçılarsa, zorakılığa əsaslanan qarĢıdurmaları "dəf etməyin" və daha dinchəyat formasına doğru 

irəliləmənin mümkün olduğunu müdafiə edir. Ġdealizm ənənələri, ilk baĢda, Millətlər Cəmiyyəti daha 

möhkəm bir beynəlxalq nizam üçün ümid vəd etdiyi görüntüsü yaratdığı zaman geniĢ dəstək qazanmıĢ 

olsa da1945-ci ilsonrası dövrdə Soyuq müharibə dövrü boyu, Realizm təməl düĢüncə məktəbi halına 

gəlmiĢdir. QarĢıdurmaya söykənən bu dövrdə bir çox yazıçı, döyüĢləri və Ģiddətli qarĢıdurmaları 

insanlıq tarixi boyu uzanan dövlətlərarası əlaqələrin dəyiĢməyən xüsusiyyəti olaraq dəyərləndirmiĢdir. 

Dövlətlərarası münasibətlər, dövlətlərin davamlı olaraq bir-birindən faydalanmağa çalıĢdığı bir güc 

mübarizəsi olaraq görülmüĢdür. Bu görüĢə görə, Kantçı mənada birsülhün təmin edilməsi mümkün 

deyil. Dövlətlərin əsas hədəfi isə, dövlətlərdən birinin tam bir hegemoniya əldə etməsini önləmək üçün, 

digərlərinin gücünü tarazlamağa çalıĢmaqdır. Bu, ikinci Dünya müharibəsi sonunda realist (və ya 

Klassik Realist) düĢüncə məktəbini inkiĢaf etdirən Edward H. Carr və Hans Morgenthau kimi yazıçılar 

tərəfindən qəbul edilmiĢ düĢüncə tərzidir. Mearsheimer kimi neorealist yazarlar üçün, beynəlxalq 

siyasət, müharibənin baĢ verməsinin, yağıĢın yağması kimi hər zaman mümkün olduğu mərhəmətsiz bir 

rəqabət sahəsini ehtiva etməkdədir. Dövlətlər arasında əməkdaĢlığın ola biləcəyi və olduğu qəbul edilə 

bilər. Lakin əməkdaĢlığın sərhədləri vardır və bu sərhədlər "hər hansı bir səviyyədəki əməkdaĢlığın yox 



217 
 

edə bilməyəcəyi hakim təhlükəsizlik rəqabəti məntiqinə söykənir". Uzun müddətli həqiqi bir sülhün və 

ya dövlətlərin güc üçün rəqabət etmədiyi bir dünyanın təmin edilməsi isə mümkün deyil. Beynəlxalq 

münasibətlərin böyük ölçüdə pessimist olan bu baxıĢı, Kenneth Waltz və John Mearsheimer kimi 

müasir yazıçılar tərəfindən də müdafiə və təbliğ edilmiĢdir. Bu "neo-realist" yazarlara görə (struktur 

Realist), təhlükəsizlik və ya inamsızlıq, böyük ölçüdə beynəlxalq sistemin strukturununun nəticəsidir. 

Anarxist quruluĢun böyük ölçüdə davamlı olduğu qəbul edilmiĢdir ki, Bunun mənası isə, beynəlxalq 

siyasətin gələcəkdə də keçmiĢdəki kimi zorakılığa meylli olacağıdır. John Mearsheimer, "Back to the 

Future" baĢlıqlı məqaləsində, Soyuq müharibənin sona çatmasının, həddindən artıq milliyyətçilik və 

etnik qarĢıdurmaların geniĢ qeyri-sabitlik və qarĢıdurmalara gətirib çıxaracağını, keçmiĢin çox qütblü 

ənənəvi güc tarazlığı siyasətinin dönüĢünə səbəb olmasının mümkün olduğunu müdafiə edilməkdədir. 

Mearsheimer, Soyuq Müharibəni hakim iki qütblü güc strukturununun səbəb olduğu sülh və sabitlik 

dövrü olaraq dəyərləndirmiĢ və bu sistemin çöküĢüylə, on yeddinci əsrdən bəri beynəlxalq 

münasibətlərdə fəlakətlərə yol açan böyük güc rəqabətinə dönüĢ olacağı ehtimalını dilə gətirmiĢdir. Bir 

çox neorealist yazara görə, əməkdaĢlıq, dövlətlərin "mütləq qazanc" lardan çox "nisbi qazanclar" ı 

önəmsəməsi ucbatından da iflasa uğrayır. Dövlətlər əməkdaĢlıq ilə bunun hər iki tərəfə də faydalı 

olması səbəbiylə maraqlanmaq yerinə əməkdaĢlıq etdikləri dövlətlə müqayisədə nə qədər qazanc əldə 

edəcəkələrini hər zaman düĢünməkdədirlər. Bütün dövlətlər qazanclarını rəqabətçi, etibarsız və qeyri-

müəyyənbeynəlxalq mühitdə artırmağa çalıĢacaqlarından, əməkdaĢlığı bacarmaq və davam etdirmək 

hər zaman çətin olacaq. 1970-ci illərdəki detant adlanan (ölkələr arasında beynəlxalq münasibətlərdə 

rahatlama) yumĢalma dövrünen baĢlaması ilə, hakim ideyabeynəlxalq təhlükəsizlik problemi olmuĢdur. 

BaĢlıca səbəb isəbeynəlxalq nizamın həm Amerika BirləĢmiĢ ġtatları ilə Sovetlər Birliyi arasındakı 

nüvə güc tarazlığına; həm də NATO və VarĢava Paktının hərbi gücünə bağlı bir tarazlıq qurulması 

hesab edilə bilər. Yəni beynəlxalq nizamda ortaya çıxan qüvvələr balansı beynəlxalq münasibətlərdə bir 

durğunluq yaratmıĢdı. Yəni dövlətlərintəhlükəsizlik axtarıĢları, beynəlxalq sahəyə da bir sabitlik 

gətirmiĢdi. 1991-ci ildən bu yanatəhlükəsizlik anlayıĢına baxıĢ Soyuq müharibə dövründəki realist 

perspektivdən uzaqlaĢmağa baĢlamıĢdır. Bunun səbəbləri realist Ģərhlərin qeyri-kafi qalması və yeni 

ortaya çıxan beynəlxalq siyasətin gündəmini qəbul etməmək mövzusunda israrçı olması idi. Əlbəttə ki 

Soyuq müharibə dövrü Ģərtləri nəzərə alındığında klassik Ģərhlərin tamamilə hərbi gücü mərkəzli olması 

təbii hal kimi qiymətləndirilməlidir. 1990-cı illərinbaĢlanması ilətəhlükəsizlik anlayıĢına yanaĢmalar da 

təkamül etmiĢdir.Berlin Divarının yıxılması ilə birlikdə dövlət təhlükəsizliyi anlayıĢına qarĢı 

"təhlükəsizlik halı" (security state) olaraq adlandırılan yeni bir vəziyyət ortaya çıxmıĢdır. Yəni bundan 

sonra təhlükəsizlik mövzusunda araĢdırılması lazım olan tək aktor dövlət olmaqdan çıxacaq; dövlətlə 

yanaĢı fərd və ətraf mühitin də vəziyyəti nəzərə alınmalı idi.Beynəlxalq təhlükəsizlik anlayıĢının tarixi 

kökləriaraĢdırıldığında, məruz qaldığı dəyiĢikliklər aydın nəzərə çarpmaqdadır. Bu anlayıĢların 

təkamülü həm təsir sahələrini həm də anlayıĢların meydana gətirdiyi nəticələrini yenidən 

düĢünülməsinə səbəb olmuĢdur. Təhlükəsizlik problemi beynəlxalq münasibətlərin əsas 

mexanizmlərindən biri olmaqla birlikdə bu gün gəlinən nöqtədə təhlükəsizlik anlayıĢı və onun 

parametrlərinə keçmiĢ yanaĢmaların dəyiĢilməsi görünməkdədir. Bu yanaĢmanın əsas məqsədi 

beynəlxalq təhlükəsizliyin əhatə etdiyi problemlərin ənənəvi, müasir və post-müasir proses içərisindəki 

vəziyyətini analiz edərək, çox perspektivli bir dünyagörüĢü təqdim etməkdir. Ġlkin olaraq realist 

perspektivə baxdığımız zaman, beynəlxalq münasibətlərin dövlətlərarası münasibətlər olaraq müəyyən 

edildiyini görürük. Dövlətlərdən qıraq bir aktor isə yoxdur. Dövlətlər təbii bir nizam içərisində, daha 

güclü olanın üstün olması məntiqi (rule of jungle) üzərinə qurulan bir nizamda var olmaqdadırlar. 

Bunun təbii bir nəticəsi olaraq da hər dövlət öz gücünü ən yüksək nöqtəyə çəkməyə çalıĢmaqdadır. Əks 

təqdirdə mövcudluğu və təhlükəsiz Ģəraitdə yaĢaması mümkün olmayacaq (5,31). Dövlətin özü əsasdır 
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və onun xaricindəki bütün güc potensialları təhdid olaraq görülməkdədir. Xüsusilə 1940-cı illərdə 

prioritet olan anlayıĢ bu idi. Bu nöqtədə ortaya bir problem çıxır: Bir dövlət gücünü artırarkən, o 

dövlətin təhdid olaraq gördüyü digər dövlətlər də gücünü artırır. Bu sürətli güc artımı da etibarsızlıq 

(security dilemma) mühitini yayır və narahatlığa səbəb olur. Belə olan halda Realist yanaĢma 

beynəlxalq əməkdaĢlığın təsirli bir sistem yaratmayacağını iddia etməkdədirlər. Realizmə görə hər 

dövlət bərabərdir, sistem bu bərabərliyə əsasən iĢləyir və heç bir aktor digərlərinədiktə edə bilməz. 

Realizm nəzəriyyəsində dəiki fərqli yanaĢma mövcuddur. Müdafiəçi Realizm (Defensive Realism): 

Burada quruluĢ təhdid qavrayıĢı üzərindədir. Yəni sistemi tarazlıqda saxlayan, aktorların bir-birini nə 

qədər təhdid olaraq görməsi ilə bağlıdır. Hər aktor da gücünümümkün təhdidlərə qarĢı tədbir almağa 

sərf etməkdədir.Təcavüzkar Realizm (Offensive realism): Burada əsas məqsəd aktorun gücünü 

dayanmada artırmasıdır. Liberalizm nəzəriyyəsi, realizmin Əksinə insan təbiətinin müsbət tərəflərini ön 

plana çıxarır. Bundan baĢqa əməkdaĢlıq və həmrəylik anlayıĢları əhəmiyyət kəsb edir. Liberalizmə görə 

dövlətlər üçün təĢkilatlanma xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Beləmühit tamtəhlükəsizlik meydana 

gətirər.Xüsusilə Kantçı (Kantian) yanaĢmaya nəzər yetirdiyimiz zaman beynəlxalq sistemin yalnız 

dövlətlər tərəfindən yaradıldığı və müharibələr üzərindən qurulduğu anlayıĢın tənqid edildiyi görülür. 

Kantçı yanaĢmaya görə demokratiyanın yayılması, yəni cəmiyyətin qərar alma prosesinə fəal iĢtirakı 

siyasi sistemlərin münaqiĢəli strukturununun azalmasına gətirib çıxaracaq. Bu səbəbdən demokratik 

cəmiyyətlərdə müharibə qərarı alınması da çətinləĢəcək, hətta qarĢısı tamamilə alına 

bilinəcəkdir.QloballaĢma kontekstində inteqrasiya və parçalanma proseslərinin Ģəxsiyyət anlayıĢı ilə 

yaxından əlaqəsi isə, Ģəxsiyyət və təhlükəsizlik arasındakı əlaqəni müzakirə etməyi zəruri etməkdədir; 

çünki hər nə qədər qloballaĢma, iqtisadi, siyasi, sosial və mədəni sahələrdə inteqrasiya prosesini 

sürətləndirmiĢ olsa da, homojenleĢtirici meylləriylə mövcud olan aktorları istiqrarsızlaĢdırmıĢ və yerli 

kimliyin müqavimətini təĢviq etmiĢdir. Beləcə milli dövlət, həm yuxarıdan, həm də aĢağıdan 

çətinliklərə məruz qoyan kürəsəlləĢdirici və mərkəzləĢdirici təzyiqlərə məruz qalmıĢdır. 
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BÖYÜK ĠPƏK YOLU SABĠTLĠK VƏ ƏMƏKDAġLIĞI  

TƏMĠN EDƏN VASĠTƏ KĠMĠ: TƏHDĠDLƏR VƏ RĠSKLƏR 

 

Əsrlər boyu Böyük Ġpək Yolu onun üzərində yerləĢən müxtəlif xalqların təmaslarına və sıx 

münasibətlərin qurulmasına səbəb olub. Ġqtisadi cəhətdən vacib olan bu yolun iĢlək olması üçün ən 

vacib Ģərtlərdən biri onun coğrafi arealını əhatə edən dövlətlərdə sabitlik və təhlükəsizliyin təmin 

edilməsi olub. 

Tarix boyu Böyük ipək yolu ticarət yolu olmaqla yanaĢı, diplomatiya yolu rolunu da oynayıb. Bu 

yolla hərəkət edən karvanların təhlükəsiz və vaxtında təyinata çatması üçün yol boyu yerləĢən 

dövlətlər daimi tədbirlər görür, yeni karvansaralar salır və islahatlar yeridirdilər. VII-X əsrlərdə 

Böyük Ġpək Yolunun təsir dairəsi Çindən və Yaponiyadan keçərək, Mərkəzi Asiya, Hindistan,  Fars 

körfəzi və Ərəb-müsəlman ərazilərini aĢaraq Avropaya doğru uzanırdı. Bu sülh və sabitlik üçün vacib 

olan ümumsiyasi və dini-mədəni ünsiyyətə yol açırdı (1). Əminliklə deyə bilərik ki, yeni 

transkoninental nəqliyyat magistrallarının iĢləməsi Mərkəzi Asiyanın Asiya-Sakit Okean regionu və 

Avropa ölkələri ilə iqtisadi əlaqələrinin geniĢlənməsinə yeni təkan verəcək. Müasir Avropa-Qafqaz-

Asiya nəqliyat koridorunun yaradılması Avrasiya ölkələrində yalnız iqtisadi deyil, elmi texniki və 

mədəni əməkdaĢlığın yeni mərhələsinin əsasını qoyacaq. Buna baxmayaraq, Böyük Ġpək Yolunda 

müəyyən təhdidlər də yarana bilər. 

1998-ci il sentyabrın 7-8-də 13 beynəlxalq təĢkilatın və 32 dövlətin iĢtirak etdiyi Tarixi Ġpək 

Yolunun Bərpası üzrə Beynəlxalq Konfrans məhz Bakıda keçirilmiĢdir. Həmin konfrans və orada 

imzalanmıĢ sənədlər Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizində yerləĢələn dövlətlərin inkiĢafı, 

iqtisadi əməkdaĢlığın geniĢlənməsi və iqtisadi-ticarət potensialının daha səmərəli istifadəsi üçün 

etibarlı zəmin yaratdı. Bu konfrans bir daha göstərdi ki, Ġpək Yolunun bərbası konsepsiyası 

Azərbaycanın dünya ölkələri ilə inteqrasiyasının güclənməsinə xidmət edir. Həmçinin bu konfrans 

Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə TASĠS-TRASEKA proqramı çərçivəsində səmərəli əməkdaĢlığının 

yeni mərhələsi deməkdir. 

Müasir dünyada intensivləĢən inteqrasiya və qloballaĢma prosesləri bir daha onu sübut edir ki, 

münaqiĢələrin aradan qaldırıması, iqtisadi tərəqqi və sabitlik yalnız beynəlxalq əməkdaĢlıq və 

müxtəlif sahələrdə əlaqələrin qurulması nəticəsində mümkündür. Məhz buna görə də SSRĠ-nin 

dağılması nəticəsində pozulmuĢ iqtisadi ,xüsusilə, nəqliyyat əlaqələrinin bərpa edilməsi və yeni 

əsaslarla təĢkil edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb etməyə baĢladı. Tarixi Ġpək Yolunda yerləĢən ölkələr 

üçün həmin yolun bərpası və TRASEKA nəqliyyat dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsi yeni iqtisadi 

əlaqələrin qurulmasında mühüm rol oynadı.(2) 

Qeyd etmək lazımdır ki, Böyük Ġpək Yolunun bərpasında yalnız həmin nəqliyyat dəhlizində 

yerləĢən ölkələr maraqlı deyil, bu nəqliyyat dəhlizinin inkiĢafı daha geniĢ təsir dairəsinə malikdir . 

Misal kimi, ABġ senatının xarici siyasət komissiyasında ―Ġpək Yolu strategiyası haqqında qanun‖ 

layihəsinin qəbulu və Senatda bir sıra məruzələr Xəzər hövzəsi və onun ətrafında yerləĢən ölkələrin 

ABġ üçün siyasi və iqtisadi əhəmiyyət daĢıdığını sübut edir. Bu regionda güclü bazar iqtisadiyatına 

malik ölkələri olması, ABġ-ın Ġran körfəzindən asılılığın aradan qalxmasına, müttəfiqlərinin enerji 

təhlükəsizliyini təmin etməsinə,  Çin və Rusiya ətrafında müəyyən dərəcədə güc balansının 

saxlanmasına imkan yaradır. Bu layihədə əsas təhdidlər kimi Əfqanıstandakı sabitliyin pozulması, 

ĠġĠD terror təĢkilatının Mərkəzi Asiyaya yayılması və marĢrut boyu yerləĢən ölkələrdə siyasi 
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sabitliyin pozulmasıdır. Ġpək Yolu boyunca təhlükəsizliyi təmin edən strukturlar mövcud təhlükələri 

dəf edəcək gücdədilər. Lakin mümkün təhlükələrin artması gözlənilir. Bu təhdidlərə cavab vermək 

üçün həm ölkədaxili təhlükəsizlik sistemlərinin təkmilləĢdirilməsi, həm də ölkələrarası razılaĢmalara 

yenidən baxılması lazım ola bilər (2). 

Böyük Ġpək Yolunun dirçəliĢi əsasında yaranan regional nəqliyat infrastrukturu, xüsusi iqtisadi 

zonalar və gömrük sistemlərinin inteqrasiyası yalnız ticarət üçün deyil, həmçinin turizmin inkiĢafı, 

investisiyaların artması baxımından və bir sıra digər istiqamətlərdə əhəmiyyətli imkanlar yaradır. 

Hazırda həmin xəttdə yerləĢən ölkələr, xüsusilə Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan və Türkiyə 

regional infrastruktur layihələrinə yüksək önəm verir və maliyyə yatırımları edirlər. Burada, həmçinin 

Avropa və Çin investisiyaları mühüm rol oynayır. ABġ-ın həmin layihələrdə marağı da Ģübhəsizdir. 

Bu marĢrutla həm Qərbə gedən neft və təbii qaz boruları, həm də ġərqə, Əfqanıstan və Ġraqa gedən 

NATO nəqliyyat konvoyları hərəkət edir. Təhlükəsizlik və stabillik bu marĢrutlarda oluqca vacibdir. 

Buna görə də Ġpək Yolunun dirçəlməsi özündə təhlükəsizlik faktoru daĢıyır (3). 

Böyük Ġpək Yolunda təhlükəsizliyin və sabitliyin təmin olunması Çin üçün də olduqca vacib 

məsələdir. ġərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi Çinin geoiqtisadi strategiyasının baĢlıca aspekti kimi 

göstərilib. Son illərdə Ġpək Yolunda yerləĢən ölkələrlə iqtisadi əlaqələr və ticarəti intensivləĢdirən Çin 

Xarq Respublikası öz investisiya layihələrini həyata keçirmək üçün Asiya Ġnfrastruktur Ġnvestisiya 

Bankı kimi yeni çoxtərəfli institutların yaradılmasını təmin edir. Bu strategiyanı həyata keçirmək 

üçün Çinin kifayət qədər üstnlüyü var: beynəlxalq maliyyə mərkəzi olan Hong-Kong, regional 

maliyyə mərkəzi ġanxay və surətlə böyüyən Huawei, Alibaba, Üanda və s. kimi beynəlxalq innovativ 

Ģirkətlər mövcuddur (4). 

Bütün bunların qarĢılığı olaraq hər bir çoxtərəfli təĢəbbüs kimi Ġpək Yolunun daha da geniĢ vüsət 

alması üçün bir neçə çağırıĢ mövcuddur. MarĢrut boyu yerləĢən ölkələrin fərqli makroiqtisadi riskləri 

də gözə çarpır. Bunlar Mərkəzi Asiya ölkələrində valyuta qeyri-sabitlliyi, xarici borclar, bank 

sektorların zəifliyi, iqtisadiyatın az Ģaxələnməsi və s.  kimi məsələləri özündə ehtiva edir. Bundan 

əlavə, bir sıra mütəxəssislər bu risklər siyahısına Mərkəzi Asiyada siyasi reformaların vacibliyini, 

terror təhlükələrini və qlobal iqlim dəyiĢikliyi ilə bağlı təbii fəlakətlərin mümkünlüyünü də qatırlar 

(4). 

Hər dövlətin özünəməxsus hüquq sistemi və biznes mühiti vardır.  Əlbəttə ki, Çin biznesi üçün 

bütün bu incəlikləri nəzərə alıb problemlərə adekvat cavab mexanizmi formalaĢdırmaq asan deyil ki, 

bu da öz növbəsində bütün layihəni və ona yatırılan investisiyaları təhlükə altına ata bilər. Bu 

çağırıĢlar nə qədər qəliz olsa da, onların həllinin əsasında sadə bir formula var. Ġlk növbədə Ġpək yolu 

boyunca korrupsiyaya yol verilməməlidir, çünku bu həm bütün təĢəbbüsü və qoyulan sərmayəni 

sarsıdır, həm də gələcək investisiyalara marağı azaldır. Ġkincisi, bütün infrastruktur layihələri bütün 

faktorların (maliyyə, siyasi, təbii) nəzərə alınmasından sonra həyata keçirilməlidir. Nəhayət, bütün 

layihələr Ģəffaf Ģəkildə nəzarət altında gerçəkləĢməlidirlər. Bu cür yanaĢmanı möhkəmləndirmək 

üçün həmin layihələrin maliyələĢməsinə ciddi nəzarət olunmalıdır, bu da öz növbəsində effektiv 

risklərin bölüĢdürülməsi mexanizmlərinin yerində olmasını tələb edir. Dövlətlərin və cəmiyyətlərin 

marağı isə öz növbəsində yuxarıda qeyd olunan müəyyən risklərdən xilas mexanizmlərini üzə çıxara 

bilərlər. Burada Çin təhlükəsizliyin yalnız fiziki yox, həmçinin iqtisadi aspektlərinə də nəzər 

yetirməlidir. Bu aspektlər rəqabətin ədalətli və konstruktiv olması, iĢtirakçı və maraqlı tərəflərin 

düzgün məlumatlandırılması və əlbəttə ki, müvafiq risk azaltma plan və strategiyalarının yerində 

olmasını əhatə edir. 

Nəticə 

Böyük Ġpək Yolunun dirçəlməsi bir sıra ölkə üçün yeni imkanlar yaradır. Buna baxmayaraq, bu 
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layihənin gerçəkləĢməsi və lazımı səviyyəyə çatdırılması üçün risk və təhdidlərin düzgün 

qiymətləndirilməsi və müvafiq planların həyata keçirilməsi vacibdir. Ġpək yolu boyunca yerləĢən 

dövlətlərin fərqli maraqları, biznes mühitləri və mədəniyyətləri mövcuddur. Bu da öz növbəsində, 

onlar arasında razılaĢmaların əldə olunmasında müəyyən çətinliklər yarada bilər. Lakin buna 

baxmayaraq, həmin layihələrdə böyük dövlətlərin marağı və mümkün iqtisadi və siyasi qazanc 

imkanları bu çətinlikləri üstələyə bilər. Həmin maraqlar əsasında qurula biləcək layihələrin 

təhlükəsizliyi və risklərə davamlılığını təmin etmək üçün təĢəbbüs göstərilməlidir. 
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HEYDƏR ƏLĠYEV FONDUNUN FƏALĠYYƏTĠ DÖVLƏT SĠYASƏTĠNƏ 

CĠDDĠ DƏSTƏKDĠR 

 

Təqdim edilən məqalədə Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti araşdırılır,həmçinin fondun 

fəaliyyətinin prioritetləri təhlil edilir. Qeyd olunur ki, fond təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, ekologiya kimi 

sahələrdə fəaliyyət göstərir.Heydər Əliyevin Fondu Azərbaycan incəsənətinin inkişafı və təbliği 

istiqamətində müxtəlif proqramlar və layihələr həyata keçirir. Xüsusilə qeyd olunur ki, Heydər Əliyev 

Fondunun fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda reallaşır. Fond dünyanın 

müxtəlif ölkələrində müxtəlif mədəni, humanitar layihələr həyata keçirir. Bütün bu və digər suallar bu 

elmi məqalədə əhatə olunmuşdur. 

Açar sözlər: Heydər Əliyev Fondu, Mehriban Əliyeva, təhsil, humanitar sahə, layihə, səhiyyə, 

beynəlxalq əlaqələr. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА ГЕЙДАРА АЛИЕВА КАК ПОДДЕРЖКА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

В представленной статья рассматривается направления деятельности Фонда Гейдара 

Алиева. Также анализируются приоритеты деятельности фонда. Отмечается, что фонд 

активно осуществляет деятельность в таких сферах как образование, здравоохранение, 

культура, экология и др. Обосновывается, что Фонд Гейдара Алиева также осуществляет 

различные программы и проекты в направлении пропаганды азербайджанского искусства. 

Особенно отмечается, что деятельность фонда Гейдара Алиева выходит  за пределами 

Азербайджанской Республики. Так как фонд реализует различные культурные и гуманитар-

ные проекты в разных странах мира. Все эти и другие вопросы охватываются в данной науч-

ной статье.  

Ключевые слова: Фонд Гейда ра Али ева, Мехрибан Алиева, образование, гуманитарная 

сфера, проект, здравоохранение, международные отношения. 
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ACTIVITY OF FUND OF HEYDAR ALIYEV AS SUPPORT OF A STATE POLICY 

 

In presented article it is considered activities of Fund of Heydar Aliyev. Also priorities of activity 

of fund are analyzed. It is noted that the fund actively carries out activity in such spheres as educa-

tion, health care, culture, ecology, etc. Locates that Heydar Aliyev's Fund also carries out various 

programs and projects in the direction of promotion of the Azerbaijani art.  

It is especially noted that activity of fund of Heydar Aliyev comes out outside the Azerbaijan Re-

public. As the fund realizes various cultural and humanitarian projects in the different countries of 
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the world. All these and other questions are covered in this scientific article. 

Keywords: Heydar Aliyev Foundation, Mehriban Aliyeva, education, humanitarian sphere, pro-

ject, health care, international relations. 

 

Müasir mərhələdə ayrı-ayrı ölkələrdə qeyri-hökumət və qeyri-kommersiya təĢkilatlarının rolu 

nəzərəçarpacaq dərəcədə artmaqdadır. Aydındır ki, belə təĢkilatlarının sərbəst fəaliyyət göstərmələri, 

ölkənin sosial-iqtisadi həyatında ciddi rol oynamaları vərəndaĢ cəmiyyətinin vacib gösətricilərindən 

olmaqla yanaĢı, onun inkiĢaf perspektivlərindən xəbər verir. Sosial sfera dövlətin fəaliyyət sferasıdır 

və sosial siyasətin həyata keçirilməsi məsuliyyəti birbaĢa dövlətin üzərinə düĢür. Lakin müasir 

cəmiyyətlərdə bu fəaliyyət sahəsində dövlətlə qeyri-hökumət təĢkilatları, qeyri-kommersiya təĢki-

latları arasında müəyyən ―məsuliyyət bölgüsünün‖ əlamətləri müĢahidə olunmaqdadır. Təbii ki, bunu 

ancaq müsbət məqam kimi, vətəndaĢ cəmiyyətin inkiĢafına təkan verən amil kimi qiymətləndirmək 

olar. Demək olar ki, bütün inkiĢaf etmiĢ və inkiĢafa meylli cəmiyyətlərdə qeyri-hökmət təĢkilatlarının 

rolu əhəmiyyətli dərəcədə artmaqdadır. Bunu, hətta zəruri edən obyektiv səbəblərin mövcudluğunu da 

qeyd etmək mümkündür.[8] Belə ki, əksər hallarda bütün cəmiyyətlərdə müəyyən problemlər mövcud 

olur ki, onların aradan qaldırılması dövlətin siyasətindən və sosial-iqtisadi inkiĢafından asılı olmur. 

Məsələn, sirr deyildir ki, cəmiyyətin heç də bütün problemli insanları dövlətin müvafiq siyasətinin 

əhatə dairəsinə düĢmürlər və ya dövlət tərəfindən atılan addımlar cəmiyyət üçün daimi bəlaya 

çevrilmiĢ bir sıra problemlərin öhdəsindən gözləntilərə cavab verəcək səviyyədə olmur. Məsələn, belə 

bəlalar sırasında müəyyən xəstəlikləri, narkomaniyanı xüsusi qeyd etmək mümkündür ki, dövlətlərin 

özlərinin xüsusi istiqamətli siyasəti ilə bunların tam öhtəsindən gələ bilmədikləri göz önündədir. Bu 

reallıq bütün hətta ən inkiĢaf etmiĢ ölkələrində də müĢahidə olunmaqdadır. Çünki, dövlətin siyasəti 

bütün cəmiyyət üçün ümumi xarakter daĢımaqla, fərdi ünvanlanmıĢ ola bilmir. Cəmiyyət üzvlərinin 

əksəriyyəti məhz bu səbəbdən tələb olunan səviyyədə diqqətdən kənarda qalır. Meydana çıxan prob-

lemlərin çevik aradan aradan qaldırılması və ya fərdi himayə tələb olunduğu məqamda qeyri-

hökumət, qeyri-kommersiya təĢkilatları əvəzsiz rol oynayırlar. Hətta, bəzi məqamlarda qeyri-

hökumət institutları dövlət siyasətinə yardımçı element rolunda çıxıĢ etməklə yanaĢı, həlledici rol da 

oynayırlar. Biz, bu qeyd etdiklərimizi Heydər Əliyev Fondunun timsalında aydın müĢahidə edirik. 

Heydər Əliyev Fondu cəmiyyətin elə həssas sahələrinə diqqət yetirərək, burada vəziyyəti daimi 

nəzarətə götürür və qısa zaman kəsiyində əhəmiyyətli keyfiyyət dəyiĢikliklərinə nail olur ki, hətta, 

xüsusi iĢlənib hazırlanmıĢ rəsmi dövlət strategiyası belə o dərəcədə səmərə verə bilməzdi. Heydər 

Əliyev Fondu özünün fəaliyyəti və taktiki mövqeyi ilə hər Ģeydən öncə, dövlət-qeyri-kommersiya 

təĢkilatı səmərəli qarĢılıqlı fəaliyyət və tərəfdaĢlıq tandeminin unikal nümunəsini təqdim edir. Bu da, 

sosial xidmətlər sahəsində keyfiyyətcə və mahiyyətcə yeni sosial texnologiyaların və yanaĢmaların 

meydana gəlməsini Ģərtləndirir. Ən əsası isə, bu cür konstruktiv təmaslar cəmiyyət üzvlərinin 

rifahının yaxĢılaĢdırılmasına hesablanmıĢ və hər bir fərdin özünü sosial təhlükəsizlik mühitində hiss 

etməsini Ģərtləndirən xidmətlər spektrinin geniĢlənməsini təmin edir.[2] Heydər Əliyevin Fondunun 

artıq dünyəvi nümunə həddinə yüksəlmiĢ təcrübəsi və fəaliyyətində müĢahidə olunan peĢəkar 

vərdiĢlər onun, cəmiyyətdə meydana çıxan problemlərə çevik reaksiya göstərərək, onların zaman və 

keyfiyyət baxımından ən səmərəli Ģəkildə aradan qaldırılmasını təmin edir. Vurğulamaq lazımdır ki, 

Heydər Əliyev Fondu fəaliyyətinin müxtəlif vektorlu Ģaxələrinə görə xüsusi universallıq kəsb 

etməklə, dünyada mövcud olan analoji təĢkilatlarla müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə üstün 

keyfiyyətlərə malikdir. Heydər Əliyev Fondu cəmiyyətdə mövcud olan ən xırda sosial-iqtisadi prob-

lemlərdən tutmuĢ, qlobal müstəvidə milli maraqların qorunmasınadək meqafəaliyyət arealına malik-

dir. Fondun bir qeyri-dövlət, qeyri-kommersiya təĢkilatı olaraq unikallığına dəlalət edən mühüm 

http://www.divainternational.ch/spip.php?article7
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məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, o, təkcə Azərbaycan xalqının deyil, dünya xalqlarının 

mədəni-mənəvi dəyərlərinin mühafizəsi məsələsini özünün diqqət orbitinə daxil etmiĢdir. Təbii ki, 

Heydər Əliyevin Fondu əsas diqqətini Azərbaycam cəmiyyətinin bütün mənalarda ―sağlamlaĢdırıl-

masına‖ yönəltmiĢdir. Bir sözlə, Heydər Əliyev Fondu sosial-humanitar xidmətlər müstəvisində 

keyfiyyətcə yeni yanaĢma və davranıĢ tərzini təqdim etməklə, dünya miqyasında örnək rolunu oyna-

maqdadır.[5] Heydər Əliyev Fondunun cəmiyyət həyatının bütün vacib sferalarını əhatə edən 

fəaliyyəti həm də Azərbaycan Respublikasında vətəndaĢ cəmiyyəti quruculuğunun perspektivlərindən 

xəbər verir.  

Artıq qeyd etiyimiz kimi, Heydər Əliyev Fondu öz fəaliyyətini kifayət qədər diversifikasiya 

etməyi bacararaq, dünyada möcvud olan bənzər təĢkilatlardan əhəiyyətli dərəcədə fərqlənir. Fon-

dunun fəaliyyət istiqamətinə nəzər salsaq görərik ki, o, əsasən mədəni və humanitar sahələri əhatə 

edən geniĢ fəaliyyət arsenalına malikdir. Belə ki, Azərbaycanda məktəblərin və internatların tikintisi 

və əsaslı bərpası, kitabxanaların, mədəniyyət mərkəzlərinin yaradılması sahəsində və s. mühüm iĢlər 

həyata keçirmiĢdir. Fondun olduqca ciddi töhfə verdiyi sahə isə Azərbaycan mədəni dəyərlərinin dü-

nya miqyasında tanıdılması, təbliğ edilməsindən ibarətdir. Diqqəti cəlb edən məqam ondan ibarətdir 

ki, Heydər Əliyev Fondunun bu və ya digər sahələrdə həyata keçirdiyi fəaliyyətlər situativ deyil, 

konkret, dəqiqliklə iĢlənilib hazırlanmıĢ və səmərəlilik səviyyəsi əvvəlcədən müəyyənləĢdirilmiĢ 

proqramlar və ya layihələr üzrə həyata keçirilir. Təbii ki, belə yanaĢma fəaliyyətin reallaĢdırıldığı 

istənilən sahədə səmərəliliyi ən yüksək səviyyədə təmin edir.  Xüsusi olaraq, qeyd etmək lazımdır ki, 

Heydər Əliyev Fondu fəaliyyətinin prioritetlərini sosial sifariĢ və ya təlabatlar əsasında 

müəyyənləĢdirir. Yəni, cəmiyyətin və cəmiyyət üzvlərinin problemləri dəqiqliklə nəzərdən 

keçirilərək, məhz həmin istiqamətlərdə müsbət dəyiĢikliklərin əldə olunması istiqamətində tədbirlər 

planı həyata keçirilir. Məsələn, insanların daha çox əziyyət çəkdikləri-Ģəkərli diabet, talassemiya, 

hemofliya və s. kmi xəstəliklər Heydər Əliyev Fondunun xüsusi diqqət mərkəzindədir və bu xəstəli-

klərin preventiv profilaktikası istiqamətində xüsusi proqram üzrə tədbirlər həyata keçirilməkdədir.  

Ümumiyyətlə, əhalinin sağlamlığı problemi Heydər Əliyev Fondunun xüsusi diqqət mərkəzində 

olan məsələdir. Fond digər ölkələrdə fəaliyyət göstərən nüfuzlu analoji təĢkilatlarla əməkdaĢlıq 

etməklə, özünün mədəni-humanitar fəaliyyətinin daha səmərəli olmasını Ģərtləndirir. Məhz belə 

əməkdaĢlıqlar çərçivəsində ölkədə müalicələri mümkün olmadığı təqdirdə, Azərbaycan 

vətəndaĢlarına xarici ölkələrdə ən keyfiyyətli tibbi xidmətlər almaları üçün Ģərait yaradılır. Artıq qeyd 

etdiyimiz kimi, Heydər Əliyev Fonunun fəaliyyəti dəqiqliklə iĢlənib hazırlanmıĢ xüsusi proqramlar 

üzrə həyata keçirilir. ―Diabetli Ģəkər xəstələri olan uĢaqlara ən böyük qayğı‖ layihəsi çərçivəsində 

Bakıda müasir tələblərə tam cavab verən diaqnostika mərkəzinin yaradılması, ―Talassemiyasız həyat 

naminə‖ layihə çərçivəsində isə talaccemiya mərkəzinin yaradılması qeyd etdiklərimizi əyani Ģəkildə 

sübut edir. [1] Bu, çoxsaylı faktlardan sadəcə bir neçəsi aydın göstərir ki, Heydər Əliyev Fondu üçün 

həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən saglam nəsil yetiĢdirmək məsələsi baĢlıca prioritet kimi 

müəyyənləĢdirilmiĢdir. 2004-cü ildən baĢlayaraq, Heydər Əliyev Fondu Ģəkərli diabet xəstəsi olan 

uĢaqlara xüsusi layihələr üzrə qayğısını əsirgəmir. Fond on dörd yaĢınadək Ģəkərli diabet xəstəliyinə 

tutulmuĢ uĢaqları zəruri tibii preparatlarla təmin edir. Bundan baĢqa, Heydər Əliyev Fondu 2007-ci 

ildən BMT-nin təĢəbbüsü olan Ümumdünya diabet kampaniyasına qoĢulmuĢdur ki, bu da qeyd 

olunan istiqamətdə fondun daha səmərəli fəaliyyət göstərməsinə təsir etmiĢdir. Heydər Əliyev Fon-

dunun fəaliyyətində diqqət çəkən vacin məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, təĢkilat istənilən 

problemlərin aradan qaldırılmasına kompleks yanaĢır. Bu cür yanaĢmanı elə ətrafında təhlil 

apardığımız Ģəkərli diabet xəstəsi olan uĢaqların müalicəsi prosesində də müĢahidə etmək mümkün-

dür. Belə ki, Ģəkərli diabet xəstəliyinə tutulmuĢ uĢaqların təkcə tibbi preparatlarla təmin etməklə 
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kifayətlənməyərək, həmçinin onların sosial-psixoloji reabilitasiya keçmələrini də təmin edir.  

Fond tibbin digər sahələrində mühüm layihələr həyata keçirməkdədir. 2004-cü ildən baĢlayaraq, 

on mindən artıq insan Heydər Əliyev Fondunun xətti ilə zəruri tibbi xidmətlər almıĢdır. [2] Artıq 

qeyd etdiyimiz kimi, fond Azərbaycan vətəndaĢlarının kefiyyətli tibbi xidmətlər almalarını təmin 

etmək üçün digər ölkələrin oxĢar fondlarını və nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatlarını da bu prosesə cəlb 

etmiĢdir. Məsələn, 2009-cu ildə Fransanın ―Servyer‖ Ģirkəti ilə birgə Heydər Əliyev Fondu yüz Ģəkər-

li diabet xəstəsinin illik müalicəsini təmin etmiĢdir. [3]   

Səhiyyə sahəsi ilə yanaĢı, təhsil sahəsi də Heydər Əliyev Fondunun ciddi diqqət ayırdığı sa-

hələrdəndir. Fond ―UĢaq evlərinin və internat-məktəblərin inkiĢafı‖ layihəsi çərçivəsində 

Azərbaycanda təhsilin inkiĢafına texniki dəstəyin verilməsi sahəsində ciddi fəaliyyət reallaĢdırmıĢdır.  

Bütün ölkə üzrə qırxa qədər uĢaq müəssisəsi bərpa olunaraq, ən yüksək səviyyədə təchiz olunmuĢdur. 

Fondun təhsilin inkiĢafı sahəsində həyata keçirdiyi ən mühüm layihələrdən biri də 2005-ci ildən eti-

barən baĢlanılan ―Yeni Azərbaycana-yeni məktəblər‖ layihəsidir ki, bu layihə çərçivəsində dörd yüzə 

qədər məktəb yenidən tikilərək və bərpa olunaraq istifadəyə verilmiĢdir. Bu Azərbaycan tarixində 

təhsil sahəsində həyata keçirilən ən böyük layihə olmaqla, ölkə təhsilinin inkiĢafına ciddi təkan ver-

miĢdir.  

Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti artıq Azərbaycan hüdudlarını aĢmıĢdır və getdikcə daha artıq 

beynəlxalq miqyas kəsb etməyə baĢlayır. Belə ki, fond artıq dünyanın müxtəlif ölkələrində bir sıra 

mədəni-humanitar layihələr həyata keçirməkdədir. Belə ölkələr sırasında Fransanı, Rusiyanı, 

Gürcüstanı, Pakistanı və digərilərini qeyd etmək mümkündür.  Məsələn, Heydər Əliyev Fondunun 

Fransada Luvr müzeyində Ġslam Ġncəsənəti Departamentinin yaradılmasına, Versalda və Strasburqda 

tarixi abidələrin və digər mədəni abidələrin bərpasına yaxından dəstək verməsi  Fransa ictimaiyyəti 

tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.[4] Bundan baĢqa, Heydər Əliyev Fondu Fransada digər humanitar 

xarakterli addımlar da atmıĢdır. Belə addımlar içərisində Fransa Terror Qurbanları Assosiasiyasına 

yardım göstərilməsini xüsusi qeyd etmək lazımdır. 

Belə layihələr Fransa ilə Azərbaycan arasında təmasların sıxlaĢmasını təmin etməklə yanaĢı, 

Azərbaycanın pozitiv imicinin formalaĢması baxımından da olduqca əhəmiyyətlidir. Bunu Fransa 

mətbuatında gedən yazılar da sübut edir. Belə ki, Fransanın ―Fiqaro maqazin‖ jurnalında vurğulanır 

ki, Heydər Əlieyv Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva dünyanın müxtəlif ölkələrinə səfərlər 

etməklə və Azərbaycanda beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər təĢkil etməklə, Azərbaycanı dünyaya 

yaxından tanıda bilmiĢdir. Jurnalda həmçinin, Mehriban Əliyevanın Azərbaycanın beynəlxalq 

əlaqələr qurması və inkiĢaf etdirməsi sahəsində ciddi iĢlər gördüyünü qeyd edir. Bu zaman Fransa-

Azərbaycan beynəlxalq əlaqələrinin inkiĢaf etdirilməsində və əməkdaĢlıq sahələrinin 

geniĢləndirilməsində Mehriban Əliyevanın həlledici rolu xüsusilə nəzərə çatdırılır. Məhz bu 

istiqamətli səmərəli fəaliyyətinə görə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Fəxri 

Legion ordeninə layiq görülmüĢdür.  

Pakistanda baĢ vermiĢ zəlzələ nəticəsində dağılmıĢ məktəb binalarının əsaslı bərpası 

istiqamətində Heydər Əliyev Fondunun böyük fəaliyyəti olmuĢdur. Zəlzələ nəticəsində demək olar ki, 

ciddi dağıntılara məruz qalmıĢ Müzəffərabad Ģəhərində fond tərəfindən müasir tələblərə cavab verən 

orta məktəb tikilərək istifadəyə verilmiĢdir.[4]  

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, Heydər Əliyev Fondu Azərbaycan haqqında obyektiv gerçəklərin dü-

nya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması istiqamətində sistemli Ģəkildə intensiv fəaliyyət 

göstərməkdədir. Ermənistanın Azərbaycana qarĢı ərazi iddiaları, həyata keçirdiyi iĢğalçılıq siyasəti və 

bu siyasətin acı nəticələri haqqında dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması istiqamətində Heydər 

Əliyev Fondunun xüsusi fəallığı müĢahidə olunur. Xocalı faciəsi haqqında həqiqətlərin dünya ic-
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timaiyyətinin diqqətinə çatdırılması istiqamətində geniĢ miqyaslı ―Xocalıya ədalət‖ kampaniyasına 

start verilmiĢdir ki, bu kampaniya çərçivəsində artıq dünya xalqlarının böyük əksəriyyəti ermənilərin 

qeyri-insani cinayətləri haqqında dolğun məlumatlar əldə etmiĢlər. Məhz kampaniya çərçivəsində 

həyata keçirilən gərgin və intensiv fəaliyyət nəticəsində bir sıra dövlətlər beynəlxalq birliklər, nüfuzlu 

təĢkilatlar həqiqətləri dərk edərək ermənilərin əməllərini açıq Ģəkildə pisləyirlər. Bu da, ondan xəbər 

verir ki, Heydər Əliyev Fondunun ciddi fəaliyyəti sahəsində Azərbaycan informasiya mübarizəsində 

Ermənistanı ciddi Ģəkildə üstələməkdədir.  

Beləliklə, yuxarıda nəzərdən keçirdiyimiz məqamlar aydın göstərir ki, Heydər Əliyev Fondu ən 

müxtəlif- təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, ekologiya və s. sahələrdə kompleks tədbirlər həyata 

keçirməklə, qeyd olunan istiqamətlərdə dövlət siyasətinə əhəmiyyətli dəstək olmaqdadır. Fond həm 

ölkə daxilində, həm də beynəlxalq müstəvidə koordinasiya olunmuĢ fəaliyyət həyata keçirməklə, dü-

nya xalqlarının dəyərlərinin Azərbaycanda, Azərbaycan dəyərlərinin isə dünyada tanınmasında 

mühüm rol oynamaqdadır. 
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AVROPA ĠTTĠFAQININ YAXIN ġƏRQ MARAQLARI VƏ REGĠONDA 

 GEOSĠYASĠ RƏQABƏT 

 

Müasir dövrdə Yaxın Şərq regionu dünya güclərinin sınaq meydanına çevrilmişdir ki, bu ilk 

növbədə regionun geosiyasi, geoiqtisadi və hərbi-siyasi əhəmiyyəti ilə bağlıdır. Məhz bu amillərin təsiri 

altında regionda mürəkkəb və ziddiyyətli beynəlxalq vəziyyət formalaşmaqdadır. Regionda baş verənlər  

geosiyasi rəqabət və neft uğrunda mübarizə ilə sıx əlaqəlidir. Məqalədə regionda yaranmış münaqişəli 

vəziyyət, böyük dövlətlərin İran körfəzində geosiyasi rəqabəti və maraqları təhlil edilir. Avropa İttifaqı 

ölkələrinin Yaxın Şərq siyasəti fərqli olduğu üçün bu siyasətin incəliklərinə diqqət yetirilir, Avropa-

Aralıq dəniz tərəfdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin mahiyyəti açılıb göstərilir.  

Açar sözlər: Yaxın Şərq, geosiyasi rəqabət, enerji strategiyası, Avropa İttifaqı, ABŞ, Rusiya, re-

gional münaqişələr, ―şər oxu ölkələri‖, vasitəçilik, nizamlanma prosesi, tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq, 

donor ölkələr, Barselona prosesi.  
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ИНТЕРЕСЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО В РЕГИОНЕ 

 

На современном этапе Ближневосточный регион превратилась площади испытаний ми-

ровых сил, связанный ее геополитической, геоэкономической и военно-политической значени-

ей. Именно воздействием этих факторов в  региона формировалось сложное и противоречи-

вое международное положение.  То что творится в регионе тесно связана с геополитической 

соперничествой и борьба за нефтью.  

В статье анализируется конфликтная ситуация созданный в регионе, интересы и геопо-

литическое соперничество великих держав на Персидском заливе. Уделяется внимание на 

тонкостей политики стран Европейского Союза отличаюшийся друг от друга, раскроится 

сушность мероприятий осуществляемый в рамках Евро-Средиземноморском партнерство. 

 Ключевые слова: Ближный Восток,  геополитическое соперничество, энергетическая  

стратегия, Европейский Союз, США, Россия, региональные конфликты, «страны оси зла», 

посредничество, процесс урегулирования, партнерство и сотрудничество, донорные страны, 

Барсельонский процесс. 
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THE EU’S INTERESTS IN THE MIDDLE EAST AND GEOPOLITICAL 

COMPETITION IN THE REGION  

 

Currently the Middle East has turned into the playground of the great powers that firstly related 

with geopolitical, geoeconomic and military-political importance of the region. All these factors tend 
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to increase complicated and contradictory situation in the region. The occurrences in the region is 

closely relatedwith geopolitical rivalry and struggle for oil. 

In article analysed the disputed situation in the region, political competition and interests of the 

great powers in the Persian Gulf. As the Middle East policy of the EU states’varies from each others, 

hence the author put more attention into the details.  Also given detailed information about Europe-

Mediterranean ally. 

Keywords: the Middle East, geopolitical rivalry, energy strategy, Europe-an Union (EU), U.S., 

Russia, regional conflicts, ―the axis of evil‖, mediation, settlement process, cooperation and partner-

ship, donor countries, the Barcelona process 

 

Müasir dövrdə dünyanın super güclərinin maraqlarının çarpazlaĢdığı Yaxın ġərqdə geosiyasi, 

iqtisadi və hərbi-siyasi faktorlarla Ģərtlənən beynəlxalq vəziyyət formalaĢmaqdadır. Regionda baĢ 

verənlər onun geosiyasi vəziyyəti və karbihidrogen ehtiyatları ilə bağlıdır. Belə ki, Yaxın ġərqdə dü-

nya neft ehtiyatlarının 2/3-si, qaz ehtiyatlarının 1/3-i cəmləĢmiĢdir. Dünya ölkələrini Asiya- Sakit 

okean regionu ilə əlaqələndirən dəniz və hava yolları da Yaxın ġərqdən keçir ki, bu yollarla Hörmüz 

limanından SüveyĢ kanalı vasitəsilə Avropa ölkələrinə mütəmadi olaraq neft və qaz daĢınır. Yaxın 

ġərqin geosiyasi əhəmiyyəti həm də onun Avropaya yaxınlığı ilə əlaqədardır (1, 42).  

Minilliyin əvvəllərindən etibarən Yaxın ġərqdə baĢ verənlər – Körfəz böhranı, ərəb-Ġzrail 

qarĢıdurması, dünya iqtisadi böhranı, ―ərəb baharı‖, Suriya hadisələri bu ölkələrindən miqrasiyanın 

artmasını ĢərtləndirmiĢdir ki, bununla da AĠ-nın etnik, sosial-siyasi və mədəni vəziyyətinə ciddi təsir 

göstərən dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdir. Hazırda Yaxın ġərq dünyanın ən qeyri-sabit regionudur. Bu, hər 

Ģeydən əvvəl, regionda baĢ verən böhranların tənzimlənməsinin çətin olması, region ölkələrinin mar-

aqlarının bir-birilə əlaqəliliyi və eyni zamanda qeyri-regional aparıcı dövlətlərin rəqabətilə bağlıdır.  

YaranmıĢ böhrandan çıxılması ona görə müĢkülə düĢmüĢdür ki, artıq uzun illər boyu davam edən 

böhranlar heç vaxt sülh Ģəraitində yaĢamamıĢ nəsillərin yetiĢməsinə gətirib çıxarmıĢdı. Ġran 

körfəzindəki üç ada ilə bağlı Ġran və Bəhreynin bir araya gəlməməsi, Misir-Sudan, Yəmən-Eritreya, 

Liviya-Əlcəzair münaqiĢələrinin həll olunmamıĢ qalması, regionun su resurslarının bölüĢdürülməsi 

ilə bağlı Suriya, Ġraq, Türkiyə, Fələstin Administrasiyası və Ġsrail arasında da ziddiyyətlər də öz 

sözünü deyir. Qeyri-sabitliyin artması geniĢmiqyaslı hərbi qarĢıdurmalara gətirib çıxarmıĢdır (2, 12-

15). 

Hələ II dünya müharibəsindən sonra Yaxın ġərqdə silsilə münaqiĢə ocaqlarının yaranması, Ġran-

Ġraq müharibəsi gediĢində  kütləvi qırğın silahlarından istifadə olunması regionda əsas təhlükə kimi 

Ġsrail-Fələstin münaqiĢəsi, Ġsrailin nüvə silahına malik olması, Ġranın nüvə proqramının mövcudluğu 

da katalizator rolunda çıxıĢ edir. Sabitliyi pozan daha bir faktor isə beynəlxalq münasibətlərin aktoru 

olaraq Yaxın ġərqdə ―Qaidə əl-Cihad‖, ―Hizbullah‖, Ġslam müqavimət hərəkatı olan ―Həmas‖, 

―Fəth‖, Məğrib ölkələrində ―əl-Qaidə‖ təĢkilatı kimi müxtəlif qruplaĢmaların mövcudluğudur. Terror 

təhlükəsi Cənubi Aralıq dənizi ölkələrindən Avropaya da yayılır. Ekstremist qruplaĢmaların aksiya-

ları regionda hadisələrin inkiĢafının proqnozlaĢdırılmasında da çətinlik yaradır.  

Strateji əhəmiyyətli bu regionda ABġ, Rusiya, Çin, Ġran, Türkiyə və AĠ ölkələrinin  maraqları 

toqquĢur. Regionla qonĢuluqda olan AĠ hazırda dünya siyasətinin mühüm subyektinə çevrilmiĢdir. 

1993-cü ildə qüvvəyə minmiĢ Maastrix müqaviləsi AĠ-nin xarici siyasətinin inkiĢaf istiqamətlərini də 

müəyyənləĢdirmiĢdir. Hazırda AĠ regional münaqiĢələrin nizamlanmasında  beynəlxalq vasitəçiliyi də 

özündə ehtiva edən  ümumi təhlükəsizlik strategiyasını həyata keçirməkdədir. Əgər əvvəllər AĠ Yaxın 

ġərqdə ABġ-ın təĢəbbüslərinə sadəcə münasibət bildirməklə kifayətlənirdisə, indi dəqiq xarici siyasət 

strategiyası əsasında öz maraqlarını reallaĢdırır. Ərəb-Ġzrail münaqiĢəsinin nizamlanmasında  münsif 
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kimi çıxıĢ edən AĠ 2004-cü ildə yaradılmıĢ ―kvartet qrupunun‖ üzvüdür (2, 41). 

Yaxın ġərqdə Avropa dövlətlərinin birliyi olan AĠ Ģəxsində yeni iĢtirakçının meydana gəlməsi 

soyuq müharibənin baĢa çatması, SSRĠ-nin dağılması və regionda Rusiyanın təsirinin azalması dö-

vrünə təsadüf  edir. Buna baxmayaraq AĠ-nın Yaxın ġərqdə səmərəli xarici siyasət xəttini həyata 

keçirə bilməməsinin baĢlıca səbəbi AĠ daxilindəki açıq rəqabətdir. Digər tərəfdən AĠ-nın ABġ-da na-

razılıq doğurmamağa çalıĢması, əsas müttəfiqi ilə birbaĢa ziddiyyətdən qaçması, habelə Avropada 

Yaxın ġərq problemini öyrənən institutların inkiĢafının zəifliyi də mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

Hazırda Yaxın ġərqin geosiyasi sərhədləri kifayət qədər geniĢdir və Abrasiyanın əsas ölkələri bu-

rada yerləĢir. Ötən əsrin 90-cı illərindən etibarən siyasi leksikonda daha çox Orta ġərq ifadəsi 

iĢlədilir. Avropada Yaxın ġərq regionuna Yaxın ġərq münaqiĢəsinin ənənəvi iĢtirakçıları, hətta ġimali 

Afrikanın Aralıq dənizi hövzəsindəki ölkələri (Əlcəzair, Liviya, Tunis, Misir) və Ərəbistan 

yarımadası ölkələri də (Səudiyyə Ərəbistanı, Yəmən, Ġran, Ġraq, BƏƏ) daxil edilir. Yaxın ġərq və 

Aralıq dənizi regionunda AĠ-nin missiyası daha çox iqtisadi fəaliyyətə önəm verməkdən ibarətdir. 

BaĢlıca qüvvəsini regionda iqtisadi inkiĢafa yardım etməyə yönəldən Avropa bu yolla Ġsraillə qonĢu-

ları  arasında dinc yanaĢı yaĢayıĢı təmin etməyə çalıĢır (5, 7-9).Regiondakı müxtəlif layihələrin çoxu 

AĠ tərəfindən həyata keçirilir .Onların içində 1991-ci ildə Ġtaliya hökumətinin təĢəbbüsü ilə ATƏT 

modeli əsasında təĢkil olunan Təhlükəsizlik və ƏməkdaĢlıq üzrə Aralıq dənizi konfransını qeyd 

etmək olar. AĠ özünün Yeni Aralıq dənizi siyasəti çərçivəsində Cənubi Aralıq dənizi ölkələrinə 6 

mlrd doll. həcmində yardım etmiĢdir. Bu yardım xüsusilə ona görə əhəmiyyətlidir ki, ABġ-ın iqtisadi 

yardımları sülh prosesinə dəstək vermək üçün Ġsrail, Misir və Ġordaniyaya yönəldiyi halda, AĠ 

maliyyə məsələlərində özünü qətiyyətlə göstərdi. Belə ki, 1993-cü ildən etibarən Fələstinə  maliyyə 

yardımının böyük hissəsini AĠ edirdi. Bu,xüsusən Ġraqın Küveyti iĢğal etməsini Y.Ərəfatın aĢkar 

dəstəkləməsindən sonra körfəz ölkələrinin Fələstinə yardımını dayandırdığı vaxtda böyük əhəmiyyət 

kəsb edirdi (5, 34-35). 

Ümumiyyətlə, müasir politoloji fikrə görə, Avropa fələstinlilərə maliyyə yardımı göstərməklə 

bağlı təĢəbbüsü öz üzərinə götürməklə ilk növbədə Ġsrailin narazılığını qazanmıĢ oldu. AĠ  Fələsti 

Adminstrasiyasına qaçqınlara  birbaĢa yardım çərçivəsində 1996-2002-ci illərdə orta hesabla 179 mln 

avro xərclədi. Təkcə 1994-1998-ci illərdə Ġordan çayının qərb sahili və Qəzza bölməsinə beynəlxalq 

səviyyədə göstərilmiĢ maliyyə yardımının 50%-i AĠ-nın payına düĢürdü. Bu imkan verirdi ki, AĠ sülh 

prosesində daha fəal iĢtirakı sayəsində öz iqtisadi əhəmiyyətindən münaqiĢə tərəflərini kompromisə 

gətirmək üçün istifadə etsin. Avropanın Yaxın ġərqin enerji resurslarından asılılığı onların regionda 

cərəyan edən hadisələrə fərqli münasibətini Ģərtləndirdi (5, 46). 

Məlum olduğu kimi, ABġ-ın Ġranı, Ġraqı və ġimali Koreyanı ―ġər oxu‖na daxil etməsinə bax-

mayaraq  AĠ ölkələrinin buna münasibəti ABġ-ın siyasətindən xeyli fərqlənir. ABġ-ın Ġranın neft-qaz 

sənayesinə 40 mln doll-dan çox investisiya qoyan xarici firmalara sanksiyalar tətbiq etməyi nəzərdə 

tutan qanunu avropalılarda ciddi narazılıq doğurdu. Təsadüfi deyil ki, Fransa ABġ-ın Ġranı təcrid 

etməklə əlaqədar fəaliyyətinə qoĢulmadı. Ġran və Liviyaya qarĢı sanksiyalar haqda Aktın dərc olun-

masından dərhal sonra fransız Ģirkəti olan Total Ġranla onun neft yataqlarının iĢlənməsi haqda 

razılaĢma imzaladı. 1997-ci ildə Total rus və Malayziya Ģirkətləri ilə birgə Ġranla körfəzin 

cənubundakı təbii qaz yataqlarının iĢlənməsi üzrə müqavilə imzaladı. ABġ öz avropalı müttəfiqlərin-

in təzyiqi ilə fransız, rus və malay Ģirkətlərinə qarĢı sanksiyaları ləğv etməli oldu. Nəticədə Fransa 

Ġranın Rusiyadan sonra mühüm ticarət tərəfdaĢına çevrildi (6, 139-142).  

Ġraqda çevriliĢə münasibətdə Fransa və ABġ arasında ziddiyyətlər növbəti dəfə özünü göstərdi. 

Fransa Ġraqın silah və neft bazarına daxil olmağa çalıĢaraq Təhlükəsizlik ġurasında Səddam Hüseyn 

rejiminə qarĢı sanksiyaların ləğvinə səs verdi. Belə mövqeni Tġ-da Fransa ilə yanaĢı Çin və Rusiya 
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da nümayiĢ etdirdi. ―ġər oxu‖na münasibətdə Avropa və ABġ siyasəti arasında daha bir fərq Avro-

panın bu ölkələrlə konfrantasiyaya deyil, danıĢıqlara üstünlük verməsidir. Bu siyasətin aĢkar uğur-

larını Liviyanın nümunəsində görmək olar.  

Avropa ölkələri Liviya ilə daha geniĢ siyasi və iqtisadi əlaqələr qurmaqda maraqlı idi. AĠ Livi-

yanın Barselona prosesinə qoĢulmasına nail olmağa çalıĢırdı ki, bu da ABġ-ı təmin etmirdi. Aralıq 

dənizinin cənub sahili ölkələri arasında Liviya bu prosesdən kənarda qalmıĢ yeganə dövlət idi. Məhz 

AĠ-nin apardığı danıĢıqlar 1999-cu ilin martında Liviya ilə əməkdaĢlıqda öz nəticəsini verdi. 

DanıĢıqlar prosesinin uğurları Ġrana münasibətdə də özünü göstərdi. Belə ki, əvvəlcə Almaniya 

hökuməti, sonra isə AĠ Ġranla dialoq qurdu. Bunun nəticəsində artıq 1995-ci ildə Ġran nüvə silahının 

yayılmaması haqda müqavilənin müddətini uzatmağa razı oldu. Digər tərəfdən Ġran prezidenti 

Hatəminin Qərblə əlaqələri bərpa etmək üzrə təĢəbbüsləri danıĢıqlar prosesinin səmərəliliyini 

göstərirdi (6, 142).  

Yaxın ġərq regionunda ABġ-Avropa qarĢılıqlı əlaqələrində əsas problem Ġraqla bağlı olmuĢdur. 

ABġ-ın antiiraq kompaniyasını baĢlamasından sonra onunla Avropa ölkələri arasında ciddi fikir 

ayrılıqları yarandı (xüsusən Fransa və Almaniya ilə). ABġ və Avropadan 9000 respondentin iĢtirak 

etdiyi sorğudan belə aydın olur ki, avropalıların yarıdan çoxu 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrinin 

səbəbini ABġ-ın dünyadakı davranıĢı ilə əlaqələndirir. Problemə münasibətdə fransızlar daha kəskin 

mövqe nümayiĢ etdirərək bildiriblər ki, hadisələrin əsasında ABġ-ın hegemonluq üzərində qurulan 

xarici siyasəti dayanır. Bu mövqedə olan fransızlar sorğuda iĢtirak edənlərin 63%-ni təĢkil edirdi. 

Avropa ölkələrinin Yaxın ġərq siyasətinə nəzər saldıqda onların ərəb dövlətləri ilə daha sıx əlaqələrə 

malik olduğunu görə bilərik.  

XXI yüzilliyin əvvəllərində dünyada cərəyan edən məlum hadisələr nəticəsində Yaxın ġərq re-

gionu ölkələrinin əhalisinin təxminən 10%-i Avropada sığınacaq tapmıĢdır, bunların ümumi sayı 

hazırda 20 mln nəfəri keçmiĢdir (7). Onların 3 mln nəfəri təkcə Fransadadır. Almaniyada da təxminən 

2 mln türk yaĢayır. Bu, Avropa ölkələrində lobbilərin yaranmasına səbəb olur. Bu fonda Ġsrail lobbi-

sinin Avropada rolu olduqca zəifdir. Avropada yəhudi təĢkilatlarının hakimiyyətə təsiri ABġ-dakı 

qədər hiss olunmur. Bununla yanaĢı, Avropa Yaxın ġərqdə sülhün bərqərar olmasında maraqlıdır. 

Çünki o, Yaxın ġərqdəki qeyri-sabitliyin terrorizm, qeyri-leqal miqrasiya, kütləvi qırğın silahlarının 

yayılması kimi nəticələri öz üzərində də hiss edir. Məhz sülh müqaviləsi təhlükənin aradan qaldırıl-

masının əsas Ģərtidir (4, 75). Avropa ölkələrinin enerji təminatında Rusiya mühüm rol oynasa da, 

həmin ehtiyatların baĢqa bir hissəsi əsasən Yaxın ġərq və ġimali Afrikadan idxal edilir. AĠ 

üzvlərindən yalnız Böyük Britaniya bu faktora görə digər ölkələrdən asılı deyil, çünki özünün kifayət 

qədər neft ehtiyatları var.  Lakin son vaxtlar ġimal dənizinin bu ölkəyə aid hissəsində neft hasilatı 

aĢağı düĢüb. Enerji təhlükəsizliyi birləĢmiĢ Avropanın mühüm prioritetlərindən biridir. Məhz buna 

görə AĠ ərəb regionunda sülhün təmin olunmasında maraqlıdır və regionda heç də ABġ-dan az 

əhəmiyyətli vasitəçi ola bilməz. Lakin AĠ-nın diplomatik nümayəndələri müxtəlif maraqları, 

məqsədləri, tarixi təcrübəsi olan müxtəlif ölkələri təmsil edirlər. Onların çoxu heç kimə-nə bütün 

Avropaya, nə də ABġ-a tabe olmaq istəmir. 

Aralıq dənizi hövzəsi ölkələrinə münasibətdə Avropa ölkələri fərqli mövqe nümayiĢ etdirirlər. 

Belə ki, Böyük Britaniya Ġordaniya, Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt və Omanla  yaxĢı  münasi-

bətlərdədir. Ġngiltərə yeganə Avropa dövlətidir ki, regiondan neft idxalını həyata keçirmir. Fransa isə 

Livanla dost münasibətindədir, Ġtaliya əvvəllər Liviya ilə xüsusi ticarət əlaqələrinə malik idi, hazırda 

vəziyyət xeyli dəyiĢmiĢdir. Çünki bu gün Ġtaliyaya ərəb ölkələrindən çoxsaylı münacirlər gəlirlər. 

Almaniya və Niderland Ġsraillə tarixən sıx münasibətlərə malikdir. Yunanıstanın ərəb dövlətləri ilə 

isti münasibətləri Ġsraillə əlaqələrin pisləĢməsinə səbəb oldu. Yunanıstanın tarixi rəqibi Türkiyə isə 
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Ġsraillə strateji partnyorluğu inkiĢaf etdirməkdə maraqlıdır. Avropanın Yaxın ġərq ölkələri ilə isti 

münasibətlərinə baxmayaraq bir sıra faktorların təsiri altında AĠ öz imkanlarından yetərincə istifadə 

etmir ki, bunun səbəbləri müxtəlifdir. Ġlk səbəb kimi dini və etnik ziddiyyətlərin olmasını qeyd edə 

bilərik. Ġkinci səbəb, təbii ehtiyatlar uğrunda mübarizə,  üçüncü səbəb,  ABġ-la qarĢıdurmaya getmək 

istəməmsi, nəhayət, Ġsraillə artıq pisləĢmiĢ iqtisadi əlaqələr fonunda Rusiya ilə Yaxın ġərqdəki vəziy-

yətin tənzimlənməsi üzrə strategiyaların uzlaĢdırılması vasitəsilə qarĢılıqlı əlaqələrin 

dəstəklənməsidir (2, 80). Məhz illər boyu regionda cərəyan edən hadisələrin müĢahidə edilməsinin 

nəticəsi idi ki, ―kvartet qrupunun‖ üzvlərindən biri kimi, 2009-cu ildə AĠ regiona Yaxın ġərq sülh 

prosesi üzrə xüsusi nümayəndə təyin etdi. Bu isə aparıcı Avropa ölkələrinin Yaxın ġərq 

münaqiĢəsinin tənzimlənməsində daha mühüm rol oynamaq arzusu ilə bağlı idi. Avropanın qətiyyətli-

liyi və onun region iĢlərində daha yaxından iĢtirak etməsi hazırda özünü aydın Ģəkildə hiss etdirir. AĠ 

rəsmilərindən olan Ġspaniyanın xarici iĢlər naziri C.Moratinos Yaxın ġərq münaqiĢəsinin tənzim-

lənməsi prosesində daha aktiv olmağa çağıraraq qeyd etmiĢdi ki, ―indi çalıĢmaq, iki dövlətin yaradıl-

ması istiqamətində fəaliyyət göstərmək lazımdır‖ ki, özümüzə yenidən ġərqin etimadını qazandıra 

bilək (8). ABġ politoloqlarından Z.Bjezinski Yaxın ġərq regionundakı vəziyyəti səciyyələndirərək 

yazırdı ki, burada neftin və siyasətin qarıĢması nəticəsində elə mürəkkəb vəziyyət yaranmıĢdır ki, 

aradan qaldırılması üçün hələ uzun müddət lazım gələcəkdir (3, 113). 

Yaxın ġərq münaqiĢəsinin ABġ-ın iĢtirakı olmadan nizamlana bilməməsi Avropanı yardım üçün 

ona müraciət etməyə vadar etmiĢ və ABġ-ın Yaxın ġərq üzrə emissarı C.Mitçel bu iĢdə yardımçı 

olmağa razılıq vermiĢdi. Məhz bu məqsədlə AĠ-nın xarici iĢlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali 

nümayəndəsi K.EĢton Yaxın ġərq turnesinə çıxdı. 2011-ci il sentyabrın 12-də keçirilmiĢ ərəb dö-

vlətlərinin xarici iĢlər nazirlərinin görüĢü zamanı K.EĢton Yaxın ġərq münaqiĢəsinin sülh yolu ilə 

tənzimlənməsində konkret təkliflərlə çıxıĢ etdi (8). AĠ-nın Ġsrail-Fələstin münaqiĢəsinin tənzim-

lənməsində iĢtirakı iqtisadi məsələlərə də aiddir. Belə ki, AĠ hazırda Yaxın ġərqdə böyük maliyyə 

donoru kimi çıxıĢ edir. Fələstin muxtariyyətinə edilən beynəlxalq iqtisadi yardımda onun payı    60%-

dən çoxdur, halbuki ABġ cəmi 10%-ə qədər yardım edir. Məhz bu Avropanı ərəb-Ġsrail sülh pros-

esində söz sahibi etmiĢdir. Əgər 1993-2002-ci illərdə fələstinlilər 4 mlrd doll. yardım almıĢdılarsa, 

2007-2010-cu illərdə müxtəlif ölkə və təĢkilatlardan FA-ya kömək məqsədilə  yığılmıĢ 5.5 mlrd doll. 

yarıdan çoxu AĠ-nın payına düĢürdü. AĠ-nin təĢəbbüsü ilə 2007-ci ildə Parisdə Fələstin dövləti donor-

larının beynəlxalq konfransı keçirildi ki, burada investisiyanın həcminin Ġsrail-Fələstin danıĢıqlarının 

nə dərəcədə uğurlu olmasından asılı olacağı xüsusi vurğulandı (2, 76). Fələstin iqtisadiyyatına xarici 

yardımlar hazırda dünyanın diqqət mərkəzindədir. Belə ki, Dünya Bankının 2011-ci ilin sentyabrında 

yaydığı hesabata görə, fələstinlilərə edilən maliyyə yardımının artırılması ciddi Ģəkildə qoyulmuĢdu. 

Nəticədə AĠ hər il maliyyə yardımının həcmini artıraraq Fələstinin əsas donoruna çevrildi. KĠV-in 

məlumatına əsasən, 2014-2015-ci illər üçün AĠ-nin Fələstinə daha 1 mlrd doll. yardım etməsi nəzərdə 

tutulur. Lakin regionda iqtisadi vəziyyəti sabitləĢdirmək üçün bu kifayət deyil (9). Hazırda AĠ-nin 

əsas məqsədi öz bazarını fələstin malları üçün açmaq və onların özlərinin qazanmaları üçün Ģərait 

yaratmaqdır. Halbuki, hazırda baĢ verənlər və Avropaya qaçqın axını bunu olduqca çətinləĢdirmiĢdir.

 Yaxın ġərqdə cərəyan edən hadisələrə münasibətdə Avropa ölkələrinin mövqeləri də fərqlidir. 

Belə ki, ərazisində çoxlu ərəblər yaĢayan Fransa Fələstinin mövqeyini müdafiə edir. Almaniya isə 

psixoloji əsaslarla bağlı olaraq Ġsrailin tərəfini tutur. AĠ ölkələrindən fərqli olaraq yalnız Almaniya 

Ġsraillə elmi və iqtisadi sahələrdə əməkdaĢlıq edir, bununla belə, Brüssel ərəb-Ġsrail münaqiĢəsinin 

ədalətli həlli üçün müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasını  zəruri sayır ki, bu baxımdan onun 

mövqeyi Rusiyanın mövqeyi ilə üst-üstə düĢür. Rusiya da bu münaqiĢənin iki dövlətin yaradılması 

əsasında həllini yeganə variant kimi görür. 
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Ümumiyyətlə, AĠ hazırda Yaxın ġərq regionu ilə əməkdaĢlığı Avropa-Aralıq dəniz tərəfdaĢlığı 

əsasında həyata keçirir. Bu proses baĢlanğıcını 1995-ci ilin noyabrında Barselonada 15 Avropa və 11 

Aralıq dənizi ölkəsi, o cümlədən də Fələstinin iĢtirak etdiyi konfransdan götürür (5, 32-33). Buna 

baxmayaraq müasir dövrdə Avropa-Aralıq dəniz tərəfdaĢlığı çərçivəsində əməkdaĢlıq prosesi elə də 

uğurla geniĢlənmir, bunun baĢlıca səbəbi isə iĢtirakçı dövlətlərin inkiĢaf səviyyəsi ilə bağlıdır. Çox-

tərəfli əməkdaĢlığın geniĢlənməsinə mənfi təsir göstərən digər faktorların içərisində Fələstin-Ġsrail 

münaqiĢəsinin nizamlanmaması, ―ərəb baharı‖ hadisələrindən sonra baĢ verməkdə olan mühazirət 

prosesləri, habelə hazırda regionda cərəyan edən digər dramatik hadisələrdir ki, bu tamamilə yeni 

mövzudur. 
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terrorizmlə mübarizə sahələrində öz təcrübələrini təməl alan bir Orta Şərq vizyonuna malikdir. Uzun 

müddətdir ki, bölgəsində müsbət dəyişikliyin güclü bir müdafiəçisi olan Türkiyə, bölgə ölkələrinin 

xüsusi islahat səylərini dəstəkləyir. Türkiyə bu istiqamətdə, bölgədəki iqtisadi, siyasi və ictimai 
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Tarix boyunca böyük mədəniyyətlərə və əhəmiyyətli hadisələrə səhnə olan Yaxın ġərq qitələrar-

ası vəziyyəti və coğrafi mövqeyi ilə əhəmiyyət qazanmıĢdır. Avropa qitəsi Anadolu yarımadası 

üzərindən Orta Ģərqə uzanmaqdadır. Asiyadan Ġran-Anadolu istiqamətindən Avropaya nəqliyyat 

mümkün olduğu kimi, Ģərqdən Mesopotamiya üzərindən gələn yollar ġərq Aralıq dənizinə və Sina 

yarımadası üzərindən Misirə və Afrika qitəsinə birləĢməkdədir. Eyni Ģəkildə, ġərq Aralıq dənizi sa-

hillərindəki müəyyən baĢlı yolların Anadolu və Ġraq-Ġran üzərindən Asiya qitəsi içlərinə doğru 

uzanması Orta Ģərqin dəyərini artırır. 

Türkiyə yaxĢı idarəçilik, hüququn üstünlüyü, hesab verə bilmək, qadın-kiĢi bərabərliyi, liberal 

iqtisadiyyat, regional əməkdaĢlıq və terrorizmlə mübarizə sahələrində öz təcrübələrini təməl alan bir 

Orta ġərq vizyonuna malikdir. Buna görə də xüsusən Avropada əməkdaĢlıq proseslərinə qatılan və 

Balkanlar ilə Qara dənizdəki regional forumlara liderlik edən Türkiyənin əldə etdiyi qiymətli 

təcrübələrin paylaĢılması imkanını da təqdim edir. Uzun müddətdir bölgəsində müsbət dəyiĢikliyin 

güclü bir müdafiəçisi olan Türkiyə, bölgə ölkələrinin xüsusi islahat səylərini dəstəkləyir. Türkiyə bu 

istiqamətdə, bölgədəki iqtisadi, siyasi və ictimai Ģərtlərin yaxĢılaĢdırılması baxımından böyük ümid 

vəd edən mövcud yerli cəhdləri təĢviq etməkdə və dəstəkləməkdədir. Türkiyə bölgədə qalıcı sülh və 

sabitliyin təmin edilməsi yolunda ortaya çıxan fürsətin tərəflər qiymətləndirilməsini güclü bir Ģəkildə 

təĢviq edir. BarıĢ dövrünü irəliyə aparmaq üçün tərəflər tələb olunacaq hər cür köməyi etməyə hazır 

olduğunu hər vəsiləylə bildirməkdədir. Yaxın ġərq coğrafiyası sahib olduğu enerji ehtiyatları ilə dü-

nyanın ən həssas bölgələrinin baĢındadır. Bölgədə otuz il ərzində meydana gələcək hadisələr əvvəlcə 

və ən çox Türkiyəni təsir edəcək. Bu səbəblə bölgədəki mövcud vəziyyət və gələcək proqnozlaĢdırıl-

ması və bölgənin gələcəyi Türkiyə üçün əhəmiyyətlidir. Bölgədə Türkiyənin qeydsiz qalmasını 

maneə törədəcək xüsusiyyətdə iqtisadi və ictimai hadisələr meydana gəlir.Yaxın ġərq bölgəsi ölk-

ələrində əvvəlcə iqtisadi islahatlara ehtiyac duyulur. Neft gəlirləri ilə neft zəngini olaraq qəbul edilən 

bölgə iqtisadi baxımdan qlobal sahədə böyümüĢ və inkiĢafdan heç pay ala bilməmiĢdir. Siyasi 

quruluĢ, qeyri-sabitlik və təhlükəsizlik problemləri bunun baĢlıca səbəbidir. Ġqtisadiyyat neft 

gəlirlərindən həddindən artıq asılıdır. Ġqtisadiyyatda fərqliləĢmə yoxdur. 

Son illərdə Türkiyənin Orta ġərq məsələlərinə marağında gözlə görülər bir artım olduğu deyilə 

bilər. Bu artımın ən konkret göstəriciləri Türkiyə ilə bölgə ölkələri arasında tez-tez prezident, baĢ 

nazir, xarici iĢlər naziri və digər üst səviyyə səlahiyyətlilər səviyyəsində baxılıb reallaĢması; Orta 

ġərqi maraqlandıran əhəmiyyətli mövzularda Türkiyənin diplomatik cəhdlərinin artması; Türkiyənin 

Ġran və Suriya ilə əlaqələrini inkiĢaf etdirməsi; Ġraq, Fələstin və Livandakı hadisələrdə rol oynama 

səyidir. Türkiyənin Orta ġərqdə daha aktiv bir siyasət izləmə səyinin əsas səbəbinin Türkiyənin yaxın 

ətrafında yaĢanan regional dəyiĢmə ilə Türkiyənin daxili siyasətində yaĢanan dəyiĢmənin kəsiĢməsi 

olduğu deyilə bilər. 

11 sentyabr hücumları, Ġslam dünyası və ABġ arasında onsuz da var olan gərginliyinin yaxĢıca 

cəmləĢməsinə səbəb oldu. Ġslam və müsəlmanlar dünya səviyyəsində zənn altında qalarkən, Amerika 

BirləĢmiĢ ġtatları, Əfqanıstan üzərində bir döyüĢ baĢlatdı, Ġraqa qarĢı bir hərəkat hazırlığına giriĢ və 

Ġsraillilər ikinci Fələstin intifadasını əzmək üçün yaĢıl iĢıq yandırdı. Ġslamın mübtədası edilmək 

istənən döyüĢlər və terror ilə çalxalanan dünyada, AKP-nin iqtidara gəliĢi müasir dünyada müsəlman 

olmanın mənası və Ġslam baxımından yeni bir regional baĢlanğıc təĢkil etdi. AKP-nin 2002 parlament 

seçkilərindəki müvəffəqiyyəti bütün dünyada olduğu kimi, Ərəb dünyasında da heyrətlə qarĢılandı. 

AKP-nin bu yüksəliĢi ilə əlaqədar baĢlıca nəzəriyyələr; ziddiyyətli bir Ġslamçı partiya, dünyəvilik 

zəmini üzərindən hərəkət edən Amerikanvari bir Ġslami hərəkət növündən fərqliliklər ifadə edirdi. 

Ancaq Ərəb dünyasının tərəfləri yavaĢ yavaĢ fərq etməyə baĢladı ki; təkcə Türkiyə deyil, bölgə yeni 

bir dövrün baĢlanğıcında idi. MənĢələri Rifah Partiyasına dayanan AKP qurucuları əlbəttə ki, 
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bilinməyən fiqurlar deyildi. Bu səbəblə, AKP-nin dünyəvi dövlət ilə ayaqlaĢması mübarizəsi Ərəb 

islamçıların üçün gerçək bir çevrilməsi təmsil edirdi. AKP-nin siyasi Ġslamın quruluĢunda böyük bir 

təkamül meydana gətirdiyi və Türk cəmiyyət quruluĢundakı mühafizəkar dəyiĢməsi də gözlər önünə 

sərən bu meydan oxuma, Ġslamçı olmayanların gözündə çox daha böyük bir məna ifadə edirdi. 

AKP-nin 2002 seçkilərindəki bu müvəffəqiyyəti, Türkiyədəki səs-küyə səbəb olmaqla 

yanaĢı,qonĢu ərəb dünyasının respublika tarixində bu zamana qədər görülməmiĢ Ģəkildə marağını Tü-

rkiyəyə çəkdi. Türkiyə ilə ərəb ölkələri arasında iĢ, investisiya və ticarət əlaqələri, gərək rəsmi 

müqavilələrin bir nəticəsi olaraq, istərsə də xüsusi cəhdlər vəsiləsiylə, daha əvvəl görülməmiĢ 

səviyyədə böyüdü. Türkiyə, 2006-cı il döyüĢündən sonra qurulan Cənubi Livandakı çox millətli 

təhlükəsizlik gücünün əhəmiyyətli bir parçası oldu. Bu, BMT-nin çətiri altında da olsa, Türk əsgərin-

in 1-ci dünya müharibəsinin sona çatmasından sonra ilk dəfə bir ərəb ölkəsində konuĢlanması 

mənasını verirdi. Eyni zamanda, Ankara və Ərəb paytaxtları arasında əlaqələr heç olmadığı qədər sıx 

bir hal aldı. Bunun xaricində Türkiyə və Suriya arasında uzun müddətdir davam edən problemlər həll 

edilməyə baĢladı və iki ölkə arasında sərbəst ticarət razılaĢması imzalandı. Və Türkiyə, Suriya-Ġsrail 

danıĢıqlarında birbaĢa rol oynadı. Ancaq AKP-nin Ərəb dünyasındakı bu sürətli irəliləyiĢi əlbəttə heç 

problemsiz reallaĢmadı. Türkiyənin Yaxın ġərq siyasətini dəyiĢməsi AKP ilə baĢlamaq doğru deyil. 

1990-cı illərin sonunda və 2000-ci illərin əvvəllərində üçlü koalisiya hökumətləri əsnasında xari-

ci iĢlər naziri Ġsmayıl Cem dövründə Türkiyə Orta ġərqə olan marağını artırmıĢdı. Bu dövrdə istər 

Ġsrail-Fələstin problemi, istər Suriya ilə əlaqələrdə əhəmiyyətli addımlar həyata keçirilmiĢdi. Lakin 

Orta ġərqdəki daxili dinamiklər və regional statusdan böyük bir dəyiĢiklik olmaması, Türkiyənin Orta 

ġərqə artan marağının böyük bir dinamizmin çevrilməməsinə səbəb olmuĢ ola bilər. Buna qarĢılıq 

2002-ci ildə Ġraq DöyüĢü əvvəli Orta ġərqdəki hərəkətli mühit və 2003-cü ildən sonra tarazlıqların 

dəyiĢməsi Türkiyədəki daxili siyasi dəyiĢməyə də bərabər düĢmüĢdür. Yəni regional mübadiləsi və 

Türkiyədəki siyasi inkiĢafların eyni zamanlarda reallaĢması AKP-nin yeni Orta ġərq görüntüsünü ön 

plana çıxarmıĢdır. Ancaq, əlbəttə, AKP ilə Türkiyənin həm daxili siyasətində, həm də xarici 

siyasətində baĢlayan yeniliklərin özünə xas tərəfləri var. 

AKP hökumətinin məĢğul olmaq məcburiyyətində olduğu problemlərdən ən əhəmiyyətlilərindən 

biri Ġraqda yaxınlaĢan Amerika iĢğalı oldu. Ġraqa yeni bir Amerika hücumunun gündəmə gəldiyi 

2001-ci ilin sonlarından etibarən Türkiyə, 1990-cı illər boyunca mənimsədiyi siyasətinə uyğun Ģəkil-

də, Ġraqın bölünməsinə qarĢı olduğunu, bölgədə bir Kürd dövləti qurulmasına icazə verməyəcəyini və 

Ġraqdakı türkmənlərin qorunmasının prioritetləri arasında olduğunu açıqlamıĢ, sonrasında kürd dö-

vlətinin qurulmasını döyüĢ səbəbi sayacağını elan etmiĢdir. 1 mart tərxisinin rədd edilməsindən sonra 

Türkiyənin ABġ-ın siyasətlərindən duyduğu narahatlıq böyüdü. Çünki Türkiyənin dəstək verməməsi 

ilə ABġ bölgədə ən yaxın müttəfiq olaraq kürdləri tapdı. Bundan sonra Türkiyənin həssaslıqları geri 

plana atılaraq qırmızı xəttlərinin pozuntu edildiyi bir çox hadisə reallaĢdı. Türkiyə bölgədəki mənfi 

inkiĢafları qarĢısını almaq üçün xaricdən bəzi cəhdlər etdi. Məsələn, "Ġraqa QonĢu Ölkələr 

'yığıncaqları təĢkil edildi. Ġraq müharibəsindən sonra Ġraqa tətbiq olunan embarqonun qalxması ilə 

ticarət və tikinti sektoru kimi müxtəlif sektorlarda Türk Ģirkətlərinin iĢ etməyə baĢlaması Türkiyənin 

Ġraq siyasətinə yeni bir gündəm maddəsi daha əlavə etdi. Türk parlamenti iĢğalın ərəfəsində, Amerika 

qüvvələrinin Ġraqa keçiĢini təmin edəcək qüvvələri rədd etməyi böyük alqıĢ aldı. Ġraq iĢğalı Türkiyədə 

özünə yandaĢ-dəstək tapa bilmədi və bu da Ərəb ictimaiyyət üzərində böyük bir əks-səda meydana 

gətirdi. Rəcəb Tayyib Ərdoğan hökuməti, Amerikanın bölgədəki siyasətinin edəcəyi mənfi təsirləri də 

dilə gətirdi. Ancaq Türkiyə Ġraqdakı hadisələrə daxil oldu və bu mövzuda hər zaman tutarlı bir siyasət 

izləməyi bacara bilmədi. 

Ġraqdakı Amerika iĢğalı qısa bir müddət sonra, Türkiyə ġimali Ġraqdakı Amerika qüvvələri üçün 
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əhəmiyyətli birl xətt halına gəldi. Demək olar ki, bütün digər ərəb dövlətləri kimi, AKP Türkiyəsiz də 

Ġraqdakı yeni məzhəbi və etnik səbəblərdən qaynaqlanan problemləri bilmirdi. Ġraqdakı təhlükəsizlik 

ehtiyacı səbəbiylə Türkiyəyə VaĢinqton tərəfindən sünni bölgələrə əsgər göndərməsi təklif edildi. 

Ankara bu dəvəti qəbul etdi və beləcə Ġraqdakı qrupların güclü müxalifəti ilə qarĢılaĢdı. Türkiyə təbii 

olaraq, bölgədəki kürd qruplara Amerika tərəfindən verilən dəstək üzündən narahat oldu ancaq Ģimal 

Ġraqı bir sığınacaq halına gətirmiĢ olan PKK ilə mübarizə mövzusunda atacağı addımlardan əmin 

görünürdü. Türkiyə 2007-ci ilin sonlarında ġimali Ġraqdakı PKK düĢərgələrinə hərbi bir əməliyyat 

təĢkil etdi. AKP hökuməti Ağ Evə və Maliki hökumətinə etdiyi bir ziyarət ilə bu vəziyyətə zəmin 

hazırlamıĢdı onsuz da. 

Ġraq müharibəsindən sonra Orta ġərq qaynaqlı inkiĢaflar Türkiyə üçün daha böyük təhdid 

qaynaqları yaratdı. Bu təhdidlər belə sıralana bilər: 

• Ġraqda mərkəzi nüfuzun zəifləməsi, Ġraqlı kürdlərin ölkənin Ģimalında böyük ölçüdə mərkəzdən 

fərqli hərəkət edən bir federal bölgə qurması və etnik-məzhəb vətəndaĢ müharibəsi səbəbiylə bu ölk-

ənin parçalanması nəticəsində ġimali Ġraqda bir Kürd dövləti qurulması ehtimalı; 

• ABġ rəhbərliyinin təpədən enicii "demokratikləĢdirmə" anlayıĢının yaratdığı rejim dəyiĢikli-

yinin sabitliyi pozacağı ehtimalı; 

• Ġraqda baĢlayan vətəndaĢ müharibəsinin, sünni-Ģiə qarĢıdurması formasında bölgəyə yayılacağı 

və Türkiyənin də içinə çəkiləcəyi bir xaos doğurması ehtimalı; 

• 1990-cı illərin sonunda məğlub olduğu düĢünülən PKK-nın, ġimali Ġraqda tapdığı uyğun mühit 

sayəsində 2004-cü ildən etibarən hərəkətlərini artırması; 

• Əfqanıstan, Ġraq, Fələstin və Livandakı inkiĢaflar nəticəsində Ġranın az qala ən güclü regional 

aktor halına gəlməsi.  

Türkiyənin Fələstin probleminə dair olan davranıĢı da bölgədə əks-səda oyandırdı. BaĢ nazir da 

daxil olmaq üzrə, türk hökumətinin spikerləri bir çox dəfələr Ġsrailin Fələstin qarĢısındakı sərt 

mövqeyini etiraz edən Ģərhlərdə tapıldı. Ərdoğan, 2005-ci ildəki Ramallah ziyarətinin ardından Ġsrail 

lideri Ariel ġaron ilə bir araya gəldi. Türkiyə bir neçə ay sonra isə Pakistanlı və Ġsrailli səlahiyyətlilər 

arasında təĢkil edilən əhəmiyyətli bir yığıncağın təĢkilatında vasitəçi oldu. AKP hökuməti Amerika 

və Ġsraildən gələcək reaksiyaları balanslamaq vasitəçiliyi ilə 2007-ci Qəzza-Ramallah sürtüĢməsinə 

qədər Həmas hökuməti ilə olan əlaqələrində məsafəli oldu. Həmas lideri Xalid MəĢəl, fevral 2006-cı 

ildə Ankaraya gəldi. Ərdoğan tərəfindən deyil xarici iĢlər naziri Abdullah Gül tərəfindən qarĢılandı. 

GörüĢ xarici iĢlərində deyil AKP ümumi mərkəzində reallaĢdı.  

Ərəb ictimaiyyət tərəfindən baxıldığında AKP hökumətinin siyasəti hər zaman aydın deyildi. 

Təhsilli ərəblər Ərdoğan hökuməti altındakı Türkiyənin iqtisadi böyüməsini və bölgədə oynadığı rol 

qarĢısını görürdülər. Yenə ərəb ictimaiyyəti Fələstin problemi qarĢısında Türkiyədən daha az 

praqmatik davranan, primitiv bir güc olmasını gözləyirdi. 

Yeni dövrdə Türkiyənin Ġsrail ilə gəlinən nöqtədə yumĢalmağa istiqamətli bir vəziyyət nəzərə 

çarpmır. Türkiyə burada son dərəcə qərarlı, sərt və dəqiq bir siyasət yeritdiyi aydın görülür. Bu 

səbəbdən Ġsraildə bir mövqe dəyiĢikliyi olmadığı müddətcə və bəlkə də bir rəhbərlik dəyiĢikliyi 

olmadığı müddətcə Türkiyənin Ġsrailə istiqamətli siyasətinin yumuĢayacağı görüĢündə deyilik. Ġsrail 

tərəfi Türkiyənin bu sərt mövqeyinə çəkindirə biləcəyini bir mənada düĢünməkdədir. Burada Ġsrailin 

inandırıcılıq istiqamətində bəzi arqumentlərdən hərəkət edərək Türkiyəni inandırıcı görməməkdə və 

bu səbəbdən Türkiyənin Ġsrail siyasətində yumĢalmağa gedəcəyini düĢünməkdədir. Bir mənada Ġsrail-

in bu mövqedə az da olsa həqiqət payı var. Türkiyənin təyin olunmuĢ Orta ġərq siyasəti Türkiyəyə 

həm risk həm də üstünlük təmin etməkdədir. ABġ-ın soyuq müharibədən sonrakı türk xarici siyasəti 

üzərinə iki istiqamətli təsiri olmuĢ, bu vəziyyət izlənən qərb tərəfdarı siyasətlər üzündən  müsəlman 
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ölkələrlə əlaqələri mənfi təsirlərkən digər tərəfdən də ABġ və Qərb ölkələrlə bazarlıq etmə imkanını 

da əlində tapmıĢdır. 

Türkiyənin ənənəvi siyasəti arasında Yaxın ġərq ölkələriylə təĢkilati bazda əlaqə qurma 

mövzusunda tərəddüd içində olması, xüsusilə ABġ və Qərb müttəfiqlərin öz istəkləri istiqamətində 

bölgədə siyasət həyata problemlər ortaya çıxarmaqdadır, məsələn bölgəyə istiqamətli bir müdaxiləyə 

Türkiyənin də qatılmasını tələb etdiklərində Ankara çətin vəziyyətdə qalır. Türkiyə xüsusilə, regional 

böhranlar, Qərblə birlikdə hərəkət etməsi, bölgə ölkələriylə olan maraqların zədələnməsinə gətirib 

çıxaracağından izləniləcək siyasətlərdə daha diqqətli olması lazımdır. Türkiyə gözləntiləri çox 

yüksəltmiĢdir. Ġstər kürd problemi, istərsə də yeni konstitusiya istehsal prosesi var. Hər yeni yer-

ləĢdirmə problemlidir. Bu səbəbdən bunlar Türkiyəni daxili ictimaiyyətdə istiqrarsızlaĢdıra biləcək 

mövzular olaraq qarĢımızda dayanmaqdadır. Eyni zamanda, Türkiyənin əli Orta ġərq sahəsində 

sanıldığı qədər sərbəst deyil. Bazarlıq mövzularında həmiĢə önünə çıxarılan Kipr problemi, Erməni-

stan, erməni Diasporası problemi, mövcud Suriya ilə əlaqələr, Ġran ilə əlaqələr kimi bir problem Tü-

rkiyənin ayağında bir qandal kimidir. Bunlar Orta ġərqdə rahat hərəkət etməsini maneə törədəcək 

əhəmiyyətli məqamlardır. Xüsusən, hadisənin bir də maliyyə ölçüsü vardır. Sabah o bir gün bu Orta 

ġərq ölkələri demokratiya və azadlıqları yerləĢdirmə adına Türkiyənin qapısını döydüklərində bizə 

10-15-20 milyard dollar ver dediklərində Türkiyə həqiqətən bunları cibindən çıxarıb verə biləcək ola 

bilərmi? 1990-cı illərin baĢında SSRĠ-dən xilas olan türk respublikalarının bir sıra tələbləri olmuĢdur. 

Əhməd Davudoğlunun da ifadə etdiyi kimi, Türkiyə son iki əsrin ən əhəmiyyətli strateji konjonktur-

larından birini soyuq müharibə sonrasında tutmuĢdu; ancaq müxtəlif çatıĢmazlıqlar, zəifliklər, 

hazırlıqsızlıqlar bunun kifayət qədər dəyərləndirilməsinə səbəb oldu. Maliyyə cəhətdən Türkiyədən 

dəstək istədilər. Lakin Türkiyənin verəcəyi maksimum pul 100 milyon dollarlarla ifadə edilən kiçik 

rəqəmlər olmuĢdur və bunlar da heç bir məna ifadə etməmiĢdir. Bu səbəbdən 1990-cı ildən sonrakı 

gözləntilərin çox yüksəlmiĢ olması böyük xəyal qırıqlıqlarına yol açmıĢdır. Ancaq bu anda Türki-

yənin qarĢısında  yeni bir Ģərait vardır.Türkiyə soyuqqanlı, rasional və ancaq vizion sahibi yeni bir 

Ģərait vardır.Türkiyə soyuqqanlı, rasional və ancaq vizion sahibi bir xarici siyasət tətbiqiylə özünə 

ciddi bir manevr sahəsi aça bilər. 

Ġqtidara gəldiyi 2002-ci ildən bəri AKP, Türkiyənin Orta ġərqə dönük siyasətini həm üslub, həm 

də öz etibarilə dəyiĢdirdi. Ancaq bu siyasətin nə dərəcədə yeni olduğu, Orta ġərqdəki qonĢulara 

digərlərindən fərqli davranılıb davranılmadığı, xüsusilə müsəlman və hətta Ġslamçı bir dinamika var 

olub olmadığı və bu siyasətin Türkiyənin NATO və AB ilə ikinci dünya müharibəsindən sonrakı dö-

vrdən bu yana davam edən uzunmüddətli müttəfiqlik əlaqələrinin yerinimi aldığı yoxsa bu əlaqələri 

tamamlayıcı xüsusiyyətdəmi olduğu mövzularında müzakirələr sürməkdədir. Qabaqda gələn AKP 

aktyorlar arasında baĢ nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan, prezident Abdullah Gül və xarici iĢlər naziri 

Əhməd Davudoğlu var. Mərkəz sağ və dindar zehniyyətli bu liderlər, xüsusilə Ərdoğan və Gül dini 

yönümlü köhnə Rifah Partiyasında (RP) ön sıralarda çalıĢdıqları gənclik illərində islamçı axınlara ən 

azından simpatiya bəsləyirdilər. Bu liderlərin hamısı Türkiyənin müsəlman və ġərq qonĢularına qarĢı 

ənənəvi Qərb müttəfiqlərinə olduqlarından fərqli daha isti və yaxın münasibət bəsləyirdilər. BaĢ nazir 

Ərdoğan 2009cu ilin yanvar ayındək dörd il boyunca Brüsselə səfər etməmiĢkən özü daxil AKP 

qurucuları, Orta ġərq ölkələrini tez-tez ziyarət etdilər. Uzun illərdir Ġsrailə olan günahlandırmalarının 

yanında Ərdoğan Qərbdə qatı olaraq xarakterizə edilən Orta ġərq aktorlarından böyük maraq 

bəsləndiyini gördü. Ötən on il ərzində Türkiyə xarici siyasətinin açar rol oynayan aktoru, xarici iĢlər 

naziri Əhməd Davudoğlu oldu. Türkiyənin sahib olduğu gücün təməl qaynaqları olaraq gördüyü tarix 

və coğrafiya mövzularında yazan bir alim olan Davudoğlu 2003-cü ildə baĢ nazir Ərdoğanın xarici 

siyasət baĢ məsləhətçisi oldu və 2009-cu ilin may ayında xarici iĢlər nazirliyi vəzifəsinə təyin edildi.  
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Hal-hazırda Türkiyənin yeni aktivizminin nümunələrini gözlər önünə sərir. Məqsədlərini, "dem-

okratiyanın gücləndirilməsi" və "Türkiyəni birbaĢa və ya dolayı olaraq maraqlandıran problemlərin 

həll olunması " olaraq sıralayır. Qismən Makiavelli, qismən Mevlanacı olaraq xarakterizə edilən 

Davudoğlu gerçəkçiliklə idealizmi tarazlamağa çalıĢdığını söyləyir. Davudoğlu siyasəti özünü 

yumĢaq rəftarlı prezidenti Gül ilə daha mübarizəçi baĢ nazir Ərdoğan arasında bir mövqedə durur. 

AK Partiyanın 3 noyabr 2002 tarixində iqtidara gəlməsi sonrasında Türkiyə xarici siyasətində Yaxın 

ġərqə prioritet verməyə baĢlamıĢ və bu dövrdən etibarən bölgədə iĢtirak edən ölkələrlə siyasi, iqtisadi 

və mədəni sahələrdə əməkdaĢlıq inkiĢaf istəyi və meyli göstərmiĢdir. Soyuq müharibə dövründə 

Yaxın ġərqdə ortaya çıxan böhranlara mümkün qədər uzaq qalmağa çalıĢan Türkiyə, son on ildir 

bölgə ölkələriylə əlaqələrini inkiĢaf etdirməkdədir. Bu dövrdə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini ən 

çox çəkən hadisələrdən biri də Türkiyə-Ġran yaxınlaĢmasının ABġ və Ġsrail tərəfindən beynəlxalq və 

regional təhlükəsizliyə təhdid olaraq xarakterizə edilən Ġran ilə ABġ-ın bölgədəki ən əhəmiyyətli 

müttəfiqi olaraq təyin oluna biləcək olan Türkiyənin yaxınlaĢması "niyə" sualını gündəmə daĢımıĢ və 

uzun müddət Türkiyə xarici siyasətində ox sürüĢməsi olub olmadığı müzakirə olunmuĢdur. Bu iĢdə 

AK Partiya hökuməti dövrü etibarilə Türkiyə ilə Ġran arasında ortaya çıxan əməkdaĢlıq və böhranların 

səbəbləri sorğulanır.59 Bir baĢqa ifadəylə ikitərəfli əlaqələri təyin edən ünsürlərin nələr olduğu su-

alına cavAB axtarılmaqdadır. Orta Ģərqdə tarazlıqların yenidən formalaĢdığı bu dövrdə bölgənin iki 

kilid dövləti olaraq xarakterizə edilən və regional siyasətlər baxımından çox əhəmiyyətli rollara sahib 

olan bu iki dövlət arasındakı əlaqələri analiz etmək beynəlxalq əlaqələr ədəbiyyatına, Ģübhəsiz, vacib 

bir qatqı təmin edəcək.  

Türkiyə Ġran əlaqələrinin AKP dövrünə baxıldığında Ərəb baharı ilə birlikdə yaĢanan fərqliliklərə 

baxmayaraq ikitərəfli əlaqələrin bir uyğunlaĢma içərisində irəlilədiyi görülür. Bu dövrdə ikitərəfli 

münasibətlər; ortaq təhlükəsizlik narahatlıqları, Ġraqın iĢğalı, Fələstin problemi kimi regional bir sıra 

inkiĢaflardan təsirlənmiĢdir. Bu inkiĢaflar ilə birlikdə ikili arasındakı iqtisadi əlaqələrdə böyük 

dəyiĢikliklər yaĢanmıĢdır. Bunun yanında Ġranın nüvə iĢlərinin yaratdığı gərginliklər kimi Türkiyənin 

üçüncü tərəf olaraq daxil olduğu problemlər də Türkiyə-Ġran yaxınlaĢmasını təmin etmiĢdir. Ancaq 

2011-ci ildə baĢlayan Suriya böhranı ilə birlikdə Türkiyə-Ġran əlaqələrində zaman zaman problemlər 

yaĢanmıĢdır. AKP əvvəli Türkiyə-Ġran əlaqələrindəki təhlükəsizlik mərkəzli yaxınlaĢmanın tarixi 

PKK-nın qurulduğu illərə söykənir. Ancaq həm Türkiyənin edilən razılaĢmalara baxmayaraq Ġrana 

istiqamətli tənqidləri həm də bölgədə Suriyanın PKK-ya aktiv dəstəyindən ötəri iĢlər müvəffəqiyyətə 

çata bilməmiĢdir. Suriya ilə Adana razılığın imzalanması ilə Türkiyə, PKK-ya qarĢı daha güclü bir 

vəziyyətə gəlmiĢdir. Orta ġərqdə Türkiyə böyük bir risk almıĢdır. Türkiyə böyük oyundan böyük 

qazanclar əldə edə bilər, lakin burada sərhədləri görmək lazımdır. Türkiyənin ayaqlarının yerə 

basması və bir az da geri çəkilməsi lazımdır. Orta ġərqdəki Türkiyə məĢhurluğuna aldanmamaq 

lazımdır. Bunlar Ģərait bağlı hadisələrdir. Türkiyə bu idealist siyasətini mütləq və mütləq gücü ilə 

mütənasib, təyin olunmuĢ olan real çıxarlar ilə dəstəkləməlidir. Bunu əgər bacara və daxildən 

qaynaqlanan zəifliklər və xarici siyasətdəki problemlər minimuma edilə bilsə o zaman çox daha 

əhəmiyyətli və məhsuldar nəticələr əldə edə bilər Türkiyə. 

Türkiyə yaxın gələcəkdə, nə olursa olsun bir ulus-dövlət kimi davranmağa davam edəcək və Su-

riya, Səudiyyə Ərəbistanı və Misir öz milli maraqlarını da etməyi davam etdirəcəklər. Digər tərəfdən, 

Suriya-Türkiyə sərhədinin açılması və iki ölkə arasındakı əlaqələrin gücləndirilməsi sərhədin hər iki 

tərəfində iqtisadi canlılığa yol açdı və Türklər və Suriyalı Ərəblər bir-birlərinə yaxınlaĢdırdı. Ancaq 

Ərəb və Türk xalqları arasındakı yaxınlıq bir çox maneənin öhdəsindən gəlsə belə, Türkiyənin Ġsrail 

ilə olan əlaqələrinin bu əlaqələri zədələmə ehtimalı vardır. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ AVROPA ĠTTĠFAQININ ENERJĠ 

TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠ SĠYASƏTĠNDƏ ROLU 

 

Müasir dünyada enerji təhlükəsizliyi problemi həlli olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edən 

problemlərdəndir. Aİ-nin enerji siyasətinin təhlili zamanı təbii qaz və neft faktorunun Avropa üçün nə 

dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu görmək mümkündür. MəqalədəAvropa İttifaqının (Aİ) müasir dövrdə 

həyata keçirdiyi enerji siyasəti, bu siyasətin icrası zamanı yaranan əngəllər və onların aradan 

qaldırılması üçün atılan addımlar, eləcə də, Azərbaycan Respublikası və Aİ arasında bu sahədə 

həyata keçirilən qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrindən bəhs edilir. 

Açar sözlər: enerji təhlükəsizliyi, Avropa İttifaqı, Azərbaycan, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, TANAP, 

TAP 
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РОЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПОЛИТИКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Решение проблемы энергетической безопасности в современном мире является одной из 

проблем, имеющих крайне важное значение. При анализе энергетической политики ЕС можно 

увидеть, насколько важным для Европы является фактор природного газа и нефти. В статье 

обсуждаются энергетическая политика, реализуемая Европейским Союзом (ЕС) в современ-

ном периоде, препятствия, возникающие во время осуществления данной политики, и шаги, 

предпринимаемые для их устранения, а также взаимное сотрудничество и связи между 

Азербайджанской Республикой и ЕС в этой сфере. 

Ключевые слова: энергетическая безопасность, Европейский Союз, Азербайджан, Баку-

Тбилиси-Джейхан, ТАНАП, ТАП 
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THE ROLE OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN IN THE EUROPEAN UNION’S 

POLICY OF ENERGY SECURITY 

 

In the modern world, energy security is one of the crucial problems to solve. Analyzing the Euro-

pean Union’s energy policy, it becomes clear that how oil and gas is vital for Europe.This article 

deals with the issues as the European Union’s modern energy policy, challenges existing in the im-

plementation of this policy and measures to overcome those challenges, as well as, mutual coopera-

tion between the Republic of Azerbaijan and the European Union over energy security. 
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Ġkinci Dünya Müharibəsindən sonra Avropanın altı güclü təsisatçı dövləti enerjinin önəmini 

qəbul edərək enerji qaynaqlarınıbirgə idarə etmək üçün bir çərçivə yaratmaqla Avropa Birliyinin 
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(1992-ci il Maastrixt müqaviləsindən sonra Avropa Birliyi Avropa Ġttifaqı adlanmağa baĢlandı) 

əsasını qoydular. Bununla da 1995-ci ildə Avropa Kömür və Dəmir Birliyi (AKDB)yaradılmaqla 

günümüzədək davam edən Avropa siyasi bütünləĢməsi baĢlandı. 1958-ci ildə isə Avropa Atom Ener-

jisi Birliyi (AAEB) və Avropa Ġqtisadi Birliyininin (AĠB) əsasını qoyan müqavilələr imzalandı. O dö-

nəmdən bəri enerji siyasəti də iqtisadi bütünləĢməyə paralel olaraq inkiĢaf etdi. 1973-cü ildə baĢ ver-

miĢ ilk neft böhranından öncə, AB-nə üzv dövlətlər, inkiĢaf etmiĢ ölkələrin çoxu kimi enerji isteh-

lakında idxalata son dərəcə bağlı idilər. Neft böhranı enerji təhlükəsizliyini xarici təhlükələrdən 

qoruyacaq bir strategiyaya ehtiyac olduğunu göstərdi. 1980-ci illərdə bir baĢqa maraq ortaya çıxdı: 

Çevrə (ətraf mühit). Emalatdan istehsalata və istehlaka qədər mövcud enerji sisteminin ətraf mühitə 

çox zərərli olduğu ümumi olaraq qəbul edildi. Ətraf mühiti təhlükəyə atmadan enerji sistemlərinin 

necə yenidən iĢlənməsi mövzusu önəmli bir məsələ halına gəldi və bu gün də bu məsələgündəmdədir. 

1980-ci illərin sonunda, Avropa Birliyi yeni bir meyllə qarĢı–qarĢıya gəldi:AB enerji 

qiymətlərini və satıĢınısərbəstləĢdirmə yönündə irəliləməyə baĢladı. Bu sahədə ölkələr arasında par-

çalanmıĢ mövcudbazarların bütünləĢdirilməsi lazım idi. Buna görə də AB Daxili Enerji Bazarı artan 

rəqabətin əsas mərkəzi halına gəldi. Bütün bu məsələlər 1995-ci ildə qəbul edilən və AĠ Daxili Enerji 

Bazarınınümumi prinsiplərini və hədəfləriniortaya qoyan ―Avropa Ġttifaqı üçün Enerji 

Siyasəti‖baĢlıqlı Niyyət Protokolunda (Ağ Kitab) da qeyd olunmuĢdur.Enerji təhlükəsizliyi, ətraf 

mühitin qorunması və ümumi rəqabət gücü AĠ Enerji Siyasətinin önəmli hədəfləridir. Ağ Kitab, üç 

qurucu müqavilədə və Avropa Ġttifaqı anlaĢmasında yer alan enerji mövzusunda AĠ-nın bütün 

mövcud səlahiyyətlərini birləĢdirirdi. Səlahiyyət məsələsi prinsipinə görəancaq üzv dövlətlərin milli 

siyasətləri ticarət önündə əngəllər yaradaraq məqsədə çatmağa maneə olduqda AĠ-nın tədbirləri gün-

dəmə gələcəkdir. Ümumilikdə 170 milyon avro məbləğində bir büdcəyə malik olan AĠ Enerji 

Proqramları və Layihələrini yenidən qruplaĢdıran 1998-2002-ci illəri əhatə edən dövrə aid Enerji 

Çərçivə Proqramı kimi, AĠ enerji siyasəti ilə bağlı son hadisələr, baĢlıca hədəflərə uyğun məsələləri 

əhatə edir. Ümumilikdə AĠ enerji qaynaqları baxımından yoxsun deyil. 1992-ci il Körfəz müharibəsi 

kimi bəzi hadisələr AĠ-nın enerji sisteminin sağlam olduğunu və kiçik böhranlar və xarici təsirlərlə 

bağlı problemləri həll edə bildiyini göstərmiĢdir. Bununla bərabər AĠ-da tükənən enerjinin yarısı 

―üçüncü dünya dövlətləri‖ndən idxal edilir. Buna görə də AĠ enerji təhlükəsizliyinin əsas prin-

siplərindən biridə idxal olunan enerjini kəsilməzolaraq AĠ-nın daxili bazarına çatdırmaqdır.AĠ-da ən 

çox idxal edilən enerji maddəsi neftdir. AĠ-da istifadə edilən neftin 78%-i idxal yolu ilə alınır. Ġstifadə 

olunan enerji-nin 36%-nitəbii qaz və 32 %-ni digər enerji daĢıyıcıları təĢkil edir. AĠ-nın enerji isteh-

lakı artdıqca asılılıq ortaya çıxmaqdadır.  

AĠ enerji təhlükəsizliyininecə təmin edəcəkdir : 

1. Yeni enerji qaynaqları (Ġstifadə olunan enerji qaynaqları nə qədər müxtəlif olarsa, AĠ o qədər 

az enerjidən asılı olacaq.) ; 

2. Alternativ enerji qaynaqlarını inkiĢaf etdirmək (hidroenerji, günəĢ enerjisi və küləkenerjisi 

kimi bərpa oluna bilən enerji qaynaqlarından istifadə); 

3. Atom enerjisi istehsalını artırmaq (Amma bu baĢ verə biləcək qəzalar və ətraf mühitə zərərli 

olduğundan bir o qədər də münasib deyil); 

4. Beynəlxalq enerji iĢbirliyinin gücləndirilməsivə üçüncü dövlətlərlə Trans-Avropa enerji 

Ģəbəkəsinin qurulması; 

5.AĠ-nın rasional, qənaətcil enerji sərfiyyat sisteminin qurulması layihəsi üzərində də 

çalıĢması.(7) 

1991-ci ildə Sovet Ġttifaqının dağılmasından sonra AĠ yeni müstəqil dövlətlərlə çoxtərəfli müna-

sibətlər qurmağa və regionda mövcud olan enerji resurslarından yararlanmağa çalıĢdı. Artıq AĠ yeni 
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enerji qaynaqlarını çeĢidləndirmək üçün Xəzər bölgəsi dövlətlərini önəmsəməyə baĢladı. AĠ-nın ġi-

mal dənizindəki neft və qaz ehtiyatları tükəndiyinə görə Xəzər hövzəsi onun üçün önəmli bir alterna-

tiv enerji qaynağı halına gəlmiĢdi. Yenicə müstəqillik əldə etmiĢ Azərbaycanın da islahatlar və ye-

nidən qurma üçün enerji qaynaqlarından istifadə etməyə ehtiyacı var idi.  

Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra AĠ Azərbaycan iqtisadiyyatına yardım 

göstərən əsas donorlardan biri olmuĢdur. Bu müddət ərzində AĠ ilə münasibətlər ―MDB ölkələrinə 

texniki yardım‖ (TACIS), ―Avropa-Qafqaz-Asiya Nəqliyyat Dəhlizi‖ (TRACECA), ―Avropaya neft 

və qazın nəql edilməsi üzrə dövlətlərarası proqram‖ (INOGATE), ―humanitar yardım‖ (ECHO) və 

digər proqramlar çərçivəsində inkiĢaf etdirilmiĢdir.(9) 

AĠ enerji siyasətinin təhlili zamanı təbii qaz və neft faktorunun Avropa üçün nə dərəcədə 

əhəmiyyətli olduğunu görmək mümkündür. AĠ-nın Cənubi Qafqaz-Xəzər istiqamətindəki siyasətinin 

formalaĢmasında regionun malik olduğu təbii ehtiyatlar və strateji mövqeyi həlledici rol oynamıĢdır. 

Bu mənada, Azərbaycanın Cənubi Qafqazdaki rolu digər region ölkələri ilə müqayisədə daha vacib-

dir. AĠ üçün Azərbaycanın əhəmiyyətini aĢağıdakı amillərlə göstərmək olar: 

1.Azərbaycan AĠ üçün alternativ enerji mənbəyidir və Avropanın (xüsusilə Mərkəzi və ġərqi 

Avropa ölkələrinin) enerji təhlükəsizliyində müstəsna əhəmiyyətə malik Xəzər regionunda yeganə 

«Avropa» ölkəsidir. 

2.Azərbaycan Avropanın Mərkəzi Asiya regionuna açılan qapısıdır və bu faktor onun strateji 

əhəmiyyətini daha da artırır. 

3.Azərbaycan AĠ-nın təhlükəsizlik arxitekturası üçün müstəsna rola malik olan ölkədir.  

4.ġərq və Qərb mədəniyətlərinin elementlerini özündə birləĢdirən Azərbaycan sivilizasiyalararası 

dialoqun müzakirə mərkəzidir.(1, s. 53) 

Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Ġttifaqı arasında münasibətlərin hüquqi əsasını TərəfdaĢlıq 

və ƏməkdaĢlıq SaziĢi (TƏS) qoymuĢdur.Bu sənəd 22 aprel 1996-cı ildə Lüksemburq Ģəhərində im-

zalanmıĢ və onu imzalamıĢ bütün dövlətlər tərəfindən ratifikasiya edildikdən sonra 1 iyul 1999-cu il 

tarixində qüvvəyə minmiĢdir. Daha sonra Azərbaycan RespublikasınıAvropa QonĢuluq Siyasətinə 

(AQS) daxil etmək haqqında AĠ ġurasının 14 iyun 2004-cü il tarixli qərarıikitərəfli əməkdaĢlıqda 

irəliyə doğru mühüm addım olmuĢdur. AĠ ilə əlaqələrdə daha yüksək səviyyəli siyasi və iqtisadi inte-

qrasiya vəd edən AQS ona daxil olan ölkələr üçün tərəfdaĢlığın gələcək inkiĢafı baxımından yeni bir 

mərhələ olmuĢdur. AR ilə AĠ arasında əməkdaĢlığın əsas istiqamətlərindən birini enerji dialoqu təĢkil 

edir. Bu çərçivədə 7 noyabr 2006-cı il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Brüsselə 

səfəri zamanı imzalanmıĢ ―Avropa Ġttifaqı ilə Azərbaycan Respublikası arasında enerji sahəsində 

strateji tərəfdaĢlıq haqqında AnlaĢma Memorandumu‖ AR və AĠ arasında enerji dialoqunun 

geniĢləndirilməsi istiqamətində yeni imkanlar yaratmıĢdır. Bu Memorandumun əsas məqsədləri AĠ-

nın enerji təchizatının diversifikasiyası və təhlükəsizliyi, həmçinin Azərbaycanın enerji infra-

strukturunun inkiĢafı və müasirləĢdirilməsi, enerjidən səmərəli istifadə, enerjiyə qənaət və bərpa 

olunan enerji mənbələrinin istifadəsidir.(9) 

Azərbaycanın Avropa enerji təhlükəsizlik sistemində əhəmiyyətli yer tutmağı 20 sentyabr 1994-

cü ildə "Əsrin müqaviləsi" adlanan və pay bölgüsünə əsaslanan beynəlxalq neft müqaviləsinin im-

zanması ilə baĢlandı. Bu müqavilə ilə də beynəlxalq konsorsiuma daxil olan "Amoko", "BP", 

"Statoyl", "LUKoyl", "MakDermot", "Pennzoyl", "Ramko", "OIEC" və "UNOKAL" Ģirkətləri ilə 

birlikdə Xəzər dənizinin Azərbaycan bölməsində yerləĢən "Azəri", "Çıraq" və "GünəĢli" neft 

yataqlarının birgə iĢlənməsinə dair müqavilənin imzalanması ilə bağlı üç ildən artıq davam edən 

danıĢıqların baĢa çatması faktı qeyd olunurdu. "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanmasından bir az sonra 

AB Ģirkətləri ilə yeni müqavilələrin imzalanması baĢ verdi və dünyanın bütün aparıcı neft Ģirkətlərin-
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in təxminən 80%-i Xəzər dənizinin Azərbaycan bölməsində iĢləməyə baĢladı. 2 milyard dollara yaxın 

sərmayə həmin layihələrə qoyulmuĢ, ümumiyyətlə bu rəqəm 2005-ci ildə 30 milyard dollara bərabər 

olacaqdı. ĠmzalanmıĢ neft müqavilələri hər bir mürəkkəb proses kimi iki tərkib hissəni özündə 

birləĢdirirdi: qlobal və yerli səciyyə. 

 Hətta AĠ-nın "YaĢıl Kitabına" görə isə Xəzər Bölgəsi AĠ üçün yaxĢı bir fürsət kimi 

dəyərləndirilir. Çünki Xəzər hövzəsi AĠ-nın Körfəz bölgəsinə olan neft asılılığını azaltmağa, Rusyaya 

olan qaz asılılığını əhəmiyyətli dərəcədə balanslaĢdırmağa və Körfəz bölgəsindəki qaz resurslarının 

nəzarət altına alınmasına xidmət edə biləcəkdir. Həmçinin burada Xəzər hövzəsindəki karbohidrogen 

ehtiyatlarının Körfəz bölgəsindəki neft istehsal həcmi üzərində yoğunlaĢan təzyiqləri azalda biləcəyi 

və Körfəzdə olabiləcək neft böhranları Ģəraitindəalternativ qaynaq kimi istifadə olunacağını qeyd 

edilmiĢdir. Amma bölgədə enerji qaynaqlarının inkiĢafı üzərindəki iqtisadi, siyasi coğrafi, maliyyə və 

texniki problemlər gələcəkdə Xəzər hövzəsininAĠ-na neft və qaz ixracatını əngəlləyəcəkdir. AĠ sək-

kizkeçmiĢ Sovet respublikası ilə öz enerji və enerjinin təhlükəsiz tranziti məsələsini, eləcə də bu ölk-

ələrin AĠ ilə əlaqələrini təmin etmək üçün Avropa-Qafqaz-Asiya Nəqliyyat Dəhlizini (TRACECA) 

qurdu. «Yeni Ġpək Yolu» adlandırılan TRACECAproqramı Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Avropa arasın-

da nəqliyyat əlaqələrini inkiĢaf etdirən bir proqramdır. TRACECA (Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat 

dəhlizi) Brüsseldə 3 may 1993-cü il tarixində keçirilmiĢ 8 qurucu dövlətin (5 Mərkəzi Asiya və 3 

Cənubi Qafqaz ölkələri) ticarət və nəqliyyat nazirlərinin Konfransında təsis olunmuĢdur. Proqramın 

məqsədi qeyd edilən dövlətlərin siyasi və iqtisadi müstəqilliyini dəstəkləməklə onların alternativ 

nəqliyyat yolları vasitəsilə Avropa və dünya bazarlarına çıxıĢ qabiliyyətini yüksəltmək və Avropadan 

Qara Dəniz və Qafqaz vasitəsilə Mərkəzi Asiyaya və əks istiqamətdə ən tez və ən ucuz nəqliyyat 

dəhlizinin yaradılmasından ibarətdir. (10) 

AĠ-nın enerji təhlükəsizliyi siyasətini uğurla davam etdirmək üçün həyata keçirdiyi növbəti 

layihə isə INOGATE idi. INOGATE (Avropaya dövlətlərarası neft və qazın ixracı) AĠ-nın yeni 

müstəqil dövlətlərə maliyyə dəstəyi çərçivəsində həyata keçirilən əsas regional təĢəbbüslərdən biridir. 

1999-cu ilin iyul ayında 15 dövlətin (Azərbaycan Respublikası da daxil olmaqla) iĢtirakı ilə imzalan-

an dövlətlərarası neft və qaz ixracını nəzərdə tutan Çərçivə SaziĢi INOGATE-in hüquqi bünövrəsini 

təĢkil edir. (11) 

Hazırda Xəzər neft və qazının Avropa enerji bazarlarına daĢınması üçün bir sıra neft və qaz 

kəməri layihələri gündəmdədir. Bunlara Xəzərdən Qara Dənizə uzanan neft kəmərləri-biri Qazax-

stanın Tengiz neft yatağından Qara dənizin sahilindəki Rus Novorossiysk terminalına uzanan Bakı-

Novorossiysk, digəri isə Azərbaycanın Çıraq neft yatağını Gürcüstanın Supsa terminalına bağlayan 

xətt, yəni Bakı-Supsa aiddir ki, bu məntəqələrdən də neftin xammal Ģəklində tankerlər vasitəsilə 

Bolqarıstan və Ruminiyaya, ya da birbaĢa boğazlar vasitəsilə Aralıq dənizinə, Ġsrailin Hayfa termi-

nalına və Avropa bazarlarına çatdırılması nəzərdə tutulur. Bakı-Novorossiysk neft boru kəməri ilə 

neft ilk dəfə 1997-ci ildə, Bakı-Supsa neft boru kəməri ilə isə 1999-cu ildə ixrac edilmiĢdir.(2, s. 122) 

 Digər bir layihə isə Xəzər hövzəsini Aralıq dənizinə bağlayan Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft 

kəməridir. 1999-cu ildə ABġ, Türkiyə, Qazaxıstan və Türkmənistan dövlətləri arasında Bakı- Tbilisi-

Ceyhan neft ixrac boru kəmərinin çəkiliĢinə dair müqavilə bağlanmıĢdır. 2002-ci il sentyabrın 18-də 

Bakıda Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə prezidentlərinin, ABġ-ın energetika nazirinin iĢtirakı ilə 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin təməli qoyuldu. Təxminən üç il sonra, 2005-ci ilin 

mayında kəmərin Azərbaycan ərazisindən keçən hissəsinin istifadəyə verilməsi mərasimi keçirildi və 

boru xəttinə ilk neft vuruldu. Həmin ilin oktyabrında isə kəmərin Gürcüstan hissəsi istifadəyə verildi. 

2006-cı il mayın 28-də Azərbaycan nefti Ceyhan limanına çatdı və iyulun 4-də neftlə yüklənmiĢ ilk 

tanker buradan yola salındı. Rəsmi açılıĢ gününədək Ceyhan limanından 4,8 milyon barel neft 
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yüklənmiĢ 7 tanker yola salınmıĢdır. BTCboru xətti 2005-ci ilin dekabr ayından etibarən tam isti-

fadəyə verilib. Səngəçal terminalından Türkiyənin Aralıq dənizi sahilindəki Ceyhan terminalınadək 

uzanan 1774 kilometrlik xəttin çəkilməsinə təxminən 4 milyard dollar vəsait xərclənmiĢdir. 

Layihənin operatoru BP Ģirkətidir. BTC kəməri ildə 50 milyon ton Azərbaycan nefti nəql etmək üçün 

nəzərdə tutulmuĢdur. Hazırda kəmərlə gündə 400 min bareldən çox neft nəql olunur. 2008-ci ildə bu 

göstərici 1 milyon barelə çatmıĢdır. Bu yaxınlarda Qazaxıstanın BTC-yə qoĢulması ona neftini Aralıq 

dənizi vasitəsilə Avropa bazarlarına çıxarmağa imkan verir. Transatlantik əhəmiyyətə malik bu xəttin 

tikintisini paylaĢan ABġ və AĠ Ģirkətlərinin hissə faizləri belədir: BP (30,1%), ARDNġ (25%), 

ġevron (8,9 %), Statoyl (8,71 %), TPAO (6,53%), ENĠ (5%), Total (5%), Ġtoçu (3,4%), ĠNPEX (2,5 

%), KonokoFillips (2,5 %) və Amerada Hess (2,36 %).( 2, s. 125) 

Beləcə ABġ və AĠ birlikdə NATO çərçivəsində xəttin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bölgədə 

hərbi nəzarət təĢkil edəcək ki, bu da Rusiyanın bölgədəki hegemonluğunu zəiflədəcək. BTC neft 

kəməri isə günlük bir milyon tondan çox nefti AĠ bazarlarına daĢımaqla AĠ və ABġ-ın enerji 

təhlükəsizliyini təmin edəcəkdir.Bununla yanaĢı dəniz vasitəsilə daĢımalarda da bir rahatlanma 

olacaqdır. Misal üçün: 7400 tanker 122 milyon ton nefti boğazlarda daĢıyır. Bu da ekoloji problemlər 

yaratdığından bölgənin ekoloji təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərməkdədir. Bununla yanaĢı BTC xətti 

ilə birgə Bakı-Tbilisi-Ərzurumtəbii qaz boru xətti (BTƏ) paralel olaraq təbii qazı Xəzərdən Avropaya 

daĢıyaraq onun qaza olan tələbatını ödəmək imkanındadır. Nəzərə alsaq ki, artıq AĠ ölkələrində təbii 

qaza olan ehtiyac getdikcə artmaqdadır və son zamanlar dünya gündəmində baĢ verən hadisələr AĠ-nı 

ciddi təhlükə qarĢısında qoyur, bu halda artıq Azərbaycan qaz istehsalçısı kimi Avropanın əsas 

partnyoruna çevrilir. 2020-ci ilədək Avropanın enerji istehlakının 70 faizinin, 2030-cu ilədək isə 85 

faizədək hissəsinin idxal hesabına təmin ediləcəyi barədə ekspert rəyləri fonunda Azərbaycanın təbii 

qazının bu bazarlara nəqli xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Daha bir uğurlu addım isə Xəzərdə hazırda kəĢf edilmiĢ ən böyük qaz yatağı olan "ġahdəniz" 

yatağının iĢlənməsi layihəsi üzrə 4 iyun 1996-cı ildə imzalanmıĢ müqavilədir. Daha sonra 2010-cu 

ilin dekabrında ARDNġ və "ġahdəniz" üzrə tərəfdaĢlar bu yataq üzrə müqavilənin 2031-ci ildən 

2036-cı ilə kimi uzadılması barədə qərar qəbul ediblər. Bu yataq təxminən 618,8 mlrd. m3 təbii qaz, 

100 mln. ton qaz-kondensatdan ibarət ehtiyata malikdir və respublikanın təbii qaz potensialını 

təqribən 1 trln.m3 artırmıĢdır ki, buradan da ildə təxminən 60 mlrd.m3 qaz hasil ediləcəyi nəzərdə 

tutulur. 2000-ci ildə tikintisinə baĢlanan 1800 km uzunluğunda Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri (il-

lik ötürmə qabiliyyəti 30 mlrd.m3) 2007-ci ildə istismara verilmiĢdir. Belə ki, Azərbaycan ġahdəniz 

yatağından çıxan qaz hesabına öz daxili tələbatını ödəməklə yanaĢı, Gürcüstan, Türkiyə və Avropa 

Ġttifaqının üzvü Yunanıstana qaz ixrac edir. Bu kəmərdən "ġahdəniz" qaz-kondensat yatağının 

iĢlənməsinin ikinci mərhələsində hasilat birinci mərhələyə nisbətən az qala ikiqat çox olacaqdır. (3) 

2011-ci ilin yanvarında AĠ ilə Azərbaycan arasında çox mühüm sənəd-―Cənub‖ qaz dəhlizi 

haqqında Birgə Bəyannamə‖ imzalanmıĢdır. ―Cənub‖ qaz dəhlizi layihəsi AĠ üçün prioritet enerji 

layihələrindən biridir. ―ġahdəniz‖ yatağının iĢlənməsinin ikinci mərhələsi çərçivəsində hasil olunan 

qaza ―Cənub qaz dəhlizi‖ layihəsi üçün əsas mənbə kimi baxılır. ―ġahdəniz-2" layihəsi üzrə qazın 

ixracına 2017-ci ildən baĢlanılması planlaĢdırılır. Bu layihə Nabukko (illik keçiriciliyi 31 milyard 

m3) qaz kəməri, Transadriatik qaz kəməri (TAP), ―Bəyaz axın‖ (White Stream), Türkiyə-Yunanıstan-

Ġtaliya qaz kəməri (ITGI), ―ġahdəniz‖ layihəsinin ikinci mərhələsinin iĢlənməsi üçün əsas təməldir. 

Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, 2011-ci il senytabrın 12-də Brüsseldə keçirilən toplantıda AĠ-nın 

Azərbaycan və Türkmənistanla Avropaya yeni qaz ehtiyatları çatdırmaq üçün nəzərdə tutulmuĢ 

,―Cənub‖ dəhlizində əsas layihə kimi çıxıĢ edən ―Transxəzər qaz kəməri‖nin tikintisi ilə bağlı 

danıĢıqlara baĢlanması haqqında qərar verilmiĢdir. Digər tərəfdən Azərbaycan, Gürcüstan və Rumıni-
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ya arasında (Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector - AGRĠ) layihəsi üzrə qaz tədarükü sa-

həsində əməkdaĢlıq haqqında memorandumun imzalanması da Avropaya qaz tədarükü istiqamətində 

yeni imkanlar yaradır.(8) 

―ġahdəniz-2"dən əldə olunan qazın ildə 6 milyard kubmetri Türkiyəyə, 10 milyard kubmetri 

Avropa ölkələrinə satılacaqdır. Azərbaycan qazını Avropaya aparan yollar da məhz Türkiyədən 

keçəcəkdir. Azərbaycanla Avropa arasında körpü yaratmaq rolu TANAP-ın(Trans Anadolu Qaz Boru 

Kəməri) üzərinə düĢür. Keçən ilin iyun ayında Azərbaycan Respublikası və Türkiyə arasında TANAP 

üzrə hökumətlərarası müqavilə imzalanmıĢdır. TANAP-ı haqlı olaraq BTC-dən sonra regionda ən 

böyük ikinci layihə adlandırırlar. Bu kəmər Türkiyəni önəmli enerji dəhlizinə çevirəcəkdir. TANAP 

layihəsində iĢtirak payının 80 faizi ARDNġ-a, qalan 20 faizi isə Türkiyənin BOTAġ və TPAO 

Ģirkətlərinə məxsusdur. Kəmərin tikintisinin 2018-ci ilin əvvəllərində baĢa çatacağı nəzərdə tutulur. 

TANAP həm də Azərbaycanla Avropa ölkələri arasında bir körpü olacaqdır. Yəni, Avropaya 

istiqamətlənən yanacağı TAP-a (Trans Adriatik Qaz Boru Kəməri) məhz TANAP ötürəcəkdir. Qazın 

Avropaya nəqli üçün TAP intensiv qiymətləndirmə nəticəsində bir neçə layihə sırasından seçilmiĢdir. 

Bu kəmər baĢlanğıcını Türkiyə-Yunanıstan sərhədindən götürəcək və Albaniyanın ərazisindən, Adri-

atik dənizindən keçərək Ġtaliyaya çatdırılacaqdır. Ġtaliyada və Yunanıstanda kəmər həmin yerlərdə 

mövcud olan qaz infrastrukturu ilə birləĢəcəkdir. Gələcəkdə TAP-dan ayrılan ―qollar‖ Azərbaycanın 

qaz ixracını daha da Ģaxələndirəcək.(4) 

Avropanın enerji təhlükəsizliyinin müasir dönəmi bir sıra hadisələr səbəbindən təhdid altındadır. 

Belə ki, 2014-cü ilin fevral ayından vüsət alanKrım hadisələri qlobal miqyasda enerji məsələsini daha 

da aktuallaĢdırıb. Avropanın qaz təminatında Rusiyadan ciddi sürətdə asılı olması bu aspektdə daha 

aktual geosiyasi məzmun kəsb etməyə baĢlayıb. Bunun fonunda "Cənub dəhlizi" layihəsinin də 

əhəmiyyəti artıb. Artıq Qərb siyasətçiləri və ekspertləri bu barədə açıq danıĢırlar. 

Hazırda Qərb siyasətçiləri problemin həllini yeni enerji balansı yaratmaq müstəvisində təqdim 

edirlər. Onun iki əsas prinsipi vardır: birincisi, Avropanın qazla təminatında Rusiyanın payını azalt-

maq; ikincisi, alternativ enerji mənbələri hesabına Qərbin yeni böhrana düĢməməsinə nail olmaq. 

Bunlar bir-biri ilə əlaqəlidir. Eyni zamanda, müəyyən ziddiyyətli məqamları özlərində birləĢdirirlər. 

Məsələ ondan ibarətdir ki, enerji faktoru müasir dövrdə son dərəcə siyasiləĢib və həmin sahəyə aid 

hər hansı problemin həlli Qərb-Rusiya münasibətlərinin bütün tərəflərini əhatə edir. Əlavə olaraq, 

postsovet məkanında yerləĢən təbii enerji ehtiyatları ilə zəngin ölkələr böyük geosiyasi güclərin 

mübarizəsinə cəlb edilirlər. Konkret olaraq, enerji məsələsi geosiyasi maraqların yaratdığı gərginliyin 

mərkəzinə düĢmüĢ olur.(5) 

Bütün baĢ verən bu hadisələrdən sonra ABġ və AĠ ölkələri Avropanın neft və qazla təminatında 

Azərbaycanın rolunun artmasını istəyir. Bu kontekstdə "Cənub dəhlizi" adlanan layihənin aktuallığı 

çoxalıb. Məlumdur ki, bu layihədə Azərbaycanın xüsusi yeri vardır. Ġdeya Avropaya məxsus olsa da, 

Bakı əvvəlcədən onu dəstəkləmiĢdi. Azərbaycan "Nabukko"dan fərqli olaraq, bu marĢrutun daha 

səmərəli olduğunu bildirmiĢdi. Ġndi baĢ verən hadisələr göstərir ki, rəsmi Bakı bu məsələdə tam haqlı 

imiĢ. 

Üstəlik, Azərbaycan Trans-Anadolu qaz kəməri (TANAP) layihəsinin təĢəbbüskarı və əsas 

maliyyəçisi olaraq həmin istiqamətdə konkret addımlar atdı. Hazırda mütəxəssislər "Cənub 

dəhlizi"nin imkanlarını qiymətləndirərək, bunun Qərbə, Türkiyəyə və Azərbaycana verə biləcəyi div-

idendləri təhlil edirlər.(6) 

Bütün bunlar Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi tarazlığın formalaĢmaqda olduğunu göstərir. 

Azərbaycan bu prosesdə aparıcı mövqeyə çıxır. Onun əvvəlcədən dəstəklədiyi enerji layihələrinin 

faydalı olduğuna indi bütün Qərb dünyası əmin olur. 
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ABġ-IN SĠVĠL MÜDAXĠLƏ ALƏTĠ KĠMĠ “DEMOKRATĠYA” 

 

Demokratiyanın müasir mənada meydana gəlməsi və həyata keçirilməsi ABŞ xarici siyasətinin 

prioritet sahələrindən biri olmuşdur. ―Demokratiya‖, ümumilikdə götürdükdə, ABŞ-ın yaratdığı bir 

müdaxilə aləti kimi ölkələrdəki rejimlərin reformasiyaya məruz edilməsi üçün istifadə edilməsi 

nəzərdə tutulur. Bu missiyanı ABŞ ölkələrin daxili işlərinə müdaxilə edərək, lider yetişdirmək, 

əsgərləri nəzarət altına almaq, rejim bərpası və ölkə inşası kimi əməliyyat vasitələri ilə təmin 

etmişdir. Bu işdə müxtəlif liderlər fərqli siyasət xətti yürüdərək müəyyən mərhələyə gəlib çıxmışlar. 

Bu məqalədə, ABŞ-ın demokratiyanın yayılması siyasətində gəlinən mərhələni qiymətləndirəcəyik. 
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«ДЕМОКРАТИЯ» КАК ИНСТУМЕНТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА США 

 

Одним из приоритетов внешней политики США, является формирование и внедрение 

«американской демократии», для мирного решения проблем в других странах. Созданная Со-

единенными Штатами « демократия» предназначена для использования в странах с переход-

ным правительством, как инструмент вмешательства в внутренние дела стороннего госу-

дарства. Цель вмешательства в политику других стран, внести разлад в политических кру-

гах, что в свою очередь приводит к военному режиму. В данном случае, преследуя иную поли-

тику, лидеры разных стран достигли определенного этапа. В этой статье мы будем оцени-

вать прогресс стран, в которых внедрена «американская демократия». 
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ties of US foreign policy. "Democracy," in general, created by the United States as an instrument of 

intervention is intended for using to expose countries reforming of regimes. This mission has been 

provided by the US intervention in the internal affairs of countries, to train the leaders, to take under 

control of soldiers, the rehabilitation of regime and reconstruction of the country. Different leaders 

pursued different policy in this issue and reached a certain stage. In this article, we will evaluate the 

progress achieved in the policy of United States in spreading democracy.  

Keywords: USA, democracy, freedom, NED, MEPI, the Middle East, the Arab Spring, September 11 

 

Dünyada demokratiya və azadlıqların meydana gəlməsi və həyata keçirilməsi ABġ xarici 

siyasətinin əsas ünsürlərindən biri olmuĢdur. Liberal demokratiyanın inkiĢaf etdirilməsi qlobal bir 

siyasət olmaqla yanaĢı, BuĢ dövründən bəri xüsusilə müsəlmanların əksəriyyətdə olduğu ölkələrdə, 

fanatik islamçıların kin, nifrət və təzyiqlərinə qarĢı bir qalxan timsalında düĢünülmüĢdür. ―Demokra-

tiyanın yayılması prosesi‖, ümumilikdə götürdükdə, ABġ-ın yaratdığı bir müdaxilə aləti olaraq, 

iqtisadi, siyasi və mənəvi sərvətlərin açıq və ya örtülü Ģəkildə digər ölkələrdəki rejimlərin demokrati-

kləĢdirilməsi üçün istifadə edilməsidir. Bu anlayıĢa "liberal müdaxilə" və ya "Əzələli Vilsonçuluq" 

adı da verilir. Demokratiyanın yayılması prosesi ―kukla‖ fiqurları, yəni, seçkilərdə demokratların qal-

ib gəlməsini tələb edir. Bu prosesdə Hippokrat andı tətbiq etmək olduqca çətindir. Ölkə maraqları ilə 

idealizm arasındakı ikiüzlülük gündəmin qaçılmaz bir ünsürü olmuĢdur. ABġ-ın demokratiyanın 

yayılması siyasəti inkiĢaf və (sivilizasiyalar/dinlərarası) dialoq iĢləri ilə birləĢmiĢ və digər ölkələrin 

daxili iĢlərinə müdaxilə edərək, lider yetiĢdirmək, əsgərləri nəzarət altına almaq, rejim bərpası və ölkə 

inĢası kimi əməliyyat vasitələrini təmin etmiĢdir.  

Amerikan idealogiyasının xarici ölkələrə ilk böyük köçü 1898-ci ildə Filippinə olmuĢdur. Burada 

rastlaĢdığı müqavimət ABġ-a dünyanın tərs olacağını, heç də bu məsələnin asan olmayacağını 

göstərmiĢdi. Lakin ABġ-ın bu iĢdən dönmək fikri yox idi. Birinci Dünya Müharibəsinin müttəfiq dö-

vlətlər tərəfindən qazanılması ardından ABġ prezidenti Woodrow Wilsonun ortaya atdığı "dünyanı 

demokratiya üçün etibarlı vəziyyətə gətirmək" düĢüncəsi dövrün problemləri arasında cılız qalmıĢ və 

özünə yer tapa bilməmiĢdi. Ġkinci Dünya Müharibəsindən sonra ABġ Yaponiya və Almaniyada 

yaĢanan uğurlu nümunələrdən Ġraqa qədər olan dövrədək demokratiya iĢlərində motivasiyasını 

qorumuĢdu. Bir çox Amerikalı alimlər və siyasətçilər Üçüncü Dünya ölkələrinə iqtisadi yardım etmək 

və demokratik olmayan Ģərtlərin aradan qaldırılması üçün demokratiyanın yayılması layihələrində bir 

araya gəlmiĢdilər. Ġkinci Dünya Müharibəsinin ardınca, 1948-ci ildə ABġ-ın səyi ilə BMT BaĢ As-

sambleyasında qəbul edilən Ġnsan Hüquqları haqda Universal Bəyannamə ilə hər kəsin seçmə və 

seçilmə hüququ təmin olunmuĢ, rəhbərlik səlahiyyətinin təməlində xalq səsverməsinin olduğu ifadə 

edilmiĢdi. ABġ 1950-60-cı illərdə Avropadakı demokratik hərəkatları dəstəkləmək üçün qəzet və 

partiyalara gizli köməklik etmiĢdi. 

Ġlk dəfə olaraq, Johnson rəhbərliyi dövründə xarici ölkələrdə demokratiyanın inkiĢaf 

etdirilməsinin daha açıq və Ģəffaf bir Ģəkildə edilməsi üçün bir ictimai quruluĢun yaradılması gün-

dəmə gəlmiĢdi. 1970-ci illərdə Jimmy Carter Xarici ĠĢlər Nazirliyi nəzdində "Demokratiya, Ġnsan 

Hüquqları və Əmək Bürosu"nu quraraq, ilk dəfə olaraq demokratik dəyərlərin inkiĢaf etdirilməsini 

təĢkilatlandırmıĢdı(5). 1983-ci ildə Westminsterdəki çıxıĢında Ronald Reyqanın ABġ-ın əsas xarici 

siyasətinin azadlıqların inkiĢaf etdirilməsindən demokratiyanın yayılmasına sürüĢdürməsi əhəmiyyətli 

bir dönüĢ nöqtəsi olmuĢdu. Reyqan, Konqres tərəfindən təsis olunan və illik maliyyələĢən Milli Dem-

okratiya Vəqfini (NED - National Endowment for Democracy) quraraq, ABġ-ın dünyada demokrati-

yaların və demokratların dəstəklənməsinin mexanizmini meydana gətirmiĢdi(6). ABġ-ın Beynəlxalq 

ĠnkiĢaf Agentliyinin (USAID) inkiĢaf proqramına 1990-cı illərin sonundan etibarən 
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―mədəniyyətlər/dinlərarası" dialoq meydana gətirmə düĢüncəsi qatılmıĢdı. 1998-ci ildəki Beynəlxalq 

Din Azadlığı Qanunu ilə insan hüquqları daxilində ibadət və din azadlığı hədəf seçilmiĢ və Xarici 

ĠĢlər Nazirliyi daxilində Beynəlxalq Din Azadlığı Ofisi qurulmuĢdu. Artıq baĢqa ölkələr üçün yalnız 

insan hüquqları deyil, dini azadlıqları pozan talonu də tutulacaqdı. Dünya daxilində bu cür pozuntu-

ları izləmək üçün Beynəlxalq Dini Azadlıqlar Komissiyası (USCIRF) quruldu. 

Corc W. BuĢ isə 2002-ci ildə Yaxın ġərq TərəfdaĢlıq TəĢəbbüsünü (MEPI-Middle East Partner-

ship Initiative) yaradaraq Yaxın ġərqdə demokratiyanın yayılmasını ilk plana aldı. MEPI-nin zahiri 

məqsədi vətəndaĢ cəmiyyətinin və hüququn üstünlüyünün gücləndirilməsi, təhsilin inkiĢaf etdirilməsi, 

iqtisadi islahatların təĢviq edilməsi, QHT-lərə, təhsil təĢkilatlarına, yerli hökumətlərə və xüsusi sa-

hibkarlara kömək edərək siyasi iĢtirakın artırılması idi. 2009-ci ilə qədər MEPI 17 ölkədə 600-dən 

çox proyektə 530 milyon dollar xərclədi. Obamanın insan hüquqları və demokratiya iĢlərinə 

baĢlanğıcda çox istəkli görünməməsi digər ölkələrdəki demokratları məyus etdi. Hətta onların 

həyatlarını təhlükə altına aldı. Əslində Obama, BuĢ dövrünün pis imicini yıxmaq üçün daha diqqətli 

olmağa çalıĢırdı. Eyni zamanda, BuĢun siyasətində demokratiyanın inkiĢaf prosesi rejim dəyiĢdirmə 

hədəfi güdürdü ki, bu da Obama üçün Yaxın ġərqdə riskli idi. Ancaq 2010-cu ilin Mayında nəĢr 

olunmuĢ Milli Təhlükəsizlik Strategiyası sənədində Amerikanın demokratiya və insan hüquqlarının 

inkiĢafına verdiyi əhəmiyyət vurğulanmaqla bərabər demokratiyanın yayılması prosesinə dönüĢ də 

baĢladı(4,s.37). Beləki, Obama 2010-cu ildə Xarici ĠĢlər Nazirliyinin demokratiya proqramlarının 

büdcəsini 9% artıraraq 324 milyon dollara qaldırdı(3,s.1). BuĢ dövründə baĢladılan MEPI 

proqramının büdcəsini isə Obama 30% artırdı. Yenə BuĢ dövrünün MCC (Milennium Challenge Cor-

poration/Minilliyin Hədəfləri ƏməkdaĢlıq) proqramı üçün ayrılan fondu 2011-ci ildə 784 milyon dol-

lardan 1.28 milyard dollara qaldırdı. Bundan əlavə, xarici ölkələrdəki ictimai mediyanı istifadə edə 

bilmək üçün "Internet Azadlığı" proqramını yaratdı. 

ABġ XX yüzilliyin son rübündə demokratiyanın yayılmasında fərqli liderlərin fərqli strategiya-

ları ilə hərəkət etdi. Jimmy Karter Amerika mənəvi dəyərlərini qurtarmağa çalıĢarkən, Ronald 

Reyqan Sovet ilə fikir döyüĢünü qazanmaq, Bill Klinton isə Soyuq Müharibədən sonrakı ABġ qlobal 

siyasətini yeritmək üçün demokratiya, inkiĢaf və insan hüquqlarının yayılmasına müraciət etdilər. 

Fərqli anlayıĢlar olmasına baxmayaraq, davamlı yeni demokratik siyasət və proqramlar ortaya çıxdı 

və ABġ dünyanı daha demokratik etmə rolunu davam etdirdi. QarĢıya çıxan ən böyük problem bu cür 

iĢlərin otokratik ölkələrdəki iqtisadi və təhlükəsizlik maraqları ilə ümumiyyətlə örtüĢməməsi idi. Belə 

ziddiyyətlər ABġ-ın səylərini məhdudlaĢdırırdı. Karter Amerika mənəvi dəyərlərinə söykənən xarici 

siyasət sərhədlərini unudaraq Ġran, Filippin və baĢqa yerlərdə anti-kommunist, otokrat həmfikirlərini 

dəstəkləyirdi. Reyqan isə demokratiyanın inkiĢafını kommunizmə qarĢı mübarizə ilə bir-birinə 

qataraq, pis imici olan qrup və hökümətləri də dəstəklədi. Ata BuĢ Soyuq müharibənin yenidən 

baĢlayacağından narahat olmuĢdu. Klinton isə Haiti kimi kiçik ölkələrdə ayağına gələn fürsətləri 

qaçırmıĢ, demokratiyanı yaymaq üçün verdiyi sözləri tuta bilməmiĢdi. Oğul BuĢ dövründə isə demo-

kratiyanın inkiĢafı daha nizamsız və qarıĢıq bir hal almıĢdı. 

1989-cu ildən sonra demokratiyanın yayılması prosesi Orta və ġərqi Avropada kommunist sis-

temindən çıxan ölkələri hədəf aldı. Buna Latın Amerikası, Asiya və Afrikadakı bəzi ölkələr də əlavə 

edildi. ABġ 1990-cı illərdə təhlükəsizlik maraqları ilə demokratiyanın yayılması prosesini necə 

uyğunlaĢdıracağını araĢdırırdı. Demokratiyanın yayılması üçün qurulan mexanizm isə olduqca zəif 

idi. ĠnkiĢaf iĢlərindən məsul olan USAID-in 1989-cu ildəki büdcəsi 100 milyon dollardan az idi. 

Demokratiyanın yayılması prosesi o dövrdə olduqca zəif olan NED-in məsuliyyətində idi. USAID-in 

iĢçiləri demokratlar ilə necə iĢləyəcəklərini bilmirdilər. Xarici ĠĢlər Nazirliyinin Ġnsan Hüquqları 

Bürosu hələ demokratiyanın yayılması iĢinə girməmiĢdi. Qısacası, 1989-cu ildən sonra demokrati-
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yanın inkiĢafı olduqca zəif gedirdi. Bu iĢdə bəzi Alman partiya vəqfləri istisna olmaqla, ABġ tək idi. 

Avropalı xeyriyyəçilər demokratiya iĢində o qədər də maraqlı deyildilər. Beynəlxalq seçki müĢahi-

dəçiliyi prosesi də bu dövrdə yaradılmıĢdı. Dövlət qurumlarının gücləndirilməsinə diqqət artırılmıĢdı, 

amma siyasi istək olmadığı üçün islahatlar çox vaxt alırdı. Sivil cəmiyyətin dəstəyini almaq üçün ölkə 

vətəndəĢları ilə bir araya gəlmək ABġ üçün olduqca yeni bir vəziyyət idi, çünki Soyuq Müharibə dö-

vründə xalq hərəkatlarından çəkinilirdi. VətəndaĢ cəmiyyəti ilə iĢləməyin arxasındakı düĢüncə ölkə 

vətəndaĢlarının etibarını təmin etmək və lazım olduğunda qiyam (inqilab) üçün təkan vermək idi. 

Son dövrlərdə USAID demokratiyanın inkiĢafı proqramına dünyadakı hər hansı bir təĢkilatdan 

daha çox qaynaq, enerji və diqqət sərf edir. NED və onun qolları olan NDI, IRI dünya daxilində 70-

dən çox ölkədə rejim düzəliĢləri üçün çalıĢırlar. AID 1990-2008-ci illər arasında 120 ölkədə demo-

kratiya idarəçilik proqramlarına 8.47 milyard dollar xərcləmiĢdir. Bunların arasında Ġranda müx-

alifətin seçkilərdə dəstəklənməsinə xərclənən 75 milyon dollarlıq proqram da var. Yaxın ġərq Demo-

kratiya Layihələri rəhbəri Stephen McInerneye görə, demokratiya və insan hüquqları üçün ayrılan pul 

artmıĢ olmaqla birlikdə, bu pulların çoxu vətəndaĢ cəmiyyətini dəstəkləmə və qanunun aliliyi 

proqramlarına getmiĢdir(7). Ancaq bu vəsait demokratiya proqramları daxilində plüralizm və siyasi 

rəqabət təmin edəcək rejim dəyiĢiklikləri yerinə mövcud rejimlərin qalibiyyətinə xərclənirdi. Son 30 

ildə isə demokratiya və inkiĢaf üçün beynəlxalq yardımlar dünya daxilində yüzlərlə ölkədə tətbiq 

olunmuĢdur. 

11 Sentyabr hadisələrindən sonra Demokratiyanın yayılması prosesində iki meyl ortaya çıxmıĢdı; 

Birincisi, nəzəri də olsa, terrorizm ilə demokratiyanın əskikliyi arasında bir əlaqə quruldu. Ġkincisi, 

ABġ mülayim Ġslama investisiya etməyə baĢladı. Müsəlmanların Ģiddətə meylli olmayanlarının siyasi 

prosesə daxil edilməsinə qərar verildi. Milyonlarla dollar Qərb vəsaiti Ərəb dünyasındakı kiçik QHT-

lərə, zəif siyasi partiyalara və parlamentdə yer alsın deyə qadın cəmiyyətlərinə köçürüldü. NED və 

NDI demokratikləĢmə proqramları ilə əslində demokratiya gətirməyəcək bu iĢdə öndə getdilər. 

VətəndaĢ cəmiyyətini dəstəkləməsi və dünyəvi siyasi partiyalara təhsil və texniki köməyin edilməsi 

əldə olunan yeganə gəlir olmuĢdu. Belə olan halda, 1990-cı illər ilə müqayisədə 2000-ci illərin ilk on 

ilində demokratiyanın yayılması prosesinin sürəti azaldıldı. Çünki, demokratiya inkiĢaf iĢinə 

müqavimət baĢladı. Yüksək neft qiymətləri kimi beynəlxalq hədələr də demokratiya lehinə olmadı. 

Demokratiyanın qalaları olaraq görülən Avropa və ABġ-ın yaĢadığı iqtisadi böhranlar dünyadakı 

mövqelərinə olan etibarı sarsdı. Ancaq, yeni kommunikasiya texnologiyalarının yerli xalqa çatmada 

təmin etdiyi asanlıqlar ümid verməkdə idi. 2012-ci ildən isə ABġ demokratiyanın yayılması pros-

esində olduqca fərqli bir mövqeyə keçdi. Orta və ġərqi Avropada böyük nailiyyətlər əldə olundu, 

lakin köhnə Sovet Respublikalarında çox az irəliləyiĢ oldu. Afrika, Asiya və Latın Amerikasında isə 

demokratiya stəkanının yarısı boĢ, yarısı dolu idi. 

Rəngli inqilablar dövründə Qərb fərqli bir rola bürünmüĢdü; Belə ki, o, dövlətlərdə demokrati-

yanı dəstəkləməyə yox, rejimi dəyiĢdirməyə çalıĢırdı. Rəngli inqilablar əsnasında Qərb rejim 

dəyiĢdirmə oyunu oynamıĢ, sözdə oğurlanmıĢ seçkilər üzərindən oynamıĢdı. Gürcüstandakı Gül Ġnqi-

labı və Ukraynadakı Narıncı Ġnqilab əsnasında mediadan istifadə edərək seçkilərdə hiyləyə əl atıldığı 

məlumatı sızdırılmıĢdı. Gürcüstanda USAID tərəfindən dəstəklənən Rustavi-2 televiziyası, Ukrayna-

da isə Qərb fondları ilə dəstəklənən "Pravda Ukrayna" qəzeti bu iĢdə Ģərik oldular. 2000-ci ildə 

Serbiyada Slobodan MiloĢeviçin qovulmasında tələbə qrupu OTPOR (Müqavimət) istifadə edildi. 

OTPOR Amerika höküməti və qeyri-hökümət qaynaqları tərəfindən yüz minlərlə dollarla 

dəstəklənirdi. OTPORun Ukraynadakı qarĢılığı olan Pora (Uca Zaman) da Qərb hökümətlərindən pul 

almıĢdı. Corc Sorosun Açıq Cəmiyyət Ġnstitutunun (OSI) fondları da açıqca bu hərəkatları 

dəstəkləyirdi. OSI bununla da qalmadı, minlərlə gəncə müxaliflik üçün təhsil verdi.  
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ABġ bənzər siyasətdən Yaxın ġərqdə də istifadə etmiĢdi. Amerika Yaxın ġərqə demokratiya 

ixracına 1990-cı illərin əvvəlində vətəndaĢ cəmiyyətini inkiĢaf etdirmək üçün qurduğu proqramlar ilə 

baĢlamıĢdı. Demokratiya missonerləri 11 Sentyabr sonrası demokratiyanı alət edərək böyük dəyiĢim 

üçün iĢə giriĢdilər. Əsas məqsədlər sırasında müxalifətin birliyini təmin etmək, konstitusiyada is-

lahatlar və seçkilər vardı. KeçmiĢin dərslərinə baxaraq, köhnə idarəçilərin siyasətə davam etməsinin 

qadağan edilməsi səhvinə təkrar düĢülməməsi, əsgərlərin qovulması həyata keçirilməsi nəzərdə tu-

tulurdu. Tarixən Ərəb ölkələri həmiĢə uçurumun kənarında, rejimləri hər an çökməyə hazır olmuĢdur. 

11 Sentyabrdan sonra BuĢ rəhbərliyi demokratiyanın inkiĢafı üçün kisənin ağzını açdı. Yalnız 2009-

cu ilin büdcəsində bu məqsədlə ayrılan vəsait belə 1991-2001-ci illər arasında xərclənən pulların 

cəmindən çox olmuĢdur. Demokratiyanın inkiĢafı proqramı mövcud iqtidarın dəyiĢməsini tələb 

edirdi, amma Qərb yönümlü bir çox QHT-lər rejimdə dəyiĢikliyi dəstəkləməkdən imtina etdi. Səbəbi 

isə Qərblilərin rejim dəyiĢikliyi deyil islahat istəməsi idi. Çünki avtokratik də olsa bu rejimlər Qərb 

maraqlarını ən yaxĢı təmin edəcək strateji variant idi. Bu maraqlar bölgədəki hərbi quruluĢun müha-

fizəsi, enerji qaynaqlarının istifadəsi və Ġsrailin təhlükəsizliyi idi. 

Ərəb Baharı baĢ verməmiĢdən əvvəl Misir, Ġordaniya, MərakeĢ, Əlcəzair və Yəmən kimi ölkələr 

islahat edir görünüĢü ilə yetinmiĢdilər. 2009-cu ilin Ġyununda Obama yeni ABġ prezidenti olaraq Qa-

hirədəki tarixi nitqində müsəlman dünyasına sızmaq üçün 16 ayrı proqram hazırlandığını söyləmiĢdi. 

Prezidentin hədəfi 25.000 nəfərlik bir Sivil Kömək Kolordusu yaratmaq idi. ABġ-ın 2010-ci ildə ilk 

dəfə nəĢr olunan Dörd Ġllik Diplomatiya və ĠnkiĢaf Ġcmalı (QDDR) hesabatı ilə Hillari Klinton ABġ 

təhlükəsizliyinin və xarici siyasətinin üç əhəmiyyətli dayağı kimi demokratiyanın inkiĢafını, diploma-

tiya və müdafiəni göstərmiĢdi. 

Yaxın ġərqdəki QHT-lər həqiqətdə NGO deyil də, hökumətin təĢkil etdiyi NGO yəni GONGO 

olmuĢdur. Məsələn, Ġordaniyada NGO-lar demokratiya iĢlərinə çox girə bilməyəcək qədər möhkəm 

qanunlara tabedir. ABġ-da Freedom House, NED və Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondu kimi NGO-

lar vasitəsi ilə verilən pullar daha çox islahatlara dəstək üçün verilir. Ərəb dünyasında edilən 

yardımlar içində ən çox dəstək görən Tunis və Misirdəki müxalif qruplar olmuĢdur. Hələ inqilab 

baĢlamamıĢdan Misirin sol meylli 6 Aprel Hərəkatı lideri Əhməd Maher, "Problem Mübarək deyil, 

Amerikan hökümətinin Mübarəyə nə etmək istədiyidir, onun varlığı tamamilə onların əlindədir." 

deyirdi. Əslində ilk Ərəb Baharı 2005-ci ildə Misirdə Müsəlman QardaĢlar ilə olmuĢdu, lakin Is-

lamçıların gələcəyini görüncə BuĢ dəstəkləməkdən imtina etmiĢdi. 

ABġ strategiyasının hədəfində terrora göz yummayan, demokratik sistemləri dağıtmağa çalıĢan 

islamçılar var idi. Onların fikrində müsəlman qruplara və liderlərə daha çox nüfuz edərək, araların-

dakı bölünmənin artırılmasıyla terrorizmi dəstəkləyənlər və digər anti-demokratik üsulların tətbiqi 

marjinal hala gələcəkdi. Bu bölünmə Əl-Qaidə və digər terrorist təĢkilatların inkiĢafına Ģərait yaradan 

Ġslamçı ideologiya üzərindən ediləcəkdi(8). Tətbiq olunan proqramların bir istiqaməti də tam demo-

kratik inkiĢaf yanında həddindən artıq islamçılar ilə ideoloji müharibəni qazanmaq, müsəlman 

cəmiyyətləri içində onlara qarĢı alternativ bir güc meydana gətirmək idi(9). Xarici ĠĢlər Nazirliyinin 

Terrorla Mübarizə koordinatoru Daniel Benjamin 2008-ci ildə hazırladığı hesabatda bu çərçivədə IRI 

(International Republican Institute) və NED-in əhəmiyyətini vurğulamıĢdır(1,s.3). Müdafiə naziri 

köməkçilərindən Douglas Feithə görə isə Müsəlmanlara Qərb kimi olmağı öyrətməkdənsə, onları 

Ġslamın Ģiddət və dağıdıcı tərəflərini müzakirəyə təĢviq etmək daha əhəmiyyətli idi(2,s.4). Ancaq is-

lamçılar ilə əlaqələrdən ABġ ümid etdiyini tapa bilmədi. Çünki Islamçılar yalnız öz yerli siyasi 

mövqe və güclərini inkiĢaf etdirmək üçün çalıĢdılar. 

Demokratiya mütəxəssislərinə görə yersiz davranıĢların və ya radikalizmin səbəbi demokratiya 

əskikliyi olmalı idi. Ekstremizm dini ənənələr ilə toqquĢan modernizasiya və ya ABġ düĢmənçili-
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yindən qaynaqlanmaqda idi. Demokratiyanın azlığı Ģiddətyönümlü hərəkətləri artırırdı. Demokrati-

yanın gəliĢi ya radikalları zəiflədəcək ya da daha çox radikallıq üçün qapı açacaqdı. Beləki, ictimai 

çevriliĢə çalıĢdıqda 1990-cı illərin baĢında Əlcəzairdə radikallıq artmıĢ, 2006-cı ildə Fələstin 

seçkilərində HƏMAS-ı iqtidara gətirmiĢdi. Bu səbəblə demokratiyanın təbliğatı iĢi hər ölkənin 

Ģərtlərinə görə xüsusi bir xətt tələb edirdi(10). Ərəb Baharında həm ABġ, həm də Avropa demokrati-

ya üçün xalqın necə sürətlə hərəkətə keçə biləcəyini gördü. Tunis və Misirda rejimlər hər kəsin ümid 

etdiyindən daha tez çökmüĢdü. ġərqi Avropada inqilab üçün müxalif qruplara pul hazır idi, lakin 

Yaxın ġərqdə inqilablar qapını döydüyündə müxaliflər gözləmədə idi. Çünki Amerika demokratiya 

deyil, öz adamlarını istəyirdi. 

Bir çox Ġslamçı hərəkat və partiyalar demokratiya ilə teoloji ziddiyyətlərini həll etmiĢ olsalar da, 

demokratik standartları anlama və daxili tətbiqdə əhəmiyyətli fərqliliklər göstərirdilər. Bəziləri dem-

okratiyanın təmin etdiyi faydalardan Ģübhə edərək liderə pərəĢtiĢ və dinə söykənən təĢkilati iyerarx-

iyadan ehtiyatlanırdı. Bu partiyalar iki qrupa bölünür. Birinci qrup bütün demokratik prinsiplərin 

tətbiq edildiyi daxili qrup hesab edilir. Ġkinci qrup üçün isə demokratiya bir əxlaqi dəyər deyil daxili 

siyasətdə bir vasitədir. Ġlk qrupa nümunə MərakeĢ Krallığının AKP-sidir. Burada demokratik meyar-

lar partiyadaxili hesab olunur. Lakin gənclər və qadınlar üçün kvotalar tətbiq olunur. Partiyadaxili 

tarazlıqların qorunduğu Bəhreyndəki Əl-Vefaq Ġslamçı Cəmiyyət Partiyası da bu qrupdandır. Türki-

yənin AKP-si, Misir, Ġordaniya və Əl-Cəzairdəki Ġslamçı hərəkatlar (Müsəlman QardaĢlar və s.) isə 

ikinci qrupa aiddir. Burada demokratiya rəqabət üçün bir vasitədir. Hər iki qrupdakı Ġslamçı hərəkat 

və partiyalar üçün demokratiya dünyəvi və liberal partiyalardan daha yaxĢı görülməkdə və öz daxili 

siyasi məqsədləri üçün bir vasitə təĢkil etməkdədir. 

ABġ-ın öz adamlarını iqtidarda tutma niyyəti illərdir Ərəb burjuaziyasında qəzəb ilə yanaĢı, anti-

Amerikançılığı da yaratmıĢdı. Ərəb ictimaiyyətinə görə, ABġ siyasətinin hədəfində Ġsrail var və bu 

bölgənin təbii inkiĢafına mənfi təsir edir. Belə nifrət edilən bir mühitdə rejim müxalifi olaraq Ameri-

kadan demokratiya üçün ümid bəsləmək asan deyildi. Onsuz da ABġ və avropalılar bölgədəki hər 

demokratik inkiĢafa özləri maneə törədirlər. Müsəlman QardaĢların liderlərindən Essam əl-Erian 

2008-ci ildə demokratik yollardan belə gəlsələr beynəlxalq ictimaiyyətin Ġslamçı təmsili 

istəmədiyindən Ģikayətlənirdi. Qısaca, 2011-ci ilin Yanvarına qədər ABġ bu coğrafiyada təzyiqi re-

jimləri dəstəkləyir və demokratik hərəkatlara arxa çıxmırdı. Region sanki inqilablara məskən 

olmuĢdu. Yaxın ġərqdə ortaya çıxan qiyamlar demokratiya inkiĢaf iĢlərinin yenilənməsi üçün yeni 

göstəriĢlər verirdi. Necə ki ABġ, ölkə xaricində demokratiya inkiĢaf fəaliyyətlərini gücləndirmə və 

yeni islahat axtarıĢı içində idi. 

Prezident BuĢ NED-də 2003-cü ilin Noyabrında etdiyi çıxıĢında "Yaxın ġərqdə azadlıqlar inkiĢaf 

etmədikcə durğunluq, kin və Ģiddət ixrac edən bir yer olaraq qalacaqdır." demiĢdi. BuĢun dövründə 

demokratiyanın yayılması prosesi Yaxın ġərqdə uğursuz oldu. Yalnız 2004-2005-ci illər arasında 

Ərəb rejimlərinə əhəmiyyətli bir təzyiq edildi. YanlıĢ üsul və Ģəxslərin istifadə edilməsi də 

müvəffəqiyyətsizliyə təsir etdi. Alınan dərslərdən biri demokratiyanın xeyri qədər ziyanının da olması 

idi. Beləki o, radikalların də iĢinə gəlirdi, yəni demokratiya bu bölgədə hər dərdə dərman deyildi. 

YetiĢməmiĢ demokratiya qısa müddətdə Ģiddət və qeyri-sabitlik gətirirdi. Güclü mədəni və dini 

qüvvələr göz ardı edilə bilməzdi. ABġ Dövlət BaĢçısı BuĢun Yaxın ġərqdə demokratiya və aza-

dlıqları dəstəkləməyə çağırıĢından dörd il sonra belə heç bir nəticə əldə olunmamıĢdı. Bu nəticənin 

səbəbi yalnız avtoritar Ərəb rejimlərinin qabiliyyət problemi deyildi, daha çox BuĢun Amerika mara-

qları ilə demokratiya hərəkatı arasında xəyali bir bağ görməsi idi. 

Demokratiya inkiĢaf qurğusu ilə hərbi müdaxilə arasındakı yaxın əlaqə dünyanın gözündə bu 

iĢlərin qanunsuz olmadığı istiqamətində bir imic meydana gətirmiĢdi. Ərəb otokratlar ilə yaxın iqtisa-
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di və müdafiə əlaqələri demokratiya yolunda yalnız bəzi könülsüz və nizamsız səylər meydana 

gətirmiĢdi. Burada demokratiya inisiativləri yalnız Ġslamçılara yaradı, 2005-ci ildə seçkidə Misir 

Müsəlman QardaĢlarının, 2006-cı ildə Fələstində Həmasın qalibiyyəti ABġ-ı ürkütdü. Digər tərəfdən 

ABġ rəhbərliyinin demokratiyanın yayılması prosesində istifadə etdiyi dil və rejim dəyiĢdirmək üçün 

verdiyi yardımlar digər insanlar üzərində qorxu yaratmıĢdı. ABġ-ın "qlobal azadlıq gündəmi" dü-

nyanın geri qalanında da uğursuz olmuĢdu. Ġran, Fələstin (Həmasın qalib gəlməsi), Misir, Səudiyyə 

Ərəbistanı, Venesuela, Boliviya, Ekvador kimi ölkələrdə də müvəffəq olunmamıĢdı. Demokratiyanın 

yayılması prosesi, sözün əsl mənasında, anti-amerikançılığı bəsləmiĢdi. Son nəticə olaraq, 1960-ci 

ildən üzərində çalıĢılan gənc demokratiyaların yarısı uğursuz olmuĢdu. Bəziləri isə çox zəif və kövrək 

olaraq davam etməkdədir. 

Demokratiya layihəsi Avropa Birliyi ya da Amerikanın ziddiyyətlərini həll edəcək tərəqqidən 

uzaq idi. Əks tərəfdən, Çin və Rusiya kimi demokratik olmayan ölkələr əhəmiyyətli iqtisadi böyümə 

təmin etmiĢdilər. Maraqlısı o idi ki, demokratiyalaĢmanı sınayan Rusiya daha sonra böyük ölçüdə 

geri addım atmıĢdı. Çin isə demokratiyanı heç sınamadı amma liberal cəmiyyət yaratmıĢdı. Bu 

nümunələr demokratiya olmadan da iqtisadi rifaha gedən bir yol olduğunu göstərirdi. Demokratiyanın 

yayılmasının müvəffəqiyyətsizliyi Çin kimi avtoritar rejimlərin liberal demokratiyaya alternativ 

rəhbərlik formaları ortaya çıxarmasına yol aça bildi. Bu gün gəlinən mərhələdə liberal gəmi artıq 

batmaqdadır. Çin, Rusiya, Pakistan, Qazaxıstan, Azərbaycan, Nigeriya, Səudiyyə Ərəbistanı, Ġordani-

ya və s. ölkələrə gəldikdə isə demokratiya havada qaldı. Bu nümunələr USAID və NED-i daha da eti-

barsızlaĢdırdı. Dünya getdikcə coxqütblüləĢərkən Türkiyə, Ġndoneziya, Cənubi Koreya və Çili kimi 

Qərblə əməkdaĢlıq edən ölkələrin öz sərhədləri xaricində demokratiyanın inkiĢaf iĢinə qatılması da 

yeni bir üsul olaraq ortaya çıxdı. 

Nəticə etibarı ilə, demokratiya, inkiĢaf və Ġnsan hüquqları anlayıĢları USAID və NED tərəfindən 

milyardlarla dollar xərclənilərək ―əməliyyat‖ halına gətirilən, digər xalqları sərbəstləĢdirməkdən çox 

Amerika gücünün onlar üzərində hiyləli tətbiqinə çevrildi. ABġ rəhbərlikləri 1980 və 90-ci illərdə 

dünyanın bir çox yerində demokratiya kömək proqramları inkiĢaf etdirmiĢdi. Çin və Rusiya kimi 

otokrat rejimlərlə enerji təhlükəsizliyi və terrora qarĢı mübarizədə əməkdaĢlıq demokratiyanın yayıl-

ması prosesini üstələmiĢdi. Yəni, demokratiyanın yayılması ABġ xarici siyasətinin bir çox mara-

qlarından yalnızca biri idi. Bəzən digər maraqlarla kəsiĢsə də, xarici siyasətdə hər zaman istifadə 

edilməsi lazım olan bir vasitə olmuĢdur. ABġ bəzən demokratiyanın inkiĢaf etdirilməsini təcavüzkar 

bir Ģəkildə istəyərkən vəziyyətdən asılı olaraq bəzən səsini çıxarmamıĢdır. Lakin 1990-cı illərin 

əvvəlindən baĢlayaraq Amerika rəhbərliklərinin bir-birinin ardınca davam etdirdikləri bir siyasət 

olmaqda davam etməkdədir. Uzun illərdir demokratiyanın yayılması məsələsi ortaya çıxmasına bax-

mayaraq hələ də bu proqramlar ABġ xarici siyasəti içində sağlam və oturuĢmuĢ bir quruma 

çevrilməmiĢdir. Demokratiyanın yayılması prosesi inkiĢaf layihələri ilə də inteqrasiya tapa 

bilməmiĢdi. 

Demokratiyanın yayılması siaysəti bahalı, təhlükəli və uğursuz olma ehtimalı çox olan bir proses 

olmuĢdur. Amerikalılar demokratiyanı inkiĢaf etdirməklə demokratik rejimlərin ABġ-ın mövqeyində 

dayanacaqlarına ümid edərkən, Yaxın ġərqdə vəziyyətin belə olmadığı anlaĢılmıĢdı. Bu coğrafiyada 

seçkilər Amerika tərəfdarı diktatorların yerinə daha populist və anti-Amerikan liderlərə gətirib çıx-

armaqdadır. Demokratiya gəlsin deyə edilən seçkilər hər zaman yaxĢı adamları baĢa gətirməməkdə, 

Həmas ya da Hizbullah kimi ABġ düĢmənlərinə da fürsət verməkdədir. Artan anti-Amerikaçılıq isə 

ABġ-ın bölgədəki demokratiyanın yayılması siyasətini daha kompleks hala gətirməsinə səbəb 

olmuĢdur. Bu səbəblə ABġ son dövrlərdə həm imic düzəltmək, həm də iĢləri ucuza gətirmək üçün 

dünyanın müxtəlif yerlərində yeni nöqtələrə müraciət etməyə çalıĢır. Necə ki, Hindistan, Cənubi Af-
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rika və Türkiyə kimi seçilmiĢ ölkələr regional qarĢıdurmalarda demokratiya tərəfdarı kimi vasitəçilik 

fəaliyyətləri ilə məĢğul olurlar. 
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XARĠCĠ LOBBĠLƏR VƏ ABġ SĠYASƏTĠNƏ ONLARIN TƏSĠRĠ 

 

Lobbiçilik qeyri-hökumət təşkilatlarının, xüsusilə peşəkar birliklərin və biznes assosiasiyalarının 

fəaliyyətinin əsas yönümlərindən biridir. Beləliklə, lobbiçilik - dövlət və qanunvericilik orqanlarının 

qəbul etdikləri qərarlara təsir etməyə yönəlmiş fəaliyyətdir. Onun əsas məqsədi qəbul edilən normativ 

aktlarda müəyyən qrupların maraqlarını əks etdirməkdir. Əslinə qalsa, bu təşkilatlar elə ona görə 

yaranırlar ki, müəyyən məqsədə nail olmağa çalışan qrupların, peşə sahiblərinin sosial və digər 

hüquqlarını, biznesin ayrı-ayrı sahələrinin iqtisadi maraqlarını təmin etsinlər. ABŞ-da ən səmərəli 

lobbiçilik fəaliyyəti müxtəlif biznes-assosiasiyaları tərəfindən həyata keçirilir. Bu gün dünyada baş 

verən bir çox siyasi, iqtisadi, hətta hərbi xarakterli hadisələr hansısa təşkilatların lobbiçilik fəaliyyəti 

ilə bağlıdır. 

Məqalədə ABŞ-da fəaliyyət göstərən böyük xarici lobbi qruplaşmaları, onların xüsusiyyərləri, 

genişlənmə səbəbləri və hakimiyyətə təsir etmək qabiliyyətləri araşdırılır. 
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Афет ГЮЛЬАЛИЕВА, 

Кандидат политических наук, 

Бакинский Государственный Университет 

Дильбар ИСКАНДАРОВА, 

магистр, Бакинский Государственный Университет 

 

ИНОСТРАННЫЕ ЛОББИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИКУ США 

 

Лоббизм является одной из направлений деятельности некоммерческих организаций, осо-

бенно профессиональных союзов и бизнес ассоциаций. Таким образом, лоббизм- деятельность, 

которая направлена для влияния на решения, принятые государством и законодательными 

органами. Его основной целью является отражение интересов определенных групп в приня-

тых нормативных актах. На самом деле, эти организации именно поэтому создаются, что-

бы обеспечить интересы бизнеса в отдельных сферах экономики, а также социальные и дру-

гие права владельцев различных профессий и групп, которые стараются достичь определен-

ных целей. В США самой доходной деятельностью лобби занимаются различные бизнес-

ассоциации. Сегодня в мире многие происходящие события политического, экономического, 

даже военного характера связаны с деятельностью лобби. В статье исследуются существу-

ющие и действующие лобби группировки в США, их особенности, причины расширения и 

навыки влияния на государство. 
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FOREIGN LOBBIES AND THEIR IMPACT ON US POLICY 

 

Lobbying is one of the main directions of activities of non-governmental organizations, in partic-

ular, professional associations and business associations. Thus, lobbying is an activity designed to 

influence decisions taken by the government and legislative bodies. Its main purpose is to reflect the 

interests of certain groups in the adopted normative acts. In fact, these organizations arise for the 

reason that some groups trying to achieve a certain goal - to ensure social rights of professionals, 

economic interests of different sectors of business. In the US, the most effective lobbying activities 

carried out by various business associations. In today's world many of the political, economic, and 

even military developments linked to lobbying activities of some organizations. 

In the article, large foreign lobbyist groups operating in the US, their features, reasons of their 

expansion and the ability to to exert influence authorities and governments are investigated. 

Keywords: Congress, lobbying, decision, the US, government, foreign 

 

Müasir dövrdə ABġ-ın xarici lobbizm fəaliyyətində ən güclü maraq qrupları kimi dini-etnik qru-

plar xarakterizə edilir. Onlar ümumi xarakter cizgilərinə malikdirlər. Belə demək olar ki, ABġ-in 

xarici lobbi fəaliyyəti ilə pulu və marağı olan hər kəs məĢğul ola bilər.  

Dini etnik qrupların fəaliyyətini Ģərtləndirən aĢağıdakı amilləri qeyd etmək olar: 

1. Xarici hökumət və təĢkilatların maraqlarının mövcudluğu; 

2. ABġ-da dini-etnik milli nümayəndələrin mövcudluğu; 

3. Maliyyə imkanlarının mövcudluğu; 

4. Lobbizm fəaliyyəti ilə məĢğul olan hökumət və ya korporativ maraqların ABġ-ın milli 

hökumət dairələrində nümayəndəlik etməsi və s.  

Müasir dövrdə dini-etnik qrupların lobbizm obyektlərinin əsasını Konqres və Ağ ev təĢkil edir. 

Bu lobbizm təĢkilatlarının marağının əsasını öz ölkəsinin maraqlarının müdafiə olunması üçün 

maksimum əlveriĢli Ģərait yaratmaqdır. Bu maraq qrupları öz təĢkilatlarının lobbistlərindən və ya 

hüquq firmaları, eləcə də məsləhət bürolarının xidmətlərindən istifadə edirlər. Bəzən maliyyə 

imkanları çərçivəsində hər ikisinə müraciət edə bilirlər. 

80-90-cı illərdə ən güclü dini-etnik lobbizm təĢkilatlarını yəhudi və Afrika lobbisi təĢkil edirdi. 

Siyasi qərarların qəbul olunmasında yəhudi lobbisinin təsiri təkcə Amerika-Ġsrail münasibətləri və ya 

yaxın Ģərq problemləri çərçivəsində məhdudlaĢmırdı. Yəhudi  lobbisi xarici siyasəti lobbiləĢdirən 

digər güclərə nəzərən daha geniĢ və dərin imkanlara malik idi.( 4, s. 272) 

Yəhudi lobbisi nümayəndələri digər etnik qrup lobbi nümayəndələrindən fərqlı olaraq, ABġ 

cəmiyyətində daha yüksək vəzifə tuturdu. Onların əllərində iri banklar və ölkənin korporasiyası, 

hüquq Ģirkətləri, məsləhət büroları, servis xidmətləti, elmi-tədqiqat mərkəzləri, informasiyanın aparıcı 

vasitələri və s. cəmlənirdi. Onlar Konqress üzvləri sayılır, hökumət aparatları və Ģöbələrində böyük 

vəzifələr tutur, ABġ hökumət dairələrində köməkçi və məsləhətçi kimi iĢləyirlər. 

Hazırda ABġ-da 6 milyon yəhudi yaĢayır ki, onların 2 milyonu Nyu-Yorkda, 1 milyonu 

Kaliforniyada, 500 mini Filadelfiyada, 300 mini Çikaqoda, 200 mini Bostonda və digər iri Ģəhərlərdə 

yaĢayırlar. Məhz bu regionlar ABġ seçicilərinin 35%-ə yaxınının cəmləĢdiyi yerlərdir. Yəhudilər isə 
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seçkilərdə aktiv olub, 3 milyon nəfəri müntəzəm olaraq seçkilərdə iĢtirak edirlər. Yəhudilər, əsasən, 

respublikaçıları dəstəkləyir, onların 20-40% seçki fondlarını maliyyələĢdirirlər. Lakin onlar 

demokratları da dəstəkləyirlər.(2, s. 134) 

Yəhudi lobbisinin əsas istiqamətlərini cari zamanda seçki kampaniyalarda iĢtirak, informasiyanın 

yığılması və ötürülməsi, qanun layihələrinin hazırlanması, qətnamələr və s. təĢkil edir. Seçki 

kampaniyalarında aktiv iĢtirakın məqsədi kimi onlar siyasi fəaliyyət kommitələri yaradır, onların 

vəzifələrini maliyyələĢdirir, onlar öz aralarından seçkidə iĢtirak edəcək bir namizəd təyin edir, 

həmçinin yəhudi lobbisinin maraqlarını dəstəkləyən seçicilərə də  dəstək olurlar. (5, s. 2362) 

Yəhudilər ABġ iqtisadiyyatının bütün sahələrində təmsil olunublar. ABġ milyonçularının 20%-i, 

sənaye Ģirkətlərinin 40%-i, KĠV-in 80%-i onlara məxsusdur. VaĢinqtondakı hüquq firmalarının 40%-i 

onlara məxsusdur. Ġri KĠV-lər (―Nyu-York tayms‖, ―Washington Post‖, ―Uoll-strit cornel‖, CBS, 

NBS və s.), kağız, jurnal və qəzet satıĢı, kitab çapı və kitab satıĢı, kino sənayesi (―Paramaunt‖, ―XX 

əsr Foks‖, ―Uorner Brazers‖, ―Universal‖ və s.), muzey, mədəniyyət ocaqları sahəsində geniĢ təmsil 

olunmuĢlar. 

Yəhudi lobbisinin əsas məqsədlərinə ABġ iqtisadiyyatının pozisiyasında möhkəmlənmək və 

dünya icmaları tərəfindən Ġsrailə qarĢı olan sanksiyaların ABġ tərəfindən qəbulun qarĢısının alınması, 

ABġ-Ġsrail dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsi və ABġ-dakı ərəb lobbisinə imkan verməmək 

aiddir. 

ABġ-da yəhudilərin 600-dən çox təĢkilatı var. Onlardan ən böyükləri Amerika-Ġsrail Ġctimai 

Münasibətlər üzrə Komitə (AĠPAK), Amerika Yəhudi TəĢkilatları Komitəsi, Bnay-Brit TəĢkilatı və 

s.-dir. 50 min üzvü olan AĠPAK ABġ-ın ən böyük lobbi təĢkilatlarından olub, hər il 2000-dən çox 

görüĢ keçirir, 100-dən çox qanun layihəsini konqresdən keçirə bilir. Bu strukturun əsas məqsədi 

Amerika-Ġsrail münasibətlərinin güclənməsi üçün Ģərait yaratmaq, Amerikanın Ġsrailə göstərdiyi 

maliyyə, texnoloji, hərbi köməyini artırmaq, ABġ-ın bütün dövlət gücündən istifadə edərək dünyanın 

müxtəlif ölkələrdə yəhudi milliyyətindən olan vətəndaĢların hüquqlarını müdafiə etmək idi.  

Yəhudi lobbisinin ən böyük uğuru 1974-cü ildə ABġ ilə SSRĠ arasında ticarətin 

məhdudlaĢdırılması haqqında Cekson-Venik düzəliĢi hesab olunur. Həmçinin Ġsrailə ildə 3 milyard 

dollar yardım olunması da yəhudi lobbisinin uğurudur.  

Müasir dövrdə yəhudi lobbisinin fəaliyyətində bəzi dəyiĢikliklər baĢ verir və inkiĢafında yeni 

tendensiyalar peyda olur. Bu yeni keyfiyyətlər yeni beynəlxalq münasibətlər sistemi, SSRĠ-in 

dağılması, dünyada yeni tendensiyaların yaranması, yeni dövlətələrin yaranması, 90-cı illərin 

əvvələrindən Ġsrailin xarici siyasət kursunda yeni kompromislərin meydana gəlməsilə bağlıdır. 90-cı 

illərin əvvələrindən Ġsrail Rusiya və digər keçmiĢ SSRĠ dövlətləri ilə diplomatik əlaqələr qurdu. Bu da 

öz növbəsində yəhudi lobbisinin fəalliyətində öz əskini tapdı. Onun üzvləri Rusiya və digər 

dövlətlərin maraqlarına cavab verən qanunverici aktların tərəfini tutdular. 

ABġ xarici siyasətinə böyük təsir edən qüvvələrdən biri də üzvləri Afrika mənĢəlı 

amerikanlardan ibarət Afrika lobbisi olmuĢdur. Onlar anglosakslardan sonra ABġ-da ən çox üzvlü 

etnik qrupdurlar. Ümumiyyətlə, zəncilər ABġ əhalisinin 12,5%-ni (35 milyon nəfər) təĢkil edirlər. 

ABġ ordusunun 20%-i, quru qoĢunlarının isə 30%-i zəncilərdir. ABġ konqresində, adətən, 23-24 

zənci olur. ABġ prezidentləri, xüsusən demokratlar Afrika ölkələrinə müntəzəm səfərlər edirlər. 

Zənci lobbisi Afrikada ağların əksəriyyət təĢkil etmədiyi, mövcud etnik problemlərin olmadığı, 

Amerika modelli Liberiya dövlətinin yaradılmasında təĢəbbüsçü rolunu oynamıĢdılar. Amerikadan 

ora zəncilər köçürülmüĢdü. Lakin sonradan aydın oldu ki, təkcə öz dövlətinin yaranmasını istəmək 

azdır, bunun üçün fundamental siyasi-iqtisadi əsaslar vacibdir.   

Müasir dövrdə afrikalı etnosunu təqdim edən ən güclü və nüfuzlu maraq qrupları Milli Qaradərili 
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Koalisiyası, Qaradərili liderlərin milli təĢkilatı, qaradərili daxili siyasət birliklərinin cərgəsi, 

Konqressdə fəaliyyət və s. təĢkil edir. 

Qaradərililər Konqresdə yer tutur, demokratlar baĢçılıq etdikləri nümayəndələr palatasına üzv 

olurlar. Bu təsadüf deyil, çünki onlar Konqres üzvlüyünə demokratların səyi nəticəsində daxil olublar. 

Ġxtisas bölgüsünə əsasən onlar hüquqĢünas və ictimai xadimlər idi. Afrikalı lobbisi öz maraqlarını 

Afrika qitəsində təsdiq etmək üçün hakim orqanları istifadə etməyə çalıĢır. Afrika lobbisinin aktiv 

fəaliyyətinə görə, 1983-cü ildə Konqress Martin Lüter Kinqin doğum gününü milli bayram kimi qeyd 

olunması qərarını qəbul etmiĢdir. Zənci lobbisinin ən böyük uğuru kimi 1986-cı ildə prezidentin 

etirazlarına baxmayaraq, konqresin CAR-a zəncilərin sıxıĢdırılması ilə əlaqədar sanksiya tətbiq 

etməsini göstərə bilərik.(6, s. 55) 

Afrika lobbisinin lideri məhĢur insan hüquqları qoruyucusu Jessi Jeksondur. O həm də demokrat 

partiyasının liderlərindən biridir.  

ABġ-da siyasi qərarların qəbul olunmasında rolu olan dini-etnik lobbi qruplarından biri də 

ərəblərdir. Öz quruluĢuna görə ərəb lobbisi çox rəngarəng və müxtəlifdir. Ərəb lobbisi yəhudi və 

afrikan lobbisi qədər gücə və təsirə malik deyil. Mütləq qeyd olunmalıdır ki, müasir dövrdə çox 

diqqətçəkici tendensiyadır ki, ərəb lobbisinin prezidentlik postuna təsiri geniĢlənməkdədir. Əgər 

yəhudi və afrikan lobbisi Konqresslə qarĢılıqlı əlaqəyə malikdirlərsə ərəb lobbisi icraedici orqanla 

qarĢılılı əlaqəni dəstəkləyir. Bunun baĢlıca səbəbi ABġ-ın neft ölkələri-Küveyt, Səudiyyə Ərəbistan 

və s. ölkələrdən asılılğının geniĢlənməsi və həmçinin ABġ-ın bu ölkələrə kapital verən 

korporasiyalarının sayının artması ilə bağlıdır. 

Hal hazırda ABġ-da 2,5-3,5 milyon ərəb yaĢayır. Onlar arasında siyasi cəmiyyətlərin fəal üzvü 

olan binesnmenlər, müəllimlər, həkimlər, alimlər var. Ərəb lobbisi özünü Ərəb Amerikanların Milli 

Assosiyasiyası(1972), Ərəb-Amerika Konqressinin birləĢdirilməsi(1967), ərəb-amerikan universi-

tetlərinin məzunlarının assosiyasiyası və s.də təcəssüm olunur. 

Ərəb lobbisinin gücü ondadır ki, onlar lazım gəldikdə çoxsaylı ərəb və müsəlman əhaliyə 

müraciət edirlər. Belə Ģəraitdə  ərəb lobbisinin ABġ orqanlarına təzyiqi 2-3 dəfə arta bilir. Müasir dö-

vrümüzdə ərəb lobbisinin xüsusi fəalliyətinə ərəb özəl kapitalı və müsəlman milyonerlərinin ABġ-da 

korporasiya, ticarət mərkəzləri, banklar və s. yaratması məxsus idi. Beləliklə, 80-ci illərdə lobbi 

fəalliyəti ilə ABġ-da Səudiyyə Ərəbistan və Küveytdən gələn ərəblər tərəfindən yaradılmıĢ First Ara-

bian Cooperation məĢğul olurdu. Bu korporasiya öz qərərgah evində əsas funksiyası nəinki bu korpo-

rasiyasının lobbi fəaliyyəti maraqları, həmçinin digər ərəb dovlətlərinin maraqlarını da ehtiva edən 

ictimaiyyətlə əlaqə üçün xüsusi bölməyə sahib idi.  

Yeni mərhələdə ərəb lobbisi bir sıra geniĢlənmə tendesiyalarına malik olmuĢdur. Bu Fars körfəzi 

böhranı və Ġsrailin FAT ilə danıĢıqlar aparması ilə bağlı idi. Beləlikə, 1991-1993- cü illərdə ərəb lob-

bisi Ġsraildə insan hüquqlarının tapdanması informasiyasını Ağ ev və konqressə ötürüdü. Bu informa-

siya çoxluğunun ötürülməsi tezliklə öz nəticəsini gördü, belə ki 1992-ci ilin sonu ABġ 400 fələstinli-

nin keçmiĢ yaĢadıqları ərazilərə qaytarılmasını əmr etdi.  

Buna baxmayaraq ərəb lobbisi daima eyni cəbhədən çıxıĢ edib. Onun korporativ və hökumət  

maraqları hər zaman ümumi ərəb maraqları tərəfindən idarə olunub. Fars körfəzi müharibəsi zamanı 

baĢ verənlər bir daha sübut etdi ki, bu tendensiyanın nəticələri ərəb lobbisinin inkiĢafıdır. 

Etnik-dini qruplar arasında yunanların maraqlarını təqdim edən lobbi fəaliyyəti də var. ABġ-da 

500-600 min amerikan-yunan əhalisi var. Onların Amerikan-Yunan yardım proqressiv asosiyasiyası 

(400 bölməsi var bütün ölkə üzrə), yunan provaslav kilsəsi və s. kimi icmaları var. Yunan lobbisi 

XVIII əsrdən ABġ-a köçmüĢ 500 minlik etnik yunanlardan təĢkil olunub. Bu lobbinin əsas koordina-

toru Amerika Ellinizm Ġnstitutudur. Yunan lobbisi nəinki təkcə yunanların, həttə ABġ ərazisində 
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yaĢayan baĢqa provaslav xristianların da maraqlarını ehtiva edir. ABġ-da 26 provaslav kilsəsi var və 

22,5 milyon provaslar xristian dininə ibadət edən insan yaĢayır.(2, s. 135) 

Yunan lobbisinin ellinizmi qorumaq, Yunanıstanın inkiĢafına yardım etmək, Türkiyəyə qarĢı 

mübarizə aparmaq, Kipr məsələsini öz xeyirlərinə həll etmək kimi məqsədləri var. Türkiyə mətbu-

atının yazdığına görə, yunan lobbisi Kürdüstanın Terrorçu Marksist ĠĢçi Partiyasının lideri Abdullah 

Öcalana  maddi və mənəvi kömək göstərirdi. Müasir dövrdə yunan lobbisinin fəalliyyəti əsasən an-

titürk xarakteri daĢıyır. Bu Kipr problemi, həmçinin soyuq türk-yunan münasibətləri ilə ilə bağlıdır. 

Lobbi üzvləri burada biznes, siyasət, alimliklə məĢğul olurlar. Ənənəvi yunan lobbisi rus lobbisinə 

çox müsbət yanaĢır və onların müasir dövrdə maraq qruplarının çox yaxınlaĢdığı görünür. 

Yunan lobbisinin ən böyük uğuru 1974-cü ildə ABġ-ın Türkiyəyə silah satıĢına bir neçə il em-

barqo qoymasıdır. 1992-ci ildə Makedoniya əleyhinə tətbiq olunmuĢ qadağalarda da yunan lobbisinin 

əli olmuĢdur. Yunan lobbisinin ABġ-da 400-dən çox ictimai- siyasi təĢkilatı, 30-dan çox qəzeti, 10-

dan çox jurnalı, TV və radioları fəaliyyət göstərir. Yunan lobbisi konqres və hökumətdə daim təmsil 

olunmuĢ, Din Açeson Trumen dövründə ABġ-ın dövlət katibi, Spiro Aqnyu Nikson dövründə vitse-

prezident olmuĢdur. Yunanlar əsasən, Massaçusets Ģtatında cəmləĢdiklərindən həmin Ģtatın bir neçə 

qubernatoru (Zesalli, Dukakis) yunan olub. 

Türk lobbisinin də ABġ siyasətinə xüsusi təsiri vardır. Digər sadaladıqlarımıza nəzarən türk lob-

bisi daha gəncdir, o 70-ci illərdə yaranmağa baĢlamıĢdır. Hal-hazırda ABġ-da 100000-ə yaxın türk 

yaĢayır. Türklərin ən güclü və təsirli maraq qrupu onların maraqlarını müdafiə edən türk-amerikan 

assambleya assosiyasiyasıdır. Onun qərərgahı VaĢinqtonda yerləĢir və digər böyük Ģəhərlərdə də 

bölmələri var. Hazırda konqresdəki türk kokusunda 45 konqresmen vardır.  

80-ci illərdə türk-erməni lobbiləri arasında savaĢ oldu. Bunun səbəbi 132 nömrəli qətnamənin 

qəbulu ilə bağlı idi. Bu qətnamə birinci dünya mühraibəsi zamani 1925-1923- cu illərdə ermeni 

soyqrımını təsdiq edirdi. Qətnamənin qəbul və ya rədd edilməsi üçün hər iki icma Konqressə, 

xüsusilə nümayəndələr palatasına təzyiq göstərirdi.  

Türk lobbisi qətnamənin qəbuluna böyük səs çoxluğu ilə nail ola bildi. Buna qalibiyyətə bir sıra 

faktlar səbəb oldu. Birincisi, Türkiyənin NATO təĢkilatı vasitəsi ilə ABġ ilə bağlılığı idi. Ġkincisi, 

Qars və Anadolu qədim erməni torpağı sayılmalı idi ki, onlar ermənilərə qaytarılacaqdı. Ermənistan 

isə bu dövr ərzində ABġ ilə münasibətləri heç də yaxĢı olmayan SSRĠ dövləti tərkibində idi. 

Üçüncüsü, türk lobbisi Konqresi lazımlı informasiyalar, alimlərin ərizələri, teleqram və zənglərlə 

qane etmiĢdi. 

Erməni lobbisi ABġ-da erməni inqilabi federasiyası, sosial demokrat partiyası qiçak, amerikan-

erməni təĢkilatı, erməni demokratik liqası və s. təmsil olunmuĢdur. Erməni lobbisi ABġ-da iri 

maliyyə və siyasi imkanlara malik, XX əsrin əvvəllərindən köçmüĢ bir milyona yaxın etnik er-

mənilərdən təĢkil olunmuĢdur. Onlar, əsasən, Kaliforniyada (xüsusən, Frenso Ģəhərində), Massaçusets 

və Nyu-York Ģtatlarında cəmləĢmiĢlər. Onlar iqtisadi-siyasi dairələrdə geniĢ təmsil olunublar. On-

lardan ―Metro Qoldvin Meyer‖ Ģirkətinin 80%, ―Kolumbiya‖ Ģirkətinin 30% səhminə malik olan 

Kerk Kirkoryan (7 milyard dollarlıq əmlaka malikdir), Yeni Ġngiltərənin ən böyük bankı olan ―Bank 

of Boston‖un rəhbəri A.Stepanyan, ABġ-ın Suriya, Ġsraildə səfiri olmuĢ E.Cerecyan (hazırda AAA-

nın prezidentidir), 80-ci illərdə Kaliforniya qubernatoru olmuĢ C.Deukmecyan, C. Karter aparatında 

iĢləmiĢ R.Manukyan, ABġ-ın BMT-dəki nümayəndəliyində yüksək vəzifələr tutmuĢ S.Momciyan, 

R.Reyqanın spiçrayteri olmuĢ K. Xaticiyan və baĢqalarını göstərə bilərik.  

ABġ-da erməni lobbisinin 400-dən çox təĢkilatı (AAA, ANKA və s.), o cümlədən bura, siyasi 

təĢkilatlar( DaĢnaksütyun, Ramkavar, Qnçaq və s.), 30-dan çox dövri mətbuat, 2 radio, 18 məktəb, 4 

elmi-tədqiqat mərkəzi və s. kimi təsiretmə imkanları olan müəssisələr daxildir. Konqresdəki erməni 
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kokusunun 120-dən çox üzvü var.  Ən böyük uğurları 1975-ci ildə ABġ Nümayəndələr Palatasının, 

30-dan çox Ģtatın qondarma ―erməni soyqırımını‖ tanıması, ermənilərin ABġ-ın ictimai, siyasi, elmi 

və dini həyatına göstərdikləri xidmətə görə Senat qətnaməsinin qəbul olunmasıdır. 

80-ci illərdə erməni lobbisinin tək məqsədi qondarma erməni soyqrımını ABġ Konqressinə 

tanıtmaq; Türkiyyənin ABġ-a təsirini azaltmaq; özlərinin və ya onlara sərf edən namizədlərin irəli 

sürülməsi; erməni terrorunun qınanmasına mane olmaq idi. 90-cı illərdə isə erməni lobbisinin əsas 

istiqamət məqsədi Qarabağ probleminin həll olunmasına, Azərbaycanın ABġ-a təsirinə mane olmaq, 

ABġ tərəfindən Ermənistana köməyə nail olmaq idi. 

Erməni lobbisinin ABġ-a təsiri müxtəlif olmuĢdur. Məsələn, Corc BuĢ administrasiyasının 

Qarabağ probleminə daha sərt yaxınlaĢması üçün, ermənilərin maraqları tərəfindən amerikan-erməni 

icması üzvlərindən biri, Ermənistanın keçmiĢ xarici iĢlər naziri R.Ovenasyan  erməni lobbisinin 

fəaliyyətini belə xarakterizə etmiĢdir: ―Mən belə düĢünürəm ki, BuĢ administrasiyası son zamanlar 

sadəcə neytralıq oynayır. Belə siyasət növbəti seçkilərdə amerikada yaĢayan ermənilərin səslərinin 

itirilməsinə gətirib çıxardacaq.‖ Erməni lobbisinin iĢtirak ilə ABġ Konqresi 1992-ci ildə Azərbaycana 

olan iqtisadi yardımı təsdiq etmədi, hansı ki Azərbaycan iqtisadiyyatı 430 milyon dollar əldə edərək 

iqtisadi böhrandan çıxa bilərdi. 

Amma ümumilikdə, erməni lobbisinin gücünü əminliklə təsdiqləmək mümkün deyil, çünki onlar 

Konqressdə böyük çoxluq qazana bilməyiblər.  

Hələ bu yaxın zamanlaradək ―Çin lobbisi‖ ifadəsi altında tamam baĢqa lobbi – tayvan lobbisi 

nəzərdə tutulurdu. Onu Çan KayĢi məsləkdaĢlarının və kommunist Çinindən olan mühacirlərin adı ilə 

bağlayırdılar. Fəqət SSRĠ ilə ÇXR arasındakı münasibətlərin ağırlaĢması səbəbindən ÇXR BirləĢmiĢ 

ġtatlarla yaxın münasibətlər qurmağa məcbur olmuĢdu. Buna görə də ÇXR-in 60-70-ci illərdə ABġ-

ın Tayvan və SSRĠ ilə münasibətlərinin yaxĢılaĢmasının əleyhinə yönəldilmiĢ müəyyən siyasi lob-

bizmi mövcuddu, lakin onun miqyası olduqca kiçikdi. ÇXR-də islahatların baĢlanması və onun 

beynəlxalq iqtisadi səhnəyə çıxması ilə əlaqədar durum kəskin surətdə dəyiĢmiĢdi. Əgər 1986-cı ildə 

ABġ ilə Çin arasındakı ticarət həm nisbi, həm də mütləq ifadədə çox kiçik həcmdə idisə, sonradan o, 

əhəmiyyətli dərəcədə geniĢlənmiĢdi. Təbii ki, belə vəziyyətdə lobbizm meydanında da durum 

dəyiĢmiĢdi Ġndi VaĢinqtonda məhz Çin lobbisinin ən nüfuzlu kimi irəli çıxması barədə danıĢmaq olar. 

ABġ ilə ÇXR arasındakı iqtisadi və siyasi münasibətlərin xüsusiyyətləri Çin lobbisinin fəaliyyətində 

həlledici rol oynayır. Bir tərəfdən,, ÇXR-dəki vəziyyət Amerika  korporasiyalarına öz istehsalatlarını 

Çinə köçürmək və onun ucuz iĢçi qüvvəsindən istifadə etmək imkanı verir. Bu mənada Çində ameri-

kan lobbisi çox güclü ikiĢaf etmiĢdir. Digər tərəfdən, Amerikanın iĢgüzar dairələri tərəfindən biznesin 

Çinə yeridilməsi Amerika hökuməti qarĢısındakı Çin siyasi və iqtisadi maraqlarının müdafiəsinə on-

ların cəlb olunmaları ilə əlaqədardır. Tərkibinə görə Çin lobbisinin yapon lobbisinə bənzər klassik 

quruluĢ sxemi vardır: səfirlik – ticarət Ģurası və ictimai təĢkilatlar – lobbiçi firmalar. Amma əgər 

XTSN yapon lobbisi üçün ümumsiyasi tənzimləyici rolunu oynayırsa Çin lobbisi üçün bunu ABġ 

konqresi ilə münasibətlər üzrə mərkəzi iĢçi qrup yerinə yetirir. Səfirliyin lobbiçi komandasının 

gücləndirilməsi meylləri aĢkar sezilir. 1995- ci ildə onun əməkdaĢlarının sayı ikidən beĢə, 1997- ci 

ildə isə artıq 12-yə çatdırılmıĢ, Oksfordun məzunu ġao Venyanq ona rəhbər təyin edilmiĢdi. Bundan 

əlavə, komandanın təĢkili iĢində səfir fəal iĢtirak edir. Çin sənayeçiləri assosiasiyaları və Ģirkətlərin 

özləri də xeyli müddətdir ki, amerikan lobbiçi firmalarının xidmətindən istifadə edir.  

VaĢinqtondakı Çin lobbiçilərinin diqqət mərkəzində hansı problemlər durur? 

Birincisi, iqtisadi cəhətdən ən əlveriĢli ölkə statusunu Çin üçün saxlamaq və Cekson-Venik 

düzəliĢinin tətbiqi cəhdlərini neytrallaĢdırmaq. Ġkincisi, Çinin Beynəlxalq Ticarət TəĢkilatına qəbul 

edilməsinə nail olmaq. Bu iĢdə ona bir neçə nəhəng Amerika korporasiyası yardım edir. ÇXR BTT-
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nin təĢkil olunduğu 1994-cü ildən buna can atır, amma indiyə qədər heç nəyə nail olmayıb – hələlik 

ABġ hökuməti ÇXR-in qəbulunun qarĢısını alır, çünki onun siyasəti Tariflər və Ticarət üzrə Ali 

RazılaĢmanın (TTAR) tələblərinə cavab vermir. Buna baxmayaraq, bu istiqamətdə çox fəal lobbiçilik 

iĢi aparılır. Üçüncüsü, ABġ-da istehsal olunmuĢ kompüter proqramları, musiqi kompakt-diskləri, vid-

eokasetlər və s. Çində kütləvi Ģəkildə qeyri-qanuni, ―oğurluq‖ surətlərinin çıxarılması üzrə Amerika-

Çin ziddiyyətlərini yumĢaltmaq. Bu ―oğurluq‖ surətlərin əhəmiyyətli hissəsi Amerika bazarlarında 

(Çin bazarlarından danıĢmağa dəyməz) peyda olur ki, bu da ABġ-ın müvafiq istehsalçıları və bütün 

iqtisadiyyatına böyük iqtisadi ziyan vurur. Doğrudur, Çin hakim orqanları hətta gizli sex sahiblərinin 

edamlarının kütləvi nümayiĢinə də əl atır, amma bir çoxları belə hesab edir ki, bu tədbirlər ―oğurluq‖ 

istehsal ilə məĢğul olan nüfuzlu partiya klanlarının bu iĢlə bağlı rəqiblərinin aradan götürülməsidir. 

Sözsüz ki, ÇXR üçün iqtisadi cəhətdən ən əlveriĢli (ĠƏƏ) ölkə statusunun saxlanılması məsələsi 

olduqca önəmlidir. Çünki, onun ləğvi qiymətlərin köklü dəyiĢməsinə və iqtisadi razılaĢmaların iri mi-

qyasda yenidən baxılmasına gətirib çıxaracaqdır. ĠĢ ondadır ki, ĠƏƏ statusunun itirilməsi Çin mal-

larına olan gömrük rüsumlarının həmin andaca 0-10%-dən 50-70%-ə artmasına gətirib çıxaracaq, bu 

isə onların Amerika bazarına çıxıĢını avtomatik bağlayacaq. Bu xüsusilə Çin ixracatının uĢaq oyun-

caqları və trikotaj kimi mühüm bəndlərinə aiddir. Bunların rüsumlarının 0%-dən 70%-ə artması onun 

üçün çox ağır zərbədir. 

Müasir mərhələdə yeni dövlətlərin demokrtikləĢməsi və ABġ-a təsiri, beynəlxalq münasibətlərdə 

dünyanın yeganə supergücü kimi etnik-dini qrupların yeni sıçrayıĢı gözlənilir. Bunun üçün bu respu-

blikalar diasporalar ilə əlaqələr axtarır, maraq qruplarının aliləĢməsinə yardım göstərirlər. 
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Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Dövlət Universiteti 

 

BMT-nin YARADILMASINDA KANADANIN ROLU 

 

BirləĢmiĢ Millətlər təĢkilatı BMT (Unitel Nations Orqanization- ing.) 1945-ci ildə yaradılmıĢ 

dövlətlər arası beynəlxalq təĢkilatdır. Bu təĢkilat II Dünya müharibəsindən sonra beynəlxalq sülhün 

və təhlükəsizliyin qorunub saxlanılması, millətlərarası dostluq əlaqələrinin inkiĢafı və sosial tərəqqiyə 

yardım, insan  həyatının və hüquqlarının müdafiəsi səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə 

yaradılmıĢdır. Aprelin 25 1945-ci ildə 50 ölkənin nümayəndəsi San –Fransiskoda Beynəlxalq 

Millətlər Konfransında iĢtirak etmək üçün toplaĢmıĢdılar. 282 rəsmi nümayəndədən 7-si Kanadadan 

idi. Onlarla birgə 1444 məsləhətçi, dəstəkçi iĢtirak edirdi. Ümumiyyətlə, onlar günə yarım miylon 

səhifəlik material hazırlayırdılar. Kənardan onların siyasəti 2636 radio və qəzet müxbirləri tərəfindən 

Ģərh edilmiĢdir. Və onların ilkin vəzifəsi konstitusiyaya uğursuz Millətlər Cəmiyyətini tarixə çevirib, 

yeni təĢkilat üçün nizamnamə qəbul etdirmək idi.  Nümayəndələrin üzərində çalıĢacağı layihə 1944-

cü ilin avqustunda Dumbarton Oans görüĢündə (VaĢinqton) 4 böyük qüvvə - ABġ, Böyük Britaniya, 

SSRĠ və Çin  tərəfindən qəbul edilmiĢdi. Bunun ilkin orijinal forması əsasən Ģtat Departamentçiliyi 

tərəfindən formalaĢsa da, 4 əsas qüvvənin danıĢıqları nəticəsində bir sıra dəyiĢikliklər edilmiĢdir. Bu 

dəyiĢikliklərin əsasən SSRĠ-nin iĢtirakı ilə edilmiĢdir. Onların bəziləri kanadalı nümayəndələr 

tərəfindən çox güclü olaraq dəstəklənmiĢdir. Deməyə ehtiyac yoxdur ki, Kanadanın diplomatik 

maraqları onların konstitusional üstünlüklərinə əsaslanırdı.Elə cə də onlar bundan ölkəsini müdafiə 

etmək üçün mübahisələrdə istifadə etmiĢlər. Dolaysıyla, Kanadanın buna qarĢı olan reaksiyası birzə 

onun müharibədən sonrakı xarici siyasətinin əsaslarını göstərə bilər. Kanada siyasətçilərinin ritorikası 

öz «dəyər»lərini vurğulu bir Ģəkildə üzə çıxardı. Bu bizə onu göstərir ki, biz kanadalıların 

davranıĢlarının ilkin əsas Ģərtlərinə axmayaraq, Xarici ĠĢlər Nazirliyi 1943-cü ilin əvvəllərində, 

müharibədən sonrakı dövrə görə beynəlxalq sistemin planlaĢdırılmasına baĢlanılmıĢdı. Nazirliyin bəzi 

iĢçiləri, məsələn Eskolt Reid düĢünürdü ki, Kanada özü böyyk bir təklif formalaĢdırmalıdır. Daha 

mərt düĢüncəli olanlar, məsələn, Hum Uronq, düĢünürdü ki. bu bir boĢ giriĢimdən baĢqa heç bir Ģey 

deyil.  Böyük planlar böyük qüvvələr tərəfindən uydurma olaraq formalaĢdırılacaqdır. Daha kiçik 

qüvvələr isə bir-birlərinin narahat və narazıçılıqları ilə qənaətlənməli olacaqlar. Xarici servis ənənəsi 

stili və humanitar nizamı (tarixi, fəlsəfi, ədəbi və klassik) əsaslanırdı. Bu beynəlxalq siyasətin əsas 

konsepsiyasını təĢkil edirdi. 

Bu zaman bəzi suallar yaranırdı. «Hansı tərəflər formalaĢdırmalıdır?», «Kanada üçün qurtuluĢun 

ümidi nə ola bilər?», Cavablar formalaĢdırılmalı idi. Öz mandatlarına qarĢılıq olaraq Ottavada plan 

formalaĢdıranlar yeni bir ümumi yaratmalı idilər. Burada onlar qurtulmaq istədikləri məqamlardan 

bəhs etməli idilər. Ġikinci Dünya müharibəsi sanki bir qatarda davam edirdi, amma bu qatarın 

sürücüləri – Böyük Üçlük- ABġ, SSRĠ və Böyük Britaniya idi. Bu da həmçinin baĢ nazir Makenzi 

Kinqin qiymətləndirdiyi kimidir: Böyük qərarlar böyük batalyonlar tərəfindən verilməlidir». Onun 

fikirləri ĢiĢirdilmiĢ ola bilərdi. Onun istənilən vəziyyətlərə müdaxilə edə bilməsinə dair heç bir  ümid 

yox idi. Ancaq bu elə bir hal idi ki, qəbul edilmiĢ yanlıĢ qərarlar zamanı Kanada günahlandırıla 

bilməzdi. Kanadanın fikrincə isə Böyük üçlük, nə də böyük Dördlük, nə də Böyük BeĢlik 

müharibədən sonrakı dövrdə hər Ģey istədikləri kimi formalaĢdırmamalıdırlar. Bumbarton Oaks  

konfransından sonra artıq böyük güclərin beyinlərində olan planlar üzə çıxdı. Nəticə olaraq, onların  

dövlət idarəçiliyində ən önəmli Ģəxsləri var idi. Bu  onu bildirirdi ki, onlar sülh və müdafiə yükünün 

daĢıyıcılarıdarlar. Məsələn, onların Təhlükəsizlik Konsulluğunda daimi yerləri olacaq idi, digərləri isə 
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gəldikdən bir müddət sonra gedə bilərdi. Bu mövzudan kanadalılar Britaniya vasitəsilə xəbərdar 

olmuĢdular. Kanadalılar asanlıqla gücə çatdılar və yeni kollektiv təhlükəsizlik təsnifatı və onun digər 

hissələri olan xüsusi agentliklər, əsasən. ümumdünya sağlamlıq təsnifatı, Qida və kənd Təsərrüfatı 

TəĢkilatı (FAO), Beynəlxalq Mülki Aviasiya TəĢkilatı (ĠCAO), Beynəlxalq Əmək TəĢkilatı (ĠLO) 

gücün düzgün paylanmasına görə qərar vermə məsuliyyətini çıxara bilən qurumlar olmalı idi. Əgər 

bunlar olmasa idi, davamlılıq itəcəkdi. Ġki əsas prinsip sənədi hazırlandı: bundan birincisi «funksional 

prinsiplər» adlanırdı.Bu qərarların qəbul edilməsində hər hansı bir dövlətin sözügedən məsələlərdə öz 

maraq dərəcə və intensivliyi əks etdirməsi üçün hazırlanıb. Ümumiyyətlə isə beynəlxalq sistemdə 

Kanadanın yeri hərbi gücünə görə sıralana bilərdi. Digər tədbirlər sistemində də Kanada asanlıqla öz-

özlüyündə böyük qüvvəyə sahib ola bilərdi. Buna misal olaraq, qida sənayesi, mülki aviasiyanın 

inkiĢafı, tibbi tədqiqat, atom enerjisi və s. göstərmək olar. Bu səbəbdən demək olar ki, çörək 

zavodları FAO-da xüsusi yer tutmalı və ECAO-nun mərkəzi də Monrealda yerləĢdirilə bilərdi. 

«Funksional prinsiplər» ikinci konsepsiyası ilə tamamlandı. Bu isə «orta dərəcəli güc» adlanırdı. Bu 

isə beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunub saxlanılması üçün BMT-də bir vasitə kimi istifadə 

oluna bilərdi. «Funksional prinsiplər» bəzi böyük qüvvələrin maraqları ilə uzlaĢdı. «Orta dərəcəli güc 

prinsiplərinin yaratdığı etiraz onun davamlı olaraq təkid olunmasnıdan irəli gəlirdi ki, beynəlxalq 

ictimaiyyət ölkələrin 2 sinfindən (Böyük qüvvələr və digərlərindən) ibarət deyil, Burada 3 sinif var 

(böyük qüvvələr, orta qüvvələr və digərləri). Orta güc kateqoriyası çox da önəmli deyildi. Oraya 

kimin aid olub-olması münaqiĢə yarada bilərdi. Bunun hətta hərbi gücünə əsasən inkar etmək çətin 

olardı ki, Kanada, Ġslandiya, Haiti kimi ölkələrin bacarıqları arasında boĢluqlar var idi. Avstraliya və 

Fransanın dəstəyi ilə Kanadanın mövqeyi bundan ibarət  idi ki, üstünlük o ölkələrə verilməli idi ki, 

BMT-də məqsədlərə çatmaq üçün müəyyən gəlirlərə malik olsun. Verilən təklif kompromis düzəliĢi 

idi. Britaniya tərəfindən məsləhət bilinən bu təklif həm Kanadanın, həm də regionun maraqlarına 

uyğun idi. Nizamnamənin 23-cü bölməsində burada daimi olmayan üzvlərin necə seçilməsindən bəhs 

olunurdu (Ümumi Assambleya tərəfindən). Bu təĢkilatda Ümumdünya və təhlükəsizlik, həmçinin 

təĢkilatın digər məqsədləri coğrafi düzgünlüyün müəyyənləĢdirilməsi məsələlərinə xüsusi diqqət 

verilmiĢdir. Coğrafi meyarın daha əsas olmasına baxmayaraq, düzəliĢin 1-ci hissəsində «funksional 

prinsiplər» və «orta güc» prinsiplərindən bəhs olunurdu. Bəzi fikirlər məqalə 44-ün 7-ci hissəsində öz 

əksini tapmıĢdı. Bu bölmənin əsasını kollektiv təhlükəsizlik» təĢkil edirdi. Və bu effektiv olaraq 

Təhlükəsizlik Konsulunun BMT üzvlərinin silahlanmıĢ qüvvələr və malizasiya aqressiyasına cavab 

olaraq müxtəlif tədbirlər görülməsinə çağırırdı. Üzvlər danıĢıq əsasında razılaĢdırılmıĢ qərarlara 

əsasən cavab verməli idilər. Niderlandın dəstəyinə baxmayaraq, kanadalılar onların qüvvələrinin 

yerləĢdirilməsinə gətirib çıxaracaq qərarların qəbulu iĢtirakında da bilməmə ehtimalından dolayı 

narahat idi. Çətin danıĢıqlar və qaçılmaz kompromistlərdən sonra Təhlükəsizlik Konsulu onların 

iĢtirakına  dair qərarların qəbulunda da silahlı qüvvələr iĢtirak etmək üçün üzvlər qurumunu çağırdı. 

Təchizatlanmada silahlı kontingentlərin təminatı nəzərdə tutulurdu və orta qüvvələr çox güman ki, 

onların arasında tanınmıĢ olacaq idi, uzağı onlar vəzifəyə çağırılmamıĢdan əvvəl konsul tərəfindən  

müraciət olunacaqdılar. Həmçinin kanadalılar böyük güclərin veto hüququna malik olmasına qarĢı 

çıxırdılar. Bu cəhətdən onlar avstraliyalılar tərəfindən  də dəstəklənmiĢdilər. Bu isə bölmə 6-da ifadə 

olunmuĢdu. Həmçinin bu danıĢıqlarda sorğu, vasitəçilik, bacarıq, arbitraj, məhkəmə və b. kimi 

məsələlərin həll olunmasına çalıĢılırdı. Həmçinin bunu da demək olar ki. kanadalılar iqtisadi və sosial 

sahələr üzrə müzakirələrə daxil edilirdi. Onlar BMT və ĠxtisaslaĢmıĢ təĢkilatlar arasında əlaqələri 

formalaĢdırmaq üçün çox çalıĢırdılar. Bütün hallarda, əlbəttə onlar ilk olaraq ağıl, idarəçilik və dəstək 

hesabına çalıĢırdılar. Onlar BMT-də çalıĢmaq imkanlarının az olduğunu bilsələr də Svan-Fransisko 

da daha çox ümidlə çalıĢırdılar ki, bəlkə bu hal dəyiĢər. Bu doğrudur, əlbəttə kanadalılar ümid 
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edirdilər ki, yeni sistem asayiĢin bərqərar olunmasına və Xüsusi Xidmət Orqanlarının düzgün ictimai 

qərarlara xidmət etməsini qoruyacaqlar. Həmçinin buna da inanırdılar ki, sistem beynəlxalq mühitin 

institutlaĢdırılmasının idarə edilməsinə yol açacaq idi. Amma bunu da nəzərə almaq lazım idi ki, San-

Fransisko Konfransında «qərb tərəf»inin istəkləri eyni idi və bu səbəbdən onlar Kanadaya hörmət 

edirdilər. Məlum olan o idi ki. konfransda hər kəs, inanırdılar ki, daxildən ən güclü söz sahiblərindən 

birinə çevrilmək istəyirdilər. 
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RƏQABƏT VƏ NƏZƏRĠ ASPEKTLƏR: REALĠST VƏ SĠYASĠ ĠQTĠSADĠ YANAġMA 
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РЕЗЮМЕ 

 

 В статье анализируются теоретические основы, виды конкуренции, представляющих 

особую значимость в обсуждениях в политической плоскости и их роль на международной арене, 

политический конфликт и первичный источник конкуренции, механизм ведения политической 

конкуренции в конституционной демократии, а также основная роль политических сторон и 

политических интересов в политической конкуренции. Указывается, что конкуренция является 

одним из основных факторов в развитии современных международных связей и правильного 

определения вопросов успешной политической, экономической и социальной интеграции 

государств на международной арене. 

Ключевые слова: Конкуренция, экономической конкуренции, политической конкуренции, по-

литический реализм 

 

SUMMARY 

 

The article analyzes the theoretical principles of competition, its types and their role in internation-

al area having great significance in discussions of political level, primary source of conflict and competi-

tion, mechanism of conducting of political competition in constitutional democracy, as well as main role 

of political parties and political group of interests in political competition. It is also pointed out that 

competition is a major factor in the development of contemporary international relations and as well as 

the correct determination of the issues of successful political, economic and social integration of states in 

the international arena. 

Key words: Competition, economic competition, political rivalry and political realism 

 

Hər bir dövlətin dünyaya uğurlu siyasi, iqtisadi və social inteqrasiyası məsələlərinin düzgün 

müəyyən edilməsində rəqabət əsas amillərdəndir.YaĢamaq, davam gətirmək uğrunda yarıĢmaq, özünü 

təsdiq və ifadə etmək üsulu, sosial və iqtisadi strukturun mövcud olma forması kimi rəqabətlə məĢğul olan 

siyasətçilər qarĢısında: siyasi müstəvidəki müzakirələrdə spesifikasiya qazanan rəqabətin nəzəri əsasları 

və növləri və  onların beynəlxalq aləmdə rolu, siyasi münaqiĢə və rəqabətin ilkin mənbəyi, konsti tusiyalı 

demokratiyada siyasi rəqabətin aparılma mexanizmi; siyasi rəqabətdə siyasi tərəflərin və siyasi maraq 

qruplarının əsas rolu nədən ibarətdir və s. bu kimi bir çox saylı suallar doğurur. 

―Rəqabət (latin sözü olub latınca sonsurrere≫‐toqquĢmaq)əmtəə istehsalı və realizə edilməsinin 

(alıĢ ve satıĢınĢn) ən yaxĢı,Ģəraitləri uğrunda bazar təsərrüfatlarının ayrı - ayrı subyektləri arasında 

mübarizədir‖(5, 340). Yəni, rəqabət  öz məhsullarını satmaq üçün ən əlveriĢli imkanların təmin edilməsi, 

alıcı tələblərinin ödənilməsi və ən yüksək mənfəətin alınması məqsədilə bazarda çıxıĢ edən müəssisələr 

arasında qarĢılıqlı əlaqə, qarĢılıqlı fəaliyyət və mübarizənin iqtisadi proses idir. 

 Rəqabətin nəzəri əsasları kapitalist dövründən əvvəl mövcud olmuĢdur.Amma rəqabət 

mübarizəsinə həsr edilmiĢ ilk tam nəzəriyyələr yalnız XVIII əsrin ortalarında yaranmıĢdır.Ġlk 

tədqiqatcılaraAdam Smit və David Rikardonu, sonrakı dövr tədqiqatçılarınaA. MarĢall, C. Keyns, V. 

Leontyev, Y. ġumpeter aid etmək olar. 

Adam Smit bu anlayıĢı bazar subyektləri arasında ən əlveriĢli Ģərtlərə nail olmaq üçün ədalətli, 

sövdələĢməsiz mübarizə kimi baĢa düĢürdü. Rəqabətin əsas metodu kimiSmit qiymət dəyiĢikliyini qeyd 

edirdi.Bununla belə, o qeyd edirdi ki, kollektiv iradə ilə idarə olunmayan və vahid bir ideyaya tabe 
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olmayan bazar iqtisadiyyatı sərt davranıĢ qaydalarına əməl edir.Bu qaydalara uyğun olaraq, azad rəqabət 

tələbin və təklifin qarĢılıqlı əlaqəsini təmin edən və bazar qiymətlərini tarazlaĢdıran güc qismində çıxıĢ 

edir.Satıcıların və alıcıların rəqabəti nəticəsində eynicins məhsullara eyni qiymət müəyyən 

edilir.Beləliklə, rəqabət qiymət qoyulmanın bazar mexanizmini iĢləməsini təmin edir.Bununla belə,  

rəqabət həmçinin ictimai istehsalın nisbətlərinin tənzimlənmə mexanizmidir.Çünki rəqabətə görə sahələr 

arasında kapital bölüĢdürülür. Bazar iqtisadiyyatı iĢtirakçılarının fəaliyyətini idarə edən ―görünməyən əl‖ 

məhz rəqabətdir (1, 30)  

Rəqabətə əsaslanmıĢ bazarın qiymət tənzinlənməsi ideyaları inkiĢaf etdirən D. Rikardomükəmməl 

rəqabətin nəzəri modeli tədqiq edərək, ―təbii‖ qiymətlərin desentralizasiya olunmuĢ idarə etmə prinsip ləri 

ilə uyğunlaĢmanı, onların iqtisadiyyatın inkiĢafında rolunu baĢa düĢməyə kömək etdi. 

Növbəti dövrlər ərzində isə rəqabət anlayıĢı onun məqsədlərini və üsullarının dəqiq ifadəsi 

istiqamətində inkiĢaf etdirildi. Belə ki, marksist izahında  rəqabət ―əmtəəlik istehsala xas olan özəl 

istehsalçılar arasında istehsal və satıĢ üçün daha əlveriĢli Ģərtlər və yüksək mənfəət uğrunda antaqonistik 

mübarizədir‖ (11). Rəqabətin neoklassik izahının banisi A. MarĢallın sözlərinə görə, rəqabət nadir iqtisadi 

nemətlər və istehlakçı uğrunda mübarizədir.Belə yanaĢmanın məntiqini əsası ondadır ki, nemətlər (əmtəə, 

xidmət, ehtiyatlar) cəmiyyətin istəyindən azdır və bu səbəbdən nadir hesab edilir.Buna görə, nemətlərin 

sahibləri öz istəkləri ilə onları bölüĢdürə bilərlər.Onlar müəyyən Ģərt və meyarlar (qiymət səviyyəsi, 

keyfiyyət və s.) əsasında kimə hansı neməti vermək haqqında qərar verirlər (12).DavranıĢ xüsusiyyətlərini 

göstərmək üçün bu anlayıĢından«mübarizə» («rivalry»)termini kimi də  istifadə edilir.DavranıĢ yanaĢması 

ilə paralel olaraq, XIX əsrdə və xüsusən XX əsrdə rəqabətin quruluĢ yanaĢması yayıldı. Onun əsası F. 

Ecuortun, A. Kurnonun, C. Robinsonun, E. Çemberlinin və digər məĢhur alimlərin tədqiqatlarında 

qoyulub. Məhz bu yanaĢma müasir qərb rəqabət nəzəriyyəsinin əsasını təĢkil edir.  

Mükəmməl rəqabət nəzəriyyəsi də mövcuddur və əsasən bu nəzəriyyədə rəqabətin yalnız bir növünə 

baĢqalarına nisbətən həddindən artıq diqqət verilir.Mükəmməl rəqabət modelinin tənqidçiləri diqqəti 

iqtisadiyyatda mövcud olan monopoliya əlamətlərinə yönəldirdilər.Bu əlamətlər isə mövcud olan rəqabət 

konsepsiyası ilə izah olunmurdu (4, 154).Oliqopoliya və inhisarın nəzəri modellərinə mühüm töhvəni F.Ġ. 

Ecuort (riyazi təsviri), A.L. Lerner (inhisar hakimiyyət və onun qiymətləndirilməsi), K. Viksell (rəqabət 

və qiymət diskriminasiyası), Y. ġumpeter və digərləri veriblər(13).Beləliklə, XX əsrin ortalarında 

rəqabətin mahiyyəti haqqında ümumi təsvir artıq formalaĢdı. Nəticədə bazar rəqabətin dörd klassik modeli 

müəyyən edildi: mükəmməl, monopolistik, oliqopoliya və təmiz monopoliya.  

QuruluĢ yanaĢmasını istifadə edərkən əsas vurğu rəqiblərin mübarizəsindən bazar quruluĢunun 

təhlilinə və orada mövcud olan vəziyyətə istiqamətlənir.Eyni fikri baĢqa cür də ifadə etmək olar. Belə ki, 

təsərrüfat subyektlərinin mübarizəsi fonunda qalibiyyət faktorundan daha çox əlver iĢli  qiymətləndirmə 

məqamı daha ciddi önəm daĢıyır. Belə amilin mövcud olmaması rəqabəti mükəmməl edir.  

Rəqabətin mahiyyətini təyin etməkdə digər meyarisə funksional yanaĢma adlandırılır.Bu yanaĢma 

rəqabətin iqtisadiyyatda rolunu müəyyən edir.ġumpeter öz iqtisadi inkiĢaf nəzəriyyəsi kontekstində 

rəqabəti yeninin köhnə ilə mübarizəsi kimi göstərirdi.Onun nəzəriyyəsinə görə, bazar yeniliklərə Ģübhə ilə 

yanaĢır, əgər yenilik özünü təsdiq edirsə, o zaman o rəqabət mexanizmi vasitəsilə bazardan köhnə 

texnologiyalardan istifadə edən müəssisələri sıxıĢdırır. F. Xayek isə rəqabəti ―açılıĢ proseduru‖ kimi ifadə 

edirdi. Onun fikrincə, rəqabətə görə gizli aĢkara çıxardılır.Məsələn, bazar üçün xas olan informasiya 

çatıĢmazlığı Ģəraitində müəssisə üçün bir neçə inkiĢaf istiqaməti eyni səviyyədə cəlbedici görsənə bilər.Və 

yalnız rəqabət bu istiqamətlərdən düzgünü seçməyə imkan verir. (14)  

Rəqabət, universal qaydalara bağlı bir əlaqələr sistemi olaraq, təbiət elmlərində olduğu kimi, 

məhdud qaynaqları istifadə edərək məhdud bir tələbi iqtisadi olaraq qarĢılama və varlığını inkiĢaf 

etdirərək davam etdirə bilmə qabiliyyətini qazanmaqdır.Bu məzmunda rəqabət müxtəlif məqsədlərlə fərqli 

ünsürlərə istiqamətlənərək təyin oluna bilən,siyasi - iqtisadi və ictimai ölçüləri olan bir 

anlayıĢdır.Rəqabət, ən geniĢ mənası ilə, məhdud bir Ģeyi paylaĢmaq və ya bir mükafat əldə etmək məqsədi 

ilə müəyyən qayda və məhdudlaĢdırmalar çərçivəsində təməl azadlıqların və insan hüquqlarının zəmanət 
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altına alındığı və heç bir imtiyazın və ayrı-seçkiliyin olmadığı bir mühitdə birdən çox oyunçu arasında 

oynanan bir oyun və ya bir yarıĢ olaraq təyin oluna bilər (15). 

XX əsrin sonları və XXI əsrin əvvəllərində S.Mexineviç rəqabətin hüquqi aspektlərini, 

A.Y.Yudanov rəqabətin nəzəri və təcrübi cəhətlərini, Porter M.E. isə rəqabətlilik qabilliyyyətini tədqiq 

etdi (6-9). 

Qeyd olunduğu kimi  rəqabət iqtisadi-siyasi həyatın bütün sahələrini əhatə edir. Ġlk öncə iqtisadi 

rəqabət və onun mahiyyətini Ģərh edək. 

Ġqtisadi rəqabət bazarlarda satıcılar və alıcılar arasında baĢ verir.Bir qayda olaraq, satıcılar və 

alıcılar arasında sərfəli təklifləri almaq üçün mübarizə aparırlar.Müqavilə bağlananda (tərəflər öz 

mənafelərini gözləmklə), alıcılarvə satıcılar malları, xidmətləri və ya əmlakı mülki hüquqları ilə 

dəyiĢirlər. Bu prosses könüllü olaraq baĢ verir.(16) 

Bütün dünya iqtisadiyyatının daha qlobal bir elm kimi vəsiqə qazanması, rəqabətçi baxımdan böyük 

dəyiĢmələrin meydana gəlməsinə gətirib çıxarmıĢdır.Bu yeni quruluĢla birlikdə inkiĢaf etmiĢ ölkələrin 

illər boyu qurduğu suverenliyinin sona çatması və eyni bazarlarda aktiv iĢtirakçı sayının daha sürətlə 

artmasında yaĢanan köklü dəyiĢmənin ən əhəmiyyətli nəticələrindəndir.Yeni  yaranan bu rəqabətçi 

quruluĢ, bir-biriylə əlaqəsiz olduğu düĢünülən müxtəlif sahə və axınlar arasındakı (mal və xidmət ticarəti, 

texnologiya transferi, sərmayə hərəkətləri kimi ) əlaqənin əslində nə qədər güclü olduğunu ortaya 

qoymuĢdur. Rəqabət gücü  Mikro (iĢlətmə və sənaye) və Makro (ölkə) nəzəriyyə ilə təyin olunmuĢdur. 

Mikro səviyyəli yanaĢmada ölkə daxilində iĢlətmələr arasındakı rəqabət və bu rəqabətin milli/beynəlxalq 

bazardakı təsirləri araĢdırılarkən, makro yanaĢmada ölkənin beynəlxalq rəqabətdəki mövqeyi üzərində 

dayanılmıĢdır.  (17) 

Məlumdur ki, bazar rəqabətdən asılı olaraq iki əsas tipə ayrılır: azad rəqabətli bazar (mükəmməl 

rəqabət) və qeyri-mükəmməl rəqabətli bazar. Mükəmməl rəqabətli bazar özündə cəmiyyətin resurslarının 

daha rasional istifadəsini, məhsul istehsalına çəkilən ictimai xərclərin minimumlaĢdırılmasını əks 

etdirir.Qeyri-mükəmməl rəqabət forması eyni zamanda özündə xalis inhisarçılığı, inhisarçı rəqabəti, 

oliqopoliyanı birləĢdirir və mükəmməl rəqabət zamanı yaranan tarazlıqdan yayınma halını əks etdirir.Ġnhi -

sarçılıq Ģəraitində əgər qiymət üzərində nəzarət müəyyən bir həddi keçərsə, cəmiyyətin iqtisadi əsasını 

dağıdar və məhv edər, iqtisadiyyatda inkiĢaf getməz.Qiymətlər haqqında gizli saziĢlər, süni defisitlərin 

yaranmasına səbəb olur.Buda haqqsız rəqabətə gətirib çıxardar.Haqqsız rəqabət haqqında Azərbaycan 

respublikasının qanununda göstərilir ki, bu qanun haqsız rəqabətin qarĢısının alınmasının və aradan 

qaldırılmasının təĢkilati-hüquqi əsaslarını müəyyən edir, sahibkarlıq fəaliyyətinin ədalətli üsul larla 

aparılmasına hüquqi zəmin yaradır, bazar subyektlərinin haqsız rəqabət metodlarından istifadəyə görə 

məsuliyyətini nəzərdə tutur. (2) 

Mikroiqtisadiyyat nəzəriyyəsi isə mükəmməl və qeyri-mükəmməl rəqabət arasında fərq qoymaqla 

belə bir nəticə yaratdı ki, mükəmməl rəqabətdən baĢqa resursların yerləĢdirilməsi üzrə daha səmərəli 

sistem yoxdur.Nəzəriyyəyə uyğun olaraq, rəqabət Ģirkətləri yeni məhsulları, xidmətləri və texnologiyanı 

inkiĢaf etdirməyə həvəsləndirir, bu da müĢtərilər üçün daha geniĢ seçim və keyfiyyət deməkdir.GeniĢ 

seçim inhisar və ya oligopoliya bazarlarına müqayisədə həm də aĢağı qiymətlərə səbəb olur. 

 Fərz edək ki,qarĢımızda mükəmməl rəqabətin hökm sürdüyü bazar vardır.Mükəmməl rəqabətli 

bazar iki əsas xarakterik cəhətlə ifadə olunur:satıcılıar tərəfindən təklif olunan bütün əmtəələr eynidir;  

tələb və təklifin miqdarı bazarın qiymətinə təsir etmək gücündə deyidir.Beləki,mükəmməl rəqabətdə 

alıcılar və satıcılar bazar qiymətlərini məlum bir Ģey kimi qəbul etməlidirlər,onlar bu qiymətləri qəbul 

edilən qiymətlər adlandırırlar.Real həyatda mükəmməl rəqabət anlayıĢına minlərlə fermerin taxıl satdığı 

və milyonlarla alıcının bugda və bugda məhsullarını aldıgı taxıl bazarı  daha çox uygun gəlir.Heç bir alıcı 

və satıcı bugdanın qiymətinə təsir etmir,onu məlum bir Ģey kimi qəbul edirlər.Bununla belə, çox lu əmtəə 

və xidmətlər bazarlarında rəqabət qeyri-mükəmməldir.Bəzi bazarlarda ancaq bir satıcı olur və qiyməti də 

o müəyyən edir.Belə məhsul satan inhisarçı adlanır.Buna kicik bir Ģəhərdə və ya qəsəbədə kabel 

kompaniyası misal ola bilər.Çünki televiziya tamaĢaçıları baĢqa provayder xidmətlərinə müraciət etmək 

imkanına malik deyillər.Bir sıra bazarlarda isə bir neçə satıcı olur ki, onlarda heç  də həmiĢə mürtəce 
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rəqabətə meyilli olmurlar.Bazarın belə tipi oliqopoliya adlanır.Məs: əgər iki iri Ģəhər  arasında aviasiya 

daĢımalarını 2-3 kompaniya  həyata keçirirsə, onlar aviabiletlərin qiymətini yüksək səviyyədə saxlamaq 

üçün rəqabətdən qacmağa cəhd edirlər.Bir çox bazarlarda bəzi satıcılar öz xarakterlərinə görə fərqli 

əmtəələr təklif etdiklərindən, həmin məhsulların qiymətlərini müəyyən  etmək imkanına malik 

olurlar.Belə bazar inhisarçı rəqabətli bazar adlanır (məs:proqram təminatı istehsalı).Bazarın bir -birilə 

rəqabət edən çoxlu mətn redaktorları təklif etməsinə baxmayaraq, hər bir proqram öz xüsusiyyətinə görə 

baĢqalarından fərqlənir və müəyyən qiymətə malik olur.Bazarın bu müxtəlif tiplərinə baxmayaraq, 

mükəmməl rəqabətli  bazarların təhlilindən xüsusi çətinlik törətmir.Bundan baĢqa, bazarların əksəriyyəti 

rəqabətin dərəcəsinə görə də xarakterizə olundugundan, mükəmməl rəqabət Ģəraitində tələb və təklifin 

öyrənilməsində əldə olunan biliklər daha mürəkkəb bazarların təhlilində istifadə edilir(3,93 -95) 

Demokratik dövlətdə müxalifət, iqtidar,siyasi partiyalar arasındasaglam siyasi rəqabət 

olmalıdır.Siyasi rəqabət dedikdə hər bir dövlətin daxilində və ya xaricində siyasi liderlər və ya siyasi 

partiyalar və ya siyasi təĢkillatlar arasında liderlik uğrunda mübarizə baĢa düĢülür.Siyasi rəqabət tarixinə 

nəzər saldıqda məlum olur ki, strategiya əsaslı siyasi rəqabətin "rasional seçim" modelləri politologiya 

çərçivəsində mühüm altı-sahəni müəyyən edir. Həmin modellərin substantiv nəzər mərkəzi Hotelling və 

Dovnsdan irəli gələn nəzəri ənənədə ayrı-ayrı vətəndaĢların səsləri üçün partiyalar arasında seçki rəqabəti 

ola bilər. Bu Axelrod və de Svaan tərəfindən davam etdirilən geniĢ ədəbiyyatda (18) heç bir partiyanın 

əksəriyyət səslərə malik olmadığı qanuni seçkilərdən sonra hökümətin idarə edilməsi üçün partiyalar 

arasında rəqabət ola bilər. Bu, həmçinin müxtəlif qanunverici idarə üzvləri - məsələn, müxtəlif 

qanunverici palata üzvləri və ya komitə və plenar qanunvericilik üzvləri arasında rəqabət ola bilər. Həmin 

iĢlərin əksər hissəsi də əsasən siyasi rəqabətin statik modellərinə əsaslanır.Qərar qəbuluna təsir edən 

amillər arasında qarĢılıqlı təsir haqqında ümumi qaydaları müəyyən edən model mövcudur.Bu model 

ekzogen olaraq müəyyən edilən qanuni yerin bölüĢdürülməsi və yaxud seçicinin ideal səviyyələrinin 

təsviri kimi parametrləri ilkin amil olaraq qəbul edir. Modelin təhlili  tipik olaraq, stasionar tarazlıq və ya 

bəzən də "xaotik" tarazlığın pozulması kimi xarakterizə edilən "nəticələri" verməkdən ötrü mövcud qayda 

və parametrlərin, əsas qərar qəbuledici amillərin qarĢılıqlı Ģəkildə necə təsir etdiyini təsvir edir.Əsas 

intellektual missiya model əlaqələrindən siyasət haqqda daha ümumi real nəticə çıxarma niyyəti ilə 

parametr dəyərləri və tarazlıq nəticələri arasında məntiqi əlaqələri araĢdırmaqdan ibarətdir.Bu yanaĢma 

ötən onilliklərdə çox məhsuldar olmuĢdur.Belə ki, nəzəriyyəçilər modelləri müəyyən etmək üçün səviyyə 

təyin edə bilmiĢlər.Bu həm analitik olaraq izlənmək üçün asandır, həm də siyasət haqqda əhəmiyyətsiz 

olmayan nəzərə çarpacaq dərəcədə intuitiv təkliflərin analitik olaraq sübut olunması üçün kifayət qədər 

təcrübəlidir. Ġntellektual sənayenin bu sahəsindən geri qaldıqda, biz bir tərəfdə müəyyən edilən "böyük" 

bir Ģeydən təsirlənə və ola bilsin ki, bu çərçivədə iĢləyənlər tərəfindən demək olar ki, unudula bilərik. 

Siyasətin əksər tələbələri, həm təcrübəçilər, həm də akademik analitiklər siyasi rəqabəti daimi hərəkətdə 

olan sistem kimi görməyə meyillidirlər. Bundan əlavə, onlar daimi hərəkəti xaotik  qeyri -stabilliyin 

təzahürü kimi deyil, "normal" iĢ vəziyyəti kimi qəbul edirlər. Eyni zamanda, onlar siyasi rəqabətin ar ası 

kəsilməz hərəkətini endogen dinamikaya malik hesab edirlər - bütün aktyorların c dövrəsində etdiklərinin 

cəmi birbaĢa prosesə qayıdır və bütün aktyorların c+1 dövrəsində etdiklərinə təsir edir. Beləliklə, siyasət 

inkiĢaf edir(18). 

Siyasi iqtisadiyyat tələbləri tərəfindən istifadə edilən siyasi rəqabətin formal modeli, siyasi 

partiyaların heç bir rol oynamadığı modeldir.Həmin model qırx ildən artıqdır ki, Anthony Dovns 

tərəfindən təqdim olunmuĢdur.Bu model, siyasətlə məĢğul olmaq üçün yeganə motivasiyası  vəzifəyə və 

gücə malik olmaq olan namizədlər arasındakı rəqabəti təsvir edir.Seçicilərin siyasətlər və qaydalar 

haqqında düĢünməsinə baxmayaraq, namizədlər bu haqqda düĢünmürlər; onlar üçün siyasət sadəcə olaraq 

inkiĢaf edən kariyera üçün giriĢ bileti kimi istifadə edilə biləcək bir vasitə və ya alətdir.Siyasi partiyalar, 

demokratiya tarixi ərzində siyasətlərə diqqət yetirirlər, çünki onlar vətəndaĢların maraqlı qrupları 

tərəfindən formalaĢdırılır.Buna görə də, Dovnsian modeli partiya rəqabətinin dəqiq modeli kimi nəzərdən 

keçirilə bilməz.Demokratik tarix, dövlətdə maraqlı qrupları mükəmməl Ģəkildə təqdim edən partiyalar 

arasında mövcud olan rəqabətdən biridir.Rəqabət aparan maraq qrupları, hökümət tərəfindən icra olunmalı 
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siyasətlərə dair müxtəlif üstünlüklər ilə təqdim edilə bilər. Tarixi olaraq dəqiq model, siyasi rəqabəti 

siyasətlərə dair üstünlüyə malik olan tərəflər arasındakı rəqabət kimi qeyd edir və onların siyasi rəqabət 

―oyununda‖ üstünlük sırasının maksimallaĢdırılması siyasətini təklif etməyə çalıĢan tərəflər arasında 

mövcudluğunu təsdiq edir. Bu model Donald Vittman tərəfindən təqdim edilmiĢdir, lakin o, indiyədək 

dəqiq Ģəkildə iĢlənməmiĢdir və yalnız az sayda tədqiqatçılar tərəfindən müxtəlif dərəcədə istifadə 

edilmiĢdir. Vittman modeli isə Dovns modeli ilə müqayisədə iki Ģəkildə istifadəçilər üçün daha az 

əlveriĢlidir: birincisi, Dovns  siyasəti ilə müqayisədə Vittman siyasəti ilə siyasi mühitin 

müəyyənləĢdirilməsi üçün daha çox məlumat tələb olunur (məsələn, burada aktiv siyasi partiyaların 

üstünlükləri müəyyənləĢdirilməlidir) və ikincisi, qeyri-müəyyənlik olduqda, tarazlığa nail olunması üçün 

Vittman modelində daha mürəkkəbdir. Lakin Albert EynĢteyinin dediklərinə əsasən, yaxĢı elm mümkün 

qədər asan, lakin daha sadə olmayan modellerin qurulmasından ibarətdir və bu halda,  Dovns modelini 

çox sadə qəbul edilir. Onun sadəliyinin dəyəri isə siyasətin siyasi rəqabətdən kənarlaĢdırılmasındadır.John  

E.Roemr qeyd edirdiki, demokratiya Ģəraitində siyasi partiyalar arasında daha sistematik və  müasir 

rəqabət nəzəriyyəsini iĢləməyə çalıĢmıĢdır. Dovns modelinin yalnız bir seçim olmamasına baxmayaraq, o, 

həmçinin, rəsmi siyasi nəzəriyyə üçün onun mühüm rol oynaması baxımından Dovns nəzəriyyəsini də 

iĢləmiĢdir.Bundan əlavə, partiyalar arasında rəqabət nəzəriyyəsi opportunistik siyasətçilər arasındakı 

rəqabətdən fərqli olaraq Dovns tarazlığından fərqlənən siyasi tarazlığı yaradır. Bununla da, müəyyən 

vəziyyətlərdə, rəqabətin  tərəflər arasında baĢ verməsinə baxmayaraq, nəticə fərqlənmir.O, tarixi ola raq 

qeyri- real olan hallarda eyni tarazlıq siyasətlərini proqnozlaĢdıran iki modelin olduğunu iddia edir, 

onlarda isə qeyri- müəyyən seçkilər mövcud deyil (19). 

Siyasətdə də rəqabət olur.Demokratiyadaki seçkilər müəyyən idarədə yer qazanmaq məqsədini 

daĢıyan yarıĢdır. BaĢqa sözlə desək  iki və ya daha çox namizədlər bir biri ilə hakimiyyətə çatmaq üçün 

mübarizə aparırlar. Qalib gələn müəyyən müddətə seçilmiĢ ofisdə növbəti seçkilərə qədər yer alır.Əlavə 

olaraq hökümətdə də qaçılmaz rəqabət mövcüddur.Partiyalar arasında və daxilində hakimiyyət üzrə 

rəqabət gedir, idarələr büdcədən alınan vəsaitlər üzrə yarıĢırlar.Hökümətlər də bir biri ilə 

yarıĢdadırlar.Ölkələr dünyada siyasi və hərbi yollar ilə nüfuzunu artırmağa çalıĢırlar.Misal üçün ABġ və 

Sovet Ġttifaqı arasında soyuq müharibə baĢ verirdivə ikisi də digər ölkələrə təsir göstərirdilər. Bu cür 

rəqabət ölkələr arası münasibətləri gərginləĢə və müharibəyə səbəb ola bilər(20).  

Siyasi rəqabət, siyasi güc uğrunda rəqabət aparılmasıdır. O, hökümətin rəsmi  qərar qəbuletmə 

prosesini və dövlət siyasəti məsələlərinə dair fəaliyyətini müəyyənləĢdirmək və onlara təsir göstərmək 

qabiliyyəti üçün (dövlət siyasətinin məzmununu və istiqamətini formalaĢdırmaq və idarə etmək qabiliyyəti 

üçün) aparılan rəqabətdir.  

Siyasi cəmiyyətdə hökümətin, dövlət siyasətinə dair rəsmi qərarlar qəbul edən və onları yerinə 

yetirən zaman həmin cəmiyyətdə yaĢamağın faydalarını və dəyərlərini cəmiyyətin müxtəlif fərdləri və 

qrupları arasında bölüĢdürdüyü müĢahidə edilir.Bu prosedə bölüĢdürmə bərabər getmir.Belə ki, 

cəmiyyətin bəzi seqmentləri, hökümətin qərar qəbuletmə prosesi və tədbirləri vasitəsilə paylanılması və 

ya bölüĢdürülməsi mümkün olan daha çox fayda, mükafat və üstünlüklər qəbul edir. Cəmiyyət isə digər 

seqmentləri daha çox xərclərə və yüklərə tab gətirməyə məcbur olur.  

Siyasi həyatın bu əsas faktı cəmiyyət daxilində siyasi münaqiĢənin baĢlıca mənbəyidir.Bu, höküməti 

idarə etmək və rəsmi olaraq onun formal – hüquqi gücündən istifadəyə dair qərar qəbul etməkdə baĢ verən 

mübahisələrin siyasi təsiri üçün davamlı rəqabətin ilkin səbəbidir.Bundan əlavə, bu, dövlətdə rəsmi 

vəzifələrə malik olan və hökümətin rəsmi-hüquqi səlahiyyətindən istifadə qaydasını müəyyənləĢdirən 

Ģəxslərin rəsmi qərarlarına təsir göstərmək, onları Ģərtləndirmək və formalaĢdırmaq qabiliyyəti üçün ayrı- 

ayrı qruplar və fərdlər arasındakı davamlı rəqabətin (siyasi təsir üçün davamlı rəqabətin) ilkin səbəbidir. 

Hökümətin resursları və dəyərləri qeyri- bərabər Ģəkildə bölüĢdürməsi siyasi hakimiyyət və siyasi təsir  

üçün davamlı rəqabətin  (siyasi güc üçün davamlı rəqabətin) əsas mənbəyi və ilkin səbəbidir.  

Müxtəlif fərdlər və qruplar cəmiyyət daxilində müxtəlif Ģəkildə mövcuddur.Bu da hökumətin 

dəyiĢən və rəqabətcil maraqlarını reallaĢdırır, nəticədə  hər hansı qərarının və ya fəaliyyətin müxtəlif 

insanlara müxtəlif Ģəkildə:bəzi seqmentləri üçün əlveriĢli, baĢqaları üçün isə zərərli olması ehtimalını 
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doğurur. Bu səbəbdən də, cəmiyyətdə davamlı siyasi konflikt, hökümətin bölüĢdürdüyü resurslara kimin 

daha çox, kimin daha az malik olacağına dair cəmiyyətin müxtəlif seqmentləri arasında davamlı münaqiĢə 

cəmiyyətdə kimin hökümət tərəfindən ayrılan və ya bölüĢdürülən faydaları, mükafatları və üstünlükləri 

daha çox qəbul edəcəyinə və kimin hökümət tərəfindən müəyyənləĢdirilən yüklərə və xərclərə məruz 

qalacağına dair davamlı, sonsuz ziddiyyət və rəqabət mövcuddur.  

Maraq siyasi realizmdə tədqiqatçının düĢüncələrini və beynəlxalq siyasətin təzahürünü bir-birinə 

bağlayan əsas kateqoriyasıdır. Marqentauya görə siyasətdə maraqlar hakimiyyəti nəzərdə tutur. Siyasətçi 

maraqnaminə rasional fəaliyyət göstərir və onun səbəblərindən, üstünlüyündən, peĢə və əxlaqi 

keyfiyyətlərindən asılı olmayan bütöv xarici siyasət aparır. Lakin psixoloji fenomen də mövcuddur: 

siyasətçinin maraqlı olması və ya onun emosiyaları nəticəsində təhriflər. Ona görə də onun xarici siyasətin 

gediĢini baĢa düĢmək və öz biliklərini uğurlu siyasi hərəkətlərə tətbiq etmək qabiliyyəti - onun zəkası, 

iradəsi və praktik fəaliyyəti vacibdir.  

Siyasi prosesdə aktiv iĢtirakçılara çevrilən zaman fərdlər və qruplar siyasi güc əldə etməyə və 

maraqları onların maraqları ilə toqquĢan və ziddiyyətdə olan fərdlərin və qrupların fəaliyyətinin qarĢısını 

almağa və ya onu minimallaĢdırmağa çalıĢırlar.Bu, siyasi güc və ya nüfuz üçün rəqabət koaliasiya ilə 

siyasi konfliktlərdə iĢtirak edən və rəqabət aparan siyasi iĢtirakçıların bir koalisiyası və ya 

ittifaqıdır.Bütün bunlar üzvlərə və dəstəkçilərə ayrılan faydaların artırılması və onlar üçün nəzərdə tutulan 

xərclərin azaldılması – onların hökümətin qərarlarından və fəaliyyətindən nəticələnəcək itkiləri 

minimallaĢdırması və faydaları maksimallaĢdırması ilə hökümətin müvafiq bölgüsünü formalaĢdırmaq və 

ona nəzarət etmək üçün yerinə yetirilir. 

BaĢqa sözlə, Marqentaunun siyasi realizm prinsiplərinə görə dövlətlərin qarĢılıqlı münasibətlərinin 

əsasını dəyiĢilə bilən maraqlar  təĢkil edir. Siyasi realizm milli maraqların müdafiə edilməsini xarici 

siyasətin düzgünlüyünün baĢlıca meyarı hesab edir. Lakin siyasi realizm milli dövlətin  tamamilə baĢqa 

xüsusiyyətli, əsasən texniki imkanlara və gələcəyin tələblərinıə cavab verən hansısa törəmə ilə 

əvəzlənməsinə də yol verir. Amma milli strukturların fövqündə olan strtukturların yaradılması zamanı 

milli dövlətlə milli strukturların fövqündə olan strukturların maraqları arasında maraqlar (ziddiyyətlər) 

toqquĢması yaranır. Misal olaraq göstərmək olar ki, Yer kürəsində ətraf mühitin qorunması naminə 

ölkələrin əksəriyyəti özlərinin milli maraqlarının ziddinə olaraq, Kioto Protokolunu imzalamıĢ və bu 

protokolu icra etməkdədirlər. 

Azad və rəqabətli, konstitusiyalı demokratik siyasət rejimində, (məs., Kanada, Britaniya, ABġ) 

cəmiyyətdəki müxtəlif qruplar və təĢkilatlar siyasi rəqabətdə iĢtirka edirlər. Bu rəqabət: siyasi partiyalar 

və siyasi səlahiyyət; siyasi maraq qrupları və siyasi təsirlər üçün aparılır.  

Siyasi partiyalar və siyasi səlahiyyət üçün rəqabət zamanı rəqib siyasi partiyalar (məs., ABġ -da 

Demokrat və Respublikaçı partiyalar, Kanadada Liberal və  Mühafizəkarlar partiyaları, Britaniyada isə 

Əmək və Mühafizəkarlar partiyaları) əsasən siyasi nüfuz və güc üçün rəqabət aparırlar. Siyasi partiyalar 

bütöv siyasi ictimaiyyəti idarə etmək üçün legitim səlahiyyət və hökümətin birbaĢa nəzarəti və dövlət 

səlahiyyətinin necə və hansı məqsədlər üçün istifadə edildiyini rəsmi olaraq qərarlaĢdırmaq üçün legitim 

hüquqlar uğrunda rəqabət aparırlar. Hər bir siyasi partiya, dövlətin əsas siyasətini müəyyənləĢdirən 

vəzifələrdə öz aparıcı siyasi liderlərini yerləĢdirməyə  və bununla da, onlara bütöv siyasi cəmiyyətin 

adından çıxıĢ etmək və qərar qəbul etmək hüququnu verməyə çalıĢırlar. Partiyasının namizədliyini irəli 

sürən və onun əsas dövlət vəzifəsi üçün qanunverici idarəetmə üzvü kimi seçicilər tərəfindən seçilməsinə 

çalıĢan ayrı-ayrı namizədlər səlahiyyətli qərar qəbuletmə prosesində və dövlət tərəfindən həyata keçirilən 

tədbirlərdə rəsmi iĢtirakçı olmaq hüququ uğrunda rəqibləri ilə rəqabət aparır.  

 Siyasi maraq qrupları və siyasi təsirlər üçün rəqabət zamanı siyasi maraq qrupları və ya təzyiq 

qrupları siyasi güc və nüfuz üçün, yəni, siyasi təsir üçün bir- birilə rəqabətdədirlər.Dövlət siyasətinin tək 

bir sahəsində ümumi maraqlara və baxıĢlara malik olan üzvlərə malik siyasi maraq qrupu öz diqqətini, 

enerjisini və resurslarını xüsusi siyasət sahəsinə yönəldir və onlar burada siyasi nüfuz əldə etməyə 

çalıĢırlar.Siyasi maraq qrupu, onun üzvlərinin ümumi maraqlara və baxıĢlara malik olduğu siyasi sahədə 

hökümət qərarlarına və tədbirlərinə dair üstün təsirini göstərməyə və tətbiq etməyə etməyə çalıĢır. Bu 
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siyasi maraq qruplarına dair nümunələrə aĢağıdakılar daxildir: dövlət təhsili sahəsində, xüsusilə də, ibtidai 

və orta məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinə təsir edən siyasətlər baxımından Milli Təhsil Assosiasiyası 

(NEA) və Valideyn –Müəllim Assosiasiyası (PTA); dövlət təhsili sahəsində NEA və Amerika Müəllimlər 

Federasiyası (AFT); sivil hüquqlar, bərabər imkanlar və təsdiqləyici tədbirlər qanunvericiliyi sahəsində 

Xalqın ĠnkiĢafı üçün Milli Assosiasiya (NAACP); hüquq pozuntuları – islahat qanunvericiliyi sahəsində 

Amerika Məhkəmə HüquqĢunaslarının Assosiasiyası; Enerji və nəqliyyat siyasətində Amerika Neft - 

Kimya Ġnstitutu və neft Ģirkətləri; milli səhiyyə sığortası sahəsində Amerika Tibb Assosiasıyası (AMA) və 

Amerika Təqaüdçülər Assosiasiyası (AARP); dövlət qərarlarının və tədbirlərinin Cəmiyyətin 

Təhlükəsizliyinə və digər təqaüd proqramlarına təsir etdiyi sahələrdə AARP; müharibə veteranlarının 

maraqlarının mühüm hesab olunduğu siyasi sahələrdə Amerika Legionu, Xarici müharibələrin Veteranları 

(VFW) və digər veteran təĢkilatları; ətraf mühit nizamlayıcı siyasət sahəsində Mülkiyyət Hüquqlarının 

Müdafiəçiləri, Sierra Club və Milli Audubon Cəmiyyəti; Silahlara nəzarət qanunvericiliyi üzrə Silahların 

saxlanılması hüququ üzrə VətəndaĢ Komitəsi, Silah qəddarlığının və zorakılığının qarĢısının alınması 

Mərkəzi, Headgun Contral, Ġnc; abortların qarĢısının alınması və tənzimlənməsi sahəsində Milli Həyat 

hüquqları Komitəsi, Milli Abort Hüquqları Tədbiri Liqası (NARAL), Amerika PlanlaĢdırılmıĢ Valideynlik 

Federasiyası, Milli Qadınlar TəĢkilatı (NOW) və Amerika VətəndaĢ Azadlıqları Birliyi (ACLU); 

homoseksuallar ilə əlaqəli qanunvericilik sahəsində Milli Gey və Lezbiyan TapĢırıq Qrupu; minimum 

əmək haqqı qanunvericiliyi sahəsində Amerika Sənaye TəĢkilatlarının Əmək Konqresi Federasiyası; 

dövlət xərcləri, vergiqoyma və vergi ödəyəcilərinin hüquqlarının müdafiəsi sahəsində Yerli vergiödəyi-

cilərinin Birliyi; Ġmmiqrasiya qanunvericiliyi sahəsində Ġmmiqrasiya Ġslahatları üzrə Amerika 

Federasiyası; yayım spektrində dövlət kanallarının bölüĢdürülməsini tənzimləyən milli siyasət sahəsində 

Milli Teleradio Assosiasiyası (NAB); BirləĢmiĢ ġtatların hərbi müdafiə siyasəti sahəsində Amerika 

Təhlükəsizlik Konsulu və Güc ilə Sülh Koalisiyasıvə Ġsrail ilə əlaqəli ABġ xarici siyasəti  sahəsində 

Amerika Sionist TəĢkilatı (ZOA), Hadassah və digər Yəhudi təĢkilatlar. Yuxarıda qeyd olunan maraq 

qruplarının hər birinə müvafiq olan hallarda, qrup liderləri ümumi maraqlara və baxıĢlara malik üzvləri 

olan qrupun maraqları sahəsində dövlətin vəzifəli Ģəxsləri və siyasi sahədə fəaliyyət göstərən təĢkilatların 

rəsmi qərarlarına və fəaliyyətlərinə təsir etmək, onları Ģərtləndirmək və formalaĢdırmaq qabiliyyətini 

inkiĢaf etdirməyə və effektiv Ģəkildə istifadə etməyə çalıĢırlar.  

Siyasi maraq qrupu siyasi təsirini aĢağıdakı fəaliyyət və tədbirlər vasitəsilə inkiĢaf etdirir və 

qoruyub saxlayır: hökümətin icraedici sahəsində üzvlərə və vəzifəli Ģəxslərə qanunvericilik ilə əlaqəli 

dəstək göstərilməsi, onları rəsmi qərarlara və tədbirlərə təsir edən uğurlu cəhdlərdə inandırıcı arqumentlər 

və məlumatlar ilə təmin etmək; dövlət orqanı üçün namizədlərin seçki kampaniyalarına pul yardımı 

edəcək siyasi tədbirlərlər komittələrinin yaradılması; namizədlərin siyasi dəstəyin digər növləri ilə təmin 

edilməsi;xüsusi qanunvericilər və digər dövlət vəzifələrinə yönəldilən yazılı kampaniyaların 

keçirilməsi;media tədbirlərinin keçirilməsi və dramatik, diqqəti cəlb edən xəbər baĢlıqlarının 

formalaĢdırılması; xəbər mediyasının və ictimaiyyətin diqqətini cəlb edən kütləvi tədbirlərin və 

nümayiĢlərin keçirilməsi; qanunverici və ya icraedici orqanın qərarlarının icrasının qarĢısının alınması 

üzrə məhkəmədə iddia qaldırmaq; siyasi reklam kampaniyalarının keçirilməsi, məs., poçt və ya kütləvi 

informasiya vasitələri vasitəsilə siyasi təbliğatın yayılması.  

Siyasi maraq qrupu, siyasi səlahiyyət və ya nüfiz üçün, eləcə də bütün siyasi cəmiyyəti tənzimləmək 

və idarə etmək üçün rəsmi – hüquqi hüquqlar üçün mübarizə aparmır.Əsas siyasi partiyadan fərqli olaraq, 

siyasi maraq qrupu seçilən dövlət orqanı üçün namizədliyi rəsmi olaraq irəli sürmür və onları öz adı ilə 

bildirir.Bunun əvəzinə, o, bir və ya bir neçə dövlət siyasəti sahəsində hökümətin siyasi qərarlarını və 

fəaliyyətlərini formalaĢdırmaq üçün əlveriĢli siyasi təsiri inkiĢaf  etdirməyə və səfərbər etməyə 

çalıĢır.Ümumilikdə dövlət siyasətinə təsir göstərmək cəhdindən baĢqa, maraq qrupu məhdud sayda, əsasən 

də, bir siyasi sahədə dövlət siyasətinə təsir göstərilməsi və onun formalaĢdırılmasına dair cəhdlərə xüsusi 

diqqət yetirir. 

Əgər iki maraq qrupu dövlət siyasətinin bir sahəsində fərqli və ziddiyyətli maraqlara və baxıĢlara 

malikdirsə, yəni, xüsusi siyasət sahəsində bir qrupun ümumi maraqları və baxıĢları həmin siyasət 
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sahəsində digər qrupun ümumi maraqları və baxıĢları ilə toqquĢarsa və ziddiyyətdə olarsa, bu zaman 

mübarizə aparan qruplar həmin siyasət sahəsində dövlətin idarəetmə qərarlarına təsir göstərmək imkanı və 

fürsəti üçün rəqabət aparacaqlar. Məsələn, Milli Silah Assosiasiyası (NRA) və Headgun Control, Ġnc. təĢ -

kilatı dövlətin qanunları və silahlara nəzarət edilməsi sahəsində ziddiyyətli maraqlara və baxıĢlara 

malikdir.Handgun Control Ġnc. ayrı- ayrı vətəndaĢlar tərəfindən silahların hüquqi Ģəkildə əldə edilməsini 

kəskin Ģəkildə məhdudlaĢdıran federal və dövlət qanunlarını irəli sürür, NRA isə güclü Ģəkildə həmin 

qanunvericiliyə qarĢı çıxır. (21)Ġki maraq qrupu bir-biri ilə Konqresin və dövlət qanunvericiliyinin 

qərarlarına təsir etmək qabiliyyəti üzrə mübarizə aparırlar, lakin silahlara nəzarət qanunvericiliyi tək lif 

edilir və həmin qanun qəbul edən orqanlar tərəfindən nəzərdən keçirilir.  

Digər nümunə olaraq, deyə bilərik ki, Milli Audubon Cəmiyyəti və Mülkiyyə Hüquqlarının 

Müdafiəçiləri bataqlıq və heyvanat aləminin təbii yaĢayıĢ mühitlərini qorumaq üçün ətraf mühitin 

tənzimləyici siyasəti sahəsində siyasi təsir üçün rəqabət aparırlar. Belə ki, Milli Audubon Cəmiyyəti özəl 

olaraq malik olunan mülkiyyət və əmlak daxil olmaqla, bataqlıq  heyvanat aləminin təbii yaĢayıĢ 

mühitlərinin məhvini və əhəmiyyətli Ģəkildə dəyiĢdirilməsini qadağan edən federal və dövlət 

qanunvericiliyini dəstəkləyir, Mülkiyyət Hüquqlarının Müdafiəçiləri isə onların daha az sərt müdafiəsini 

təmin edərək, həmin qanunvericiliyə qarĢı çıxır. 

Qısaca olaraq qeyd edə bilərik ki, siyasi maraq qrupları məsələyə özəl, əraziyə özəl və siyasi 

təĢkilatlar kimi müəyyənləĢdirilir.Maraq qrupu xüsusi dövlət siyasəti məsələlərinə, adətən vahid siyasət 

sahəsinə dair dövlətin qərar qəbuletməsi və tədbirlərinə dair siyasi təsirlərdən istifadə etməyə çalıĢır.Bir 

maraq qrupunun ümumi maraq və baxıĢları digər maraq qrupununkular ilə ziddiyyət təĢkil etdikdə, bu 

zaman iki qarĢı tərəf bir-birilə dövlətin xüsusi məsələlərə dair qərar qəbuletmə və fəaliyyətinə müvafiq 

siyasi təsiri üçün rəqabət aparırlar.Ġdeoloji oriyentasiyalı təĢkilat olmadıqda, maraq qrupu dövlət 

siyasətinin bütün və ya əksər sahələrinə siyasi təsirin icrasında  maraqlı deyil, nə də o, öz adına 

bütövlükdə siyasi icmanı idarə etmək, icma, səlahiyyət və qanunverici qərarların qüvvəyə mindirilməsi 

üçün rəsmi-hüquqi səlahiyyət - siyasi səlahiyyət əldə etməyə və ya onu icra etməyə çalıĢmır.(21)  

Beynəlxalq münasibətlər fənnində bir birinə zidd olan ümumi nəzəriyyələr və ya nəzəri 

perspektivlər yer alır.Siyasi realizm beynəlxalq siyasətin mənzərəsidir və onun rəqabət və mübahisəli 

tərəfini vurğulayır. O, adətən əməkdaĢlığı vurğulamağa meyilli olan idealizm və ya liberalizmlə qarĢı -

qarĢıya qoyulur.  Realistlər beynəlxalq arenada öz təhlükəsizliklərinin qeydinə qalan, milli maraqların 

müdafiə edən və güc üçün mübarizə aparanları əsasən dövlətlər hesab edilər (23).Universal əxlaqi 

prinsiplər öz mücərrəd ifadəsində dövlət fəaliyyətinə tətbiq edilə bilməz və onlar konkret zaman və məkan 

müstəvisindən keçməlidir. Millət üçün siyasi fəaliyyətin nəticələrinin hesablanması kimi anlaĢılan 

ehtiyatlılıq siyasi əxlaqın tərkib hissəsi və siyasətdə ali ləyaqətdir.  Konkret millətin əxlaqı universal 

əxlaq qanunları ilə eyni deyil. Dövlətlərin özlərinin əxlaq idealları, yaxud Tanrı naminə bir -birini məhv 

etməyə çalıĢmamaları üçün elə bir siyasət yeritmək lazımdır ki, digər millətlərin maraqlarına hörmət 

göstərsin və eyni zamanda, öz millətinin maraqlarını da müdafiə etsin və önə çəksin. Siyasətdə 

mülayimlilik əxlaqi mühakimələrin mülayimliliyinin inikasıdır. Göründüyü kimi, realis tlərin güc və Ģəxsi 

maraqları vurğulamalarının mənfi tərəfi daha çox etik normaların dövlətlər arasındakı əlaqələrə uyğunluğu 

ilə bağlı onların skeptizmidir.Milli siyəsət hakimiyyət və qanun dövləti olduğu halda, onların iddiasına 

görə beynəlxalq siyasət müəyyən qədər dövlətlər arasında aktiv və ya potensial konfliktlə xarakterizə 

edilən ədalətin olmadığı sahədir. 

Bununla belə, heç də bütün realistlər beynəlxalq əlaqələrdə etikanın mövcud luğunu danmırlar.Belə 

ki, Morqantauya görə rasionallıq və əxlaq tələbləri arasında ziddiyyətlər  olmamalıdır. Gerçək insan həm 

―iqtisadi insan‖, həm ―siyasi insan‖, həm ―etik insan‖, həm də ―dini insan‖dır. Siyasi realizm‖ məktəbi 

nəzəriyyəsində H.Morgentau, onun həmkarları və ardıcılları beynəlxalq münasibətlərdə XX əsrin ikinci 

yarısında (xüsusən də ABġ-nin Vyetnamdakı məğlubiyyətindən sonra) baĢ verən dəyiĢiklikləri 

qiymətləndirərkən onların getdikcə daha çox milli maraqlarla yanaĢı, dünya birliyinin ümumi maraqlarını 

qəbul etdiyi aydın ifadə olunur. 
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Bütünlükdə, klassik realizm milli maraq anlayıĢını vurğuladığı halda, o, "hər Ģeyin dövlət 

səbəbindən bəraət aldığını" göstərən Machiavellian doktrinası deyil.  Eləcə də, o müharibə və ya konflikti 

tərənnüm etmir.Klassik realistlər beynəlxalq siyasətdə mənəvi mühakimənin mümkünlüyünü inkar 

etmirlər.Onlar siyasi reallıqları nəzərə almayan moralizmi - mücərrəd mənəvi mühakiməni tənqid edirlər. 

Onlar ali dəyəri dərrakəyə əsaslanan uğurlu siyasi fəaliyyətə: özünün mümkün siyasi nəticələri əsasında, 

verilən mümkün alternativlər arasından düzgünlüyü mühakimə etmək qabiliyyətinə aid edirlər.  

Realizm müxtəlif yanaĢmaları əhatə edir və uzun nəzəri ənənəyə iddia edir. (22)  

Ġyirminci əsr klassik realizmi bugün geniĢ Ģəkildə neorealizmlə əvəzlənib, bu da beynəlxalq 

münasibətlərin öyrənilməsinə daha elmi yanaĢma irəli sürmək təĢəbbüsüdür.Həm klassik realizm, həm də 

neorealizm liberal, tənqidi və post-modern perspektivləri təmsil edən beynəlxalq münasibətlər 

nəzəriyyəçiləri tərəfindən tənqid edilməkdədir. 

Reallığın interpretasiyası isə həmiĢə bu və ya digər növ nəzəri ehtimallardan asılıdır. Beynəlxalq 

münasibətlər çoxlu sayda mürəkkəb hadisələri, problemləri və əlaqələri özündə birləĢdirir.  Nəzəriyyələr 

bu fenomeni idarə olunan kateqoriyalar Ģəkildə çeĢidləməklə tədqiqatçıya tənqidi, məntiqi və əsaslı 

düĢünməyə kömək edə bilər, belə ki, təhlilin müvafiq hissələri və səviyyəsi seçilə bilər və mümkün 

olduqda, əhəmiyyətli davranıĢ əlaqələri və nümunələri müəyyənləĢdirilə bilər. Bu da öz növbəsində 

istənilən rəqabətdə uğur əldə edilməsində əsa amillərdən birini təĢkil edir. 
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DÖVLƏTĠN VERGĠ SĠYASƏTĠNĠN, ĠXRACIN STĠMULLAġDIRILMASINA  

TƏSĠRĠ MƏSƏLƏLƏRĠ 

 

Məqalədə, müəyyən ərazidə yaşayan əhalinin lazımi həyat səviyyəsinə çatmasında, kütlənin 

müəyyən olunmuş qaydalar çərçivəsində idarə edilməsində dövlətin əhəmiyyəti qeyd olmuşdur. Belə 

ki, hər bir dövlətin həyata keçirdiyi siyasətin əsasında, ölkədə yaşayan insanların maddi və mənəvi 

rifahın artırılması dayanır. Bu məqsədlə insanların tələbatlarını ödəmək məqsədilə istehsalat sa-

hələrində fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şirkətlərin məqsədəuyğun fəaliyyətlərinin reallaşdırıl-

ması istiqamətində dövlət bir sıra təşviqedici tədbirlər həyata keçirir. Bir çox dövlətlər öz rifahını 

beynəlxalq əmtəə dövriyyəsinin genişlənməsi hesabına artırırlar. Belə tədbirlərə dövlətin yerli sa-

hibkarların xarici bazarlara rəqabətqabiliyyətli məhsul çıxarmasının stimullaşdırılmasına yönələmiş 

vasitələri misal göstərmək olar. 

Məqalədə ölkənin vergi sistemində tətbiq olunan güzəştlər, həmçinin təsərrüfat subyektlərinin 

belə vasitələrdən istifadə etməsi onların xalis mənfəətinə müsbət təsir etdiyi qeyd olunur. Vergi 

siyasətində dövlətin tətbiq etdiyi güzəştlər ixracın stimullaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Eləcə də, müəssisələrin vergi öhdəliyinin azaldılmasında qanuni vasitələrin tətbiqi daim tənzimləyici 

orqanlar vasitəsilə nəzarətdə saxlanılır. 

Açar sözlər: dövlət, dövlətin iqtisadi siyasəti, dövlətin vergi siyasəti, xarici ticarət, ixracın stim-

ullaşdırılması, vergi inzibatçılığı 
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА  

НА СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА 

 

Обеспечение достойного уровня жизни людей, живущих в той или иной области, руковод-

ство государства подчеркнул важность толпы было в рамках правил, установленных. Таким 

образом, политика каждого государства, исходя из материального и духовного благосостоя-

ния людей, живущих в стране, стоит увеличить. С этой целью, в целях удовлетворения по-

требностей людей, работающих в промышленных областях государства к реализации дея-

тельности юридических лиц и частных компаний в различных соответствующих мер стиму-

лирования реализуются. Многие государства увеличивают свое благосостояние к расширению 

международного торгового оборота. Такие меры, направленные на поощрение местных пред-

принимателей производить конкурентоспособную продукцию на внешних рынках можно объ-

яснить. 

В статье используется налоговая система привилегий страны, такие, как использование 

хозяйствующих субъектов, а также их положительное влияние на чистую прибыль записыва-
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ется. Скидки распространяются на государственной налоговой политики, важно, чтобы 

стимулировать экспорт. А также снижение налоговой ответственности предприятий с по-

мощью правовых средств постоянно контролирует регулирующие органы. 

Ключевые слова: государство, экономическая политика государства, налоговая политика 

государства, внешней торговли, стимулирование экспорта, налоговое администрирование 
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EFFECT OF STATE TAX POLICY TO STIMULATE EXPORTS 

 

Ensuring adequate living standards of people living in a particular area, the management of 

state stressed the importance of the crowd was within the rules set. Thus, the policy of each state, 

based on the material and spiritual well-being of people living in the country stands to increase. To 

this end, in order to meet the needs of people working in the industrial areas of the state towards the 

realization of the activities of legal entities and private companies in a variety of appropriate incen-

tive measures are being implemented. Many states are increasing their well-being to the expansion of 

international trade turnover. Such measures aimed at the promotion of local entrepreneurs to pro-

duce competitive products in foreign markets can be attributed to. 

The article used the country's tax system privileges, such as the use of economic entities as well 

as their positive impact on the net profit is recorded. The discounts apply to state tax policy, it is im-

portant to stimulate exports. As well as reducing the tax liability of enterprises through legal means 

constantly monitors the regulatory authorities. 

Key words: the state, economic policy of state, tax policy of state, foreign trade, export promo-

tion, tax administration 

 

Dövlət siyasi quruluĢ olub, müəyyən ərazidə yaĢayan xalqların  müəyyən siyasət çərçivəsində 

idarə olunmasını həyata keçirən bir qurumdur. Cəmiyyət daxilində əhalinin idarə olunmasının, 

vətəndaĢların lazımi həyat Ģəraitinin yaradılmasında dövlətin rolu vacib hesab edilir. Həmçinin dövlət 

insanlar arasında qurulan münasibətlərin tənzimlənməsində, sosial-iqtisadi problemlərin həll olun-

masında üst qurum-idarəetmə institutu kimi çıxıĢ edir [4, 8]. Hər bir dövlətin əsas qanunlarında onun 

qarĢıya qoyduğu məqsəd və vəzifələr müəyyən edilmiĢdir. Belə ki, bu məqsəd və vəzifələrin əsasını 

ölkədə ədaləti təmin etmək, insanların yaĢayıĢını, sosial müdafiəsini, təhsil və səhiyyənin səviyyəsini 

yüksəltmək, əhalinin madii və mənəvi rifahını artırmaq kimi məsələlər təĢkil edir. Qeyd olunan 

məqsədlərə çatmaq, qarĢıya qoyulan vəzifələri icra etmək üçün dövlətin müəyyən siyasət həyata 

keçirilir. Dövlətin həyata keçirdiyi siyasətin məqsədi dövlət hakimiyyətinin reallaĢdırılması, müəyyən 

sosial təbəqələr və siniflər üçün həmçinin də ümumi cəmiyyət üçün uyğun hesab olunan hakimiyyəti 

həyata keçirmək məqsədi ilə lazmi Ģərait və üsullar yaratmaqdadır. 

Bazar iqtisadi sistemində fəaliyyət göstərən dövlətlərdə iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzim-

lənməsi, inzibati metodlarla deyil, iqtisadi metodlarla məyata keçirir. Bu ölkələrin tənzimlənən-qapalı 

iqtisadiyyata malik olan ölkələrdən əsas fərqlərindən biri ondan ibarətdir ki, bazar iqtisadiyyatının 

mövcud olduğu ölkələr beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin qeyd olunan formalarının a) əmtəə və 

xidmətlərin beynəlxalq ticarəti, b) beynəlxalq elmi-texniki mübadilə, c) kapitalın beynəlxalq hərəkəti, 
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d) beynəlxalq valyuta-maliyyə və kredit münasibətləri e) iĢçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyası, f) 

beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya, inkiĢaf etdirilməsində maraqlıdır [8]. Qeyd olunmuĢ beynəlxalq 

iqtisadi münasibətlərin daha geniĢ yayılmıĢ və daha əhəmiyyət kəsb edən forması beynəlxalq ticarət 

hesab olunur. BĠM-in bu formasında ölkələr arasında əmtəə və xidmətlərin alqı-satqısı və yaxud da 

idxal-ixracı nəzərdə tutulur. 

Müasir dövrdə dünya ölkələri xarici iqtisadi fəaliyyətə aĢağıdakı səbəblərdən baĢ vururlar.  

1) Yerli istehsalçılardan lazım olan əmtəənin alınması effektivlik baxımından səmərəli olmur, 

buna görə də həmin əmtəənin xarici istehsalçılardan alınması, yəni idxal olunması daha məqsədə 

uyğun olur.  

2) Yerli istehsalçıların istehsal etdikləri əmtəələrin milli dəyəri beynəlmiləl dəyərindən aĢağı 

olarsa, istehsalçının istehsal etdiyi əmtəələri yerli bazarda satmaq əvəzinə, xarici ölkələrə  ixrac 

edəcəkdir.  

3) Ölkələrin coğrafi mövqelərindən asılı olaraq hər bir ölkənin özünə məxsus təbii resurs 

ehtiyatlarına malik olması nəticəsində ölkə ərazisində mövcud olmayan resurslar, beynəlxalq ticarət 

vasitəsilə xarici ölkələrdən idxal olunur. Bu ölkələr arasında aparılan ticarət əlaqələri beynəlxalq 

əmək bölgüsünün dərinləĢməsinə səbəb olmuĢdur. Bu isə öz növbəsində ölkələrin iqtisadi inkiĢaf 

səviyyəsinin və coğrafi mövqeyinə uyğun olaraq onların ayrı-ayrı məhsulların istehsalı üzrə ix-

tisaslaĢmasının nəticəsi kimi baĢa düĢülür. Beynəlxalq ticarətdən hər bir istehsalçı udur. Beynəlxalq 

ticarət onlara daha bacarıqlı olduqları sahələrdə ixtisaslaĢmağa və mübadilə nəticəsində daha çox 

əmtəə və xidmətlər əldə etməyə imkan verir 

1991-ci ildə Sovet imperiyasının dağılması ilə Azərbaycanın yenidən müstəqillik əldə etməsi 

ölkədə iqtisadi münasibətlər sistemində əsaslı dəyiĢikliklərin baĢ verməsi ilə müĢahidə olundu. Belə 

ki, 1920-1991-ci illərdə inzibati amirlik iqtisadi sistemində fəaliyyət göstərən Azərbaycanda beynəlx-

alq iqtisadi münasibətlərin demək olar ki bütün formaları iflasa uğramıĢ, məhv olmuĢdur. Ölkəmizin 

yenidən müstəqillik əldə etməsi bu münasibətləri bərpa eməyə, bazar iqtisadi sisteminə keçməyə 

münbit Ģərait yaratmıĢdır. Azərbaycanın həmin dövrdən iqtisadi və inzibati islahatlar aparması, ölk-

ənin beynəlxalq iqtisadi əlaqələrini bərpa etməsi istiqamətində aparılan tədbirlərin əsasını təĢkil 

edirdi. Belə ki, bank sektorunda, sahibkarlıq sahəsində, xarici ticarət sahəsində, gömrük sahəsində və 

bir çox digər sahələrdə, sovet dövründə əvvəlki iqtisadi sistemin tələbatlarına uyğun olaraq qəbul 

olunmuĢ qanun və normativ hüquqi aktlar bazar iqtisadi sistemin qanunları ilə tamamilə ziddiyət 

təĢkil edirdi. Belə olan halda bu sferada qanunvericilikdə islahatların aparılmasına böyük zərurət 

yaranmıĢdı. Müstəqilliyin ilk illərində bank sektoru haqqında, xarici ticarətin liberallaĢdırılması 

haqqında, sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında müvafiq hüquqi aktların qəbul olunması Azərbaycanda sa-

hibkarlığın inkiĢafına, eləcə də xarici ticarət əlaqələrinin geniĢlənməsinə, ixracın stimullaĢdırılması 

ilə nəticələnmiĢdir. 

Bazar münasibətləri sistemində ölkələrin xarici ticarət-iqtisadi əlaqələrini inkiĢaf etdirməsi normal 

qəbul olunur. Bildiyimiz kimi, inkiĢaf səviyyəsindən asılı olmayaraq heç bir dövlət beynəlxalq ti-

carətədən istifadə etmədən lazımi inkiĢaf səviyyəsinə çata bilməz. Ölkələrin hər birində də bu 

istiqamətdə müəyyən edilmiĢ iqtisadi siyasəti və bu siyasətin həyata keçirilməsi üçün müəyyən va-

sitələri vardır. Burada iqtisadi siyasəti dеdikdə, iqtisadi subyеktin hərəkətinə dolayı və müstəqim təsir 

еdən dövlət tədbirləri sistеmi baĢa düĢülür. Təcrübə  sübut  etmiĢdir  ki,  dövlətin  iqtisadiyyata  müdax-

iləsi  olmadan inhisarçılığın artması, inflyasiyanın güclənməsi və iĢgüzar  fəallığın aĢağı səviyyəyə 

düĢməsi ilə bağlı problemləri həll etmək  mümkün  deyil. Ġqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi 

müəyyənləĢdirilmiĢ maliyyə (fiskal) və monetar siyasət mexanizmlərinin istifadə olunması hesabına baĢ 

verir . Bu mexanizmlərə isə vergi, pul-kredit, büdcə, qiymət siyasəti daxildir. [4, 32] 



279 
 

Müasir dövrdə bazar iqtisadi sistemin mövcud olduğu ölkələrdə, dövlətin qarĢıya qoyduğu əsas 

məqsədlərdən biri, kommersiya sahəsində fəaliyyət göstərən bütün müəssisələr üçün əlveriĢli vergi 

mühiti yaratmaqdır. Milli iqtisadiyyatda istehsalçıların sayının artmasına, onların rəqabətqabiliyyətli 

məhsul istehsal etməsinə, xarici bazarlarda məshulların reallaĢdırılmasına səmərəli vergi rejimi 

bilavasitə təsir edir. Belə ki, milli Ģirkətlərin dünya bazarına çıxma və investisiya qoyuluĢları 

səviyyəsi, vergi ödəniĢlərinin səviyyəsində müəyyən dərəcədə asılıdır. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin 

təcrübəsində göstərilir ki, güzəĢtli vergi rejimi ixrac imkanlarının stimullaĢdırılmasına təsir edən əsas 

amildir. Eləcə də, Azərbaycanda bir sıra əməkdaĢlıq olunan ölkələrlə ikiqat vergitutmanın aradan 

qaldırılması xarici ticarət əlaqələrinin geniĢlənməsinə, ölkədə əlveriĢli investisiya mühitinin 

yaranmasına, yerli sahibkarlarla xarici sahibkarlar arasında iqtisadi əlaqələrin möhkəmlənməsinə 

gətirib çıxarmıĢdır. Həmçinin gömrük sahəsində tətbiq olunan, malların müvəqqəti idxal və ixrac 

gömrük prosedurları müəyyənləĢdirilməsi, vergi sistemində nəzərdə tutulan reformalar ölkənin xarici 

ticarət əlaqələrinin inkiĢafına, tranzit yük daĢımadan əldə olunan gəlirlərin artmasına da xüsusi təsir 

göstərmiĢdir.  

Dövlət Statistika komitəsinin 2016-cı ilin birinci yarısına olan məlumatına əsasən ölkədə 93 min 

iĢ yeri açılmıĢ, bunlardan 73 mini daimi iĢ yeri kimi fəaliyyət göstərməkdədir. Bu iĢ yerlərinin 

63,7%-i qeyri-dövlət sektorunda yaradılmıĢdır [11]. Bunun əsas səbəbləri kiçik və orta biznes sfer-

asında həyata keçiriliən islahatlar, əlveriĢli biznes mühiti, həmçinin də səmərəli vergi rejiminin 

yaradılması olmuĢdur. 2016-cı il yanvarın 1-dən Vergi Məcəlləsində edilmiĢ dəyiĢikliklərin qüvvəyə 

minməsi, sahibkarların vergi yükünün azalmasına, vergi ödəyicilərinin hüquqlarının 

geniĢləndirilməsinə, vergi inzibatçılığının müasirləĢməsinə ciddi təsir etmiĢdir. Vergi sistemində 

müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, elektron xidmətlərin geniĢləndirilməsi 

istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi milli istehsalçıların fəaliyyətlərinin geniĢlənməsinə, ixrac 

xarakterli-rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsal etmələrində dövlət təĢviqi siyasəti kimi nəzərə alınır. 

Bu isə qeyd etdiyimiz kimi yeni iĢ yerlərinin yaranmasına, vergi ödəyicilərinin sayının artması ilə 

nəticələnmiĢdir.  

Azərbaycanda ixrac malları istehsal edən sahibkarlığın stimullaĢdırılması məqsədi ilə 2015-ci 

ildə ―Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında‖ Qanunun qəbul olunması 

Azərbaycan Respublikası ərazisində 2 il müddətində bütün yoxlamalar dayandırılmıĢdır. Bununla 

yanaĢı, ölkədə sahibkarlığın inkiĢafı ilə bağlı stimullaĢdırıcı, təĢviqedici addımlar atılmıĢdır. Bunlara 

bəzi lisenziyaların ləğv edilməsini, bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılığın verilməsi qaydaları tək-

milləĢdirilməsini, lisenziyaların müddətsiz olaraq verilməsini aid etmək olar. Eləcə də, kiçik sa-

hibkarlıq sahəsində 1) əmək müqavilələrin bağlanması 2) aksizli məhsulların satıĢı zamanı aksizlərin 

tətbiqinə nəzarət 3) dövriyyənin müəyyənləĢdirilməsi üçün xronometraj metodu ilə müĢahidələrin 

aparılması qaydaları istisana olmaqla digər nəzarət tədbirlərini dayandırmıĢdır [10].  

Sahibkarlar, yəni vergi ödəyiciləri qanuni fəaliyyət göstərmək üçün əldə etdikləri vəsaitin bir 

hissəsinin məcburi, fərdi, əvəzsiz olaraq dövlət büdcəsinə vergi formasında ödəyirlər. Bu baxımdan 

vergi ödəyiciləri onlara dəyən iqtisadi ziyanı-vergi ödəniĢlərini azaltmaq, fəaliyyətlərini daha da 

geniĢləndirmək və rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsal etmək üçün müəyyən vasitələrdən istifadə edirlər. 

Vergi öhdəliyinin azaldılmasının vergidən yan keçmə və vergi planlaĢdırılması kimi formaları vardır. 

Vergidən yan keçmə ilə sahibkarlar qanuni hərəkətləri ilə öz fəaliyyətinin müəyyən hissəsini da-

yandırmaqla, və ya fəaliyyətini gəlirlərindən vergi tutulmayan digər sahələr dəyiĢməklə vergi öhdəliyini 

azalda bilər. Həmçinin vergidən yan keçmənin qeyri qanuni yolu da mövcuddur ki, buna da qara ba-

zarları, dövlət qeydiyyatına alınmadan fəaliyyət göstərən müəssisələr aiddir. Ancaq vergidən yan 

keçmənin bu forması qanunla qadağandır. Vergi planlaĢdırılması, vergi ödəyicilərinin vergi öhdəli-
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klərini azaltmasının digər forması hesab olunur. Vergi planlaĢdırmasını vergidən yan keçmədən 

fərqləndirən əsas cəhət daha uzun müddəti əhatə etməsidir. Həmçinin vergi planlaĢdırması vergi ödəyi-

cisinin fəaliyyət istiqamətinə tamamilə daxil edilməsinə görə fərqlənir. Vergi öhdəliyinin azaldılmasının 

bu formasında qanunvericiliklə müəyyən edilmiĢ güzəĢtlərdən və üsullardan yararlanaraq vergi öhdəli-

klərinin aĢağı salınması baĢa düĢülür. Vergi planlaĢdırmasının əsas məqsədi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

məĢğul olanların daha az vəsait sərf edərək öz əmtəə və xidmətlərini reallaĢdırması istiqamətində, vergi 

ödəniĢlərini minimallaĢdırmaq imkanı verən yоlun seçilməsidir [6].  

Ġxrac potensialının stimullaĢdırılması məqsədilə bir sıra xarici ölkələrdə, eləcə də Azərbaycanda 

səmərəli vergi rejiminin yaradılmasından, güzəĢtli vergi dərəcələrinin tətbiqi kimi mexanizmlərdən 

istifadə olunur. Çünki, xarici ticarət, beynəlxalq əmtəə dövriyyəsinin səviyyəsinin artması ölkələrin 

rifahının yüksəldilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu istiqamətdə ölkələr azad iqtisadi zon-

alarının yaradılması təcrübəsindən yararlanırlar. Azad iqtisadi zonaların yaradılması ölkədə xarici ti-

carətin həciminin artmasına, ixracın stimullaĢdırılması həmçinin xarici investorların ölkəyə cəlb 

olunmasına əlveriĢli Ģərait yaradır. Bu ərazilərdə ticarət əlaqələrinin əlveriĢli Ģərtlərlə, yəni güzəĢtli 

vergi rejimi ilə həyata keçirilməsi, ölkənin bütövlükdə beynəlxalq ticarət əlaqələrinin inkiĢafına, 

həmçinin ixracatının artırılmasına müsbət təsir edir.  

Ümumiyyətlə vergi inzibatçılığı iri və orta sahibkarlıq subyetlərinin strukturunda qurulduğundan, 

qəbul olunmuĢ qərarlar, tənzimləyici vasitələr bu cür vergi ödəyicilərinə daha çox uyğun olur. Bunun 

üçün də kiçik sahibkarlıq subyetlərində uçot və hesabatların ümumi qaydalarla aparılması heç də 

səmərəli olmur. Bunun üçün də dövlət kiçik müəssisələrin fəaliyyətə baĢlamasına, eləcə də güzəĢtli 

kreditlə təmin olunmasında, xarici bazarlara hazır məhsul çıxarılmasında lazımi təĢviqedici təd-

birlərini həyata keçirməsi zəruri məsələdir. Belə tədbirlərin içərisində ən vacibləri sahibkarlıq 

subyetləri üçün vergi öhdəliklərinin azaldılması istiqamətində tədbirlərdən istifadə etmək, eləcə də 

sadələĢdirilmiĢ vergi rejiminin tətbiq olunmasına dair qanunvericiliklə müəyyən olunmuĢ tədbirlər 

həyata keçirməkdir.  
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Məqalədə Azərbaycanda sahibkarlıq strategiyasının əsas istiqamətləri və müasir təzahür forma-

ları şərh olunur. Sonra ölkədə innovativ sahibkarlığın formalaşmasının əsas inkişaf meyllərinə geniş 

yer verilir. Bunlarla yanaşı, məqalədə regional sahibkarlığın tarazlı inkişafına təsir edən amillər və 

onların fərqləndirici xüsusiyyətləri araşdırılır. 
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В статье комментируются основные направления и современные  формы проявления 

стратегии предпринимательства в Азербайджане. Далее уделяется большое внимание основ-

ным этапом развития формирования инновацинного предпринимательства. Наряди с этим, в 

статье анализируются факторы, влияющие на пропорциональное раз развитие регионального 

предпринимательства и  их отличительные особенности. 

Ключевые слова: предпринимательской стратегии, концептуальные основы предприни-
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THE CONCEPTUAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT  

OF ENTREPRENEURSHIP IN AZERBAIJAN 

 

The article commented on the main directions and forms of modern business strategy in Azerbai-

jan. Then a lot of attention is paid to the main stage of the formation of innovative business. Along 

with this, the article analyzes the factors that influence the development of regional proportional 

times of business and their distinctive features.  

Key words: business strategy, business conceptual framework innovation business. 

 

Müasir dövrdə Azərbaycanda sahibkarlıq strategiyası dövlətin iqtisadi siyasətinin ana xəttini 

təĢkil edir. Ölkədə sahibkarlıq strategiyasının əsası ümummili lider Heydər Əliyev tərəfindən 

müəyyən edilmiĢ və məqsədyönlü siyasət nəticəsində ölkədə bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə əsaslan-

an milli iqtisadiyyatın formalaĢmasına yol açılmıĢdır. Ardıcıl surətdə həyata keçirilən iqtisadi is-

lahatlar ölkədə sahibkarlığın davamlı inkiĢafına əlveriĢli zəmin yaratmıĢdır. Belə ki, bu islahatlar 

nəticəsində ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətinin, o cümlədən sahibkarlığın inkiĢafına dövlət himayəsinin 

gücləndirilməsi, sahibkarlığın  inkiĢafına mane olan müdaxilələrin qarĢısının alınması, dövlət 

əmlakının özəlləĢdirilməsinin sürətləndirilməsi, lisenziya verilən fəaliyyət növlərinin sayının optimal-
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laĢdırılması və bu kimi digər vacib məsələlərin tənzimlənməsi ilə  əlaqədar mütərəqqi hüquqi-

normativ baza, institusional və iqtisadi mexanizmlər yaradılmıĢdır. Ölkədə həyata keçirilmiĢ geniĢ 

miqyaslı iqtisadi islahatlar nəticəsində Azərbaycanda sahibkarlar təbəqəsi formalaĢmıĢdır. Hazırda 

özəl sektorun ümumi daxili məhsulda payı 81,9 faiz, vergi daxilolmalarında 70,4 faiz və məĢğulluqda 

73,4 faiz təĢkil edir. 

Ölkədə sahibkarlığın inkiĢafı məqsədilə biznes mühitinin daim yaxĢılaĢdırılması, bu sahədə 

qanunvericilik bazasının təkmilləĢdirilməsi, yerli və xarici investisiyaların, müasir texnologiyaların, 

idarəetmə təcrübəsinin cəlb edilməsi və bu yolla yüksək keyfiyyətli, rəqabət qabiliyyətli məhsulların 

istehsal edilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi iqtisadi inkiĢaf strate-

giyasının prioritetlərindəndir. 

Bu sahədə həyata keçirilən dövlət siyasəti növbəti mərhələdə də biznes və sahibkarlıq mühitinin 

daha da yaxĢılaĢdırılmasına, dövlət himayəsinin təkmilləĢdirilməsinə, dövlət-sahibkar münasibətlərin-

in inkiĢaf etdirilməsinə, bazar iqtisadiyyatının tələbələrinə uyğun yeni təsisatların yaradılmasına və 

onların səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsinə yönəldiləcəkdir. 

Gələcək illər üçün sahibkarlığın inkiĢafı sahəsində dövlət siyasəti aĢağıdakı prioritet istiqamətlər 

üzrə həyata keçiriləcəkdir: 

- Sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində dövlət tənzimlənməsinin səmərəliliyinin artırılması; 

- Lisenziyalar və icazələr sisteminin daha da təkmilləĢdirilməsi; 

- Sahibkarlığın, xüsusilə regional sahibkarlığın maliyyə təminatının təkmilləĢdirilməsi və alter-

nativ maliyyə mənbələrinin aĢkar olunması; 

- Kiçik və orta sahibkarların maliyyələĢmə imkanlarının daha da geniĢləndirilməsi; 

- Yeni fəaliyyətə baĢlayan sahibkarlara dəstək göstərilməsi; 

- Aparıcı sahələrdə sahibkarlığın inkiĢafına yönəldilmiĢ təĢkilati – iqtisadi  tədbirlərin əhatə 

dairəsinin geniĢləndirilməsi; 

- Ölkənin ixrac potensialının artırılması məqsədilə rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsalına 

daha çox diqqət yetirilməsi və  xarici bazarlarda onların mövqelərinin möhkəmləndirilməsi; 

- Ölkədə innovativ sahibkarlığın inkiĢafının daha da geniĢləndirilməsi və bu sferaya dövlət 

tərəfindən maliyyə dəstəyi edilməsi; 

- Sənaye istehsalı sahəsində sahibkarlıq fəaliyyətinin inkiĢafına daha çox diqqət yetirilməsi; 

- Istehsal sahibkarlığının dəstəklənməsi məqsədilə dünya praktikasında tanınmıĢ modellərdən 

istifadə olunması, xüsusilə sənaye parkları, sənaye məhəllələri, biznes-inkubatorlar və s. yaradılması 

iĢlərinin davam etdirilməsi; 

- Kiçik və orta sahibkarlığın dəskətlənməsi məqsədilə təsərrüfat subyektləri arasında əlaqələrin 

geniĢləndirilməsi; 

- Sahibkarlıq subyektlərinə əlveriĢli biznes mühitinin yaradılması və həmin imkanlardan isti-

fadə olunması; 

- Dövlət-sahibkar münasibətlərinin ardıcıl olaraq təkmilləĢdirilməsi; 

- Kiçik və orta sahibkarların ixrac imkanlarının geniĢləndirilməsi məqsədilə mütəmadi olaraq 

tədbirlərin keçirilməsinə diqqət yetirilməsi; 

- Ölkədə sahibkarlığın məsləhət, informasiya təminatı və kadr hazırlığı sisteminin tək-

milləĢdirilməsi; 

- Sahibkarlığın istehsal, bazar və sosial infrastruktur sisteminin yaxĢılaĢdırılması, o cümlədən, 

müasir bazar infrastruktunun (maliyyə, bank və sığorta sisteminin, lizinq, françayzinq kimi xid-

mətlərin) imkanlarından istifadə olunması. 

2016-2019-cu illər üzrə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən sahibkarlığın inkiĢafına dö-
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vlət dəstəyi sahəsində həyata keçiriləcək siyasətinəsas istiqamətləri və prioritetləri aĢağıdakılar 

olacaqdır: 

- Qeyri-neft sektorunun Ģaxələndirilməsi və onun potensialından səmərəli istifadə olunması; 

- Ġqtisadiyyatın prioritet sahələrində sahibkarlığın inkiĢafına daha çox üstünlük verilməsi; 

- Qeyri-neft ixracın Ģaxələndirilməsi və artırılması ilə bağlı tədbirlərə maliyyə dəstəyinin 

göstərilməsi; 

- Respublikanın dağ və dağətəyi rayonlarında, sərhəd və cəbhə bölgələrində, məcburi köçkün 

qəsəbələrində fermerlərin güzəĢtli kreditlərə olan ehtiyacına daha çox diqqət yetirilməsi; 

-  Sahibkarlığın inkiĢafının stimullaĢdırılması tədbirlərinin davam etdirilməsi. 

Azərbaycanın uzunmüddətli dövrdə dayanıqlı və tarazlı inkiĢafının təmin olunmasında iqtisadiy-

yata yönəldilmiĢ investisiyaların xüsusi rolu vardır. Bu məqsədlə investisiya mühitinin yaxĢılaĢdırıl-

ması aĢağıda qeyd olunan vəzifələrdən daha çox asılıdır: 

- Mülkiyyətin formasından asılı olmayaraq bütün investorlar üçün daha əlveriĢli rəqabət 

mühitinin yaradılmasına: 

- Azərbaycanda xarici investisiyaların cəlbediciliyinin artırılması; 

- Xüsusi mülkiyyətə əsaslanan təsərrüfat subyektlərinin dövlət tərəfindən müdafiə olunması; 

- Invesitisiya obyektlərinin seçimi və təhlili məqsədi ilə onların məlumatlandırılması sisteminin 

təkmilləĢdirilməsi; 

- Investisiyaların əsasən qeyri-neft sektorunun və regionların inkiĢafına yönəldilməsi; 

- Dövlətin regional investisiya siyasətinin təkmilləĢdirilməsi; 

- Ölkədə dövlətin investisiya siyasətinin sosial istiqamətinin daha da gücləndirilməsi; 

- Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin milli iqtisadi mənafelərə uyğunlaĢdırılması; 

- Texnologiyaların və nanotexnologiyaların inkiĢafına investisiyaların cəlb olunması; 

- Elm tutumlu investisiyalarının geniĢləndirilməsi; 

- Ölkədə yaradıcılacaq sənaye parklarına yönəldilən investisiyaların həcminin artrılması; 
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KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARININ KEYFĠYYƏTĠNƏ  

TƏSĠR EDƏN AMĠLLƏR 

 

Məqalədə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması, ərzaq təhlükəsizliyi, məhsulun 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi məsələləri araşdırılır. Məhsulun artırılması və keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

üçün istifadə edilməmiş ehtiyatlar aşkar edilir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətinə təsir edən 

amillər müəyyən edilir, toxumçuluğun, damazlığın inkişafı, suvarma sistemindən, gübrələrdən, 

aqrokimyəvi maddələrdən düzgün istifadə, ekoloji təmiz məhsul istehsalı barədə təkliflər irəli sürülür.  

Açar sözlər: məhsul istehsalı, ərzaq məhsulları, ərzaq təhlükəsizliyi, məhsulun keyfiyyəti, ekoloji 

təmiz məhsul, toxumçuluq və damazlıq işi, keyfiyyətə nəzarət, keyfiyyət amilləri, reproduksiyalı tox-

um, suvarma sistemləri, mineral gübrələr, texnoloji avadanlıq, pestisidlər, aqrokimyəvi maddələr. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

В статье исследуются вопросы, связанные с увеличением производства сельскохозяй-

ственной продукции, продовольственной безопасностью и повышением качества продукции. 

Выявляются неиспользованные ресурсы для увеличения качества и количества продукции. 

Определяются основные факторы, влияющие на качество сельскохозяйственной продукции, а 

также выдвигается ряд предложений по вопросам производства экологически чистой про-

дукции, правильного использования агрохимических веществ, удобрений, поливательных си-

стем, развития семеноводства и племеноводства. 

Ключевые слова: производство продукции, продовольственные товары, продовольствен-

ная безопасность, качество продукции, контроль качества, факторы качества, семеноводче-

ские и племенные службы, репродуктивные семена, экологически чистая продукция, поливные 

системы, минеральные удобрения, технологическое оборудование, пестициды, агрохимиче-

ские вещества.  
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FACTORS INFLUENCING THE QUALITY OF AGRICULTURAL PRODUCTS 

 

In the article the increasing of agricultural products, food safety, the problems of raising the 

quality of products are investigated. Stocks that were not utilized in the increasing of the quality and 

quantity of products are revealed. The factors that influence the quality of agricultural products are 

defined, the development of seed – growing, cattle – breeding, correct utilization of irrigation sys-

tems, fertilizers, agrochemical substances, suggestions on ecologically clean products are put for-

ward. 
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Respublikamız müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkədə sosial-iqtisadi islahatların aparılması, 

demokratik cəmiyyətin qurulması, azad rəqabətə əsaslanan bazar iqtisadiyyatının inkiĢaf etdirilməsi 

əsas istiqamət kimi qarĢıya qoyulmuĢdur. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində digər sahələrlə yanaĢı 

ölkə iqtisadiyyatının əsas bölmələrindən olan aqrar sferanın inkiĢafında mahiyyət və məzmunca yeni 

bir mərhələnin təməli qoyulmuĢ, yeni mülkiyyət münasibətləri formalaĢmağa baĢlamıĢdır. Bununla 

əlaqədar kənd təsərrüfatının bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında dinamik inkiĢafı məqsədilə 

müvafiq normativ-hüquqi sənədlər qəbul olunmuĢdur. Aparılan aqrar islahatlar nəticəsində kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalı artmıĢ, sosial-iqtisadi inkiĢafın formalaĢması istiqamətində müsbət 

meyllər əmələ gəlmiĢdir. Həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində 1991-2000-ci illə 

müqayisədə 2012-ci ildə kənd təsərrüfatı məhsulları, o cümlədən bostan məhsulları istehsalı 4,7 dəfə, 

kartof istehsalı 4,0 dəfə, buğda istehsalı 2,4 dəfə, tərəvəz və meyvə istehsalı müvafiq olaraq 2,1 dəfə 

artmıĢdır. Həmin dövrlə müqayisədə heyvandarlıq məhsullarının istehsalında və baĢ sayında da artım 

müĢahidə olunur. Belə ki, qaramalın sayı 1,5 dəfə, qoyunların sayı 1,7 dəfə, ət istehsalı 2,8 dəfə, süd 

istehsalı 1,9 dəfə, yumurta istehsalı 2,1 dəfə artmıĢdır. 

Respublika Prezidenti Cənab Ġlham Əliyevin regionlara mütəmadi səfərləri zamanı regionların 

sosial-iqtisadi inkiĢafı ilə əlaqədar görülən iĢlərlə Ģəxsən tanıĢ olması, sakinlərlə keçirdiyi görüĢlər və 

qarĢıya çıxan problemlərin həllinə dair yerində aidiyyəti orqanların rəhbərlərinə müvafiq tapĢırıqlar 

verməsi və həmin bölgələrin spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq onların inkiĢafı məqsədilə lazımi 

qərarlar verməsi və sərəncamlar imzalaması regionlarda sahibkarlığın inkiĢafına əlveriĢli Ģərait 

yaratmıĢ, kəndlərin abadlaĢmasına, sosial-iqtisadi simasının dəyiĢməsinə müsbət təsirini göstərir. 

Prezident Ġlham Əliyev ĠmiĢli Ģəkər zavodunun açılıĢı mərasimində 23 mart 2006-cı il 

Azərbaycanda istehlak olunan bütün ərzaq məhsullarının özümüzdə istehsal olunması, rəqabətə da-

vamlı və keyfiyyətli məhsulun dünya bazarına çıxarılması vəzifələrini qarĢıya qoymuĢdur. 2014-cü 

ilin 5 fevral tarixdə Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqram-

larının icrasına həsr olunmuĢ konfransda Prezident Ġlham Əliyev göstərmiĢdir ki, ―Bir daha demək 

istəyirəm ki, yerli istehsalın gücləndirilməsi, idxaldan asılılığımızın azaldılması, ixrac yönümlü 

məhsulların yetiĢdirilməsi prioritet məsələdir. Ərzağın keyfiyyəti daim diqqət mərkəzində olmalıdır... 

Azərbaycan ərzaq təhlükəsizliyini 100% daxili istehsalı hesabına təmin etməlidir‖. 

Məlum olduğu kimi, ―Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyi Proqramı‖ (2 mart 2001-

ci il), ―2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 

təminatına dair Dövlət Proqramı‖ (25 avqust 2008-ci il), ―Azərbaycan Respublikası regionlarının so-

sial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)‖ (11 fevral 2004-cü il), ―Azərbaycan 

Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı‖ nda (14 

aprel 2009-cu il) qarĢıya qoyulan vəzifələr kənd təsərrüfatının və sahibkarlığın inkiĢafına köməklik 

göstərmək, ərzaq məhsulları istehsalını artırmaq və keyfiyyətini yüksəltməklə ölkə əhalisinin 

tələbatını daxili istehsal hesabına ödəmək, bu məqsədlə müxtəlif istiqamətli tədbirləri həyata 

keçirmək, beynəlxalq təĢkilatlarla əlaqələri yaratmaq və geniĢləndirmək, özəl toxumçuluq və 

damazlıq müəssisələrinin təĢkilinə yardımçı olmaqdan və s. ibarətdir. 

AraĢdırmalar göstərir ki, Dövlət Proqramlarının icrası ilə əlaqədar çox böyük və məqsədyönlü 

iĢlər görülmüĢdür. Belə ki, kənd təsərrüfatının qarĢısına qoyulmuĢ vəzifələrə uyğun olaraq Respu-
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blikada 2004-2012-ci illər ərzində 100-dən çox toxumçuluq müəssisəsi yaradılmıĢ, 110-dan çox süni 

mayalanma məntəqələri açılmıĢ, ―CamıĢçılar‖, ―Arıçılar‖ və ―Atçılar‖ cəmiyyətləri, ―Süd emalçıları‖, 

―Kartof toxumçuluğu‖ assosiasiyaları təĢkil edilmiĢdir. 25 özəl baytarlıq, 5 regional fərdi baytarlıq 

məntəqələri fəaliyyət göstərir. Azərbaycan bir çox nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatlarla əlaqələri 

geniĢləndirmiĢ, aqrar elmin inkiĢafında bu qurumların gücündən səmərəli istifadə edilir. Məhsul 

istehsalı və emalı ilə məĢğul olan sahibkarların rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalı ilə əlaqədar 

beynəlxalq əlaqələr geniĢləndirilir. 

Məlumdur ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının, xüsusilə, ixrac və idxal məhsullarının keyfiyyətinə 

nəzarət etmək üçün Dövlət Fitosanitar Nəzarəti və Dövlət Baytarlıq Xidmətləri yaradılmıĢdır. Bun-

lardan baĢqa Ərzaq Təhlükəsizliyi Proqramının uğurla həyata keçirilməsi üçün sahibkarlara kömək 

məqsədilə ölkədə istehsal olunmayan toxum və əkin materiallarının, mineral gübrə, bitki mühafizə 

vasitələrinin, texnika, maĢın və mexanizmlərin idxalı üçün əlavə dəyər vergisindən azad olunmasının 

davam etdirilməsi nəzərdə tutulur[1, s.114]. 

     Qeyd etmək lazımdır ki, ərzaq məhsularının istehsalı, keyfiyyətli və təhlükəsizliyi üzərində 

nəzarət xeyli artırılmıĢ, bu sahədə mövcud qaydalar ―Yeyinti məhsulları haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikası Qanunu ilə tənzimlənir. ―2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ər-

zaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı‖ (2008) ölkənin kənd təsərrüfatı məhsul-

ları istehsalının artırılmasında və əhalinin ərzaq təminatının yerinə yetirilməsində həlledici rol 

oynayır. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələrinin geniĢləndirilməsi və onun strukturunun 

dəyiĢdirilməsi, son 10 ildə 18 min hektarda yeni bağ və 3,4 min hektarda yeni üzümlüklərin 

salınması, 250-dən çox emal müəssisələrinin yaradılması kimi regional tədbirlər ərzaq təhlükəsizliyi 

proqramının uğurla baĢa çatacağına və ölkədə ərzaq məhsullarının istehsal həcminin artırılmasına, 

əhalinin bu məhsullara olan təlabatının daxili istehsal hesabına ödənilməsində əhəmiyyətli dönüĢ 

yaradılmasına real əsaslar yaradır. 

AraĢdırmalar göstərir ki, Azərbaycanın müxtəlif torpaq-iqlim və texniki, texnoloji Ģəraiti, 

həmçinin, təcrübəli iĢçi qüvvəsi ölkədə ərzaq məhsullarının istehsalının artırılmasına və keyfiyyətinin 

yüksəldilməsinə geniĢ imkan verir. Bitkiçilik və heyvandarlıq sahəsində maddi-texniki bazanın 

möhkəmləndirilməsi, yüksək məhsuldar və intensiv bitki sortlarının əkin sahələrinin 

geniĢləndirilməsi, damazlıq iĢinin yaxĢılaĢdırılması, mineral və üzvü gübrələrdən standartların 

tələblərinə uyğun səviyyədə istehsal edilməsi, əkinlərin qorxulu xəstəlik və zərərvericilərdən qorun-

ması, aqrotexnoloji proseslərin, növbəli əkinlərin tətbiq olunması, baytarlıq xidmətinin düzgün təĢkili 

və digər tədbirlərin vaxtında və keyfiyyətlə həyata keçirilməsi bitkiçilik və heyvandarlıq məhsul-

larının istehsalının daha da artırılmasına və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə əsaslı müsbət təsir 

göstərər. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyəti texniki təchizatdan və aqrotexniki tədbirlərin vaxtında 

və keyfiyyətlə aparılmasından çox asılıdır. Kənd təsərrüfatının maddi-texniki bazasını 

möhkəmləndirmək, aqrotexniki xidmətin keyfiyyətini yüksəltmək və vaxtında aparılmasını təmin 

etmək məqsədilə Respublika Prezidentinin 23 oktyabr 2004-cü il tarixli Fərmanı ilə ―Aqrolizinq‖ 

ASC yaradılmıĢdır. Hazırda cəmiyyətin 9 regional bazaları və 55 aqroservis filialı yaradılmıĢdır. 

Kənd təsərrüfatında sahibkarlarla texniki xidmət iĢlərini yaxĢılaĢdırmaq üçün 2005-2013-cü illərdə 

1200 ədəd kombayn, 5145 ədəd traktor, 184 ədəd ekskavator və digər kənd təsərrüfatı texnikası, 150-

dək texnoloji avadanlıqlar (soyuducu kamera və anbar qurğuları, istixana, suvarma sistemləri, meyvə-

tərəvəz və heyvandarlıq məhsulları emalı qurğuları və s.) alınmıĢ və 6591 nəfər fiziki-hüquqi Ģəxslərə 

satılmıĢ, yaxud lizinq qaydasında icarəyə verilmĢdir. Bundan baĢqa, heyvanların cins tərkibini 

yaxĢılaĢdırmaq, məhsul istehsalının artırılması və keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə 2009-2013-cü 
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illərdə 9306 baĢ ətlik və südlük istiqamətli damazlıq mal, 1321 baĢ yüksək məhsuldar cins keçilər 

alınaraq güzəĢtli Ģərtlərlə lizinqə verilmiĢdir. 

AraĢdırmalar göstərir ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal həcmi artdıqca onların ixrac im-

kanları da yüksəlir. Belə ki, 2005-ci ildə ölkədən 160,8 min ton müxtəlif meyvə məhsulları, 34 min 

ton tərəvəz, 39 min ton kartof ixrac edilmiĢdir. Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2012-ci ildə 

müvafiq olaraq 209,4 min ton meyvə, 51,3 min ton tərəvəz, 58,8 min ton kartof ixrac edilmiĢdir. 

2005-ci ildə 283,9 milyon ABġ dolları həcmində kənd təsərrüfatı və emal məhsulları ixrac olunduğu 

halda, 2012-ci ildə 595,2 milyon ABġ dolları dəyərində məhsullar ixrac olunmuĢdur ki, bunun da 

46,8%-i bitkiçilik məhsullarının payına düĢmüĢdür. 

Məhsulların keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirmək üçün Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti 

tərəfindən topdan və pərakəndə satıĢ ticarət Ģəbəkələrində və digər yerlərdə satılan bitki və bitkiçilik 

məhsullarında nitrat və nitritlərin qalıq miqdarının təyini məqsədilə mütəmadi olaraq monitorinqlər 

aparılır. Tərkibində nitrat və nitritin qalığı yol verilən miqdardan çox olduqda, həmin kənd təsərrüfatı 

məhsullarının satıĢına qadağa qoyulur. 

Məlumdur ki, quĢçuluğun inkiĢafı ona verilən yemin keyfiyyəti ilə əlaqədardır. Ona görə də, 

respublikada quĢçuluq təsərrüfatlarında quĢlar gündəlik tələbata cavab verən mineral yem qarıĢıqları 

ilə yemləndirilir. Həmin yemlərdə ekoloji təmiz yem qarıĢıqları olur. VaxtaĢırı qambora, taun, bronx-

it, kolibakterioz və s. xəstəliklərinə qarĢı profilaktik peyvəndlər aparılır. Nəzərə almaq lazımdır ki, 

aparılan tədbirlər nəticəsində quĢçuluqda infeksion xəstəliklər minimuma endirilmiĢ, əksinə, quĢ 

ətinin keyfiyyətinə təminat verilir. 

ÜmumiləĢdirmələr göstərir ki, sahibkarlığın inkiĢafı Ģəraitində kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalının artırılması və keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə aĢağıdakı tədbirlər kompleksinin 

həyata keçirilməsi olduqca vacibdir. 

Bitkiçilikdə məhsul istehsalının artırılması və keyfiyyətinin yüksəldilməsində yüksək repro-

duksiyalı toxumlardan istifadə olunmasının mühüm rolu vardır. Toxumçuluq sisteminin düzgün 

qurulması və yüksək reproduksiyalı toxum istehsalı ilk növbədə həll edilməlidir. Hesablamalar 

göstərir ki, belə toxumlardan istifadə olunması hesabına taxılçılıqda hər hektardan 10-20 sentner, 

kartofçuluqda 50-60 sentner, pambıqçılıqda 5-8 sentner əlavə məhsul almaq mümkündür. Belə olan 

halda, istehsal olunmuĢ məhsulun keyfiyyət göstəriciləri və əmtəəlik görünüĢü də yaxĢılaĢır ki, bu da 

əhalinin sağlam və təmiz məhsulla təminatına Ģərait yaradır. Ona görə də, yüksək reproduksiyalı tox-

um istehsalını artırmaq üçün mövcud dövlət və özəl toxumçuluq müəssisələri üçün stimullaĢdırıcı 

tədbrlər həyata keçirilməlidir. Göstərilənlərlə yanaĢı, yeni sortların yaradılması və sınağı elmi-

praktiki cəhətdən düzgün təĢkil olunmalıdır. Elmi tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuĢdur ki, 

son illərdə 70-dək taxıl, tərəvəz, meyvə sortları rayonlaĢdırılmıĢ və dövlət reyestrinə daxil edilmiĢdir. 

Taxıl sortlarının orta məhsuldarlığı mövcud Ģəraitdə 35-60 sentner, pambığın 30-33, üzümün 280-

350, almanın 120-200, pomidorun 275-420 sentner təĢkil etmiĢdir ki, bu da respublika göstəricisindən 

xeyli çox olmaqla həmin sortların böyük potensiala malik olduğunu göstərir. 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkilib becərilməsində tələb olunan hər bir aqrotexniki tədbir ardıcıl 

olaraq vaxtında düzgün və tam yerinə yetirilməlidir. Yalnız bu halda əkin sahəsindən yüksək və 

keyfiyyətli məhsul götürmək olar. Təcrübə göstərir ki, torpaq paylarının kiçik ölçülərdə olduğu 

hazırkı Ģəraitdə əkinlərdə aqrotexniki tədbirlərin tam yerinə yetirilməsi mümkün deyil. Son 2008-

2012-ci illərdə əkin sahələrinin yalnız 6-8%-i mineral gübrələrlə, 20%-i herbisidlərlə, 35%-i pes-

tisidlərlə təmin edilir. Suvarma sistemləri, xüsusilə təsərrüfatlar arası və təsərrüfatdaxili sistemlər 

yararsız olduğundan 40%-dək su itkisi yaranır, mütərəqqi texnologiyalardan isə çox az istifadə olu-

nur. Elmi araĢdırmalar göstərir ki, gübrələrdən vaxtında və tələb olunan normada, düzgün istifadə 
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etdikdə nəinki məhsul artır, bu həm də məhsulun keyfiyyətinə, eyni zamanda torpağın münbitliyinə 

təsir göstərir. Ona görə də, aqrotexniki tədbirlərin mühüm amili olan mineral gübrələrdən düzgün isti-

fadəyə diqqət artırılmaqdadır. Ġstehsal olunan məhsulun daĢınması, saxlanması, emalı və isteh-

lakçılara çatdırılması prosesində çoxlu itkilərə yol verilir, israf edilir və keyfiyyət pisləĢir. Hesa-

blamalar göstərir ki, bu səbəblərdən dünyada hər il 750 milyard ABġ dolları həcmində qida is-

rafçılığına yol verilir[2, s.155]. 

Respublikada mühüm ərzaq istehsalı mənbəyi olan heyvandarlığı və quĢçuluğu daha da inkiĢaf 

etdirmək, əhalinin heyvandarlıq məhsullarında olan tələbatını ödəmək üçün daxili bazar qorun-

malıdır. AraĢdırmalar göstərir ki, mağazalarda və marketlərdə satılan ət və süd məhsullarının 50-

60%-ni idxal olunmuĢ məhsullar təĢkil edir. Bu, ölkədə yerli istehsalçıların maraqlarının pozulmasına 

səbəb olur. 

Təcrübə göstərir ki, heyvandarlıq məhsullarının istehsalını artırmaq və keyfiyyətini yüksəltmək 

üçün birinci növbədə ölkədə qarıĢıq yem sənayesi istehsalı bərpa edilməklə iri buynuzlu heyvanların 

yemə tələbatı ödənilməlidir. Regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramına uyğun Ağstafa 

rayonunun Poylu qəsəbəsində tikilmiĢ yem zavodu Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda heyvandarlığın 

yüksək keyfiyyətli qarıĢıq yemə tələbatının ödənilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Belə yem za-

vodlarının inĢasına və istehsalının artırılmasına Ģərait yaradılmalıdır.  

Məlumdur ki, kənd təsərrüfatında məhsulun keyfiyyətinə təsir edən amillərdən baĢlıcası emal 

müəssisələrinin mövcudluğu və onların texnoloji avadanlıqlarının müasir tələblərə cavab verməsidir. 

Təcrübə göstərir ki, hazırda respublikada ―Milk Pro‖ LTD Ģirkətindən baĢqa beynəlxalq standartlar 

səviyyəsində iĢləyən ikinci bir emal müəssisəsi hələlik yoxdur. Ölkədə fəaliyyət göstərən 45 ət və 

130-dan çox kiçik süd emalı sexləri mövcuddur. Həmin kiçik sexlərin fayda verməyəcəyini nəzərə 

alaraq, heyvandarlıq inkiĢaf edən hər bir rayonda gündəlik gücü 150 ton olan yeni texnologiyalar 

əsasında süd emalı zavodlarının iĢə salınması və sahibkarların marağını nəzərə alaraq emal 

müəssisələri Ģəbəkəsinin geniĢləndirilməsi üçün dövlət tərəfindən dəstək verilməsinə ehtiyac duyulur. 

Göstərilənlərlə yanaĢı, ərzaq təhlükəsizliyi proqramı çərçivəsində ölkədə istehsal və idxal olunan 

ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə manitorinq əsasında nəzarət gücləndirilməlidir. Bu məqsədlə ərzaq 

təhlükəsizliyinə və keyfiyyətə nəzarət, o cümlədən, ekspress-diaqnostika laboratoriyalarının yaradıl-

ması, məhsulların keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə nəzarətin müasir üsul və metodlarla həyata 

keçirilməsi, bitkilərin mühafizəsi sahəsində bioloji metodun tətbiqi, karantin xidməti orqanlarının 

müvafiq avadanlıqlarla təchiz edilməsi yaxĢılaĢdırılmalıdır. Bununla əlaqədar kənd təsərrüfatı və em-

al sahələrinin maddi-texniki bazalarının daha da yaxĢılaĢdırılması və prioritet sahə kimi onun inkiĢafı 

ön plana çəkilməli, sahənin inkiĢafına lazımi qədər vəsait ayrılmalıdır[3, s.85]. 

Keyfiyyətə nəzarət mexanizmində xəstəlik və zərərvericilərə, habelə alaq otlarına qarĢı vaxtında 

və düzgün mübarizə aparılması da böyük əhəmiyyət daĢıyır. Bu zaman pestisidlərin sağlamlıq və 

iqtisadi cəhətdən sərfəli olanı istifadə edilməlidir. Pestisidlərin və aqrokimyəvi maddələrin düzgün 

istehsalı, saxlanması və istifadəsinə nəzarət gücləndirilməlidir. Sahibkarların müstəqilliyi Ģəraitində 

vaxtı keçmiĢ və respublikada qeydiyyata alınmamıĢ preparatların istifadəsinə yol verilməməlidir. 

Hazırda dünyanı ekologiyasız təsəvvür etmək mümkün deyildir. Ekologiyaya biganəlik dünyanı 

məhvə sürükləyir. Dağıdıcı gücə malik nüvə stansiyalarının qurulması, azon təbəqəsinin ilbəil nazi-

kləĢməsi, flora və faunanın məhv edilməsi, torpağın eroziyası, ĢorlaĢması, havanın və suyun zəhərli, 

zərərli maddələrlə çirklənməsi və s. problemlər, məhsulun keyfiyyətinə, insan sağlamlığına mənfi 

təsir göstərir və dünyanı ciddi narahat edir. 

Ekoloji qəza region problemi deyil, bütün dünyanın problemi kimi qəbul edilir. Vərəm xəstəliyi 

bir nəfərə, bir ailəyə deyil, ətrafdakılara da təhlükə yaratdığı kimi ekoloji tarazlığın pozulması da lo-
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kal deyil, qlobal fəsadlarla nəticələnir[4, s.212]. 

Yeraltı sərvətlərlə, xüsusən neftlə zəngin ölkələrdə problem həddən artıq çoxdur. Havanın, suyun 

və torpağın ekoloji sağlamlığı çox pis vəziyyətdədir. Ona görə də, ölkəmizdə mövcud ehtiyatlardan 

istifadə edilərkən ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və onun stimullaĢdırılması ölk-

ənin ərzaq təhlükəsizliyində əsas məsələ  kimi diqqətdə saxlanılmalıdır. 

Bütün hallarda standartlara uyğun gəlməyən kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalının 

qarĢısı alınmalıdır. Bu məqsədlə lazımi normativ sənədlərin təsdiq olunması və aidiyyəti qurumlar 

tərəfindən müvafiq qadağalar qoyulması və nəzarətin gücləndirilməsi zəruri Ģərtlərdən biri kimi 

nəzərdə tutulmalıdır. 

Bunlardan baĢqa, respublikanın iri Ģəhərlərində və ayrı-ayrı bölgələrdə soyuducu kameraların 

qurulması və topdansatıĢ bazarların formalaĢması da həm kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının 

istehsalının artırılmasına, həm də onun keyfiyyətli saxlanmasına əlveriĢli Ģərait yaradar. Sahibkarların 

marketinq kooperativlərinin yaradılması da, bu baxımdan əhəmiyyətli ola bilər. TopdansatıĢ ba-

zarlarında Ģəraitin yaxĢılaĢdırılması, onların standartlara uyğun qurulması, burada saxlanan və satılan 

məhsulların keyfiyyətinin təmin edilməsində yardımçı olardı. 

Beləliklə, ölkəmizin əhalisinin keyfiyyətli və çeĢidli ərzaq məhsulları ilə daxili istehsal hesabına 

təmin edilməsi üçün zəruri Ģəraitin yaradılması yaxĢılaĢdırılmalı, kompleks tədbirlərin həyata 

keçirilməsi təmin edilməlidir. 
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HĠRKAN MĠLLĠ PARKINDA EKOTURĠZMĠN ĠNKĠġAF PERSPEKTĠVLƏRĠ 

 

Son illərdə ətraf mühitə antropogen təsirlərin artması, təbiətdə ekoloji balansın və biomüxtəlifli-

yin pozulması dünya ölkələrini həyəcan təbili çalmağa vadar etmişdir. İqtisadiyyatın əksər sa-

hələrində olduğu kimi turizmdə də dayanıqlı inkişaf prinsipi rəhbər tutulmuş, bu da kütləvi turizmə 

olan marağın azalmasına, əksinə dayanıqlı turizm, yaşıl turizm yaxud ekoturizm kimi təbiət dostu 

olan turizm növlərinin inkişafına təkan vermişdir. Əksər dünya ölkələrində olduğu kimi Azərbaycan-

da da ekoturizmin inkişafı istiqamətində müəyyən proqramlar və layihələr həyata keçirilir. Ekoturiz-

min inkişafı baxımından milli parkların yüksək perspektivə malik olduğunu nəzərə alaraq, bu məqal-

ədə Hirkan Milli Parkının təbii ehtiyatları və həmin ehtiyatlardan ekoturizm məqsədilə istifadənin 

perspektivlərinə toxunulmuşdur. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  

В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ ГИРКАН 

В последние годы, увеличение антропогенного воздействия на окружающую среду, разру-

шение экологического баланса и нарушение биологического разнообразия стало причиной бес-

покойства мировых стран. Как во всех отраслях экономики так и в туризме стал главен-

ствовать принцип устойчивого развития, а это привело к снижению интереса к массовому 

туризму и наоборот усилению интереса к таким видам туризма, какустойчивый, зеленый или 

же экологический туризм. Как и во многих странах мира так и в Азербайджане осуществля-

ются определенные программы и проекты связанные с развитием экологического туризма. 

Учитывая, значение национальных парков в развитии экотуризма, в данной статье говорится 

о природных ресурсах Гирканского национального парка и перспективах использования этих 

ресурсов в экотуризме. 

Ключевые слова: туризм, устойчивый туризм, эко-туризм, национальные парки, Гиркан-

ский национальный парк  
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THE DEVELOPEMENT PERSPECTIVES OF ECOTOURISM  

IN HIRKAN NATIONAL PARK 

 

In recent years, the increase of human impacts on the environment and the loss of natural bal-

ance have led to world countries to ring alarm bells. As in all spheres of the economy , the tourism 

industry began to follow principle of sustainable development that led mass tourism to lose its previ-

ous importance and nature-based types of tourism, such as sustainable tourism, green tourism or 

ecotourism to thrive. As in most world countries, ecotourism development programs and projects 

have been implemented in Azerbaijan as well. Given the fact that the national parks are of great im-

portance for the developement of ecotourism, this article deals with Hirkan National Park and uses of 

its natural resources for the purpose of ecotourism development. 

Key words: tourism, sustainable tourism, ecotourism, national parks, Hirkan National Park 

 

Turizm öz təbii, mədəni və sosial dəyərləri ilə fərqlənən, təmiz və sağlam ətraf mühitdə inkiĢaf 

edən, mövcud olduğu bölgəyə iqtisadi mənfəət gətirən bir fəaliyyət sahəsidir. Son illərdə baĢ verən 

iqtisadi, texnoloji və siyasi tərəqqiyə paralel olaraq, turizm tələbində də bir sıra dəyiĢikliklər baĢ ver-

miĢdir. Müasir turistlər ekoloji baxımdan təbiətin korlanmadığı və mühafizə olunduğu yerlərə 

getməyi üstün tutur, getdikləri bölgənin insanlarını və mədəniyyətini tanımağa, ətraf mühitə qarĢı 

həssas olmağa can atırlar. Turizmin inkiĢaf etdiyi ölkələrdə turizm tələbində müĢahidə olunan yeni 

tendensiyalara nəzər salsaq, tələbin dəniz-qum-günəĢ (3S/sea-sand-sun) prinsipindən əyləncə-təhsil-

ekologiya (3E/entertainment-education-environment) prinsipinə keçdiyinin Ģahidi olarıq. 

Son illərdə insanların təhsil səviyyəsinin və ətraf mühitə qarĢı həssaslığının artması təbii və 

mədəni baxımdan həssas ərazilərə olan səyahətlərin sayının da sürətlə artmasına gətirib çıxarmıĢdır. 

Beynəlxalq turizm tələbində baĢ verən bu cür dəyiĢikliklər ekoturizm səyahətlərinə olan ehtiyacı da 

artırmıĢdır. Eləcə də, təbii resursların daha uzunmüddətli istifadəsini qarĢıya məqsəd qoyan dayanıqlı 

turizm, alternativ turizm, təbiət turizmi, xüsusi maraq turizmi və s. kimi turizm növləri yaranmıĢdır. 

Ekoturizm 1970-1980-ci illərdəekoloji hərəkat zamanı yaranmıĢdır. Bunun da əsas səbəbi ekoloji 

problemlərin artması ilə bərabər turistlərin kütləvi turizmdən aldıqları zövqün azalması və alternativ 

turizm kimi təbiət əsaslı turizm növlərinə olan tələbat olmuĢdur. Eyni zamanda, zəif inkiĢaf etmiĢ 

ölkələr təbiət əsaslı turizmin ölkəyə xarici valyuta gətirdiyini və təbii resurslara daha az dağıdıcı təsir 

göstərdiyini anlamıĢlar. Artıq 1980-ci illərin ortalarından etibarən bəzi ölkələr ekoturizmdən ətraf 

mühitin mühafizəsi ilə yanaĢı inkiĢaf hədəflərinə nail olmaq üçün də bir vasitə kimi istifadə edirlər (5, 

s. 19) 

―Ekoturizm‖ terminin dəqiq mənĢəyi bilinməsə də, onun ilk istifadəçilərindən birinin Hetzer 

(1965) olduğu güman edilir. Hetzer ətraf mühitə qarĢı məsuliyyətli turizmin 4 ―pilləsini‖ müəyyən 

etmiĢdir: ətraf mühitə qarĢı mənfi təsirləri azaltmaq, yerli mədəniyyətlərə hörmətlə yanaĢmaq, yerli 

əhalinin əldə etdiyi faydanı maksimallaĢdırmaq, turist məmnuniyyətini ən yüksək həddə qaldırmaq. 

Bunlardan birincisi ―ekoloji turizm‖in (ekoturizmin) ən xarakterik xüsusiyyəti hesab edilir (3, s. 18) 

Ekoturizmin ilk formal tərifini isə 1987-ci ildə Ceballos-Lascuráin vermiĢdir. Həmin tərifə 

əsasən, ekoturizm nisbətən çirklənməmiĢ və ayaq dəyməmiĢ təbii ərazilərə həmin ərazini öyrənmək, 
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mənzərəsini, bitki və heyvanat aləmini, eləcə də, ərazidə mövcud olan mədəni abidələri (keçmiĢ və 

indiki) izləmək və zövq almaq məqsədilə həyata keçirilən səyahətdir.(6, s. 4) 

1991-ci ildə Beynəlxalq Ekoturizm Cəmiyyəti (TĠES) QHT-lər, özəl sektor, hökumət təĢkilatları, 

elm xadimləri və yerli icmalarla uzun sürən müzakirələrdən sonra ―Ekoturizm prinsipləri‖ni qəbul 

etdi. Ekoturizm ətraf mühitin mühafizəsini, cəmiyyət və dayanıqlı turizmi bir araya gətirir. Bu o 

deməkdir ki, ekoturizm fəaliyyətlərini həyata keçirən, ekoturizm fəaliyyətlərində iĢtirak edən yaxud 

ekoturizm xidmətləri təklif edən hər bir kəs aĢağıdakı ekoturizm prinsiplərinə əməl etməlidir: (7, s. 

13) 

 Fiziki, sosial və psixoloji təsirləri minimala endirmək 

 Ətraf mühitə və mədəniyyətə hörmətlə yanaĢmaq 

 Həm turistlər, həm də yerli sakinlərdə müsbət təəssürat formalaĢdırmaq 

 Ətraf mühitin mühafizəsi üçün birbaĢa maddi mənfəət yaratmaq 

 Həm yerli əhalini, həm də özəl sənaye müəsissələrini iqtisadi gəlirlə təmin etmək 

 Ətraf mühitə minimal təsir göstərən müəsissələr qurmaq və onların fəaliyyətini təmin etmək 

 Yerli sakinlərin hüquqlarına və dini inanclarına ehtiramla yanaĢmaq və imkanlarının 

geniĢləndirilməsi üçün onlarla birgə iĢləmək (9) 

Bütün dünya üzrə turistlərin sayı artdıqca, onların səyahət zamanı seçdikləri fəaliyyətlərin 

növləri də artır. ―Ənənəvi‖ turizm öz mövcudluğunu saxlamağa və inkiĢaf etməyə davam etsə də, 

ekoturizm, mədəni irs turizmi, maarifləndirici turizm kimi ―yeni‖ turizm növləri yaxud alternativ tur-

izm də təĢəkkül tapır. Nəinki turizmin bu növlərinə xidmət edən bazar meydana çıxır, eləcə də, ten-

densiyalar göstərir ki alternativ turizm bazarı təsəvvür olunduğundan belə sürətlə inkiĢaf edir. 

Turistlər öz dəyərli tətil müddətlərində istirahətdən baĢqa fəaliyyətlər də axtarırlar. Nəqliyyat və 

kommunikasiya vasitələrində baĢ verən tərəqqi bizlərə yeni qapılar açaraq, əvvəlki illərlə müqayisədə 

daha uzaq ölkələrə səyahət etməyə və daha çox təcrübə əldə etməyə imkan yaradır.(4, s. 65) 

Turistlərn səyahət motivasiyaları hansı turizm növlərinə tələbin artacağını müəyyənləĢdirməkdə 

əsas determinant rolunu oynayır. Ümumilikdə, alternativ turizm növləri meydana çıxdıqca turizm ba-

zarı daha çox seqmentlərə ayrılır.(4, s. 65) 

Dünya ekoturizm bazarında beynəlxalq gəlmələrin artım dinamikasına nəzər yetirsək 1988-ci 

ildə bu statistik nəticələr 393 milyon adam təĢkil edibsə, artıq 2010-cu ildə bu göstərici artaraq 686,9 

milyon nəfər olmuĢdur. Son illərdə aparılan araĢdırmalar sübut edir ki, bütün beynəlxalq turistlərin 

40%-dan 60%-a qədəri ekoturizm mərkəzlərinə gəlir və onlardan da 20- 40%-i vəhĢi təbiətin turizm 

ehtiyatları ilə tanıĢ olmaq istəyir (1, s. 36). 

Dünyada ekoturizm potensialının yüksək olduğu yerlərin çoxu tropik bölgələr, ada ölkələri, vəhĢi 

təbiəti, dağlıq və meĢəlik əraziləri geniĢ olan zəif inkiĢaf etmiĢ və inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdir. 

Dünyada ekoturizm baxımından əlveriĢli olan bölgələrə Cənub-Ģərqi Asiya, Cənub-Ģərqi Afrika, 

Latın Amerikası, Avstraliya, Antarktida, Karib dənizi hövzəsi və Sakit Okean adaları daxildir. 

 Təbiət yürüĢləri: Argentina, Hindistan, Nepal, Pakistan, Peru, Türkiyə 

 Təbiət tarixi: Antarktida, Braziliya, Kosta Rika, Ekvador, Madaqaskar 

 VəhĢi təbiətdə safari: Mərkəzi Afrika ölkələri, Keniya, Tanzaniya  

Azərbaycan təbii ətraf mühitin xüsusiyyətləri və rəngarəngliyi baxımından ekoturizm potensialı 

yüksək olan bir ölkədir. Ölkəmizin mədəni-tarixi xüsusiyyətləri, əhalinin adət-ənənələri, həyat tərzi 

kimi sosial zənginlikləri də nəzərə alınarsa, ekoturizmin inkiĢafı üçün əlveriĢli Ģəraitin olduğunun Ģa-

hidi olarıq. 

Milli parklar, qoruqlar vətəbiət parkları getdikcə məĢhur turist destinasiyalarına çevrilir. 
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Ekologiya dostu olan otellərin və istirahət düĢərgələrinin yaradılması ekoturizm bazarının sürətlə ar-

tan tələblərinə, eləcə də, ekologiyanın qorunması və dayanıqlılığının artırılması ilə bağlı ictimai mar-

aqlara cavab verir (4, s. 65). 

Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri həm də ekoturizmin mühüm alt bazisini formalaĢdırır. Ən 

önəmlisi milli parklar olmaqla, təbiət qoruqları, təbiət parkları və s. təbiət dostu olan ekoturistlərin ən 

çox üz tutduğu məkanlardır. 

Qeyd edək ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yaranmazdan əvvəl ölkəmizdə milli parklar 

mövcud olmamıĢdır. 2003-cü ildən baĢlayaraqEkologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən 

Akademik Həsən Əliyev adına Ordubad, ġirvan, Ağgöl, 2004-cü ildə Hirkan, Altıağac, 2005-ci ildə 

AbĢeron, 2006-cı ildə ġahdağ, 2008-ci ildə isə Göygöl Milli Parkları yaradılmıĢdır. Hazırda Milli 

parklar ölkə ərazisinin 3.6%-ni təĢkil edir. (2, s. 376) 

Hirkan Milli Parkı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 81 №-li Sərəncamı ilə 2004-cü ilin 9 

fevral tarixində yaradılmıĢdır. Milli Park Azərbaycanın cənub-Ģərqində, Lənkəran və Astara inzibati 

rayonlarının ərazisində yerləĢir. Ərazisi 21 435 hektardır. Milli Park TalıĢ dağlarının öz unikal təbiət 

kompleksləri ilə fərqlənən təbii ərazilərini əhatə edir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2008-ci il 23 aprel tarixli Qərarı ilə Hirkan Milli Parkının ərazisi geniĢləndirilərək 40 358 hektara 

çatdırılmıĢdır. Milli Parkın yaradılmasında əsas məqsəd həmin ərazidə təbiətin kompleks Ģəkildə 

qorunması, üçüncü dövrün relikt və endemik bitki növlərinin mühafizəsi, Azərbaycan Respu-

blikasının‖Qırmızı Kitab‖ına daxil edilmiĢ tipik flora və fauna növlərinin qorunub saxlanılması, ətraf 

mühitin monitorinqinin həyata keçirilməsi, ictimaiyyətin məlumatlandırılması, eləcə də tədqiqatlar, 

turizm və istirahət üçün Ģəraitin təĢkilidir (8). 

Hirkan Milli Parkının flora və faunasının zənginliyi, təbiətinin rəngarəngliyi, eləcə də, 

landĢaftının müxtəlifliyi burada ekoturizmin müxtəlif növlərinin inkiĢafı üçün əlveriĢli Ģərait yaradır. 

Milli parkın təbii ehtiyatları burada ekoturizmin trekkinq, dağ turizmi, mağara turizmi, atçılıq turizmi, 

velosiped turizmi, piknik turizmi, balıqçılıq və ovçuluq, quĢları izləmə, fotoqrafçılıq kimi ekoturizm 

fəaliyyətlərini həyata keçirməyə imkan verir.  

Trekkinq- Hirkan Milli Parkının ərazisinin çox hissəsi meĢələrdən və Ģimal-qərbdəncənub-Ģərqə 

doğru uzanan sıradağlardan ibarətdir (1, s. 2). Parkın bitki və heyvanat aləminin zənginliyi, təbiətinin 

özünəməxsusluğu buranı ekoturistlər üçün cəlbedici məkanlardan birinə çevirir. Piyada yürüĢ 

həvəskarları üçün park ərazisində xüsusi marĢrut nəzərdə tutulmuĢdur. Xanbulan gölü və ətraf 

mənzərələrlə tanıĢlıq məqsədi daĢıyan bu marĢrut təxminən 2.5 saat davam edir ki, həmin müddət ər-

zində turistlər meĢə mənzərələri, Tirəndaz mağarası, Moskva meĢəsi və Xanbulan gölü ilə tanıĢlıq 

imkanı əldə edirlər. Əsasən dərketmə xarakteri daĢıyan bu yürüĢlərdə Hirkan tipli qarıĢıq meĢəyə də 

səfər təĢkil olunur ki, burada da məhz bu tipli meĢələrə xas olan endemik bitkilər, nadir ağac və kol 

bitkiləri haqqında məlumat verilir. Bundan əlavə Ģəlaləni və VəĢərud çayını görmək istəyənlər üçün 

də xüsusi piyada marĢrutları nəzərdə tutulmuĢdur.  

Piknik turizmi- Hirkan Milli Parkı ərazisində təbiət qoynunda dincəlməyi, ailə və yaxınları ilə 

vaxt keçirməyi sevənlərin istirahətinin təĢkili üçün də əlveriĢli Ģərait var. Bu baxımdan Xanbulan 

gölünün sahilini qeyd etmək olar. Burada dincəlməyə, gölün mənzərəsini seyr etməyə və həvəskar 

balıqçılığaicazə verilsə də, göldə çimmək qadağandır. 

Fotoqrafçılıq-Hirkan Milli Parkının nadir flora və faunası, bənzərsiz təbiət mənzərələri foto 

həvəskarı olan ekoturistlərin diqqətini cəlb edə bilər. Bütövlükdə Hirkan Milli Parkının florası həddən 

artıq zəngindir. Parkda 1204 ali bitki növü var ki, bu da Azərbaycanda olan bütün flora növlərinin 

üçdə birini təĢkil edir. Hirkan ağac və kol bitkiləri ilə də zəngindir. Burada 144 növə yaxın ağac və 

bitki növü var. Bu isə Azərbaycanda olan 450 növ ağac növünün yarısı deməkdir. Burada 
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məməlilərdən bəbir, xallı maral, vaĢaq, porsuq, çöl donuzu, cüyür, yenot və s. növlərə rast gəlmək 

olar. Ərazidə suda-quruda yaĢayan heyvan növlərindən adi triton, daraqlı triton, Suriya sarımsaqiyli 

qurbağası, Qafqaz xaçlıcası, adi quru qurbağası yayılmıĢdır. Milli Parkın ərazisində sürünənlərdən 

Aralıq dənizi tısbağası, zolaqlı çılpaqgöz kərtənkələ, girdəbaĢ yovĢanlıq kərtənkələsi, xarabalıq 

kələzi, Eskulap ilanı və s. növlər mövcuddur. Milli Parkın meĢələrində ayıdöĢəyi, Hirkan bigəvəri, 

Hirkan ĢümĢadı, pırkal, müxtəlif lianlar geniĢ yayılmıĢdır. Bu bitkilərin əksəriyyətinin adı 

Azərbaycanın ―Qırmızı Kitab‖ına daxil edilmiĢdir. Bütün bunlarla yanaĢı, 350-400 il yaĢı olan palıd 

ağacları, çoxillik cökə ağacları və s. fotoqrafçılıq üçün bənzərsiz mənbə yaradır (1, s. 2). 

QuĢları izləmə-Ornitologiya həvəskarları adları ―Qırmızı kitab‖a daxil edilmiĢ qara leylək, 

məzar qartalı, qıvrımlələk qutan, turac, mərmər cürə, TalıĢ qırqovulu, Hirkan arıquĢu, toğlugötürən və 

s. kimi nadir quĢaları izləmək Ģansı əldə edə bilərlər (1, s. 2).  

Kəpənəkləri izləmə-Milli Parkın entomofaunası endem növlərlə zəngindir. Ərazidə ―Qırmızı 

Kitab‖a düĢmüĢ növlərdən tündqırmızı TalıĢ uzunbığı, TalıĢ kökyeyəni, üçpərli TalıĢ qaçağanı, palıd 

diserkası, eyfema, TalıĢ brameyası, iri tənək hafı, Oxim qızılı kəpənəyi, Aleksandra sədəflisi, TalıĢ 

məxməri kəpənəyi və baĢqa həĢəratlara rast gəlmək olar (1, s. 2). 

Velosiped turizmi- Bildiyimiz kimi, velosiped turizminin inkiĢaf etdirilməsi meĢə yollarının, yol 

boyunca istirahət etmək üçün dayanacaqların və içməli su bulaqlarının olmasını tələb edir. Hirkan 

Milli Parkının ərazisinin çox hissəsini meĢələr təĢkil edir. Hirkan Milli Parkının ərazisi Ģaquli qurĢaq 

üzrə çox ucalmasa da ( 1000 m-ə qədər), Ģərqdən qərbə dağlaraqalxdıqca, meĢələrin Ģaquli qurĢaqlar 

üzrədəyiĢdiyini müĢahidə etmək olar: aĢağı hissədə əsasən, Ģabalıdyarpaq palıd, dəmirağac vəvələsin 

(Ġpək akasiya, Xəzər lələyi, Hirkan ənciri, Qafqaz xurması, azat ilə birlikdə) üstünlük təĢkil etdiyi 

meĢələr yayılmıĢdır. Hündürlüyə qalxdıqca, əsasən dəmirağac, qismən də Ģabalıdyarpaq palıd azalır, 

onları fısdıq meĢələri əvəz edir. Milli park ərazisində yerləĢən Ġsa bulağı, Yanar bulaq və s. kimi bu-

laqlar veloturistlərin içməli su ehtiyacını ödəyə bilər. Ərçivan kəndi ərazisində yerləĢən təbii Yanar 

bulaq əksər turistlərin diqqətini cəlb edir. Bulağın suyu həm də müalicəvi əhəmiyyətə malikdir (1, s. 

2). 

Parkın ərazisində tarixi abidələr də mövcuddur. Onlardan ən məĢhurları Əmir Teymurun oğlu 

MiranĢahın hakimiyyəti zamanı tikilən "Divəkə" (talıĢcadan tərcümədə "Div evi") adlanan qalanın 

qalıqları və Dilmədi kəndində yerləĢən "ġeyx Dilim" qəbiristanlığıdır. GeniĢ əraziyə malik olan 

qəbirstanlığın Səfəvilərin hakimiyyəti dövrünə aid olduğu güman edilir. Bu qəbirstanlıqda böyük sal 

daĢlardan hazırlanan qəbirlər var. Bundan əlavə, cəzaxana, Sım padĢahının evinin qalıqları, qədim 

yazılı daĢlar və s. kimi tarixi yerlərə də turlar təĢkil etmək olar. 

 

ƏDƏBĠYYAT SĠYAHISI: 

 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsinin Prezident Kitabxanası. Milli parklar. 

12 səh. 

2. Ə.T.Əsgərov, B.Ə.Bilalov, Ç.G. Gülalıyev. Ekoloji turizm. Dərs vəsaiti, Bakı, ―Adiloğlu‖ 

nəĢriyyatı, 2011, 276 səh. 

3. B.Ə. Bilalov, Ç.G. Gülalıyev. Turizmin əsasları. Dərs vəsaiti, Bakı, ―QHT NəĢriyyatı‖, 

2015, 496 səh. 

4. David A. Fennell. Ecotourism: An Introduction. London, Psychology Press, 2003, 236 p. 

5. David B. Weaver. The Encyclopedia of Ecotourism. CAB International, 2001, 668 p. 

6. Martha Honey. Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?. Island 

Press, 1999, 405 p. 



295 
 

7. Mark B Orams. Towards a more desirable form of ecotourism. Tourism Management, Vol. 

16, No. 1, pp. 3-8, 1995 

8. Megan Epler Wood. Ecotourism: principles, practices & policies for sustainability. 

UNEP,2002, 61 p. 

9. http://eco.gov.az/az/595-hirkan-milli-parki 

10. http://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism 

  



296 
 

Nicat ĠSAQOV, 

Dissertant, Bakı Dövlət Universiteti 

 

AZƏRBAYCANDA SOSĠAL TƏMĠNAT SĠYASƏTĠ 

 

Son dövrlərdə Azərbaycanda əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə sosial sferanın 

bir çox sahələrində dövlət tərəfindən bir çox addımlar atılmışdır.Belə ki yoxsulluğun və işsizliyin 

azaldılması üçün müxtəlif dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi və az təminatlı ailələrə ünvanlı 

dövlət sosial yardımın verilməsi, bundan başqa pensiya məbləğlərinin, minimum aylıq əmək 

haqqlarının artırılması müsbət mənada görülmüş sosial tədbirlərin mühüm hissəsidir.  
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In the recent times, a number steps were taken by the government in some fields of the social 

sphere in order to raise the living level of the Azerbaijan population. So that implementation of vari-

ous state programs for reduction of poverty and unemployment and providing addressed state social 

subsidies to low-income families, moreover, increasing of pension amounts and minimum monthly 

salaries are main part of the implemented social actions in a positive context.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Последние годы с целью повышения жизненного уровня населения в Азербайджане госу-

дарством приняты некоторые шаги в нескольких социальных сферах. Так как осуществление 

различных государственных программ и дача адресных социальных государственных пособий 

малообеспеченным семьям для снижения бедности и безработицы, а также повышение пен-

сионных сумм, минимальных зарплат является в положительном смысле важней частью со-

циальных мер в положительную сторону. 

Ключевые слова: социум, социальная политика, занятость, минимальная ежемесячная 

зарплата, пенсия, минимальная пенсия. 

 

Sosial siyasət, anlayıĢ olaraq XIX əsrin ikinci yarısında Almaniyada ortaya çıxıb. Ġlk dəfə sadəcə 

fəhlə və kapitalist sinfi arasındakı mənfəət qarĢıdurmasını nizamlamaq üçün dövlətin gördüyü 

tədbirləri nəzərdə tutan bu anlayıĢ, daha sonra inkiĢaf edərək geniĢ mənada iĢlədildi. Bütün sosial 

sinif və qruplar üçün dövlətin gördüyü tədbirlər bütününü əhatə etdi. Sosial siyasət müasir mənada: 

bütün sosial sinif və qrupların sosial müdafiə, sağlamlıq, təhsil, məĢğulluq və.s kimi problemlərini 

həll etməyə istiqamətlənmiĢ, qruplar və siniflər arasında yaranan mübarizə və münaqiĢələri sosial 



297 
 

ədalət prinsiplərinə görə həll etməyə çalıĢan və cəmiyyətin sosial rifahı üçün həyata keçirilən bütün 

tədbirlərin cəmidir. 

Sosial siyasətin həyata keçirilməsi dörd əsas qaydada baĢ verir: konservativ, liberal, sosialist, so-

sial-demokrat. 

Konservativ qaydanın baĢlıca xüsusiyyətləri bunlardır: 

-iqtisadi və sosial sahənin tənzimlənməsinə dövlətin qarıĢmaması və ya dövlətin rolunun 

əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması; 

sosial proqramların azaldılması; 

-sosial təminat və sosial müdafiə sahələri üzrə qeyri-dövlət təĢkilatlarının (fond, təĢkilat, sığorta 

Ģirkətləri) fəaliyyətinin həvəsləndirilməsi.    

Liberal qaydanın baĢlıca xüsusiyyətləri: 

dövlətin sosial sahəyə az qarıĢması; 

istehlak tələbinin tənzimlənməsi; 

əmək hüququnun fəaliyyət sahəsinin geniĢləndirilməsi; 

sosial sığorta sisteminin geniĢləndirilməsi; 

əmək bazarının  tənzimlənməsi; 

fəal və dinamik gəlir siyasəti. 

Sosialist qaydasının əsas xüsusiyyətinə sosial siyasətin və sosial müdafiənin reallaĢdırılmasında 

dövlətin inhisarı nəzərdə tutulur. Belə Ģərait sosial siyasəti əvvəlcədən bir sıra çətinliklərlə üz-üzə 

qoyur. Məsələ ondadır ki, obyektiv Ģəkildə dövlət sosial müdafiənin bütün sistemini öz üzərinə götürə 

bilmir. Buna, sadəcə maliyyə vəsaitləri və maddi ehtiyatlar çatmır. 

Sosial-demokratik qaydanın baĢlıca xüsusiyyəti liberalların siyasətinə yaxındır və demək olar ki, 

onunla üst-üstə düĢür. Fərq yalnız ondadır ki, liberallar öz siyasətlərini sosializmə qarĢı durmaq 

məqsədi üzərində qururlar, sosial-demokratlar  isə  ―demokratik  sosializm‖ə  doğru  getmək 

məqsədinə üstünlük verir. 

Azərbaycanda isə dövlətinin sosial siyasəti onun həyata keçirdiyi iqtisadi artım, əmək haqqı, 

gəlirlər və əhalinin tələbatının ödənilməsinə təsiri ilə ölçülür. Bu sahədə 1991-2001-ci illərdə bir sıra 

təĢkilati tədbirlər həyata keçirilmiĢ, ölkənin sosial inkiĢafının maddi əsası olan-dövlət büdcəsinin so-

sial istiqamətləri möhkəmlənmiĢ, sosial müdafiə tədbirləri artmıĢ və yoxsulluğun ləğvi yolunda bir 

sıra iqtisadi qanunlar, fərmanlar və proqramlar tərtib olunmuĢdur. Azərbaycan Respublikasında 1992-

1993-cü illərdə baĢ verən bir sıra zəruri istehlak məhsullarının qıtlığı, ərzağın qiymətinin gündəlik 

artması meylləri ləğv olunmuĢ, 1996-2001-ci illərdən qiymət indeksinin ilbəil aĢağı düĢməsi və əmtəə 

xidmət bazarında alıcılıq qabiliyyətindən 2-3 dəfə çox mal və xidmət təklifi formalaĢmıĢdır. 

Azərbaycan dünya problemi olan kasıbçılığın ləğv edilməsi proqramına qoĢulmuĢ və respu-

blikanın mövcud imkanlarmı nəzərə almaqla və perspektiv tədbirlərin həyata keçirilməsi yolu ilə 

kasıbçılığın ləğvi proqrammı hazırlayıb. Bu proqrama uyğun olaraq yeni iĢ yerlərinin açılması, əhali-

nin sosial müdafiəsi və az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsi tədbirləri hazırlanır. Əhalinin həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsi və kasıbçılıq probleminin həlli maddi və mənəvi nemətlərin bölgü və ye-

nidən bölgüsünün təkmilləĢdirilməsi, bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində onun stimullaĢdırıcı rolunun 

yüksəlməsi ilə baĢ verir. Əhalinin gəlirləri əmək haqqı, pensiya təminatı, sosial müdafiə tədbirləri və 

sosial sahələrin inkiĢafı, əhali tələbatının ödənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əhalinin pul 

gəlirləri 2001-ci ilə nisbətən 2,5 dəfə, orta aylıq əmə haqqı bütövlükdə  iqtisadiyyatda 3,0 dəfə, mal-

ların və xidmətlərin  indeksi 50%  təĢkil etmiĢdir. Əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi və so-

sial inkiĢaf problemlərinin əlaqəsi özünəməxsus metodologiya ilə həll olunur. Ġlkin növbədə iqtisadi 

artım təmin olunmaqla bölgü münasibətlərində stimullaĢdırma tətbiq etməklə, sahibkarlıq və 
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təĢəbbüskarlığa Ģərait yaratmaqla sosial ədalət təmin olunur. ÜDM-nun tərkibində sosial müdafiə 

xərcləri 1998-ci ildə 5,8%, 1999-cu ildə 6,9%, 2000-ci ildə 7,8% təĢkil etmiĢdir. O, cümlədən pensiya 

xərcləri 2000-ci ildə 1999-cu ilə nisbətən 34% artmıĢdır. Pensiya islahatları məhz pensiyanın məbləği 

ilə onun orta səviyyəsi, əmək pensiyaları ilə sosial pensiyalar arasında nisbətlərin təkmilləĢməsinə, 

pensiya ilə əmək haqqı arasında nisbətlərin  tənzimlənməsinə  yönəldilir. 

Əhalinin məĢğulluğu problemi, respublikada baĢ verən islahalların səmərəliliyi, yeni 

müəssisələrin artması və istehsal güclərinin bazar yönlü məhsul istehsalına və əmək tutumlu sahələrin 

inkiĢafına yönəldilməsi ilə təmin olunur. Ġqtisadi fəal əhalinin məĢğulluğunu təmin etmək üçün bütün 

mənbələr sahibkarlığın inkiĢafını stimullaĢdırmaq tədbirləri həyata keçirilir. Daha çox qeyri-istehsal 

və xidmət sahələrinin inkiĢafı hesabına əhalinin məĢğulluğunun təmin edilməsi meylləri əsas aparıcı 

siyasətdir. ÖzəlləĢdirmə, azad iqtisadiyyat, ixracata stimul yaradılması və sahibkarlığa kömək 

meylləri əhalinin məĢğulluğu meyarı baxımından həll edilir. 

Müasir Ģəraitdə məĢğulluq problemini həll etmək, həmçinin yoxsulluq probleminin həlli 

baxımından, yaxud  kredit resurslarının əhali yığımı cari təsərrüfat dövriyyəsi  vasitəsilə  həll olunur. 

Sosial tədbirlər mikro səviyyədə tələbatın ödənilməsi imkanları, onların amilləri və təĢkilatı 

idarəetmə tədbirlərin məcmusu kimi formalaĢır. Mikro iqtisadi sosial araĢdırmalar sosial siyasətin re-

allaĢma obyektləri üzrə və sosial idarəetmə orqanlarının strukturu, həmçinin ərazi, sahə və özünü 

idarəetmə metodlarının sistemi ilə təmin olunur. 

Sosial inkiĢaf, həmçinin bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində xüsusi vəsaitlər, yerli (bələdiyyə) büdcələri 

və əhalinin vəsaitləri hesabına da təmin olur. Dövlət büdcəsinin sosial yönlülüyü onun xərclərindəki 

sosial sahələrə ayrılan vəsaitlə müəyyən olunur. 

Sosial sahələrin tənzimlənməsi iqtisadi və qanunlar sistemi ilə müəyyən olunur. O cümlədən sa-

hə, ərazi və funksional qanunlar sisteminin daxili sosial aspektləri və ümumi prinsipləri mövcuddur. 

Azərbaycanda sosial problemlərin həllində büdcədən ayrılan vəsaitlərin çəkisi daha böyükdür. 

2011-cu ilin dövlət büdcəsinin makroiqtisadi parametrləri əvvəlki illərdə olduğu kimi, Azərbaycanda 

davamlı inkiĢafın ümumi nəticələrini özündə əks etdirmiĢdir və dövlət büdcəsi ölkə iqtisadiyyatının 

inkiĢaf tempinin qorunub saxlanmasını, sosial-iqtisadi islahatların əvvəlki illərdə olduğu kimi davam 

etdirilməsini, əhalinin maddi rifahının təmin olunmasını və sosial Ģəraitinin yaxĢılaĢmasını, investis-

iya qoyuluĢlarının həyata keçirilməsini və digər tədbirləri özündə birləĢdirmiĢdir.2011-cu ilin dövlət 

büdcəsi Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, qarĢıda duran sosial və iqtisadi 

hədəflərin tam reallaĢmasına imkan vermiĢdir. Respublikamızın iqtisadi və sosial inkiĢaf konsep-

siyasına uyğun olaraq büdcədə Azərbaycan Respublikasının makroiqtisadi proqnoz göstəriciləri, o 

cümlədən, ümumi daxili məhsulun 3,8 faizlik, qeyri-neft ümumi daxili məhsulun isə 7,2 faizlik artım 

sürəti əsas götürülmüĢdür. Sosial yönümlü xərclər büdcədə prioritet kimi nəzərə alınmıĢdır. 2010-cu 

ildə ölkə əhalisinin rifahının yüksəldilməsi və sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində ölkə 

prezidenti tərəfindən bir sıra əhəmiyyətli addımlar atılmıĢdır ki, dölət baĢçısının imzaladığı silsilə 

sərəncamlarla 1,3 milyon nəfərdən artıq pensiyaçının baza pensiyalarının artımı həyata keçirilmiĢ, bir 

sıra müəssisələrdə çalıĢanların aylıq vəzifə maaĢları, sosial müavinətlərin, o cümlədən məcburi 

köçkünlərə verilən müavinətin məbləği artırılmıĢdır. Eyni zamanda, Ģəhid ailələri, doktorant, ali, orta 

ixtisas və peĢə məktəbləri və peĢə liseylərinin tələbələrinin də müavinətləri müvafiq olaraq 

artırılmıĢdır. Bu artımların davamlılığının təmin edilməsi üçün 2011-ci il dövlət büdcəsində lazımi 

miqdarda vəsait nəzərdə tutulmuĢdur. 

Sosialyönümlü xərclərin əsas istiqamətləri aĢağıdakı kimi olmuĢdur 

Ölkə əhalisinin sosial rifahının yaxĢılaĢdırılması və sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün 

2010-cu il sentyabr ayında Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ġlham Əliyev silsilə sərəncamlarla 
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vəzifə maaĢları Vahid Tarif Cədvəli ilə tənzimlənən elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, kənd təsərrüfatı 

və digər sahələrdə iĢləyənlərin, hərbi qulluqçuların, xüsusi rütbəsi olan əməkdaĢların və dövlət 

qulluqçuları olmayan mülki iĢçilərin aylıq vəzifə maaĢlarının, habelə, yaĢa görə əmək pensiyalarının 

baza hissəsinin Ģəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün, məcburi 

köçkünlərə yemək xərci üçün verilən aylıq müavinətin, doktorantlar, ali, orta ixtisas və peĢə təhsili 

tələbə və Ģagirdlərə verilən təqaüdlərin və ölkə üzrə digər sosial ödəniĢlərin artımı təmin 

edilmiĢdir.Bu artımların tətbiqi ilə bağlı cari ilin dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərlə yanaĢı, 2011-

ci il dövlət büdcəsində 500,0 mln. manatadək vəsait nəzərdə tutulmuĢdur ki, bu da təxminən 3,0 mi-

lyon nəfər əhalinin güzəranının daha da yaxĢılaĢmasına imkan verəcəkdir.2011-ci il dövlət 

büdcəsində elm, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və sosial təminat, mədəniyyət, bədən tərbiyəsi və 

gənclər siyasəti xərcləri üçün 3 milyard 519 milyon manat vəsait nəzərdə tutulmuĢdur ki, bu da 2010-

cu illə müqayisədə 7,5 faiz və yaxud 247,0 milyon manat çoxdur.2011-ci il dövlət büdcəsindəilk dəfə 

olaraq ali təhsil sistemində yeni maliyyələĢmə mexanizminin tətbiqi ilə əlaqədar təhsil xərclərində 

müvafiq məbləğdə vəsait nəzərdə tutulmaqla adambaĢına xərclərin proqnozlaĢdırılması sisteminin 

tətbiqinə baĢlanılmıĢdır.2011-ci il dövlət büdcəsində sosial sahələr üzrə məqsədli dövlət proqram-

larının və tədbirlərin maliyyə təminatı üçün 320,0 milyon manat vəsait ayrılmıĢdır. 

Ümumilikdə dövlətinin sosial siyasətinin mühüm sahələrindən biri pensiya təminatıdır. Pensiya 

islahatları məhz pensiyanın məbləği ilə onun orta səviyyəsi, əmək pensiyaları ilə sosial pensiyalar 

arasında nisbətlərin təkmilləĢməsinə, pensiya ilə əmək haqqı arasında nisbətlərin  tənzimlənməsinə  

yönəldilir. 2010-cu ildə ölkə əhalisinin rifahının yüksəldilməsi və sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 

istiqamətində ölkə prezidenti tərəfindən bir sıra əhəmiyyətli addımlar atılmıĢdır ki, dölət baĢçısının 

imzaladığı silsilə sərəncamlarla 1,3 milyon nəfərdən artıq pensiyaçının baza pensiyalarının artımı 

həyata keçirilmiĢ, bir sıra müəssisələrdə çalıĢanların aylıq vəzifə maaĢları, sosial müavinətlərin, o 

cümlədən məcburi köçkünlərə verilən müavinətin məbləği artırılmıĢdır.Bunlarla yanaĢı pensiya 

təminatı ilə əlaqədar bağlanmıĢ beynəlxalq müqavilələr də əsas amillərdən biridir.Belə bu sahədə 

qabaqcıl ölkələrin təcrübəsindən yararlanmaq bu sahədə müxtəlif islahatların aparılmasına və ink-

iĢafına Ģərait yarada bilər. 
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Bazar iqtisadiyyatının yüksək səviyyədə inkiĢaf etdiyi ölkələrdə əhalinin məĢğulluğu və əmək 

bazarının dövlət tərəfindən tənzimlənməsi mexanizminə aĢağıdakı metodlar daxildir: 

1. Iqtisadi metodlar – iĢ yerlərinin yaradılması və mövjud olanların saxlanması üçün sahibkar-

ları stimullaĢ-dırmaq məqsədilə güzəĢtli kreditləĢdirmə, vergitutma və büdjə siyasəti yeridilməsi, 

peĢəkar kadrların hazırlanması-nın həyata keçirilməsi; 

2. TəĢkilati metodlar–məĢğulluq və iĢədüzəltmə xid-mətinin, informasiya və peĢəyönümü, 

kadrların hazırlanma-sı və yenidən hazırlanması sistemlərinin yaradılması; 



301 
 

3. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan inzibati metodlar–əmək müqavilələrinin bağlanması, iĢ 

gününün uzunluğu, iĢçilər iĢ vaxtından artıq iĢlədikləri hallarda əməyin haqqının ödənilməsi, saatlıq 

minimum əmək haqqının müəyyən edilməsi, məĢğulluğun təmin olunması ilə əlaqədar sahibkarlar 

tərəfindən milli fondlara ödəmələrin tətbiqi, iĢədüzəltmə kvotalarının müəyyənləĢdirilməsi qayda-

larının nizama salınması və i.a. 

Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan tədbirlər jəmiy-yətdə sosial təbəqələĢmənin məhdudlaĢdırıl-

masına yönəl-dilməlidir. Bu zaman dövlət tərəfindən tənzimləmənin dolayı və birbaĢa təsiretmə va-

sitələri arasında optimal nis-bət yaradılmalıdır. Dolayı təsiretmə vasitələri təsərrüfatçılıq Ģəraitinin 

dəyiĢdirilməsinə yönəldilmiĢ makroiqtisadi «alət»lərdən istifadə olunmasını nəzərdə tutur, geniĢ əhali 

təbəqəsini əhatə edir, əməyə olan tələbin tənzimlənməsinə təsir göstərir.BirbaĢa, bilavasitə təsiretmə 

tədbirləri isə əmək bazarı ilə əlaqədar dövlət proqoramları vasitəsilə həyata keçirilir. Dövlət siyasəti, 

həmçinin aĢağıdakı kimi həyata keçirilə bilər: 

1. Passiv məĢğulluq siyasəti yeridilməsi. Bu siyasət boĢ olan iĢ yerlərinin tutulmasına və 

iĢsizliyə görə müavi-nətin verilməsinə yönəldilir. 

2. Aktiv məĢğulluq siyasəti yeridilməsi. Bu siyasət kütləvi iĢsizliyin aradan qaldırılmasına 

yönəldilən investisiya, maliyyə, kredit, vergi siyasətinin köməyi ilə həyata keçirilir. 

MəĢğulluğun vəziyyətinə təsir göstərilməsinin ən mühüm yollarından biri də sərbəstləĢmiĢ iĢ 

yerlərinə uyğun olaraq iĢ qüvvəsinin yenidən hazırlanması miqyasının hərtərəfli inkiĢaf 

etdirilməsindən ibarətdir. Bununla əlaqədar olaraq, həm də iĢ qüvvəsinin peĢə-ixtisas səviyyəsinin 

yüksəldilməsi, əmək və sahibkarlıq fəallığının stimullaĢdırılması, kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢaf 

etdirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Əmək haqqının ödənilməsində yeniliklər edilməsi, əməyin 

stimullaĢdırıjı funksiyasının təmin olunması da az əhəmiyyət kəsb etmir. MəĢğulluğun 

tənzimlənməsinə gəldikdə isə bu proses müəyyən məbləğdə xərc tələb edir. Qərbin inkiĢaf etmiĢ 

ölkələrində məĢğulluğun təmin edilməsi proqramlarının həyata keçirilməsinə sərf olunanxərclər 

ÜDM-də xeyli xüsusi çəkiyə (2,0-5,5%) malikdir. Həm də kütləvi iĢsizliyin meydana gəlməsinin 

qarĢısını almaq üçün qabaqlama tədbirlərinə yönəldilən dövlət siyasəti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Beləliklə, məĢğulluq proqramlarını iĢləyib hazırlayarkən aktiv və passiv tənzimləmə arasındakı 

nisbəti əsaslandırmaq, baĢqa sözlə, vəsaiti sadəcə olaraq ayırmaqla kifayətlənməmək, həm də pulun 

kimə və nə üçün verilməsini bilmək lazımdır. Beynəlxalq təcrübə, xüsusilə də Isveçin təcrübəsi 

göstərir ki, aktiv məĢğulluq siyasətinin yeridilməsi insanların kütləvi surətdə əmək bazarına 

çıxmalarının qarĢısını almaqla, nəinki ən yaxĢı sosial müdafiə vasitəsi funksiyasını yerinə yetirir, həm 

də passiv məĢğulluq siyasətinə nisbətən müəyyən üstünlüklərə malik olduğunu nümayiĢ etdirir. 

Əhalinin məĢğulluğu və əmək bazarının dövlət tərəfindən tənzimlənməsi üçün konkret olaraq 

aĢağıdakı metodlardan istifadə olunur: 1) proqram-məqsədli metod; 2) normativ metod; 3) 

balans metodu. Direktiv xarakterli dövlət planı olmadığı Ģəraitdə proqram-məqsədli metodun 

funksiyaları dəyiĢir və o daha geniĢ yayılmağa baĢlayır. Dövlət siyasətinin reallaĢdırılması 

mexanizmi olan məĢğulluq proqramı müxtəlif səviyyələrdə iĢlənib hazırlanır və həyata keçirilir. 

Burada məĢğulluq və əmək bazarına dair regional proqramların, habelə müxtəlif demoqrafik qruplar 

(gənclər, qadınlar və i.a.) üzrə proqramların iĢlənib hazırlanması xüsusi aktuallıq kəsb edir. Normativ 

metoddan xidmət sahələrində iĢ qüvvəsinə olan tələbi əsaslandırmaq üçün istifadə edilir. Bazar 

iqtisadiyyatı Ģəraitində sosial normativlərin əsaslandırıl-ması xüsusilə vacibdir. Bu normativlərə 

iĢsizliyin yol verilən səviyyəsi, əhalinin sosial müdafiəsini təmin edən minimum sosial normativlər, 

həyat səviyyəsi və sosial inkiĢafın minimum standartları aiddir. MəĢğulluqla əlaqədar olaraq balans 

metodundan da geniĢ istifadə olunur. Məsələn, ümumi əmək ehtiyatları balansı əmək ehtiyatları ilə 

onların bölüĢdürülməsiarasındakı ən ümumi proporsiyaları səciyyələndirir.  Ümumi əmək ehtiyatları 
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balansını tamamlayan, həm də tarazlığın baĢqa aspektlərini əks etdirməyə imkan verən iĢ yerləri 

balansıdır. Onun əsas məqsədi təsərrüfatların ərazi səviyyəsində təĢkili zamanı bütün mülkiyyət 

formalarınamənsub olan müəssisələrin investisiya proqramlarını regionların əmək ehtiyatları ilə 

uzlaĢdırmaqdan ibarətdir. O, iĢ yerləri ilə iĢləyənlər, iĢ yerlərinin komplektləĢdirilməsi üçün tələb 

olunan iĢçilərin sayı ilə normativ növbəlik əmsalı arasındakı tarazlığı göstərir. Onun əsasında və iĢ 

yerinin dəyəri göstəricisindən istifadə etməklə kapital qoyuluĢunun həjmini və onun təkrar istehsal 

strukturunu (yeniiĢ yerlərinin yaradılması və onların texniki cəhətdən təkmilləĢdirilməsi və i.a.) 

proqnozlaĢdırmaq olar. Kapital qoyuluĢu olmadan əmək məhsuldarlığı ilə fondla silahlanma arasında 

zəruri nisbəti təmin etmək mümkün deyildir. Odur ki, əmək məhsuldarlığı artımının proqnozlaĢdırılan 

sürətinə nail olunması üçün kapital qoyuluĢunun mümkün olan artımının obyektiv surətdə ölçülməsi 

çox vacibdir. IĢ yerləri balansı region səviyyəsində məĢğul əhalinin sayı və strukturunun 

proqnozlaĢdırılması və onun tələb olunan investisiyalarla əlaqələndirilməsinin əsas alətinə 

çevrilməlidir. Hazırda ölkəmizdə əmək bazarının tənzimlənməsi sahəsində dünya təcrübəsində özünü 

doğrultmuĢ metodlardan istifadə olunur. ġübhəsiz ki, dünyada mövcud olan əmək bazarının 

tənzimlənməsi modellərinin müsbət cəhətləri ilə yanaĢı, mənfi cəhətləri də vardır. Odur ki, həmin 

təcrübənin müsbət cəhətlərindən yararlanmaq, zaman keçdikcə baĢ verən yeniliklərdən istifadə 

etməklə tam məĢğulluğun təmin olunması və iĢsizliyin azaldılması sahəsində məqsədyönlü iĢlər 

görmək, tədbirlər həyata keçirməklə ölkəmizin iqtisadi potensialının artırılması və xalqımızın həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsində çox böyük nailiyyətlər qazanılması mümkündür. 

Xarici iqtisadi siyasətin əsas istiqamətləri 

Gündəlik həyatımızda tez-tez rast gəldiyimiz iqtisadi anlayıĢlardan biri və ya birincisi elə məhz 

ölkələrin xarici iqtisadi siyasət anlayıĢıdır. Xarici iqtisadi siyasət nədir? Nə üçün bu qədər önəm 

daĢıdığını qısaca belə izah etmək olar. Bildiyimiz kimi, dünyada olan təbii resurslar ərazi baxımından 

qeyri-bərabər Ģəkildə paylanılmıĢdır. Yəni bir ölkə neft və neft ehtiyatları, digəri meĢə və meĢə 

ehtiyatları ilə, bir digəri qiymətli metallarla, bir baĢqası isə taxıl və taxıl ehtiyatları ilə optimal və ya 

yüksək səviyyədə təchiz edilmiĢdir. Məhz bu səbəbdən də dünyanın müvafiq coğrafi areallarında 

yerləĢən ölkələrdə yaĢayan xalqların ərzaq və qeyri-əzaq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi 

məqsədi ilə yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi həmin müvafiq ölkələrin, bölgələrin idarəetmə orqanları 

tərəfindən bir zərurət kimi ilkin xarici ticarət anlayıĢlarından geniĢ istifadə olunmuĢdur. Lakin bu 

ticarət əlaqələri ilk əvvəllər natural, barter Ģəklində formalaĢsa da sonralar müvafiq inkiĢaf sürətilə 

günümüzdəki vəziyyətinə gəlib çıxmıĢdır. Günümüzün aktual iqtisadi mövzusuna çevrilən xarici 

iqtisadi siyasət özündə idxal və ixrac anlayıĢlarını cəmləĢdirir ki, bu da hər hansısa bir ölkənin dünya 

təsərrüfat sistemindəki çəkisini özündə əks etdirir. Bu anlayıĢları daha dərindən mənimsəmək üçün 

xarici iqtisadi əlaqələri olmayan hər hansısa bir ölkə və ya idarəetmə sistemi təsəvvür edək. Bu 

zaman həmin ölkənin (idarəetmə sisteminin) xarici bazarla əlaqəsi olmadığı üçün idxal, ixrac 

əməliyyatları 0 (sıfır) səviyyəsində olacaq ki, burada da ölkənin (idarəetmə sisteminin) əsas iqtisadi 

inkiĢaf tempini qiymətlədirən anlayıĢlardan biri olan xarici ticarət balansının mövcudluğundan belə 

söhbət gedə bilməz. Əgər bu tip ölkələrdə ÜDM hesablanarsa bunu xərc metodu ilə aĢağıda göstərilən 

formada hesablamaq mümkündür: 

ÜDM=C+G+I 

Burada C - ölkə əhalisinin müvafiq dövr ərzində istehlak mallarına çəkdiyi ümumi xərclərin 

həcmini ifadə edir; 

G - dövlətin istehsalı artırmaq məqsədilə istənilən formada çəkdiyi xərclərin toplusudur. Bu 

anlayıĢ özündə həmçinin digər bir sıra xərc qruplarını da ehtiva edir; 

I - firma və müəssisələrin müvafiq dövr ərzində sənaye, kənd təsərrüfatı, xidmət və s. kimi 
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sahələrin inkiĢafına yönləndirilmiĢ investisiyalarının ümumi həcmidir. 

Lakin yuxarıda göstərildiyi kimi bir ölənin mövcud olması və onun öz ərazisində yerləĢən 

əhalisinin ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarına olan tələbatını optimal səviyyədə ödəməsi heç də reallığı 

əks etdirmir. Qeyd etdiyimiz kimi dünyada mövcud olan ölkələrin hər biri maddi resurslarla qeyri-

bərabər Ģəkildə təmin olunmuĢdur. Elə buna görə dəölkə iqtisadiyyatını xarici ticarət əlaqələri 

olmadan təsəvvür etmək qeyri mümkündür. 

Yuxarıda qeyd edilənləri də nəzərə alaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, ölkələr xarici ticarət 

əlaqələrinə bir növ məcburiyyətdən, yetərincə resurs çatıĢmazlığından əl atırlar. Bu zaman ölkələr 

xarici bazara xammal, yarım-fabrikat, istehsal olunmuĢ hazır və ya son məhsullarla çıxır. Ölkələrin 

xarici bazarlarda həyata keçirdiyi bu əməliyyatlara ixrac əməliyyatları adı verilir ki, buradan da əldə 

edilən xarici valyuta vahidləri ilə müvafiq ökələrdə yaĢayan əhalinin sənaye və qeyri-sənaye 

məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə həmin məhsullar ölkəyə idxal edilir. Ölkə 

iqtisadiyyatında əvəzolunmaz rolu olan ixrac əməliyyatlarını həm düsturla, həm də müvafiq 

qrafiklərlə də əks etdirmək olar. Bildiyimiz kimi ixrac ölkə daxilindəki gəlirin bir funksiyası deyil və 

bu da bizə onun gəlirdən asılı olmayan formada ifadə etməyimizə Ģərait yaradır: 

X=X0 

 

Burada göstərilən X0 – ixracın daxili gəlirdən asılı olmadığını özündə əks etdirir.Müvafiq 

düsturla ifadə etdiyimiz ixrac əməliyyatlarını bir də qrafiki formada təsvirinə nəzər yetisək yuxarıda 

qeyd etdiklərimizin əyani Ģəkildə Ģahidi olarıq: 

 X 

 

 

 

X0 X=X0 

  

  

 

 

 

(Gəlir)Y 

Qrafik №1. 

 

Əgər qrafikə nəzər yetirsək görərik ki, ixrac funksiyası absis oxuna, yəni gəlir xəttinə paralel 

Ģəkildə çəkilmiĢdir, bu da əlbəttə ki, mövcud ixracın gəlirdən asılı olmadığı mənasına gəlir. Ġxrac 

əməliyyatları xarici bazarda ölkə hüdudları daxilində istehsal olunmuĢ əmtəə və xidmətlərin satıĢını 

özündə cəmlədiyi üçün ona bir sıra amillər təsir edir. Bunlara da istehsal olunan əmtəələrin 

keyfiyyətini, satıĢ strategiyasını və s. bu kimi amilləri aid etmək olar. Ġstehsal olunmuĢ əmtəələrin 

keyfiyyəti nə qədər yüksək olarsa həmin əmtəə xarici bazarlarda bir o qeder rəqabət qabiliyyətli olar 

və eyni zamanda həmin əmtəələr üzrə ölkənin xarici bazarda daha çox satıĢ payına sahib omasına 

Ģərait yaradar. Bu səbəbdən də əmtəələrin yüksək keyfiyyətli olması istehsal olunacaq əmtəələrə 

qoyulan əsas tələblərdən biri və ya birincisidir. Yüksək keyfiyyətli əmtəə istehsalı isə eyni zamanda 

ixtisaslı kadrlar, keyfiyyətli xammal və bu kimi amilləri özündə birləĢdirir ki, bu da istehsal xərclərin-

in artırılmasına gətirin çıxarır. Bu ənənəvi halı aradan qaldırmaq məqsədiylə yeni müasir texnologi-

yanın istehsala tətbiq olunması artıq bir zərurət halını alır. Bu hal, istehsal amillərindən əmək və təbii 
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resurslara qənaətə edilməsinə səbəb olur ki, bu da dolayısıyla istehsal xərclərinin azalmasına gətirib 

çıxarır.  

Xarici ticarətin digər əsas göstəricilərindən biri də idxal əməliyyatlarıdır ki, bu da ölkə 

vətəndaĢlarının ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarına olan tələbatını ödəmək məqsədilə satın alınaraq 

ölkəyə gətirilən əmtəələrə çəkilən xərci ifadə edir. Dolayısı ilə idxal ölkə daxilində formalaĢan gəlirlə 

birbaĢa əlaqəlidir. Yəni ölkə daxilində gəlir artdıqca müvafiq dövlət idarəetmə orqanları tərəfindən 

ölkəyə xaricdən gətirilən ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının həcmində artıĢ baĢ verir. Beləliklə idxal 

əməliyyatları aĢağıdakı formada göstərilə bilər: 

M=M0+mY 

Burada M – idxal əməliyyatərının ümumi həcmini, M0 – gəlirdən asılı olmayan idxalın həcmini, 

m– gəlirdən asılı olan idxal əməliyyatlarının həcmini özündə əks etdirir. 

Gəlirdən asılı olmayan idxalın həcmi dedikdə, yəni gəlirimizin hətta 0 (sıfır) olduğu anda belə 

idxal etdiyimiz əmtəə və xidmətlərin həcmi nəzərdə tutulur. Gəlirimiz olmadıqda hansı vəsaitlər 

hesabına idxal əməliyyatları apara bilərik sualına isə qısaca bank və digər kredit təĢkilatlarından borc 

alınan vəsaitləri göstərə bilərik. Y – gəlirin miqdarını, m – isə marjinal idxalat meyilliliyini göstərir. 

Marjinal idxalat meyli (m) gəlirdəki artımın hansı hissəsinin idxalata yönəldildiyini göstərən 1-dən 

kiçik müsbət ədəddir. Əgər aĢağıdakı qrafikə nəzər salsaq görərik ki, idxal olunan əmtəələrin həcmini 

göstərən düz mütənasiblik əyrisi idxal xəttinin ixtiyari M0 nöqtəsindən götürülmüĢdür və bu da bizə 

hətta gəlirimizin 0 (sıfır) olduğu dövrdə belə müəyyən miqdarda idxal əməliyyatları həyata 

keçirdiyimizi əyani Ģəkildə əks etdirir: 

 M 

 

 M=M0+mY 

 

 

 

 M0Y 

  

Qrafik №2. 

 

Ġdxal və ixrac funksiyaları haqqında anlayıĢları incələdikdən sonra indi də bir qədər bu funksiya-

lar arasındakı əlaqələrə nəzər yetirək. Bir çox iqtisadi ədəbiyyatlarda tez-tez qarĢımıza çıxan an-

layıĢlardan biri də xalis ixrac anlayıĢıdır ki, onu da məcmu ixracdan müəyyən dövr ərzində idxal 

olunan əmtəələrin məcmu dəyərinin çıxılması yolu ilə müəyyən edilir. Dolayısı ilə idxal və ixrac 

funksiyalarından istifadə edərək xalis ixrac funksiyasını əldə edə bilərik. Bütün yuxarıda qeyd 

etdiyimiz fikirləri bir yerə cəmləyərək xalis ixrac funksiyasını əyani Ģəkildə aĢağıdakı kimi ifadə edə 

bilərik: 

 

 NX=X-M 

 və ya  

 NX=X0-(M0+mY) 

 

 NX=X0 -M0-mY 

Burada NX – xalis ixracatdır. 

Xalis ixracat (NX) funksiyasından da gördüyümüz kimi o, gəlir səviyyəsindən asılı funksiyadır, 
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yəni birbaĢa gəlirlə əlaqəli olan iqtisadi anlayıĢdır. Onlar arasındakı əlaqəni isə marjinal idxalat meyli 

müəyyən edir. Bu o deməkdir ki, gəlir səviyyəsi (Y) nə qədər yüksək olarsa xalis ixracatı ifadə edən 

göstərici bir o qədər kiçiləcəkdir. Onu da qeyd edək ki, marjinal idxalat meyli (m) eyni zamanda xalis 

ixracat funksiyasının meyli rolunu oynayır. Əgər diqqətimizi aĢağıda göstərilmiĢ ixrac funksiyasına 

yönəltsək onda görərik ki, bu funksiya gəlir (Y) xəttinə paralel sonsuz elastik funksiyadır. BaĢqa 

sözlə, yəni meyilliliyi olmayan funksiyadır.  

 

 
 

Qrafik №3 

 

Xalis ixracat funksiyasında marjinal idxalat meylinin mənfi (-m) olması xalis ixracat funksiyasını 

əks etdirən əyrinin aĢağıya doğru yönəlməsinə səbəb olmuĢdur. Qrafikdə idxal və ixrac funksiyaları 

haqqındakı biliklərimizi bir yerə cəmləyərək xalis ixracat funksiyasının əslində hansı formada olmalı 

və necə təsvir edilməli olduğu göstərilmiĢdir. Qrafikin üst hissəsində ixracat və idxalat 

funksiyalarının kəsiĢdiyi F2 nöqtəsində ixracat idxalata bərabər olduğu üçün xalis ixracat bu kəsiĢmə 

nöqtəsində 0-a (sıfıra) bərabərdir. (NX=X-M=0) 

Ġndi isə qrafik №3-ə diqqətlə nəzər yetirməklə bu dediklərimizin əyani Ģəkildə Ģahidi olaq. Əgər 

qrafikin yuxarı hissəsində yerləĢən F2 nöqtəsindən aĢağıya doğru yönəlmiĢ kəsik xətlərə nəzər 

yetirsək həmin xətlərin digər uc nöqtəsinin Y2 olduğunu görərik ki, bu nöqtədə də xaric ixrac 

funksiyası gəlirin müəyyən səviyyəsini əks etdirən nöqtə ilə üst-üstə düĢür, baĢqa sözlə həmin xətti 

kəsir. Əgər Y2-dən daha kiçik gəlir səviyyəsini ifadə edən Y1-ə nəzər yetirsək onda bu nöqtəyə uyğun 
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gələn F1 nöqtəsini görmüĢ olarıq. Bu da bizi həmin nöqtəyə uyğun gələn digər nöqtəyə idxal 

funksiyası üzərindəki G1 nöqtəsinə fikrimizi cəmləməyə vadar edir. Göründüyü kimi G1 nöqtəsində 

idxal funksiyası ixrac funksiyasından daha aĢağıdadır ki, bu da dolayısıyla bizə G1 nöqtəsindən F2 

nöqtəsinə qədər olan sahədə idxalın ixracdan az olmasını qəti Ģəkildə deməyə əsas verir. Ġndi isə 

diqqətimizi daha yüksək gəir səviyyəsini ifadə edən Y3 nöqtəsinə yönəldək. Y3 nöqtəsinə uyğun gələn 

gəlir səviyyəsində qrafikin üst hissəsində də iĢarə edildiyi kimi M2 qədər idxal əməliyyatları həyata 

keçirilmiĢdir. Yenidən bu gəlir səviyyəsində Y xəttinə paralel olan ixracat funksiyasına baxdığımızda 

ixracat səviyyəsinin gəlirdən asılı olmadığı üçün dəyiĢmədiyini dolayısıyla X0 kimi qaldığının Ģahidi 

olarıq. Beləliklə Y3 nöqtəsindəki gəlir səviyyəsində, Y1 nöqtəsindəki gəlir səviyyəsinin əksinə idxalat 

ixracatdan böyükdür (M2>X0). Bunun səbəbi isə idxalatın gəlirlə əlaqəli bir hissəsinin olmasıdır. 

Gəlirdəki artımla əlaqəli olaraq idxal olunan əmtələrə tələbat artdığı halda ixracatın dəyiĢməz olaraq 

qalması, yüksək gəlir səviyyəsini əks etdirən Y3 nöqtəsinə uyğun gələn Xalis Ġxracat funksiyası 

üzərindəki F3 nöqtəsində Xalis Ġxracın mənfi (-NX2) olduğunu göstərir. Bir sıra gəlir səviyyələrində 

əldə etdiyimiz F1, F2, F3 kimi nöqtələri birləĢdirdiyimizdə aĢağıya doğru yönəlmiĢ, tərs mütənasib 

Xalis ixracat funksiyasını almıĢ olarıq. Qrafikdəndə görüldüyü kimi Xalis ixracat funsiyası gəlir 

səviyyəsi artdıqca idxalatdada artım baĢ verdiyi üçüngetdikcə azalmağa doğru yönəlir 
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тики государственного урегулированияво внешне экономической деятельности предпринима-

тельской структуры в национальной экономике.  

Ключевые слова: инвестиционные проекты, банковскые кредиты, финансовые базы 

предпринимательства, предпринимательская деятельность, финансово-кредитные стимули-

рования, внутренние и внешние инвестиции, бюджетные средства. 

 

Sahibkarlıq anlayıĢı və sahibkarlıq fəaliyyəti çoxmənalı, çoxcəhətli və son dərəcə zəngin olub 

sosial, hüquqi, iqtisadi, psixoloji məsələlərdə öz əksini tapır. insanlara lazım olan məhsullar istehsalı, 

iĢ görə bilmək sistemi, mövcud iqtisadi sistemin yeni texnika və texnologiya əsasında tərəqqisinin 

ana xətti, insanların öz arzu və ehtiyaclarının ödənilməsinə yönəlmiĢ istehsal və xidmətlər sistemi, 

yeni düĢünmə tərzi, əhəmiyyətli bir iĢə baĢlamaq, cəsarətli, həlledici fəaliyyət və s. kimi nümunələr 

iqtisadi ədəbiyyatlarda sahibklarlığın mahiyyəti haqqında verilən müasir baxıĢlara göstərilə biləcək 

nümunələrdir. Sahibkarlıq fəaliyyəti istehsalın hərəkətverici qüvvəsi olmaqla yanaĢı, büdcə 

ödəmələrində böyük xüsusi çəkiyə malik olub dövlətin iqtisadi gücünün möhkəmlənməsində vacib 

rol oynayır. Buna görə də dövlət sahibkarlıqla cəmiyyət və dövlət arasındakı əlaqə və münasibətləri 

möhkəmləndirməyə çalıĢmalı, iĢgüzar təĢəbbüskarlığı fəal Ģəkildə stimullaĢdırmalıdır. Sahibkarlıq 

fəaliyyətinin stimullaĢdırılmasının bir neçə formaları var. Bunlar əsasən 2 formaya bölünür: 

- qeyri-maliyyə 

-  maliyyə  

Sahibkarlığın stimullaĢdırılmasının qeyri-maliyyə formaları - Hazırda nsahibkarlığı 

stimullaĢdırılmasının maliyyə istiqamətləri ilə yanaĢı geniĢ yayılmıĢ digər bir forması da sahibkarlığı 

qeyri-maliyyə formalarısıdır. Bu cəhətdən sahibkarlığın stimullaĢdırılmasının daha geniĢ yayılmağa 

baĢlamıĢ bir forması da iĢgüzar strukturların səmərəli fəaliyyətinə Ģərait yaradan xüsusi ərazilərin: 

kiçik sənaye mərkəzlərinin, azad ticarət zonalarının, sərbəst iqtisadi zonaların və s. yaradılmasıdır. 

Həmçinin, dövlət tərəfindən yaradılmıĢ orqanlar vasitəsilə sahibkarlara bir sıra xidmətlərin 

göstərilməsi, sahibkarlığın kadr probleminin həllinə köməklik, təsərrüfat subyektlərinə hüquqi 

yardımın həyata keçirilməsi və s. sahibkarlığın stimullaĢdırılmasının qeyri-maliyyə istiqamətlərinə 

aid edilir. 

Sahibkarlığın stimullaĢdırılmasının qeyri-maliyyə istiqamətinin maliyyə istiqamətindən baĢlıca 

fərqinin onun müvəqqəti deyil, daimi xarakter daĢımasıdır. Onu da qeyd edək ki, bütün sahibkarlıq 

formalarına deyil, əsasən, kiçik sahibkarlıq strukturlarına yönəldilməsi, hər iki istiqamət üçün 

səciyyəvi cəhət kimi götürülə bilər. Kiçik müəssisələrin ömür müddəti çox vaxt dövlət köməyinin 

səviyyəsindən və formalarından asılı olur, çünki, mürəkkəb bazar konyunkturu və risk Ģəraitində 

fəaliyyət göstərərdikdə onların rəqabət qabiliyyətliliyi bu Ģəraitə bir o qədər də davamlılıq göstərə 

bilmir. Nəticə etibarilə, kiçik sahibkarlara göstərilən dövlət köməyi onların fəaliyyət Ģəraiti ilə orta və 

iri müəssisələrin fəaliyyət mühitini müəyyən mənada tarazlaĢdırır. Bununla da onların hər biri üçün 

bərabər fəaliyyət Ģəraiti təmin olunur. Həmin müəssisələrin fəaliyyətinin ilk vaxtlarında dövlətin 

onlara maliyyə köməkliyinin vergi, kredit və s. kimi formaları qeyri-maliyyə köməklikləri ilə paralel 

gedir və bəzən onları üstələyir. Müəssisənin bazardakı mövqeləri gücləndikcə, yetkinlik səviyyəsi 

artdıqca qeyri-maliyyə köməklikləri ön plana keçir. Hesab edirik ki, Azərbaycanda sahibkarlığın 

stimullaĢdırılmasının və tənzimlənməsinin, iĢgüzar strukturlara dövlət dəstəyinin vahid 

konsepsiyasını təkmilləĢdirmək məqsədilə beynəlxalq təcrübədən geniĢ istifadə olunmalı, onu ölkənin 

hazırkı inkiĢaf mərhələsinə, sosial-iqtisadi Ģəraitinə uyğunlaĢdırılmalıdır. 

Sahibkarlığın stimullaĢdırılmasının maliyyə formaları - Sahibkarlığın stimullaĢdırılmasının 

bir çox forma və istiqamətlərinin olduğunu ĠnkiĢaf etmiĢ bazar iqtisadiyyatlı ölkələrin təcrübəsindən 
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görə bilərik. ĠnkiĢaf etmiĢ bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə vergitutmanın daha çox reqressiv formasına 

üstünlük verilir. Həmçinin, buraya müxtəlif vergi güzəĢtləri də aid olunur. Vergitutmanın reqressiv 

forması o deməkdir ki, vergi subyektinin gəlirləri artdıqca və vergi sistemi qarĢısında duran 

məqsədlərə nail olduqca, edilmiĢ vergi güzəĢtləri tədricən azalır və sonda tamamilə aradan qalxır. 

ĠĢgüzar subyektlərin investisiya fəallığının artırılması sahibkarlığın stimullaĢdırılmasının baĢqa 

bir istiqamətidir. Belə hallarda dövlətin kredit güzəĢtləri daha səmərəli və real bazar perspektivlərinə 

malik olan, lakin eyni zamanda özünün zəif investisiya bazası ilə səciyyələnən, habelə zəruri maliyyə 

vəsaitlərini kənardan cəlb etmək imkanları zəif olan sahibkarlıq strukturlarına yönəldilməlidir. 

Habelə, dövlət rəqabət qabiliyyətli müəssisələrin kreditlər üzrə borcların ödənmə müddətiniuzatmaq, 

onların qeyri-dövlət mənbələrindən aldıqları kreditlərə təminat vermək, kredit faizlərini və ya kredit 

verilmiĢ məbləğin bir hissəsini dövlət hesabına silmək yollarından da istifadə olunmalıdır. Dövlət 

rəqabətqabiliyyətli müəssisələr tərəfindən bazarda əldə edilmiĢ mövqeləri qoruyub saxlamaq 

məqsədilə onların istehsal etdikləri məhsulun müəyyən hissəsinin alıcısı kimi çıxıĢ edir və iqtisadi 

fəaliyyətləri ilə bağlı xərclərinin bir hissəsini onların özlərinə geri qaytarır. Baxmayaraq ki, ölkədə 

sahibkarlığın stimullaĢdırılması üzrə tədbirlər hal-hazırda çox zəifdir, büdcənin iqtisadi vəziyyəti 

yaxĢılaĢdıqdan sonra bu üsuldan istifadə edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. Konkret dövr üçün 

iĢgüzar fəaliyyət prioritet istiqamətlərinə dövlət tərəfindən müxtəlif iqtisadi köməkliklərin 

göstərilməsi sahibkarlığın stimullaĢdırılmasının digər mühüm istiqamətlərindən biridir. Bunun üçün, 

həmin istiqamətlər dövlət tərəfindən əvvəlcədən müəyyənləĢdirilməlidir və müəyyən dövr üçün 

inkiĢaf etdirilməsi zəruri olan müəyyən mal və xidmət növlərini, iqtisadi fəaliyyət sahələrini, iqtisadi 

regionları özünə daxil edilməlidir. Bazar iqtisadiyyatlı ölkələrin əksəriyyətində sahibkarlıqla bağlı 

dövlətin bu istiqamətdə həyata keçirilən addımlarına dünya təcrübəsində çox rast gəlinir. Məsələn, 

Yaponiyada ötən əsrin 70-ci illərinədək milli iqtisadiyyatın əsas istiqaməti kimi tankerlərin istehsalı 

qərarlaĢmıĢdı. Sonradan isə kiçik litrajlı avtomobillərin istehsalına baĢlanıldı. 70-ci illərdən 

baĢlayaraq isə Yaponiyada elektronika və kompyuterlərin buraxılıĢını misal göstərmək olar. 

Yaponiya hökuməti tərəfindən atılan iqtısadi addımlar, aparılan iqtisadi siyasət nəticəsində 

sahibkarlığın stimullaĢdırılması ilə bağlı problemə bu cür yanaĢma tərzi keçən əsrin 70-ci illərinədək 

ona böyük iqtisadi böhrandan kənar keçmək və iqtisadiyyatın dinamik inkiĢafını təmin etmək imkanı 

yaratmıĢdı(2). 

Müəssisələrin xarici iqtisadi fəaliyyətinin və ixrac potensialının müxtəlif yollarla (gömrük 

güzəĢtləri, ixrac subsidiyaları, kredit köməkliyi vasitələri ilə) təkmilləĢdirilməsi bazar iqtisadiyyatlı 

ölkələrdə milli sahibkarlığın stimullaĢdırılmasının digər əsas istiqamətlərindən biridir. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaĢdırılmasının qeyd olunan istiqamətləri bu və ya digər 

səviyyədə dövlətin maliyyə fondları, maliyyə vəsaitləri ilə birbaĢa bağlıdır. Onların fəaliyyət müddəti 

daimi deyil və hər bir konkret təsərrüfat subyektinə və ya fəaliyyət istiqamətinə münasibətdə 

müvəqqəti xarakter daĢıyır. 

Aqrar sektorun stimullaĢdırılması - Ölkədə istehlak edilən istehlak mallarının xeyli hissəsi 

kənardan idxal edilir, baxmayaraq ki, aqrar sahədə mövcud olan kəndli-fermer təsərrüfatları və qeyri-

dövlət təsərrüfatçılıq formaları tərəfindən aqrar bölmənin nəticəsi kimi çıxıĢ edən məhsulların mütləq 

çoxluğu istehsal ölkəmizdə istehsal edilir. Qlobal iqtisadi böhran baĢlandıqdan sonra hazırda 

dünyanın bir çox ölkələrinin xarici iqtisadi asılılığı daha da güclənmiĢ və əhalinin ərzaqla təminatı ilə 

bağlı kifayət qədər ciddi problemlər meydana gəlmiĢdir. Bu cür iqtisadi Ģəraitdə Azərbaycan üçün 

fərqləndirici xüsusiyyətlərdən və Azərbaycan iqtisadiyyatının prioritet istiqamətlərindən biri özünün 

ərzaq təhlükəsizliyini qismən də olsa təmin edə bilməsi və bir sıra ərzaq mallarının ixracını həyata 

keçirə bilməsidir. Bütün bu iqtisadi addımlar ölkədə həyata keçirilən inkiĢaf strategiyasının və 
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iqtisadi islahatların məntiqi nəticəsidir. Ölkə prezidentinin 2007-ci il 23 yanvar tarixli 1907 nömrəli 

Sərəncamının icrası ilə əlaqədar ―Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi 

haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 15 fevral tarixli 32 nömrəli 

Qərarı ilə ―Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində istifadə 

etdiyi yanacaq və motor yağlarına görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına yardım verilməsi‖, buğda 

və çəltik əkin sahələrinin hər hektarına 40 manat subsidiya verilməsi, ―Aqrolizinq‖ ASC, digər 

hüquqi və fiziki Ģəxslər tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına mineral gübrələrin 

güzəĢtlə satılması qaydalarının təsdiq olunaraq respublikada tətbiq edilməsi öz müsbət nəticələrini 

göstərmiĢdir. 

Ġdxal edilən ərzaq məhsullarının əhəmiyyətli bir hissəsini ölkənin kənd təsərrüfatı ilə emal 

sənayesi sahələri arasında səmərəli qarĢılıqlı əlaqələr yaratmaqla ölkə daxilində istehsal etmək 

mümkündür. Bunun üçün ölkədə aparılan açıq bazar siyasəti milli sahibkarlığın səmərəli müdafiəsi 

ilə səciyyələnən proteksionizm siyasəti ilə kifayət qədər əlaqələndirilməlidir. proteksionizm siyasəti 

realizə edildikdə yerli istehsalın qurulması və onun məhsullarının reallaĢdırılması ciddi problemlər 

yaratmazdı. Ölkəyə valyuta gətirə bilən sahibkarlıq strukturlarına geniĢ dövlət köməyinin həyata 

keçirilməsi sayəsində ixrac üçün nəzərdə tutulmuĢ bir çox məhsulların (qozun, əncirin, sitrus 

məhsullarının və s.) səmərəli istehsalını təĢkil etmək mümkün olardı. Aqrar islahatların həyata 

keçirilməsindən məqsəd təkcə torpaqların xüsusi mülkiyyətə verilməsi ilə bitmədiyini də qeyd etmək 

lazımdır. Hazırda bu sahədə baĢlıca məqsəd regionlarda və kəndlərdə xüsusi sahibkarların geniĢ 

kütləsini yaratmaq, bunun nəticəsin ölkə əhalisinin kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatının 

ödənməsidir. Bu məqsədə nail olmaq üçün isə aqrar sahədə yaranan yeni təsərrüfatçılıq formalarına, 

hər Ģeydən əvvəl isə özəl qurumlara dövlət dəstəyi siyasətinin müəyyən dərəcədə həyata 

keçirilməlidir.  

Kənd təsərrüfatına dövlət köməyinin müxtəlif istiqamətləri vardır. Yeni təsərrüfatçılıq 

formalarına verilən kreditlər, vergi sahəsində ödəmə xarakterli kömək tədbirləri buraya aid edilir. 

Yerli kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına tətbiq olunan vergilər istehsalçılarnın mənafeyinə 

uyğun səviyyədəmüəyyənləĢdirilməlidir. Elə bu baxımdan da yeni fəaliyyətə baĢlamıĢ sahibkar və ya 

fermer təsərrüfatlarının müəyyən dövrdə (ilk 3 il ərzində) vergidən azad edilməsi məqsədə uyğun 

sayılır. Aqrar sahədə ixtisaslaĢan sahibkarlıq subyektlərinə, cari dövr üçün müəyyən edilmiĢ 

istiqamətlər üzrə səmərəli fəaliyyət göstərmək imkanlarına malik olan, eləcə də ixrac yönümlü 

məhsullar istehsal edən özəl təsərrüfatlara kreditlərin verilməsi və kreditləĢdirmə sahəsində bir çox 

tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədəuyğun sayılmalıdır. Hesab edirik ki, aqrar bölməyə dövlət 

köməyinin reallaĢdırılması üçün iĢlək mexanizmə malik etibarlı maliyyə təminatı fondu (Azərbaycan 

Ġqtisadi ĠnkiĢaf Nazirliyi yanında Sahibkarlığa Kömək Fondundan da daha geniĢ və müstəqil 

səlahiyyətlərə malik) yaradılmalı, müxtəlif məqsədlərə subsidiya və dotasiyalar verilməli, büdcədən 

məqsədli dövlət proqramlarının yerinə yetirilməsi üçün vaxtaĢırı vəsait ayrılmalıdır. Həmçinin, dövlət 

sahibkarların və fermer təsərrüfatlarının müvafiq ölçülü və eyni zamanda məhsuldarlığa malik olan 

kənd təsərrüfatı texnikası ilə təmin olunması iĢində yaxından köməklik göstərməlidir. 

Hesab edirik ki, iqtisadiyyatın aqrar bölməsində sahibkarlığın inkiĢafı və yeni keyfiyyət 

mərhələsinə qalxması ilə bilavasitə əlaqədar olan əsas vəzifələrdən biri kənd təsərrüfatı məhsullarının 

emalı, istehsalı, saxlanması, tədarükü, daĢınması və istehlakçıya çatdırılması funksiyaları arasında 

bazar prinsipləri əsasında qarĢılıqlı əlaqənin təmin edilməsi, həmin funksiyaların səmərəli 

institusional bazaya əsaslanması və sistemli Ģəkildə fəaliyyət göstərməsidir. Aqrar sektorun 

sahibkarlığının yüksək səviyyədə kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalında maraqlı olması, haqsız 

rəqabətdən, bürokratik əngəllərdən və inhisarçılıqdan etibarlı müdafiə olunması məqsədilə dövlət 
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tərəfindən elə zəruri iqtisadi Ģərait yaradılmalıdır ki, onlar subyektiv və obyektiv xarakterli 

problemlər üzərində düĢünməsinlər. 

Bütün bunlarla yanaĢı, respublikaya idxal edilən xarici məhsullara və bu məhsulların istehsalı 

üçün olan xammal resurslarına dövlət tərəfindən müəyyən edilmiĢ, qoruyucu gömrük tariflərinin 

tətbiqi və onların vaxtaĢırı olaraq nəzərdən keçirilməsi xüsusi zərurət təĢkil edir. Bununla da ölkənin 

daxili bazarlarını yerli kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin etmək və onların istehsalçılarını xarici 

rəqabətdən qorumaq mümkün olacaqdır. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi - Ġdxalı əvəz edə bilən istehsalın bütün 

sahələrində çalıĢan milli sahibkarlıq subyektlərinin iqtisadi fəaliyyətinin səmərəli qorunması, 

həvəsləndirilməsi respublikanın iqtisadi inkiĢafının hazırkı mərhələsində sahibkarlıq fəaliyyətinin 

dövlət tənzimlənməsinin vacib istiqamətlərindən birinə çevrilməlidir. Bu zaman milli sahibkarlıq 

strukturlarının və ölkənin daxili bazarının xarici rəqabətdən qorumaq məqsədilə dövlət himayədarlıq 

siyasəti aparılmalı və makroiqtisadi səviyyədə həyata keçirilən ―açıq qapı‖ siyasəti ilə üzvi surətdə 

əlaqələndirilməli, bu siyasətin reallaĢdırılması üçün tarif və qeri-tarif xarakterli forma və metodlardan 

istifadə olunmalıdır. Buraya əsasən idxaləvəzləyici məhsulların yerli istehsalçıları üçün vergi-kredit 

güzəĢtlərinin tətbiqi, onlara istehsal xərclərinin aĢağı salınmasında, ölkə daxilində istehsalı mövcud 

və ya mümkün olan malların kənardan idxalı zamanı onlar üçün yüksək gömrük rüsumlarının 

müəyyən edilməsi, iqtisadi resurslara qənaət edən texnologiyanın, zəruri xammal və materialların, 

maĢın və avadanlıqların əldə olunmasında hər cür köməklik edilməsi, ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətinin 

həvəsləndirilməsi üçün əlveriĢli Ģəraitin yaradılması və s. aid oluna bilər. Buna əlavə olaraq milli 

sahibkarların istehsal etdikləri məhsulların dünya bazarlarında rəqabət qabiliyyətinin artırılması, 

onların ixrac potensialının möhkəmləndirilməsi bu cür sahibkarlıq strukturlarının xarici iqtisadi 

fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimləmə siyasətinin əsas istiqamətini təĢkil etməlidir. Bu siyasətin 

həyata keçirilməsi üçün istifadə olunan iqtisadi metodlara dünya bazarlarında rəqabətqabiliyyətli 

mallara ixrac rüsumlarının aĢağı salınması, ixrac əməliyyatları ilə bağlı yaranan bəzi 

xərclərin(məsələn, nəqliyyat və ya informasiyanın əldə edilməsi ilə bağlı xərclərin) bir qisminin 

dövlət tərəfindən geri qaytarılması, müəssisələr üçün xüsusi vergi-kredit güzəĢtlərinin nəzərdə 

tutulması, xarici iqtisadi fəaliyyətindən əldə edilən valyuta gəlirləri üzərində güzəĢtli vergilərin 

tətbiqi, idxal-ixrac əməliyyatlarının kommersiya risklərinin sığortalanması, ixrac yönümlü mallara 

subsidiyaların verilməsi, həmin məhsulların beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda iĢtirakı üçün Ģərait 

yaradılması, xarici patentləĢmənin həyata keçirilməsi, beynəlxalq partnyorların tapılmasında 

köməklik göstərilməsi və s. aid oluna bilər. 

Hal-hazırda dünyada baĢ verən qloballaĢma və azad ticarətin inkiĢafı ilə bağlı bir çox ölkələr 

tərəfindən milli sahibkarlığın və daxili bazarın qorunması məqsədilə aparılan proteksionizm siyasəti 

xüsusilə beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən müsbət qarĢılanmır. Amma bunlarən heç birinə 

baxmayaraq, inkiĢaf etmiĢ bazar iqtisadiyyatlı ölkələrin çoxu ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrini 

inkiĢaf etdirmək məqsədilə bu siyasətdən istifadə edirlər. 

Kiçik sahibkarlığın stimullaĢdırılması - Azərbaycanda da dünyanın əksər ölkələrində olduğu 

kimi sahibkarlıq strukturları içərisində kiçik sahibkarlığa xüsusi diqqət verilməsi dövlətin sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə bağlı iqtisadi siyasətinin əsas istiqamətlərindən birinə çevrilmiĢdir. Elə bu məqsədlə 

sahibkarlıq sahəsində zəruri dövlət siyasətinin və məqsədyönlü əlaqələndirilmiĢ tədbirlərin həyata 

keçirilməsində dönüĢ nöqtəsi olan ―Kiçik sahibkarlığa Dövlət köməyi haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikası Qanunu 1999-cu ildə ölkə parlamenti tərəfindən qəbul edilmiĢdir. Həmçinin həmin 

hüquqi sənəd sübut etdi ki, kiçik sahibkarlığın inkiĢafı üzrə dövlət tədbirləri bu və ya digər dövlət 

tədbirləri çərçivəsindən çıxaraq, artıq bütövlükdə Azərbaycan dövlətinin mövcud iqtisadi siyasətinin 
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əsas prioritet istiqamətlərindən birinə çevrildi(4). Real iqtisadiyyatın ən vacib sahələrindən olan aqrar 

sahədə iĢçilərin say həddinin hüquqi cəhətdən təsbit edilməsi onun əsas xüsusiyyətlərindən biri kimi 

çıxıĢ edirdi. Onu da vurğulayaq ki, iqtisadiyyatın aqrar sektoru hazırkı iqtisadi vəziyyətdə bazar 

yönümlü iqtisadi islahatların ön sırasında gedir. Aqrar sferada iĢçilərin orta say həddini təsbit 

edilməsi iqtisadi zərurət kimi meydana çıxmasına əsas səbəblərdən biri də iqtisadi islahatların ilk 

dövrlərində kolxoz və sovxozların kütləvi surətdə ləğv edilərək onların yerində bazar yönümlü 

təsərrüfatçılıq formalarının, ilk növbədə isə kəndli-fermer təsərrüfatlarının yaradılması idi. Digər bir 

tərəfdən, kənd təsərrüfatı illərinin ən qızğın dövrlərində buraya qanunla təsbit edilmiĢ həddən (nəfər) 

daha çox iĢçi cəlb etmək tələb olunurdu, çünki, aqrar sfera öz mövsümi xarakteri ilə səciyyələnirdi. 

―Kiçik sahibkarlığa Dövlət köməyi haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Qanunda bir tərəfdən, burada 

iĢçilərin orta siyahı sayının müəyyən edilməsi, digər tərəfdən isə kənd təsərrüfatı sahəsinin öz əksini 

tapması aqrar sahəyə dövlət köməyinin konkret subyektlərini - kiçik sahibkarlıq subyektlərini 

müəyyən etməyə imkan verir. 

Azərbaycan respublikasının qanunvericiliyinə görə, kiçik sahibkarlığa dövlət maliyyə yardımı 

iqtisadiyyatın prioritet istiqamətləri üzrə məqsədli proqramlar çərçivəsində güzəĢtli kreditlər, 

subsidiyalar, qrantlar, kreditlərə təminat verilməsi, maliyyə lizinqinin təĢkili, sahibkarlığa xidmət 

göstərən maliyyə-kredit qurumlarına stimullaĢdırıcı tədbirlərin tətbiqi formasında göstərilir. 

Sahibkarlığın stimullaĢdırılmasının müxtəlif aspektlərini araĢdırdıqda belə qənaətə gəlmək olar 

ki, ölkənin hazırki inkiĢaf mərhələsində bu vasitələri ölkənin fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq, 

düzgün və vaxtında tətbiq olunduği halda, müsbət nəticələr əldə etmək mümkündür. Beynəlxalq 

təcrübə milli sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tərəfindən qorunması və həvəsləndirilməsinin geniĢ bir 

sisteminin mövcud olduğunu göstərir. Həmin sistem vergi, maliyyə, büdcə, təĢkilati, qanunvericilik, 

inzibati-hüquqi, gömrük və s. sahələri özündə əks etdirir. Sahibkarlıq fəaliyyəti büdcəyə ödəmələrin 

baĢlıca amili və dövlət maliyyəsini möhkəmləndirməyin mühüm mənbəyini təĢkil edir, sahibkarlıq 

fəaliyyəti yalnız istehsalın hərəkətverici qüvvəsi deyildir. Elə buna görə də dövlət sahibkarlıqla 

cəmiyyət və dövlət arasındakı əlaqə və münasibətləri möhkəmləndirməyə çalıĢmalı, iĢgüzar 

təĢəbbüskarlığı fəal Ģəkildə stimullaĢdırmalıdır. Sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləmək məqsədilə 

məhdudlaĢdırıcı, nəzarətedici və stimullaĢdırıcı tədbirlər tam Ģəkildə əlaqələndirilməlidir. Bununla 

əlaqədar olaraq kiçik və orta sahibkarlığın normativ-hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsində, 

onların müdafiə olunmasında, maliyyə cəhətdən müdafiə olunmasında, investisiya fəaliyyətinin 

stimullaĢdırılmasında dövlətin mühüm tənzimləmə rolu vardır. 
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таможенные тарифы являются важным инструментом регулирования внешнеторговых от-

ношений. Нетарифные методы, наряду с тарифными, также широко применяются в нашей 

стране, как и в других развивающихся странах. 
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CUSTOMS POLICY OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN, IMPORT  

AND EXPORT OF GOODS TARIFF AND NON-TARIFF REGULATION 

 

Economic development of Azerbaijan, ensuring of its solidarity are directly related to custom 

policy conducted in the country. Our country is very favorable geographic position at the crossroads 

of Asia and Europe has had a positive impact the successful  implementation of this policy. Customs 
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tariff of the modern state - a key tool for the regulation of trade relations. Customs tariffs regulations  

as well as non-tariff regulations other developing countries is widely used in   our country as well. 

Key words: customs history, customs organization, Customs policy in Azerbaijan 

 

Azərbaycan respublikasının xarici iqtisadi əlaqələri surətlə inkiĢaf etməkədir. Azərbaycan 

Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra xarici iqtisadi siyasətini artıq özü müəyyən etməyə 

baĢlamıĢdır. Ölkəmizin Asiya və Avropanın kəsiĢməsində çox əlveriĢli coğrafi mövqedə yerləĢməsi 

bu siyasətin uğurla həyata keçirilməsinə müsbət təsirini göstərmiĢdir. 

Son illərdə xarici ticarətin inkiĢafında yüksək göstəricilərə nail olunmuĢdur. 2015-ci ilin yanvar-

dekabr ayları ərzində Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 25780,5 milyon 

ABġ dolları, o cümlədən idxalın həcmi 9221,8 milyon ABġ dolları, ixracın həcmi isə 16559,7milyon 

ABġ dolları təĢkil etmiĢdir. 

Bu dövr ərzində Azərbaycan Respublikası 137 xarici ölkə ilə ticarət sahəsində qarĢılıqlı surətdə 

faydalı əməkdaĢlıq etmiĢdir. 

Ġxrac-idxal əməliyyatlarının 28,5 %-i Avropa Birliyi, 25,5 %-i  MDB ölkələri ilə, 46 %-i isə 

digər dövlətlərlə aparılmıĢdır. 

Xarici ticarət əlaqələrinin 47,4 %-i Avropa, 44,6 %-i Asiya, 7,7 %-i Amerika, 0,2 %-i Afrika 

qitəsi ölkələri, 0,1 %-i isə Okeaniya ilə aparılmıĢdır. Azərbaycana xarici ölkələrdən 61,4 milyon dol-

larlıq humanitar və texniki yardım daxil  

Dövlətin xarici iqtisadi fəaliyyəti tənzimləmə istiqamətlərinin əsas hissəsi daxili bazarın xarici 

rəqabətin arzuolunmaz təsirindən mühafizəsinə yönəldiyindən bu vəzifələr əsasən xarici iqtisadi 

fəaliyyətin tarif tənzimlənməsi vasitəsilə həyata keçirilir. Tarif tənzimlənməsi xarici iqtisadi 

fəaliyyətin tənzimlənməsinin həm ənənəvi, eyni zamanda aktiv istifadə edilən vasitələrindən hesab 

edilir. Tarif tənzimlənməsi əmtəələrə idxal və ixrac rüsum dərəcələrinin müəyyən edilməsi yolu ilə 

həyata keçirilir və dövlət həmin rüsum dərəcələrini müəyyən dövr ərzində qaldırıb-endirməklə xarici 

iqtisadi fəaliyyəti, bir sözlə xarici ticarəti tənzimləyir. Tarif tənzimlənməsi milli iqtisadi təhlükəsizli-

yin müdafiəsini, ictimai qaydaların, insanların həyat və sağlamlığının, cəmiyyətin əxlaqi və mənəvi 

dəyərlərinin qorunmasını, həmçinin ölkənin gömrük sərhədlərindən əmtəələrin keçirilməsi zamanı 

gömrük ödəniĢləri alınması yolu ilə dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin doldurulmasını təmin edirlir. 

Xarici iqtisadi fəaliyyətin tarif tənzimlənməsinin əsasən ön görülən məqsədləri aĢağıdakılardır:  

• Ölkə üzrə idxalın əmtəə strukturunu səmərəliləĢdirmək;  

• Ölkə ərazisində malların gətirilməsi və çıxarılmasının, valyuta gəlirlərinin və xərclərinin əlver-

iĢli nisbətini təmin etmək;  

• Valyuta sərvətlərinin ölkənin gömrük ərazisinə gətirilməsi və bu ərazidən çıxarılması üzərində 

səmərəli nəzarəti təĢkil etmək; 

• Ölkədə əmtəələrin istehsal və istehlak strukturunda mütərəqqi dəyiĢikliklər üçün Ģərait 

yaratmaq; 

• Ölkə iqtisadiyyatını xarici rəqabətin mənfi təsirindən qorumaq;  

• Ölkə iqtisadiyyatının dünya təsərrüfatı ilə səmərəli inteqrasiyasına Ģərait yaratmaq. 

Müasir dövlətin gömrük tarifi – ticarət münasibətlərinin tənzimlənməsinin əsas vasitəsidir. Tarif 

təĢkil edilməsində bir neçə əsas istiqamətlər vardır ki, onlar tarifin əhəmiyyətli olmasına təsir edir. 

Bunlar əsasən tətbiq edilən gömrük rüsumları növlərinin seçilməsi, tariflərin strukturunun for-

malaĢdırılması, tarif təsnifatı sisteminin iĢlənilməsi, gömrük rüsumu tutulması məqsədilə idxal olunan 

malların mənĢə ölkəsinin müəyyənləĢdirilməsi metodikasının hazırlanması istiqamətləridir. Gömrük 

tarifinin iqtisadi rolu onunla bağlıdır ki, rüsumlar, malın qiymətinə təsir edərək və milli bazarı 
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qoruyaraq, kapital yığımına, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində mənfəətin normasına və yaranma 

templərinə aktiv təsir göstərir, istehsalın milli və beynəlxalq Ģəraitdəki fərqlərini tarazlaĢdırır. 

Misal üçün ―Gömrük tarifi haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının qanunu Azərbaycan Respu-

blikasında daxili bazarın xarici bazarla səmərəli əlaqəsini təmin etməklə xarici ticarətin dövlət 

tənzimlənməsinin mühüm vasitəsi olan gömrük tarifinin formalaĢdırılması və tətbiqi, həmçinin 

Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçən mallardan rüsum tutulması qaydalarını 

müəyyən edir. Qanunda isə gömrük tarifinə aĢağıdakı tərif qoyulur: 

Tarif - Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən əmtəələrə tətbiq edilən və 

xarici iqtisadi fəaliyyətin Əmtəə nomenklaturasına uyğun olaraq sistemləĢdirilmiĢ gömrük rüsumu 

dərəcələrinin məcmusudur. Gömrük tarifi bir qayda olaraq aĢağıdakı əsas funksiyaları yerinə yetirir: – 

müxtəlif malların idxalına rüsum dərəcələrinin differansiasiyası yolu ilə idxalın optimal əmtəə 

strukturunu formalaĢdırır; – qiymətqoyma mexanizminin tərkib hissəsi kimi sosial mühütə və 

müəssisələrin fəaliyyətinin təsərrüfat nəticələrinə təsir göstərir; – xarici rəqabətin əhəmiyyətli zərər 

vurabiləcəyi iqtisadiyyatın ayrı-ayrı milli sahələrini müdafiə edir; – aktiv xarici ticarət siyasəti 

aparılmasına, ölkə mallarının bazarlara çıxarılmasını asanlaĢdırmaq haqqında ticarət danıĢıqları za-

manı qarĢı tərəfə təzyiq göstərməyə, azad ticarət zonaları, gömrük ittifaqları yaratmağa imkan verir; – 

idxal və ixracın nisbətlərinin, valyuta xərclərinin və daxilolmalarının nisbətlərinin optimallaĢdırıl-

masına, əlveriĢli ticarət balansının yaranmasına kömək edir. Gömrük tarifinin qiymətyaradıcı rolu 

(idxal malının qiymətini artiran dəyər bariyerinin yaradılması) daha çox nəzərə çarpır. Bu rol mallar 

üzrə müxtəlifdir. Bəziləri (xammal, yarım fabrikatların bəzi növləri) üzrə az əhəmiyyətli, digərləri 

(hazır sənaye məmulatları və kənd təsərrüfatı malları) üzrə isə çox əhəmiyyətlidir. Gömrük rüsumu – 

əmtəələr ölkənin gömrük ərazisinə gətirilərkən və ya bu ərazidən çıxarılarkən gömrük orqanları 

tərəfindən tutulan haqq olmaqla yanaĢı, həm də bu cür idxal və ixracın mühüm Ģərtidir. 

Gömrük rüsumları üç əsas funksiyanı yerinə yetirir: 

 1. Fiskal funksiya. Bu funksiya həm idxal, həm də ixrac rüsumlarına aiddir, çünki onlar dövlət 

büdcəsinin gəlir maddələrindən biri kimi çıxıĢ edirlər. Bu funksiyanın mahiyyəti dövlət xərclərinin 

maliyyələĢdirilməsini təmin etmək üçün ayrı-ayrı fiziki və hüquqi Ģəxslərin gəlirlərinin müəyyən 

hissəsinin dövlət xəzinəsinə cəlb edilməsidir. Ümumdövlət proqramlarının həyata keçirilməsi üçün 

vəsaitlərin dövlət büdcəsinə toplanması, məhz bu funksiya vasitəsilə həyata keçirilir. 

 2. Proteksionist funksiya. Bu funksiya idxal rüsumlarına aiddir, çünki onların köməyi ilə dövlət 

yerli istehsalçıları arzuolunmaz xarici rəqabətdən qoruyur. Daxili bazarı qorumaq üçün idxal 

rüsumlarının artırılmasının əsas səbəbi yerli malların rəqabət qabiliyyətinin aĢağı olmasından irəli 

gəlir. Eyni zamanda ölkəni xarici mallardan asılı vəziyyətə salmaq, nəinki iqtisadi təhlükəsizliyə, həm 

də milli təhlükəsizliyə ciddi problemlər yarada bilər. 

 3. BalanslaĢdırıcı funksiya. Bu funksiya ixrac rüsumlarına aiddir, çünki onların köməyi ilə daxili 

qiymətləri bu və ya digər səbəbdən dünya qiymətlərindən aĢağı olan malların ixracının qarĢısını alır. 

Gömrük rüsumlarının qoyuluĢunun üç metodu mövcuddur:  

1. Advalor 

2. Spesifik  

3. QarıĢıq Advalor rüsumlar əmtəənin gömrük dəyərinə əsasən faizlə hesablanır 
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Əmtəənin gömrük dəyəri – aĢağıdakı məqsədlər üçün istifadə olunan dəyəridir.  

• Əmtəədən rüsum tutulması üçün;  

• Xarici iqtisadi əlaqələr və gömrük statistikasının aparılması, ticarətiqtisadi münasibətlərin 

dövlət tənzimlənməsi, o cümlədən xarici iqtisadi əməliyyatlara valyuta nəzarəti;  

• Bu sahədə bank hesablaĢmalarının həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər. Gömrük dəyəri bir 

neçə üsulla hesablanır və həmin üsullar aĢağıdakılardır:  

• gətirilən malların sövdələĢmə qiyməti ilə;  

• eyni malların sövdələĢmə qiyməti ilə;  

• eynicinsli malların sövdələĢmə qiyməti ilə; 

 • dəyərin toplanması üsulu ilə;  

• dəyərin çıxılması üsulu ilə;  

• ehtiyat üsulu ilə.  

Eyni malların sövdələĢmə qiyməti üsulundan istifadə olunduqda əvvəlcə eyni mallar 

müəyyənləĢdirilir və aĢağıdakı parametrlərə uyğun gələn mallar seçilir: - fiziki xüsusiyyətlərinə görə; 

- keyfiyyətinə və bazardakı nüfuzuna görə; - malın mənĢə ölkəsinə görə; - istehsalçısına görə. Eyni 

əmtəələrin sövdələĢmə qiyməti gömrük dəyərini müəyyən etmək üçün o vaxt əsas götürülə bilər ki, 

bu əmtəələr:  

a) Ġdxal edilən ölkə ərazisinə gətirilmək üçün satılsın; 

 b) qiymətləndirilən əmtəələrin gətirilməsi ilə eyni bir vaxtda və ya 90 gündən artıq olmamaqla, 

həmin vaxtdan əvvəl gətirilsin;  

c) qiymətləndirilən əmtəələrlə eyni kommersiya Ģərtləri ilə təxminən eyni miqdarda gətirilsin 

Xarici iqtisadı fəaliyyətin dövlət  tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi medodları:iqtisadi 

tənzimləmə  usulu, inzibati usul, tarif usulu, qeyri tarif üsulu olmaqla 4 usula bölünür 

Qeyd etmək lazımdir ki, bu gün dünya ölkələrində  qeyri tarif tənzimləməsi müxtəlif 

metodlardan istifadə edilir. 1994-cü ildə yaradilan ÜTT qarĢısında dayanan əsas vəzifələrdən biri 

qeyri tarif mehdudlaĢdırılmasını arada qaldirmağa çalıĢır. Hələ QATT katibliyi tərəfindən 70-ci 

illərdə iĢlənmis təsnifat sxeminə əsasən hazırki dövrdə 5  ketqoriyada birləĢdirilən 800 növdən çox 

qeyri-tarrif metodu vardir.  

QATT-ın 11-ci maddəsində qeyri-tarif məhdudlaĢdırma barədə ümumi müddəa mövcuddur. 

Həmin maddədə göstərilir ki hər hansl razılığa gələn dövlət gömrük rüsumları, vergilər və digər 

yığımlardan baĢqa ,özündə kvota,ixrac və idxalın lizenziyalarını əks etdirən hər hansı 

məhdudlaĢdırma və qadağaları müəyyən etməməli və saxlamamalıdır 

QATT tərəfindən müəyyən edilmiĢ həmin məsələ uzun müddət inkisaf etdirilmiĢ və sonradan 

ÜTT sisteminə daxil olan xususi sazislərin qəbul edilməsi ilə nəticələndi. 

 

Qeyri-tarif tədbirlərinə aĢağıdakılar aiddir: 

 kvotalar; 

 idxal lisenziyası; 

 mənĢə ölkəsi; 

 təhlükəsizlik, keyfiyyət, sanitary, ətraf mühit, fitosanitar, baytarlıq tədbirləri; 

 idxal qadağaları; 

 dövlət müəssisələri, subsidiyalar və satınalmalar; 

 xüsusi məhsulların idxal rejimi; 

 gömrük qiymətləndirilməsi və görmük yığımları; 

 valyuta nəzarəti və mübadilə məhdudiyyətləri; 
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 ixrac məhdudiyyətləri; 

 qiymətə nəzarət və s. 

 

Dünya Bankının məlumatına görə hal hazirda qeyri tarif məhdudlaĢmaları ümumi ticarəti 27% ni 

təskil edir.ĠnkiĢaf etmədə olan ölkələr qeyri-tarif məhdudlaĢmalarıni daha intensiv tətbiq edirlər. 

Dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, ÜTT -nin üzv olan ölkələr əsasən qeyri-tarif tənzimləmə 

metdodundan istifadə edirlər. Lakin istifadə əhatəliliyi nöqteyi -nəzərindən dövlətlər arasında ciddi 

fərqlər mövcuddur. Bəzi qeyri-tarif məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılmasĢ sadəcə olaraq qeyri-

mümkündür, onlar daxili siyasətin digər ölkələrlə iqtisadi əlaqələrinə təsirinin nəticəsi kimi çıxıĢ 

edirlər. Elə bununla bele beynəlxaql ticarət sistemi tərəfindən qanuniləĢdirilmis qeyri-tarif 

tənzimləmə tədbirləri,daha dogrusu , xarici malların idxalının kəskin artımı ilə milli iqtisadiyyata 

vurulan zərərin qarsısının alınması məqsədi daĢıyan müdafiə tədbirləri,həmçinin xarici ixracatçı 

tərəfindən qeyri -saglam rəqabətin qarĢısının alınmasına yönəlmıs tədbirlər mövcuddur.Bu 

tədbirlərdən biri dempinqdir. Dempinq (ingilis dumpinq-azalma sözündəndir)- malların daxili və 

xarici bazarda süni surətdə endirilmiĢ, orta pərakəndə qiymətlərdən aĢağı, bəzən isə maya dəyərindən 

aĢağı satılmasıdır. 

Dempinq bazara müdaxilə etmək, orada yer tutmaq, rəqibləri sıxıĢdırıb çıxarmaq məqsədilə 

həyata keçirilir. Hökumətlər və ya Ģirkətlər tərəfindən isə gələcəkdə dempinq hesabına bazarda 

möhkəm mövqeyə nail olunduğu halda cari xərclərin ödənilməsi üçün istifadə edilir. 

Dünya iqtisadiyyatı təcrübəsində bir çox ölkələrdə antidempinq qanunlarının qəbul edilməsi, 

xüsusi dempinqə əks rüsumların müəyyən edilməsi yolu ilə dempinqə qarĢıdurma qəbul edilir. 

Malların xarici bazarlara dempinq qiymətləri üzrə göndəriĢi ikili mənĢəyə malik ola bilər. Xarici 

bazarı zəbt etmək və rəqibləri sıxıĢdırmaq məqsədilə böyük miqdarda və uzun müddət erzində 

dəyərindən aĢağı qiymətlər üzrə qabaqcadan düĢünülmüĢ mal ixracı. Bu, ticarət aparmağın qanunla 

yol verilməyən metodlarını tətbiq etməklə rəqabət prinsipinin tipik pozulma halıdır (haqsız rəqabət). 

Bəzən belə hərəketlərə "bəraət" kimi ixracatçılar idxal ölkəsindəki eyni mala qoyulan yüksək idxal 

rüsumlarına istinad edirlər. Bu haida xarici bazara mal göndərmək imkanına malik olmaq üçün ona 

qiymətlər xeyli azaldılır, eks təqdirdə xarici alıcı belə malı ümumiyyətlə almayacaq, çünki o, rəqabət 

qabiliyyətli deyildir 

Tebiidir ki, bu bəla cəzasız qala bilməz və ona görə də, bütün dövlətlər xarici ixracatçılar 

tərəfındən öz bazarında dəyərindən aĢağı (dempinq) qiymətlərle malın satıĢına yol verməməyə və 

antidempinq rüsumlan deyilən rüsumlar tətbiq etmək yolu ilə belə satıĢlan əngəllə- məyə yönəlmiĢ 

qanunveridtiyə malikdir. Antidempinq tənzimlənməsi həm müvafiq tərəfin milli qanunveridliyinin 

köməyilə, həm də, beynəlxalq müqavilələr əsasında həyata keçirilir 

ġ.L.Monteskye demiĢdir: "Xalqın həqiqi xeyiri tələb edir ki, o, mühüm səbəbtər olmadan heç bir 

xalqı öz ölkəsi ilə ticarətdən uzaqlaĢdırmasın. Yaponlar ancaq iki miSlətlə: çinlilərlə və hollandlarla 

ticarət edirlər və çinlilər onlardan Ģəkərə yüzə min faizlə və bəzən mübadilədə ona görə aldığı mata o 

qədər gəlir götürür. Təxminən o qədər gəliri də hottandlar əldə edirlər. Yaponlann qaydalanna riayət 

etməyi arzu edən hər bir xalq mütləq aldanacaqdır. Malların ədalətli qiyməti və onlar arasındakı 

həqiqi münasibət yalnız rəqabətlə müəyyən edilir" 

C.Qarten ixracatçının milli bazannda idxal baryeriərinə əsaslanan nümunəvi antidempinq 

bəraətini təküf etmiĢdir . Onun fikrincə, dempinqə əsasən 4 Ģərt kömək edir: 

• ixracatçının milli bazarının qapalılığı; 

 • dəyərdən aĢağı ixrac qiymətlərinə yol verən ixracatçı ölkənin bazarındakı antirəqabət təcrübəsi;  

• hökumət tərəfinden subsidiyalaĢdırma;  
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• qeyri-bazar Ģəraiti (hər Ģeydən əwəl Çin Xalq Respublikasında və keçid iqtisadiyyatına malik 

dövlətlərdə). 

Beləliklə ,xarici qitisadi fəaliyyətın qeyri-tarif tənzimlənməsini xarici iqtisadi fəaliyyətin qeyri-

tarif tənzimlənməsi üzrə təĢkilatı ,hüquqi ,inzibati, maliyyə və təĢkilati texniki xaraqterlər üzrə təhlil 

edilir. Ġdxal əməliyyatlarında qeyri-tarif məhdudiyyətləri dedikdə, xarici mallarin daxili bazara nufuz 

etməsinin qarĢısıni alan məhdudlaĢdırma baĢa düĢülür. Bu tədbirlərin məqsədi  yalnız idxal edən 

ölkələrin rəqabət qabiliyyəti deyil,həmdə milli sönayenin müdafiəsi,əhalinin həyat və sağlamliğinın 

,ətraf mühitin,əxlaqının və milli təhlükəsizliyinin qorunmasıdır  
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Son dövrlərdə Azərbaycanda iqtisad elmində onun formalaĢması və inkiĢaf tarixi, dünya iqtisadi 

fikrində yeri və rolu bağlı kifayət qədər aktiv müzakirələr aparılır.Bu mövzuya olan maraq hər Ģeydən 

əvvəl bu sahədə boĢluqları doldurmaq və keçmiĢ elmi ənənələri indiki zamanda davam 

etdirməkdir.Ümumiyyətlə Azərbaycan iqtisad elminin inkiĢafı 19-cu əsrin sonlarına, xüsusilə 20-ci 

əsrə təsadüf edir.XX əsrin 20-30 cu illərdə respublikada iqtisad elminin inkiĢafında H.DadaĢov, 

M.Sultanov, 40-50-ci illərdə Ə.Fərəcov, Ə.Qasımov, B.Axundov, M.Mustafayev, 60-70-ci illərdə 

A.Sumbatzadə, T.Vəliyev, M.Allahverdiyev və baĢqaları müstəsna rol oynamıĢ və məktəblərini 

yaratmıĢlar.Bu sadalanan iqtisadçılar siyasi iqtisada dərindən yiyələnmiĢ və mühüm tədqiqatlar 

aparmıĢlar.Sirr deyil ki, 1920-1991-ci illər ərzində Azərbaycan SSRĠ-nin tərkibində idi.Məhz bu 

səbəbdən də 1920-1991-ci illərdə iqtisad elmi rus iqtisad elmi ideologiyası ilə eynilik təĢkil 

edirdi.Qeyd olunan iqtisadçı alimlərin tədqiqatları Azərbaycanda iqtisad elminin inkiĢafına təkan 

verməklə yanaĢı, həm də ölkədə sosial vəziyyətin yaxĢılaĢdırılmasına istiqamətlənmiĢdi.Lakin qeyd 

edilməlidir ki, Sovet dövründə Azərbaycan iqtisadçı alimləri bir sıra problemlərlə üzləĢmiĢ, eyni za-

manda bu gün də aktual məsələ olan Azərbaycan iqtisadi fikir tarixinin öyrənilməsində maneələrlə 

rastlaĢmıĢlar.Halbuki 1990-cı ildə SSRĠ-də ―Rusiya iqtisadi fikir tarixi‖ kitabı nəĢr olunmuĢdu. 

1990-1991-ci illərdə iqtisad elminə marağın artmasında digər aspekt də vacib rol oynayır.Söhbət 

ondan gedir ki, ötən dövrdə ölkənin bazar transformasiyasının müasir problemləri elmi cəhətdən 

əsaslandırılmamıĢ nəzərə alınmaya bilməzdi.Bu halda isə təkcə iqtisadi inkiĢafa nail olmaqla yanaĢı, 

həm də iqtisadi ideyaları inkiĢaf etdirmək nəzərdə tutlurdu.Ümumiyyətlə isə 1990-cı ildə iqtisadi 

tədqiqatların səviyyəsinin artımı Ģərtlərindən biri yerinə yetirilmiĢdi.Belə ki, iqtisadi müzakirələr ta-

mamilə azad idi.Ġstənilən fikir açıqlana bilinirdi.(7, s.47).Hərçənd ki, çap və nəĢriyyatın bütün orqan-

ları eyni nüfuza malik deyildi.Hətta birinci dərəcəli iĢlər gizlədilə bilinirdi.Ġqtisadçıların ix-

tisaslaĢmasını yüksəltmək isə mürəkkəb məsələ idi.Bunun üçün böyük əmək və ümumi əlveriĢli 

mühit tələb olunurdu. 

Bu gün 1990-cı illərin islahatlarının nəticələrini qiymətləndirmək mürəkkəb məsələdir.Ġstehsalın 

hədsiz azalması ilə yanaĢı dəyiĢikliklərin gətirdiyi mənfi sosial və siyasi vəziyyət müĢahidə olunsa da 

müsbət və ya ən azından sivil bazar münasibətlərinə doğru istiqamətdə potensial imkanlar olub.Belə 

halda yerli iqtisadçılar tərəfindən bazar iqtisadiyyatına keçidin qiymətləndirilməsi əvəzolunmaz rol 

oynayır.Belə ki bazar kapitalist modeli ilə yanaĢı qarıĢıq iqtisadiyyat, sosial yönümlü iqtisadiyyat, çin 

iqtisadi modeli və s. Modeli də təqdim olunurdu.Qeyd edilməlidir ki, yeni cəmiyyətin tələb etdiyi 

Ģərtlər iqtisad elmində dəyiĢiklikləri zəruri edirdi. 

Sovet dövründə Azərbaycanda 1980-ci illərin sonu 1990-cı illərin əvvəli iqtisad elminin inkiĢafı 

o qədər dərin və keçicidir ki, bu dövr üçün "inqilab" terminindən istifadə etməyə icazə verilir.Bu 

mürəkkəb proses müxtəlif nöqteyi-nəzərlərdən və müxtəlif aspektlərdə baxılmıĢ ola bilər: 

tədqiqatların predmet nöqteyi-nəzərindən dəyiĢikliyi, elmi cəmiyyətdə olmuĢ dəyiĢikliklər və siyasi 

qərarların qəbulunda iqtisadçılar rolları və s. Bu o qədər geniĢ proqram kiçik iĢ çərçivəsində real-

laĢdırıla bilməzdi.Ümumiyyətlə SSRĠ-nin son dövrləri üçün iqtisadi fikrin inkiĢafına birmənalı bax-

maq düzgün olmazdı.Əlbəttə, sovet-marksisist siyasi iqtisadiyyat çərçivəsində müxtəlif mövqelər və 

nəzəri məktəblər mövcud idi, həmçinin istisna edilməmiĢdir ki, hansısa bir ölçüdə olsa belə bəzi 

iqtisadçılar istəmədən marksist olurdular.Bundan baĢqa bu diktatur siyasi illərdə əhəmiyyətli elmi 

nəticələr əldə olmuĢdur.Bu halda onlar, bir qayda olaraq, iqtisadi-riyazi sahəyə aiddirlər.Elmi cəmiy-

yətin real həyatı sərt çərçivələr və qaydalarla idi və bu qaydaları rədd etmək imkanı praktik olaraq 

mümkün deyildi. Məsələn, elmi mübahisələrdə həll yolu kimi marksist avtoritetlərdən istifadə isti-

nasız idi.(7, s.56). 

Nəticədə rəqibləri qəbul etməyən bir paradiqma mövcud idi. Hökmranlıq və onun əldə saxlanıl-
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masına cəhd istənilən paradiqma üçün tipikdir və istənilən paradiqma yalnız bunun üçün elmi inamın 

vasitələrindən deyil, həm də o imkanlardan istifadə edir ki, hakim vəziyyəti (məsələn, yaranmıĢ insti-

tusional strukturlar, təhsil sistemi daxil olmaqla Ģəxsi müvəffəqiyyətlərin qiymətləndirilməsi üsulları, 

qəbul edilmiĢ nailiyyətlər iyerarxiyaları və s)müəyyən etsin. Vacib məqam odur ki, paradiqmadan 

kənarbütün tənqidlər uzaqlaĢdırılırdı. 

Bütün bu amillər sovet iqtisadi elminin xüsusi tipini müəyyən etmiĢ və bu dünya iqtisadiyyatı 

elmi ilə fərqini möhkəmləndirmiĢdi. Problem heç də onda deyil ki, bizim iqtisadçılar demək olar ki, 

bütün XX əsrdə toplanmıĢ olan qərb elmini görə bilmirdilər.Ola bilsin ki, bunun səbəbi onların xüsusi 

məkan çərçivəsində elmlə məĢğul olmağı idi. Bu məkanda uğur əldə etmək üçün isə qərb elminə 

ehtiyac yox idi.Amma bu spesifik məkanda belə bu elm "normal" yolla inkiĢaf edib. 

"Normal" elm dövrü 1980-ci illərin sonlarında ideoloji karkasın dağıdılması ilə birlikdə bitdi. 

Ġqtisadi elminin gələcəyi haqqında məsələ qalxdı və bu məsələnin həlli-birincisi, marksizm siyasi 

iqtisadiyyatından imtina ilə və ikincisi, gələcək elmin konseptual çərçivəsinin təyini ilə 

əlaqələndirilirdi. Marksizm iqtisadi paradiqmasından imtina ehtiyacına gəlincə isə, bu məsələdə1980-

ci illərinortası və sonuelmi ictimaiyyət bu məsələ ilə bağlı cəmiyyətdə, hər halda, onun bir hissəsinin 

əhval-ruhiyyəsi ilə müqayisədə xeyli dərəcədə mühafizəkarlığı nümayiĢ etdirirdi.Marksizm siyasi 

iqtisadiyyatından imtina üzrə ən aktiv "iĢ", peĢəkar iqtisadçılar, yazıçılar, jurnalistlər olmağından asılı 

olmayaraq peĢəkar müzakirələrdən kənarda baĢ verib. 

Bütövlükdə SSRĠ-də siyasi iqtisadiyyatda vəziyyət qəti nə 1990-cı ildə, nə 1991-də və hətta 

1992-ci ildə dəyiĢmirdi:akademik iqtisad elmin nümayəndələri sosialist siyasi iqtisadiyyatının tək-

milləĢdirilməsi yollarını, sosializm və bazar iqtisadi modellərinin uyğunluğu haqqındamüzakirə 

etməyə davam edirdilər, hərçənd artıq iqtisadiyyatda yaranmıĢ real vəziyyətin itiliyini əks etdirən 

iĢlər meydana çıxmağa baĢladı və yerli islahatları aparmağa ehtiyac yaranırdı.Bu zaman iqtisadi təhsil 

elmdən fərqli olaraq prinsip etibarilə daha mühafizəkar sistem olaraq bir mədəniyyətdən digərinə 

sıçrayıĢ edirdi.Economics-in standart dərsliklərinin tərcümələrinin yaranması ilə birlikdə müasir 

iqtisadi nəzəriyyə əsaslarının mənimsənilməsinin aktiv prosesi baĢlandı; ali məktəblərdə yeni adlarla 

kurslarmeydana çıxmağa, yeni proqramlar iĢlənməyə baĢlanıldı. 

Sovet dövründə bizim ölkəmiz qərb iqtisadi elminə nüfuzetməsindən kifayət qədər qapanmıĢdı 

və bu sahədə biliklərə malik olanlar burjuaziya siyasi iqtisadiyyatının, xarici iqtisadiyyatla və ya riya-

zi-iqtisadi problemlərin tənqidi ilə məĢğul olurdular. Məhz onlar qərb dərsliklərinin birinci 

tərcüməçisi, yeni nəzəriyyənin müəllimləri, bir çox islahatların səbəbkarı oldular.  

Ümumiyyətcə postsosialist iqtisadçıları oxĢar mərhələləri keçirdilər: marksist siyasi iqtisadiy-

yatın tənqidi və inkarı, Qərb və onun iqtisadiyyatına həvəs, ya da məyusluq.Bütün bunlar xüsusilə 

ondan sonra aĢkar oldu ki bu ölkələrdə inqilabçı proseslərə yönəlmiĢ maraq tükəndi. Tədricən ay-

dınlaĢdı ki, təmiz nəzəriyyə sahəsində"milli" iqtisadi elmlərin perspektivləri olduqca sadədir. Əvvəlcə 

bu perspektivlər keçid proseslərinin tədqiqatları, sonradan isə bütün postsosialist ölkələrinin elmi 

üçün rəqabət perspektivləri olan institusionalizm oldu. 

Qeyd olunan dövrdə isə demək olar bütün postsosialist ölkələrində bazar iqtisadiyyatına keçidin 

əsası qoyuldu.1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan bazar iqtisadiyyatına keçid proqramını elan etdi. 

Azərbaycanda iqtisadiyatını radikal dəyiĢikliklər gözləyirdi.Proqramın əsas bəndləri bunlardır: 

- sənayenin struktur sahəsinin yenidən qurulması, özəl-dövlət iqtisadiyyatının qurulması; 

- dövlət müəssisələrinin əksəriyyətinin özəlləĢdirməsi, xüsusi mülkiyyətin maneəsiz inkiĢafı; 

- Torpaq islahatı; 

- xarici ticarət əməliyyatlarına məhdudiyyətlərin aradan çıxardılması, xarici ticarətdə dövlət inhi-

sarçılığından imtina; 
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- qiymətlərin və ticarətin liberallaĢdırılması; 

- Azərbaycan milli məzənnəsinin tətbiqi – manat. 

1990-cı illərin iqtisadi islahatları iki hədəf təqib edirdi-makroiqtisadi sabitləĢməni və bir ümumi 

adla birləĢdirilmiĢ iqtisadiyyatın yenidən strukturlaĢdırmasını — bazar iqtisadiyyatına 

keçid.Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçid üçün sıfırdan bank sistemini yaratmaq, xüsusi mül-

kiyyət institutu bərpa etmək və iqtisadiyyatın daha effektiv inkiĢafını təmin edənticarət münasi-

bətlərini inkiĢaf etdirməkpraktik olaraq lazım idi. Beynəlxalq ticarət və xarici investisiyaların axını 

üçün daxili bazarın açılıĢı, yəni dünya iqtisadiyyatına Azərbaycan iqtisadiyyatının birləĢməsi, yux-

arıda təsvir edilən hədəflərin nailiyyəti üçün əhəmiyyətli idi. Müstəqillik dövründən bu günə kimi 

ölkədə mövcud iqtisadi inkiĢafı iki əsas mərhələyə ayırmaq olar. Birincisi, 1991-1995-ci illəri əhatə 

edən iqtisadi xaos və ya tənəzzül dövrü. Ġkincisi, 1996-cı ildən baĢlayaraq davam edən makroiqtisadi 

sabitlik və dinamik iqtisadi inkiĢaf dövrü. Bu dövrdə ölkəmizdə aparılan müstəqil dövlət quruculuğu 

prosesində iqtisadi islahatların və inkiĢafın mahiyyət etibarı ilə yeni bir modeli - Azərbaycan modeli 

yaranmıĢdır. 

Bazar iqtisadiyyatına keçid zamanı yeni sistemin səmərəli iĢləməsini təmin etmək üçün 

hökümətlər oyunun qaydalarını müəyyən etməli, dövlət sektorundakı fəaliyyətləri maliyyələĢdirmək 

üçün gəlirləri artırmalı, gəlirləri səmərəli xərcləməli, iqtisadi müqavilələrin qanuniliyini təmin etməli, 

özəl mülkiyyəti qorumalı və ictimai mal və xidmətlər istehsal etməlidirlər. Həmçinin, bu hökümətlər 

hər hansı bir mübahisə və Ģərhə yol açmayacaq qədər dəqiq qanunlar həyata keçirməlidirlər. 

Bazar iqtisadiyyatına tam transformasiyanın baĢa çatdırılması üçün fiskal institutların səmərəli 

fəaliyyəti, effektli xərc proqramları, o cümlədən iĢsizlər, xəstə və yaĢlılar üçün əsas sosial müdafiə 

proqramları zəruri Ģərtlərdir. Xərc proqramaları dövlətin vergilərdən yığılan gəlirləri hesabına 

maliyyələĢməlidir. Lakin bu vergilər özəl sektorun inkiĢafını ləngidəcək səviyyədə olmamalıdır.Son 

olaraq, hökümətin rolu təkcə iqtisadiyyatda deyil, həmçinin siyasi həyatda olduğu üçün icra və 

qanunverici orqanlar geniĢ mənada bir-birinə uyğun olmalıdır.Yox, əgər Rusiyada olduğu kimi, əgər 

hökumətin rolu dəqiq müəyyən olunmasa, nə optimal hökümət, nə də rasional siyasi qərarların ver-

ilməsi mümkün olacaq. 

Keçid dövrünün baĢlanğıcında, bütün keçid ölkələrində özəl sektorun Ümumi Daxili 

Məhsul(ÜDM)dakı payı kiçik olmuĢdur. Məsələn, bu dövrdə Rusiya və Çexiyada özəl sektorun 

ÜDM-dəki payı 1%, PolĢada 20% olduğu halda, ABġ-da bu göstərici 80% olmuĢdur. Ġstehsal əsasən 

dövlət müəssisələri tərəfindən aparılırdı. Bundan baĢqa, qiymət və iqtisadi fayda resursların 

bölüĢdürülməsində əsas rol oynamır çünki iqtisadi qərarlar mərkəzi idarəetmə strukturları tərəfindən 

verilirdi. 

Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan iqtisadiyyatı heç də mükəmməl səviyyədə ol-

mamıĢdır və bu əslində Azərbaycan iqtisad elmində iqtisadi ―inqilab‖ın baĢlanması üçün bir iĢarə 

idi.Əlbəttə ki, iqtisadiyyatın həmin dövrdəki vəziyyəti siyasi amillərin təsiri ilə daha da 

ağırlaĢmıĢdı.Heç kimsə də bu vəziyyətin konkret olaraq bir amildən asılı olduğunu isbat edə 

bilməzdi.Həmin dövrdə təkcə siyasi deyil, həm də infrastruktur sahələrinin yenidən qurulması 

problemi ölkə iqtisadiyyatında vəziyyəti daha da ağırlaĢdırırdı.Əgər biz bu gün iqtisadiyyatımızda 

çiçəklənmə görürüksə, bu əlbəttə iqtisadiyyatın dirçəlməsi üçün mühüm iĢlər görən iqtisadçılar və 

elm adamlarının xidmətidir.Ondan öncə isə həmin kadrların yetiĢdirilməsində böyük xidməti olan ali 

təhsil ocaqları və institutlardır.Azərbaycanda iqtisad elminin inkiĢafında böyük rola malik təhsil 

ocaqlarından biri də Bakı Dövlət Universitetidir. 

Həm yaranma tarixinə, həm də elmə verdiyi töhfələrə görə BDU ölkəmizin ali təhsil ocaqları 

arasında ilkin yerdə durur. Burada artıq bir əsrə yaxındır ki, elmin müxtəlif sahələrinə dair çoxsaylı 
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tədqiqatlar aparılır, yeni elmi ideyalar irəli sürülür və onların geniĢmiqyaslı müzakirəsi həyata 

keçirilir. Intellektual mülkiyyət hesab olunan yeni ideya və fikirlərin əsaslı Ģəkildə müdafiə olunması 

nəticəsində həmin mülkiyyətin sahibləri müxtəlif elmi dərəcələr alırlar. Bugün ölkənin görkəmli 

akademiklərini, professorlarını, elmlər doktorlarını öz müəllim heyətinə daxil edən BDU həm də 

keçən dövr ərzində özünün fəxri məzunları ilə də öyünür. Bu məzunların nəinki elm sahəsində həm 

də xalqımızın taleyində, milli təfəkkürün formalaĢmasında,  ölkəmizin iqtisadi gücünün, inkiĢaf 

səviyyəsinin beynəlxalq aləmə çatdırılmasında əvəzsiz xidmətləri olmuĢdur. BDU məzunlarının da 

elmi ideya və fikirlərini nəzərdən keçirəcəyimiz tədqiqat iĢimizə ən görkəmli fəxri məzunlarımızdan 

hesab olunan Əlisöhbət Sumbatzadənin adını qeyd etməklə baĢlamaq daha məqsədəuyğun olar. O, 

tədqiqat sferamız olan iqtisadiyyat elmində, bu elmin bir sıra istiqamətlərinin inkiĢafında, Azərbaycan 

iqtisadi tarixi elminin formalaĢmasında mühüm rol oynamıĢdır. Akademik Ə.Sumbatzadə 

Azərbaycan xalqının köçəri olması və Azərbaycanın kapitalizm formasiyasını keçməməsi fikirlərinin 

əsassız olmasını tarixi faktlarla dünya ictimaiyyətinə çatdırmıĢdır.  

Qeyd etməliyik ki, BDU-da iqtisadi tədqiqatların aparılması, bu sahədə müxtəlif məqalələrin, 

dərsliklərin çap olunması tarixi hələ keçən əsrin 20-30-cu illərindən baĢlayır. Biz isə müstəqillik dö-

vründə BDU-nun müəllim heyəti və məzunları tərəfindən aparılmıĢ elmi-iqtisadi tədqiqatları 

araĢdıracağıq. Nəzərdən keçirəcəyimiz bu dövrdə tədqiq olunmuĢ məsələlər demək olar ki, iqtisadiy-

yatın bütün sahələrini əhatə etmiĢdir. Bu məsələlərdən bəziləri sırf nəzəri cəhətdən tədqiq olunsa da, 

modelləĢdirmə-optimallaĢdırma metoduyla aparılan tədqiqatlar da az deyil.  

Müstəqillik əldə etdiyimiz ilk illərdən baĢlayaraq təqribən 20 il ərzində ölkəmizin iqtisadiyyatı 

keçid iqtisadiyyatı kimi xarakterizə olunurdu. Bu isə onunla əlaqədar idi ki, iqtisadiyyatın inzibati-

amirlik üsulları vasitəsi ilə idarə olunması sistemindən imtina edilib, tədricən bazar mexanizminə 

keçilirdi. Keçid dövrünün ümumi mənzərəsinə nəzər salsaq görərik ki, müstəqiliyin ilk illərində Er-

mənistan ilə olan müharibə, SSRĠ-nin dağılması ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanın ümumi bazarı 

itirməsi, bir sözlə hərbi və siyasi problemlər iqtisadi vəziyyətə mənfi təsir göstərmiĢdir. 1992-1994-cü 

illərdə ÜDM iki dəfədən çox azalaraq 1991-ci ilin 48%-i nisbətində olmuĢdur.  

Bu dövrdə ölkədə böyük iqtisadi böhran ortaya çıxmıĢdır. Ġqtisadiyyatda yüksək nisbətdə iĢsizlik 

və hiperinflyasiya müĢahidə olunurdu. Ġstehsal həcminin azalması və inflyasiya sürətinin yüksək ol-

ması iqtisadi böhranın və cəmiyyətdə sosial-iqtisadi gərginliyin daha da geniĢlənməsinə səbəb 

olmuĢdur. 

Müstəqllik əldə etdikdən sonrakı dövrdə ölkəmizin siyasi və iqtisadi məkanında köklü dəyiĢi-

kliklərin aparılmasına böyük zərurət yaranmıĢdı.Ġqtisadi sistemdə həm forma, həm də mahiyyətcə 

aparılan dəyiĢiklik, yəni bazar iqtisadiyyatına keçid yeni sistemin tələblərindən irəli gələn tədbirlərin 

həyata keçirilməsinin ön plana çəkmiĢdi.Bu tədbirlərin bir hissəsi isə bazar iqtisadiyyatına uyğun təh-

sil sisteminin yaradılması və müasir düĢüncəli iqtisadçı kadrların formalaĢdırılmasından ibarətdir.Bu 

sahədə də Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, professor T.S.Vəliyevin böyük rolu olmuĢdur. 

Dinamik inkiĢaf Azərbaycanda olan mövcud problemlərin, yoxsulluq və iĢsizliyin azaldılması 

proqramlarının daha tez yerinə yetirilməsinə, xalqın həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət edə 

bilər.Teymur Vəliyevin əsərlərində iqtisadi inkiĢafda tarazlıq, mütənasiblik problemləri xüsusi qeyd 

olunur.Bu təkcə ayrı-ayrı ölkələrin tarazlı iqtisadi inkiĢafını deyil, habelə ölkə daxilində də ayrı-ayrı 

regionların sosial-iqtisadi inkiĢafında tarazlaĢdırmanı nəzərdə tutur.T.Vəliyev , ölkədə davamlı mak-

roiqtisadi və makromaliyyə sabitliyinin təmin olunmasının iqtisadi əsaslarını iĢləyib hazırlamıĢdır.O, 

makroiqtisadi və makromaliyyə sabitliyinin yaranması ilə iqtisadiyyatın statik vəziyyətini 

eyniləĢdirməməyi tövsiyyə edirdi.Teymur Vəliyevin fikrincə ölkə iqtisadiyyatının statik halı, 

iqtisadiyyata qoyulan investisiyaların məcmusunun amortizasiya ayırmalarına bərabər olduğunu, 
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cəmiyyətdə sadə təkrar istehsalın baĢ verdiyini, yəni istehsalın əvvəlki həcmdə təkrar olunduğunu 

göstərirsə, makroiqtisadi və makromaliyyə sabitliyinin yaranması isə iqtisadi inkiĢaf meyllərinin for-

malaĢdığının göstəricisidir.O, hesab edirdi ki, statik göstəricilər müəyyən dövrdə iqtisadiyyatın nail 

olmuĢ səviyyəsini, statik göstəricilərsə iqtisadi artım tempini əks etdirir. 

Teymur Vəliyev modernləĢməyə böyük diqqət edirdi.O, buna təkcə yeni və müasir istehsal 

güclərinin iĢə salınması kimi baxmırdı.Onun fikrincə modernləĢmə ölkənin texnoloji asılılığını aradan 

qaldırmaq, dünya iqtisadi inteqrasiyasına daha intensiv qoĢulmaq, partnyor və rəqiblərin elmi-texniki 

nailiyyətlərindən daha səmərəli istifadə etmək vasitəsidir. 

Bunlarla yanaĢı T.Vəliyev hələ yaradıcılıq dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatına dinamizm 

gətirilməsini yalnız neft faktoru ilə bağlamamağı düzgün hesab etmirdi.Bunun bağlı infrastruktur sa-

hələrinin yaxĢılaĢdırılması üçün rayonlarda iqtisadi vəziyyətin dirçəldilməsi üçün geniĢmiqyaslı tək-

liflərlə çıxıĢ etmiĢdir.(3, s. 17). 

Ġqtisad elminin inkiĢafı və eyni zamanda bu sahədə kadrların yetiĢdirilmsində də T.Vəliyevin ro-

lu əvəzedilməzdir.Bu gün təəccüblü deyil ki, T.S.Vəliyevin ―Ġqtisadi nəzəriyyə‖ dərsliyi hər tələbənin 

masasında olmasın.Bundan baĢqa Azərbaycanın iqtisadi fikir tarixi sahəsində elmi araĢdırmaları 

xüsusilə diqqətə laiqdir.T.Vəliyevin ―Azərbaycan iqtisadi fikir tarixi‖adlı kitabı, Dədə Qorqud das-

tanlarında, Qurani-Kərimdə iqtisadiyyatla bağlı problemlərə dair elmi məqalələri xalqımıza, habelə 

gənc nəslə islamiyyətin və azərbaycançılığın aĢılanmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Ümumilikdə Teymur Vəliyev 2000-2002-ci illərdə BDU-nun Ġqtisadiyyat kafedrasının profes-

soru kimi fəaliyyət göstərmiĢdir. 350 çap vərəqindəqn çox olan 200-ə qədər elmi əsərin müəllifi 

olmuĢdur. Onun elmi rəhbərliyi ilə 20 nəfərdən çox elmlər doktoru və namizədt dissertasiya müdafiə 

etmiĢdir. Azərbaycan Siyasi Ġqtisda (iqtisadi nəzəriyyə) elmi məktəbinə uzun müddət rəhbərlik 

etmiĢdir. ―Sovet respublikasının iqtisadi inkiĢaf səviyyələrinin tarazlaĢması qanunauyğunluqları (B., 

1969, 350 s.), ―Sosialist ictimai ərazi əmək bölgüsü (B., 1976, 136 s.), ―Yetkin sosializm iqtisadiy-

yatının dinamik inkiĢafı‖ (B., 1983, 176 s.), ―Azərbaycan iqtisadi fikir tarixi‖ (B., 1996, 223 s.), 

―Ġqtisad elminin nəzəri əsaslarının tarixi təkamülü‖ (B., 199, 284 s.), ―Ġnfrastrukturlar: mahiyyətti, 

təsnifatı və əhəmiyyəti (B., 2000, 169 s.) fundamental monoqrafiyalarını yazıĢdır. Ġqtisadi inkiĢaf 

səviyyələrinin tarazlaĢmıĢ qanunauyğunluqlarını aĢkar etməklə bunları ədalətin, humanizmin əlaməti 

kimi xarakterizə etmiĢdir. Onun əmək bölgüsü haqqında mülahizələri sosializmin və bazar, sosializm 

və əmtəə-pul münasibətləri kimi o dövrün aktual məsələlərinə aydınlıq gətirir. Ġqtisad elminin yeni 

prinsiplər və tələblər səviyyəsində inkiĢafının ilk təĢəbbüslərindən biridir. 

Çoxsaylı dərsliklərin, o cümlədən Azərbaycanda ilk iqtisadi nəzəriyyə dərsliyinin (1995) 

redaktoru və müəlliflərindən biri olmuĢdur. Uzun müddət bir sıra iqtisadi jurnalların, o cümlədən 

mötəbər ―Экономические науки‖ jurnalının redaksiya heyətinin (1972-1987) üzvü olmuĢdur. 

Ümumilikdə isə sovet dövründə iqtisad elminin inkiĢafı bir çox paradokslarla xarakterizə edilsə 

də inkar etmək və ya nəzərə almamaq mümkün deyil.Xüsusən son dövrlərdə Respublika Prezidentin-

in ənənəvi iqtisadiyyatın inkiĢaf etdirilməsi zərurətini gündəliyə gətirməsi o dövrdə aparılan iqtisadi 

tədqiqatların aktuallığını artırır.Sadəcə olaraq məsələ burasındadır ki, həmin dövrdə elm istehsal kon-

sepsiyası üzərində qurulmuĢdu.Bir qayda olaraq bazar münasibətləri nəzərə alınmırdı.Əsas məsələ isə 

konsepsiyanı hazırlamaq və onu bazar tətbiq etmək idi.Lakin bazar münasibətlərinin inkiĢaf etdiyi bir 

zamanda bu konsepsiyaları birbaĢa tətbiq etmək mümkün deyil.Çünki məlumdur ki, müasir dövrdə 

bazar istehsala təkan verməli, bazardakı tələbə uyğun istehsal tətbiq edilməlidir.Məhz bu səbəbdən 

iqtisadçı alimlərimizin tədqiqatlarını araĢdırmaqla yanaĢı, həm də bazar münasibətlərinin 

öyrənilməsində mükəmməl bir araĢdırma vacib rol oynayır. 
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DÜNYA VALYUTA SĠSTEMĠ VƏ ONUN TƏKAMÜLÜ 

 

Məqalədə dünya valyuta sisteminin formalaşması zəruriliyi, səbəbləri və məqsədi izah edilmişdir. 

İşdə, həmçinin, valyuta sistemlərinin təkamülü və inkişaf mərhələləri, onların beynəlxalq iqtisadi 

əlaqələrdə rolu məsələlərinə diqqət yetirilmişdir. Məqalədə mühüm əhəmiyyət kəsb edən 

məsələlərdən biri də müasir qloballaşma dövründə sərbəst üzən və tənzimlənən valyuta sisteminə 

keçidin üstünlüklərinin verilməsidir. 

Açar sözlər: valyuta sistemi, ehtiyat valyuta, valyuta məzənnəsi, valyuta pariteti, qızıl standartı, 

valyuta böhranı. 
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МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ЭВОЛЮЦИЯ 

 

В статье освещается необходимость формирования мировой валютной системы, были 

объяснены причины и ее цель. Здесь также уделено внимание развитию валютной системы, 

периодам развития и ее роли в международных экономических отношениях. В статье также 

указывается, что, одним из важнейших вопросов является преимущество перехода на плава-

ющей и регулируемой валютной системы в период современной глобализации. 

Ключевые слова: валютная система, резервная валюта, валютный курс, валютный па-

ритет, золотой стандарт, валютный кризис. 
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THE WORLD MONETARYSYSTEMANDITS EVOLUTION 

 

The article highlights the importance ofthe formation of theworld monetary system , its reasons 

and purpose. The development of the monetary system, the periods of development and its role in in-

ternational economic relations also were paid attention in this article. The article also stated that one 

of the most important issues is the advantage of switching to floating and regulated currency system 

in the period of modern globalization. 

Keywords: monetary system, reserve currency, exchange rate, monetary parity, gold standard, 

currency crisis. 

 

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin əsas formalarından biri də beynəlxalq valyuta münasi-

bətləridir. Beynəlxalq valyuta münasibətləri dedikdə, milli təsərrüfatlar arasında ödəmə-hesablaĢma 

əməliyyatlarını müəyyən edən pul münasibətlərinin məcmusu baĢa düĢülür. Beynəlxalq valyuta 

münasibətləri ilə beynəlxalq iqtisadi münasibətlər arasında qarĢılıqlı Ģəkildə asılılıq vardır. Belə ki, 

bim-in formalarında baĢ verən istənilən dəyiĢiklik beynəlxalq valyuta münasibətlərinə, eyni zamanda, 

ikincidə baĢ verən istənilən dəyiĢiklik birinciyə təsir göstərir. Belə olan halda, ölkələr arasında 
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yaranmıĢ valyuta münasibətlərini tənzimləmək üçün valyuta sisteminə ehtiyac yaranır. Milli, region-

al, dünyavalyuta sistemləri fərqləndirilir. Ġstənilən valyuta sisteminin əsas elementi valyuta hesab 

olunur. Statusuna görə valyutalar bir sıra növlərə ayrılır: milli valyutalar, xarici valyutalar, regional, 

beynəlxalq Ģərti, avrovalyutalar. Dünya valyuta sistemində bir sıra valyutalar ehtiyat valyuta statusu-

na malikdirlər. Ehtiyat valyuta dedikdə, beynəlxalq ödəmə və ehtiyat vasitəsi funksiyasını yerinə 

yetirən dönərli milli valyuta baĢa düĢülür. Ehtiyat valyutalardan digər ölkələrin valyutalarının valyuta 

paritetlərinin və valyuta məzənnələrinin müəyyən edilməsi üçün baza vasitəsi kimi istifadə edilir. 

Ölkələr ehtiyat valyutada saxladıqları likvid aktivlərdən öz tədiyə balanslarının kəsrini örtmək üçün 

istifadə edirlər. Dönərlilik üsuluna görə valyutalar sərbəst dönərli, nisbətən dönərli, qapalı valyutalara 

bölünürlər. Valyuta məzənnəsi dedikdə, müəyyən bir ölkənin pul vahidinin digər ölkənin pul vahi-

dində və ya beynəlxalq hesablaĢma valyuta vahidlərində ifadə edilmiĢ qiyməti baĢa düĢülür. Valyuta 

pariteti isə, iki valyuta arasında qanunvericilklə müəyyən edilmiĢ nisbətdir. 

 XX əsrin ortalarından etibarən ölkələr arasında iqtisadi münasibətlərin geniĢlənməsi beynəlxalq 

valyuta münasibətlərinin də inkiĢafına zəmin yaratmıĢdır. Belə bir Ģəraitdə valyutaların sabitliyi, on-

ların bir-birinə və ehtiyat valyutalara nisbətdə tərəddüd hədləri dünya iqtisadiyyatının inkiĢafına mane 

olurdu. Məhz belə problemləri aradan qaldırmaq üçün beynəlxalq valyuta sistemlərinin yaradılmasına 

ehtiyac yaranırdı. Dünya valyuta sistemi dedikdə, dünya təsərrüfatı çərçivəsində valyuta münasi-

bətlərinin təĢkilinin qlobal forması baĢa düĢülür. Beynəlxalq valyuta sisteminin əsas elementləri 

aĢağıdakılardır:  

1. Milli və kollektiv ehtiyat valyuta vahidləri; 

2. Dünya likvid aktivlərinin tərkibi və onların strukturu; 

3. Müxtəlif valyutaların qarĢılıqlı dönərlilik Ģərtləri; 

4. Valyutaların məzənnə və paritet mexanizmi, valyuta paritetlərinin unifikasiyası rejimi; 

5. Beynəlxalq valyuta bazarları, dünya qızıl bazarı rejimi; 

6. Beynəlxalq hesablaĢmaların formaları; 

7. Valyuta məhdudiyyətlərinin tənzimlənməsi; 

8. Valyuta-maliyyə münasibətlərini tənzimləyən dövlətlərarası təĢkilatlar. 

 Beynəlxalq valyuta münasibətlərinin beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin əsas elementi olduğunu 

nəzərə alsaq, qeyd edə bilərik ki, dünya valyuta sistemi ilk növbədə dünya təsərrüfatının vəzifələrini 

müəyyən edir. Bu vəzifələr də beynəlxalq valyuta sisteminin funksiyalarında öz əksini tapır. 

Beynəlxalq valyuta sisteminin əsas funksiyalarına aid etmək olar: 

1. Ölkələr arasında beynəlxalq iqtisadi əlaqələrdə vasitəçilik; 

2. Milli valyuta sistemləri rejimlərinin əlaqələndirilməsi və tənzimlənməsi; 

3. Dünya təsərrüfatı çərçivəsində ödəmə-hesablaĢma dövriyyəsinin təmin olunması; 

4. Valyuta münasibətləri prinsiplərinin standartlaĢdırılması və unifikasiya edilməsi. 

Müəyyən illər ərzində dünyanın siyasi xəritəsində baĢ verən dəyiĢikliklər, ölkələr arasında 

mövcud olan müxtəlif münaqiĢələr, ölkələrin dünya iqtisadiyyatında birincilik uğrunda mübarizəsi və 

s. kimi amillər ümumi iqtisadi sistemə, o cümlədən beynəlxalq valyuta sisteminə də öz təsirini 

göstərmiĢdir. Dünya iqtisadiyyatının beynəlmiləlləĢməsi və bu zaman meydana gələn yeni tələblər, 

beynəlxalq əmək bölgüsünün daha da dərinləĢməsi, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin müxtəlif for-

malarının inkiĢafı dünya valyuta sisteminin təkamülünə gətirib çıxarmıĢdır. Dünya valyuta sisteminin 

inkiĢafı bir neçə mərhələlərə ayrılır ki, hər bir mərhələ də spesifik xüsusiyyətlərlə səciyyələnir. Ġlk 

mərhələ 1867-ci ildən baĢlamıĢ, XX əsrin 20-ci illərinə qədər davam etmiĢdir. Bu mərhələdə mövcud 

olmuĢ valyuta sistemi- Paris valyuta sistemiXIX əsr sənaye inqilabı və beynəlxalq ticarətin inkiĢafı 

nəticəsində öz-özünə formalaĢan qızıl-monet standartını əks etdirir. Bu sistem sənaye inqilabından 
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sonra kortəbii Ģəkildə yaranmıĢdır. Qızılın dünya pulu funksiyasını yerinə yetirməsi bu sistemin 

baĢlıca cəhətini təĢkil edir. Belə ki, dünya bazarında ödəmələr qızılın çəkisinə görə aparılırdı. Buna 

görə də, standart emissiya mərkəzlərində qızıl ehtiyatlarının mövcud olması tələb olunurdu.Qızıl mo-

net standartının prinsipləri bunlardır:  

1.Milli pul vahidlərinin qızıl tərkiblərinin müəyyən edilməsi. Məsələn, 1 funtsterlinq 7.322385 

qram qızıla ekvivalent idi. 

2.Qızılın dünya pulu funksiyasını yerinə yetirməsi; 

3. Milli qızıl ehtiyatı və pulun daxili təklifi arasında nisbətin müəyyən səviyyədə saxlanmasına 

ciddi nəzarət olunması; 

4. Mübadilədə olan əskinasların mərkəzi banklar tərəfindən sərbəst surətdə qızıl monetlərinə 

mübadilə edilməsi; 

5. Ölkələr arasında qızılın sərbəst hərəkəti valyuta məzənnələrinin nisbi sabitliyinə səbəb olurdu.  

6. Tədiyyə balansının kəsri qızılla örtülürdü; 

7. Valyutanın məzənnəsi monet paritetlərindən ―qızıl nöqtələri‖ çərçivəsində fərqlənə bilərdi. 

―Qızıl nöqtələri‖ dedikdə, fiksə edilmiĢ valyuta məzənnəsinin ±1 %-i nəzərdə tutulur. 

Zaman keçdikcə, ölkələr arasında iqtisadi əlaqələrin miqyası geniĢləndikcə, qızıl-monet standartı 

öz əhəmiyyətini itirməyə, hətta bu əlaqələrin inkiĢafına əngəl yaratmağa baĢladı. Sərbəst rəqabətin 

inhisarçılıqla əvəz olunmasından sonra qızıl standartı dünya təsərrüfat əlaqələrinin inkiĢafına mənfi 

təsir göstərirdi.XX əsrin əvvəllərində ABġ və Fransanın iqtisadi cəhətdən güclənməsiBöyük Britani-

yanın dünya valyuta sistemində mövqeyinin zəifləməsinə gətirib çıxartdı. I dünya müharibəsinin 

baĢlanğıcında qızıl-monet standartı ləğv edildi, çünki artıq, geniĢlənən iqtisadi əlaqələrə cavab verə, 

dünya bazarını tənzimləyə bilmirdi. Böyük hərbi xərclər müharibə edən ölkələrin büdcə kəsirini 

artırırdı, bu da, əksər ölkələrdə qızıl pul standartının ləğvini Ģərtləndirirdi.  

 Dünya valyuta sisteminin təkamülünün ikinci mərhələsi 1922-ci ildən baĢlamıĢ, 1930-cu ilə 

qədər davam etmiĢdir. Bu dövr ərzində Genuya valyuta sistemi mövcud olmuĢdur. Bu zaman qızıl-

deviz standartı əsas götürülürdü. Beynəlxalq ödəmələrdə yalnız qızıl və funtsterlinqdən deyil, eyni 

zamanda, ABġ dollarından da istifadə edilirdi. Belə olan halda, beynəlxalq ödəmə vasitəsi rolunu öz 

üzərinə götürmüĢ hər iki valyuta ―əsas valyuta‖ hesab olunurdu. Genuya valyuta sisteminin əsas prin-

sipləri Paris valyuta sisteminin prinsipləri ilə oxĢar olsa da, bir sıra fərqlər də var idi. Belə ki, 1924-

1928-ci illərdə həyata keçirilən pul islahatları nəticəsində ―qızıl monometallizmi‖ iki yeni formada 

bərpa edilmiĢdi: qızıl-külçə standartı, qızıl-deviz standartı.Qızıl-külçə standartı böyük qızıl 

ehtiyatlarına malik iqtisadi cəhətdən güclü ölkələrdə qəbul edilmiĢdi: Ġngiltərə (1925), Fransa (1928), 

Yaponiya (1930). Yerdə qalan ölkələrin əksəriyyəti isə - Almaniya (1924), Avstraliya, Danimarka, 

Norveç (1928) qızıl-deviz standartını qəbul etdilər. (1, s.246) Qızıl-külçə standartı zamanı ölkə əski-

nasları birbaĢa olaraq qızıl monetlərinə deyil, müəyyən çəki və keyfiyyətə malik qızıl külçələrinə 

dəyiĢdirilirdi. Qızıl-deviz standartı özündə qızıl standartının elə bir formasını əks etdirirdi ki, bu za-

man milli əskinaslar qızıla deyil, digər ölkələrin valyutasına (sonradan qızıl külçələrinə dəyiĢdirilən 

devizlərə) dəyiĢdirilirdi.(1,s.246)Beləliklə, Genuya valyuta sisteminin əsas xarakterik cəhətləri 

aĢağıdakılar olmuĢdur: 

1. Bu valyuta sisteminin əsasında qızıl və deviz-xarici ölkələrin valyutaları dururdu; 

2. Qızıl pariteti saxlandı. Valyutaların qızıla dəyiĢdirilməsi bu konfransın bütün iĢtirakçıları 

tərəfindən həyata keçirilirdi; 

3. Sərbəst tərəddüd edən valyuta məzənnələri rejimi bərpa edilmiĢdi; 

4. Valyuta tənzimlənməsi aktiv valyuta siyasəti, beynəlxalq konfranslar, yığıncaqlar formasında 

həyata keçirilirdi. 
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 Qızıl-deviz standartının geniĢ yayılması ABġ dollarının və ingilis funt-sterlinqinin əsas val-

yutalara çevrilməsinə səbəb oldu ki, bu da digər dövlətlərin ABġ və Böyük Britaniyadan asılılığının 

artmasına səbəb oldu. Lakin Genuya valyuta sistemi də uzun müddət davam etmədi. Bu sistemin 

dağılmasının əsas səbəbi 1929-1933-cü illər dünya iqtisadi böhranının baĢ verməsi olmuĢdur. 

Böhranın nəticəsi olaraq, bu sistem üçün əsas valyutalar sayılan ABġ dolları və ingilis funtsterlinqi 

devalvasiya olundu, 1931-ci ildə Ġngiltərədə qızıl-külçə standartı ləğv olundu. 1933-cü ildə ABġ-da 

əskinasların qızıla dəyiĢdirilməsi dayandırıldı, qızılın xaricə çıxarılması qadağan edildi. Dünya val-

yuta böhranının ilk mərhələsi 1929-1933-cü illərə təsadüf edir. Bu mərhələdə, ilk növbədə, aqrar ölk-

ələrin və müstəmləkələrin valyutaları qiymətdən düĢməyə baĢladı. Dünya bazarında xammala olan 

tələbin kəskin Ģəkildə aĢağı düĢməsi həmin ölkələrin tədiyə balansında böyük kəsrin yaranmasına 

səbəb olmuĢdu. Belə ki, bu ölkələrin idxal etdiyi məhsulların qiymətləri sabit qalmıĢ, onların ixrac 

etdiyi məhsulların qiyməti50-70% aĢağı düĢmüĢdü. Dünya valyuta sisteminin böhranının ikinci 

mərhələsində mərkəz nöqtə Almaniya, Avstriya ölkələrində idi. 1931-ci ilin ortalarına təsadüf edən 

ikinci mərhələnin əsas xarakterik cəhətləri bu ölkələrdən xarici kapitalın getməsi, rəsmi qızıl 

ehtiyatının azalması, bankların müflisləĢməsi olmuĢdur. Nəticədə, Almaniyada faktiki olaraq qızıl 

standartı ləğv edildi. 1931-ci ilin payızına təsadüf edən üçüncü mərhələdə böhran özünün ən yüksək 

həddinə çatdı. Tədiyə balansının pisləĢməsinin nəticəsi olaraq, Böyük Britaniya qızıl standartını ləğv 

etdi. Lakin Almaniyadan fərqli olaraq, Böyük Britaniya valyuta məhdudiyyətləri həyata keçirmədi. 

Dördüncü mərhələdə, 1933-cü ilin aprelində ABġ qızıl-pul standartını ləğv etdi. Bunun da əsas 

səbəbi, qiymətlərin aĢağı düĢməsi idi. 1934-cü ilin yanvarında dollar 41% devalvasiya olundu, 

Devalvasiya müəyyən qədər ixracı stimullaĢdırsa da, gözlənilən nəticə əldə olunmadı. Dünya valyuta 

böhranının beĢinci mərhələsinin (1936-cı ilin payızı)mərkəz nöqtəsi Fransada olmuĢdur. Qeyd edək 

ki, digər ölkələrə nisbətən, Fransa qızıl standartını uzun müddət qoruyub saxlaya bilmiĢdi. Qızıl 

ehtiyatlarının artmağını nəzərə alan Fransa, bu xətti davam etdirmək istəyirdi. Lakin ölkə kapitalının 

xaricə axınının sürətlənməsi,qızıl standartının süni surətdə saxlanmasının yerli firmaların rəqabət 

qabiliyyətinə mənfi təsiri qızıl standartından imtinaya gətirib çıxardı. Beləliklə, dünya valyuta 

böhranı nəticəsində Genuya valyuta sistemi nisbi elastikliyini və stabilliyini itirdi. 

 Bildiyimiz kimi, 1944-cü il 1-22 iyulda baĢ tutan Bretton-Vuds konfransında Beynəlxalq Ye-

nidənqurma və ĠnkiĢaf Bankının və Beynəlxalq Valyuta Fondunun yaradılması qərara alındı. Elə 

həmin ildən baĢlayaraq, beynəlxalq valyuta sisteminin inkiĢafında yeni bir mərhələ baĢlamıĢdır. Bret-

ton-Vuds konfransında qızıla və ―əsas valyuta‖ hesab edilən ABġ dolları və ingilis funt-sterlinqinə 

əsaslanan qızıl-deviz standartı (qızıl-valyuta standartı) qəbul edildi. Bretton-Vuds konfransının əsas 

məqsədi xarici mübadilə sisteminin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, rəqabət xarakterli devalvasiya-

ların qarĢısının alınması, iqtisadi artımın təmin edilməsi olmuĢdur. BaĢqa sözlə, Bretton-Vuds valyuta 

sistemi dünya iqtisadiyyatını ikinci dünya müharibəsindən sonra yeni səviyyəyə çıxarmaq üçün 

yaradılmıĢdır. Qeyd edək ki, Bretton-Vuds valyuta sistemi 70-ci illərə qədər davam etmiĢdir. Bretton 

Vuds valyuta sisteminin əsas prinsipləri aĢağıdakılar idi: 

 1. Hər bir milli pul vahidinin valyuta pariteti qızıl və dollarda müəyyənləĢirdi. 

 2. Qızıl hələ də dünya pulu funksiysını yerinə yetirirdi, bir Ģərtlə ki, ehtiyat valyutalar kimi ABġ 

dolları, ingilis funt-sterlinqindən də istifadə olunsun. 

 3.Valyuta məzənnələri valyuta paritetindən ±1 % həddində fərqlənə bilərdi. 

 4. Ehtiyat valyutaları qızıla rəsmi kurs üzrə məcburi dəyiĢdirilirdi. Məsələn, 35 ABġ dollarına 1 

troya unsiya, yəni 31,1 qram qızıl ekvivalent götürülürdü. 

 5. Valyuta münasibətlərinə nəzarət və tənzimləməni həyata keçirən maliyyə institutları-BVF və 

Dünya Bankı yaradılmıĢdı. 
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 6. Tədiyyə balansı pozulan zaman, qızılla tənzimləmə həyata keçirilə bilərdi. 

Bretton-Vuds valyuta sistemində dollar daha yüksək mövqeyə malik idi. Çünki, Böyük Britaniya 

müharibədən sonra kifayət qədər valyuta ehtiyatına malik deyildi, buna görə də, funt-sterlinqin qızıla 

dəyiĢdirilməsini təmin etmək mümkün deyildi. Dolların üstün mövqeyi ABġ-a həm siyasi, həm də 

iqtisadi cəhətdən böyük üstünlüklər verirdi. Məsələn, ABġ, xarici kəsrini öz valyutası ilə örtmək im-

kanına malik olduğu halda, digər dövlətlər öz qızıl-valyuta ehtiyatlarından istifadə etməli, daxili 

istehlakı azaltmalı, ixracı artırmalı idilər. Ümumi Ģəkildə, bu sistemin əsas xarakterik cəhətləri 

aĢağıdakılardır: 

 Beynəlxalq ödəniĢ dövriyyəsində qızıldan baĢqa ABġ dolları və ingilis funt-sterlinqindən 

dəgeniĢ istifadə olunurdu.  

 Sərbəst bazarda qızılın qiyməti ABġ-ın qoyduğu rəsmi qiymət əsasında formalaĢırdı. Demək 

olar ki, 1968-ci ilə qədər kənarlaĢma baĢ verməmiĢdir. 

 Milli pul vahidləri mərkəzi banklar vasitəsilə dollara dəyiĢdirilirdi. Bu zaman BVF-in təyin 

etdiyi möhkəm nisbətlər əsas götürülürdü. 

 Bütün dönərli milli pul vahidləri dolların vasitəçiliyi ilə qızıla çevrilə bilərdi. 

 Bildiyimiz kimi, dünya iqtisadiyyatında baĢ verən dəyiĢikliklər beynəlxalq valyuta sisteminə də 

təsirsiz ötüĢmür. Belə ki, ikinci dünya müharibəsindən sonra öz iqtisadiyyatını bərpa edən Qərbi 

Avropa ölkələri zaman keçdikcə, ABġ-a rəqib mövqeyindən çıxıĢ etməyə baĢladılar. 50-ci illərdən 

etibarən artıq ittifaq formalaĢdıran Avropa ölkələri, eləcə də, müharibənin vurduğu ziyanı aradan 

qaldırıb, öz iqtisadiyyatını dirçəltməyə nail olmuĢ Yaponiya, dünya bazarında ABġ-ı sıxıĢdırırdılar. 

Eyni zamanda, dünya bazarında yeni ölkələr iĢtirak etməyə baĢlamıĢdı. 1971-ci ildə ABġ-ın tədiyyə 

balansının bütün maddələrində kəsr yarandı. Nəticədə, ABġ hökuməti dolların qızıla dəyiĢdirilməsini 

dayandırmağa məcbur oldu. Bu da, birbaĢa olaraq, BVF-in saziĢlərinin pozulması demək idi. 

Nəticədə, ABġ dolları dünyanın yeganə ehtiyat valyutası rolunu oynamaq iqtidarını itirdi. 1971-ci ilin 

avqustundan baĢlayaraq, dolların qızıla dəyiĢdirilməsi prosesi dayandırıldı və qızılın rəsmi dollar 

qiyməti ləğv edildi. Artıq Bretton-Vuds valyuta sistemi dünya iqtisadiyyatının tələblərinə cavab verə 

bilmirdi. 1960-cı illərin sonu, 1970-ci illərin əvvəllərində beynəlxalq iqtisadi sistemdə yeni böhran 

baĢ verdi. Hətta, 1971-ciildə milli valyuta məzənnələrinin paritetdən fərqlənməsinə yol verilən həddi 

±2.25 %-ə qədər artırıldı. 70-ci illərin ortalarından baĢlayaraq, bir sıra ölkələrin mərkəzi bankları 

kollektiv valyuta müdaxiləsini həyata keçirməyə baĢladı. 1974-cü ildə ABġ, AFR, Ġsveçrə tərəfindən 

(daha sonralar Fransa da qoĢulmuĢdur) kollektiv valyuta müdaxiləsi haqqında Bazel saziĢi imzalandı. 

1975-ci ilin dekabrından ―on ölkə qrupu‖ ―svon‖ razılaĢması əsasında birgə valyuta müdaxiləsini 

tətbiq etdilər. Valyuta məzənnələrinin gözlənilən dəyiĢməsinə nəzərən qiymətli kağızların dəyərdən 

düĢməsi, valyutaların kütləvi Ģəkildə devalvasiyası və revalvasiyası, mərkəzi bankların valyuta 

müdaxilələri, Bretton-Vuds valyuta sisteminin struktur prinsiplərinin pozulması və s. bu sistemin 

böhranının təzahür formaları idi. Bretton-Vuds valyuta sisteminin böhranını digər valyuta 

sistemlərinin böhranlarından fərqləndirən bir sıra spesifik cəhətlər var idi ki, bunlara valyuta 

böhranlarının xroniki hal alması, ABġ-ın öz valyutasının ehtiyat valyuta statusundan istifadə edərək 

digər dövlətlərin iqtisadiyyatlarına müdaxiləyə cəhd etməsini və nəticədə, dövlətlərarası narazılıqların 

artmasını, valyuta böhranının dalğavari inkiĢafını, valyutaların kütləvi devalvasiyasını və periodik 

olaraq, revalvasiyasını, dövlətlərin valyuta tənzimləmələrinin təsirini və s. aid etmək olar.  

 Bretton-Vuds valyuta sisteminin problemləri onun təkmilləĢdirilməsini tələb edirdi.Beləliklə, 

mövcud böhran vəziyyətindən çıxmaq üçün yeni valyuta sisteminin yaradılmasına ehtiyac var idi. 

1972-ci ildə sistemin yeni prinsiplərinin yaradılması və razılaĢdırılması ilə məĢğul olan yeni komitə 
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yaradıldı. Dünya valyuta sisteminin dördüncü-müasir inkiĢaf mərhələsi öz baĢlanğıcını 1976-cı ildən 

götürür. Belə ki, həmin ildəYamaykanın paytaxtı Kinqstonda keçirilən konfrans zamanı20 ölkənin 

nümayəndəsi dünya valyuta sistemində islahatlar keçirilməsi barədə razılığa gəldilər. 1978-ci ildə 

Yamayka saziĢləri BVF-in əksər üzvləri tərəfindən ratifikasiya olundu. Həmin ildən etibarən 

beynəlxalq valyuta sistemi- Yamayka valyuta sistemi adlanmağa baĢladı.Yamayka valyuta sisteminin 

əsas xarakterik cəhətləri aĢağıdakılardır: 

 1. Pulun qızıl məzmununun itməsi hüquqi cəhətdən baĢa çatdırıldı. Buna qızılın 

―demonetarizasiyası‖ deyilir. Qızılın rəsmi qiyməti ləğv edildi, beləliklə, o, pul funksiyalarını da 

itirdi. Amma qızıl dövlətin pul ehtiyatı olaraq qaldı. 

 2. Dünya pulu kimi SDR çıxıĢ etməyə baĢladı. Nəticədə, SDR beynəlxalq hesablaĢma vahidinə 

çevrildi və BVF-dən borclanmanın spesifik hüququ sayıldı; 

 3. ABġ dolları beynəlxalq hesablaĢmalarda mühüm rolunu qoruyub saxladı. Dollar, həmçinin, 

baĢqa ölkələrin ehtiyat valyutası kimi də istifadə olunur. 

Yamayka valyuta sistemi Bretton-Vuds valyuta sistemindən bir sıra üstünlüklərə malikdir ki, 

bunlardan baĢlıcası bu sistemin çevikliyi, tədiyə balanslarının və valyuta məzənnələrinin dəyiĢməsinə 

uyğunlaĢmaq qabiliyyətidir. Lakin SDR standartının qeyri səmərəliliyi, pulun hüquqi cəhətdən qızıl 

məzmununun ləğv edilməsinə baxmayaraq, onun hələ də fövqəladə dünya pulu statusunu saxlaması, 

bir sıra dövlətlərin ehtiyat valyutası olan dolların qeyri-stabilliyi, daim dəyiĢən qeyri-mükəmməl 

valyuta məzənnələri rejimi və s. problemlər Yamayka valyuta sisteminəmənfi təsir göstərir. 

Yamayka saziĢləri valyuta münasibətləri mexanizminə aĢağıdakı dəyiĢiklikləri etdi: 

 qızıl-dollar standartının dağılması təsdiq edildi; 

 qızılın demonetləĢdirilməsi, onun ―rəsmi qiyməti‖ nin aradan qaldırılması və valyutaların 

qızıla istənilən cür bağlanmasının qadağan edilməsi təsdiq edildi. 

 mərkəzi banklara qızılı adi bir əmtəə kimi ―azad‖ bazar qiymətləri əsasında almağa və 

satmağa icazə verilirdi.  

 dəyər etalonu kimi xüsusi iqtibas hüquqları (XĠH) çıxıĢ etməyə baĢladı. 

 dollar rəsmi olaraq digər ehtiyat valyutalarına (alman markası, isveçrə frankı, yapon ieni) 

bərabərləĢdirildi; 

 sərbəst üzən valyuta məzənnələri rejimi qanuniləĢdirildi. 

 dövlətlər tərəfindən valyuta məzənnəsi rejiminin müstəqil surətdə müəyyən olunmasına icazə 

verildi; 

 dövlətlərarası valyuta tənzimlənməsi sferası geniĢləndi; 

 qapalı valyuta bloklarının yaradılması beynəlxalq valyuta sisteminin tamhüquqlu iĢtirakçıları 

kimi qanuniləĢdirildi. (1, s.248) 

Beynəlxalq valyuta sisteminin ən baĢlıca vəzifəsi beynəlxalq hesablaĢmaları, valyuta bazarlarını 

tənzim etmək, bununla da, inflyasiyanın qarĢısını almaq, iqtisadi artımın sabitliyini təmin etmək, 

xarici iqtisadi mübadilə və tədiyyə əlaqələri yaratmaq imkanından ibarətdir. Deməli, beynəlxalq 

valyuta sistemi beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin inkiĢafına təsir edən əsas mexanizmlərdən biridir. 

Beynəlxalq valyuta sistemi dinamik inkiĢafda olaraq, təkamül edir. Məhz bu təkamülün 

istiqamətibeynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə böyük rol oynamıĢdır.  

 

  



333 
 

ƏDƏBĠYYAT SĠYAHISI: 

 

1. A.Orucov, C.Kərimov ―Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər‖. Bakı. 2009. 570 s. 

2. Ə.Ələkbərov, M.Vəliyev ―Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər‖ Bakı 2010. 648 s. 

3. Z.F.Məmmədov. ―Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit 

sistemi‖. Bakı, 2000 

4. Ġ.Kərimli ―Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin müasir problemləri‖ Bakı. 2001. 301 s. 

5. G. Gənciyev ―Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər‖ Bakı 2010. 137 s. 

6. Ġ.Kərimli ―Milli iqtisadiyyatın əsasları‖ Bakı. 2011. 240 s. 

7. D.Vəliyev ―Azərbaycanın qlobal dünyaya inteqrasiyası‖ Bakı. 2008. 270 s. 

8. D. Vəliyev ―QloballaĢma Ģəraitində Azərbaycanın dünya maliyyə bazarlarına inteqrasiyası‖ 

Bakı. 2006. 242 s. 

9. H.Ġsrafilov, C.Kərimov, A.Orucov ―Dünya iqtisadiyyatı‖ Bakı.2007. 

10. D.Vəliyev ―Beynəlxalq maliyyə‖ Bakı. 2009. 328 s. 

11. ―Para teorisi‖. Anadolu Universiteti. 2012 

12. James Rickards ―The death of money‖. 2014 

13. James Rickards ― Currency wars‖.2011 

14. Barry Eichengreen ―A history of the international monetary system‖. 1996 

15. http://banker.az/dunya-valyuta-sisteminin-t%C9%99kamulu-v%C9%99-muasir-valyuta- 

probleml%C9%99ri/ 

16. http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/022216b.pdf 

  

http://banker.az/dunya-valyuta-sisteminin-t%C9%99kamulu-v%C9%99-muasir-valyuta-%20probleml%C9%99ri/
http://banker.az/dunya-valyuta-sisteminin-t%C9%99kamulu-v%C9%99-muasir-valyuta-%20probleml%C9%99ri/
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/022216b.pdf


334 
 

  Esmira HƏSƏNZADƏ, 

magistr, Bakı Dövlət Universteti 

 

TURĠZM BAZARI 

 

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, turizm iqtisadiyyata təsir göstərən güclü qüvvədir. O, 

dövlət büdcəsinin formalaşmasında, ticarət balansının sabitləşməsində mühüm rol oynayır. Lakın tur-

izmin rolu bununla bitmir. Turizmin inkişafı ölkədə işsizlik kimi ağır bir problemin öhdəsindən gəlir, 

ölkə təsərrüfatının bütün sahələrinə təsir göstərir və onların inkişafını stimullaşdır.Bundan başqa 

fikrimcə turizmin inkişafı və daha səviyyəli olması ölkənin prestijinə böyük təsir göstərir.Buna görə 

də turizmin inkişafina nail olmaq ölkənin başlıca məqsədlərindən olmalıdır. 

Açar sözlər: turizm, turizm bazarı, turizm məhsulu, turizm şirkətləri, turizm təsərrüfatı, turizm 

məhsulunun əlamətləri, turizm biznesi. 
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магистр, Бакинский Государственный Университет 

 

РЫНОК ТУРИЗМА 

 

Опыт развитых стран свидетельствует о том, что туризма, оказывающих сильное вли-

яние на экономику сила.B формировании государственного бюджета,с этим справляется с 

тяжелой проблемы безработицы в стране, влияют на все сферы и их развитие стимулируе-

мое . Этого кроме того, страны большой престижуровня развития туризма и еще я думаю 

хозяйства страны не заканчивается туризм роль торгового баланса важную роль в стабили-

зации развития туризма. Влияние на развитие туризма и Влияет. Этого за достижения 

страны главных целей должно быть. 

Ключевые слова: туризма, туристический рынок продукции, туризма, туристические 

компании хозяйства, туризма, признаки туризма, туристического продукта бизнеса. 
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master, Baku State University 

 

TOURISM MARKET 

 

The experience of developed countries shows that the economy was strong influence in the for-

mation of the state budget, the role of tourism development in the country cope with a severe problem 

as unemployment affect all sectors of the economy develop a stronger presence of great prestige of 

the country and the development of tourism and their country. Tourism it an important role in stabi-

lizing the trade balance, tourism is strengthbut stimulation tourism. Other i think and for tourism de-

velopment of the country should be the main goal of achievingsuggest this influence. 

Keywords: tourism, tourism market, tourism product and tourism management, tourism compa-

nies, symptoms of tourism business, tourism products. 

 

Turizm bazarı turizm mallarının alıĢ-veriĢini təmin edən,tələb ilə təklifi taraz-laĢdıran ictimai və 

iqtisadi bir hadisədir.Turizm bazarı onun bütün iĢtirakçıları-nı təyin edir:turizm məhsulunu 
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satanları,onların rəqiblərini.alıcıları.vasitəçilə-ri,turizm məhsullarını,bazarın fəaliyyət Ģərtlərini və 

s.Turizm məhsulunu sa-tanlar hüquqi və ya fiziki Ģəxs ola bilər.O,ona məxsus olan turizm məhsulunu 

alıcıya satır və əvəzində pul alır.Alıcılar-hüquqi və ya fiziki Ģəxs,bazar pro-sesinin iĢtirakçısı turizm 

məhsulunu və ya mallarını alaraq əvəzində pul ve-rir.Turizm məhsulunun satıĢı iki cür ala 

bilər:topdansatıĢ və ya pərakəndə satıĢ. 

Turizm bazarının əsas xüsusiyyəti ondadır ki,turizm məhsulunun istehsalçı-sı və onun 

istehlakçısı demək olar ki,bir-birini görmür və tanımır.Kompleks turizm məhsulu turistin yaĢadığı 

yerdə satılır.Məhsulu alan turist onu ihtehsal edən ölkəyə gəlməyincə,məhsuldan istifadə 

etməyincə,məhsuldan xəbəri ol-mur.Turizm bazarının bu xüsusiyyəti turizm məhsulunun satıĢını bir 

xeyli mü-rəkkəbləĢdirir.Ona görə də,bu vəziyyətdən çıxmaq üçün turizmdə reklam-in-formasiya 

fəaliyyəti xüsusi rol oynayır. 

Turizm bazarı o zaman normal iĢləyir ki,üç əsas Ģərt təmin olunsun:isteh-salçılar bir-birilə azad 

rəqabət apara bilsin,turizm məhsulunu hazırlayanların hamısı üçün eyni Ģərait yaransın,alıcıları 

seçmək üçün imkan olsun və hasil olunan məhsulun təhlükəsizliyi təmin olunsun. 

Turizm məhsulunun satılması müqavilə əsasında yerinə yetirilir.Səyahətin Ģərtləri və qiyməti 

putyovkada göstərilir.Deməli,putyovka özü həmin müqavi-lənin ayrılmaz hissəsidir. 

Turizm bazarını formalaĢdıran tələb və təklif arasında olan optimal müna-sibətlərin 

yaranmasıdır.Turizm təklifi ilə tələbi arasında yaranmıĢ əlaqələr qar-Ģılıqlıdır.Bu o deməkdir ki,əgər 

tələbat təklif yaradırsa,bəzən təklif özü də tələ-bata təsir göstərir.Turizm məhsulu turistlərə göstərilən 

xidmətlərin kompleksi və ya məcmusudur. Buraya turistlərin daĢınması, yerləĢdirilməsi, yeməyi üzrə 

xidmətlər kompleksi, ekskursiya, həmçinin bələdçi (bələdçi-tərcüməçi) xidmətləri və səfərin 

məqsədlərindən asılı olaraq göstərilən digər xidmətlər daxildir. 

AĢağıdakı misallarla bu anlayıĢa daha geniĢ aydınlıq gətirmək olar: 

DaĢıyıcılar: təyyarə, dəniz nəqliyyatı, dəmir yolu nəqliyyatı, avtomobil, qeyri-ənənəvi nəqliyyat 

və s.; 

YerləĢmə: otellər, motellər, qonaq evləri, villalar, apartamentlər, istirahət evləri, kempinqlər və 

s.; 

Qida: restoran, kafe, bar, yerləĢmə vasitələrindəki müxtəlif iaĢə obyektləri, bistrolar, nəqliyyat 

vasitələrindəki restoranlar və s.; 

Görməli yerlər: tarixi abidələr, muzeylər, bədii qalereyalar, zooparklar, tematik parklar, istirahət 

zonaları, çimərliklər, iri mağazalar və s.; 

Müxtəlif xidmətlər: əyləncə, istirahət, idman, mağaza, transfer, bank və s.; 

Bunlardan baĢqa, turizm məhsulunun satıĢı ilə məĢğul olan turizm Ģirkətləri və turoperatorların 

fəaliyyətini də xüsusi qeyd etmək lazımdır. Çünki, turizm məhsulu insanlara turizm-ekskursiya təĢki-

latları tərəfindən təqdim olunan kompleks xidmətdir. Onlar tərəfindən turizm məhsulu turpaket və 

turlar Ģəklində hazırlanaraq turistlərə təkli olunur. Bu zaman turizm məhsulunun müəyyən xüsusiy-

yətləri nəzərə alınır. Məsələn, turistin maddi səviyyəsinə uyğun olaraq, ona 4 və ya 5 ulduzlu 

mehmanxanada yerləĢdirilməsi təklif oluna bilər. 

Turistlərin yerləĢdirilməsi (yaĢaması və gecələməsi) məqsədi ilə təsis edilən müəssisələrə 

mehmanxanalar (otellər), turist bazaları, motellər, kempinqlər və s. aid edilir. MarĢurut zamanı qru-

pların bir gecəlik dayanacaqları üçün turist bazalarının və ya turizm firmalarının nəzdində düĢərgələr 

və ya sığınacaqlar da yerləĢdirmə obyekti ola bilər. 

YerləĢdirmə turizmin ən mühüm elementidir. YerləĢdirmə (gecələmə) yoxdursa, turizm də yox-

dur. YerləĢdirmə vasitələrinin yaradılması, turist qəbulunun və turizm resurslarının istismarından 

böyük gəlir götürməyə can atan hər hansı bir turist regionu və ya mərkəzinin iqtisadiyyatı üçün qəti 
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və sərt tələbdir. 

Ümumdünya Turizm TəĢkilatının tövsiyələrinə görə bütün yerləĢdirmə vasitələrini iki yerə 

ayırmaq olar: kollektiv surətdə yerləşmə və fərdi surətdə yerləşmə. Turistlərin kollektiv sürətdə yer-

ləĢməsi vasitələrinə mehmanxanalar və ona müvafiq müəssisələr, ixtisaslaĢmıĢ müəssisələr (sağlam-

lıq müəssisələri, ictimai nəqliyyat vasitələri, əmək və istirahət düĢərgələri, konqres mərkəzləri) və 

kollektiv yerləĢdirməyə imkanı olan digər müəssisələr (istirahət üçün nəzərdə tutulmuĢ yaĢayıĢ yer-

ləri, kempinqlər üçün meydançalar və s.) aiddir. Turistlərin fərdi sürətdə yerləĢməsi vasitələrinə Ģəxsi 

yaĢayıĢ evləri, kirayə edilən otaqlar, ayrı-ayrı Ģəxslərdən və ya agentlərdən kirayəyə götürülən yer-

ləĢmə vasitələri, qohum və ya tanıĢlar tərəfindən ödəniĢsiz (təmənnasız) verilən yerləĢmə vasitələri, 

fərdi əsasda digər yerləĢmə vasitəsi növləri aiddir. 

Turistlərin yerləĢdirilməsi ilə məĢğul olan müəssisələr tutum (yerlərin sayı), komfortluq (ra-

hatlıq) və fəaliyyət dövrünə görə üç qrupa ayrılır. 

Bir çox ölkələrdə mehmanxanaların (otellərin) komfortluq dərəcələri göstərilir. Bu dərəcələr 

―ulduz‖ anlayıĢı ilə ifadə edilir. Mehmanxanaların dərəcələrinin müəyyən edilməsi, turizm biznesinin 

mühüm vəzifəsidir. Dərəcələrə ayırmaq barədə Ümumdünya Turizm TəĢkilatının kriteriyaları 

mövcud olsa da, əfsuslar olsun ki, hər bir ölkə bunu özünəməxsus Ģəkildə Ģərh edir. Otelin dərəcəsi 

anlayıĢında, otelin özündə göstərilən xidmətlərin məcmusu və əlaqədar turist infrastrukturunun ink-

iĢaf səviyyəsi nəzərdə tutulur. Hər hansı bir otel üzrə son qərarı, həmin ölkənin (regionun) turizm 

nazirliyi, departamenti (Ģöbəsi) və s. qəbul edir. 

Turizm təsərrüfatı ilə məĢğul olan subyektlər öz fəaliyyətlərini daimi etmək üçün müxtəlif əmək 

vasitələrinə malik olmalıdırlar. Turizmdə istifadə olunan əmək vasitələrinin məcmusu onun maddi-

texniki bazasının əsasını təĢkil edir. 

Turizmin maddi-texniki bazasına: turizm tikililəri (binalar), onların texniki təchizatı (avadanlıq), 

nəqliyyat vasitələri və digər əsas fondlar daxildir. Maddi-texniki baza mütəĢəkkil turizmin inkiĢafının 

əsasını təĢkil edir, belə ki, turistlərə tam kompleks xidmət göstərilməsi (yerləĢdirmə, qidalanma, 

daĢınma, müalicə, ekskursiya və s.) üçün bütün zəruri Ģəraiti yaradır. 

Turizmin maddi-texniki bazasının tərkibinə: turizm firmaları (turoperatorlar və turagentlər), 

mehmanxanalar, turist bazaları, iaĢə, ticarət, avtonəqliyyat müəssisələri, turist ləvazimatı və 

avadanlığının kirayə məntəqələri, turist yollayıĢının (putyovka) satıĢ büroları, nəzarət-xilasetmə xid-

mətləri, turist klubları və s. daxildir. 

Xidmət növlərinə görə turizm müəssisələrinin aĢağıdakı tipləri mövcuddur: 

Turistləri bütün xidmət kompleksi ilə təmin edən müəssisələr (öz mehmanxanaları olan turist 

müəssisələri). 

Turizmin təĢkili məqsədi ilə təsis edilən müəssisələr (turagentliklər, səyahət və ekskursiya, yol-

layıĢ satıĢı, turist qəbulu büroları). 

Turistlərin yerləĢdirilməsi, daha doğrusu yaĢaması və gecələməsi məqsədi ilə təsis edilən 

müəssisələr (mehmanxanalar, turbazalar və s.). 

Yeyinti, ərzaq müəssisələri (restoranlar, barlar). 

Nəqliyyat xidməti müəssisələri. 

Turistlərə mədəni xidmət obyektləri (teatrlar, konsert zalları və s.) və ekskursiya xidmətlərini 

(ekskursiya büroları) təmin edən müəssisələr. 

Maddi-texniki bazaya aid olan obyektlər mülkiyyət növünə görə xüsusi (turist təsərrüfat 

subyektlərinin özünə məxsus olan) və bu subyektin digər subyekt (məsələn, Ģəhər tabeliyində olan 

mehmanxanalarda yerlərin icrası) və fiziki Ģəxslərdən icarəyə götürdüyü (mənzillər, evlər) 

obyektlərdir. 
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Turizmin hər hansı bir regiondakı maddi-texniki bazası tərkibinə, gücünə, miqdarına və 

keyfiyyətinə görə turistlərin təlabatına uyğun olmalıdır. Əks təqdirdə, əhaliyə göstərilən turizm xid-

mətinin səviyyəsi və keyfiyyəti kəskin sürətdə pisləĢər, bu da öz növbəsində turizm məhsulunun satıĢı 

həcminin azalmasına səbəb olar.Turizm məhsulunun əlamətləri 

Turizmi istehlak etmək üçün səyahət etmək lazımdır; 

Turizm məhsulunu tədarük edib saxlamaq olmaz. Ġcarəyə götürülmüĢ otel otaqları istifadə 

edilmədiyi zaman həmin zaman turizm məhsulu ―xarab‖ olur, yəni xeyir vermir, ziyanlı olur; 

Turizm məhsulunu əldə etməmiĢdən müqayisə etmək çətindir; 

Turizm məhsulu yerli əhali və turistlər tərəfindən istehlak olunur; 

Turizm məhsulunun alınması ilə onun istehlakı arasında zaman və məkan fərqi vardır. 

BaĢqa məhsulları istehlakçı olduğu, yaĢadığı yerdə alıb və oradaca istifadə edir. Turist turizm 

məhsulunu bir yerdə aldığı halda məkanca və zamanca onu tamam baĢqa ərazidə və çox vaxt xeyli 

müddətdən sonra istifadə edir. 

Tursənaye məhsuluna olan tələbat müxtəlif amillərlə müəyyən olunur: 

Ġqtisadi amil. Ölkədə ümumi iqtisadi vəziyyət; əhalinin pul gəliri; məhsul və xidmətlərin 

qiymətləri və turməhsulun qiyməti, inflyasiyanın səviyyəsi və s. 

Sosial amil. Dövlətin ümumi sosial siyasəti (sosial güzəĢtlər, təqaüdlər, müxtəlif ödəniĢlər və s.), 

tuirizmlə əlaqədar soaial siyasət (güzəĢtli və ya pulsuz turyolayıĢlar), müxtəlif sosial normaların təyin 

edilməsi (sosial təminatlar və s.); əhalinin həyat səviyyəsi; mədəni və estetik zövqün formalaĢdırıl-

ması və s. 

Demoqrafik amillər. Əhalinin sayı və tərkibi (strukturu, cins-yaĢ strukturu, ailə sayı və tərkibi; 

Ģəhər və kənd əhalisinin nisbəti); 

Təbii-iqlim amili. Temperatur, günəĢli günlərin sayı, coğrafi Ģərait, təbii resursların olması(dəniz, 

çay, dağ, meĢə və s.); 

Milli-tarixi amil. Adət və ənənələr, məiĢət Ģəraiti və s; 

Özəl və ya spesifik amillər. KiĢi və qadın, gənclər qrupu, yaĢlılar qrupu, müalicə məqsədi. 
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ElĢən ƏLƏSGƏROV, 

magistr, Milli Aviasiya Akademiyası 

 

AVĠASĠYA TƏHLÜKƏSĠZLĠYNĠN TƏMĠNĠ SAHƏSĠNDƏ PROFAYLĠNQĠN  

TƏDBĠQĠ ĠMKANLARI 

 

Məqalədə Aviasiya təhlükəsizliyin təmini sahəsində preventiv tədbirlərin alternativ bir üsulu kimi 

profaylinq haqqında məlumat verilmişdir. Bu texnologiyanın tətbiqi ictimai-siyasi vəziyyətinin 

mürəkkəbliyindən irəli  gələn yeni  hədələrin Mülki aviasiyaya təsir  göstərə biləcək və onları aradan 

qaldırılmasında  kompleks sisteminin işlənməsində  zəruri  olduğuna görə artıq profaylinqin tətbiqi 

beynəlxalq səviyyədə  yüksək  nəticələrin verilməsini göstərmişdir. 

 

Эльшан АЛЕСКЕРОВ, 

мастер, Национальная Aкадемия Aвиации 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФАЙЛИНГА В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье рассматриваются вопросы, посвященные применению профайлинга, а также 

его приемущества в обеспечении авиационной безопасности гражданской авиации. Сложная  

общественно-политическая обстановка диктует необходимость внедрение  комплексной  си-

стемы безопасности по предотвращению актов незаконного вмешательства и любых  про-

тивоправных дествий в гражданской авиации. 

 

Elshen ALESGEROV, 

master, National Aviation Academy 

 

POSIBILITY OF USING THE PROFILING IN THE AVIATION SECURITY 

 

The article deals with the issues on the application of profiling, as well as its advantages in en-

suring the security of civil aviation. The difficult political situation calls for the introduction of an 

integrated security system to prevent acts of unlawful interference and any illegal identities in civil 

aviation. 

 

Dünyada gedən qloballaĢma prosesləri Beynəlxalq Mülki Aviasiyanın Təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsində beynəlxalq təĢkilatların və hər bir dövlətin bu məsələyə ciddi münasibətini tələb edir. 

QloballaĢma cəmiyyətin bütün sahələrinə o cümlədən də mülki aviasiyanın fəaliyyətinə hərtərəfli 

müsbət təsiri ilə yanaĢı mənfi təsir də göstərmiĢdir. Məhz bu səbəb mülki aviasiyanın müasir dünyada 

sülhün və əminamanlığın təmin edilməsində xüsusi nüfuza malik olan bir sistemə çevrilməsindir. Elə 

ona görə də Mülki Aviasiya terrorizmin də hədəfindən yayına bilməmiĢdir. Müasir terrorizmin 

sərhədlərinin geniĢlənməsi, onun elm və texnikanın son nailiyyətlərindən geniĢ istifadə etmə 

qabiliyyəti eyni zamanda texniki, maliyə dəstəyinin güclənməsi terrorizmlə mübarizənin hər an ak-

tuallaĢdırır. Əlaxsus 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrindən sonra mülki aviasiyada təhlükəsizliyin 

təminatı beynəlxalq sülhün və əminamanlığın dünyada qorunub saxlanması üçün nə qədər vacib 

olduğu sonrakı illər ərzində özünü göstərdi. Məhz 11 sentyabr hadisələrindən sonra  terrorizmə qarĢı 
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geniĢmiqyaslı  mübarizənin təməliqoyuldu ki, buda hörmətli akademikimiz  A.M.PaĢayev tərəfindən 

Azərbaycan  Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti orqanı olan ―Elmi məcmuələr‖ jurnalında 

―Безопасност на авиационном транспорте проблемы и преспективи ‖ məqaləsində göstərildiyi 

kimi terrorizmlə mübarizə  artıq IV dünya müharibəsi kimi qiymətləndirilirmiĢdir.(1)  

Bu baxımdan mülki aviasiyada terrorizmə qarĢı mübarizə mülki aviasiyanın fəaliyyətinə 

yönəlmiĢ qanunsuz müdaxilə aktlarının qarĢısının alınması məqsədi ilə BMAT və ona üzv olan hər 

bir dövlət bu sahədə daha ciddi təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsinə səfərbər olmaq 

məcburiyyətində idilər. Mülki aviasiyada qanunsuzmüdaxilə aktlarının qarĢısının alınması mülki avi-

asiyanın təhlükəsizliyinin əsasını təĢkil edir. Mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinin təmini üzrə qanun-

vericilik aktlarına, o cümlədən BMAT-ın bu sahədə konvensiyalarına diqqət yetirdikdə terrorizmin 

qabaqda getdiyinin, yəni terror aktı sonra tədbir görülməsinin Ģahidi oluruq. Müasir dövrdə terroriz-

min qarĢısının alınmasında yeni texnolojimetodların köməyi ilə terroristlərin (qanun pozucularının) 

hadisə törətməzdən əvvəl müəyyən olunması vacib Ģərt kimi ortaya çıxır. Bu baxımdan mülki avi-

asiyanın fəaliyyətinə qarĢı olan qanunsuzmüdaxilə aktlarının qarĢısının alınması iĢində, əlaxsus po-

tensial təhlükəli sərniĢinlərin aĢkar edilməsi vacib tədbirlərdəndir. Son illərdə mülki aviasiyada terror 

aktlarının peĢəkarlıqla həyata keçirilməsi əks tərəfin nə qədər yüksək hazırlığa malik olduğunu 

göstərir ki, bu da hər kəsdə çox ciddi narahatçılıq yaradır. Hal-hazırda həyata keçirilən terror ak-

tlarının təhlili göstərir ki, terror təĢkilatları bir qayda olaraq həftələrlə və aylarla gücləndirilmiĢ 

hazırlıq iĢləri görür, güclü maliyə vəsaiti sərf edir, çox dəqiqplanlaĢdırmalar aparır. Eyni zamanda 

araĢdırmalar göstərir ki, terror aktlarının törədilməsi və təĢkil edilməsi metodları, vasitələri və forma-

ları daima təkminləĢdirilir. Təhlükəli maddələrin və partlayıcı qurğuların gizlədilməsinin daha da 

təkmilləĢdirilmiĢ üsullarından istifadə edilir, terror aktını bilavasitə icra edənin hazırlığı üzrə geniĢ 

əhatəli məqsədyönlü iĢ aparılır.  

Terrorizmə qarĢı mübarizə BMAT tərəfindən və hər bir üzv dövlət tərəfindən daima tək-

milləĢdirilmək tələb edir. Terror aktlarının qarĢısının alınması məqsədi ilə təhlükəsizlik tədbirləri 

gücləndirilir, yeni təhlükələrə adekvat cavab verə biləcək peĢəkar təhlükəsizlik xidməti personalı 

yetiĢdirilir, yeni texnologiyalar iĢlənib hazırlanır. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün dövlət, 

aviaĢirkət və aeroportlar külli miqdarda maliyə vəsaiti sərf edirlər. (2) 

Son ilərin təcrübəsi göstərdi ki, aviasiya təhlükəsizliyi xidmətinin fəaliyyətində rejim tədbirlərinə 

və baxıĢ-nəzarət avadanlıqlarının tətbiqinə mövcud olan tələbat, qanunsuz müdaxilə aktlarının həyata 

keçirilməsinin qarĢısının alınmasında zəruri Ģərtdir, lakin təəssüf ki, qənaətbəxĢ deyil. Bu sadə olma-

yan məsələnin həllini yalnız texniki vasitə və biodetektorlardan ibarət olan, giriĢə nəzarət qurğu-

larınavə onun idarə olunması üçün müasir sistemlərdən istifadə edən baxıĢ və nəzarət qrupuna həvalə 

etmək olmaz. (3) 

Keçən əsrin 70-ci illərində artan terror aktivliyinin qarĢısının alınmasında cavab təhlükəsizlik 

tədbirləri kimi, Ġsrailin ―El-Al‖ aviaĢirkətində profaylinq metodikası qeydiyat zonasında uçuĢ qabağı 

baxıĢ tədbiq edilmiĢdir. 1984-cü ildən bu metodika ingilis dilli variantında ĠCTS (Müdafiyəsində zəif 

yerlər olan obyektlərin təhlükəsizliyi üzrə Beynəlxalq Məsləhətlər) Ģirkəti tərəfindən qısa və dürüst 

ifadə edilmiĢ, həmçinin Ġsrail, ABġ, Almanıya, Hollandiya və s. dövlətlərin aviasiya təhlükəsizliyinin 

xidmələrinin fəaliyyətində müvəffəqiyyətlə təqbiq edilməyə baĢlanmıĢdır. Həmin illərdə Amerika 

BirləĢmiĢ ġtatlarının aviaĢirkətlərinin beynəlxalq daĢımalarında profaylinq metodikasının tədbiqi 

məcburi idi.1990-cı illərdə Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan dövlətlərin (Rusiya və Ukrayna) 

ərazisində bəzi beynəlxalq reyslərdə profaylinq metodikası uçuĢqabağı təhlükəsizlik tədbiri kimi 

həyata keçirilməyə baĢlandı. Bunları əsas götürərək belə qənaətə gəlmək olar ki, profaylinq  

texnologiyasının tətbiqi hər  bir təhlükəsizlik  sahəsində, o cümlədən də mülki aviasiyanın 
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təhlükəsizliyinin təmini səhəsində aktualadır. 

Profaylinq xüsusi texnologiyalardan ibarətdir. Bu texnologiyalar təhlükəsizliyin təmini üçün 

qanunsuz müdaxilə aktlarını həyata keçirməyə cəhd edən pozucunu müəyyən edilməsinə yönələn 

tədbirdir. Profaylinqin mülki aviasiyanın fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilə aktlarının qarĢısının 

alınmasında rolu və yerinin əsaslandırılması üçün Azərbaycan Respublikasında uyğun normativ-

hüquqi sənədlər qəbul edilməmiĢdir. Buna görə də aviasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə Dö-

vlət Proqramının lahiyəsinə aĢağıdaki müddəaların daxil edilməsi məqsədə müvafiq olardı.  

 SərniĢinlərə uçuĢqabağı baxıĢın keçirilməsi çərçivəsində profaylinq texnologiyasının tətbiqi.  

 MüĢahidə, sorğu, baqaja fiziki baxıĢın keçirilməsi, Ģəxsi baxıĢ kimi metodlardan istifadə 

edilməsi. 

 Aviasiya təhlükəsizliyi xidmətinin və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaĢları tərəfindən 

profaylinqin tətbiqi. 

 Hava gəmilərinin təhlükəsizliyinin təmini üçün uçuĢdan sonra tətbiq edilən baxıĢ və nəzarət 

prosedurlarının profaylinq texnologiyalarının və ya onun elementlərinin daxil edilməsi.  

 Aviasiya təhlükəsizliyinin təmini üzrə mütəxəsislərin hazırlığı çərçivəsində profaylinq 

texnologiyalarının məcburi öyrədilməsi. (3) 

Cəmiyyətdə mövcud olan mürəkkəb ictimai, siyasi vəziyyət mülki aviasiyada və digər strateji 

vacib obyektlərdə qanunsuz müdaxilə aktlarının və digər qanun pozuntularının qarĢısın alınması  

üçün  müxtəlif növlü  konpleks tədbirlərsisteminin  həyata keçirilməsini  zəruri edir. 

Qanunsuz  Müdaxilə Aktlarının hazırlanmasının müəyyən edilməsi  üçün yeni texnologiyalardan 

alternativ  variant kimi istifadə olunması  vacibdir. Təhlükəsizlik orqanlarının, o cümlədən  hüquq  

mühafizə orqanlarının  fəaliyyətində bu  problemin həllində  səmərəliliyin yüksəldilməsi  məqsədi ilə 

perespektiv  üsullardan biri olan profaylinq  texnologiyasından qərb dövlətlərində  30 ildən  çoxdur 

ki, istifadə edilir. Hesab edirik  ki, Azərbaycan Respublikasında profaylinq  texnologiyasının  

tədbiqinə  son dərəcə  zəruriyyət yaranmıĢdır. 

Profaylinq- baxıĢ  və  buraxlıĢ nəzarət  sisteminin  istənilən  mərhələsində potensial  təhlükəli  

Ģəxsin   müəyyən  edilməsi üçün tədbirlər  sistemidir. Psixoloji  testləĢdirmədə insanın  hərəkətindəki 

sapmalara  görə  insanın qanuna  zidd fikirlərinin  müəyyən edilməsinə  əsas diqqət yetirilir. Psixoloji 

testləĢdirmə profaylinqin  struktur konponenti olmaqla onu müĢaiət edən bir  üsul kimi qəbul olunur. 

Psixoloji testləĢdirmənin əsası əhatədə olan Ģəxslərin xarici davranıĢlarına nəzarət metodu ilə onların  

daxili aləminin müəyyən edilməsindən ibarətdir. 

Profaylinq tədbirləri təhlükəsizliyinin təminininbütün  sahələrdə o cümlədən aeroport ərazisində 

təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə polis və digər xidmətlərin ərazidə patrul gəzintilərində də 

istifadə edilir. 

Rus alimləri A.A.Bartasyuk,  A.V. Kim tərəfindən yazılan ―Перспективы Применения Про-

файлинга в Сфере Обеспечения Авиационой Безопасности ‖  məqaləsində  göstərildiyi kimi, 

müasir dövrdə nəqliyyatda profaylinq texnologiyalarından mülki aviasiyada digər nəqliyyat 

sahələrindən daha geniĢ istifadə edilir. Mülki aviasiya obyektlərində qanun pozuculuğuna meyilli 

Ģəxslərin müəyyən edilməsinin səmərəliliyindən çoxsaylı insan təhlükəsizliyiasılıdır. (4) 

Son onilliklərin təcrübəsi göstərdi ki, aeroportlarda aviasiya təhlükəsizliyinin təmini məqsədi 

iləhüquq mühafizə və təhlükəsizlik xidmətlərinin ənənəvi fəaliyyəti, nəzarət yoxlama tədbirlərinin 

keçirilməsi və baxıĢ nəzarəti texnikasının tətbiqi zəruridir, lakin müasir hədələrin qanunsuz müdaxilə 

aktlarının qarĢısının alınması üçün kifayət deyildir.  

Dünyanın əksər  aeroportlarında olduğu kimi Heydər Əliyev aeroportunda da istismarda olan 

xüsusi texniki vasitələr əsasən təhlükəli əĢya və maddələrin, saxta sənədlərin müəyyən olunmasına 
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yönəlibdir, həmin vasitələr hüquqa zidd əməlləri törətməyə meyilli insanları müəyyən edə bilmir. 

(əĢya – insan – hadisə formulu). Lakin bu məsələnin səmərəli həlli elə bir texnologiyanın 

yaradılmasını zəruri edir ki, məhz insanin psixoloji portretinin analizi əsasında onun hüquqa zidd 

əməllər törətməyə hazır və ya meyilli olduğu müəyyən edilsin (baĢqa sözlə - insan-əĢya-hadisə 

formulu). 

Bunun üçün aviasiya təhlükəsizliyini təmin edən xidmətinəməkdaĢları və polis əməkdaĢları 

xüsusi müĢahidə və hiss etmək qabiliyyətinə və söhbət aparmaq (qısa sorğu aparmaq) qabiliyyətinə 

malik olmalıdırlar. Bu vərdiĢlərə malik olmaq polis və təhlükəsizlik əməkdaĢlarının profaylinq 

sahəsində hazırlıqlı olmaları deməkdir.  

Nəqliyyat infrastrukturunda tətbiq olunan profaylinq üsulları və növlərinin təhlili göstərir ki, 

daha tez-tez təsadüf edilən profaylinq növlərindən ( kriminal və əməliyyat) daha çox istifadə olunan 

əməliyyat növüdür. Bu növ profaylinq kifayət qədər az vaxt ərzində həyata keçirilir (bu isəsərniĢin 

axınının uzunmüddətli halında çətinlik yaradır) və bir qayda olaraq, bu və ya digər sərniĢinin profilinə 

görə tiplərə ayırır : potensial təhlükəsiz sərniĢin (və ya pozitiv əlamətli sərniĢin); potensial təhlükəli 

sərniĢin (və ya neqativ əlamətli sərniĢin). Məhz ikinci kateqoriya sərniĢinlər xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir ki, polis və təhlükəsizlik əməkdaĢları həmin sərniĢinlə daha ciddi maraqlanmalıdırlar.  

Ġlk növbədə sərniĢinlər neqativ əlamətlərinə görə ―Ģübhəli‖ sərniĢinlər və ―kəskin Ģübhəli ‖ 

sərniĢinlərə bölünürlər. Belə ki, sərniĢinləri neqativ əlamətlərinə görə ciddi iki təsnifata  bölünməsi 

kifayət qədər mürəkkəbdir.Ondan  aĢağıda Ģübhəli, həmdə hüquqa zidd niyyətləri aĢkar edilmiĢ 

Ģəxslərə  baxacayıq. 

Ġlk növbədə polis  nümayəndəsi sərniĢinləri  müĢahidə  edən  zaman  öz-özlüyündə  belə  sual  

verməlidir. ―Bu insan  özünü olduğu kimi  göstərir?‖. ― O neqativ  niyyətlərini  gizlətmirmi?‖―Niyə  

üzündə  qorxu, narahatçılıq, günahkarlıq, kədər  əhval ruhiyyəsi əks olunur?‖― Onun  xarici  

görkəmindəuyğunsuzluq varmı?‖ Sonra  hava  Ģəraitinə  uyğun  geyiminə  diqqət  yetirir,  (məsələn  

havaya  uyğun olmayan  geyim, geydiyi  isti  afrika  ölkəsi  üçün  isti paltarların götürülməsi ) xarici  

görkəmi ilə  Ģəxsiyyət vəsiqəsindəki Ģəkillə  uyğunsuzluq, uçuĢ biletindəki  məlumatlara  layqedliyi 

(bu səfərə çıxdığı insanlarla  az  məlumatlılığı),  səfər üçün düzgün marĢurutun seçilməməsi. 

vəs.Burada  qeyd  etmək  lazımdır ki, Ģübhəli əlamətlər  profayler  əməkdaĢının xüsusi  rəyləri  

əsasında  yoxlanılır. 

Profaylinqin tədbiqində ciddi diqqət tələb edən və Ģübhəli hallar aĢkar oluna  bilər ki, belə hallar  

açıq-aĢkar qanun pozuntusu ilə  müĢaiət edilə bilər. Misal üçün Kritik əlamətlərin  müəyyən  edilməsi 

halları.  Kritik  əlamətlərinə  bunları  aid etmək  lazımdır; sənədlərin saxtalaĢdırılması, uyğun  

olmayan geyim, insan orqanizminin silah  daĢına bilən  yerlərində  ĢiĢginlik, üst-üstə  geyimlər, 

bədənin  cizgilərinin  gizlədilməsi.,  yeriĢində namünasiblik, döyüĢ gedən  ölkələrdən  sənədlər, 

suallara məntiqsiz  cavablar, geyimin, baqaj  detallarına, yola salan Ģəxslərə,  intiharçı  terrorist 

davranıĢı. 

Terroristin  emosiyası gizli  nifrət  və ya  aqresiyya ilə  ifadə  olunur. Həmçinin  üzün qeyri adi  

solğun rəngdə  olması, (venoz  qan  göyərmə verir),  bu cür sərniĢini  Buratino  yeriĢi edir. (5) 

Beləliklə, aeroportun təhlükəsizliyin təmin etmək üçün profaylinqi aĢağıdakı mərhələlərə 

ayırmaq olar; ilkin  yoxlanıĢ, daĢınan və Ģəxsi  sənədlərin  yoxlanıĢı, sorğu-sual, Ģübhəli əlamətlərə 

görə sorğu, uzaqdan müĢahidə və ya digər polis əməkdaĢları ilə və ya  nəqliyyat təhlükəsizlik xidməti 

əməkdaĢları ilə  qarĢılıqlı  fəaliyyət. 

Profaylinq  texnologiyasını  aeroportun  infrastruktur  obyektlərinin geniĢ  ərazidə  maksimum  

tətbiq etmək  məqsədə  uyğundur. Belə ki,  daha çox  aeroporta  bitiĢik  ərazilər,aeroporta  daxil 

olarkən avtomobillərin buraxılıĢ və baxıĢ məntəqəsində qeydiyyat dayancağında, giriĢə nəzarət 
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zonasına gedən, aerovağzal  binasının içərisində və s. Misal üçün göstərmək olar ki, Ġsrailin ―Ben-

Qurion aeroportuna 3km qalmıĢ  profaylinq  nəzarəti  yoxlanması baĢlayır‖. 

Profaylinqin ən mürəkkəb metodlarından biri sorğu-sualdır, belə ki, burada sorğunun  düzgün  

aparılması üçün  xüsusi  hazılıq  tələb olunur. Sorğu-sual  metodunu  tətbiq  edən  zaman  soruĢulan 

sərniĢinlərin  cavabları  həqiqi yalnıĢ  olması  bütov  kompleks  halında  analiz edilir. Burada  

profayler mütəxəsisi  cavabların  ümumiləĢdirilməsinə, informasiyanın  təhrif  olunmasına, və 

cavabdan yayınmalara  diqqət yetirməlidir. Sorğular keçirilərkən  Ģəraitə fakta, baĢ verən hadisəyə, 

yerə, mühitə, davranıĢa və.s hallara  uyğun yəni real olmalıdır.  

Veqetativ əsəb sisteminin  təzahür  edilməsi  əhəmiyyət kəsb edir, suala  cavab verərkən əsas 

xətdən yayınma  və s. Sorğu-sualın  məzmunu  aĢağıdakı  kimi ola bilər, səfərin məqsədi, baqaj 

haqqında sorğu; Ģübhəli əlamətlər haqqında sorğu. 

Çox vaxt, sərniĢinlə söhbət zamanı sadə suallar  vermək lazımdır. ―Sizin adınız?‖ ―Siz hara 

gedirsiniz(uçursunuz)?‖ ―Sizin getdiyiniz ölkədə qohumlarınız, dostlarınız varmı?‖ ―Siz harda 

qalmaq fikirndəsiniz ?‖ ―Səfərinizin gediĢi müddətində harada qalmaq fikiriniz var?‖ ― Səfərdən nə 

əldə etmək fikiriniz var?‖ 

Yükə, baqaja aid sorğu sual edərkən suallar aĢağıdakı kimi verilir.- ―Bu baqaj kimə məxsusdur?‖ 

―Onun içindəkilər nədir?‖ ― Kim bu baqajı yığıb?‖ ―Siz bu baqajı yığan müddətdən indiki vaxta qədər 

baqaj harda idi?‖ ―Siz baqajınızı kimsəsiz qoymusunuzmu?‖ ―Siz baqajınızı  tanımadığınız yad, az 

tanıdığınız kiməsə etdibar etmisiniz?‖ ―Hansı əĢya baĢqası tərəfindən verilib?‖ ― Hansı mayeləri 

özünüzlə aparırsınız?‖ ―Sizdə bu nəqliyyat  növündə daĢınmasına icazə verilməyən hər hansı əĢyalar 

varmı?‖(6) 

Beləliklə, savadlı sürətdə  aparılan  müĢahidələr və aparılmıĢ sorğu sualların  alqoritmi 

(ardıcılığı) polis əməkdaĢlarına aviasiyada qeyri-qanuni müdaxilələri minimuma  endirməyə imkan 

verir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, profaylinqin tətbiqi və psixoloji  testlərin aparılmasının  vacibliyini 

məhz preventiv tədbirlərin  keçirilməsi konteksində profaylinqin  tətbiqi  vacibdir. 

Nəticə  olaraq hesab edirik ki, Azərbaycan Respublikası Heydər Əliyev Hava Limanında 

profaylinq  texnologiyalarının Qərb modelinə  uyğun tətbiq edilməsi vacibdir və bu aviasiya 

təhlükəsizliyinin təminin etibarlılığını təmin edər. Bu məqsədlərə çatmaq üçün  təklif edirik ki, 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Aviasiyasının personalına ―Profaylinq texnologiyalarının 

əsasları‖ fənni Aviasiya Personalının hazırlığı mərkəzində keçirilən ixtisasartırma və ilkin hazırlıq 

kurslarında tədris olunsun. 
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QLOBALLAġMA VƏ ONUN MƏRHƏLƏLƏRĠ 

 

Ölkəmiz bütün bu uğurlara müasir dünyamızın sürətlə qloballaşması fonunda, qloballaşma 

prosesinin hər bir cəmiyyətin aparıcı elementinə çevrildiyi bir zamanda nail olmuşdur. 

Qloballaşmadan kənarda qalmayan ölkəmiz bu prosesdə məhz öz inkişaf yolunu, özünəməxsus 

dəyərlərini əsas götürərək gələcəyə doğru inamla addımlayır. Təbii ki, qloballaşma dövrünün də öz 

tələbləri, diktəsi var. Amma bu prosesdə ölkəmizin ən mühüm istinadgahı ilk növbədə tarixi 

keçmişimiz, dövlətçilik ənənələrimiz, mənəviyyatımız və milli mentalitetimizdir. 

Açar sözlər: Qloballaşma fenomeni, qloballaşmanın siyasəti, qlobalaşmanın mərhələləri. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЁ СТУПЕНИ 

 

Наша страна добилась всех этих успехов на фоне стремительной мировой глобализации и 

превращения процесса глобализации в ведущий элемент общества. Наша страна, не отста-

ющая от глобализации, уверенно шагает вперѐд, определяя в этом процессе свой путь разви-

тия и придерживаясь свойственных ей ценностей. Естественно, период глобализации имеет 

свои требования и диктовки. Однако самой важной опорой нашей страны в этом процессе 

является, в первую очередь, наше историческое прошлое, традиции государственности, наша 

мораль и национальный менталитет 

Ключевые слова: феномен глобализации, политика глобализации, ступени глобализации. 
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GLOBALIZATION AND ITS PHASES 

 

All these success of our country our world of globalization fund, when becomes globalization a 

leading elemet of the each society has been achived. Not outside of globalization our country is based 

unquie values and its development path in this proses strides confidently towards the future .Of 

course, there are demands and dictates of the globalization period . But our country firstly shelter are 

our past history, statehood traditions, morality and national mentality in this prosess. 

Key words: The phenomenon of globalization, globalization policy, stages of globalization 

 

Bu mövzu da qloballaĢma fenomeni, bu prosesi müəyyən edən amillər, qloballaĢmanın iqtisadi, 

siyasi, mədəni vəs. sahələrdə təzahürü, bütün bunlarla bərabər, qloballaĢmanın hansı mərhələlərdən 

keçdiyi haqqında məlumat veriləcək. Yaxın zamanlar da ortaya çıxan və qloballaĢma adlanan fe-

nomeni anlaya və dəyərləndirə bilmək üçün öncə bu hadisəni zaman axarı içərisin də xüsusiyyətləri, 

mənbələri, mərhələləri, səbəbləri və nəticələri ilə birlikdə qavramaq lazımdır. Bu, elə mövzumuzun 

əsas məqsədidir. 
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QloballaĢma mövzusunda son dövrlərdə istər Azərbaycanda, istərsə də xarici ölkələrdə çox 

müxtəlif səpkili tədqiqat əsərləri çap olunmuĢdur. Bu problem üzrə ölkəmizdə nəĢr olunan ən sanballı 

əsər Ramiz Mehdiyevin ―Azərbaycan: qloballaĢma dövrünün tələbləri‖ adlı monoqrafiyasıdır. Bu 

əsərdə həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq miqyasda gedən proseslərin səciyyəsi verilmiĢ və 

ümumiyyətlə qloballaĢma haqqında elmi-nəzəri təlimlərin məğzi açıqlanmıĢdır. Bununla belə, 

bəĢəriyyəti narahat edən bir sıra problemlərin baĢqa prizmalardan da açıqlanmasına böyük ehtiyac 

vardır. Xüsusən, dünyanın ən böyük dövlətlərindən olan Rusiyanın mövqeyi çox önəmlidir. KeçmiĢ 

sosialist məkanından dünyaya açılan pəncərədən baxdıqda, müasir Qərb prioritetlərinə də nə kimi 

fərqli münasibətlər ola biləcəyini təsəvvür etmək mümkün olur. Yeni iqtisadi münasibətlər sisteminə 

sosializmdən keçən bir ölkə olaraq Azərbaycanın yaĢadığı sosial-iqtisadi təbəddülatlar və inkiĢaf per-

spektivləri MDB ölkələri ilə xeyli dərəcədə oxĢardır. Lakin bununla belə, təkcə Rusiya və 

Azərbaycan üçün, hətta bütün keçmiĢ sosialist platforması üçün deyil, bütünlükdə bəĢəriyyət üçün 

təhlükə törədə biləcək qlobal problemlərin birgə səylərlə öyrənilməsinə böyük ehtiyac vardır. 

TanınmıĢ Rusiya fəlsəfəçisi, professor A.N.Çumakovun « QloballaĢma-bütün dünyanın konturları» 

adlı monoqrafiyası məhz bu baxımdan böyük elmi-nəzəri və fəlsəfi dəyərə malikdir. 

―QloballaĢma‖ mövzusu son 15-20 il ərzində intellektual diskussiya meydanında aktuallığına 

görə əsas mövzudur. Bu,sadəcə gələcəyin nəzəri modeli haqqında diskussiyalar deyil, bütün dünyanı 

əhatə edən sivilizasiya prosesinin analizinə cəhdlərdir. QloballaĢma prosesi obyektivdir.SSRĠ 

dağıldıqdan sonra biz bu planetar layihəyə qoĢulmuĢ və tarixi zərurətin çağırıĢı ilə,qloballaĢmanın 

obyektləri sırasına daxil olmuĢuq. 

Əgər bəĢəriyyət XX əsri elmi inkiĢafın nailiyyətlərinin yaratdığı xoĢ ümidlərlə 

qarĢılamıĢdısa,qloballaĢma prosesi çox vaxt heç də nikbinlik doğurmurdu.Bu mürəkkəb və birmənalı 

qiymətləndirilməyən prosesin perspektivləri hamımızı düĢündürür. QloballaĢma dövlətlərin sabit ink-

iĢafının,bütövlüyünün və idarəetmə sistemlərinin stabilliyinin təmin olunmasına,iqtisadi münasi-

bətlərdə ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılmasına,xalqların rifah halının yüksəldilməsinə 

köməketməlidir.Sözsüz ki,beynəlxalq hüquq prinsipləri və normalarının aliliyi,dəyiĢikliklərin 

təkamül xarakteri,hər bir ölkənin səciyyəvi milli cəhətlərinin də nəzərə alınması bu prosesin 

müəyyənedici istiqamətləri olmalıdır. 

QloballaĢma —ümumdünyaiqtisadi, siyasi və mədəni inteqrasiya prosesidir. QloballaĢma bu 

yaxınlara kimi bir-biri ilə beynəlxalq əmək bölgüsü sistemi,iqtisadi və siyasi münasibətlər ilə bağlı 

olanmilli təsərrüfatlar kimi baĢa düĢülən,dünya təsərrüfatının dünya bazarına birləĢməsi və onların 

transmilliləĢdirmə prosesidir. Bu əsasdabazar iqtisadiyyatının vahid dünya Ģəbəkəsi formalaĢır. 

QloballaĢmaprosesi dövlət tərəfindən rəsmiləĢdirilmiĢ bazar sistemlərinin təkamülününnəticəsidir. 

Əslində, qloballaĢma tarixi anlam olaraq yeni bir anlayıĢ deyildir. QloballaĢma adlanan bu proses 

XX əsrin əvvəllərindən baĢlayaraq iĢlənməkdə olan bir termindir. QloballaĢma termini ilk dəfə 1983-

cü ildə, müxtəlif korporasiyaların istehsal etdiyi fərqli məhsul bazarlarının birləĢməsi fenomenini 

ifadə etmək üçün amerikalı alim T.Levit tərəfindən ―Hardvard Business Review‖ jurnalında 

iĢlədilmiĢdir. 

QloballaĢma içində dəyərlərin, düĢüncələrin və məlumatın həm fərqliləĢdiyi, həm özəlləĢdiyi, 

həm də standartlaĢdığı bir dünyanı xatırladan olduqca geniĢ və mübahisəli termindir. Ümumi 

ifadələrlə, qloballaĢma bütünləĢən ama eyni zamanda da parçalanan, ölkə hüdudlarının ironik bir 

Ģəkildə bir-birinə keçdiyi və qarıĢdığı bir dünya obrazı olaraq qarĢımıza çıxır. QloballaĢma 

mənbələrinə baxıĢlar mübahisəlidir. Tarixçilər bu prosesə kapitalizmin inkiĢaf mərhələlərindən biri 

kimibaxır. Ġqtisadçılar maliyyə bazarlarının transmilliləĢdirilməsindən hesablama aparırlar. Politolo-

qlar demokratik təĢkilatların yayılmasına dayaq hesab edirlər. QloballaĢma proseslərinin izahına in-
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formativ-texnolojiyanaĢmalar davar. Bununla belə, "qloballaĢma" sözününmənĢəyi onu göstərir ki, bu 

və ya digər tariximərhələlərdə baĢ vermiĢ beynəlxalq ticarətin sürətli artımı bu prosesdə aparıcı rol 

oynayır."QloballaĢma" sözünü ("intensiv beynəlxalq ticarət" mənasında) ilk dəfə Karl Marks 1850-ci 

ilin sonunda Engelsə yazdığı məktublardan birində istifadə edib. Marks məktubdayazırdı: "Ġndi dünya 

bazarı həqiqətən mövcuddur. Kaliforniyanın və Yaponiyanın dünya bazarına çıxıĢıyla qloballaĢma 

baĢ verdi". 

Bir sıra tədqiqatçıların fkrincə, qloballaĢmanın coĢqun inkiĢafının əsas səbəbi dünya 

təsərrüfatının əvvəlki inkiĢaf modelinin böhranıdır və bu, ən əvvəl Qərb ölkələrinə aiddir: ―Firavanlıq 

cəmiyyəti‖ modeli xeyli dərəcədə köhnəlmiĢdir. Zaman ötdükcə, ekoloji və demoqrafik problemlər 

üst-üstə qalanır, lider ölkələr birliyində rəqabət güclənirdi. Yeni iqtisadi dünya nizamı və onun 

gerçəkləĢdirilməsi mexanizmləri haqqında məsələ yetiĢmiĢdi. Məsələnin həlli ticarətin və qiymətlərin 

liberallaĢdırılması, sahibkarlıq fəaliyyətinin sərbəstləĢdirilməsi ideyası paradiqmasında tapıldı. 

Məhz bu yanaĢmalar çərçivəsində qısa müddət ərzində beynəlxalq mal dövriyyəsi artdı, beynəlx-

alq bazarların geniĢlənməsi, elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiqi istehsalın səmərəliliyi üçün yeni im-

kanlar açdı. QloballaĢma kortəbii prosesdən getdikcə daha mütəĢəkkil, Ģüurlu surətdə 

istiqamətləndirilən prosesə çevrilmiĢdir. Əgər əvvəllər qloballaĢma, əsasən, dünya liderləri və onların 

transmilli korporasiyaları tərəfindən hərəkətə gətirilirdisə, indi bu prosesin öz məntiqi və inkiĢaf 

dinamikası var. 

Müasir Ģərtlər altında isə qloballaĢma dedikdə aĢağıdakılar baĢa düĢülür: 

Soyuq müharibədən sonra baĢlayan tarixi dövr; 

Ġqtisadi, siyasi, ictimai və mədəni əlaqələrin intensivləĢməsi; 

Maliyyə bazarları tərəfindən istiqamətləndirilən dünya iqtisadiyyatının transformasiyası; 

Fəaliyyət göstərən bazarın güclü tendensiyalarının tamamilə məntiqi və zəruri kuliminasiyasını 

israr edən ortodoksal ideologiya; 

Çoxsaylı və sona qədər aydın olmayan ictimai nəticələri olan texnoloji inqilab və s. 

QloballaĢma prosesini müyyən edən bir neçə amili qeyd etmək olar: 

Ġstehsal –texniki – istehsal həcminin kəskin artması, onun həyata keçirilməsinin beynəlxalq for-

maları (TMK), mal və xidmətlərin, ehtiyatların daha əlveriĢli daxil edilməsilə sürətli yayılmasını 

təmin edən nəqliyyat və rabitə vasitələrinin yeni səviyyəsi; 

Ġqtisadi- kapitalın görünməmiĢ təmərküzü və mərkəzləĢməsi, vahid bazar məkanının for-

malaĢmasına imkan yaradan təĢkilat formaları; 

Ġnformasiya – istehsal, elmi-texniki, ticarət məsələlərinin səmərəli həllinə imkan yaradan iqtisadi, 

maliyyə informasiyaları mübadiləsinin kəskin Ģəkildə dəyiĢməsi; 

Sosioloji – adət və ənənələrin, sosial əlaqə və qaydaların rolunun zəifləməsində, insanların 

mənəvi və psixoloji münasibətlərdə qabiliyyətlərini artırılması; 

Siyasi – dövlət sərhədlərinin möhkəmliyinin zəifləməsi nəticəsində vətəndaĢların, malların və 

xidmətlərin hərəkət sərbəstliyinin asanlaĢması. 

Siyasətdə qloballaĢma milli dövlətlərin zəiflənməsidirvə onların dəyiĢməsinə və müstəqilliyinin 

ixtisarına imkan yaradır. Müstəqil dövlətlərin postmodern dövlətlərə transformasiyasımüĢahidə olu-

nur. Bir tərəfdən, bu ona görə baĢ verirki, müasir dövlətlər BMT, Ümumdünya Ticarət TəĢkilatı, 

Avropa Ġttifaqı, NATO, BVF və Dünya Bankı kimi nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatlara daha çox səlahiy-

yətli nümayəndə göndərir. Digər tərəfdən, iqtisadiyyata və vergilərin azaldılmasına dövlət müdax-

iləsinin ixtisarı hesabına müəssisələrin (xüsusilə böyük millətlərarası korporasiyaların) siyasi təsiri 

böyüyür. Həmçinin insanların xaricə asanmiqrasiyasınavə kapitalın sərbəst hərəkətinəgörə dövlətlərin 

öz vətəndaĢları üzərindəhakimiyyəti azalır. 
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Ġqtisadiyyatın qloballaĢması dünya inkiĢafının qanunauyğunluqlarından biridir. Ġnteqrasiyayla 

müqayisədə ölçüyə gəlməz dərəcədə artmıĢ müxtəlif ölkələrin iqtisadiyyatlarının qarĢılıqlı asılılığı 

sahələr üzrə strukturu, informasiya və texnologiya mübadiləsi, istehsal güclərinin yerləĢdirilmə 

coğrafiyası dünyaĢəraitini nəzərə alaraq təyin edilən iqtisadi zonanın formalaĢması ilə bağlıdır, 

iqtisadi yüksəliĢ və tənəzzül isə planet miqyası alır. Ġqtisadiyyatın artan qloballaĢması kapitalın 

yerdəyiĢmə miqyasınınvə tempininkəskin artımında ifadə edilir. Son onilliklər ərzində yaradılmıĢ in-

formasiya sistemi maliyyə kapitalının hərəkətini çox gücləndirmiĢdir. 

Ġqtisadiyyatın qloballaĢması həmçinin mürəkkəb və zidd prosesdir. Bir tərəfdən, o dövlətlərar-

asında iqtisadiqarĢılıqlı əlaqələri yüngülləĢdirir, ölkələrin bəĢəriyyətin qabaqcıl nailiyyətlərinəgiriĢi 

üçün Ģərait yaradır, resurslardan qənaətli istifadənitəmin edir, dünya inkiĢafını stimullaĢdırır. Digər 

tərəfdən, qloballaĢma mənfi nəticələrə gətirir: iqtisadiyyatın periferiya modelinin 

möhkəmləndirilməsi, "qızıl milyard"a daxil olmayan ölkələrinöz ehtiyatlarınıitirməsi. QloballaĢma 

bütün iĢtirakçılara rəqabət mübarizəsiyayır, həmçinin də zəif ölkələrə, hansı ki, kiçik biznesin 

iflasına, əhalinin həyat səviyyənin aĢağı düĢməsinə və s. gətirir. 

Mədəni qloballaĢma üçün dünyanın müxtəlif ölkələriarasında iĢgüzar və istehlak mədəniyyətinin 

yaxınlaĢması və beynəlxalq ünsiyyətin artması tipikdir. Bir tərəfdən, bu bütün dünyada milli 

mədəniyyətlərinayrı-ayrınövlərinin populyarlaĢmasına gətirir. Digər tərəfdən, məĢhur beynəlxalq 

mədəni hadisələr milli fenomenlərisıxıĢdırıb aradan çıxaravə ya onları beynəlmilələ çevirə bilər. Çox-

larıbunu milli mədəni dəyərləritkisi kimi qiymətləndirir və milli mədəniyyətin dirçəliĢi üçün müba-

rizə aparır. 

Bu barədə müxtəlif fikirlər söylənilir. Bəzi mütəxəssislər qlоbаl prоsеslərin ХХ əsrin ikinci 

yarısında baĢladığını iddia edirlər. Bu zaman onların rəhbər tutduqları fikir bundan ibarətdir ki, Ġkinci 

Dünyа mühаribəsi bu və yа digər dərəcədə bütün qitələrin qоĢulduğu ilk qlоbаl mühаribə оlmuĢdur. 

Mühаribədən dərhаl sоnrа qlоbаl bеynəlхаlq təĢkilаt olan BMT yаrаdılmıĢdır. Еlə bu illərdə də 

müstəmləkə sistеminin dаğılmаğа bаĢlаmаsı ilə inkiĢаf еtməkdə оlаn müstəqil dövlətlərin sоsiаl-

iqtisаdi prоblеmləri kompleks Ģəkildə üzə çıхmıĢdı. Məhz həmin illərdə Elmi-Texniki Ġnqilab (ЕTĠ), 

rаbitə və infоrmаsiyа prоsеsləri təĢəkkül tаparaq tədricən nüfuzlu siyаsi və iqtisаdi аmilə çеvrilmiĢdi. 

Ġkinci mərhələni, yəni 1970-1990-cı illərin qlоbаl prоsеslərini dünyа birliyi tərəfindən fоrmаl 

cəhətdən təsdiq оlunmuĢ bir durum kimi səciyyələndirmək оlаr: bəĢəriyyət kоmplеks qlоbаl 

prоblеmlərlə üzləĢmiĢ, оnlаrın təsnifatını vermiĢ və bеynəlхаlq iqtisаdi və humаnitаr əməkdаĢlıq, ink-

iĢаf еtməkdə оlаn ölkələrə yаrdım kimi sаhələrdə оnlаrın həllinə cəhd еdilmiĢdir. 

QlоbаllаĢmаnın üçüncü mərhələsi 90-cı illərin sоnundа bаĢlаmıĢdır. Bu mərhələ 

özünəməхsusluğu ilə səciyyələnir. Bu fərqli хüsusiyyətlər аĢаğıdаkılаrdır: 

1) ЕTĠ-nin infоrmаtikа və rаbitə sаhələrindəki nаiliyyətləri, bеynəlхаlq əlаqələrin, хüsusən də 

Ġntеrnеtin durmаdаn inkiĢаf еtməsi qlоbаl dünyа birliyinin yаrаnmаsınа gətirib çıхаrmıĢ, milli 

sərhədlər Ģərti əhəmiyyət kəsb еtməyə bаĢlаmıĢdır; 

2) АBġ-ın siyаsi, iqtisаdi, mаliyyə, infоrmаsiyа və tехnоlоgiyа sаhələrində nüfuzunun аrtmаsı və 

bundаn BirləĢmiĢ ġtatların öz milli mаrаq və dəyərlərinə uyğun istifаdə еtmək cəhdləri bütün qlоbаl 

prоblеmlərə spеsifiklik gətirir. Bu ölkənin qlоbаl prоblеmlərin həllində rоlu bir sırа hаllаrdа nəinki 

mühüm, həttа həllеdici əhəmiyyət kəsb еtməyə bаĢlаyır; 

3) Bəzi ölkələrdə qlоbаllаĢmа prоsеslərindən hаkim еlitаnın nаrаhаt оlduğu üzə çıхmıĢ, bu 

prоsеslərə əks-təsir göstərmək məqsədilə sоsiаl qruplаr fоrmаlаĢmıĢdır. 

Qеyd еtmək lаzımdır ki, qlоbаllаĢmаnın mеydаnа gəlməsini Ģərtləndirən Ģərаit оlmаsаydı, о 

хüsusi bir fеnоmеn kimi təĢəkkül tаpа bilməzdi. 

QlоbаllаĢmаnın birinci ilkin Ģərti bir sırа ölkələrin sənаyе cəmiyyətindən infоrmаsiyа cəmiy-
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yətinə kеçməsi оlmuĢdur. Аydındır ki, infоrmаsiyа cəmiyyətinin strukturlаrı fоrmаlаĢmаsаydı, Ġnter-

net yаrаnmаsаydı, kütləvi infоrmаsiyа vаsitələri olan tеlеviziyа, rаdiо gеniĢ yаyılmаsаydı 

qlоbаllаĢmа mümkün оlа bilməzdi. 

QlоbаllаĢmаnın ikinci ilkin Ģərti mühаribədən sоnrаkı dövrdə təĢəkkül tаpmıĢ yеni qаrĢılıqlı 

iqtisаdi münаsibətlər sistеminin fоrmаlаĢmаsı оlmuĢdur. 1944-cü ilin Brеttоn-Vuds rаzılаĢmаlаrındаn 

sоnrа dünyа bаzаrındа dоllаrın əsаs hеsаblаĢmа vаsitəsi kimi təsdiq еdilməsi, ticаrət və tаriflər 

hаqqındа bir sırа bеynəlхаlq müqаvilələrin bаğlаnmаsı bir qаydаlı dünyа iqtisаdiyyаtının mеydаnа 

gəlməsinə səbəb оlmuĢdur. 

QlоbаllаĢmаnın bir fеnоmеn kimi mеydаnа gəlməsinin üçüncü ilkin Ģərti mühаribədən sоnrаkı 

yеni iqtisаdi qаydаlаrı qоruyub sахlаmаq məqsədilə bir sırа bеynəlхаlq təĢkilаt və institutlаrın 

yаrаdılmаsı оlmuĢdur. Оnlаrın аrаsındа ilk növbədə BVF, Dünyа Bаnkı və Ümumdünyа Ticаrət 

TəĢkilаtını göstərmək оlаr. Bеynəlхаlq iqtisаdi sistеmdə özünəməхsus rоl оynаyаn digər təĢkilаtlаrı, 

rеgiоnаl bаnklаrı, BMT-nin ĠnkiĢаf Prоqrаmını, Ticаrət və ĠnkiĢаf üzrə Kоnfrаnsını dа burаyа əlаvə 

еtmək оlаr. Məsələn, sоn 20 ildə BVF və DB-nin fəаliyyətində əsаs iqtisаdi prоblеmlər, mаliyyə 

böhrаnlаrı, keçmiĢ kоmmunist ölkələrinin bаzаr iqtisаdiyyаtınа kеçməsi ilə bаğlı mühüm qərаrlаrın 

qəbul еdilməsi mərkəzi yеri tutmuĢ və bu gün də bеlə qаlmаqdаdır. 

QlоbаllаĢmаnın dördüncü ilkin Ģərti nəhəng transmilli korporasiyaların (TMK) mеydаnа gəlməsi 

оlmuĢdur. Bu gün оnlаr təkcə iqtisаdi sаhədə dеyil, həm də siyаsi səhnədə bаĢ rоllаrı ifа еdir. Mоbil, 

Mаykrоsоft, BritiĢ Pеtrоlium, Ġtoçi, Fiаt, Filipp Mоrris, Fоlksvаgеn, Sоni, ġеvrоn, Nеstlе kimi TMK-

lar bu gün müхtəlif ölkələrdə iqtisаdiyyаtın bütün bölmələrini rеаl nəzаrət аltındа sахlаyır. Ən 

müхtəlif iqtisаdi və siyаsi təzyiq vаsitələrini istifаdə еtməklə оnlаr milli hökumətləri invеstisiyа, vеr-

gilər, dövlət sifаriĢləri, özəlləĢdirmə və s. ilə bаğlı mühüm qərаrlаrı TMK-nın mənаfеlərinə uyğun 

qəbul еtməyə məcbur еdirlər. BMT еkspеrtlərinin hеsаblаmаlаrınа görə, bu gün dünyа bаzаrındа 

"оyun qаydаlаrını" müəyyən еdən və bеynəlхаlq münаsibətlərdə bаĢ vеrən prоsеslərə çох güclü təsir 

göstərən 40 minə yахın TMK vаr. 

QlоbаllаĢmаnın iqtisаdi və siyаsi inkiĢаfın аpаrıcı аmilinə çеvrilməsinin beĢinci ilkin Ģərti SSRĠ-

nin dаğılmаsı və ġərqi Аvrоpаnın bir sırа dövlətlərinin kаpitаlist inkiĢаf yоlunа kеçməsi olmuĢdur. 

Bir sıra kеçmiĢ sоvеt rеspublikаlаrı və sоsiаlist birliyi ölkələrində hаkimiyyətə nеоlibеrаlizm 

еhkаmlаrınа inаnаn siyаsi еlitа nümаyəndələrinin gəlməsi qısа bir müddətdə Qərb istеhsalçılarının 

məhsullаrının bu ölkələrin dахili bаzаrlаrını ələ kеçirməsinə yоl аçdı. QloballaĢmanı yaradan 

səbəblər, heç Ģübhəsiz, çox ciddidir. Uzmanlar qloballaĢmanı meydana çıxaran faktorları üç qrup üzrə 

çeĢidləyirlər. Faktorların birinci qrupu ʺTexnologiyanın təsirləriʺ adlanır. 1980‐ci illərdən sonra in-

formasiya texnologiyalarının inanılmaz bir sürətlə inikĢafı ʺməsafəʺ anlayıĢına mühüm təsir göstərib, 

son illərin dəbdə olan ifadəsi iləmdesək, ʺdünya kiçilibʺ. Bu kiçilmə ilk növbədə maliyyə bazarına öz 

Ģərtlərini diktə edib və daha getdikcə daha çox sahəyə nüfuz edib.ʺVarĢava blokuʺnun süqutundan 

sonra azad bazar iqtisadiyyatının gələcəyinə güvən artıb və liberalizm alternativsiz konsepsiyaya 

çevrilib. Bu, qloballaĢmanın inkiĢafı üçün ʺideoloji əsasʺ sayılır. Nəhayət, qloballaĢmanı iqtisadi 

faktorlar toplusu formalaĢdırır. Daxili bazarın ʺdoymasıʺ, bazarın geniĢlənməsinə ehtiyac, transmilli 

Ģirkətlərin ʺölkələrarası iĢ bölgüsüʺ dünyada yeni prosesə təkan verib. QloballaĢma nəticəsində dü-

nyada ilk dəfə olaraq 24 saat çalıĢan və davamlı təmasda olan maliyyə bazarı formalaĢıb. BMT‐nin 

yaydığı bir sənədə görə, hələ 2004‐cü ilin əvvəllərində günlük dollar mübadiləsinin həcmi 1,5 tri-

lyonu adlamıĢdı. 

Ölkəmiz bütün bu uğurlara müasir dünyamızın sürətlə qloballaĢması fonunda, qloballaĢma pros-

esinin hər bir cəmiyyətin aparıcı elementinə çevrildiyi bir zamanda nail olmuĢdur. QloballaĢmadan 

kənarda qalmayan ölkəmiz bu prosesdə məhz öz inkiĢaf yolunu, özünəməxsus dəyərlərini əsas 
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götürərək gələcəyə doğru inamla addımlayır. Təbii ki, qloballaĢma dövrünün də öz tələbləri, diktəsi 

var. Amma bu prosesdə ölkəmizin ən mühüm istinadgahı ilk növbədə tarixi keçmiĢimiz, dövlətçilik 

ənənələrimiz, mənəviyyatımız və milli mentalitetimizdir. 

QloballaĢma prosesinə bir prizmadan yanaĢmaq, dövlət daxilində konfliktlərin mənbəyi kimi 

baxmaq olmaz. QloballaĢma ortaya çıxan problemlərin həllində bütün dövlət və xalqların səylərini 

birləĢdirməyi tələb edir. Bu vəziyyətdə dünya inkiĢaf proqramlarının iĢlənib hazırlanmasında 

beynəlxalq təĢkilatların və BMT-nin rolu güclənir. Bundan baĢqa, qloballaĢma, pozitiv və neqativ 

dəyər verilmədən, analitik olaraq düĢünülməsi, həll edilməsi və ciddiyə alınması lazım gələn, bizləri 

iqtisadi inkiĢaf proseslərini vəsiyasətlərini düĢünürkən alıĢıqolduğumuz millət‐dövlət paradiqmasının 

ötərində bir sahədə düĢünməyə vadar edən bir fenomendir. 

Dеyilənləri ümumiləĢdirsək: qlоbаllаĢmа dinаmik, inkiĢаf еtməkdə оlаn bir prоsеsdir. 

QlоbаllаĢmаyа dаir diskussiyаlаrın əsаs mövzusu isə, hələlik оnun bəĢəriyyətin həyаtınа nə qədər 

nüfuz еtməsidir. 
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QLOBALLAġMA ġƏRAĠTĠNDƏ MONETAR SĠYASƏTĠN  

REALLAġDIRILMASI XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə son illərdə, xüsusilə də son 30 ildə qloballaşmanın dünya ölkələrinin monetar 

siyasətinə təsiri və bu təsirin vasitə və istiqamətləri araşdırılır. Bunun üçün istifadə olunan fərqli 

yollar nəzərdən keçirilir. Qloballaşmanın inflyasiyanın dinamikasına, inflyasiya və istehsalla bağlı 

qeyri-müəyyənliyə, monetar siyasətin nəticələrinə təsiri öyrənilir. Burada həmin effektlər mövcud 

müasir nəzəriyyələr əsasında dəyərləndirilir.  

Açar sözlər: qloballaşma, monetar siyasət, inflyasiya, Fillips əyrisi, ―Mümkümsüz üçlük‖ 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Целью данной статьи является обсуждение, как и в каком направлении глобализация вли-

яет на денежно-кредитную политику стран в последние тридцать лет, и будет ли это сде-

лано никакой разницы в эффективности денежно-кредитной политики. Как глобализация по-

влияла на динамику инфляции, летучести инфляции и производства, а также изменили эф-

фективность и проведение денежно-кредитной политики будет оцениваться в контексте 

текущих теоретических дискуссий.  

Ключевые слова:  глобализация, монетарная политика, инфляция, кривая Филлипса, «не-

возможная тройка». 
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CHARACTERISTICS OF MONETAR POLICY REALIZE AT THE GLOBALIZATION 

 

Abstract The aim of this paper is to discuss how and in what direction globalization affects the 

monetary policies of countries in the last thirty years and whether it made any difference in the effec-

tiveness of monetary policy. How globalization affected the inflation dynamics, the volatilities of in-

flation and production, and changed the effectiveness and conduct of monetary policy will be evalu-

ated in the context of current theoretical debates. 

Keywords: globalization, monetary policy, inflation, Phillips curve, ―Impossible Trinity‖. 

 

QloballaĢma anlayıĢı 1980-ci illərdən etibarən 1990-ci illərdən sonra isə daha sıxlıqda təsadüf 

olunmuĢdur və gündəlik həyatımızda mövcud olub yaĢayıĢ tərzinə öz təsirini göstərməyə baĢlamıĢ, 

həyatımızın hər hansı bir sahəsində baĢ verən özəlliklə 1980-ci ildən sonra olan dəyiĢikliləri bir baĢa 

qloballaĢma ilə əlaqələndirmək olar. Ancaq belə geniĢ bir iqtisadi kateqoriyanın Ģərhini vermək bir o 

qədər də asan məsələ deyil. Dar çərçivədə dəyərləndirsək qloballaĢma, texnologiyalarda olan sürətli 
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yenilik və inkiĢafların həyatın müxtəlif sahələrində yaratdığı rahatlıq və bu sahədə bütün dünyanın 

bir-biri ilə əvvəllər olduğundan daha çox sürətli, rahat, az xərcli informasiya ötürülməsini, əlaqə 

saxlanılmasını təmin edir. Bu baxımdan qloballaĢma , dünyadakı hər bir kəsin gündəlik yaĢayıĢında 

30-40 il əvvələ nisbətən  daha artıq xarici ölkələrə gedə bildiyi, daha çox telefonla danıĢıldığı,dünya 

haqqında çox informasiyanın alındığı, daha çox xarici ölkələrin məhsullarının istehlak edildiyi bir 

dünya meydana gəlməkdədir. Texnoloji çərçivədə verilən bu Ģərh qloballaĢmanı anlamaq üçün çox 

önəmli olsada müəyyən qədər məhdud xarakter daĢıyır. Bir addım daha irəli getsək deyə bilərik ki , 

qloballaĢma- texnologiyanın köməkliyi ilə yaranan imkanlarla ölkələr arası iqtisadi münasibətlərin 

sürətli dəyiĢikliyi və dünyadakı mal , investisiya vəəmək bazarlarının inteqrasiya olması ,zaman 

içində bu bazarlardakı qiymət və keyfiyyət yaxınlaĢması və iqtisadi siyasətlərinin  assimilyasiyasıdır. 

1980-ci illərdən bəri onun quruluĢunda müxtəlif dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdir. Ġdarə olunmayan bir 

proses olmaqla yanaĢı, öz inkiĢafı daxilində bəzi tədbirləri və problemləri yaradaraq özünün xüsusiy-

yətlərini müdafiə edən bir prosesdir. Beləliklə kapitalizmin yeni bir mərhələsi olmaqla bərabər, güclü 

ölkə olan ABġ-ın belə idarə edə biləcəyi bir proses deyildir. Dünyada qlobalizmi göstərən faktlar 

getdikcə artmaqdadır : Avronun tətbiqi, Cənub-ġərqi Asiya ölkələrinin dərin böhrana düĢməsi, Hin-

distanın özünü nüvə ölkəsi kimi bəyan etməsi və bölgədə sabitliyin pozulması, Pakistanda növə 

sınaqlarının keçirilməsi, ―üçüncü dövlətlərin‖ borcları məsələsi, beynəlxalq terrorizm və onunla 

mübarizə, xüsusən mafiyanın dünyəviləĢməsi, çoxlu saylı regional problemlərin mövcudluğu qlobal-

izmin mənfi nəticələrinə misaldır. ġumpeterin də dediyi kimi ―Yaradıcı bir proses olmaqla yanaĢı 

dağıdıcı xarakterə malikdir‖. MəhĢur britaniya iqtisadçısı, Oksford universitetinin professoru Elan 

Raqmanın fikrincə, həqiqətən ―qloballaĢma heç də qlobal deyil‖ və son onilliklər ərzində qloballaĢma 

prosesləri xeyli dərəcədə ―üçlük‖ adlanan ölkələrin, yəni ABġ, Avropa, Yaponiyanın hədləri ilə 

məhdudlaĢır. Müasir qərb ədəbiyyatında qloballaĢma hər Ģeydən əvvəl dünya iqtisadiyyatının 

fəaliyyət göstərməsi Ģərtlərinin prinsipial dəyiĢməsinə aparan TMK-ların gücünün artması prosesi 

kimi dərk edilir (3.479s). QloballaĢma diqqətəlayiq iqtisadi inkiĢaf yaradarkən həm də  iqtisad elmin-

in nəzəri cəbhəsində (xüsusən makroiqtisadiyyat və monetar iqtisadiyyat) ciddi dəyiĢikliklərin 

yaranmasına səbəb olur. 1970-lərin ortaları və 1980-ci illərdə həm nəzəri analizdə, həm də iqtisadi 

siyasətin idarə olunması sahəsində ciddi inkiĢafa rəğmən, cərəyanlar arasında tam bir uygunlaĢma 

yox idi. Ancaq 1990-larda  əsas cərəyanlardan olan Yeni-klassik və Yeni-keynsçılər  bir çox mövzuda 

bir-birləri ilə səmərəli dialoqlar quraraq yeni bir konsessüsu irəli sürdüklərini deyə bilərik. Qlobal-

laĢmanın iqtisadi siyasətə gətirdiyi belə nəzəriyyələrdən biri isə ―Ġmpossible Trinity - Mümkünsüz 

Üçlük‖ (―Mandella-Flemenq trilemması) nəzəriyyəsidir. Nəzəriyyəyə görə investisiya axınlarının 

mobilliyi anında sabit valyuta məzənnəsinin tətbiqi və azad pul siyasətinin eyni anda mövcudluğu 

mümkünsüzdür. Belə ki, bir iqtisadiyyat sərbəst bazar iqtisadiyyatının mobilliyi, hərəkətliliyi 

siyasətini həyata keçirirsə və sabit valyuta məzənnnəsi ilə yerli istehsalı və ixracatın artımını 

hədəfləmiĢsə o, dövlət ölkələrarası bazarlardan asılı olmadan bir pul siyasəti tətbiq edə bilməz. Bu 

halda pul siyasəti investisiya hərəkətləri və valyuta məzənnəsinə olan meyillərə  görə müəyyən olu-

nur. Bu anda investisiya axınlarına nəzarət altında saxlayaraq sabıt valyuta məzənnəsi və azad pul 

siyasəti həyata keçırilə bilər. Bu sistem hazırda  ABġ-da, Avropa ölkələrində, Çin və Yaponiyada 

fərqli sistemlər Ģəklində tətbiq olunur. Misal üçün: ABġ da üzən valyuta rejimi olaraq tətbiq olunur 

yəni FES tərəfindən deyil anlıq olaraq bazarda müəyyənləĢən məzənnəyə əsaslanır. Avropa bölgəsi 

isə sabit valyuta məzənnəsi rejimi, Çin də investisiya hərəkətinə nəzarət altında sabit valyuta 

məzənnəsi rejimi, Yaponiya da isə üzən valyuta məzənnəsi rejimi  tətbiq olunur.  
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Burada Free capital flow - azad investisiya axını, fixed exchange rate - sabit valyuta məzənnəsi, 

sovereign monetary policy - süveren monetar siyasət. Qrafikdən də göründüyü kimi a-nın seçilməsi 

süveren maliyyə siyasətindən imtinaya gətirib çixarır və yaxud da əksinə. QloballaĢmanın inflya-

siyaya təsir etdiyini və dolayi olaraq da pul siyasətində dəyiĢikliklər və qarıĢıqlıqlar yaratdığını 

görürük. Bu təsiri əsasən Filips əyrisində (cari inflyasiya, iĢsizlik) müĢahidə edirik. QloballaĢmanın 

iflyasiya dərəcələrinə təsirləri əmtəə və əmək bazarlarında yaratdığı təsirlərlə daha aydın görünür. 

Xüsusəndə əməkhaqqı və qiymətlər ölkə daxili vəziyyət qədər xarici Ģəraitdən də təsirlənir və belə 

olduğu halda Filips Əyrisinin meylilik bucağı daha da azalır, NAIRU və ya təbii iĢsizlik dərəcələri 

dəyiĢir , bu halda da mərkəzi bankların monetar siyasətlərini həyata keçirilməsini çətinləĢir (5.5-6s). 

Məhsul bazarlarında qloballaĢma ilə birlikdə bəzi dəyiĢikliklər olmuĢdur ki, bu artan ucuz emal 

məhsul və xidmətlərin idxalının qiymətlərdə yaratdığı birbaĢa aĢağı meyilllikdir. Belə məhsullar 

birbaĢa istehlak qiymətlər indeksinə daxil olduğuna görə hədəflənən inflyasiya dərəcəsini də düĢürmə 

təsirinə malik olmaqdadır. AĢağı qiymətli idxal məhsullarının dolayı təsirləri isə, birinci növbədə idx-

al aralıq məhsulların istehsal xərclərini azaldılması; ikincisi isə xarici istehsalçıların yaratdıqları 

rəqabət qarĢısında ölkə daxili istehsalçılarının daha elastik bir tələb əyrisi ilə qarĢılaĢması kimi təzhür 

edir və o cümlədən inhisarların da məhsul qiymətləndirilməsində öz güclərini itirərək daha ucuz 

qiymətlərə razi olması yolu ilə təmin edilir. BaĢqa sözlə desək, qloballaĢmanın dərinləĢməsi ilə dünya 

bazarlarına yayılan ucuz idxal məhsullarının baĢlıca təsiri, qlobal rəqabəti artırmaq və daxili bazar 

güclərini zəiflətmək olmuĢdur. Bu fikirlərin əksini düĢünməmizə səbəb olacaq baĢqa amillər də var. 

Bunlardan Fridmanın da qeyd etdiyi kimi istehlak qiymətlər indeksinnin hesablamasında iĢtirak edən 

məhsul və xidmətlərin qiymətlərindəki hər hansı bir düĢmə, digər mal və xidmətlər qiymətlərində 

artımla tarazlanacaqdır. Həqiqətən də, qloballaĢma ilə birlikdə, xüsusən Çin və Hindisdanda artan 

neft və xammaddə tələbi bu məhsulların qiymətlərini qaldırmıĢdır. Neft və xammaddə qiymətlərinin 

inflyasiyanı artırmaq təsiri, ucuz idxal mallarının deflyasiya təsiri ilə tarazlamıĢdır. Digər bir etiraz 

isə idxal məhsullarının qiymətinin enməsinin səbəbi qloballaĢma deyil, əslində ABġ dollarının 

dəyərləndirilməsi olmuĢdur.  QloballaĢmanın əmək bazarı ilə inflyasiyaya təsirinə baxsaq ilk öncə 

Çin və Hindistandan 1 milyard ucuz iĢqüvvəsinin dünya əmək bazarlarına axının təsirindən 

danıĢmalıyıq. Ġdxal məhsullarının qiymətlərinin aĢağıolmasının səbəbi ucuz iĢçi qüvvəsinin mövcud-

luğudur. Burada Əmək məsrəflərini azaltmaq istəyən firmalar istehsalını ucuz iĢqüvvəli ölkələrə 
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köçürə bilirlər. Outsorsinq vəiĢçiqüvvəsinin miqrasiyası kimi hadisələr meydana gəlir və həmçinin 

iĢçilərin iĢ yerlərini itirmək qorxusu olduğuna görə nəminal əməkhaqqı marağı azalır. AĢağı 

dərəcədəəməkhaqqı tələbi və aĢağı dərəcəli inflyasiya yaranır. Onu da qeyd edək ki, az əməkhaqqı 

aĢağı ixtisaslı iĢçilərə aid edilir çünki yüksək ixtisaslı kadrlar əməkmüqaviləsi ilə yüksək əməkhaqqı 

tələb etmək gücünə sahibdirlər və qloballaĢma ilə bu tələbin daha da artacağı qeyd olunur. Məhsul və 

əmək bazarlarında baĢ verən qeyd etdiyimiz dəyiĢikliklər ölkə daxili inflyasiyanın getdikcə qlobal-

laĢmadan daha çox təsirlənəcəyini görürük. Bu da, Fillips əyrisinin meyilliyini getdikcə azalt-

maqdadır. HərĢeydən əvvəl qeyd edək ki, uzunmüddətli dövrdə inflyasiyanın baĢ verməsi Mərkəzi 

Bankların həyata keçirdikləri siyasətin nəticəsidir. Mərkəzi Bank mövcud inflyasiya dərəcəsinə görə 

məsul Ģəxsdir. Ancaq qısa və orta müddətdə xarici qiymət və təklif Ģoklarından ölkə daxili inflyasiya 

təsir altına düĢür və belə olduqda Mərkəzi Banklar hər zaman bu təsirləri tarazlaya bilmir. Monetar 

siyasətin müsbət nəticələrinə nail olmaq zaman tələb edən bir iĢdir. DərinləĢən qloballaĢmayla 

bərabər inflyasiyanın xarici bazarlara və xarici iĢqüvvəsinin əməkhaqqına, qiymətlərə olan həssaslığı 

artmıĢdır. Bu isə Mərkəzi Bankların iĢini çətinləĢdirir, xətalı qərarların düzəldilməsi də çox böyük 

xərclər tələb edir. Digər bir məsələ isə hazırda qloballaĢmanın inflyasiyaya təsir yollarından biri kimi 

daha çox gündəmdə olan valyuta məzənnəsinin Fillips əyrisinin təhlilində mövcud olmamasıdır.  

Hazırda iqtisadiyyatın valyuta məzənnəsinə olan həssaslıq dərəcəsi faiz dərəcəsinə olan həssaslıqdan 

daha yüksək olmuĢdur və Pul-kredit siyasətində valyuta məzənnəsinə olan həssaslıq artmıĢdır. 

P.Samuelson və R.Solou Filips əyrisinin iqtisadi siyasət anlamından əhəmiyyət kəsb etdiyini qəbul 

edirlər. Onlar belə mülahizə yürüdürlər ki, Fillips əyrisi siyasətçilərə problemin mümkün həlli yol-

larının seçimini təklif edir. Məcmu tələbə təsir etmək məqsədilə monetar və fiskal siyasətdə dəyiĢi-

kliklər etməklə, siyasətçilər əyrinin qrafikində istənilən nöqtəyə çatmaq məqsədini qarĢıya qoya 

bilərlər. Məcmu tələb və məcmu təklif modeli Fillips əyrisində mümkün nəticələrin sadə izahını 

təqdim edir. Fillips əyrisi qısamüddətli dövrlərdə məcmu tələb əyrisinin qrafikinin məcmu təklif 

əyrisinin qrafiki boyunca yerini dəyiĢdikdə yaranan inflyasiya və iĢsizliyin kombinasiyalarını 

göstərir. Əmtəə və xidmətlə olan məcmu tələbin artması qısamüddətli dövrdə qiymətlərin artmasına 

və əmtəə və xidmət məhsullarının buraxılıĢının artmasına gətirib çıxarır. Ġstehsalın həcminin 

yüksəlməsi isə məĢğulluğun artması və iĢsizliyin azalması deməkdir. Bundan əlavə, keçmiĢdə qiy-

mətlərin səviyyəsinin necə olmasından asılı olmayaraq cari ildə qiymətlər nə qədər yüksək olarsa, 

inflyasiyanın sürəti də bir o qədər yüksək olacaq. Beləliklə, məcmu tələbin dəyiĢməsi inflyasiya və 

iĢsizliyin göstəricilərinin əks istiqamətdə qısamüddətli dəyiĢikliklərinə gətirib çıxarır ki, bu da Fillips 

əyrisində təsvir olunan asılılığa uyğundur.  

Qrafik 2.   
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Bu asılılığın mənasını daha yaxĢı baĢa düĢmək üçün bir misalı nəzərdən keçirək. Qrafik (2) də  

iqtisadiyyatın fəaliyyətinin iki mümkün nəticəsi təsvir olunmuĢdur. (a) qrafikində məcmu tələb və 

məcmu təklif modelinin istifadə olunması ilə alınan nəticə, (b) qrafikində isə Fillips əyrisindən isti-

fadə edilməklə alınan eyni  nəticələr göstərilmiĢdir(hesablama üçün bazis ilinin qiymət səviyyəsi 100-

ə bərabər götürülür). 

z ġəklin (a) qrafikində 2000-ci ildə iqtisadiyyatın fəaliyyətinin nəticələri məhsul buraxılıĢı həcmi 

və qiymətlərin səviyyəsi göstəriciləri vasitəsilə təsvir olunmuĢdur. Əgər əmtəə və xidmətlərə məcmu 

tələb nisbətən aĢağıdırsa, iqtisadiyyatın fəaliyyətinin nəticəsi A nöqtəsinə uyğundur. Məhsul bu-

raxılıĢın 7500-ə, qiymətlərin səviyyəsi isə 102-ə bərabər olacaqdır. Əksinə, əgər məcmu tələb 

nisbətən yüksəkdirsə, iqtisadiyyatın fəaliyyətinin nəticəsi B nöqtəsinə uyğundur, məhsul buraxılıĢı 

8000-ə, qiymətlərin səviyyəsi isə 106-a bərabərdir. Beləliklə, əhəmiyyətli məcmu tələb artımı 

iqtisadiyyatı daha yüksək məhsul buraxılıĢı həcminə gətirib çıxarır.  ġəkilin (b) hissəsində bu nəzəri 

nəticələrin iĢsizlik və inflyasiya üçün nə demək olduğunu görürük. Əmtəə və xidmətlərin istehsalı 

həcminin geniĢləndirilməsi üçün firmaların daha çox iĢçilərə ehtiyacı olduğu üçün iĢsizlik B 

nöqtəsində A nöqtəsində olduğundan aĢağıdır. Bizim misalımızda məhsul buraxılıĢı həcmi 7500-dən 

8000-ə qədər yüksəldikdə iĢsizliyin səviyyəsi 7%-dən 4%-ə qədər düĢür. Bundan əlavə, qiymətlərin 

səviyyəsi B nöqtəsində A nöqtəsində olduğundan daha yüksək olduğu üçün inflyasiyanın sürəti də 

(əvvəlki illə müqayisədə qiymətlərin səviyyəsinin dəyiĢməsinin faizlə ifadəsi) yüksəkdir. Xüsusilə 

2000-ci ildə qiymətlərin səviyyəsi 100%-ə qəbul edildiyi üçün A nöqtəsində inflyasiyanın sürəti 2%, 

B nöqtəsinə isə 6% təĢkil edir. Beləliklə, biz iqtisadiyyatın fəaliyyətinin iki mümkün nəticəsini: həm 

məhsul buraxılıĢının həcmi və qiymətlərin səviyyəsi göstəriciləri ilə (məcmu tələb və məcmu təklif 

modelini istifadə etməklə), həm də inflyasiya və iĢsizlik səviyyəsi ilə (Fillips əyrisinidən istifadə 

etməklə) müqayisə etmək imkanını əldə edirik. Pul-kredit, maliyyə siyasətinin alətləri məcmu tələb 

əyrisinin qrafikinə təsir etmək üçün, yəni iqtisadiyyatın Fillips əyrisi boyunca yerini dəyiĢməsi üçün 

istifadə olunur. Pul təklifinin, dövlət xərclərinin artırılması yaxud, vergilərin azaldılması məcmu tələb 

əyrisini sağa hərəkət etdirir və iqtisadiyyatı Fillips əyrisində daha aĢağı iĢsizlik və daha yuxarı inflya-

siyaya uyğun olan nöqtəyə keçirir. Pul təklifinin, dövlət xərclərinin azaldılması yaxud, vergilərin 

artırılması məcmu tələb əyrisini sola hərəkət etdirir, iqtisadiyyat isə Fillips əyrisində daha aĢağı 

inflyasiya və daha yuxarı iĢsizliyə uyğun olan nöqtəyə keçir. Bu mənada Fillips əyrisi siyasətçilərə 

inflyasiya və iĢsizliyin kombinasiyaları toplusunu təklif edir. Təhlildən göründüyü kimi qloballaĢma 

çox qarıĢıq , dinamik , fayda və xərcli olan və baĢa çatmamıĢ bir prosesdir. Bu prosesin  təcrübəyə 

əsaslanmadan ,  sadəcə pul-kredit siyasəti ilə idarə olunması çox çətin görünür. Lakin buna bax-

mayaraq mövcud  monetar siyasətlərin tamamən yararsız olduğunu da deyə bilmərik. Son olaraq 

qlobal inflyasiyadan sonra meydana gələn nəticə odur ki,  pul-kredit siyasətinin inkiĢaf etməsi halında  

belə bu vəziyyətin yaxĢılaĢması üçün yetərli görünmür. Belə ki, riskli ,sərbəst hərəkət edən, nəzarəti 

çətin olan maliyyə sektrorunun mövcud olması pul siyasətinin təməlini sarsıdır və onu təsirsiz hala 

gətirir.  
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деле, наиболее важной мерой деловой активности в конкурентных условиях рыночной едини-
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In the current economic qloballaşmada market economy, the most important of the principles 
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Dövrümüzün iqtisadi qloballaĢma hadisəsi təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləĢməsi prosesinin 

inkiĢafında yeni bir mərhələ olub, özünün sürəti və yeni-yeni ölkələri əhatə etməsilə əvvəlki 

mərhələlərdən fərqlənir. Ġqtisadi qloballaĢmaya dair bir-birinə əks olan iki baxıĢ hökm sürür: 

-QloballaĢma dünya iqtisadi sistemi üçün ciddi təhlükə yaradır. 

-QloballaĢma iqtisadiyyatın daha da tərəqqisi üçün güclü bir vasitə hesab olunur. 

Müasir qloballaĢma təcrübəsində onun pozitiv və neqativ tərəflərinin, yəni müxtəlif xarakterli 
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nəticələrinin olması qaçılmazdır və onların olduğunu inkar etmək olmaz.Əsas məqsəd milli mara-

qlarımızı önə çəkərək iqtisadi qloballaĢmanın Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyinin təmin 

edilməsində oynaya biləcəyi rolunu göstərmək və bu prosesə qoĢulmağın yollarını müəyyən 

etməkdir.Azərbaycan dünyada baĢ verən iqtisadi qloballaĢma prosesindən kənarda qala bilməz, 

əvvəla ona görə ki, о dünyanın bir parçasıdır, dünya birliyinin üzvüdür. Ġkincisi də Azərbaycanın təbii 

coğrafi mövqeyi, zəngin təbii ehtiyatları, potensial imkanları və milli maraqları onun dünyada gedən 

proseslərdə iĢtirakını zəruri edir. Ġqtisadi qloballaĢma müstəqillik əldə etmiĢ hər bir xalqın, dövlətin 

müstəqil yaĢayıb mövcud olmasına bilavasitə təsir göstərir. Ġqtisadi qloballaĢmada iĢtirakdan xeyir də 

görmək olar, ziyan da çəkmək. Onun müsbət nəticələrindən bəhrələnmək və mənfi nəticələrinin 

təsirini azaltmaq üçün dünya hadisəsi kimi iqtisadi qloballaĢma hərtərəfli öyrənilməli və düzgün 

strateji xətt müəyyən edilməlidir. 

Ġqtisadi qloballaĢma dərin mahiyyətə malik sosial-iqtisadi hadisədir, prosesdir ki, bütün milli 

iqtisadiyyatları əhatə edir, onları bir-birinə bağlayır, birini digərindən asılı edir və buna görə də milli 

iqtisadiyyatlar arasında qarĢılıqlı asılılıq və qarĢılıqlı təsir mexanizmi formalaĢır.Ġqtisadi qlobal-

laĢmanın nəticəsi özünün maddi-texniki əsası, yeni məzmunlu münasibətlər sistemi,təsərrüfat mex-

anizmi və idarəetmə formaları olan qlobal iqtisadiyyatın yaranmasıdır.Belə bir yeni məzmunlu dünya 

iqtisadiyyatı beynəlxalq əmək bölgüsünün inkiĢafı, istehsalın beynəlxalq kooperasiyası, xarici ti-

carətin geniĢlənməsi, bütövlükdə beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin dərinləĢməsi və baĢlıca olaraq da 

məhsuldar qüvvələrin beynəlmiləlləĢməsi sayəsində mümkün ola bilər.Məhsuldar qüvvələrin 

beynəlmiləlləĢməsi təsərrüfat həyatının da beynəlmiləlləĢməsinə səbəb olur [1, s.195]. 

Təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləĢməsi ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadiyyatlarının qarĢılıqlı əlaqəsi 

və qarĢılıqlı asılılığının,beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin milli iqtisadiyyatlara təsirinin,ölkələrin 

dünya təsərrüfatında iĢtirakının və birgə fəaliyyətlərinin geniĢlənməsini ifadə edir.Bu о deməkdir ki, 

iqtisadi proseslərdə daha çox ölkələrin xalqları, millətlər iĢtirak edir və əldə olunan nəticə onların bir-

gə fəaliyyətlərinin,birgə əməyinin məhsulu kimi meydana çıxır.Birgə fəaliyyətin nəticəsində meydana 

çıxan məhsulun hansı ölkədə istehsal olunmasından asılı olmayaraq o,beynəlmiləl xarakter 

alır.Təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləĢməsi daha geniĢ məzmuna malikdir.Bu təsərrüfat həyatının 

özünün çoxtərəfli olması ilə bağlıdır.Təsərrüfat həyatı ictimai istehsalın bütün momentlərini-istehsalı, 

bölgünü, mübadilə və istehlakı əhatə edir və həm də beynəlxalq səviyyədə.Bu səviyyə isə müxtəlif 

ola bilər: eyni vaxtda bir neçə ölkə arasında və ya bir neçə ölkəyə məxsus Ģirkətlər, müəssisələr 

arasında.Məsələn, bir neçə ölkəyə məxsus Ģirkətlərin birgə neft hasilatı ilə məĢğul olmaları 

beynəlmiləlçilikdir,təsərrüfat fəaliyyətinin beynəlmiləlləĢməsidir. XIX əsrin 70-ci illərindən 

baĢlayaraq xarici Ģirkətlər Bakıda neft hasilatı ilə məĢğul olurdular, lakin о zaman qloballaĢmadan 

söhbət belə getmirdi,bununla belə proses beynəlmiləl xarakter daĢıyırdı.Bəzən bir neçə ölkə arasında 

mövcud olan iqtisadi əlaqəyə də qlobal hadisə kimi baxırlar. Bu cür yanaĢma iqtisadi qloballaĢmanın 

əsl mahiyyətini bilməyə mane olur. 

Ġqtisadi qloballaĢma daha geniĢ miqyaslı beynəlmiləlləĢmədir, beynəlxalq əmək bölgüsü sistem-

inə qoĢulmaqdır,milli iqtisadiyyatların qarĢılıqlı əlaqə və qarĢılıqlı asılılıqda inkiĢafı prosesidir ki, 

nəticədə qlobal iqtisadiyyat formalaĢır.  

Qlobal iqtisadiyyat-beynəlxalq əmək bölgüsü sistemində özünün yeri olan, qarĢılıqlı əlaqə və 

qarĢılıqlı asılılıqda fəaliyyət göstərən milli iqtisadiyyatlardan yaranmıĢ dünya iqtisadiyyatıdır.Qlobal 

iqtisadiyyat dünya iqtisadiyyatının keyfiyyətcə yeni halıdır (durumudur).Onun beynəlxalq əmək 

bölgüsünün tələblərinə uyğun strukturu, vahid dünya bazarı, vahid təsərrüfat mexanizmi, idarəetmə 

sistemi və qanunları olmalıdır.Ġqtisadi qloballaĢma belə bir yeni keyfiyyətli iqtisadi sistemin for-

malaĢmasına xidmət edir.Təcrübə göstərir ki, ölkələr arasında beynəlxalq iqtisadi əməkdaĢlığın daha 
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da geniĢlənib dərinləĢməsi milli iqtisadiyyatların yaxınlaĢması və qarĢılıqlı uyğunlaĢmasına gətirib 

çıxarır. Bu isə eyni vaxtda bir çox milli iqtisadiyyatların vahid ictimai istehsal prosesində iĢtirakını 

mümkün edir və yeni məzmunlu təkrar istehsal prosesi baĢ verir. Bu, adi əməkdaĢlıqdan fərqli olan 

yeni məzmunlu beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya prosesidir. Ġnteqrasiya isə ayrı-ayrı ölkələrin 

təsərrüfatlarının birləĢməsi prosesidir. Ancaq bu adi birləĢmə deyil, beynəlxalq əmək bölgüsü sistem-

inə qoĢulmuĢ ölkələrin möhkəm əsaslarda qarĢılıqlı iqtisadi əlaqələrin inkiĢaf etdirilməsi nəticəsində 

meydana gəlmiĢ birləĢmə formasıdır və onu beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya kimi səciyyələndirmək 

olar. 

Ġqtisadi inteqrasiya müxtəlif səviyyədə və formalarda ola bilər və iĢtirakçı ölkələrin sayı da 

müxtəlif olur. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya bir neçə qonĢu ölkələr arasında da, region ölkələri 

arasında da, bir neçə region səviyyəsində, hətta iki ölkə səviyyəsində də ola bilər. Məsələn, AĠ, 

MDB, GUAM və s. göstərmək olar. Bu iqtisadi birlik formalarının hamısı eyni səviyyəli deyildir. On-

ların bəziləri yenicə formalaĢmağa baĢlayır və Azərbaycan da bu yeni birliklərin iĢtirakçısıdır. 

Bizim iqtisadiyyatımız yenicə özünün keçid dövrünü baĢa vurmuĢdur.Hər bir milli iqtisadiyyat 

öz səviyyəsinə uyğun ölkələrin iqtisadiyyatları ilə yaxınlaĢıb inteqrasiya əlaqələrinə girə bilər, bu, 

Azərbaycan üçün də sərfəlidir. Nəticə budur ki, Azərbaycan müasir dövrdə ikitərəfli və regional 

iqtisadi inteqrasiya proseslərinə qoĢulmağa səy etməli və bundan bəhrələnməlidir. 

Ġqtisadi qloballaĢma bütövlükdə qloballaĢma prosesinin ayrılmaz tərkib hissəsi olub onun ma-

yasını təĢkil edir.QloballaĢmanın özü isə beynəlmiləlləĢmənin daha da yüksək mərhələsi, onun daha 

da inkiĢaf etmiĢ formasıdır.Vahid dünya bazarının bərabər hüquqlu üzvü olmaq üçün beynəlxalq 

əmək bölgüsü sistemində möhkəm və davamlı yerə malik olmaq lazımdır.Belə olmasa, milli 

iqtisadiyyatlar müstəqil olaraq qlobal iqtisadiyyatın strukturunda özünə yer ala bilməz [2, s.120]. 

Ġqtisadi qloballaĢma prosesində milli iqtisadiyyatların strukturunda zəruri dəyiĢikliklər baĢ verir 

və milli iqtisadiyyatların qarĢılıqlı asılılığı yaranır. Bu asılılıq ikitərəfli və çoxtərəfli ola bilər.Bu cür 

asılılığa bir neçə ölkənin vahid elektrik sisteminin yaradılmasını, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin 

birlikdə çəkilməsini və istifadəsini misal göstərmək olar. 

Özünün vahid bazarı olan qlobal iqtisadiyyat dünya iqtisadiyyatının müxtəlif sferalarını, bütün 

əsas aparıcı sahələrini əhatə edir: 

-əmtəələri, xidmətlərin, texnologiyaların, intellektual mülkiyyət obyektlərini öz 

fəaliyyət sferasına cəlb edən beynəlxalq (xarici) ticarəti; 

-istehsal amilləri kimi çıxıĢ edən iĢ qüvvəsinin, kapitalın, informasiyanın beynəlxalq hərəkətini; 

-beynəlxalq maliyyə-kredit və valyuta əməliyyatlarını (bu əməliyyatlara isə kreditlər və beynəlx-

alq iqtisadi münasibət subyektlərinin borcları, əvəzsiz maliyyələĢdirmə və yardımlar, qiymətli 

kağızlarla əməliyyatlar, xüsusi maliyyə mexanizmi, habelə valyuta ilə əməliyyatlar aiddir); 

-istehsal, elmi-texniki, texnoloji və informasiya əməkdaĢlığı. 

Deməli, qlobal iqtisadiyyatın fəal iĢtirakçısı olmaq üçün hər bir milli iqtisadiyyatın göstərilən 

bütün bu sahələri üzrə xarici əlaqələrin yaradılması və inkiĢaf etdirməsi lazımdır. Bunun üçün isə mil-

li iqtisadiyyatın bütün göstərilən sahələrinin özü inkiĢaf etməlidir. Bu həm də ona görə lazımdır ki, 

qloballaĢmanın bizim üçün hazırladığı "sürprizlərə" hazır olaq. 

Müasir iqtisadi qloballaĢma dövrü müxtəlif səviyyəli və xarakterli ziddiyyətlərlə zəngindir. 

Müasir dövrün ən baĢlıca ziddiyyəti inkiĢaf etmiĢ, açıq iqtisadiyyatlı ölkələrlə inkiĢaf etməkdə olan 

nisbi qapalı iqtisadiyyatlı ölkələr arasında olan ziddiyyətdir. Dünya iqtisadi məkanı sənaye erasının 

(industrial era) baĢlanğıcına nisbətən ölkələr arasında texnoloji fərqin artması nəticəsində əhəmiyyətli 

dərəcədə qeyri-yekcins olaraq qalır.Dünyanın ucqar ölkələrində isə sənayeləĢdirmə-

yə qədərki texnologiya hələ də qalmaqdadır. Bu vəziyyətdən istifadə edən inkiĢaf etmiĢ dövlətlər 
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hamıya ―yağlı‖ vədlər verir, reallıqda isə varlı ölkələr daha da varlanır, qapalı iqtisadiyyatı olan ölk-

ələrin əksəriyyəti isə daha da kasıblaĢır. BaĢqa ölkələrin inkiĢaf səviyyəsinin aĢağı olmasından isti-

fadə edən inkiĢaf etmiĢ ölkələr daha effektli texnologiyadan istifadə etmək, elmi tutumlu əmtəələr və 

xidmətlər ixrac edərək külli miqdarda mənfəət götürürlər və daha da varlanırlar. Deməli, dünyanın 

bütövlüyünün mənafeyi ilk növbədə inkiĢaf etmiĢ və inkiĢaf etməmiĢ, açıq iqtisadiyyatlı və qapalı 

iqtisadiyyatlı ölkələr arasında mövcud olan əsas ziddiyyətin həll edilməsini tələb edir. 

QloballaĢma prosesinin pozitiv (müsbət) nəticələri kimi aĢağıdakıları göstərmək olar: 

-Ġqtisadi qloballaĢmada iĢtirak etməklə hər bir dovlət xarici kapitalın, yeni texnologiyanın, 

mütərəqqi idarəetmənin üsul və vasitələrinin ölkə iqtisadiyyatına gətirilməsinə və tətbiqinə nail olur, 

bununla da milli kapitala, digər istehsal amillərinə qənaət etmək imkanı qazanır. 

-Dovlətin təbii sərvətlərinin xarici kapitalın iĢtirakı ilə birgə istifadə olunması (hasil edilməsi) və 

xarici bazarlara daĢınması bu sahələrdən gəlir götürülməsinə imkan yaradır. 

Qlobal iqtisadiyyat bazar təbiətlidir və buna görə də iqtisadi qloballaĢma prosesində iĢtirak edən 

tərəflər arasında (qloballaĢmanın iĢtirakçıları arasında) güclü rəqabət gedir. Ġqtisadi qloballaĢma pros-

esində iĢtirak etmək Azərbaycana  qarĢıya qoyduğu vəzifələrin yerinə yetirilməsinə və qarĢıya çıxan 

problemlərin həll edilməsinə bu və digər dərəcədə öz müsbət təsirini göstərir və bunu inkar etmək 

olmaz. Beləliklə, iqtisadi qloballaĢma meylinin gücləndiyi müasir dünyada qloballaĢmanın doğur-

duğu üstünlüklərdən istifadə etməklə müstəqil milli iqtisadiyyatımızı daha da inkiĢaf etdirmək olar. 

Bununla belə iqtisadi qloballaĢmanın doğurduğu neqativ nəticələrin olduğunu da unutmaq olmaz.  

QloballaĢma prosesi müxtəlif inkiĢaf səviyyəli ölkələrdə müxtəlif cür qarĢılanır. Bu cür münasibət 

qloballaĢmanın üstünlüklərindən hamının eyni dərəcədə istifadə edə bilməməsi ilə bağlıdır. Qlobal-

laĢma prosesi ilk növbədə inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə rəğbətlə qarĢılanır və inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin 

əksəriyyətində ona çox ehtiyatla yanaĢılır. QloballaĢma dünya iqtisadiyyatında sürətlə qütbləĢmə 

prosesini gərginləĢdirərək bu dövrdə qarĢıya çıxan problemlərin həlli üçün ölkədə iqtisadi inkiĢaf 

səviyyəsinə uyğun iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasını tələb edir. Hər bir ölkənin iqtisadi 

təhlükəsizliyinin təmin olunması ölkə iqtisadiyyatının səmərəli strukturunun formalaĢdırılması, 

ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması və mövcud olan sosialiqtisadi problemlərin həll olunması ilə 

birbaĢa əlaqədardır. Müasir dövrdə əksər ölkələrin inkiĢaf imkanlarının məhdudluğu və çox zaman 

xarici amillərdən asılılığı onların iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasına ciddi Ģəkildə təsir 

göstərir. Belə bir hal qloballaĢan dünyamızda zəif inkiĢaf etmiĢ ölkələrin təsir altına düĢməsinə gətir-

ib çıxarır. Onların həm iqtisadi, həm də siyasi müstəqilliyi üçün təhlükə törədir. Ġqtisadi sərbəstlik 

dövlətin bütün ehtiyatlar və istehsala tam nəzarəti, sərbəst iqtisadi qərar qəbul edə bilməsi, milli 

iqtisadi dayanıqlığı və sabitliyinin təmin olunması, iqtisadiyyatın özünü inkiĢaf etdirmə qabiliyyətinin 

olması və s.mühüm prinsipləri özündə əhatə edir. [1, s.74] 

Qlobal müstəvi mühitində ölkələrin iqtisadi sərbəstliyi azalmağa doğru gedir. Qlobal müstəvi 

mühitində ölkələrin sərbəst iqtisadi qərarlar qəbul edə bilməsi çətinləĢir, ağırlaĢır. Belə ki, transmilli 

korporasiyaların fəaliyyəti, dünyada baĢ verən qlobal iqtisadi problemlərin gərginliyi (iĢsizliyin art-

ması, ərzaq məhsullarının sürətlə bahalaĢması, yoxsulluğun artması və s. kimi amilləri) buna təsir 

göstərir. Milli iqtisadiyyatın dayanaqlılıqı və sabitliyinin təmin olunması daha çox xarici amillərdən, 

siyası qərarlardan, təbii və ekoloji problemlərdən, dünyaya xas ola bilən bu kimi ciddi problemlərdən 

asılı vəziyyətdə qalır ki, belə bir halda ayrı-ayrı ölkələr üçün iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi 

öz milli maraqlarını ifadə etmir. Nəticədə milli sərhədlər pozularaq beynəlxalq səviyyədə səmərəli 

Ģəkildə qorunma və idarəetməyə təminat yaranır.Beynəlxalq səviyyədə formalaĢan qanun və prin-

siplər isə heç də ayrı ayrılıqda ölkələrin milli maraqlarını ifadə etmir. Belə ki, keyfiyyətcə bu yeni hal 

imkan vermir ki, milli dövlətçiliyin inkiĢafı həmçinin millətlərin öz maraqlarını dərk etməsi lazımi 
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qaydada həll oluna bilsin.Milli iqtisadiyyatın    modernləĢdirilməsi yerli istehsalın dünya bazarında 

rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi kimi vacib iqtisadi tələblər də günügündən pozulmağa və milli 

iqtisadiyyatda iqtisadi artımın aĢağı düĢməsinə səbəb olur. Ġqtisadiyyatın özünü müdafiə və özünü 

inkiĢaf etdirmə mexanizmlərinin formalaĢması bu səbəbdən ləngiyir ki, bu da ayrı ayrılıqda ölkələrin, 

eləcə də dünya iqtisadiyyatının zəifləməsi üçün əsas yaratmıĢ olur. Nəticə etibarilə sosial problem-

lərin aradan qaldırılması üçün baza yaratma prinsipi iqtisad elminin mühüm anlamlarından olsa da, 

bu gün üçün iqtisadi inkiĢaf heç də iqtisadiyyatın sosial yönümlüyünün təmin olunmasına gətirib çıx-

armır. (Dünyada əksərən inkiĢaf etmiĢ ölkələrinin borc problemləri, silahlanmanın daha sürətlə 

aparılması, dünya maliyyə böhranının dərinləĢməsi, ekoloji problemlərin gərginləĢməsi, təbii 

fəlakətlərin artması, sunamilərin baĢ verməsi, iqlim dəyiĢiklikləri və s. hadisələr). Eyni zamanda, bu-

rada bir Ģeyi də qeyd etmək lazımdır ki, dünya iqtisadiyyatına tətbiq olunan müasir texnoloji proseslər 

və informasiya kommunikasiya sistemləri ayrı-ayrı ölkə iqtisadiyyatlarının inkiĢafına güclü təkan 

vermiĢ olsa belə, dünya iqtisadiyyatının artım tempi tədricən aĢağı düĢür. Ġqtisadi artım kəmiyyət və 

keyfiyyət cəhətlərini özündə əhatə etməklə insan kapitalı, təbii resurslardan səmərəli istifadə və 

istehsala yönəldilməli olan investisiyaların mühiti ilə sıx əlaqədardır.Müasir dövrdə iqtisadiyyatın 

idarəedilməsi sistemi baxımından dünya iqtisadiyyatı prosesində onlar heç də əlaqələndirilmir.Bu da 

mühüm sosial-iqtisadi gərginlik və problemlər yaratmıĢ olur. Bir sözlə, iqtisadi təhlükəsizliyin təmin 

olunma prinsipləri iqtisadiyyatın səmərəli fəaliyyətinin təmin olunmasını kifayət qədər xarakterizə 

etmir. Belə ki, milli iqtisadi maraqlar, hətta iqtisadiyyatın səmərəli fəaliyyət göstərdiyi bir halda 

lazımi səviyyədə təmin olunmur. Çünki o, daha çox qloballaĢmanın təsirinə məruz qalaraq ölkə 

iqtisadiyyatının yox, dünya iqtisadiyyatının ―kefi‖ ilə bağlanır. Bu isə milli maraqların təmin olun-

masını ləngidir. Ölkədə geniĢ təkrar istehsalın həyata keçirilməsi sürətini azaldır. Qeyd etdiyim kimi, 

iqtisadiyyatın sosial yönümlüyünün təmin olunmasına mənfi təsir göstərmiĢ olur.Ġndiki halda iqtisadi 

təhlükəsizliyin təmin edilmə səviyyəsi dəqiq qiymətləndirilə bilmir, çünki, onun təmin edilməsi va-

sitələri və kriteriyalarının tam dəqiqləĢdirilməsi mümkün deyildir. Belə ki, ölkə iqtisadiyyatlarında 

baĢ verən dəyiĢikliklər, əksərən ölkənin iqtisadi maraqlarının təmin edilməsi nöqteyi nəzərindən yox, 

dünya iqtisadiyyatının hal dəyiĢmələri ilə bağlı olur. Məhz, bu gün ölkə iqtisadiyyatının təhlükəsizli-

yinin təmin olunması ölçülərini müəyyənləĢdirərkən nədənsə, qloballaĢma ilə bağlı təsir dairələri 

sanki nəzərə alınmır. Eləcə də qeyd etmək lazımdır ki, milli iqtisadiyyatın davamlı və dayanıqlı ink-

iĢafı prosesində bəzi iqtisadi problemlər özünü qabarıq birüzə verməklə, iqtisadiyyatın idarəedilməsi 

prosesində onların ciddi nəzərə alınmasını zəruri edir. Buna misal olaraq ərzaq təhlükəsizliyi və 

s.kimi problemləri göstərmək olar. ÜmümiləĢdirsək qeyd etməliyik ki, qloballaĢan müasir dünyada 

meyar və dəyərlər sisteminin dəyiĢməsi, iqtisadi artım, iqtisadi səmərəlilik, dinamik və davamlı ink-

iĢaf, insan inkiĢafı kimi və s.çoxlu bu kimi kateqoriyalar öz əvvəlki anlam və mənalarında hal 

dəyiĢkənliyinə məruz qalır və bu kimi kateqoriyaların yeni təfəkkür tərzi ilə ortaya çıxması zərurəti 

qaçılmazdır. Dünya elmində, təhsildə, yeni texnologiyaların tətbiqində, informasiya cəmiyyətinin 

təĢəkkülündə ortaya çıxan bir sıra problemlər dünya iqtisadiyyatının formalaĢmasında aktual 

proseslərin eləcə də problemlərin yaranması və izahı üçün yeni çözüm və anlam tələb edir. 

Müasir qloballaĢma Ģəraitində bazar iqtisadiyyatının ən mühüm prinsiplərindən biri əmtəə 

istehsalçıları arasındakı azad rəqabətin mövcud olmasıdır. Rəqabət öz sahibkarlıq fəaliyyətinin 

nəticələrini daha da yaxĢılaĢdırmaq məqsədi ilə ən əlveriĢli  istehsal və satıĢ Ģərtləri əldə etmək 

uğrunda istehsalçılar, malgöndərənlər, bir sözlə, firma və müəssisələr arasındakı  mübarizədir.Bazar 

münasibətləri sistemində rəqabətin əsas məzmunu alıcı uğrunda mübarizə və onların ehtiyaclarının 

tam təmin edilməsidir. Bazarda daha çox pay və mövqe uğrunda mübarizə və bu sahədə əldə edilən 

müvəffəqiyyət ilk növbədə əmtəə istehsalçılarının istehsal etdikləri məhsulun keyfiyyəti və onun 
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qiymətinin aĢağı olmasından asılıdır. Əslində bazar münasibətləri Ģəraitində rəqabət sahibkarlıq 

fəaliyyətinin ən mühüm ölçü vahidi hesab edilir. 

Bazar münasibətlərinin və iqtisadiyyatın inkiĢaf tarixi göstərir ki, rəqabət əslində əmtəə istehsalı 

ilə eyni vaxtda yaradılmıĢdır.Lakin kapitalizmin inkiĢaf etdiyi Ģəraitdə o həm bazar münasibətlərinin 

ən mühüm amilinə və həm də ictimai istehsalın çevik tənzimlənməsinə çevrilmiĢdir.XIX əsrin 

ortasından etibarən dövlət tərəfindən tənzimlənməyən və azad rəqabətin geniĢ inkiĢaf etdiyi bazar 

iqtisadiyyatı formalaĢmağa baĢlamıĢdır. Bu cür bazar əmtəə istehsalına müstəsna hallarda yalnız tələb 

və təklif mexanizmi və ona uyğun olaraq qiymətin dəyiĢməsi yolu ilə təsir edir.Təbiidir ki, bazar 

münasibətlərinin bu cür formalaĢması və inkiĢafı əmtəə istehsalını istehlakçıların tələblərini 

öyrənməyə, istehsal etdikləri məhsulun keyfiyyətini yaxĢılaĢdırmağa, əmək məhsuldarlığını yüksəlt-

məyə, istehsalı geniĢləndirməyə və istehsal xərclərini aĢağı salmağa məcbur edirdi[3, s.146].

 Beynəlxalq rəqabət qabiliyyəti subyektlərin kompleks sosial-iqtisadi xarakteristikasıdır ki, 

müəyyən vaxt aralığında beynəlxalq bazarlar toplumunda real rəqibə münasibətdə onun üstün 

səviyyəsində əks olunur.Beynəlxalq rəqabətin strukturuna 3 əsas səviyyə daxildir: 

-ölkələr; - müəssisələr; -əmtəələr. 

Milli iqtisadiyyatın beynəlxalq rəqabət qabiliyyəti mürəkkəb, kompleks, çoxsahəli bir an-

layıĢdır.Bununla belə, o tam mövcud dinamikliyi ilə xarakterizə olunur.  

Ġqtisadiyyatın beynəlxalq rəqabət qabiliyyəti anlayıĢı rəqabət üstünlüyü nəzəriyyəsinin yaranması 

ilə meydana gəlmiĢdir. Bu nəzəriyyənin formalaĢması öz köklərini klassik ticarət nəzəriyyələrindən 

götürmüĢ, bir neçə əsrlik təkamül yolu keçərək, Beynəlxalq Ticarət və Ġnvestisiyalar istiqamətində 

çağdaĢ nəzəriyyələrdən birinə çevrilmiĢdir. Rəqabət üstünlükləri nəzəriyyələrindən ən müasiri iqtisa-

di ədəbiyyata amerika iqtisadçısı Maykl Porter tərəfindən XX əsrin 80-90-cı illərdə gətirilmiĢdir. O, 

―Millətin rəqabət qabiliyyəti‖konsepsiyasında rəqabət qabiliyyətinin tədqiqinə Ģirkətlər səviyyəsində 

baĢlamıĢ, dünya bazarlarında uğur qazanan Ģirkətlərin strategiyalarını təhlil etmiĢdir. M.Porter belə 

qənaətə gəlmiĢdir ki, o Ģirkətlər dünya bazarında uğur qazanırlar ki, onların yarandığı ölkənin malik 

olduğu ümumi rəqabət qabiliyyəti amilləri digər ölkələrdəkindən üstündür. Beləliklə də ölkənin 

rəqabət qabiliyyəti anlayıĢına o aĢağıdakı izahı vermiĢdir: ―Rəqabət qabiliyyəti - millətin məxsus 

olduğu insan, təbiət və kapital ehtiyatlarından istifadə nəticəsində əldə edilən məhsuldarlıqla 

müəyyən edilir.Məhsuldarlıq ölkədə həyat səviyyəsini Ģərtləndirir.‖ Dünya Ġqtisadi Forumu 

tərəfindən hər il hazırlanan Qlobal Rəqabət Qabiliyyəti Hesabatında bu anlayıĢa növbəti tərif ver-

ilmiĢdir: ―Rəqabət qabiliyyəti - ölkənin davamlı olaraq hər nəfərə düĢən ÜDM-nin artımında yüksək 

dinamikanı təmin etmə imkanıdır.‖ Beynəlxalq Menecment Ġnstitutu da müqayisəli təhlillər əsasında 

ölkələrin iqtisadi rəqabət qabiliyyətlərini müəyyən edir.Uzun müddətdir ki, institut tərəfindən hazır-

lanan Dünya Rəqabət Qabiliyyəti Hesabatında ölkələrin iqtisadi rəqabət qabiliyyətinə növbəti tərifi 

verirlər: ―Rəqabət qabiliyyəti - ölkədə müəssisələrin daha çox dəyər yaratmasına və insanların maddi 

rifahının yüksəldilməsinə imkan verən iqtisadi mühit yaratmaq və dəstəkləmək bacarığını for-

malaĢdıran faktları və siyasətləri təhlil edən iqtisadi bilik sahəsidir.‖Yuxarıdakı tərifləri ümu-

miləĢdirərək ölkə iqtisadiyyatının beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinə aĢağıdakı izahı vermək olar: 

Beynəlxalq rəqabətqabiliyyətli milli iqtisadi sistem - uzunmüddətli zaman Ģəraitində ölkənin malik 

olduğu istehsal resurslarının elə səmərəli istifadəsidir ki, nəticədə alınacaq son məhsul və xidmətlər 

dünya bazarında mövcud tələbləri ödəsin, ya da yeni tələb formalaĢdırsın və burdan gələn milli gəlir 

vətəndaĢların rifah halının yüksəlməsinə xidmət etsin.  

M.Porter hesab edir ki, bütün ölkələr öz iqtisadi inkiĢaf prosesində analoji mərhələlərdən keçir və 

bu ölkələrin dünya bazarlarında apardıqları rəqabətin xarakteri məhz onların iqtisadi inkiĢaf 

səviyyəsindən asılıdır. O, ölkələrin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin hansı amilə əsaslanması 
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baxımından ölkələrin iqtisadi inkiĢafının aĢağıdakı mərhələlərini qeyd etmiĢdir:  

- istehsal amilləri əsasında rəqabət; - investisiya əsasında rəqabət; - innovasiyalar əsasında 

rəqabət; - sərvət əsasında rəqabət üstünlüyü. 

Birinci mərhələdə rəqabət üstünlüyü, adından da göründüyü kimi,istehsal amillərinin hesabına 

əldə edilir. Bu halda Ģirkətlər arasında rəqabət qiymətlərin ucuzlaĢması əsasında aparılır. 

Müəssisələrin fəaliyyəti daha çox ucuz təbii ehtiyatlara,iĢçi qüvvəsinə və səmərəli təbii-coğrafi 

mövqeyə söykənir, yeni texnologiya və innovasiyaların istehsalda tətbiqi zəif olur. ġirkətlərin 

texnologiya ilə təmini xarici Ģirkətlər tərəfindən və çox zaman investisiya Ģəklində həyata keçirilir. 

Bu mərhələdə yerli Ģirkətlər beynəlxalq bazarlara çıxmaqda çətinlik çəkir, ölkədə fəaliyyət göstərən 

xarici Ģirkətlər və ya birgə müəssisələr isə rahatlıqla bu iĢin öhdəsindən gəlirlər. Ölkə dünya bazarın-

da  az sayda, bəsit əmtəələrlə (əsasən hasilat sənayesi məhsulları) təmsil olunur. Buna görə də ink-

iĢafın bu mərhələsində olan ölkələr dünya bazarlarında qiymətlərin səviyyəsinin dəyiĢməsinə qarĢı 

həssas olur. Rəqabət üstünlüyünün əsaslandığı amillərin tükənməsi, qiymətin dəyiĢməsi kimi məqam-

lar isə ölkəni iqtisadi təhlükələrlə üz-üzə qoya bilir.Ġkinci mərhələ, yəni rəqabət qabiliyyətinin inves-

tisiya yatırımları əsasında əldə edilməsi milli Ģirkətlər aqressiv yatırımlara hazır olduğu məqamdan 

baĢlayır. Bu zaman daxili bazarda rəqabət ucuz amillər üzərində deyil, onların istehsal 

texnologiyasının təkmilləĢdirilməsi əsasında qurulur.Xarici ölkələrdən texnologiyaların alınması yerli 

Ģirkətlər tərəfindən mövcud texnologiyaların təkmilləĢdirilməsinə yönələn investisiyalarla əvəz edilir. 

Bu mərhələdə Ģirkətlər xaricdən lisenziyalar alır, hətta müstəqil tətbiqi tədqiqatlarının aparılmasına 

müəyyən həcmdə vəsait ayırır. Ölkə, onun vətəndaĢları və firmaları bütünlükdə investor qismində 

çıxıĢ edir, milli Ģirkətlər risklərlə bağlı sərbəst qərar qəbul edə bilirlər.Ġnvestisiyaların artımı öz 

səmərəsini istehsal amillərindən istifadənin təkmilləĢdirilməsində göstərir. ġirkətlər xarici ba-

zarlardakı alıcıları ilə birbaĢa ünsiyyət yaradır. Üçüncü mərhələdə ölkənin rəqabət üstünlüyünə malik 

müəssisələri öz texnologiyalarını yaratmağa baĢlayır. Qiymət rəqabətinin öz qüvvəsini saxlamasına 

baxmayaraq, onun tərkib elementlərində dəyiĢikliklər baĢ verir, əməyin yüksək məhsuldarlığı ön pla-

na çəkilir. ġirkətlər qlobal bazarlarda rəqabət üçün strategiya hazırlayır, satıĢ Ģəbəkəsini və xidmət 

mərkəzini təĢkil edir, ticarət niĢanının beynəlxalq imicini daha da yüksəltməyə can atır. Dördüncü 

mərhələyə keçən ölkələrin iqtisadiyyatı isə tədricən tənəzzülə doğru irəliləyir. Bu zaman iqtisadiy-

yatın hərəkətverici qüvvəsi vaxtilə əldə edilmiĢ bolluq və sərvət yox olur.Varlıların tələbi spesifik sa-

hələrin yaranmasına təkan verir və bu sahələr ölkənin yeni beynəlxalq rəqabət üstünlüklərinə çevrilir. 

Nəticədə isə əvvəllər beynəlxalq üstünlüyə malik olan ənənəvi istehsal sahələri öz üstünlüklərini 

itirməyə baĢlayır.ġirkətlər aqressiv rəqabət strategiyalarını korporativ sosial məsuliyyət siyasəti ilə 

əvəz edir, rəqabət öz yerini əməkdaĢlığa verir. Rəqabət qabiliyyətinin inkiĢafının ilk üç mərhələsi 

iqtisadi artımla nəticələnir.Dördüncü mərhələdə isə iqtisadi artım tədricən zəifləyir və nəticədə 

enmələr baĢ verir. Rəqabət qabiliyyətinin inkiĢafının hər mərhələsi xüsusi stimullaĢdırma tədbirləri 

tələb edir.M.Porterin bu yanaĢması hələlik əsas bölgü olsa da müəyyən çatıĢmazlıqları vardır.Belə ki, 

rəqabət qabiliyyətinin inkiĢafı mərhələlərinin bu yanaĢmasında mərhələlərin hər birini formalaĢdıran 

Ģərtlər mütləq çəkiyə malik deyil. Bu bölgü Ģərti xarakter daĢıyır və hər bir mərhələ özündə digər 

mərhələlərdən olan Ģərtləri də müəyyən qədər əks etdirir.Yəni ki, birinci (istehsal amilləri əsasında 

rəqabət) mərhələdə, digər pillələrə aid edilən Ģərtlər də təmin edilmədikdə, iqtisadiyyatın beynəlxalq 

rəqabət qabiliyyəti inkiĢaf edə bilməz. Həmçinin bu bölgü ümumi iqtisadi vəziyyəti deyil, iqtisadiy-

yatın konkret sahələrindəki vəziyyəti qiymətləndirmədə faydalı ola bilər. Belə ki, fərqli inkiĢaf 

pillələrində olan müxtəlif sahələr ölkənin ümumən hansı inkiĢaf mərhələsində olmasını müəyyən 

etməsinə mane olacaqdır.Bu bölgü cari vəziyyəti qiymətləndirərək ölkənin hansı fazada olduğunu 

aĢkar etmək baxımından müəyyən faydaları olsa da, universal təsnifat kimi istifadəsi müəyyən təhri-
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flərlə nəticələnə bilər. Beləliklə, rəqabət qabiliyyətinin inkiĢaf mərhələləri üzrə yeni təsnifatın, fərqli 

yanaĢmanın formalaĢmasına ehtiyac vardır. Yeni təsnifat öz tərkibində iqtisadiyyatın beynəlxalq 

rəqabət qabiliyyətini tarixi zamandan kənarda belə araĢdıra bilməli, onun cari və potensial imkan-

larını öyrənməyi mümkün etməlidir. Yəni ki, yarım əsrlik inkiĢaf tarixi olan hər hansı bir Avropa ölk-

əsi ilə yeni formalaĢan bazar iqtisadiyyatı olan ixtiyari bir MDB ölkəsini qarĢı-qarĢıya qoyaraq 

müqayisə etmək mümkün olmalıdır.[4, s.65] 

Beynəlxalq rəqabət üzrə dünyada qəbul edilmiĢ mütəxəssis M.Porterə görə, ölkələrin rəqabət 

qabiliyyəti onun ehtiyatlarından istifadənin məhsuldarlığı ilə ölçülür.Beynəlxalq rəqabət ol-

masaydı,onda bir ölkənin məhsuldarlıq səviyyəsi baĢqa ölkələrdəki vəziyyətdən asılı olmazdı.Amma 

beynəlxalq ticarət və istehsal amillərinin qarıĢması ölkənin ehtiyatlarından istifadənin məhsuldar-

lığının yüksəldilməsi üçün imkan verir, eyni zamanda onun artması və azalması daimi səviyyə üçün 

təhlükə yaradır.  Rəqabət mübarizəsində müvəffəqiyyət qazanmaq istəyən ölkələr, bazarın elə sa-

həsində, seqmentində ixtisaslaĢmalıdır ki, orada onun firmaları nisbətən rəqabət qabiliyyətli olsunlar 

və o malları, o xidmətləri əldə etməlidir ki, onların firmaları, həmin mal və xidmətlər üzrə, xarici ölk-

ələrə güzəĢtə getsin. 

M.Porter qeyd edir ki, ölkələr deyil, kompaniyalar beynəlxalq rəqabətin ön tərəfində yer-

ləĢir.Amma firmaya əsaslanan ölkə firmanın fikri ilə hərəkət edir.Rəqabət üstünlüyü bir qayda olaraq 

tam hərəkətlidir. Bununla əlaqədar M.Porter milli mühitin vəziyyətinə təsir edən və ayrı-ayrı sa-

hələrin rəqabət qabiliyyətini təmin edən 4 Ģərti fərqləndirir. 

1.VerilmiĢ sahədə rəqabət üçün vacib olan amil Ģərti. 

2.Məhsula daxili tələbat Ģərti. 

3.Ölkədə rəqabət qabiliyyətli qarıĢıq və xidmət sahələrinin miqdarı; 

4.Firmanın strategiya və strukturu həm də onlar arasında rəqabətin xarakteri.Çox mütəxəssislər 

etiraz edirlər ki, daxili rəqabət istənilən sahənin üstünlüyünün əsas faktorudur. Amma rəqiblərin op-

timal miqdarının və onların bazar payının qiymətləndirilməsində vahid fikir yoxdur[6, s.134]. 
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Milli iqtisadiyyatın inkişaf etməsində, istehsalın stimullaşdırılmasında və həmçinin cəmiyyətin 

sosial inkişafında dövlət büdcəsinin çox böyük rolu var. Dövlətin iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək, onu 

tənzimləmək və sosial siyasətini həyata keçirmək üçün maliyyə sistemi və onun mühüm tərkib hissəsi 

olan dövlət büdcəsi əvəzsiz iqtisadi alət kimi istifadə edilir.Makroiqtisadi tarazlıqla büdcə-vergi 

siyasəti arasında qarşılıqlı asılılıq mövcuddur, ölkənin davamlı sosial-iqtisadi inkişafı üçün 

məqsədyönlü, elmi əsaslandırılmış büdcə planlaşdırılmalıdır. 
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Бюджет играет важнейшую роль в развитии национальной экономики, стимулировании 

производства, а также в социальном развитии общества. Незаменимыми инструментами 

для развития государственной экономики, еѐ регулирования и осуществления социальной по-

литики являются бюджет и еѐ составные части. Существует взаимосвязь между макроэко-

номическим равновесием и бюджетно-налоговой политикой, для продолжительного социаль-

но-экономического развития необходимо запланировать целенаправленный и научно обосно-

ванный бюджет.  
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вая система 

 

Ramil IBRAHIMOV, 

master, Baku State University 

 

THE ROLE OF FISCAL POLICY TO ENSURE MACROECONOMIC STABILITY 

 

The state budget plays an important role in the development of the national economy, stimulating 

the production, as well as in the social development of society. The budget and its component parts 

are indispensable tools for the development of the national economy, its regulations and the imple-

mentation of social policies. There is a relationship between the macroeconomic stability and fiscal 

policy.For long-term socio-economic development of the country fiscal policy andscience-based 

budget should be planned. 

Keywords: Macroeconomic stability, the state budget, the financial system. 

 

Dövlət büdcəsinin zəruriliyi və mahiyyəti dövlətin həyata keçirtdiyi funksiyalarla və dövlətin ic-

timai istehsal prоsesindəki rоlu ilə müəyyən edilir.Ölkənin maliyyə sisteminin tərkib hissəsi оlan dö-
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vlət büdcəsinin fоrmalaĢması və inkiĢafı tarixi xarakter daĢıyır, yəni dövlətin meydana gəlməsi və hər 

bir tarixi dövrdə оnun yerinə yetirdiyi funksiyalarla əlaqədar оlaraq fəaliyyət göstərmiĢdir.Bazar 

iqtisadiyyatına keçid və yeni iqtisadi münasibətlər Ģəraitində dövlət büdcəsinin sоsial-iqtisadi 

məzmunu da dəyiĢilir və kоnkret tarixi Ģəraitə uyğun оlaraq dövlətin yerinə yetirdiyi funksiyalara və 

vəzifələrə xidmət edir.Hazırki dövrdə dövlət aĢağıdakı mühüm funksiyaları yerinə yetirir və dövlət 

büdcəsinin fоrmalaĢması da məhz həmin funksiyaların maliyyə təminatı zəruriliyi ilə Ģərtlənir: 

1) Ölkənin iqtisadiyyatını inkiĢaf etdirmək və оnun tarazlı inkiĢafını tənzimləmək;  

2) Əhalinin sоsial-mədəni ehtiyacını (təhsil, elm, səhiyyə, mədəni ehtiyaclar və s.) ödəməlidir; 

3) Dövlətin müdafiəsini və оnun milli təhlükəsizliyini möhkəmləndirməlidir;  

4) Dövlət idarəetmə funksiyasını həyata keçirməlidir, yəni cəmiyyəti idarə etməli, ictimai asayiĢi 

qоrumalıdır;  

5) Xarici əlaqələri təĢkil etməlidir, xarici iqtisadi, siyasi, mədənivə s. əlaqələri təmin etməlidir. 

 Dövlətin əsas maliyyə bazası olan dövlət büdcəsi mütləq yerinə yetirilməlidir.Bu o deməkdir ki, 

büdcənin həm gəlir, həm də xərc hissəsinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olan bütün müəssisə, idarə 

və təĢkilatlar, həmçinin əhali büdcə qarĢısında öhdəlikləri Ģərtsiz yerinə yetirməyə borcludur.Qeyd 

edilənlər iqtisadi siyasətin yeri və rolunu daha qabarıq göstərir.Qəbul olunmuĢ prinsiplərə əsasən, 

büdcə siyasətinin ən mühüm istiqamətləri büdcə gəlirlərinin yığımı, büdcə öhdəliklərinin yerinə 

yetirilməsi, dövlət maliyyəsinin vəziyyəti real iqtisadiyyata güclü təsir göstərir.Ona görə də əsas mak-

roiqtisadi göstəricilərin dinamikası həyata keçirilən iqtisadi səmərəliliyini təyin edən əsas göstəricilər 

bunlardır:  

 büdcə gəlirlərinin yığılması səviyyəsi;  

 büdcə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi səviyyəsi;  

 büdcə kəsirinin kəmiyyəti;  

 dövlət borcunun artım sürəti;  

 ÜDM-un dinamikası;  

 iĢsizliyin səviyyəsivə s. 

Son illər ərzində əsas vergi növlərinin dərəcələri mərhələlərlə kifayət qədər aĢağı 

salınmıĢdır.Vergilərin iqtisadi fəallığa uzunmüddətli stimullaĢdırıcı təsirini təmin etmək üçün 

dərəcələri dərhal yox, mərhələlərlə aĢağı salmaq daha məqsədəmüvafiqdir.Buna baxmayaraq, 

dərəcənin sabit səviyyədə (hətta aĢağı olsa da) saxlanması vergilərin iqtisadiyyata stimullaĢdırıcı 

təsirini azaldır.Belə ki, iqtisadiyyatın durğunluq dövründə əlavə stimulların tətbiqi ilə təkrar istehsalın 

canlandırılmasına ehtiyac yaranır ki, bunun əsas vasitələrindən biri vergi dərəcələrinin aĢağı 

salınmasıdır.Bu həm də onunla izah olunur ki, dövlət dərəcələri aĢağı salarkən gələcək islahatlar üçün 

ehtiyat saxlamalıdır.Dövlət büdcəsi dövlətin əsas maliyyə planı olmaqla dövlət orqanlarına onların 

funksiyalarının yerinə yetirilməsi üçün real iqtisadi Ģərait yaradır.Büdcə dövlətin maliyyə vəsaitinin 

ölçüsünü əks etdirir və buna əsasən ölkədə iqtisadi siyasəti həyata keçirir.Büdcə ölkədə milli gəlirin 

və ümumi daxili məhsulun (ÜDM) yenidən bölgüsünü həyata keçirir, pul vəsaiti fondlarının 

xərclənməsi istiqamətlərini müəyyənləĢdirir, iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimləyicisini həyata 

keçirir.Dövlət büdcəsinin xərclərinin planlaĢdırılması büdcə prоsesinin mühüm tərkib hissəsi оlmaqla 

ümumi dövlət əhəmiyyəti kəsb edən vəzifələrdən biridir.Ümumiyyətlə, büdcə planlaĢdırılması zamanı 

aĢağıdakı mühüm vəzifələrə diqqət yetirilir:  

 minimum xərclərlə maksimum səmərə əldə etmək;  

 büdcə ayırmalarından məqsədli istifadə olunması;  

 büdcə ayırmalarının geri qaytarılmaması;  
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 büdcə, vəsaitlərinin hər hansı bir istehsal (xidmət) göstəricilərinin yerinə yetirilməsi və 

əvvəcədən ayrılmıĢ vəsaitdən istifadə vəziyyətinin (dərəcəsinin) nəzərə alınması və s. 

Vergi siyasətinin həyata keçirilməsinin səmərəli vasitələrindən biri vergi güzəĢtləridir. Bu onunla 

əlaqədardır ki, tələb olunan Ģərtlərə cavab verən hər bir fiziki və hüquqi Ģəxsə vergidən tam və ya 

qismən azad olma hüququ verilə bilər. Dövlət vergi ödəyicilərinə bu və ya digər vergi güzəĢtlərini 

verərkən ilk növbədə vergi tənzimlənməsinin müxtəlif iqtisadi proseslərə təsirini gücləndirir.Qanun 

vericilikdə müxtəlif növ və formalı sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar vergi güzəĢtlərinin edilməsi 

nəzərdə tutulur. Daha çox istifadə olunan vergi güzəĢtlərindən-gəlirin, mənfəətin və yaxud digər 

vergiqoyma obyektinin tam və ya qismən vergidən azad edilməsi; aĢağı vergi dərəcələrinin tətbiqi; 

ayrı-ayrı sosial qrupların vergiyə cəlb edilməməsi; zərərin növbəti illərin mənfəəti hesabına silinməsi 

və s.-ni göstərmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, vergi güzəĢtlərinin köməyi ilə bir sıra ölkələrdə 

kiçik müəssisələrin yaradılması , xarici kapitalın cəlb olunması, iqtisadiyyatın sonrakı inkiĢafı üçün 

fundamental əhəmiyyətə malik elmi-texniki iĢlərin hazırlanması, ekoloji layihələr və dünya bazarı 

üçün rəqabət qabiliyyətli məhsulların buraxılmasına imkan verən yüksək texnologiyaya malik yeni 

istehsalların yaradılması stimullaĢdırılır. Bundan baĢqa ayrı-ayrı vergi güzəĢtlərindən iqtisadi və 

maliyyə böhranlarının nəticələrini yumĢaltmaq məqsədi ilə də istifadə edilir.Vergi bazasının 

formalĢdırılması da dövlətin vergi siyasətinin əsas vasitəsi sayılır. Müxtəlif kateqoriyalı vergi 

ödəyicilərinin dövlət qarĢısında vergi öh dəliklərinin artımı və azalması bu göstəricidən əhəmiyyətli 

dərəcədə asılıdır. Bu da iqtisadi inkiĢafın müvafiq artması (azalması) , istehsalın geniĢləndirilməsi və 

investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi üçün əlavə stimul və ya əksinə, məhdudiyyət yaradır.  

Vergi siyasətinin səmərəliliyi dövlətin onu hansı prinsiplər əsasında həyata keçirilməsindən 

əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Respublikamızda vergi siyasəti aĢağıdakı prinsiplər nəzərə alınmaqla 

həyata keçirilir: 

- vergi siteminin normativ–hüquqi bazasının yaradılması və vergi mədəniy yətinin 

formalaĢdırılması ; 

- vergi ödəyicilərinin fəaliyyəti üçün əlveriĢli Ģəraitin yaradılması və onların hüquqlarının 

maksimum qorunması ; 

- vergi sisteminin idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinin digər dövlət orqanlarının fəaliyyəti ilə 

əlaqələndirilməsi ; 

- dövlət vergi xidməti orqanları əməkdaĢlarının fəaliyyəti üçün əlveriĢli Ģəraitin yaradılması, 

onların sosial müdafiəsinin təmini ; 

- inkiĢaf etmiĢ ölkələrin vergi sisteminin özünü doğrultmuĢ təcrübəsindən istifadə olunması ; 

- sahibkarlıq və investisiya fəallığını stimullaĢdıran, sadə və vergi ödəyicisi tərəfindən baĢa 

düĢülən vergi sisteminin yaradılması . 

Davamlı inkiĢafın təmin olunması bütün imkanların, o cümlədən iqtisadi imkanların səfərbər 

edilməsini nəzərdə tutur. Ġqtisadi imkanlar içərisində vergilər-müxtəlif müəssisə və təĢkilatlardan, 

əhalidən tutulan tədiyyələr (ödəmələr) özünəməxsus yer tutur. Əslində vergilər sosial-iqtisadi inkiĢaf 

vəzifələrinə uyğun olaraq, milli gəlirin ədalətlə bölüĢdürülməsini və yenidən bölüĢdürülməsini təmin 

edən maliyyə münasibətləri formalarından biridir. Vergilərin real vəziyyəti adekvat əks etdirməsi və 

davamlı inkiĢafın təmin olunmasına yönəlməsi çox vacib məsələ olub, elmi əsaslara istinad edən 

siyasi iradə tələb edir, baĢqa sözlə, fəal, mütərəqqi vergi siyasəti yeridilməlidir. Bunun üçün ölkədə 

sosialsiyasi, iqtisadi sabitlik olmalıdır ki, vergi siyasəti yetərincə reallaĢa bilsin. 

Vergi siyasətinin formalaĢması mütləq konkret tarixi Ģərait, o cümlədən sosial-iqtisadi inkiĢafın 

hər mərhələsini, daxili və xarici Ģəraitin xüsusiyyətlərini, dövlətin real iqtisadi və maliyyə imkanlarını 

nəzərə almalıdır. Nəzərdə tutulmuĢ xərclərin və maliyyə ehtiyatlarının həcminin bir-birindən asılı 



368 
 

olması sadəcə olaraq maliyyə ehtiyatlığının, normallığın sübutu olmalı və təsərrüfatın bütün 

mərhələlərində eyni dərəcədə saxlanılmalıdır. Əks halda dövlət büdcəsinin kəsiri və dövlət borcları 

artar, infilyasiya baĢ verə bilər.Vergi siyasətinin formalaĢdırılması üçün keçmiĢin təcrübəsini 

öyrənmək, dünya təcrübəsi ilə tanıĢ olmaq və araĢdırmaq çox vacibdir. Qəbul olunmuĢ praktikaya 

görə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi vergi siyasətinin əsaslarını hazırlayaraq onun bir 

neçə variantını təqdim edir. Təqdim olunmuĢ təkliflər ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilir və ən 

əlveriĢli variant hökumətin müzakirəsinə verilir. Hesablamaların çoxvariantlığı,çoxlu amillərin nəzərə 

alınması,vergi tədbirlərinin ölkədəki konkret vəziyyətə bağlanması,nəticələrin proqnozlaĢdırılması 

əlbəttə ki,riyazi modelləĢdirilmənin,elektron hesablama texnikasının geniĢ istifadəsini tələb 

edir.Aydındır ki, burada iqtisadi və sosial sahələrdə olan vəziyyət haqqında real informasiyanın rolu 

böyükdür və vergi siyasəti cəmiyyətin həyat səviyyəsinin yaxĢılaĢmasına Ģərait yaratmalı,sahibkarlıq 

fəaliyyətinin inkiĢafına kömək etməlidir. 

Elmi cəhətdən əsaslanmıĢ vergi siyasəti onu düzgün həyata keçirdikdə yüksək nəticələr 

verir.Maliyyə ehtiyatları artdıqca sosial-sfera sahələrinə də ayırmalar artır,xalq istehlakı malları 

istehsalı çoxalır. 

Dövlət vergi siyasəti istehsaledici qüvvələrin inkiĢafına və onun ölkədə səmərəli 

yerləĢdirilməsinə kömək edir.Dövlətin vergi siyasəti baĢqa ölkələrlə xarici-iqtisadi əlaqələrin 

möhkəmkənməsinə,birgə tədbirlərin keçirilməsinə Ģərait yaradır,çünki elmi-texniki tərəqqinin inkiĢafı 

bəzi tədbirlərin təklikdə həyata keçirməyə imkan vermir,bu tək dövlətin iĢi deyil.Vergi siyasətini 

həyata keçirmək üçün maliyyə mexanizmindən istifadə olunur. Bu mexanizm maliyyə 

münasibətlərinin, üsulların cəmindən ibarətdir və həmin üsullar cəmiyyət tərəfindən müsbət iqtisadi 

və sosial inkiĢafı üçün Ģərait yaratmaq üçün istifadə olunur. Maliyyə mexanizminə ayrı-ayrı forma və 

üsullar daxildir və onun strukturu çox mürəkkəbdir. Maliyyə qarĢılıqlı əlaqələrin çoxluğu 

mexanizmin forma və üsullarını qabaqcadan müəyyən edir. Dövlət, onun icraedici və qanunverici 

orqanlarının iqtisadi qanunlarını, maliyyə vəsaitinin inkiĢafını, qarĢıda duran məsələləri öyrənərkən 

milli gəlirin, köçürmələrin miqdarını, dövlət vəsaitinin xərclənməsini təyin edir. 

Vergi siyasəti dövlət orqanlarının elmi cəhətdən əsaslandırılmıĢ hüquqi fəaliyyəti kimi geniĢ 

təkrar istehsalın tələbatını təmin etməlidir. Onun əsas məqsədi vergi ödəyicilərindən vergilərin 

tutulmasının hüquqi qaydalarını təmin etməklə bərabər vergitutmanın təsiri altında formalaĢan 

iqtisadi münasibətlərin hərtərəfli qiymətləndirilməsidir. Ġqtisadi, siyasi və digər fərqlərə baxmayaraq 

hər bir dövlətin büdcə-vergi siyasəti ilk növbədə onunla müəyyən edilir ki, dövlət özü təkrar istehsal 

prosesinin fəal iĢtirakçısı kimi çıxıĢ edir. Dövlətin əsas məqsədi cəmiyyətin qarĢısında duran iqtisadi 

və sosial məsələlərin həll edilməsidir ki, bu da vergi siyasətinin formalaĢmasına öz təsirini göstərir. 

Dövlət büdcədən özünün vəzifə və funksiyalarını həyata keçirmək üçün əsas iqtisadi alət kimi istifadə 

edərək, eyni zamanda iqtisadi və sosial siyasəti həyata keçirir. Dövlət büdcəsi vasitəsilə ölkənin sosial 

sahələrinin maliyyələĢdirilməsi təmin edilir; iqtisadi rayonların və ayrı-ayrı sahələrin inkiĢafı 

tənzimlənir. 

Azərbaycanda da büdcə prosesinin təkmilləĢdirilməsi sahəsində mühüm uğurlar qazanılmıĢdır. 

Bununla yanaĢı bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünün baĢa çatması və yeni iqtisadi münasibətlər 

Ģəraitində büdcə prosesinin daha da təkmilləĢdirilməsi istiqamətində fəaliyyət davam 

etdirilməlidir.Həmçinin respublikamızda vergi sistemi getdikcə daha Ģəffaf əsaslarda fəaliyyət 

göstərir, dinc quruculuq məqsədlərinə, xalqın maddi və mədəni həyat səviyyəsinin daha da 

yüksəldilməsinə öz töhfəsini artırmağa çalıĢır. Dövlətimizin vergi siyasəti öz çevikliyi sayəsində daha 

differensial səciyyə kəsb edir. Vergi siyasətində vergi güzəĢtlərinin geniĢləndirilməsi meyli də özünü 

tamamilə doğruldur. 
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Beynəlxalq yük daĢınmalarının gündən-günə artdığı dövrdə gömrük orqanlarının üzərinə  böyük 

məsuliyyət düĢür. Ölkəmizin beynəlxalq yük daĢınmaları üçün çox əhəmiyyətli iqtisadi-coğrafi 

mövqeyə malik olduğunu nəzərə alsaq, gömrük isinin təĢkilinin beynəlxalq standartlara uyğun səkildə 

qurulması ölkəmiz üçün prioritet məsələdir.  

Beynəlxalq ticarətdə yüklərin nəql edilməsi kifayət qədər mürəkkəb və  bahalı proseduradır. Nəql 

olunan yüklərlə bağlı risklərin baĢ verməsi ehtimalı çoxdur.Belə ki, bu yüklər dənizləri-okeanları 

keçir,min kilometrlərlə yol qət edir, bir neçə dəfə bir nəqliyyat vasitəsindən digərinə yüklənir. Bütün 

bunlar beynəlxalq ticarətdə yüklərin nəql edilməsinin razılaĢdırılmıĢ Ģərtlərinin iĢlənilməsi zərurətini 

irəli sürür. Beynəlxalq nəqliyyat əlaqələrinin beynəlxalq-hüquq reqlamenti kifayət qədər çoxdan 
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məlumdur. Beynəlxalq razılaĢmalara doğru ilk addım XVII-XVIII əsrlərdə yüklərin ümumi daĢınması 

qaydaları və sığortalanması barəsində atılıb.Lakin bu səylər dağınıq Ģəkildə olduğundan çox vaxt 

uğursuzluqla nəticələnirdi. Möhkəm, sistematik və ümumi qəbul edilmiĢ danıĢıqlar və konvensiyalar 

yalnız XIX əsrin sonunda öz təsdiqini tapdı.Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin dərinləĢməsi və ink-

iĢafının ölçüsü ilə bağlı olaraq yükdaĢıma proseslərinin beynəlxalq norma və razılaĢma prinsiplərinə 

olan tələbatı artdı.Dəniz nəqliyyatının həm əvvəllər, həm də müasir dövrdə xarici ticarət yüklərinin 

daĢınmasında əsas nəqliyyat növü olaraq, qaldığına görə beynəlxalq razılaĢmalar və konvensiyalar 

baĢlıca olaraq dəniz yolu ilə nəqletməni həyata keçirilməsi çərtlərindən ibarətdir.Beynəlxalq xarakter-

li müqavilə və razılaĢmalardan ayrı ayrıları XVIII əsrin ən iri dəniz dövlətlərinə aid idi. Ən əhəmiy-

yətli beynəlxalq razılaĢmalar XX əsrə aiddir.Məsələn, I dünya müharibəsindən sonra Versal sülh 

müqaviləsinin  hazırlanması və reallaĢdırılması prosesində dəniz daĢımalarının standartlaĢdırılmıĢ 

qaydalarının yaradılması zərurətinə xüsusi diqqət verilmiĢdir. Dənizdə yük daĢımalarının  Haaqa 

qaydaları adını alan razılaĢma 1921-ci ildə yarandı.Burada tərəflərin yük göndərənlərin, daĢıyan-

ların  və yük alanların məsuliyyətinin parametrləri  dəqiq müəyyənləĢdirilmiĢdir.1924-cü ildə 

konsament haqqında Brüssel konvensiyası konsamenti nəql olunan yükün ötürülməsi prosesində 

tərəflərin hüquqi münasibətlərini əks etdirən əsas sənəd kimi müəyyən etmiĢ oldu. BMT-nin himayəsi 

altında 1950-60-cı illərdə daĢıma proseslərini reqlamentləĢdirən bir çox beynəlxalq-hüquqi aktların 

təkmilləĢdirilməsi  və yeniləĢdirilməsi üzrə böyük iĢlər həyata keçirdi.1970-ci illərin əvvəllərində 

dəniz daĢımalarında hər Ģeyi əhatə edən qaydaların yaradılması üzrə iĢə baĢlanıldı.1978-ci ildə Ham-

burq qaydası adını almıĢ beynəlxalq konvensiya qəbul olundu. 1992-ci ildə o qüvvəyə mindi. Bu 

dəniz daĢınmalarında iĢtirak edən ölkələrin prinsiplərini müəyyən edən əsas beynəlxalq-hüquqi 

sənəddir. Bir qədər əvvəl, 1974-cü ildə dənizdə sərniĢin daĢımaları haqqında Afina deklarasiyası im-

zalanmıĢdı ki, o da 1978-ci ildə qəbul olundu. Dəmiryolu ilə daĢımaların beynəlxalq tənzimlənməsi 

də qədim dövrlə bağlıdır. Dəmir yolu ilə xarici ticarət daĢımalarının Ģərtlərini tənzimləyən I beynəlx-

alq konvensiya 1886-cı ildə 6 Avropa dövləti tərəfindən Bern Ģəhərində imzalanmıĢdır.Sonralar bu 

konvensiyaya yenidən baxılmıĢdır.XX əsrin I yarısında Avropanın demək olar ki, bütün ölkələri bu 

konvensiyaya  qoĢuldular.1970-ci ildə BMT çərçivəsində Bern konvensiyasının bazası əsasında 

beynəlxalq dəmiryolu ilə daĢımalar haqqında Beynəlxalq konvensiya hazırlandı və 1980-cı ildə qəbul 

olundu(KOTĠF). Qeyd edək ki, elə həmin il KOTĠF –in fəaliyyətinə beynəlxalq qarıĢıq daĢımalar 

haqqında BMT-nin konvensiya qarıĢıq daĢımalarda iĢtirak edənlərin hüquqi münasibətlərini 

möhkəmləndirdi, daĢıyıcıların, məsuliyyəti üzrə vahid sistemi formalaĢdırdı, yüklərin konteynerlərə 

yüklənməsi və ondan boĢaldılması qaydalarını inifikasiya(vahid Ģəklə saldı) və təsdiq etdi, nəqliyyat 

sənədinin yeni vahid formasını  təsdiq etdi. 

Hazırda Azərbaycan 143 dünya ölkəsi ilə ticarət əlaqələri yaratmıĢdır. Bu sahədə də nəqliyyat 

xüsusi rola malikdir.  

Azərbaycan bir çox dünya dövlətləri ilə, Avropa Ġttifaqı və digər beynəlxalq təĢkilatlarla 

müĢtərək iĢlər görərək, Tarixi Ġpək Yolunun bərpa olunması sahəsində – TRASEKA Proqramının 

hazırlanması və yaradılmasında yaxından iĢtirak etmiĢdir. Azərbaycan Respublikası 1993-cü ilin may 

ayında Brüssel Ģəhərində keçirilmiĢ Konfransda Avropa Komissiyasının TRASEKA Proqramının 

yaradılmasının təĢəbbüskarı olan keçmiĢ SSRĠ-nin 8 ölkəsindən biri olmuĢdur (Gürcüstan, Erməni-

stan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistanla birlikdə). Konfransın iĢində 

nəqliyyat və ticarət regional sistemlərində mövcud olan problemlər və nöqsanlar müəyyənləĢdirilmiĢ 

və müzakirə edilmiĢdir. Konfransın yekunlarına əsasən, TRASEKA regionlararası Proqramının 

fəaliyyətinin əsaslarını qoymuĢ Brüssel Bəyannaməsi qəbul edilmiĢdir. Avropa ilə Asiyanı birləĢdirən 

ən qısa nəqliyyat marĢrutlarının kəsiĢməsində əlveriĢli geostrateji mövqedə yerləĢən Azərbaycanın 
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nəqliyyat sektorunun inkiĢafının ölkəmiz üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb etdiyini dərindən dərk edən 

Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin təĢəbbüsü ilə 7 – 8 sentyabr 1998-ci il tarixlərində Bakı 

Ģəhərində 9 ölkənin dövlət baĢçısı (Azərbaycan, Bolqarıstan, Gürcüstan, Qırğızıstan, Moldova, 

Rumıniya, Türkiyə, Özbəkistan, Ukrayna), 13 beynəlxalq təĢkilat və 32 dövlətin nümayəndə 

heyətinin iĢtirak etdiyi Tarixi Ġpək Yolunun bərpasına həsr olunmuĢ beynəlxalq Konfrans keçirilmiĢ, 

Avropa Ġttifaqının TRASEKA Proqramı əsasında ―Avropa – Qafqaz – Asiya dəhlizinin inkiĢafı üzrə 

beynəlxalq nəqliyyat haqqında Əsas Çoxtərəfli SaziĢ‖ imzalanmıĢ və Bakı Bəyannaməsi qəbul 

edilmiĢdir. 

 Traseka programı çərçivəsində daĢınacaq yüklərin marĢrutu uzaq Ģərqdən baĢlayır xüsusiylə, 

Çindən -Avropaya  və əks istiqamətdə da daĢinacaq yuklərin həcminin böyüklüyü bu layihəni daha da 

əhəmiyyətli edir. 

―ġimal-Cənub‖ beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi haqqında SaziĢ‖ Rusiya Federasiyası, Ġran Ġslam 

Respublikası və Hindistan arasında 2000-ci il sentyabrın 12-də Sankt-Peterburq Ģəhərində imzalanmıĢ 

və 2002-ci il mayın 21-də qüvvəyə minmiĢdir. Sonralar Belarus Respublikası, Bolqarıstan Respu-

blikası, Ermənistan Respublikası, Qazaxıstan Respublikası, Qırğızıstan Respublikası, Oman Sultan-

lığı, Tacikistan Respublikası, Suriya, Türkiyə Respublikası, Ukrayna ―ġimal-Cənub‖ beynəlxalq 

nəqliyyat dəhlizinə qoĢulmuĢdur. Azərbaycan Respublikası isə bu SaziĢə 2005-ci il sentyabrın 20-də 

qüvvəyə minmiĢ 948-IIQ nömrəli qanunu ilə qoĢulmuĢdur. 

―ġimal-Cənub‖ beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi haqqında SaziĢin depozitaris Ġran Ġslam Respu-

bliksıdır və dəhlizin katibliyi Tehran Ģəhərində yerləĢir. 

Ġran istiqamətində 3 əsas marĢrut üzrə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur: 

1.Transxəzər marĢrutu: Rusiya tərəfindən marĢrut HəĢtərxan, Olya və Mahaçqala, Ġran tərəfindən 

isə Ənzəli, Əmirbada və NouĢəhr limanlarından Ġran ərazisinə; 

2.ġərq marĢrutu: Qazaxstan və Türkmənistandan keçməklə birbaĢa dəmir yolu ilə Ġran ərazisinə;   

3.Qərb marĢrutu: Rusiya ərazisində HəĢtərxan  və Mahaçqaladan keçməklə Azərbaycan əra-

zisindən dəmir yolu ilə Samurdan Astarya, daha sonra isə Azərbaycan dəmir yolları ilə Ġran dəmir 

yollarının birləĢdirilməsini nəzərdə tutan yeni tikiləcək Astara(Azərbaycan)-Astara(Ġran)-RəĢt-Qəzvin 

dəmir yolu xətti ilə Ġran ərazisinə.    

Dünya üzrə BYD daĢınmalarında yüklərə gömrük nəzarəti və BYD kitabçasının 

rəsmiləĢdirilməsi Qaydaları BYD Konvensiyasının (BYD Konvensiyası.1975) tələblərinə uyğun olar-

aq hazırlanmıĢdır. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasında malların yol nəqliyyat vasitələrində, 

nəqliyyat vasitələri qatarında və konteynerlərdə aralıq yüklənməsi həyata keçirilmədən,Razılığa gələn 

tərəflərdən birinin göndərən gömrük orqanlarından bir və ya bir neçə sərhəd keçməklə digər Razılığa 

gələn tərəfin təyinat gömrük orqanına daĢınmasına aiddir. Bu Ģərtlə ki, BYD daĢımalarının baĢlanğıcı 

və sonu arasındakı müəyyən bir hissəsi avtomobil nəqliyyatı ilə həyata keçirilməkdədir. 

Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisində BYD əməliyyatı zamanı mallar aralıq gömrük 

orqanında (idxal zamanı giriĢ, tranzit zamanı giriĢ) gömrük ödəniĢlərinin ödənilməsindən və ya 

depozitə qoyulmasından azad edilir. 

Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisində BYD əməliyyatı zamanı plomblanmıĢ yol 

nəqliyyat vasitələrində, plomblanmıĢ nəqliyyat vasitələri qatarında və ya plomblanmıĢ konteynerlərdə 

daĢınan mallar bir qayda olaraq aralıq gömrük orqanlarında gömrük yoxlamasından azad olunurlar. 

Müstəsna hallarda, pozuntuya Ģübhə olduğu təqdirdə gömrük orqanları tərəfindən yüklər üzərində 

gömrük yoxlaması keçirilə bilər.   

Qaydalarda aĢağıdakı terminlərdən istifadə olunur:   1) «BYD daĢınması» - 1975-ci il BYD Kon-

vesiyasının tələblərinə uyğun müəyyən edilmiĢ proseduralara riayət etməklə göndərən gömrük or-
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qanından təyinat gömrük orqanına qədər yüklərin daĢınmasıdır; 2) «BYD əməliyyatı» - Razılıqla 

gələn tərəfin göndərən və ya giriĢ (aralıq) gömrük orqanından təyinat və ya çıxıĢ (aralıq) gömrük or-

qanına qədər həyata keçirilən BYD daĢımalarının hissəsi deməkdir.3) «BYD əməliyyatının 

baĢlanğıcı» – yol nəqliyyatı vasitəsi, nəqliyyat vasitələri qatarı və ya konteynerin yüklə birlikdə 

nəzarət məqsədi ilə yüklərə aid olan BYD kitabçası ilə göndərən və ya giriĢ (aralıq) gömrük orqanına 

təqdim olunması və BYD kitabçasının həmin gömrük orqanları tərəfindən rəsmiləĢdirmə üçün qəbul 

edilməsi deməkdir; 4) «BYD əməliyyatının dayandırılması» - yol nəqliyyat vasitəsi, nəqliyyat va-

sitələri qatarı və ya konteynerin nəzarət məqsədi üçün yük və ona aid olan BYD kitabçası ilə birlikdə 

təyinat və ya çıxıĢ (aralıq) gömrük orqanına təqdim edilməsi deməkdir; 5) «BYD əməliyyatının baĢa 

çatması» - gömrük orqanları tərəfindən konkret Razılığa gələn tərəfdə BYD əməliyyatının lazımi 

qaydada dayandırılması faktının qəbul edilməsi deməkdir. Bu, gömrük orqanları tərəfindən təyinat və 

ya çıxıĢ (aralıq gömrük orqanı) gömrük orqanında mövcud olan məlumatların göndərən və ya giriĢ 

(aralıq gömrük orqanı) gömrük orqanlarında mövcud olan məlumatlarla müqayisə edilməsi əsasında 

müəyyənləĢdirilir. 6) «yol nəqliyyatı vasitəsi» - mexaniki hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi və onların 

buksirə aldıqları istənilən qoĢqu və yarım qoĢqular;7) «nəqliyyat vasitələrinin qatarı» - yol 

hərəkətində vahid tam Ģəklində iĢtirak edən bir-birinə qoĢulmuĢ nəqliyyat vasitələri;8) «göndərən 

gömrük orqanı» - bütün yükün və ya onun hissəsinin BYD daĢınması baĢladığı Razılığa gələn tərəfin 

hər hansı gömrük orqanı;9) «təyinat gömrük orqanı» - bütün yük və ya onun hissəsi ücün BYD 

daĢınması basa catmis Razılığa gələn tərəfin hər hansı gömrük oraqnı;10) «aralıq gömrük orqanı» - 

BYD daĢınmasında yol nəqliyyatı vasitəsi, nəqliyyat vasitələri qatarı, yaxud konteynerlərin daxil 

olduğu və ya çıxdığı Razılığa gələn tərəfin hər hansı gömrük orqanı; 11) «BYD kitabçasının sahibi» - 

Konvensiyanın müvafiq müddəalarına əsasən BYD kitabçasının verildiyi və adından göndərən 

gömrük orqanına BYD prosedurası altında yükün yerləĢdirilməsi məqsədi ilə BYD kitabçası Ģəklində 

gömrük bəyannaməsinin təqdim edildiyi Ģəxs. O, yük və aidiyyatı BYD kitabçası ilə birlikdə yol 

nəqliyat vasitəsinin, nəqliyyat vasitələri qatarının və yaxud konteynerin göndərən gömrük orqanına 

təqdim edilməsinə və Konvensiyanın digər müvafiq müddəalarına riayət edilməsinə görə məsuliyyət 

daĢıyır. 
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TURĠZM ĠNKĠġAFDA OLAN ÖLKƏLƏR ÜÇÜN ĠNKĠġAF YOLUDUR 

 

Məlum faktdırki, turizm milli iqtisadiyyata müsbət təsir göstərir. Belə ki, inkişaf etmiş və inkişaf 

etməkdə olan ölkələr getdikcəturizmə daha çoxönəm verirler. Amma bununla bərabər bəzi problemlər 

ilə qarşılaşırlar. Bu problemlərin həll edilməsində əsas rol oynayan yollardan biri heç şübhəsiz ki, 

turizmin müxtəlif fəaliyyətli olmasıdır. Turizm fəaliyyətinin müxtəlif fəaliyyətli olmasında məqsəd tur-

izm növlərinin inkişaf etdirməyə çalışmaqdır. Beləki, inkişafda olan ölkələr üçün bir inkişaf strate-

giyası olan turizmin bəzi növləri xüsusi ilə araşdırılmışdır.  

Açar sözlər: alternativ turizm, inkişaf etməkdə olan ölkə, turizmin iqtisadiyyatı, ekoturizm, ixrac. 

 

Orkhan ALĠZADE, 

Master, Baku State University 

 

TOURISM IS DEVELOPMENT PATH FOR DEVELOPING COUNTRIES 

 

It is a known reality that tourism impacts positively national economics. Therefore, developed 

and developing countries increasingly take tourism into consideration. But, they faced certain prob-

lems. There is no doubt that one of the solutions of these problems are to be diversified tourism ac-

tivities. The means of diversifying tourism activities is to be tried to developed alternative tourism ac-

tivites. In this study, the sort of certain alternative tourism activities explained for developing coun-

tries. 

Key words: alternative tourism,developing country tourism economy, ecotourism, transport. 

 

Орхан АЛИЗАДЕ, 

Мастер,. Бакинский Государственный Университет 

 

ТУРИЗМ-ОСНОВНОЙ ПУТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

 

Это известный факт, что туризм оказывает положительное влияние на национальную 

экономику. Таким образом, развитые и развивающиеся страны все чаще принимают во вни-

мание туризм. Но, они столкнулись с определенными проблемами. Нет никаких сомнений в 

том, что одно из решений этих задач должны быть разные мероприятия в туризме. Сред-

ство диверсификации туристической деятельности должнаразвивать альтернативные под-

ходы втуризме. В этом исследовании, объясняется некоторые альтернативные виды туриз-

ма для развивающихся стран. 

Ключевые слова: альтернативный туризм, развивающиеся страны экономики туризма, 

экологический туризм, транспорт. 

 

Turizm müasir dünya iqtisadiyyatının ən böyük xidmət sahələrindəndir. Ümumdünya milli 

məhsulunun 1/10 hissəsini təĢkil edən beynəlxalq turizm dünya iqtisadiyyatında mühüm rol oynayır. Son 

illərdə iqtisadiyyatın bu sahəsi sürətli templə inkiĢaf edərək iqtisadiyyatın daha əhəmiyyətli bir sahəsinə 

çevrilmiĢdir. Hər il turizm sektoruna qoyulan investisiyaların həcmi təqribən 30% ətrafında artır. 

http://www.scirj.org/papers-0813/scirj-august-2013-edition-05.pdf
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Tamamilə haqlı olaraq turizm iqtisadiyyatın ən böyük, yüksək gəlirli və ən böyük sürətlə inkiĢaf 

edən sahəsi hesab edilir. Buna səbəb məhz turizmin valyutanın beynəlxalq hərəkətində və ölkənin 

tədiyyə balansının tənzimlənməsində oynadığı əvəzsiz roldur ki, nəticə etibarilə bu da həm sözü 

gedən sahənin, eləcə də ölkə iqtisadiyyatının makroiqtisadi göstəricilərinin yaxĢılaĢmasına gətirib 

çıxarır. Beynəlxalq turizmin müxtəlif ölkələrin sosial, iqtisadi, mədəni və eləcə də ekoloji həyatına 

göstərdiyi təsirlər də bu qəbildən olan inkiĢaf meyllərinə aid edilə bilər. Odur ki, dünya səviyyəsində 

iqtisadi fəaliyyətin bu sahəsinə maraq günbəgün artır. 

Turizm xidməti geniĢ əmək tutumlu olub, kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢafı üçün geniĢ 

perspektivlər açır. Sahənin fəaliyyətindən əldə olunan gəlir isə iĢtirakçılar arasında nisbətən daha 

bərabər bölüĢdürüldüyündən burada istehsalçı marağı da yüksəkdir. BaĢqa sözlə burada əməyi olan 

hər bir kəsin qazanmaq imkanı vardır. Həm də burada mövcud olan spesifik xüsusiyyətlər (geniĢ 

reklam, resursların fərdi unikallığı) inhisarlaĢma və kölgə iqtisadiyyatı kimi neqativ halların 

yaranmasına imkan vermir. 

Turizmin inkiĢafının sosial iqtisadi mahiyyəti islahatlar proqramının tərkib hissəsi olmaqla 

ölkənin iqtisadi və sosial inkiĢafının tərkib hissəsi kimi çıхıĢ edir. Turizmin iqtisadi rolu, sosial 

mahiyyəti onun prespektiv mövqeyi, həmin fəaliyyətin səmərəli təĢkili və idarə edilməsi ilə bağlıdır. 

Turizmin formalaĢması onun prespektiv inkiĢafı turizm məhsuluna olan tələbatla 

müəyyənləĢdikdə o daha da səmərə əldə edir. Bu məqsədlə tələbatın ölçülməsi onun dəyiĢmə 

meylinin qiymətləndirilməsi və turizmin tələbatının ödənilmə dərəcəsinin maksimumlaĢdırılması 

tədbirləri və resursları proqramlaĢdırılır. Turist tələbatı хarici ölkə vətəndaĢlarının istehlak 

qabiliyyəti, onların sosial demoqrafik tərkibi, həmçinin, həyat səviyyəsinin dəyiĢmə meyli ilə 

formalaĢır və inkiĢaf edir. 

ġəxsiyyətlərarası fəaliyyət növü kimi turizmin keyfiyyəti təklif olunan xidmətlərin 

keyfiyyətindən asılıdır. Buna görə də geniĢ ictimaiyyət üçün müvafiq təhsil, turizm oblastında 

peĢəkarların təhsili və təlimi, bu sahəni mənimsəyən Ģəxslərin hazırlanması turizm səynayesinin və 

turizmin inkiĢafı üçün çox vacibdir. 

Praktikada turizm xidmətinin spesifikasından irəli gələn ən müxtəlif formalı və səviyyəli 

keyfiyyət problemləri vardır. Ümumiyyətlə, turizmin özünün spesifik. xüsusiyyətlərinə və cəmiyyətin 

iqtisadi, sosial, mədəni həyatındakı roluna, hətta beynəlxalq münasibətlərdəki əhəmiyyətinə görə onu 

kifayət qədər mürəkkəb bir sahə kimi göstərmək olar. Tədqiqat obyekti kimi nəzərdən keçirilən 

keyfiyyət problemi isə turizm məhsuluna qarĢı qoyulan baza kriterilərindən əlavə həmin spesifik 

xüsusiyyətlərin də nəzərdə tutulmasını tələb edir. 

Turizmin potensialı iqtisadi potensialın turizm məqsədi ilə istifadə edilməsi səviyyəsindən хeyli 

asılıdır. Bu əlaqələrin optimal fəaliyyət proqramı məqsədli proqram və resurs proqramları ilə 

reallaĢmalıdır. 

Bir çox ölkə üçün turizm ən önəmli ixracat mənbəyi, ən çox gəlir gətirən sektor və inkiĢafın 

mühərriki kimidir. Bununla belə, turizmin inkiĢaf etmiĢ və inkiĢafda olan ölkələrdəki iqtisadi təsirinin 

də fərqli olduğu bilinən bir həqiqətdir. Belə ki, beynəlxalq turizm axınlarına baxıldığı zaman görünür 

ki, ən çox turist qəbul edən və turist göndərən ölkələr inkiĢaf etmiĢ ölkələrdir. Turizmin inkiĢaf etmiĢ 

ölkələrə xas bir sektor olduğu deyilə bilər. Dünya üzrə ən çox turist cəlb edən və turizm gəliri əldə 

edən ilk on ölkəyə diqqət yetirəndə onların çoxunun inkiĢaf etmiĢ qərb ölkələri olduğu görünür. 

Turizmin iqtisadiyyatdakı təsirləri mövzusunda ölkələr arasında müqayisə aparılarsa, inkiĢaf etmiĢ 

ölkələrin iqtisadiyyatlarının az inkiĢaf etmiĢ, ya da inkiĢafda olan ölkələrə nisbətən daha yüksək 

dəyərlərə sahib olması gerçəkliyi görünür. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin turizmdən əldə etmiĢ olduqları pul 

gəlirləri inkiĢafda olan ölkələrin əldə etmiĢ olduqları pul gəlirlərindən çox yüksəkdir. Ancaq, 
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inkiĢafda olan bir çox ölkələr üçün turizmdən əldə olunan müəyyən miqdardakı turizm gəlirləri o 

ölkələrin iqtisadi inkiĢafları baxımından çox önəmlidir. Bu yöndən baxıldığında, iqtisadiyyatları 

məĢhur olmayan, əkinçilik ölkəsi mövqeyində olan bir çox az inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə turizmin iqtisadi 

yararları və təsirləri inkiĢaf etmiĢ ölkələrin iqtisadiyyatında olduğundan daha çox ola bilər. Məsələn, 

inkiĢafda olan bir ölkədə turistlər tərəfindən səyahət üçün xərclənən hər dollar əsasən məĢğulluğun 

təmin edilməsi məqsədilə istifadə edilərkən, inkiĢaf etmiĢ bir ölkədə səyahət üçün xərclənən hər 

dollar bir otel inĢası, ya da yeniləmə investisiyaları kimi istifadə edilir. 

ĠnkiĢafda olan bir ölkədə turizmdən əldə edilən gəlir ölkənin daha təcili və əhəmiyyətli 

makroiqtisadi problemlərini həll etməkdə istifadə edilir. BaĢqa sözlə, az inkiĢaf etmiĢ və ya inkiĢafda 

olan bir ölkədə turizmdən əldə edilən gəlir qeyri-turizm sektorlarına yönəldilərkən, inkiĢaf etmiĢ bir 

ölkədə daha çox turizm sektoruna yönəldilir. Yeni məĢğulluq sahələrinin yaradılması, gərəyi duyulan 

pul gəlirinin əldə edilməsi və bölgələrarası iqtisadi tarazlıqların saxlanması kimi səbəblərlə, inkiĢafda 

olan ölkələr xüsusilə, 1980-ci ildən sonra turizm sektorunun inkiĢaf etdirilməsinə xüsusi əhəmiyyət 

verməyə baĢlamıĢlar. Bu əhəmiyyəti, turizm sektoruna yönəldilən investisiyalardan və mənbələrdən; 

idarəçilik, maliyyə və hüquq sahəsində təmin edilən sadəliklərdən; turizm sektoru üçün önəmli 

potensiala sahib olan bölgə və regionların xarici səyahətçilərin istifadəsinə açılmasından anlamaq 

mümkündür. 

ĠEÖ-lərin təcrübəsi göstərir ki, turizm iqtisadiyyata təsir göstərən güclü qüvvədir. O, dövlət 

büdcəsinin formalaĢmasında, ticarət balansının sabitləĢməsində mühüm rol oynayır. Lakin turizmin 

rolu bununla bitmir. Turizmin inkiĢafı ölkədə iĢsizlik kimi ağır bir problemin öhdəsindən gəlir, ölkə 

təsərrüfatının büt.. ün sahələrinə təsir göstərir və onların inkiĢafının katalizatoru rolunu oynayır. 

Bir çox dünya ölkələrinin məhsul istehsalının əhəmiyyətli bir hissəsi turizmə və onun növlərinə 

xidmət edir. Məsələn, Yunanıstanda istehsal olunan məhsulun 10%-i Ģopinq turizmi üçün nəzərdə 

tutulmuĢdur. 

Turizm böyük-kiçik bir çox təĢkilatın, fəaliyyətin, ölkənin, ərazinin və insanların özlərinin təsir 

etdiyi dinamik bir dəyiĢmədir. Fərqli turizm növlərinin və hərəkətlərinin fərqli ərazilərdə müxtəlif 

tərzdə iqtisadi təsirləri vardır. Məsələn, rekreasiya turizmi və sahil turizmi kimi turizm növləri daha 

çox dəniz sahili olan ərazilərin iqtisadi quruluĢuna təsir edir, iĢ və ya konqres turizmi isə böyük Ģəhər 

mərkəzlərinin iqtisadi quruluĢuna təsir edir. Bu məzmunda, turizmin iqtisadi təsirləri ərazilərin 

xüsusiyyəti baxımından üç ayrı Ģəkildə qruplaĢdırılır: turizmdə inkiĢaf etməmiĢ ərazi;turizmdə 

inkiĢafda olan ərazi; turizmdə inkiĢaf etmiĢ ərazi. 

Turizmin turizmdə inkiĢaf etməmiĢ və ya turizmə yeni baĢlayan bir ərazinin iqtisadi quruluĢu 

üzərindəki təsiri çox az olarkən, turizmdə inkiĢafda olan ərazi üçün orta səviyyədə təsiri olur. 

Turizmin turizmdə inkiĢaf etmiĢ ərazilər üzərindəki iqtisadi təsiri isə olduqca yüksək səviyyədə olur. 

Ġran, Pakistan, Suriya və s. ölkələr turizmdə inkiĢaf etməmiĢ ərazilər; Çin, Rusiya, Azərbaycan, 

Braziliya, Hindistan və s. ölkələr turizmdə inkiĢafda olan ərazilər; Ġspaniya, ABġ, Fransa, Ġngiltərə və 

s. ölkələr isə turizmdə inkiĢaf etmiĢ ərazilərdir. 

Bu gün Azərbaycanda turizm ,o cümlədən beynəlxalq turizm sahəsi diqqət mərkəzindədir. 

Turizm insan kütləsini özündə birləĢdirən bir sahə olduğu üçün burada insanların mədəni ünsiyyətinin 

və onların maarifləndirilməsinin də böyük ictimai-siyasi və kulturoloji əhəmiyyəti vardır. Turizm 

təkcə insanların səyahatlərinin təĢkilinə onların mənəvi həzzinə xidmət etmir, eyni zamanda turizm 

insanların müxtəlif bilgilərlə maarifləndirmək, onların dünyagörüĢlərini inkiĢaf etdirmək 

funksiyalarını yerinə yetirir. 

Bu gün turizmin təĢkili prosesini kulturoloji proseslərdən ayrı təsəvvür etmək düzgün deyildir. 

Turizmin təĢkili forması istirahət və əyləncənin əsas iĢtirakçıları olurlar. Tətbiqi kulturologiya elmi 
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turizmə kulturologiyanın böyük bir sahəsi və asudə vaxt Ģəraitində sosial mədəni fəaliyyətin bir növü 

kimi yanaĢır.Onun da tərbiyəvi əhəmiyyəti birbaĢa olaraq aĢağıdakılardan asılıdır:  

 

Turist – ekskursiya iĢinin istiqaməti və nəzəri-ideoloji səviyyəsi müasir tələblərə nə dərəcədə 

cavab verir? 

 Səyahət və ekskursiya zamanı kütlələrin sosial- mədəni fəaliyyətinin təĢkilində istifadə olunan 

formalar hansı pedaqoji yanaĢma və metodlarla təmin olunur? 

 Bu fəaliyyət nəticəsində insanların əldə etdikləri yeni bilik və bacarıqlar gələcəkdə onlara 

lazım ola bilərmi? 

 Səyahət və ekskursiyalar zamanı Ģəxsiyyətin sosial özünüdərketmə kollektivçilik hissinin 

möhkəmlənməsi ictimai fəallığın artması istedadların üzə çıxarılması müasir tələblərə cavab verirmi? 

Azərbaycanda turizmin inkiĢafı sahəsində qarĢıya qoyulan əsas məqsədlər kifayət qədər geniĢdir: 

turizm ehtiyatlarının öyrənilməsi, geniĢləndirilməsi, turistlərin tələbatının ödənilməsi üçün zəruri 

xidmətlərin təĢkili və müasir standartlara uyğunlaĢdırılması, sanatoriya-kurort imkanlarının 

geniĢləndirilməsi, mehmanxanaların və digər turizm obyektlərinin sayının artırılması, turizm 

marĢrutlarının çoxaldılması və s. Bir sözlə, söhbət turizmin ölkə iqtisadiyyatının ən dayanıqlı, 

effektiv və rəqabətə davamlı sahəsinə çevrilməsindən gedir. 

Azərbaycanın turizm profilli ölkəyə çevirməsi və dünya arenasında öz sözünü deməsi üçün 

böyük potensialı vardır. Zəngin təbii sərvətləri , qədim tarixi və memarlıq abidələri özünəməxsus 

mentaliteti əlveriĢli ictimai coğrafi mövqeyi , xəzərin sahil zonaları turizmin inkiĢafında xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir . Bu halda bizi belə bir sual düĢündürə bilər. Bu qədər təbii sərvətləri olan ölkəni 

inkiĢaf etmiĢ turist ölkəsinə çevirmək üçün nə çatmır? Ġlk öncə Azərbaycanın bu sahədə düzgün 

siyasəti , strategiyası olmalıdır.Məlumdur ki , turizm milli maraqların və iqtisadi inkiĢafın əsas 

istiqamətlərindən biridir. Hər bir Azərbaycan vətəndaĢı bu gün tam əmin olmalıdır ki, turizm insanın 

sosial-iqtisadı problemlərini həll etməyə qadirdir. Turizm həmçinin cəmiyyətdə gedən polyarizasiya-

qütbləĢmə və təbəqələĢmə prosesinin də qarĢısını alır. Bu sahə milli gəlirin əhali arasında bərabər 

bölünməsinədə müəyyən Ģərait yaradır. Aydın məsələdir ki, turizm iqtisadiyyatla qarĢılıqlı əlaqədədir. 

Ġlk növbədə turizmin infrastrukturu formalaĢmalıdır. Bu iqtisadiyyatın baĢqa sahələrinin də 

inkiĢaf etmasi üçün zəmin yaradır. Dövlətin turizmin idarə edilməsində götürdüyü istiqamət turizmin 

bazar münsibətləri Ģəraitində özü-özünü maliyyələĢdirməsi üçün imkan yaradır. Bunun reallaĢdırması 

üçün dövlət özünün müxtəlif dövlət və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının turizmin iĢinə qarıĢmadan 

turoperatorların sayının artmasına Ģərait yaradır.Turoperator və turagentliklərin hüquqları qanunla 

qorunur. Azərbaycan höküməti ölkədə turizmi inkiĢaf etdirmək üçün xüsusi layihələr iĢləyib 

hazırlayır.  

Təbii ki, mütəĢəkkil və düzgün turizm siyasətinin formalaĢması və bunun uğurlu surətdə həyata 

keçirilməsi heç də asan məsələ deyil. Çünki bu məsələdə ölkənin yalnız turizm resurslarının və 

potensial imkanlarının olması hər Ģeyi həll etmir. Kifayət qədər turizm resurslarına malik olan 

ölkəmizin beynəlxalq aləmdə turizm regionu kimi tanınması üçün isə turizm sahəsində dövlət siyasəti 

beynəlxalq standartlara uğunlaĢmalıdır. Bu sektorun inkiĢafı üçün siyasi iqtisadi və sosial-mədəni 

imkanların yalnız son illərdə yarandığı nəzərə alsaq , gələcəkdə Azərbaycanda turizmin 

perspektivlərinə nikbin baxmaq olar. Milli turist siyasətinin əsas mahiyyəti ölkədə turist bazarının 

formalaĢmasıdır. Bazara çıxarılan məhsul orijinal və rəqabətli olmalıdır. Mehmanxana və nəqliyyat 

qiymətləri turistlərin maliyyə imkanlarına və zövqünə uyğun gələn turist məhsulunun qiymətinin bir 

hissəsidir. Burada turist məhsulunu yaratmaq arzusu və təĢəbbüsü regionlarda əmələ gəlir.Riskə 

gedərək təĢəbbüs göstərən Ģəxslər öz sərmayəsini sərf edərək turist müssisəsi açır, alıcıların imkanını 
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nəzərə alaraq turist məhsulu yaradır. Onu münasib qiymətlərlə satır gəlir götürür və götürdüyü gəlirin 

bir hissəsini yenidən öz biznesnin geniĢləndirilməsinə sərf edir. 

Ölkəmizin turizm sənayesi inkiĢaf dövrünə qədəm qoymuĢdur. Hüquqi bazası Ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyev cənablarının təĢəbbüsü ilə 1999-cu ildə ―Turizm haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunun qəbulu ilə qoyulmuĢ turizm 2001-ci ilin 18 aprelində Gənclər Ġdman və 

Turizm Nazirliyinin yaradılması , 2002-ci ilin avqustundə təsdiq olunmuĢ Azərbaycan 

Respublikasında 2002-2005-ci illərdə turizmin inkiĢafına dair Dövlət Proqramı və Azərbaycan 

Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkiĢafı (2004-2008-ci illər) ― Dövlət Proqramı ilə güclü 

təkan almıĢdır. Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycan Respublikasında da turizm inkiĢaf 

etməkdədir. Rəsmi statistikaya görə 2004-cu ildə dünyada səyahət edənlərin sayı 703 milyon nəfər 

gələn gəlir isə 470 milyard dollar olmuĢdur. 

Azərbaycan Respublikası Gənclər Ġdman və Turizm Nazirliyinin (Ġndi Turizm sözü 

götürülmuĢdur) açıqlamalarına görə 2003-cu ildə ölkəmizə 1.066 min 2004-cü ildə isə 1.348 min 

nəfər əcnəbi gəlmiĢdir.Rəqəmlərdən göründüyü kimi ölkəyə gələn əcnəbilərin sayı artmaqdadır.Bu 

isə turizm sənayesi üçün peĢəkar kadrların hazırlanmasını labüd edir. Turizm fəaliyyəti ilə məĢğul 

olan hər bir Ģəxs turizmin hüquqi bazası ilə BMT və ÜTT-nin sənədləri Milli Qanunlar turizmlə əlqəli 

sahələrin hüquqi sənədləri ilə yaxından tanıĢ olmalı öz fəaliyyətində onların əməl etməyə borcludur. 

Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsinin predmetini ölkələr ayrı-ayrı təĢkilatlar, firma ilə turistlər 

arasında münasibətlər təĢkil edir.  

Bildiyimiz kimi ölkəmiz böyük turizm ehtiyatına malik olan coğrafi mövqedə yerləĢmiĢdir. Son 

zamanlar Azərbaycanda turizmin inkiĢafı üçün bir çox tədbirlər həyata keçirilir ki, bu da 

Azərbaycanda turizm sahəsinə olan diqqəti özündə əks etdirir.Təbii ki, təbiəti və iqlimi zəngin 

Azərbaycanın da milli turizmdən qazanacağı xeyli sahələr mövcuddur. Məhz bu sahələrin prioritet 

təĢkil etməsi üçün Prezident Ġlham Əliyevin xüsusi diqqət və qayğısı özünü imzalanan Dövlət 

proqramlarında göstərir. Belə ki, son 10 ildə Prezident Ġlham Əliyevin turizmin inkiĢafına dair 

imzaladığı bir neçə Dövlət proqramları mövcuddur. Xüsusən, turizmin müxtəlif növlərinin inkiĢaf 

etdirilməsi, həmçinin turizmin inkiĢafının yeni mərhələsinə təkan verəcək ―Azərbaycan 

Respublikasında Turizmin ĠnkiĢafına dair 2008-2016-cı illər üçün Dövlət Proqramı‖ hazırlanmıĢdır. 

Həmçinin, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərmanının tələbinə uyğun olaraq 

―Turizm və rekreasiya zonalarının nümunəvi Əsasnaməsi‖ hazırlanmıĢdır. Ötən illər ərzində turizmin 

nümayiĢ obyekti kimi istifadə olunması məqsədəuyğun hesab edilən bir sıra tarix-mədəniyyət 

abidələri bərpa edilmiĢ və turistlərin istifadəsinə verilmiĢdir. 

Ölkəmizdə turizm sahəsində çalıĢan iĢçilərin də sayı durmadan artır. Xüsusən, burada dövlət 

sektoru ilə bərabər, özəl sektorun da inkiĢafı önəmli bir səviyyəyə çatıb. Ġndi Azərbaycanın 

bölgələrində ən müasir otel və pansionatların tikintisi sürətlənib. Qəbələdə, Ġsmayıllıda, Qubada, 

Qusarda, Masallıda, Lənkəranda, Lerikdə, ġəkidə, ġamaxıda, Balakəndə və digər rayonlarımızda 4 və 

5 ulduzlu otellərin sayı davamlı olaraq artır. Xüsusən Qəbələnin turizm imkanları o qədər 

geniĢlənibdir ki, hətta burada bəzən turisistlərin yerləĢdirilməsi problemləri yaranır. Təbii ki, bütün 

bunlar müvəqqəti xarakter daĢıyır. 

Qeyd edək ki, 27 sentyabr hər il Azərbaycanda ―Ümumdünya Turizm Günü‖ kimi qeyd olunur. 

Həmin gün təĢkil olunan tədbirlər çərçivəsində həmçinin, hər il müxtəlif mövzularda - turizm 

sahəsində mövcud problemlər və onların həlli yollarının müzakirəsi, turizm sahəsində xidmət 

səviyyəsinin yaxĢılaĢdırılması, turizm infrastrukturunun yaradılması və s. mövzusunda 

―Ümumrespublika Daxili Turizm Konfransları‖ da keçirilir. Eləcə də bu müddət ərzində turizm 

Ģirkətləri, turist xidməti obyektlərinin iĢtirakı ilə Daxili Turizm Sərgisi də keçirilmiĢdir. 
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MDB-də ―Soçi qıĢ turizmi‖ istisna olmaqla Azərbaycan qıĢ turizmi yaradan yeganə ölkədir. 

Qusar rayonundakı Dağ-Xizək QıĢ Turizmi meydançalarının istifadəyə verilməsi ölkəmizə ilin hər 

fəslində turist axını yaradan özəl bir haldır. Belə ki, əgər iki-üç il əvvələdək Azərbaycana turistlər 

yalnız yaz və yay aylarında maraq göstərirdilərsə, Qusar Dağ-Xizək QıĢ turizmi yaradılandan sonra 

ölkəmizə qıĢ aylarında da turist səfərləri artmağa baĢladı. Xüsusən bu möhtəĢəm turizm məkanında 

süni iqlim yaratma mexanizmi, yəni qar yağdırma iĢi reallaĢandan sonra buraya maraq daha da 

yüksəlib. 

Təbii ki, milli turizmin inkiĢafı ölkəmizdə prioritet təĢkil edir və bu sahə üzrə çalıĢanlara, turizmə 

sərmayə yatırmaq istəyənlərə dövlət dəstəyi də mövcuddur. Mətbuatda gedən informasiyalara görə, 

son 10 ildə turizmin inkiĢafı üçün özəl sektora hərtərəfli- həm maliyyə, həm də digər iqtisadi 

resurslarla köməklik edilərək onlara kreditlər və subsidiyalar ayrılıbdır. 

Ölkə iqtisadiyyatını turizm vasitəsilə inkiĢaf etdirmək və gəlir əldə etmək məqsədilə turizm 

ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmalıdır. Belə ki, ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafında turizmin 

rolunu xüsusi qiymətləndirmək, turizm potensialı olan bölgələrdə turizmin inkiĢafına xüsusi dəstək 

vermək, onun növlərini inkiĢaf etdirmək lazımdır. 

Ölkədə daxili turizmi inkiĢaf etdirmək vasitəsilə ölkədən xaricə gedə biləcək potensial turistləri 

ölkə daxilində səyahət etməyə həvəsləndirmək olar. Bu məqsədlə aparılan iĢlər ölkənin valyuta 

axınının qarĢısını alır və valyuta axınını ölkə daxilinə yönəldir. Bundan baĢqa, daxili turizm ölkə 

daxilində siyasi və iqtisadi sabitliyi möhkəmləndirir. Ölkədə siyasi sabitlik ona görə möhkəmlənir ki, 

turizmdən əldə olunan gəlir əhalinin müxtəlif təbəqələri arasında ədalətlə və görülən iĢin müqabilində 

paylanılır. Ölkədə iqtisadi sabitlik isə ona görə möhkəmlənir ki, turizm çoxlu iĢ yerləri yaradır və 

turizm məhsulunu hasil etmək üçün hazırlanma prosesində çoxlu adamlar iĢtirak edir. 

Turizm məhsulunun alıcılıq qabiliyyətinin olmasından ötrü ölkədə kifayət qədər iqtisadi inkiĢafın 

olması zəruridir. Çünki, iqtisadi cəhətdən maddi imkanlı Ģəxslər səyahətə çıxa bilir, imkansızlar isə 

çıxa bilmir. Buna görə də, gəliri olmayan iqtisadiyyatda.. kütləvi turizm də ola bilməz. 

Digər tərəfdən, beynəlxalq turizmin gəlmə turizm bazarının inkiĢafına dəstək verməklə xarici 

turistləri ölkəyə cəlb etmək olar. 

Ölkədə daxili turizmin və müvafiq strukturun inkiĢafı iĢə elmi və sistemli yanaĢma tələb edir. 

Ölkəyə turist cəlb etmək üçün informasiya və təbliğat vasitələrinin, məsələn, xüsusi kitabçaların 

buraxılması vacibdir. 

Azərbaycan Respublikasında turizmin inkiĢafının məqsədi Azərbaycanınvə xarici vətəndaĢların 

turizm xidmətlərinə olan tələbatlarının təmini, əhalinin məĢğulluğu və gəlirlərinin artırılması üçün 

geniĢ imkanlar açan müasir rəqabətə davamlı turizm bazarının formalaĢdırılmasıdır.  

Bu məqsədə çatmaq üçün inkiĢafın elementlərindən biri, ölkənin beynəlxalq nüfuzunun 

möhkəmləndirilməsi və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi vasitəsi kimi Azərbaycan 

Respublikasında gəlmə və daxili turizmin uğurlu inkiĢafı üçün stimullar həyata keçirmək lazımdır.  

Gündən – günə sürətlə inkiĢaf edən Turizm sənayesi yüksək ixtisaslı kadrların və ciddi peĢə 

hazırlığının olmasını tələb edir. Bu turizmin müasir inkiĢaf mərhələsi üçün daha xarakterikdir. 

Turizm nəinki səyahətlərin praktiki reallaĢdırılması sahəsidir, o həmçinin xüsusi biliklər sahəsinə, 

yəni nəzəri fəaliyyət sahəsinə çevrilməkdədir. 
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Məqalədə sahibkarlığın inkişafına birbaşa təsir edən investisiya mənbələrinin formalaşması 
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istifadəsinin təşkilati-institusional aspektləri tədqiq olunur. Müəllif tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətini 

özndə əks etdirən investisiya layihələrinə maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsininəsas aspektləri ilə 
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basis of entrepreneurship. The author provides offers on the main directions of financing investment 

projects in entrepreneurship and substantiates the ways of solving the financial problems of entre-

preneurship in Azerbaijan.  

Key words: entrepreneurship activity, financial basis of the entrepreneurship, investment pro-
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Ölkəmizdə sahibkarlığın inkiĢafına mənfi təsir göstərən mühüm problemlərdən biri iĢgüzar 

fəaliyyətin zəruri maliyyə resursları ilə təmin edilməsi ilə əlaqədardır. Bu problemin həlli yolu dö-

vlətin yürütdüyü investisiya siyasətinin miqyasından və səmərəsindən asılıdır. Ġqtisadi ədəbiyyatda 

xüsusi olaraq qeyd olunduğu kimi, yalnız dövlət tərəfindən səmərəli investisiya siyasətini həyata 

keçirməklə yaxın gələcəkdə sahibkarlıq fəaliyyətinin və bütövlükdə iqtisadiyyatın yüksək inkiĢafı 

təmin oluna bilər(1, s.181). Bu prosesdə alternativ gəlirliliyin dərindən öyrənilməsi və təhlil edilməsi, 

riskin nəzərə alınması və qiymətləndirilməsi, investisiya yatırımlarının daha səmərəli sahələrə 

istiqamətləndirilməsi daha münasib sayılır. 

Son illər sahibkarlığa dövlət dəstəyinin sistematik olaraq həyata keçirilməsi, sahibkarlara dövlət 

himayəsinin səmərəsinin yüksəldilməsi bu sahədə bir çox mühüm nailiyyətlərin qazanmağa Ģərait 

yaratmıĢdır. Sahibkarlığın inkiĢafı məqsədini özündə əks etdirən normativ-hüquqi sənədlər, sa-

hibkarlığa dövlət tərəfindən maliyyə dəstəyi siyasətinin daha da inkiĢaf etdirilməsi və tək-

milləĢdirilməsi sahibkarlarda özünə güvən hissini artırmıĢdır. Bu mexanizmin nəticəsi olaraq sa-

hibkarlıq fəaliyyəti geniĢləndirilmiĢ, xüsusilə də regionlarda yeni sahibkarlıq subyektlərinin 

fəaliyyətə baĢlaması üçün Ģərait yaranmıĢdır. 

1.Sahibkarlığın maliyyə bazasının möhkəmləndirilməsində büdcə vəsaitlərindən istifadənin 

təĢkilati-institusional aspektləri. 

 Hesab edirik ki, yuxarıda sadaladığımız problemləri həll etmək və sahibkarlığın inkiĢafına 

kömək etmək məqsədilə onun maliyyə imkanlarının möhkəmləndirilməsinin bir neçə istiqamətləri 

vardır. Milli sahibkarlığın inkiĢafı məqsədilə kiçik və orta sahibkarlığın mövcud nöqsanları, onun 

maliyyə aspektləri dövlətin bu aspektdə bilavasitə dəstəyini, həmçinin KOS-un stimullaĢdırılması 

üzrə daha effektiv tədbirlərin həyata keçirilməsini mühüm prosesə çevirir. Bazar iqtisadiyyatlı mod-

elə malik ölkələrin çoxunda milli sahibkarlığın inkiĢafına yönəlmiĢ siyasətdə dövlət bu iqtisadi mex-

anizmi həyata keçirir. Azərbaycanda sahibkarlığın maliyyə əsaslarının gücləndirilməsi dövlət 

büdcəsindən bu sektora kifayət həcmdə mərkəzləĢdirilmiĢ kredit vəsaitlərinin verilməsini tələb edir. 

Əsas maliyyə mənbəyi dövlət büdcəsindən ayırmalar olan Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu 

(SKMF) 1992-ci ildə respublikada yaradılmıĢ Antiinhisar siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsi 

(indiki Ġqtisadi ĠnkiĢaf Nazirliyi) nəzdində fəaliyyət göstərir. Yarandığı vaxtdan etibarən dövlət 

büdcəsindən hər il Sahibkarlığa Kömək Milli Fonduna sahibkarlıq strukturlarının iĢinin təĢkil 

edilməsi məqsədilə müəyyən vəsait ayrılır. 

Hər il SKMF-nun vəsaiti hesabına iqtisadiyyatın istehsal və emal sahələri üzrə, həmçinin region-

larda turizmin inkiĢafına yönəldilən kredit vəsaitlərinin nisbi artımı müĢahidə olunur. 2004-2008-ci 

illər üzrə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Büdcəsindən sahibkarlığın inkiĢafı üçün cəmi 300,0 

milyon manat (o cümlədən, 2004-cü ildə 20,0 milyon manat, 2005-сi ildə 40,0 milyon manat, 2006-сi 

ildə 80,0 milyon manat, 2007-сi ildə 80,0 milyon manat, 2008-сi ildə 80,0 milyon manat) vəsait 

ayrılmıĢdırsa, 2009-cu ildə qaytarılan kredit vəsaitlərini nəzərə almaqla (56 milyon manat) sa-

hibkarlığın inkiĢafı üçün ümumilikdə 130 milyon manat vəsait istifadə edilmiĢdir. Sahibkarlığa 

Kömək Milli Fondu tərəfindən 2009-cu ildə 2101 sahibkarlıq subyektinə müvəkkil kredit təĢkilatları 

vasitəsilə verilmiĢ 130 milyon manat güzəĢtli kredit vəsaitinin 28.3%-i sənaye məhsullarının istehsalı 
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və emalı, 15.2%-i kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı, 17.4%-i kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalı, 0.7%-i turizm infrastrukturunun inkiĢafı, 36.9%-i xidmət və infrastruktur sahələrinin ink-

iĢafı, 1.5%-i isə kütləvi informasiya vasitələrinin inkiĢafına yönəldilmiĢdir. Bu kreditlər hesabına 

8499 yeni iĢ yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuĢdur.  

―Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Qanunu‖nun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 dekabr 2009-ci il tar-

ixli 187 nömrəli Fərmanının 2.12.3.1.1-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa 

Kömək Milli Fonduna sahibkarlığın inkiĢafı ilə bağlı xərclər üçün dövlət büdcəsindən 44,0 mln. man-

at vəsaitin ayrılması təmin olunmuĢdur. 

2010-cu il ərzində Fondun xəzinə hesabına 755 mln. manat vəsait qaytarılmıĢdır. ―Azərbaycan 

Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitinin istifadəsi Qaydaları‖nın 1.7-ci bəndinə 

əsasən qaytarılan kredit vəsaitləri və digər daxilolmaların 710,0 mln manatı sahibkarlıq subyektlərin-

in investisiya layihələrinin güzəĢtli Ģərtlərlə maliyyələĢdirilməsi məqsədilə istifadə olunmuĢdur. 

2010-cu il ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən maliyyələĢdirilməsinə qərar ver-

ilmiĢ investisiya layihələrinin ümumi kredit tələbatı 140.100.900 manat, həmçinin Azərbaycan respu-

blikasının iqtisadi rayonları üzrə 135.878.900 manat (97%) təĢkil etmiĢdir. 

2010-cu il ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun hesabına kredit təĢkilatları vasitəsilə 

respublikanın 58 Ģəhər və rayonu üzrə 1430 sahibkarlıq subyektinin investisiya layihəsinin 

maliyyələĢdirilməsinə 115,0 mln. manat məbləğində güzəĢtli kreditlər verilmiĢdir.  

MaliyyələĢdirilmiĢ layihələrin xüsusi çəkisi 99.7%-i, verilmiĢ güzəĢtli kredit vəsaitlərinin 99.8%-

i regionların payına düĢmüĢdür. GüzəĢtli kreditlər hesabına maliyyələĢdirilən investisiya layihələrinin 

həyata keçirilməsi nəticəsində 5609 yeni iĢ yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuĢdur. Yaradılacaq ye-

ni iĢ yerlərinin 99,6 %-i respublikanın regionlarının payına düĢür. 

2010-cu il ərzində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı yönümlü 1303 layihənin 

maliyyələĢdirilməsinə 55,65 mln. manat, sənaye məhsullarının istehsalı yönümlü 94 layihənin 

maliyyələĢdirilməsinə 23,45 mln manat, xidmət və infrastruktur sahələrinin inkiĢafı yönümlü (müasir 

soyuducu və taxıl anbarları komplekslərinin yaradılması) 14 layihənin maliyyələĢdirilməsinə 22,73 

mln. manat, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı yönümlü 16 layihənin maliyyələĢdirilməsinə 10,35 

mln. manat və turizm infrastrukturunun inkiĢafı yönümlü 3 layihənin maliyyələĢdirilməsinə 2,82 mln. 

manat vəsait istifadə edilmiĢdir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, 2010-cu ildə verilmiĢ güzəĢtli kreditlərin 88,7 mln manatı (77,2%-i) aqrar 

sektorun inkiĢafına yönəldilmiĢdir ki, bu da öz növbəsində gələcəkdə kənd təsərrüfatı məhsullarının 

idxalını azaldaraq ixracla əvəz olunmasına təkan verəcəkdir. 

Kreditlər hesabına maliyyələĢdirilən investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi nəticəsində 

yaradılacaq yeni iĢ yerlərinin 87,5%-i aqrar sahənin, o cümlədən 70.8%-i kənd təsərrüfatı məhsul-

larının istehsalı, 7,9%-i kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı, 8,8%-i infrastruktur (soyuducu və taxıl 

anbarları) sahələrinin payna, 11,8%-i sənaye məhsullarının istehsalı və emalının, 0,7%-i isə turizm 

infrastrukturunun inkiĢafı sahələrinin payına düĢmüĢdür. 

2010-cu il ərzində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına 2009-cu il ilə müqayisədə2,5 dəfə 

çox, yəni 55,65 mln. manat güzəĢtli kreditlər verilmiĢdir. 2011-ci ildə aqrar sahəni inkiĢaf etdirmək 

məqsədilə verilən güzəĢtli kreditlər verilmiĢ bütün kredit vəsaitinin 77,1%-ni təĢkil edir. Bu göstərici 

2009-cu ilin eyni dövrü ilə müqayisədə aqrar sahənin inkiĢafına verilmiĢ güzəĢtli kreditlərdən müsbət 

keyfiyyət nəticələri ilə fərqlənmiĢ, güzəĢtli kreditlər daha qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan, iqtisadi 

cəhətdən daha səmərəli olan infrastruktur, emal vəistehsal sahələrinin yaradılmasına 

yönləndirilmiĢdir. 
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2010-cu il ərzində güzəĢtli Ģərtlərlə maliyyələĢdirilmiĢ investisiya layihələrinin 2,4%-i iri həcmli 

(kredit məbləği 81,45 mln. manat), 95.2%-i kiçik həcmli (kredit məbləği 17,6 mln. manat), 0,6%-i 

orta həcmli (kredit məbləği 1005 min manat) və 1,8%-i böyük həcmli (kredit məbləği 15,0 mln man-

at) olmuĢdur.  

Regionlarda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə, xüsusilə də kiçik sahibkarlıqla məĢğul olanlar artmıĢ, 

2010-cu ildə güzəĢtli kreditlər hesabına maliyyələĢdirilmiĢ investisiya layihələrinin böyük bir hissəsi 

kiçik sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məĢğul olanların payına düĢmüĢdür. 2010-cu ildə kiçik həcmli kredit-

lərin məbləği 2009-cu il ilə müqayisədə 1,9 dəfə artaraq 17,6 mln. manata çatmıĢdır. 

Respublikada ən müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan emal, infrastruktur və istehsal sa-

hələrinin yaradılması, dünya ölkələrinin qabaqcıl təcrübəsinin ölkəyə gətirilməsi məqsədilə 2009-

2010-cu illərdə Fondun güzəĢtli kreditləri hesabına müasir texnologiyaların tətbiqinəəsaslanan 112 

investisiya layihəsimaliyyələĢdirilmiĢdir.  

Belə ki, ümumi tutumu 85 min ton olan 25 müasir soyuducu anbar komplekslərindən tutumu 

41,5 min ton olan 15-i istifadəyə verilmiĢdir.2010-cu il ərzində tutumu 267 min ton olan 17 taxıl 

anbar komplekslərindən tutumu 139 min ton olan 13-ü istifadəyə verilmiĢdir.  

 2011-ci ilin əvvəlində Fond tərəfindən maliyyələĢdirilmiĢ və tikilməkdə olan quĢçuluq 

təsərrüfatlarının nəzərdə tutulan illik istehsal gücü 15,9 min ton, respublikada fəaliyyət göstərən 

quĢçuluq təsərrüfatlarının illik istehsal gücü isə 52 min ton, təĢkil edir. Əhalinin quĢ ətinə olan 

tələbatının yaxın gələcəkdə ildə 100 min tonadək çatacağını, mövcud və gələcəkdə yarana biləcək quĢ 

əti idxalının qarĢısının alınmasını nəzərə alsaq bu sektorun daha da möhkəmləndirilməsinə ehtiyac 

duyulduğunu görərik. Mövcud quĢçuluq təsərrüfatlarının damazlıq yumurtaya olan tələbatının 30 mi-

lyon ədədi daxili istehsal hesabına, qalan hissəsi isə idxal hesabına təmin olunur. Fond tərəfindən bu 

sektor üzrə maliyyələĢdirilmiĢ layihələrin reallaĢdırılması nəticəsində 60 mln. ədəd damazlıq yumurta 

istehsalı əlavə olaraq mümkün olacaqdır və 2012-ci ildən sonra bu sektora olan tələbat daxili istehsal 

hesabına təmin ediləcəkdir. 

2. Ölkəmizdə sahibkarlığın maliyyə problemlərinin həlli yolları.  

Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankı, Ġslam ĠnkiĢaf 

Bankı və s. kimi bir sıra beynəlxalq maliyyə-kredit qurumları Azərbaycanda neft bölməsindən kənar-

da fəaliyyət göstərən sahələrin inkiĢaf etdirilməsində yaxından iĢtirak edirlər. Ölkəmiz müstəqillik 

əldə etdikdən sonrakı dövrlərdə, 1994-2010-cu illər ərzində 8,92 mlrd. ABġ dolları məbləğində 142 

kredit saziĢi imzalanmıĢdır. 73 layihənin həyata keçirilməsi baĢa çatmıĢ, qalanları isə hazırda icra 

olunmaqdadır(4, s.368). Bunlara baxmayaraq, hal-hazırda bu sahədə problemlərin mövcud olduğunu 

bilirik. Xarici sərmayəçilərin fəaliyyət sektorundan asılı olmayaraq, adətən yeni yaranan və gənc sa-

hibkarlıq müəssisələrinə kredit vermədiklərini də qeyd etmək lazımdır. Kredit ala bilmək üçün belə 

müəssisələrdən bir neçə illər ərzində uğurla fəaliyyət göstərmək və mövcud olmaq tələb edilir. Onu 

da qeyd etmək lazımdır ki, belə kreditləri almaq üçün həmin banklara sahibkarlıq müəssisəsinin 

iqtisadi fəaliyyətinin müxtəlif tərəfləri haqqında səlahiyyətli auditor firmaları tərəfindən tədqiq olun-

muĢ maliyyə sənədləri, alınacaq kreditlər əsasında aparılacaq iĢlərin əsaslandırılmıĢ biznes-planı və s. 

təqdim olunmalıdır. Respublikanınmilli mühasibat sisteminin Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı 

Standartlarına tam cavab verməməsi, həmçinin, geniĢ və əsaslandırılmıĢ biznes planların tərtibi üzrə 

mütəxəssislərin və təcrübənin çatıĢmaması bu sahədə müəyyən çətinliklər yaradır. Bir çox xarici 

sərmayəçilərin təqdim olunan layihəni tam maliyyələĢdirməməsi də yerli sahibkarlıq müəssisəsi üçün 

problemlər çətinliklərdən biridir. Son vaxtlar büdcə vəsaitlərindən ayırmalar hesabına bu problem 

qismən həll olunsa da, əksər özəl Ģirkətlər üçün bu çətinliklər hələ də problem olaraq qalır. Respu-

blikada kiçik və orta sahibkarlığın investisiya problemlərinin həlli mexanizmi hələ də axıradək iĢlənib 
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hazırlanmadığını da qeyd etmək lazımdır. Buna görə də belə qənaətə gəlirik ki, investisiyalardan isti-

fadəyə görə müxtəlif vergi güzəĢtlərinin tətbiqi, kredit dərəcələrinin azaldılması imkanlarının tapıl-

ması, cəlb edilmiĢ kredit resurslarının bölüĢdürülməsi və idarə olunması sisteminin son dərəcə 

sadələĢdirilməsi və s. tədbirlərin görülməsi çox mühüm məsələlərdəndir. 

Sahibkarlığın inkiĢafı üzrə maliyyə problemlərinin həlli yolları da bank vəsaitlərinin mühüm 

əhəmiyyət kəsb etdiyi sahələrdəndir. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının məlumatına görə 

hazırda Azərbaycanda 45 bank fəaliyyət göstərir. Azərbaycan iqtisadiyyatına kommersiya bankları 

tərəfindən kredit qoyuluĢları 2005-ci illə müqayisədə 2010-cu ildə 6,4 dəfə artaraq, 1440,9 mln. man-

atdan 9163,4 mln. manata qədər yüksəlmiĢdir. Uzunmüddətli kredit vəsaitlərinin həcmi isə, təhlil 

olunan dövrdə 2005-ci ildəki 527,7 mln. manatdan 2010-cu ildə 12,5 dəfə artaraq 6596,2 mln. manata 

çatmıĢdır(2, s.140). Nəticədə uzunmüddətli kreditlərin xüsusi çəkisi 2005-ci ildən 2010-cu ilə qədər 

36,6%-dən 72,0%-ə yüksəlmiĢdir. Bütün bu qeyd etdiklərimizi təqdirəlayiq hal kimi qiymətləndirmək 

lazımdır. Amma bunlara baxmayaraq, qeyd etmək lazımdır ki, bankların kredit faizlərinin dərəcəsi 

hələ də yüksəkdir. 2011-ci il yanvarın əvvəlində AMB-nin yenidən maliyyələĢdirilməsi dərəcəsi 2% 

olduğu halda, kommersiya banklarının kredit faizlərinin dərəcəsi 20%-24% civarındadır. Hesab edirik 

ki, beynəlxalq təcrübədə olduğu kimi, kommersiya banklarının kredit faizlərinin dərəcəsi bütünlükdə, 

o cümlədən uzunmüddətli kreditlər üzrə dövlət tərəfindən tənzimlənməlidir. ĠnkiĢaf etmiĢ bazar 

iqtisadiyyatlı ölkələrdə olduğu kimi, AMB-nin faiz dərəcəsi ilə kommersiya banklarının faiz 

dərəcələri arasındakı nisbət dövlət tərəfindən normativ qaydalarla tənzimlənməlidir. Həmçinin kredit 

dərəcələri bölgələrdən asılı olaraq, onun təyinatından, eləcə də mülkiyyət formasından differensasiya 

edilməlidir. 

Hal-hazırda ölkədə sahibkarlığın investisiya problemlərinin həlli istiqamətində səmərəli və ciddi 

addımlar ata bilən çox sayda ixtisaslaĢmıĢ mikrokreditləĢmə maliyyə qurumlarının yaradılmasına 

ehtiyac vardır. Azərbaycanda belə bir təcrübənin artıq mövcud olmasına baxmayaraq, onun daha da 

geniĢləndirilməsi və effektiv sisteminin qurulması çox vacibdir. 

Kiçik sahibkarlığın maliyyə problemlərinin həllində kredit ittifaqlarının yaradılması mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Kiçik sahibkarlıqla məĢğul olan fiziki Ģəxslərin qarĢılıqlı maliyyə köməkliyinə 

əsaslanan həmin ittifaq qeyri-bank təĢkilatı forması kimi çıxıĢ edir. Bu da öz növbəsində, kredit itti-

faqının vəsaitindən bu ittifaqa daxil olmayan Ģəxslər istifadə edə bilməzlər deməkdir. 

Kredit kooperativlərinin yaradılması hazırda sahibkarlıq fəaliyyətinin daha səmərəli təĢkili üçün 

Ģərait yaratmıĢdır. Sahibkarlar bilməlidirlər ki, məsələn, kənd təsərrüfatında ərazi xüsusiyyətləri 

nəzərə alınmaqla onlardan biri taxılçılıqla, baĢqası yemçiliklə, üçüncüsü heyvandarlıqla, dördüncüsü 

südçülüklə, beĢincisi emalla, altıncısı müvafiq xidmətlə məĢğul olur.Yəni, bir sözlə onlar azad 

rəqabət Ģəraitində bir-biriləri üçün rəqib kimi çıxıĢ etmirlər. Ümumi maraq naminə onlar könüllü 

birləĢərək müxtəlif kooperativlər yaradırlar ki, belə kooperativlərdən biri də kredit kooperatividir. 

Bununla əlaqədar Respublika Prezidentinin 22 iyul 2000-ci il tarixli Fərmanı ilə ―Kredit Ġttifaqı 

haqqında‖ müvafiq qanun qəbul edilmiĢdir. Həmin qanuna görə, Kredit Ġttifaqı anlayıĢı mənafe 

ümumiliyi əsasında könüllü birləĢən fiziki Ģəxslərin və kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi 

Ģəxslərin sərbəst pul vəsaitini cəmləĢdirmək yolu ilə özlərinin qarĢılıqlı kreditləĢdirilməsi üçün 

yaradılan bank olmayan kredit təĢkilatıdır. 

Hazırda ölkədə kənd təsərrüfatı istehsalçılarının 30-dan çox belə təĢkilatı mövcuddur. Həmin itti-

faqların səmərəli fəaliyyəti üçün əlveriĢli investisiya mühitinin yaradılması qarĢıda duran ən mühüm 

vəzifələrdən biridir. 

Hər hansı bir maliyyə qurumu tərəfindən verilməsindən baxmayaraq bütün hallarda kreditlər risk 

amili ilə bağlıdır. Kredit riski ödəniĢin ləngiyə və ya ümumiyyətlə qaytarılmayacağı ehtimalını 
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göstərir, bu isə öz növbəsində xoĢagəlməz surətdə bankın likvidliyində əks oluna və pul vəsaitlərinin 

hərəkətində problemlərə gətirib çıxara bilər. Maliyyə xidmətləri strukturunda innovasiyalara bax-

mayaraq, kredit riski hələ də bank problemlərinin əsas səbəbi kimi qalmaqdadır(5, s.123). Risk 

dərəcəsini azaltmaq məqsədilə dövlət risklərin idarə edilməsinin optimal sistemini tərtib etməli və 

bununla da sahibkarlar üçün əlveriĢli biznes Ģəraiti yaratmalıdır. 

3. Sahibkarlıq fəaliyyətini özndə əks etdirən investisiya layihələrinə maliyyə vəsaitlərinin 

cəlb edilməsininəsas aspektləri.  

Azərbaycan respublikasının sosial-iqtisadi inkiĢafını nəzərə alaraq sahibkarlığın dəstəklənməsi 

üçün 2011-ci ildə 125 milyon manat güzəĢtli kredit vəsaiti iqtisadiyyatın aĢağıdakı müəyyən sa-

hələrinin inkiĢafına yönəldilməsi nəzərdə tutulmuĢdur:  

1. Müasir tələblərə cavab verən texnologiyaların tətbiqi nəticəsində digər sənaye məhsullarının 

istehsalı (qablaĢdırma, yüngül sənaye və baĢqasahələr);  

2. Kənd təsərrüfatı məhsullarının intensiv istehsalı, həmçinin, ətlik və südlük cinsdən olan iri 

buynuzlu heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması,damazlıq təsərrüfatlarının inkiĢaf etdirilməsi, 

damazlıq və ətlik quĢçuluq təsərrüfatlarının yaradılması və yeni texnologiyaların tətbiqi ilə yenidən 

inkiĢaf etdirilməsi, intensiv bağçılıq, tərəvəzçilik toxumçuluq və tingçilik təsərrüfatlarının daha da 

müasirləĢdirilməsi. 

3. Kiçik sahibkarlığın dəstəklənməsi və kiçik həcmli kreditlərin verilməsi.  

4. Meyvə və tərəvəz məhsullarının saxlanılması üçün soyuducu anbar komplekslərinin, bir sözlə, 

müasir tələblərə cavab verən infrastruktur sahələrinin yaradılması; 

5. Müasir texnoloji və keyfiyyət tələblərinə cavab verən çörək istehsalı müəssisələrinin yaradıl-

ması; 

6. Ġxrac yönümlü və rəqabət qabiliyyətli yeyinti məhsullarınınistehsalı, o cümlədən, müasir mey-

və və tərəvəz məhsullarının yeni texnologiyaların tətbiqi ilə yenidən qurulması və emal 

müəssisələrinin yaradılması, müalicəvi, mineral və süfrə sularının yeni texnologiyaların tətbiqi ilə 

yenidən qurulması və bu suların mənbəyində qablaĢdırılması üzrə müasir müəssisələrinin yaradıl-

ması.  

Hesab edirik ki, 2011-ci ildə Azərbaycan sahibkarları üçün müasir texnologiyaların tətbiqi sa-

həsində addımlar atılacaqdır. 

Sahibkarlığın maliyyə təminatının möhkəmləndirilməsində ―Azərbaycan Ġnvestisiya ġirkəti‖ 

ASC-nin böyük rolu var.―Azərbaycan Ġnvestisiya ġirkəti‖ yeni müəssisələrin yaradılması məqsədi ilə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 mart 2006-cı il tarixli 1395 nömrəli Sərəncamı ilə 

yaradılmıĢdır. ―Azərbaycan Ġnvestisiya ġirkəti‖ ölkənin qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən 

səhmdar cəmiyyətlərin maddi-texniki bazasının təkmilləĢdirilməsi və inkiĢaf etdirilməsi, ölkəyə xari-

ci investisyaların, müasir avadanlıq və texnologiyaların cəlb edilməsi, Azərbaycanın investisiya im-

kanlarının təbliği istiqamətində müvafiq tədbirlər görülmüĢ, eləcə də ġirkətin qarĢısında qoyulan 

vəzifələrin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə AĠġ tərəfindən keçən illər ərzində investisiya fəaliyyəti 

uğurla davam etdirilmiĢdir.Həmçinin, AĠġ tərəfindən müxtəlif dövlət proqramlarının, xüsusilə də 

―Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət 

Proqramı‖, ―2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 

təminatına dair Dövlət Proqramı‖, və ―2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun 

azaldılması və davamlı inkiĢaf Dövlət Proqramı‖nın icrası ilə bağlı mühüm iĢlər görülmüĢdür. 2010-

cu il ərzində AĠġ-in səhmdar olduğu müəssisələrdə planlaĢdırılmıĢ layihələr üzrə iĢlər davam 

etdirilmiĢ, 3 yeni Təsis Müqaviləsi imzalanmıĢ və 2 müəssisə istismara verilmiĢdir. Beləliklə, AĠġ 

fəaliyyətə baĢladığı dövrdən 2010-cu ilin sonuna qədər Ģirkətin iĢtirak etdiyi layihələr üzrə yerli və 
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xarici investorlarla birgə ölkə iqtisadiyyatına 488.3 mln manat investisiya yatırılmıĢdır. Bu investis-

iyalar nəticəsində 1000-dnə çox yeni iĢ yeri yaradılmıĢdır. 

AĠġ tərəfindən 13,4 mln. ABġ dolları məbləğində investisiya yatırımı hesabına Ģirkətin ni-

zamnamə kapitalının 45,34% payın əldə olunması nəzərdə tutulur. Yerli səhmdar 2,75 mln. ABġ dol-

ları məbləğində investisiya yatıraraq 9,32 % pay əldə etmiĢdir. Xarici investor isə layihəni 13,4 mln. 

ABġ dolları dəyərində müasir avadanlıqla təchiz etməklə45,34 % payın sahibi olmuĢdur. Layihə 

çərçivəsində 205 iĢ yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. 

AparılmıĢ hesablamalar əsasında yaxın və orta perspektivdə SKMF-nin resurslarının iqtisadiy-

yatın aĢağıdakı sahələri üzrə təqdim olunacaq investisiya layihələrinin maliyyələĢdirilməsinə yönəld-

ilməsi məqsədə uyğundur: 

1.Kənd təsərrüfatı sektorunda investisiya layihələrinin maliyyələĢdirilməsi.  

Ġntensiv heyvandarlıq (müasir südlük və ətlik heyvandarlıq, damazlıq təsərrüfatlarının yaradıl-

ması və yaxud inkiĢaf etdirilməsi), sənaye quĢçuluğu(quĢçuluq fabriklərinin inkiĢafının dəstəklənməsi 

və damazlıq broyler təsərrüfatlarının yaradılması), əkinçilik (kartof, qarğıdalı, günəbaxan, çəltik), 

meyvəçilik (intensiv meyvə bağlarının salınması üçün tinglik təsərrüfatlarının inkiĢafı), tərəvəzçilik 

və bostançılıq, dənli bitkiçilik(taxılçılıq və taxılın tədarükü) və texniki bitkiçilik(pambıqçılıq, tü-

tünçülük), baramaçılıq (o cümlədən peyvənd ting bağlarının salınması) və s. 

2. Yeyinti sənayesi üzrə investisiya layihələrinin maliyyələĢdirilməsi. 

Un və un məmulatları (çörək, makaron, biskvit məmulatları və s.), ət və ət məhsulları (kolbasa-

sosis məmulatları və s.), süd və süd məhsulları (yağ, pendir, xama, kəsmik və s.), və qənnadı məmu-

latları (konfet, Ģokolad və s. müxtəlif Ģirniyyat məhsulları) istehsalı, meyvə, tərəvəz, bostan məhsul-

larının konservləĢdirilməsi, alkoqollu və sərinləĢdirici içkilər, təbii meyvə və tərəvəz Ģirələri istehsalı, 

Ģərabçılıq məhsulları istehsalı (kiçik və orta həcmli Ģərab istehsalı müəssisələrinin yaradılması yaxud 

inkiĢaf etdirilməsi, üzüm Ģirəsi və üzüm sirkəsi istehsalı), müxtəlif çeĢidli bitki yağları istehsalı 

(günəbaxan, qarğıdalı, zeytun), dondurulmuĢ ərzaq, niĢasta, heyvandarlıq üçün yem (xüsusilə qarıĢıq 

yem) istehsalı və düyü emalı müəssisələrinin yaradılması, yaxud inkiĢaf etdirilməsi və s. 

3. Yüngül sənaye üzrə konkret investisiya layihələrinin maliyyələĢdirilməsi. 

Yun və gön-dəri emalı müəssisələrinin yaradılması yaxud inkiĢaf etdirilməsi, toxuculuq (tekstil 

sənayesi) və s. 

4. Kimya sənayesi üzrə investisiya layihələrinin maliyyələĢdirilməsi. 

AĢılayıcı və boyayıcı ekstraktlar, boyalar və laklar istehsalı, kauçuk, rezin və onlardan hazırlanan 

məmulatlar istehsalı, plastik kütlələr və onlardan hazırlanan məmulatlar istehsalı, müxtəlif yuyucu 

vasitələr istehsalı və s. 

5. MaĢınqayırmasənaye si üzrə investisiya layihələrinin maliyyələĢdirilməsi. 

Kənd təsərrüfatı texnikalarının və kənd təsərrüfatı maĢınları üçün ehtiyat hissələrin istehsalı və s. 

6. Yerli xammala əsaslanan tikinti materialları istehsalı üzrə investisiya layihələrinin mali 

yələĢdirilməsi. 

Bina və tikililər üçün müxtəlif divar materiallarının istehsalı, mineral – tikinti xammalının (qum, 

çınqıl, müxtəlif daĢ və mərmər) çıxarılmasına əsaslanan sahələr və s. 

7. Ağac emalı və mebel istehsalı üzrə investisiya layihələrinin maliyyələĢdirilməsi. 

Mebel istehsalı (müasir tələblərə cavab verən müxtəlif çeĢidli mebel istehsalı). 

8. Xidmət sahələri üzrə konkret investisiya layihələrinin maliyyələĢdirilməsi. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanılması üçün anbar təsərrüfatı infrastrukturunun yaradılması 

və s. 
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4. Sahibkarlığın inkiĢafına birbaĢa təsir edən investisiya mənbələrinin formalaĢması 

halları. 

Hazırda respublika iqtisadiyyatında investisiyanın əsas növləri kimi daxili və xarici investisiyalar 

çıxıĢ edirlər. 

Bütün mənbələr üzrə investisiya qoyuluĢlarının həcmi 2005-ci illə müqayisədə 2010-cu ildə 2,1 

dəfə çox, o cümlədən, daxili investisiyaların həcmi 3,5 dəfə, xarici investisiyaların həcmi isə 43% 

artmıĢdır. Elə bunun nəticəsi olaraq, investisiyaların həcmində daxili investisiyaların xüsusi çəkisi 

31,3%-dən (2005-ci ildəki göstərici) 52,5%-ə (2010-cu ildəki göstərici) yüksəlmiĢdir. 

Həyata keçirilən araĢdırmalar onu göstərir ki, 2005-2010-cu illər ərzində Azərbaycan iqtisadiy-

yatının inkiĢafına yönləndirilmiĢ daxili investisiyaların umumi dəyəri təqribən 31 mlrd. manat təĢkil 

edir. Bu da bütün mənbələr üzrə investisiya qoyuluĢlarının 49,2%-ni təĢkil edir. 

Onu da qeyd edək ki, müxtəlif mənbələrdən olan investisiyaların müqayisəli hesablamalarına 

baxsaq görərik ki, 2005-2010-cu illərdə ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafına qoyulan sərmayələrin 50%-

dən çoxu xarici ölkələrin və maliyyə qurumlarının payına düĢür. 

Maliyyə mənbələri üzrə istifadə edilmiĢ investisiyaların dinamikasının təhlili göstərir ki, 2005-ci 

il ilə müqayisədə 2010-cu ildə müəssisə və təĢkilatların vəsaitlərinin payı 31,7% azalaraq 82,6%-dən 

50,9%-ə enmiĢdir. Buna baxmayaraq investisiya mənbələri arasında onun payı digər mənbələrdən 

daha çoxdur. 

2005-ci illə müqayisədə 2010-cu ildə neft gəlirlərinin xeyli artması nəticəsində əsas kapitala 

yönəldilmiĢ investisiyaların maliyyə mənbələri arasında büdcə vəsaitlərinin payı 10 dəfəyə qədər 

artmaqla 3,4%-dən 32,9%-ə yüksəlmiĢdir. 

Baxmayaraq ki, son vaxtlar daxili investisiyaların xüsusi çəkisi xeyli artmıĢdır, araĢdırmalardan 

belə aydın olur ki, ölkə iqtisadiyyatında xarici investisiyalar daha yüksək əhəmiyyətə malikdirlər. 

Hesablamalar onu göstərir ki, 2005-2010-cu illər ərzində xarici investisiyaların umumi həcmi 37,2 

mlrd. ABġ dolları olmuĢdur ki, bu da ölkənin iqtisadiyyatına qoyulmuĢ investisiyaların ümumi 

həcminin 50,8%-ni təĢkil edir. 

Xarici investisiyaların strukturuna nəzər yetirsək görərik ki, maliyyə kreditlərinin həcminin 

2000-ci illə müqayisədə 2005-ci ildə 13,0 dəfə, 2010-cu ildə müvafiq olaraq 4,9 dəfə artmıĢ, onların 

xüsusi çəkisi 41,3%-ə yüksəlmiĢdir. Neft sənayesinə istiqamətləndirilən xarici investisiyaların payı 

2000-ci ildəki 59,0%-dən 2005-ci ildə 81,0%-ə qalxsa da, 2010-cu ildə bu göstərici 50,7%-ə 

enmiĢdir. Birgə və xarici investisiyalı müəssisələrin xüsusi çəkisi isə 2000-ci illə müqayisədə 4,7 faiz 

azalaraq 12,7%-dən 2010-cu ildə 8,0%-ə düĢmüĢdür. 

Yuxarıdakı qeydlərdən də aydın olur ki, 2000-2010 illər ərzində ölkədə iqtisadiyyatın inkiĢafına 

daxili və xarici mənbələrdən çox sayda investisiyalar yatırılmıĢdır. Bu da onu göstərir ki, ölkə 

iqtisadiyyatının maliyyə vəsaitləri ilə təmin olunması sahəsində hələ də tam yerinə yetirilməyən 

mövcud potensialı var. Amma bunlara baxmayaraq, mövcud faktiki Ģəraitin sahibkarlıq baxımından 

təhlili bu sahədə hələ də bir sıra problemlərin olduğunu göstərir. 

Bütün daxili maliyyə mənbələri arasında müəssisə və təĢkilatların öz vəsaitləri 2005-ci ildə 

82,6% olmuĢdur. 2010-cu ildə 31,7 faiz azalaraq 50,9%-ə enməsinə baxmayaraq, qeyd etmək 

lazımdır ki, hələ də bu statistik göstərici digər mənbələr üzrə müvafiq göstəricilərdən çox öndədir. 

Büdcədənin əsas kapitala istiqamətləndirilən vəsaitlərinin xüsusi çəkisinin artmasına baxmayaraq, 

ölkə iqtisadiyyatının investisiyalaĢmasında bank kreditlərinin xüsusi çəkisi 4,0%-6,5% civarındadır. 

Bu göstərici digər bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdən geri qalır, çünki digər ölkələrdə bank kreditlərindən 

investisiya mənbəyi kimi geniĢ istifadə olunur. Müqayisəli təhlilüçün Rusiyada bütün növ bank kred-

itlərinin həcmi ÜDM-in 10-12%-ni, Qərbi Avropa ölkələrində 80-120%-ni təĢkil etdiyini(3, s.159), 
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Azərbaycanda bu göstərici 2010-cu ildə bütünlüklə 22,0%, əsas kapitala kreditlər isə 1,6% olduğunu 

göstərə bilərik. 

Bununla yanaĢı, hesablamalar göstərir ki, ölkə iqtisadiyyatına istiqamətləndirilmiĢ xarici investis-

iyaların tərkibində sahibkarlıq fəaliyyətinə aid edilə biləcək bölmə, yəni birgə müəssisələr və xarici 

firmalar üzrə investisiyaların həcmi 2005-ci illə müqayisədə 2010-cu ildə 2,9 dəfə artaraq 230,5 mln. 

manatdan 659,6 mln. manata yüksəlsə də, onun payı qeyd olunan dövrdə təxminən 5%-11%civarında 

olmuĢdur. Bunu da qənaətbəxĢ saymaq olmaz. 

Ġnvestisiya mənbələri tərkibində əhalinin Ģəxsi vəsaitlərinin də xüsusi çəkisi çox azdır. Bu 

göstərici əsas kapitala yönəldilmiĢ investisiyanın ümumi həcminin 3,8%-nə bərabərdir. Belə ki, 2005-

ci illə müqayisədə bu göstərici 2010-cu ildə 12,5% artaraq 373,2 mln. manat təĢkil etmiĢdir. Əhalinin 

Ģəxsi vəsaiti xarici ölkələrin iqtisadiyyatına yatırılır, və ya xarici banklarda toplanır, belə ki, aparılan 

araĢdırmalar onu göstərir ki, səbəbindən asılı olmayaraq əhalinin Ģəxsi vəsaitinin daha çox hissəsi 

ölkə daxilində iĢgüzar fəaliyyətə yönəlməyərək ölkədən kənara çıxarılır. Respublika daxilində həmin 

yığımlar üçün əlveriĢli istifadə imkanı yaratmaq, eyni zamanda bir çox mövcud bürokratik əngəlləri 

ləğv etmək, bununla da bu vəsaitin böyük bir hissəsinin respublika daxilində investisiyalara 

çevrilməsinə, xüsusilə də hər hansı bir iĢgüzar fəaliyyət formasına yönəldilməsinə nail olmaq 

mümkündür. 

KreditləĢmə mexanizmlərdəki nöqsanlar, respublikada maliyyə sabitliyini təmin etmək məqsədilə 

sərt maliyyə tədbirlərinin həyata keçirilməsi, yüksək vergi dərəcələri nəticəsində əhalinin məcmu 

tələblərini məhdudlaĢdırmaq və s. Bu kimi hallar ölkədə mövcud vəziyyəti yaradan əsas 

səbəblərdəndir. 

Tədqiqatdan göründüyü kimi, daxili investisiya mənbələri baxımından ölkəmizdə milli sa-

hibkarlığın inkiĢafına yönələn iqtisadi Ģəraiti hələ də məqbul hesab etmək olmaz. Respublika 

iqtisadiyyatının iĢ adamları tərəfindən Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəldilən vəsait bütövlükdə ölkə 

iqtisadiyyatına yönəldilmiĢ daxili investisiyaların 3-4%-ni təĢkil edir. 

Respublikada sahibkarlığın inkiĢafı üçün biznesin institusional artım amillərinin inkiĢafına 

kömək etmək, kiçik və orta sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsinin maliyyə-kredit mexanizmini tək-

milləĢdirmək, eləcə də innovasiya sferasında kiçik və orta müəssisələrin yaranmasına və inkiĢafına 

yardım göstərmək zəruridir. Sahibkarlıqda maliyyə-kredit stimullaĢdırılmasını təkmilləĢdirmək və 

sahibkarlığın inkiĢafına dəstək vermək üçün aĢağıdakıların təmin edilməsini məqsədəuyğun sayırıq: 

-Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun və digər maliyyə qurumlarının fəaliyyətində Ģəffaflığı 

təmin etmək və onların kreditləĢmə mexanizmi prosedurlarını daha da sadələĢdirmək məqsədilə təd-

birlər iĢləyib hazırlamaq və s. 

- əsas kapitala investisiyaların strukturunda bank kreditlərinin xüsusi çəkisinin artımına nail 

olmaq və kredit faizləri dərəcəsinin aĢağı salınması üçün bütün tədbirləri görmək; 

- ölkəyə xarici investisiyaların qeyri-neft sektoruna cəlb olunması məqsədilə normativ-hüquqi 

aktlarda zəruri dəyiĢikliklər aparmaq; 

-iqtisadiyyatın daxili maliyyə mənbələrində büdcə vəsaitinin payını sabit saxlamaqla ondan 

effektiv istifadəyə nail olunmasını təmin etmək; 

- kredit ittifaqlarının fəaliyyətinin daha da geniĢlənməsi üçün ölkə ərazisində zəruri iĢgüzarlıq 

mühiti yaratmaq; 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA GÖMRÜK SĠYASƏTĠ 

VƏ GÖMRÜK ĠġĠNĠN TƏġKĠLĠ 

 

Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, onun suverenliyinin təmin edilməsi ölkədə aparılan gömrük 

siyasəti ilə də bilavasitə bağlıdır. Bütün bunlar nəzərə alınmaqla Azərbaycanda uğurlu gömrük 

siyasətinin təməli qoyulmuş, gömrük işinin təkmilləşdirilməsi, gömrük orqanlarının maddi-texniki və 

normativ-hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsi, ümumdünya gömrük sisteminə inteqrasiyası 

istiqamətində uğurlu addımlar atılmışdır. 

Açar sözlər: gömrük tarixi,gömrük işinin təşkili, Azərbaycanda gömrük siyasəti 

 

Нихад АЛИЕВ, 

магистр, Бакинский Государственный Университет 

 

ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА И ТАМОЖЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Экономическое развитие Азербайджана, обеспечение его суверенитета также непосред-

ственно связано с проводимой в стране таможенной политикой. Учитывая все это была за-

ложена основа благополучного фундамента таможенной политики в Азербайджане, пред-

приняты успешные шаги в области усовершенствования таможенного дела, укреплении ма-

териально-технической и нормативно-правовой базы таможенных органов, интеграции во 

всемирную таможенную систему. 

Ключевые слова: таможенная история, таможенной организации, Таможенная полити-

кав Азербайджане. 

 

Нихад АЛИЕВ, 

master, Baku State Universit 

 

CUSTOMS POLICY AND CUSTOMS ORGANIZATION  

OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

 

Economic development of Azerbaijan, ensuring of its solidarity are directly related to custom 

policy conducted in the country. Taking into account all these, it was laid the foundation of successful 

custom policy in Azerbaijan, and it was taken successfull steps in the direction of improving of cus-

tom work,strengthen of material-technical and normative-legal base of custom bodies and integration 

to the world custom system 

Key words: customs history, customs organization, Customs policy in Azerbaijan 

 

Gömrük iĢinin mahiyyəti və strukturunun izahı və əsaslandırılması məsələsi təkcə konseptual-

nəzəri məsələlərdən asılı deyil, həm də təcrübi əhəmiyyətə malikdir. 

Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin birinci maddəsinə görə, gömrük iĢi dedikdə - 

bütünlükdə gömrük siyasəti, habelə mal və nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının 
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gömrük sərhədindən keçirilməsi qaydaları və Ģərtləri, gömrük ödəniĢlərinin alınması, gömrük 

rəsmiləĢdirilməsi, gömrük nəzarəti və gömrük siyasətinin həyata keçirilməsinin digər vasitələri baĢa 

düĢülür. Bu qısa tərif gömrük iĢinin mahiyyətini bütünlükdə göstərməsədə, əsasən onu hərtərəfli 

izaha yaxındır. 

Dövlət sərhəddindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılması zamanı süni 

maneələrin qaldırılması, idxal-ixrac əməliyyatlarının müasir tələblərə uyğun münbit Ģəraitin yaradıl-

ması məqsədi ilə 2009-cu ilin 1 yanvar tarixindən ―bir pəncərə‖ sistemi tətbiq olunmağa 

baĢlanmıĢdır.  

Gömrük siyasətinin əsasını xarici ticarət fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin aĢağıdakı prin-

sipləri təĢkil edir: 

1) respublikanın xarici siyasətinin tərkib hissəsi olan vahid xarici ticarət siyasəti: 

2) xarici ticarət fəaliyyətinin vahid dövlət tənzimlənmə sistemi və onun həyata keçirilməsinə 

nəzarət: 

3) vahid valyuta nəzarət siyasəti: 

4) ölkənin gömrük ərazisinin bütövlüyü: 

5) xarici ticarət fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsində iqtisadi tədbirlərə üstünlük verilməsi: 

6) xarici ticarət fəaliyyəti iĢtirakçılarının bərabər hüquqlu olması və hər hansı formada ayrı-

seçkiliyə yol verilməməsi: 

7) xarici ticarət fəaliyyəti iĢtirakçılarının hüquq və qanuni maraqlarının dövlət tərəfindən 

qorunması: 

8) dövlətin və onun ayrı-ayrı orqanlarının xarici ticarət fəaliyyətinə yersiz müdaxiləsi nəticəsində 

onun iĢtirakçılarına və bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatına ziyan vurulmasının istisna edilməsi. 

Gömrük siyasəti dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə xidmət etməlidir.  

Ġlk baxıĢda gömrük iĢi mahiyyət etibarı ilə sadə görünür. Əslində isə sadə göründüyü qədər 

mürəkkəb və kompleks xarakterli olan gömrük iĢi, həm də elementlərinin eyni olması ilə diqqəti cəlb 

edir. Bu isə, gömrük iĢinin müxtəlif məqsədli məsələlərin həlli yolları ilə əlaqədə olması ilə bağlıdır. 

Gömrük iĢinin tərkibinə yuxarıda göstərilənlərdən baĢqa gömrük statistikası və Xarici Ġqtisadi 

Fəaliyyətin Mal Nomenklaturasının (XĠFMN) aparılması, qaçaqmalçılıq və gömrük iĢi sahəsindəki 

digər cinayətlərə qarĢı mübarizə, gömrük qaydalarının pozulması ilə bağlı iĢlərin icraata götürülməsi 

və baxılması da daxildir. Ancaq bu cür yanaĢsaq, onda gömrük iĢinin strukturunu nəzəri cəhətdən tam 

göstərə bilərik. Gömrük iĢinin mahiyyətini öyrənmək isə həm tələblər, həm də bu iĢlə tanıĢ olmaq 

istəyənlər üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ġndi isə gəlin gömrük iĢinin strukturunu araĢdıraq. 

Ümumilikdə gömrük iĢinin strukturu aĢağıdakı 12 blokda öz əksini tapmıĢdır: 

1) Gömrük siyasəti;  

2) Gömrük sərhədindən mal və nəqliyyat vasitələrinin keçirilməsi prinsipləri;  

3) Gömrük rejimləri;  

4) Gömrük-tarif tənzimlənməsi;  

5) Gömrük ödəniĢləri;  

6) Gömrük rəsmiləĢdirilməsi;  

7) Gömrük nəzarəti;  

8) Gömrük statistikası və xarici iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturası;  

9) Qaçaqmalçılıq və gömrük iĢi sahəsindəki digər cinayətlər;  

10) Gömrük qaydalarının pozulması və ona görə məsuliyyət;  

11) Gömrük qaydalarının pozulmasına görə iĢlərin icraatı;  

12) Gömrük qaydalarının pozulması üzrə iĢlərə baxılması. 
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 Sadalanan bu bloklar gömrük iĢinin təĢkilində nə qədər müstəqil hesab edilsə də, bir o qədər 

də Ģərti xarakter daĢıyır. Çünki onların adı, mahiyyəti, rolu və statusu müxtəlif olsa da, ümumilikdə 

gömrük iĢinin bütövlüyünə, daha geniĢ mənada isə ölkəmizin iqtisadi təhlükəsizliyinə xidmət edir. 

 Gömrük iĢinin ümumi səviyyəsi, mahiyyəti və strukturunu daha ətraflı Ģərh etmək üçün, 

gömrük iĢində istifadə olunan terminlərlə tanıĢ olmaq lazımdır. Azərbaycan Respublikası Gömrük 

Məcəlləsinin 17-ci maddəsində əsas terminlərin açılıĢı verilmiĢdir. Gömrük iĢinin təĢkilində istifadə 

olunan əsas terminlər aĢağıdakılardır:  

―gömrük ərazisi‖, ―gömrük sərhəddi‖, ―gömrük iĢi‖, ―gömrük siyasəti‖, ―gömrük 

qanunvericiliyi‖, ―gömrük xidməti‖, ―gömrük rəsmiləĢdirilməsi‖, ―gömrük ödəniĢləri‖, ―gömrük 

rüsumları‖, ―gömrük nəzarəti‖, ―gömrük rejimi‖, ―gömrük orqanları‖, ―gömrük sistemi‖ və s. 

Gömrük ərazisi dedikdə, həmin ölkənin gömrük qanunvericiliyinin tam həcmdə fəaliyyət 

göstərdiyi ərazi baĢa düĢülür. Bu cür yanaĢma, bilavasitə gömrük qanunvericiliyi normalarının 

əraziyə görə fəaliyyət hüdudlarını əks etdirir. 

Gömrük Məcəlləsinin 3-cü maddəsində deyilir: ―Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisi – 

Azərbaycan Respublikasının quru ərazisindən, daxili sulardan, Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan 

Respublikasına mənsub olan bölməsindən (o cümlədən onda yerləĢən adalar, süni adalar, qurğular və 

tikililər) və onların üzərindəki hava məkanından ibarətdir. AR ərazisində sərbəst gömrük zonaları və 

sərbəst anbarlar yerləĢə bilər. Bu məcəllə və gömrük iĢi üzrə Azərbaycan Respublikasının digər 

qanunvericilik aktlarında müəyyən edilən hallar istisna edilməklə sərbəst gömrük zonalarının və 

sərbəst anbarlarının əraziləri Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən kənarda yerləĢən 

ərazidir‖. 

Gömrük ərazisi anlayıĢının bu cür Ģərtləndirilməsi o deməkdir ki, digər xarakterli zonalar, 

məsələn xüsusi iqtisadi zonalar və s. gömrük ərazisinin bir hissəsidir. Belə xüsusi xarakterli zonaların 

fəaliyyətinin tənzimlənməsi müvafiq hüquqi qüvvəyə malik aktların qəbul edilməsi ilə həyata 

keçirilməlidir. 

Xarici gömrük sərhədi bilavasitə qonĢu olan dövlətlərin gömrük ərazisini ayırır və adətən dövlət 

sərhədi ilə üst-üstə düĢür. Xarici gömrük sərhədində dövlət sərhədi barədə qanunvericilikdə nəzərdə 

tutulmuĢ inzibatihüquqi rejim tətbiq edilir. Xarici gömrük sərhədinin qorunması gömrükçülər 

tərəfindən sərhəd qoĢunları ilə birgə həyata keçirilir.  

Daxili gömrük sərhədi gömrük ərazisinin daha içərilərində təĢkil edilir. Daxili gömrük sərhədi 

zərurəti, sərbəst gömrük zonası və sərbəst gömrük anbarı rejimlərinin tətbiqi zamanı meydana çıxır. 

Hüquqi statusuna görə daxili gömrük sərhədi xarici sərhədə bərabər tutulur; azad zonanın ərazisi 

sərhəd zonası kimi baxılır və oraya giriĢə xüsusi nəzarət-buraxılıĢ məntəqələrindən və icazə 

vərəqələri tətbiq edilməklə icazə verilir. Daxili gömrük sərhədi gömrükçülər tərəfindən azad gömrük 

zonasının hakimiyyət orqanları ilə birgə qorunur. Bir qayda olaraq gömrük iĢi icra hakimiyyəti 

orqanları tərəfindən həyata keçirilir (Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 7-ci maddəsinə 

görə). Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi icra strukturu kimi Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə tabedir. 

 Gömrük siyasəti - Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisində gömrük nəzarəti və mal 

dövriyyəsinin daha səmərəli tənzimlənməsi, daxili bazarın qorunması, milli iqtisadiyyatın inkiĢafının 

stimullaĢdırılması, dövlətin iqtisadi siyasətindən irəli gələn vəzifələrin həyata keçirilməsi, habelə 

gömrük iĢinin beynəlxalq normalara uyğun aparılmasıdır.  

Gömrük siyasətinin formalaĢdırılması və həyata keçirilməsində iĢtirak edən təĢkilatların 

məcmusu, habelə onun həyata keçirilmə metodları, səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən gömrük 

tənzimlənməsi üsullarının istifadə qaydaları gömrük siyasəti mexanizmi anlayıĢını yaradır. 
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Daxili bazarın qorunması və milli iqtisadiyyatın inkiĢafına əlveriĢli Ģəraitin yaradılması üçün 

gömrük siyasətinin aĢağıdakı formalarından daha çox istifadə olunur:  

1. Himayədarlıq - (proteksionizm);  

2. Sərbəst ticarət - (fritredizm) 

Himayədarlıq (proteksionist) gömrük siyasəti yerli istehsalın inkiĢafı üçün daha əlveriĢli Ģərait 

yaradılmasına yönəldilib. Bu siyasət idxal edilən mallara gömrük vergi və rüsumların qoyulmasının 

daha yüksək səviyyəsini tətbiq etməklə əldə edilir. 

Sərbəst ticarət siyasəti isə gömrük rüsumlarının minimum səviyyəsini nəzərdə tutur və daxili ba-

zara xarici malların daha çox cəlb edilməsinə təhrik edir. 

Gömrük hüququnun mənbələri sisteminin əsas elementlərinə aĢağıdakılar daxildir:  

1) ölkədaxili gömrük qanunvericiliyi;  

2) gömrük iĢi ilə bağlı ölkənin qoĢulduğu beynəlxalq hüquqi müqavilələr və saziĢlər. 

Bu gömrük qanunlarının ayrı-ayrı hüquqi normaları, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi 

tərəfindən qəbul olunan qanunlar Milli Məclisin qərarı ilə və ya Azərbaycan Respublikasının pre-

zidenti tərəfindən fərmanla təsdiq olunduqdan sonra tətbiq olunmağa baĢlayır. Belə ki, Milli Məclis 

tərəfindən 20 iyun 1995-ci ildə qəbul olunmuĢ ―Gömrük tarifi haqqında‖ Qanun Azərbaycan Respu-

blikası Milli Məclisinin 1064 saylı qərarı ilə, 10 iyun 1997-ci ildə Milli Məclisdə qəbul olunmuĢ 

Gömrük Məcəlləsi isə Azərbaycan Respublikası prezidentinin 25 iyul 1997-ci il 616 saylı Fərmanı ilə 

təsdiq olunduqdan sonra hüquqi qüvvəyə malik olmuĢdur. 

Gömrük-hüquq tənzimlənməsinin mexanizmində qanunaltı aktlar mühüm rol oynayır. Qanunaltı 

aktlar, qanunlardan yararlanmaq və onları inkiĢaf etdirmək üçün istifadə olunur və bu aktlar qanun-

lardan kənara çıxmamalıdır. Bu cür aktlar Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində qeydiy-

yatdan keçib, qeydiyyat nömrəsi almaqla təĢkilati-hüquqi cəhətdən zəmanət qazanır. Əks halda həmin 

aktların hüquqi gücü olmur. 

Gömrük münasibətlərini tənzimləyən qanunaltı aktlar aĢağıdakılardır:  

1. Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərmanları. Ölkə baĢçısının normayaradıcı 

fəaliyyətinin aktivliyi əsasən Gömrük Məcəlləsi qəbul edilən vaxtadək təsadüf edir. Həmin vaxtlarda 

prezident fərmanları gömrük münasibətlərinin əsas hüquqi tənzimləyicisi kimi yerinə yetirilirdi.  

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları. Bu qərarlarla daha çox gömrük 

siyasətinin və gömrük hüququnun əsas məsələləri tənzimlənir. Məsələn, ―Azərbaycan Respublikası 

ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13.VII.2000-ci il tarixli 124 saylı qərarı; ―Azərbaycan Respu-

blikası idxal-ixrac əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləĢdirilməsinə 

görə alınan yığımların miqdarı haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12.IV.2001-

ci il tarixli 80 saylı qərarı və s.  

3. Dövlət Gömrük Komitəsinin normativ aktları. 

Beynəlxalq ticarət dövriyyəsinin inkiĢafı, turist mübadiləsi, humanitar əlaqələr gömrük 

siyasətinin əsas istiqamətlərinin və müxtəlif dövlətlərin eyni tipli normativ aktlarının koordinasiyasını 

nəzərdə tutan gömrük qanunvericiliyinin eyniləĢdirilməsini vacib edir. Milli normaların unifikasiyası 

beynəlxalq hüquq prinsipləri və hökumətlərarası müqavilələrdən irəli gələn normalara əsaslanır. Milli 

gömrük-hüquq sisteminin eyniləĢdirilməsi beynəlxalq iqtisadi əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsi və 

inteqrasiya proseslərinin dərinləĢməsi üçün əlveriĢli Ģərait yaradır.  

Gömrük qaydalarının əsas eyniləĢdirmə vasitələri beynəlxalq müqavilələrin və ixtisaslaĢmıĢ 

beynəlxalq təĢkilatların tövsiyələridir. 

Azərbaycan Respublikasının gömrük sahəsində beynəlxalq hüquqi əməkdaĢlığı əsasən 4 
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istiqamətdə inkiĢaf edir:  

1) Beynəlxalq təĢkilatlar, o cümlədən Ümumdünya Gömrük TəĢkilatı ilə əməkdaĢlıq;  

2) Müstəqil Dövlətlər Birliyinin gömrük rəhbərləri Ģurası çərçivəsində əməkdaĢlıq;  

3) Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı çərçivəsində əməkdaĢlıq;  

4) Ayrı-ayrı dövlətlərin gömrük orqanları ilə ikitərəfli münasibətlər əsasında əməkdaĢlıq.  

Gömrük sahəsində tətbiq edilən normativ aktlara ilkin nəzarət daxili qanunvericiliyin qüvvədə 

olan beynəlxalq müqavilələrin müddəalarına uyğunsuzluq hallarını istisna etməyə imkan verir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 noyabr 2008-ci il tarixli 12 saylı  

«Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılıĢ məntəqələrindən keçirilən malların və 

nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında «bir pəncərə» prinsipinin tətbiqi haqqında» Fərmanına görə, . 

Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılıĢ məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat 

vasitələrinin yoxlanılmasında «bir pəncərə» prinsipi üzrə vahid dövlət orqanının səlahiyyətləri 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinə həvalə olunmuĢdur. Bu fərman 2009-cu ilin 

yanvar ayının 1-dən qüvvəyə minmiĢdir. 

Bütün gömrük tədbirlərinin (gömrük ödəniĢlərinin alınması, gömrük rəsmiləĢdirilməsi, gömrük 

nəzarəti və s.) həyata keçirilməsi üçün xüsusi gömrük orqanları yaradılır. 

Gömrük orqanları hüquq-mühafizə orqanı olub vahid sistem təĢkil edir. Bu sistemə aĢağıdakılar 

daxildir:  

- DGK  

- məhəlli, ixtisaslaĢmıĢ idarələr  

- gömrükxanalar  

- gömrük postları 

Azərbaycan Respublikasında gömrük iĢihüquq-mühafizə orqanları olub vahid sistem təĢkil edən 

gömrük orqanları tərəfindən həyata keçirilir. Gömrük orqanları gömrük ərazisində gömrük nəzarətini 

həyata keçirərək, mal dövriyyəsinin daha səmərəli tənzimlənməsini, daxili bazarın qorunmasını, milli 

iqtisadiyyatın stimullaĢdırılmasını, dövlətin iqtisadi siyasətindən irəli gələn vəzifələrin həyata 

keçirilməsini və beynəlxalq normalara uyğun gömrük fəaliyyətini təĢkil edirlər.  

Gömrük orqanlarıXĠF-in tənzimlənməsində bilavasitə iĢtirak etməklə əmtəə və xidmətlərin 

Azərbaycan Respublikası ilə xarici ölkələr arasındakı hərəkətini daha səmərəli Ģəkildə həyata 

keçirməyə zəmin yaradır. Gömrük orqanlarının əsas məqsədi ölkənin iqtisadi suverenliyini və iqtisadi 

təhlükəsizliyini qorumaqdır. Gömrük orqanları qaçaqmalçılıq və gömrük iĢi sahəsindəki digər cina-

yətlərə qarĢı mübarizə aparır, gömrük qaydalarının pozulması iĢlərinə baxır, baĢ vermiĢ cinayət 

iĢlərinin təhqiqatını aparır və əməliyyat-axtarıĢ fəaliyyətini həyata keçirirlər. Gömrük orqanlarının 

hüquq-mühafizə fəaliyyətinin məqsədi, gömrük iĢi sahəsində dövlət, inzibati, gömrük, mülki və digər 

hüquq sahələrinin normalarının tətbiqi, icrası, istifadəsi və onlara riayət olunmasıdır. 

Gömrük orqanlarına rəhbərliyi Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi həyata 

keçirir. Dövlət Gömrük Komitəsi Azərbaycan Respublikasında gömrük iĢi sahəsində dövlət siyasətini 

həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. Dövlət Gömrük Komitəsi ona həvalə edilmiĢ 

vəzifələri bilavasitə özü və ya tabeliyində olan gömrük orqanları, idarə və təĢkilatlar vasitəsi ilə 

həyata keçirir. 
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В статье показана зависимость налоговых поступлений от различных макроэкономиче-

ских показателей. Дана оценка полученной взаимосвязи, предпринята попытка апробировать 

методику прогнозирования налоговых поступлений в государст-венный бюджет Азербай-

джанской Республики на основе эконометрического моделиро-вания. Полученные данные мо-
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metodikasının sınağına cəhd göstərilmişdir. Alınmış nəticələr yeni il üçün Dövlət Büd-cəsinin 
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article also presents the evaluation of the interrelation, an attempt to test the forecasting methodolo-
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Данная работа посвящена анализу и прогнозированию налоговых поступлений в бюджет 

Азербайджанской Республики. Актуальность работы заключается в том, что налоги являются 

основным источником доходов бюджета любой страны, в том числе и Азербайджанской Рес-

публики. В настоящее время одной из наиболее важных проблем экономики Азербайджанской 

Республики является увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет за счет 

развития не нефтяного сектора. Недоотчисления из-за падения цен на нефть по линии нефтя-

ного сектора должны компенсироваться за счет увеличения поступлений от не нефтяного сек-

тора, что позволит исполнение прогноза по налоговым поступлениям в госбюджет. 

Для управления объѐмом налоговых поступлений с целью их увеличения можно выделить 

несколько основных факторов. Определить степень воздействия каждого факто-ра возможно с 

помощью априорного анализа. В этом случае может применяться коллек-тивная мысль экс-

пертов, которая облегчает выбор наиболее обоснованных факторов [2,4]. 

На первом этапе обоснуем отобранные для исследования факторы и проведем корреляци-

онный анализ данных факторов. Включение в уравнение множественной регрессии того или 

иного набора факторов связано прежде всего с представлением исследователя о природе взаи-

мосвязи моделируемого показателя с другими эконо-мическими явлениями. Однако теорети-

ческий анализ часто не позволяет однозначно ответить на вопрос о количественной взаимосвя-

зи рассматриваемых признаков и целесообразности включения фактора в модель. Поэтому от-

бор факторов обычно проводится в две стадии: на первой стадии отбираются факторы исходя 

из сути проблемы; на второй - на основе матрицы показателей корреляции и определения  -

статистики для параметров регрессии. 

Включаемые во множественную регрессию факторы должны объяснить вариацию незави-

симой переменной. Если строится модель с набором    факторов, то для нее рассчитывается 

показатель детерминации     который фиксирует долю объясненной вариации результативно-

го признака за счет рассматриваемых в регрессии    факторов. Влияние других, не учтенных в 

модели факторов, оценивается как      с соответст-вующей остаточной дисперсией   . При 

дополнительном включении в регрессию      фактора коэффициент детерминации должен 

возрастать, а остаточная дисперсия умень-шаться:     
    

   и      
    

   

В качестве источников информации взяты некоторые макроэкономические пока-затели 

социально-экономического развития Азербайджана из публикаций службы госу-дарственной 

статистики, характеризующих социально-экономическое положение Азербайджанской Рес-

публики. Результирующей (эндогенной) переменной     будем счи-тать налоговые поступле-

нии в бюджет Азербайджанской Республики с 2000 по 2015 года [5,6,7]. 

Для построения регрессионной модели будем применить эконометрический пакет Eviews 

8, который обеспечивает особо сложный и тонкий инструментарий обработки данных, позво-

ляет выполнять регрессионный анализ, строить прогнозы в Windows-ориентированной компь-

ютерной среде [6,10].  

На основании экономического анализа предположим, что на объем налоговых поступле-

ний влияют факторы валовой внутренний продукт (ВВП), инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников финансирования и численность занятого населения в экономике. Вы-

бранные нами  факторы, влияют на налоговые поступления тем или иным способами. Напри-

мер,  при прочих равных условиях рост ВВП влечет рост поступлений по налогу на добавлен-

ную стоимость, поступлений налога на прибыль, а также рост налога на доходы физических 

лиц, завышение инвестиционных расходов приводит к сокращению балансовой прибыли 
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предприятия, то есть, в конечном счете, величины налога на прибыль и увеличение поступле-

ний в бюджет за счет налога на имущество, численность занятых в экономике   влияет на объем 

поступлений по налогу на прибыль и налогу на доходы  физических лиц. Будем исследовать 

влияние этих переменных на налоговых поступлений Азербайджана (таблица 1). 

Для получения прогнозных оценок построим многофакторные модели множест-венной ре-

грессии на основании рядов динамики объема налоговых поступлений в зави-симости от пред-

варительно отобранных факторов. 

Введем следующие обозначения: Доходы бюджета:   ,  налоговые поступление  в бюд-

жет:      (зависимая переменная), валовой внутренний продукт:    , инвестиции в основной 

капитал за счет всех источников финансирования:    , численность занятого населения в 

экономике:     (независимые переменные), доля налоговых поступлений в доходах  бюджета 

в процентах    .   

В следующей таблице введены исходные временные ряды для  построения модели. 

 

 
BR TAX PER GDP INV NEE 

2000 714,6 574,4 80,38 4718,1 1289,8 3855,5 

2001 784,8 714,0 90,98 5315,6 1454,5 3891,4 

2002 910,2 835,5 91,79 6062,5 2718,0 3931,1 

2003 1220,9 1005,5 82,36 7146,5 4249,3 3972,6 

2004 1509,5 1232,2 81,63 8530,2 5820,3 4016,9 

2005 2055,2 1756,2 85,45 12522,5 6733,4 4062,3 

2006 3868,8 3047,8 78,78 18746,2 7415,6 4110,8 

2007 6006,6 5212,7 86,78 28360,5 10353,9 4162,2 

2008 10762,7 6725,0 62,48 40137,2 13328,0 4215,5 

2009 10325,9 5128,2 49,66 35601,5 10475,0 4271,7 

2010 11403,0 5266,8 46,19 42465,0 14118,9 4329,1 

2011 15700,7 6395,3 40,73 52082,0 17048,8 4375,2 

2012 17281,5 6975,0 40,36 54743,7 20251,1 4445,3 

2013 19496,3 7654,2 39,26 58182,0 21974,2 4521,2 

2014 18400,6 8370,2 45,49 59014,1 17615,8 4602,9 

2015 17156,8 8432,5 49,15 54352,1 15957,0 4671,6 

 

Таблица 1.  Исходные временные ряды показателей. Источник. Официальный сайт Гос-

комстата Азербайджанской Республики 

 

Статистический анализ таблицы 1 показывает, что в 2000-2007 годах доля налоговых по-

ступлений в доходах бюджета составлял около 80%, а  последние годы составляет около 40%. 

Бюджетная нагрузка выпадающих на налоги,  в связи с  нефтяными доходами, уменьшалась. 

На рисунке 1 отображены графики исследуемых временных рядов. 
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Рисунок 1. Графики исходных временных рядов. TAX-объем налоговых поступлений, 

GDP- валовой внутренний продукт (ВВП), ĠNV-инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования, NEE-Численность занятого населения в экономике. 

 

Количественное описание рисунка 1 наводит на мысль, что все ряды исследуемых показа-

телей не имеют постоянного математического ожидания, но имеют восходящий линейный 

тренд, из чего возможно сделать предварительный вывод о том, что все ряды будут нестацио-

нарными. 

Анализ коррелограммы исходных временных рядов также показывал нестацио-нарность 

исходных временных рядов. 

В результате проведѐнного корреляционного анализа было установлено, что на объѐм 

налоговых поступлений в бюджет Азербайджанской Республики оказывают боль-шое влияние 

все факторы и одновременно имеется сильная межфакторная корреляция (таблица 2). 

 

 TAX GDP INV NEE 

TAX 1.000000 0.979074 0.940269 0.956321 

GDP 0.979074 1.000000 0.974319 0.962604 

INV 0.940269 0.974319 1.000000 0.930211 

NEE 0.956321 0.962604 0.930211 1.000000 

Таблица 2.  Матрица парных коэффициентов корреляции Пирсона 

 

Существует ряд подходов преодоления сильной межфакторной корреляции. Самый про-

стой путь устранения мультиколлинеарности состоит в исключении из модели одного или не-

скольких факторов. Используем стандартизованные коэффициенты регрессии  при отсеве фак-

торов – из модели исключаются факторы с наименьшим значением стандарти-зованного ко-

эффициента регрессии   . Стандартизованное уравнение регрессии в среде EViews можно по-

лучить следующим образом: сначала находим значения среднего и среднеквадратического от-

клонения для всех переменных, т.е. для каждой серии группы данных  находим значения Mean 

и Std. Dev (воспользуемся для этого таблицей 3).  
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В следующей таблице приведены некоторые числовые характеристики временных рядов. 

 TAX GDP INV NEE 

 Mean  4332.844  30498.73  10675.23  4214.706 

 Std. Dev.  2964.276  21376.00  6745.597  257.8325 

Таблица 3. Некоторые числовые характеристики временных рядов. Источник. Расчеты на 

EViews  

 После соответствующих преобразований получаем стандартизованное уравнение регрессии. 

 

Dependent Variable: (TAX-4332.844)/2964.276 

Method: Least Squares   

Sample: 2000 2015   

Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -4.86E-07 0.052891 -9.19E-06 1.0000 

(GDP-30498.73)/21376 1.060363 0.331292 3.200690 0.0076 

(INV-10675.23)/6745.597 -0.244734 0.244537 -1.000805 0.3367 

(NEE-4214.706)/257.8325 0.163264 0.203250 0.803267 0.4374 

     
     R-squared 0.964192     Mean dependent var -8.43E-08 

Adjusted R-squared 0.955240     S.D. dependent var 1.000000 

S.E. of regression 0.211566     Akaike info criterion -0.056245 

Sum squared resid 0.537120     Schwarz criterion 0.136902 

Log likelihood 4.449960     Hannan-Quinn criter. -0.046354 

F-statistic 107.7068     Durbin-Watson stat 0.773665 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
 

Рисунок 2. Стандартизованное уравнение регрессии.  Источник. Расчеты на EViews 

 

Коэффициент при     мал по модулю (0,163264), что говорит о том, что при большом 

изменении фактора    , налоговые поступления     изменятся незначи-тельно. 

Эффективность воздействия факторов на зависимую переменную можно оценивать не 

только с помощью коэффициента корреляции, но и с помощью коэффициента эластич-ности. 

Рассчитанные коэффициенты эластичности тоже показывают, что наибольшее влияние на  

     оказывает фактор    , а наименьшее - фактор    , поэтому фактор     можно ис-

ключить из модели. 

Одним из путей учета внутренней корреляции факторов является переход к совмещенным 

уравнениям регрессии, т.е. к уравнениям, которые отражают не только влияние факторов, но и 

их взаимодействие.  

Перед непосредственным построением моделей и их анализом  на адекватность, проверя-

ем каждый временной ряд для определения его стационарности. От этого зависит построение 

по исследуемым  временным рядам регрессионной модели методом наимень-ших квадратов, 

без каких-либо преобразований. Это возможно в том случае, если все факторы представлены 
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стационарными временными рядами или если временные ряды являются коинтегрированными 

одного и того же порядка [4]. 

Исходя из анализа исходных временных рядов показателей, все ряды однозначно опреде-

ляются как нестационарные временные ряды. Для определения типа нестационар-ности про-

ведены  три варианта теста Дики-Фуллерa: со смещением, с трендом, без смеще-ния и без 

тренда (процесс белого шума). По результатам теста Дики-Фуллера  заключили, что исходные 

временные ряды являются нестационарными [9].  

Для применения  метода наименьших квадратов возьмем временные ряды 1/TAX, 1/GDP, 

1/ĠNV и проведем теста Дики-Фуллера для этих временных рядов на стационарность. 

 

Временной 

ряд 
Варианты 

t- статисти-

ка 
Prob 

5% критиче-

ское значение 
Вывод 

1/TAX Белый шум -3,696454 0,0014 -1,970978 
ряд стационар-

ный 

1/GDP Белый шум -2,435996 0,0191 -1,968430 
ряд стационар-

ный 

1/ĠNV Белый шум -6,005262 0,0000 -1,966270 
ряд стационар-

ный 

Таблица 4. Результаты теста Дики-Фуллера. Источник: Расчеты на Eviews. 

 

С помощью метода наименьших квадратов построим эконометрическую  модель  налого-

вых поступлений в бюджет Азербайджанской Республики. Базовая регрессионная модель без 

учета внутренней корреляции факторов, которую мы будем тестировать, может быть записана 

следующим образом:  

Dependent Variable: 1/TAX   

Method: Least Squares   

Sample: 2000 2015   

Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -2.23E-05 1.49E-05 -1.491942 0.1596 

1/GDP 6.538787 0.379161 17.24539 0.0000 

1/INV 0.391393 0.115651 3.384249 0.0049 

     
     R-squared 0.995158     Mean dependent var 0.000527 

Adjusted R-

squared 0.994413     S.D. dependent var 0.000534 

S.E. of regression 3.99E-05 

    Akaike info 

criterion -17.25169 

Sum squared resid 2.07E-08     Schwarz criterion -17.10683 

Log likelihood 141.0135 

    Hannan-Quinn 

criter. -17.24427 

F-statistic 1335.998     Durbin-Watson stat 1.697025 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Рисунок 3. Базовая регрессионная модель налоговых поступлений. Источник. Расчеты на 

EViews 

В таблице приведены характеристики построенной модели, согласно которых все пере-

менные, кроме свободного члена статистически значимы.  Значения    коэффициент детерми-

нации и     
  скорректированный коэффициент детерминации достаточно высоки. P-значения 

(фактические вероятности принятия нулевой гипотезы) для статистики Фишера F Prob(F-

statistic)=0.00000<0,05, поэтому нулевая гипотеза отклоняется на уровне значимости 5%, сле-

довательно, уравнение является в целом значимым.  

Адекватность модели оценивается по результатам анализа остатков (ошибок) регрессион-

ного уравнения. Прежде чем делать выводы о качестве и адекватности, следует проверить по-

строенную модель на автокорреляцию и гетероскедастичность.  

В качестве предварительного анализа  проблемы автокорреляцию легко заметить, что зна-

чение статистики Дарбина-Уотсона находится в области отсутствия автокор-реляции. По ста-

тистике Дарбина-Уотсона уравнение не имеет автокорреляции, (  =0,98,   =1,54, 

DW=1,697025,    1,54<DW<4-   2,46), откуда можно сделать вывод об отсутствии авто-

корреляции. Автокорреляцию проверим и с помощью теста Breusch-Godfrey (рисунок 4). 

 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

     
     F-statistic 0.008328     Prob. F(2,11) 0.9917 

Obs*R-squared 0.024191 

    Prob. Chi-

Square(2) 0.9880 

     
     

 

Рисунок 4. Результаты теста Бреуша-Годфри (количество лагов k=2). Источник. Расчеты 

на EViews 

Для проверки нулевой гипотезы используем значение статистики    , где    число 

наблюдений,    - коэффициент детерминации для исходной модели.   

                          

Видим, что полученное значение 0,024192 (значение «Obs*R-squared» в статистике 

Breusch-Godfrey) меньше соответствующего ему критического значения      
          при 

  0,05 и количеством лагов    . Тест Бреуша-Годфри также указывают на отсутствие ав-

токорреляции в модели. 

           Далее, протестируем уравнение регрессии на ошибку спецификации по Ramsey 

RESET-тесту (рисунок 5). 

Ramsey RESET Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: 1/TAX C 1/GDP 1/INV  

Omitted Variables: Squares of fitted values 

     
      Value Df Probability  

t-statistic  4.028140  12  0.0017  

F-statistic  16.22591 (1, 12)  0.0017  

Likelihood ratio  13.68534  1  0.0002  
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Рисунок 5. Результаты теста Ramsey RESET Test. Источник. Расчеты на EViews 

         Как видим, F-статистика теста равна 16,22591 и расчѐтный уровень значимости 

(Probability) равен 0,0017. Следовательно, гипотеза об отсутствии ошибки спецификации от-

клоняется. Если значение Рrob. F < 0.05, то это указывает на ошибочную спецификацию модели 

и в уравнение необходимо добавить нелинейные члены или другие переменные. Уравнение в те-

сте показывало, что добавление одного нелинейного члена в уравнение регрессии несколько 

улучшило качество исходного уравнения (увеличились R
2
 и  уменьшились информационные 

критерии Schwarz и  Akaike). Статистика Дарбина – Уотсона тоже уменьшились. 

Согласно значениям F-Statistic и Prob. представленным в рисунке 5, мы можем сделать 

вывод, что гипотеза о приемлемости функциональной формы отклоняется,  то есть данная мо-

дель  требует улучшению по форме.  

Чтобы  учитывать внутреннею корреляцию добавим в уравнение одного нелиней-ного 

члена (1/GDP)*(1/INV).  

Dependent Variable: 1/TAX   

Method: Least Squares   

Date: 06/18/16   Time: 16:12  

Sample: 2000 2015   

Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 7.77E-05 1.98E-05 3.922938 0.0020 

1/GDP 7.173194 0.238124 30.12379 0.0000 

1/INV -1.379059 0.325207 -4.240555 0.0011 

(1/GDP)*(1/INV) 7282.391 1311.743 5.551692 0.0001 

     
     R-squared 0.998643     Mean dependent var 0.000527 

Adjusted R-

squared 0.998304     S.D. dependent var 0.000534 

S.E. of regression 2.20E-05 

    Akaike info 

criterion 

-

18.39882 

Sum squared resid 5.81E-09     Schwarz criterion 

-

18.20567 

Log likelihood 151.1905 

    Hannan-Quinn 

criter. 

-

18.38893 

F-statistic 2944.078     Durbin-Watson stat 1.745348 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

Рисунок 6. Регрессионная модель налоговых поступлений. Источник. Расчеты на EViews 

Из рисунка 6 видно, что значения    коэффициент детерминации и     
  скоррек-

тированный коэффициент детерминации увеличились, значения критерии  Akaike info 

criterion и Schwarz criterion снизилось, что  говорит о том, что данная модель стала лучше. 

Для обнаружения гетероскедастичности остатков модели регрессии проверяем сле-

дующие гипотезы:  Основная гипотеза    предполагает постоянство дисперсий случай-ных 

ошибок модели регрессии, т. е. присутствие в модели условия гомоскедастичности:  Альтерна-

тивная гипотеза    предполагает непостоянство дисперсий случайных ошибок в различных 
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наблюдениях, т. е. присутствие в модели условий гетероскедастичности. 

Одним из таких методов для проверки наличия гетероскедастичности в модели является 

метод Breusch-Pagan-Godfrey. Тест Breusch-Pagan-Godfrey — универсальная процедура те-

стирования гетероскедастичности случайных ошибок линейной регресс-сионной модели, не 

налагающая особых ограничений на структуру гетероскедастичности. О наличии или отсут-

ствии гетероскедастичности остатков судят по величине F-критерия Фишера. Если фактиче-

ское значение критерия выше табличного, то, следовательно, существует корреляционная 

связь ошибок с значениями факторов, и имеет место гетеро-скедастичность остатков. 

ли           
  , то  гипотеза о гомоскедастичности остатков принимается. В этом 

чае  Probability  для Obs*R-squared будет больше принятого уровня значимости. Поэтому ес-

ли P-значение теста (Prob.) больше 0,05, то гипотеза о гомоскедастичности принимается (от-

вергается гетероскедастичность) на уровне значимости   0,05. Результаты теста Breusch-

Pagan-Godfrey показаны в следующем рисунке:  

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 0.811654     Prob. F(3,12) 0.5116 

Obs*R-squared 2.698960 

    Prob. Chi-

Square(3) 0.4404 

Scaled explained 

SS 0.899763     Prob. Chi-Square(3) 0.8255 

     
     

 

Рисунок 7. Окно с результатами теста Breusch-Pagan-Godfrey. Источник. Расчеты на 

EViews 

Для трактовки этого теста используем «Obs*R-squared», которое сравниваем с соответ-

ствующим критическим значением   
 распределения со степенями свободы равным количе-

ству переменных в модели, то есть двум. C помощью таблицы критических значений   -

распределения находим критическую точку         
            Проверяем критическое зна-

чению        
                                     из чего следует вывод об от-

сутствии гетероскедастичности в построенной модели. 

Таким образом, использование модели из рисунка 6 может привести нас к верным выво-

дам. Все коэффициенты и свободный член уравнения статистически значимы на уровне 0,05.   

Кроме того, выводы о статистической значимости других параметров регрессии тоже измени-

лись в лучшую сторону. 

            Теперь проверим остатки на нормальный закон распределения (рисунок 8). Тест 

Jarque – Bera показывает, что гипотезу о нормальном законе следует принимать, т. к. расчѐт-

ный уровень значимости (Probability) больше 0,05. По  статистике Jarque – Bera 

Prob=0,596329 >0,05, следовательно, остатки распределены равномерно и образуют белый 

шум.  
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Mean       3.73e-20

Median  -2.98e-06
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Std. Dev.   1.97e-05

Skewness   0.470956

Kurtosis   2.185330

Jarque-Bera  1.033924

Probability  0.596329

 
Рисунок 8. Гистограмма остатков регрессии и тест Jarque – Bera. Источник. Расчеты на 

EViews 

 

Для проверки модели на адекватность с помощью F – статистики Фишера используют 

значение вероятности Prob (F-Statistic). Выдвигается нулевая гипотеза о равенстве нулю всех 

коэффициентов регрессии. Если значение вероятности меньше принятого значения α, то нуле-

вая гипотеза отвергается. Значение Prob(F-statistic)=0.000000, поэтому F-статистика показы-

вает адекватность модели. 

Коэффициент детерминации равен            . Это значит, что изменения результи-

рующего фактора на  99,86%  зависят от изменения исследуемых факторов, а на долю других 

факторов приходится 0,014% вариаций. Исправленный коэффициент равен 0,998304 и его зна-

чение отличается от обычного на 0,001696. Уменьшились информационные критерии Schwarz 

и Akaike. Следовательно, построенная регрессия аппроксимирует эмпирические данные до-

статочно хорошо. 

Итак получаем следующую регрессионную уравнению:  

            1/TAX = 7.173194*1/GDP - 1.379059*1/INV + 7282.39*1/GDP*1/INV + 7.77e-05 

Средняя ошибка аппроксимации определяется по зависимости 

  
 

 
∑ |

      ̃ 

  
| 

           . 

           После вычислений получаем, что A=6,715%. Практически полагают, что средняя 

ошибка аппроксимации не должна превышать 12-15% для грубого приближения регрессии к 

реальной зависимости. У нас получилась достаточно высокая оценка.  

Ниже на рисунке представлен  график остатков  и соответствующее каждой точке наблю-

дения значение остатка (Residual), фактическое (Actual) и прогнозное (Fitted) значения зави-

симой переменной. 
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Рисунок 9.  Графики остатков, фактических и расчѐтных значений  зависимой переменной 

 

Как видно из графика, представленного на рисунке 9, расчетные значения  ̂ (Fitted) в 

среднем неплохо аппроксимируют зависимость  налоговых поступлений от  факторов ВВП и 

инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования. 

С помощью двухфакторного уравнения регрессии со свободным членам нам удалось по-

лучить довольно неплохую прогностическую модель. Проверим требуется ли, повышение точ-

ности этой модели. 

Тест Чоу (Chow Forecast Test) на точность прогноза оценивает две статистические моде-

ли: одну, построенную при помощи всей выборки данных, и другую, построенную на непол-

ной части выборки, в которую не включаются прогнозируемые наблюдения. 

Проведем тест Чоу на стабильность модели. Формулировка нулевой гипотезы: Мо-дель 

является стабильной и может использоваться для прогнозирования. Для прогно-зирования по 

выборочной совокупности берем 2015 год и все остальные наблюдения попадут в неполную 

выборку охватывающую период с 2000 г. по 2014 г. Получаем окно с результатами теста Chow 

Forecast Test (рисунок 10). 

 

Chow Forecast Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: 1/TAX C 1/GDP 1/INV (1/GDP)*(1/INV) 

Test predictions for observations from 2015 to 2015 

     
      Value df Probability  

t-statistic  0.613484  11  0.5520  

F-statistic  0.376362 (1, 11)  0.5520  

Likelihood ratio  0.538279  1  0.4631  

     
     

 

          Рисунок 10. Окно с результатами теста Chow Forecast Test 

        Таким образом, в нашем случае (рисунок 10) фактический F-критерий в тесте Чоу на 

точность прогноза относительно прогнозируемого наблюдения — 2015 год  имеет следующее 

значение:                 Из таблицы следует, что уровень значимости (Probaility) для F-

критерия равен 0,5520 и для LR-статистики равен  0,4631. Уровни значимости больше 0,05. 

Следовательно, нулевая гипотеза о структурной стабильности во временном ряде принимает-
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ся,  и модель может использоваться для прогнозирования [1]. 

           Прогнозируемое точечное значение переменной TAX получается при подстановке в 

уравнение регрессии ожидаемой величины факторов GDP и INV.  Но вероятность реализации 

точечного прогноза теоретически равна нулю. Поэтому рассчитывается средняя ошибка про-

гноза или доверительный интервал прогноза с достаточно большой надежностью. Для этого 

используются оценки (рисунок 11): средняя квадратическая ошибка расчетного значения, 

среднее значение модуля ошибки, средняя ошибка аппроксимации,  коэффициент Тейла [12]. 

Значение коэффициента Тейла  лежит в интервале от 0 до 1, чем ближе полученное значение к 

0, тем точнее полученная модель. 

Модель может быть признана качественной, если полученные на ее основе расчет-ные 

значения результативного показателя   ̂ , согласуются с наблюдаемыми значениями   . Кри-

терием прогнозных качеств оцененной модели регрессии может служить следую-щее отноше-

ние    
 ̂

 
     ,   где  ̂  √∑   

  
   

     
 -стандартная ошибка регрессии,        ̂     -среднее 

значение зависимой переменной уравнения регрессии. 

    Для расчета этих значений в Eviews сначала рассчитывает значение TAXF по оценен-

ным коэффициентам линеаризованного уравнения, а также вычисляет  стандартную ошибку 

прогноза  и  доверительный интервал, после чего экспонирует полученные значения. 

        Вычислим доверительный интервал прогноза. Для расчета сначала возьмем офици-

альные прогнозные значения для факторов GDP и ĠNV [7].  

 GDP 

млн.манат 

INV 

млн.манат 

TAX 

млн.манат 

2016 57 735,1 19900,0 7996,0 

           Таблица 7. Официальные прогнозные значение Государственных органов   

            После расчетов в Eviews получаем следующих результатов: 

0
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6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

TAXF TAX_L TAXF_R

Forecast: TAXF
Actual: TAX
Forecast sample: 2000 2016
Included observations: 17
Root Mean Squared Error 553.7786
Mean Absolute Error      417.5274
Mean Abs. Percent Error 7.000452
Theil Inequality Coefficient  0.052175
     Bias Proportion         0.044621
     Variance Proportion  0.095874
     Covariance Proportion  0.859505

 
Рисунок 11. График доверительного интервала для прогноза налоговых поступлений. 

Как видно из представленных выше результатов средняя относительная ошибка аппрок-
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симации для модели  равна 7,000452%, по данному критерию модель считается предпочти-

тельнее. Допустимой считается величина ошибки не более 10%.  

Полученные прогнозные значение регрессионного уравнения представлены в таблице 5. 

 Официальный 

прогноз 

TAX 

млн.манат 

Прогнозное 

значение 

TAXF 

млн.манат 

Нижняя граница 

доверительного 

интервала 

TAXF_L 

млн.манат 

Верхняя граница 

доверительного 

интервала 

TAXF_R 

млн.манат 

Отклонения 

от официаль-

ного прогно-

за,  

% 

2016 7996,0 7196,68 5466,00 10531,00 -10,0 

               Таблица 5. Прогнозные значение регрессионного уравнения  

           Полученные результаты отклоняются от официальных прогнозов в  2016 году на 

10,0%. 

Таким образом, согласно полученной модели, объем налоговых поступлений почти на 

99% определяется ВВП и инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансиро-

вания.  Влияние же на объем налоговых поступлений других факторов, в том числе  числен-

ность занятых в экономике  осуществляется через ВВП. Полученные прогнозы отклоняется от 

официальных прогнозов в 2016 году на 10,0%. 

Полученная модель может использоваться для анализа динамики налоговых пос-туплений 

и определения возможных объемов налоговых поступлений. Полученные дан-ные могут быть 

использованы Министерством Финансов при формировании бюджета планового периода. 
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AZƏRBAYCANDA TURĠZMĠN ĠNKĠġAFININ BƏZĠ PROBLEMLƏRĠ 

 

Müasir qlobal iqtisadi inkişafda turizm ildən- ilə mühüm, mənfəətli və biznes fəaliyyətinin ən 

perspektivli sahələrindən birinə çevrilir. Xidmət sektorunda turizmin əsas məqsədi istirahət, əyləncə, 

istehlakçıların əsas ehtiyaclarını ödəmək nəzərdə tutulur. Məqalənin əsas məqsədi Azərbaycanda tur-

izmin müasir vəziyyətinin öyrənilməsi və onun inkişafına təsir edən bəzi problemlərin təhlil 

edilməsindən ibarətdir.  

Açar sözlər: turizm, beynəlxalq turizm, milli turizm, Azərbaycanda turizm, turizm problemləri. 
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In modern period of global economical development, tourism gains every year momentum and 

becomes one of the most promising areas of business activity. The main purpose of tourism as part of 

the services sector is to meet the specific needs of consumers in the leisure, entertainment, cognitive 

activity. The main purpose of the article is to study the current state of tourism and its development is 

to analyze some of the problems that affect. 

Key words: tourism, international tourism, national tourism, tourism in Azerbaijan, the tourism 

problems. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

В современный период глобального экономического развития, туризма доходы с каждым 

годом импульса и становится одним из наиболее перспективных направлений деловой актив-

ности. Основной целью туризма в рамках сектора услуг является удовлетворение конкретных 

потребностей потребителей в досуга, развлечений, познавательной деятельности. Основной 

целью данной статьи является изучение современного состояния туризма и его развитие яв-

ляется анализ некоторых проблем, которые влияют. 

Ключевые слова: туризм, международный туризм, национальный туризм, туризм в Азер-

байджане, проблемы туризма. 

 

Turizm - müasir iqtisadiyyatın insanların tələbatının ödənilməsinə və əhalinin həyat səviyyəsinin 

yüksəlməsinə yönəlmiĢ mühüm fəaliyyət sahələrindən biridir. Eyni zamanda iqtisadiyyatın digər 

sahələrindən fərqli olaraq turizm təbii ehtiyatların tükənməsinə səbəb olmur. Ġxracyönümlü sahə 

olmaqla turizm dünya bazarındakı qeyri-sabit vəziyyətlərdə digər sahələrdən fərqli olaraq daha çox 

stabillik nümayiĢ etdirir. Azərbaycanda turizmin inkiĢafı iqtisadiyyatın inkiĢafı ilə birbaĢa əlaqəlidir. 

Turizm mühiti iqtisadi inkiĢafla birlikdə formalaĢır və böyüyür. 
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Azərbaycanın turizm sənayesi beynəlxalq turist səfərlərində son illərdə müĢahidə olunan kəskin 

artımın məntiqi nəticəsi olaraq qeyri-neft sektorları arasında əhəmiyyətli yer tutur. Azərbaycanın 

Avropa və Asiya arasında strateji əhəmiyyətli coğrafi ərazidə yerləĢməsi, ölkənin təbii-mədəni 

sərvətləri, zəngin tarixi və mədəni irsi ölkəmizdə bir çox turizm fəaliyyətlərinin təĢkili üçün əlveriĢli 

imkanlar yaradır. Ölkə turizminin inkiĢafında üç əsas məqsəd üzrə səyahətlər hazırda daha çox diqqət 

çəkir ki, bu məqsədlər daxilində həyata keçirilən səfərlər ümumi turist səfərlərinin 95%-dən çoxunu 

təĢkil edir. ĠĢgüzar yönümlü turizm səyahətləri də Azərbaycan turizminin təməlini təĢkil edən səyahət 

məqsədlərinə daxildir. 

Hal-hazırda Azərbacanda turizm böyük sürətlə inkiĢaf edir. Respublikamızda ―2002-2005-ci 

illərdə turizmin inkiĢafına dair Dövlət Proqramı‖nın həyata keçirilməsi nəticəsində turizmin inkiĢafı 

üçün münbit Ģərait yaradılıb, ölkəmizin beynəlxalq turizm bazarına inteqrasiyasının əsası qoyulub(1). 

Ölkənin turizm sənayesinin üzləĢdiyi baĢlıca problemlərdən biri olan turizm xidmətlərinin 

səviyyəsinin artırılmasıdır ki, bu məsələ də Dövlət Proqramında öz əksini tapıb. Son illər əldə 

olunmuĢ sürətli sosial-iqtisadi tərəqqi bu sahənin hərtərəfli inkiĢafına yeni imkanlar açıb. 2002-ci ildə 

ölkə iqtisadiyyatı ölkəmizə gələn turistlərdən 432 milyon manat gəlir götürdüyü halda, 2009-cu ildə 

bu rəqəm 1 milyard 122 milyon manata yüksəlib. 

 Ölkə turizmində əsas çiçəklənmə 2000-ci illərin əvvəllərinə təsadüf edir. Statistikaya əsasən 

2011-ci ildə ölkəyə rekord həddə-2.2 milyon nəfərdən çox xarici turist gəlmiĢdir. 

Cədvəl 1. Azərbaycana gələn xarici vətəndaĢların sayı (nəfər) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 898 939 1 830 367 1 962 906 2 239 141 2 484 048 2 508 904 2 297 804 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 

2006 – 2014 –cü illərdə hava nəqliyyatı ilə Azərbaycana gələn turistlərin sayını və satılan 

yollayıĢ blanklarının sayının göstərildiyi cədvəllə tanıĢ olaq. 

 

 

Cədvəl 2. Xarici vətəndaĢlara satılan yollayıĢ blanklarının və hava nəqliyyatı ilə ölkəyə 

gələn xarici vətəndaĢların sayı. 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Xarici  

vətəndaĢların  

Azərbaycan  

ərazisinə 

səyahəti  

üçün satılmıĢ  

turizm yollayıĢı  

blanklarının  

(putyovkaların)  

sayı (ədəd) 

 

237 2411 3695 3474 3706 4284 5367 4599 4343 

Hava  

nəqliyyatı ilə 

Azərbaycana  

281.4 297.2 571.6 624.2 645.8  795.5 946.4 993.5 1 089.20 
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gələn xarici ölkə 

vətəndaĢlarının  

sayı (min nəfər) 

 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 

2006 – 2014- cü illərdə ölkəyə gələn vətəndaĢların sayı və hava yolları ilə xarici vətəndaĢların 

arasında Azərbaycancana gəlməsi üçün satılan yollayıĢ blanklarının sayı trend analizi apardıqda iki 

məlumat arasında 0.85 uyğunluq olduğunu görürük. Bu nəticəyə gələ bilərik ki, Azərbaycana səfər 

edən xarici vətəndaĢların əksəriyyəti hava nəqliyyatını seçirlər və satılan biletlərin böyükəksəriyyəti 

hava nəqliyyatının payına düĢür(11). 

Turizm Nazirliyinin məlumatlarına əsasən 2014 – cü il ölkəyə gələn turist sayı 2.3 milyona 

çatmıĢdır. Hesablamalara əsasən 2014-cü ildə ölkənin turizmdən gəliri təxmini 950, 650 milyon dol-

lar olmuĢdur. Bu ildə ölkəyə gələn turistlərin əksəriyyəti Bolqarıstan, Estoniya, Finlandiya, Çexiya, 

Yaponiya, Belçika, PolĢa, Türkiyə, Moldova, Çin, Almaniya və Rumiyadan gəlmiĢdir (10). Viza 

prosedurlarındakı sadələĢdirmələr, turistlərin tələbinə uyğun yeni yerlərin açılması bu saylarda ən 

önəmli faktorlar olmuĢdur. Həmçinin keçən il keçirilən birinci ―Avropa Oyunları‖ və bu il baĢ tutan 

―Formula 1‖ yarıĢları demək olar ki, dünyanın dörd bir yanından olan turistlərin ölkəmizə axın 

etməsində böyük rol oynadı. 

Cədvəl 3. Azərbaycanın 2009-2014- ci illərdə turizmdən əldə etdiyi gəlirlər (ABġ dolları ilə) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1.012.000.000 1.105.000.000 1.237.000.000 1.282.000.000 1.370.000.000 1.434.000.000 

Mənbə: World Bank Data Indicators 

Dünya bankının məlumatlarına əsasən tərtib edilmiĢ cədvəldən də göründüyü kimi Azərbaycanın 

turizmdən əldə etdiyi gəlirlər artan tempdə davam edir. Bu isə turizmin inkiĢafında əsas göstəricidir. 

Bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycanın turizm sektorunda bir sıra problemlər mövcuddur. 

Təbii ki, onların aradan qaldırılması da mümkündür. Ona görə də bu məsələnin həlli üçün bir sıra 

addımlar atılır və atılmalıdır. Sosial- mədəni xidmətlərin təkmilləĢdirilməsi üzrə əsas istiqamətlər 

bunlardır: 

1) Ölkə turizminin ən böyük problemlərindən biri səriĢtəsiz təqdimatıdır: 

Azərbaycanın zəngin təbii-coğrafi durumunun layiqli və düzgün Ģəkildə tanıdılması turizmdə 

yüksəliĢi təmin edən əsas amillərdəndir. Nəzərə almaq lazımdır ki, 2012-ci ildə ―Eurovision‖a ev 

sahibliyi edən ölkəmiz maksimum bacarığını nümayiĢ etdirdi. Bundan baĢqa, 2015-ci ildə 

Azərbaycanda keçirilən birinci Avropa oyunları və 2016-cı ildə baĢ tutan ―Formula 1‖ yarıĢları 

zamanı da bu sahədə kifayət qədər təcrübəsinin, potensialının olduğunu bir daha isbatladı. Lakin, bu 

iĢ müvəqqəti, dövri xarakter daĢımamalıdır. Davamlılığı təmin etmək, turist axınını kütləviləĢdirmək 

vacibdir. Artıq dövlətin social və iqtisadi həyatının mühüm hissəsinə çevrilmiĢ turizm sektorunun 

daha sürətli inkiĢafı, rəqabətə dayanıqlı olması və daha çox gəlir əldə etməsi üçün tədbirlər planının 

hazırlanması çox vacibdir. Bu iĢdə isə dövlət və özəl sector birgə fəaliyyət göstərməlidir.(9, s.151) 

2) Kadr çatıĢmazlığı: 

Turizm sektorunda ölkəmizin üzləĢdiyi vacib problemlərdən biri də məhz turizm və sosial-

mədəni sektorda xidmət edən ixtisaslı mütəxəssislərin azlığı problemidir. Xüsusi ilə regionlarda 

turizm sektoru ilə əlaqəli biliyi olan iĢçi tapmaq olduqca çətindir. Bu sahələrlə bağlı təhsil 

qurumlarının kifayət qədər olmaması problemin həllini çətinləĢdirir. Bu baxımdan turizm 
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personalının mütəmadi olaraq kurslara göndərilməsi, maarifləndirilməsi, vaxtaĢırı treninqlərin 

keçirilməsi problemin həllinə təsir göstərə bilər. Regionlarda da aktiv və daimi Ģəkildə təmin 

olunmasını təĢkil etmək lazımdır. 

3) Əyani vəsaitlərin azlığı: 

Ölkəyə gələn gələn turistlər Azərbaycanla tanıĢ olmaq üçün kifayət qədər əyani vəsaitlərə malik 

deyillər. Bu problemin həllində əsas vasitə ilk növbədə turist xəritələrinin təĢkil olunması, səyahət 

ediləcək Ģəhər, rayon, kənd haqqında ətraflı məlumatların verilməsi, yol ayırıcılarında informasiya 

xarakterli iĢarələrin olması, müxtəlif dillərdə turist kitabçalarının, broĢurların çap olunaraq turistlərə 

paylanmasıdırgələn turistlər Azərbaycanla tanıĢ olmaq üçün kifayət qədər əyani vəsaitlərə malik 

deyillər. Bu problemin həllində əsas vasitə ilk növbədə turist xəritələrinin təĢkil olunması, səyahət 

ediləcək Ģəhər, rayon, kənd haqqında ətraflı məlumatların verilməsi, yol ayırıcılarında informasiya 

xarakterli iĢarələrin olması, müxtəlif dillərdə turist kitabçalarının,broĢurların çap olunaraq turistlərə 

paylanmasıdır.(6) 

4) Gəlmə turizmin inkiĢafında əngəllər: 

Turizm sektorunun inkiĢafına əngəl törədən ən actual problemlərdən biri məhz qiymətlərlə 

bağlıdır. Məsələn, Azərbaycanda nəqliyyat xərcləri də daxil olmaqla turistin 1 həftəlik dincəlməsi 

üçün xərclər qonĢu Gürcüstanla müqayisədə təxminən 60%, Türkiyəylə müqayisədə təxminən 40% 

bahadır. Bu isə ölkənin daxili turizminin inkiĢaf tempinə çox ciddi maneə törədir. Məhz buna görə də 

yerli turistlər də səyahər üçün ölkə daxilini deyil, əsasən qonĢu ölkələri seçirlər. Bu problemin həlli 

üçün əsas vasitə məhz dövlət dəstəyinin daha da artırılmasıdır. Turizm fəaliyyəti ilə məĢğul olan 

müəssisələrə aĢağı dəyər vergisinin tətbiq olunması, turizm obyektlərinin xərclərinin azaldılması, 

onlara güzəĢtli kreditlərin verilməsi burada dövlətin əsas tədbirlərindən olmalıdır. 

 5) Turizm və sosial-mədəni xidmətlərinin zəif elektronlaĢması: 

Bu sektorlarda əsas problemlərdən biri də turizm xidmətlərinin zəif elektronlaĢmasıdır. Yerli və 

xaricdən ölkəyə səfər edən turist ilk öncə getdiyi məkan barədə internetdən müəyyən elektron 

məlumatlar əldə etməyə çalıĢır. Ölkəmizdə isə, xüsusilə regionlarda fəaliyyət göstərən müəssisələrdə 

obyektlərin rəsmi internet səhifəsinin olmaması və ya uzun müddət yenilənməməsi bu problemlərin 

yaranmasında əsas problem doğurur. Buna görə də hər bir müəssisə özünün informasiya bazasını 

yaratmalı, xidmətlər barədə ümumi məlumatların dərc olunmasına çalıĢmalı, obyektin yeri və ya 

region haqqında dolğun məlumat verməli,öncədən xidmət haqqının ödənilmısini 

mümkünləĢdirlməlidir. 

6) Turizmin bir istiqamət üzrə cəmləĢməsi:
 

Hər nə qədər alternativ turizm imkanları artsa da Azərbaycanda turizm əsasən bir nöqtə üzrə 

kəskinləĢir. Respublikamızda tək Ģəhər turizminin deyil, kənd, ekoloji turizminin inkiĢafı üçün də 

potensial vardır. Buna görə də, zəif inkiĢaf etmiĢ regionların düzgün reklamını aparmaqla 

tanıdılması,iqtisadi canlanmasının təĢkili qarĢıda duran əsas məqsədlərdəndir. Təhsil və səhiyyənin 

gücləndirilməsi üçün Ģəhərlərdən bölgələrə tələbə və iĢçilərə təlim keçmək üçün müəllim və ixtisaslı 

professional kadr heyəti göndərilməli, qoruq, yasaqlıq və Milli Parklara giriĢlərin Ģərti daha da 

asanlaĢdırılmalıdır. 

7) Dövlət-özəl sektor əlaqələrinin zəifliyi: 

Turizm sektorunun formalaĢmasında ən önəmli vəzifə məhz dövlətin üzərinə düĢür. Bu 

baxımdan turizmin böyüməsi üçün lazımi infrastrukturun qənaətbəxĢ səviyyəyə çatdırılmasında həm 

özəl sektorun, həm də dövlətin üzərinə böyük məsuliyyət düĢür. Bunun üçün birgə fəaliyyət planının 

hazırlanması, qarĢılıqlı fəaliyyətin və güzəĢtlərin reallaĢması zəruridir (6) 

Yuxarıda sadalanan problemlərin həllində əsas vasitə mütəĢəkkil normativ-hüquqi bazanın 
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yaradılmasıdır. Bu baza ölkədə turizm fəaliyyətinin təĢkil olunmasını, yerli və beynəlxalq aləmdə 

tanıdılmasını, müxtəlif əməkdaĢlıqların yaradılmasında hüquqi fəaliyyətin tənzimləməsini təĢkil edir. 

Qeyd olunmalıdır ki, son illər ərzində Azərbaycanda turizm qanunvericiliyinin təkmilləĢdirilməsi 

istiqamətində tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Turizmin inkiĢafı çərçivəsində qəbul edilən çoxsaylı 

hüquqi-normativ aktlar, aparılan islahatlar məhz ölkənin turizm imkanlarından səmərəli Ģəkildə 

yararlanması, Azərbaycanın dünyada yalnız neft ölkəsi kimi deyil, eyni zamanda zəngin turizm 

potensialı, əlveriĢli coğrafi mühitin hakim olduğu bir dövlət kimi tanınması məqsədini daĢıyır 

Beləliklə, sadalanan strateji planlaĢdırmalardan istifadə etməklə, turizm sektorunda üzləĢdiyimiz 

problemlərin həlli istiqamətində qabaqcıl dünya ölkələrinin təcrübəsini öyrənməli və tətbiq 

etməliyik(9, s.153). 

Turizm sektoru, obrazlı ifadə etsək, bir növ ölkələrarası əlaqələrə barıĢ, dostluq duyğusunu 

qataraq, həm iqtisadi, həm sosial, həm də siyasi inkiĢaf üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əgər 

beynəlxalq arenada söz sahibi olan ölkə olmaq istəyiriksə, ilk öncə güclü dövlətlər və millətlərlə 

qlobal yaxınlaĢmanı təmin etmək lazımdır. Turizmin inkiĢafı ölkəyə həm iqtisadi cəhətdən, həm də 

sosial cəhətdən müsbət təsir göstərir. Ġqtisadi cəhətdən müsbət təsiri onun gəlirli sahə olması və 

ölkəyə əlavə gəlirin cəlb olunmasında böyük rol oynamasıdır. Sosial cəhətdən isə yeni iĢ yerlərinin 

açılmasınıa təkan verərək iĢsizliyi azaldır, yeni təĢkilatların yaranmasına gətirib çıxarır, sahibkarlığın 

inkiĢafına imkan yaradır, turizm regionlarındakı ev təsərrüfatlarının və əhalinin ehtiyaclarına uyğun 

xidmət sfresının yaranmasını təmin edir. 
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MƏġĞULLUQ NƏZƏRĠYYƏLƏRĠNĠN TƏKAMÜLÜ VƏ TƏTBĠQĠ ĠMKANLARI  

 

Məqalədə ayrı-ayr məktəb nümayəndələrinin məşğulluq anlayışına dair müxtəlif baxışları 

vəmövcud iqtisadi amillərin məşğulluq prosesinə təsiri öz əksini tapmışdır. Həmçinin, işsizliyin 

səbəblərinin araşdırılması, müxtəlif yollarla məşğulluğun təmin olunması ideyalarının iqtisadçılar 

tərəfindən fərqli şəkildə şərh olunmasına məqalədə xüsusi diqqət yetirilmişdir. İşdə əhəmiyyət kəsb 

edən məsələlərdən biri də müxtəlif iqtisadi məktəb nümayəndələrinin məşğulluq probleminin həlli ilə 

bağlı müqayisəli təhlilin aparılmasından ibarətdir. 

Açar sözlər: məşğulluq, işsizlik, əməyin təbii qiyməti, əməyin bazar qiyməti, hədd işçisi, fərqsizlik 

zonası. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИЙ ЗАНЯТОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

В статьеизложены различные взгляды о понятии занятости представителей разных 

школ и влияние существующих економических факторов на процесс занятости. Также уделе-

но внимание анализу причин безработицы и идей обеспечения занятости различными путями, 

которые предложены учеными-економистами. Одним из проблем, имеющих значение являет-

ся сравнительный анализ представителей различных економических школ в связи с решением 

проблемы занятости. 

Ключевые слова: занятост, безработица, естественная цена труда, рыночная цена тру-

да, предельный работник, зона безразличия. 
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EVOLUTION THEORIES OF EMPLOYMENT AND THEIR APPLICABILITY 

 

The article describes the different views on the concept of employment of representatives of dif-

ferent schools and the impact of existing economic factors on the employment process. Also attention 

is paid to the analysis of the causes of unemployment and employment ideas in various ways that 

have been proposed by scientists-economists. One of the issues of importance is the comparative 

analysis of representatives of various schools ekonomicheskih in connection with the decision of 

problems of employment. 

Keywords: employment, unemployment, the natural price of labor, the market price of labor, 

limit worker indifference zone. 

 

MəĢğulluğa dair müxtəlifməktəb nümayəndələri fərqli mülahizələr irəli sürmüĢdür. MəĢğulluq və 

onun tənzimlənməsi ilə bağlı ilk elmi fikirlər klassik iqtisad məktəbinin və iqtisadiyyatda bazar 

özünütənzimlənməsi modelinin əsasını qoymuĢ A.Smit və D.Rikardo tərəfindən irəli sürül-
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müĢdür.(1,s.8) A.Smit və D.Rikardo əməyi insanın məqsədəuyğun Ģüurlu fəaliyyəti olaraq iqtisadiy-

yatın formalaĢmasının əsas Ģərti hesab edirdilər. Klassiklərin fikrincə, dövlət iqtisadiyyata müdaxilə 

etməməlidir. Bazar özünü tənzimləmə mexanizmləri vasitəsilə bazarda tarazlığın yaranmasına gətirib 

çıxaracaq. Bu, həmçinin, əmək bazarındaözünü göstərəcək, yəni əmək bazarında təklif özünə müvafiq 

tələb yaradacaq. Bu zaman bütünistehsal amilləri istehsal prosesinə cəlb olunur və buda tam 

məĢğulluğun formalaĢmasına səbəb olur. Klassik siyasi iqtisad məktəb nümayəndələrinin fikrincə, 

bazar tənzimlənməsinin əsas ünsürləri olan faiz dərəcələri, qiymət və əmək haqqı bazarda tarazlıq 

yaradaraq tam məĢğulluğu təmin etmiĢ olur. Əgər əmək bazarında iĢsizlik mövcuddursa, bu ancaq 

friksion iĢsizlik ola bilər. Həmçinin, klassiklərin fikrincə, iĢ yerləri uğrunda rəqabət əmək haqqının 

azalmasına gətirib çıxarır ki, nəticədə busahibkarlar üçün faydalı olur, çünkibütün iĢsiz fəhlələri iĢə 

qəbul etmək imkanı yaranır. Əmək haqqı aĢağı səviyyədə olsa da, bu proses əmək haqqında tarazlıq 

yaradır , yəni əmək təklifi əmək tələbinə bərabər olur və məcburi iĢsizlik də aradan qaldırılır. Klassik 

siyasi iqtisad məktəbi nümayəndələrindən Sey qanunu daha məĢhurdur. Onun fikrincə, bazara çıx-

arılan hər bir təklif öz tələbini yaradır.Buna görə də nə əmtəələrin kütləvi istehsalı , nə də ki, qıtlığı 

baĢ vermir. Bazara çıxarılan bütün əmtəələr satıldığına görə tam məĢğulluq yaranmıĢ olur. BaĢqa 

sözlə desək, bir əmtəəni istehsal edib satan Ģəxs əldə etdiyi gəlirlə digər əmtəələri almıĢ olacaq, 

bununla da, hər bir təklif öz tələbini yaratmıĢ olacaq. 

Maltusun ―Əhali sakinliyinə dair nəzəriyyə‖sidə diqqətəlayiqdir. Müəllifin fikrincə, insanların 

sayı həndəsi silsilə ilə, maddi nemətlər isə ədədi silsilə ilə artır, bu baxımdanyoluxucu xəstəliklər, 

müharibələr və s. kimi hallar əhalinin sayının azalmasına səbəb olur. Nəticədə, əhalinin sayı 

azaldığından maddi nemətlərin istehsalı ilə uyğunlaĢır və demək olar,insanlar iĢlə təmin olunur və 

tam məĢğulluq yenidən bərpa olunur.  

D.Rikardoya görə fəhlə öz əməyini satır və aldığı əmək haqqı isə əməyin təbii qiyməti adlanır. 

Əməyintəbii qiyməti dedikdə, zəruri yaĢayıĢ vasitələrinin dəyərinə bərabər olan qiymətdir. Onun 

fikrincə, orta əmək haqqı yaĢayıĢ vasitələrinin minimumundan yüksək olduqda ailədə daha çox uĢaq 

böyütmək Ģansı əldə olunur, bununlada, əhalinin sayı artır. Nəticədə, əmək bazarında rəqabət 

güclənir, əmək haqqıaĢağı düĢür və yaĢayıĢ vasitələrinin dəyərinə bərabər olur.Əgər əməyin bazar 

qiyməti onun təbii qiymətindən yüksək olarsa, fəhlə özünün yüksək həyat tərzini yaratmıĢ olur. 

Əməyin bazar qiymətinə tələb və təklif təsir göstərərsə, onun əsasında əməyin təbii qiyməti dayanır. 

Əmtəənin qiyməti artarsa, buna uyğun olaraq əmək haqqı da artmalıdır. Beləliklə, D.Rikardoya görə 

əmək tələbi əmək təklifindən geri qalır və buna görədə əmək haqqı aĢağı düĢməyə meyl edir. Bu 

baxımdan o,dövlətin əmək bazarının fəaliyyətinə qarıĢması mövqeyindən çıxıĢ edir. 

Beləliklə, klassiklərin fikrincə, iĢ yerləri uğrunda mübarizə iĢ qüvvəsinin qiymətinin aĢağı 

düĢməsinə və nəticədə, aĢağı əmək haqqı ilə daha çox iĢçi qüvvəsinin iĢlətəmin olunmasına səbəb 

olur. Hər bir iĢçi isə iĢ yerini itirmək təhlükəsindən dolayıdaha aĢağı əmək haqqı ilə razılaĢır. Lakin 

ifrat istehsal böhranın baĢ verməsi klassiklərin öz-özünü tənzimələmə ideyalarının yalnıĢ olduğunu 

sübut etdi. Bu böhran iqtisadiyyatın bütün sahələrinə eləcə də məĢğulluğun səviyyəsinə öz təsirini 

göstərdi. Ifrat istehsal böhranı zamanı müəssisələrin sayı artır, çoxlu miqdarda əmtəə kütləsi istehsal 

olunur,satıĢ çətinləĢir nəticədə, əmtəə kütləsireallaĢa bilmir, belə olduqda, təklif tələbi üstələyir və 

qiymətlər aĢağı düĢür. Lakin, bəzi firmalar qiymət artımına nail olmaq üçün əmtəə kütləsini tələf edir 

və bununla da qiymət artımına nail olur. Beləliklə, bir tərəfdən yığılıb qalmıĢ əmtəə kütləsi,digər 

tərəfdə isə ödənilməmiĢ tələbatlar ziddiyyət yaradır. Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti aĢağı düĢür, sənaye 

və ticarət firmalarının kütləvi Ģəkildə iflası baĢ verir, istehsalın kəskin aĢağı düĢməsi nəticəsində 

iĢsizlik kütləvi xarakter almıĢ olur. Bütün bu hadisələr klassik siyasi iqtisadın ideyalarının özünü 

doğrultmadığını bir daha sübut etdi. 
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Sen Simondi klassikləri tənqid edir və onun fikrincə kapitalizmdə aĢağı əmək haqqı kapitalist 

münasibətləri ilə əlaqədardır. Onun fikrincə, əmək haqqı fəhlə əməyinin məhsulunun bütün dəyərinə 

bərabər olmalıdır. Əksinə olaraq, klassik məktəb nümayəndələri fəhlənin əmək haqqının zəruri 

yaĢayıĢ vasitələrinin dəyərinə bərabər olduğunu zənn edirdilər. Eyni zamanda əhali artımı ilə əmək 

haqqı arasında əlaqəni qiymətləndirərkən əhali artımını gəlirlər ilə məhdudlaĢdırmağı təklif edir və 

bununla da, ailədə doğulan uĢaqlar valideynlərin gəliləri ilə təmin oluna bilmirlərsə,kilsəni nigah 

bağlamağıpisləməyə çağırır. 

 

MəĢğulluğa dair nəzəriyyələr arasında «neoklassik» nəzəriyyə də özünəməxsus yer tutur. Bu 

nəzəriyyənin ən görkəmli nümayəndələri A.MarĢall, A.Piquvə baĢqalarıdır. MəĢğulluğa dair «ne-

oklassik» nəzəriyyənin ən mühüm müddəaları A.Piqu tərəfindən1923-cü ildə nəĢr edilmiĢ «ĠĢsizlik 

nəzəriyyəsi» adlı məĢhur əsərində irəli sürülmüĢdür. A.Piqunun nəzəriyyəsinə görə, əmək bazarında 

qeyri- təkmil rəqabət hökm sürür və o əməyin qiymətinin yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Buna görə də 

sahibkarlar istehsal olunan məhsulun dəyərinin yüksəlməsini təmin edən yüksək ixtisaslı kadrlara da-

ha yüksək əmək haqqı verməkdə maraqlıdır. Bu vəziyyətdə əmək məhsuldarlığı daha yüksək olar və 

iĢçi heyətinin sayını istənilən qədər azaltmaqmümkündür. Belə birprinsip mövcuddur ki, bir adamı iĢə 

qəbul edib, ona yüksək əmək haqqı vermək, aĢağı əmək haqqı ilə 5-6 nəfər adam iĢə qəbul etməkdən 

daha yaxĢıdır. Bu həmçinin, müəssisənin daha effektiv idarə olunmasına imkan yaratmıĢ olur. Bun-

dan baĢqa, həmin iĢçini stimullaĢdıraraq daha çox məhsul istehsalına səbəb olur və nəticədə, 

istehsalın həcmidə artır. Təklifin artması ilə məhsulun qiyməti aĢağı düĢmüĢ olur və bu isə öz 

növbəsində əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə müsbət təsir göstərmiĢ olur.  

Neoklassik məktəbin nümayəndəsi hesab olunan A. MarĢal əmək haqqı səviyyəsinin artırılmasını 

əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi ilə əlaqələndirir. Belə ki, iĢçinin əmək haqqını yüksəltməklə 

onun stimul əldə etməsinə, bununla da, əmək məhsuldarlığının artmasına və təklifin artması ilə 

qiymətlərin aĢağı düĢməsinə yəni, əhalinin real əmək haqqının artmasına nail olmaq olar. Onun 

fikrincə, hər hansı bir sahədə əmək məhsuldarlığının artırılması digər sahələrdə real əmək haqqının 

artmasına səbəb olur. MarĢal elmə yeni ― hədd iĢçisi‖ anlayıĢını gətirir. Ona görə hədd iĢçisi dedikdə, 

elə iĢçi nəzərdə tutulur ki, onun əmək haqqı həmin iĢçinin istifadəsindən yaranan xalis məhsula 

bərabərdir. Deməli, onun fikrincə əmək haqqı həmiĢə hədd iĢçinin (sonuncu iĢçinin) yaratdığı xalis 

məhsula bərabərdir. 

Neoklassik məktəb nümayəndələrindən C.Klarkın fikri xüsusilə diqqətə layidir. Onun fikrincə, 

kapital həçminin sabit qaldığı bir Ģəraitdə müəssisəyə əlavə iĢçi cəlb olunarsa, bu zaman fəaliyyət 

nəticəsində əldə olunan gəlirlər iĢçilərin artımına uyğun artmır. Buna səbəb isə odur ki, əlavə tutulan 

hər bir iĢçi əvvəlkinə nisbətən az məhsul istehsal edir, yəni məhsuldarlığı aĢağıdır. BaĢqa sözlə desək, 

kapital sabit olduqda avadanlıqların sayı dəyiĢmir, lakin iĢçilərin sayı artır və bir avadanlığa daha çox 

iĢçi düĢür, bununla da iĢçilər arasında avadanlıqdan istifadə üçün növbə yaranır. Buna görə də sa-

hibkar iĢçilərin sayını istənilən həddə qədər artıra bilməz.Hər sonrakı tutulan iĢçinin əmək məhsuldar-

lığı aĢağı düĢür , bu isə bütün iĢçilər üçün əmək haqqı səviyyəsini müəyyən etmiĢ olur. Beləliklə, sa-

hibkar ilk növbədə, özünə fərqsizlik zonası yaratmalıdır və həmin zonaya uyğun müəyyən həddədək 

iĢçi götürməlidir. Bu zaman sonuncu iĢçinin əmək məhsuldarlığı əvvəlkinə nisbətən yüksək olur. 

Fərqsizlik zonasına daxil olan əmək haqqını əmək məhsuldarlığının həddi adlandırmıĢdır.Əgər 

fərqsizlik zonasından kənarda fəhlələrin sayı artarsa, bu zaman kapital ziyan çəkəcək. Onun fikrincə, 

əmək haqqı iki amildən asılıdır: 1) əmək məhsuldarlığından 2) məĢğulluq səviyyəsindən. Əgər 

məĢğulluq artırılarsa, əmək məhsuldarlığı aĢağı düĢər, və buna uyğun olaraqda əmək haqqı azalar. 

XIX əsrin ikinci yarısında Avropanın inkiĢaf etmiĢ ölkələrində sənaye inqilabları baĢa çatmıĢ, 
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manufakturalar fabriklərlə əvəz olunmuĢ və istehsal proseslərinə maĢınlar tətbiq edilmiĢdir. MaĢınlar 

əməyi yüngülləĢdirdiyinə görə kapitalistlər kiĢilərin əvəzinə daha az əmək haqqı verməklə qadın və 

uĢaqları iĢə cəlb etməyə baĢladılar. Nəticədə, iĢsizlik, yoxsulluq güclənməyə baĢladı. Insanlar isə 

bunun səbəbini maĢın və fabriklərdə görür. Onlar maĢınları sındırır, fabrikləri yandırırlar. Belə 

Ģəraitdə düzgün çıxıĢ yolunu göstərmək zərurətindən Marksizm meydana gəlmiĢdir. 

K.Marks (1818-1883-cü illər) özünün məĢhur «Kapital» əsərindəkapitalizmdə iĢsizliyi daha ətra-

flı tədqiq edib öyrənmiĢ və belə bir nəticəyə gəlmiĢdir ki, texniki tərəqqinin artması daiĢsizliyə səbəb 

olur. Belə ki, bu zaman hər iĢçiyə düĢən istehsal vasitələrinin dəyəri artır , nəticədə, əməyə olan tələb 

kapital yığımının artım surətindən geridə qalır ki, bu da iĢsizliyin yaranmasına səbəb olur. BaĢqa 

sözlə desək, bir neçə iĢçinin gördüyü iĢi artıq bir avadanlıq yerinə yetirir. Həmin avadanlığı idarə 

etmək üçün bir iĢçi də kifayət edir. Bununla da təkmilləĢmiĢ bir neçə avadanlığın müəssisəyə tətbiqi-

bir neçə iĢçinin ixtisarına səbəb olur. Marks kapitalizmi təkmilləĢdirməyi və inkiĢaf etdirməyi qarĢıya 

məqsəd qoymuĢdur. O, mülkiyyət münasibətlərini, fəhlələrin yaratdığı izafi dəyərin sahibkarlar 

tərəfindən pulsuz mənimsənilməsini əsas götürürdü.  

Marksın iqtisadi təlimində məĢğulluq nəzəriyyəsi xüsusi yer tutur. Onun məĢğulluq 

nəzəriyyəsiniizafi dəyər nəzəriyyəsi, kapitalınüzvi quruluĢunun artması nəzəriyyəsi, əhali artımı 

qanunu təĢkil edir. Kapitalist bazar təsərrüfatı sistemində iĢ qüvvəsi əmtəə kimi çıxıĢ edir və bazarda 

kapitalist tərəfindən alınan,fəhlə tərəfindənsatılan əmək deyil, iĢ qüvvəsidir. Əgər fəhlə tərəfindən 

satılan və sahibkar tərəfindən alınan iĢçi qüvvəsi deyil, əmək olarsa, bu zaman dəyər qanununu po-

zulmuĢ olar.Beləliklə, hər bir fəhlə öz iĢ qüvvəsinindəyərindən artıq yeni dəyər yaratmalıdır. Bu 

dəyər isə izafi dəyər adlanır (m) . Əks halda, həmin iĢçi qüvvəsi sahibkar üçün maraqlı olmaz. Bun-

dan baĢqa Marks iĢçinin qüvvəsinin alınmasına sərf olunmuĢ kapitalı dəyiĢən kapital (v) , maĢın və 

avadanlığın alınmasına sərf olunan kapitalı sabit kapital (c)adlandırmıĢdır. Bununla da, əmtənin 

dəyərinin c+v+m olduğunu qeyd etmiĢdir. Bundan baĢqa zəruri iĢ vaxtı və izafi iĢ vaxtı anlayıĢını 

izah etmiĢdir. Belə ki, zəruri iĢ vaxtı dedikdə, fəhlənin aldığı əmək haqqının ekvivalentininəzərdə tu-

tan vaxtdır. Izafi iĢ vaxtı dedikdə isə kapitalist tərəfindən havayı mənimsənilən vaxt nəzərdə tutulur.  

Marksın iqtisadi təlimində kapitalın üzvi qurluĢu xüsusi yer tutur. Sabit kapitalın dəyiĢən kapitala 

nisbətini kapitalın üzvi quruluĢu adlandırmıĢdır. BaĢqa sözlə, istehsal vasitələrinin dəyərinin iĢ 

qüvvəsinin dəyərinə yəni, əmək haqqının məbləğinə nisbəti kiminəzərdə tutur. Lakin o hesab edirdi 

ki, bazar təsərrüfatı münasibətləri inkiĢaf etdikcə, kapitalın üzvi quruluĢu artmıĢ olur. Buna isə ka-

paitalın həcminin artması ilə əlaqədar olaraq əmək tələbinin artması səbəb olur. Həmçinin, izafi 

dəyərin artması nəticəsində müəssisələrə daha çox avadanlıqların cəlb olunması labüdləĢir və 

müəssisələrdaha təkmil avadanlıqlarla təmin olunur. Ġstehsalın həcminin artmasına baxmayaraq iĢçi 

qüvvəsinə olan tələb kapital həcminin artımına nisbətən çox cuzi artır. Hətta, getdikcə məĢğul əhali-

nin sayı demək olar ki, azlmağa doğru gedir.  

 Nisbi əhali artıqlığının müxtəlif formalarından bəhs edərkən Marks yazırdı ki, əhali artıqlığı 

həmiĢə üç formada təzahür edir: keçici, gizli və durğunlaĢmıĢ. Birinci formaya misal olaraq o, 

fəhlələrin gah kütləvi Ģəkildə iĢdən kənarlaĢdırılması, gah da yenə kütləvi Ģəkildə iĢə cəlb edilməsi 

hallarını qeyd edir. Bu vəziyyətdə əhalinin ümumi sayı ilə müqayisədə məĢğul əhalinin sayı artdığına 

baxmayaraq, istehsalın miqyası ilə müqayisədə bu nisbət daim azalır. Əhali artıqlığının gizli for-

masına misal kimi Marks, kənd təsərrüfatındakı vəziyyəti nəzərdən keçirir. Burada iĢçilər zahirən 

məĢğuldur, lakin bu məĢğulluq heç də tam deyildir və imkan yaranan kimi onlar iĢsizlərə çevrilirlər. 

DurğunlaĢmıĢ iĢsizlik dedikdə, Marks əmək məĢğuliyyəti son dərəcə qeyri-müntəzəm olan və ya uzun 

müddət heç bir məĢğuliyyət tapmayan iĢçilərin mövcud olması halını nəzərdətuturdu. 

C.Keyns özündən əvvəlki klassiklərin və neoklassiklərin məĢğulluq nəzəriyyələrini rədd edərək 
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beləbir nəticəyə gəlmiĢdir ki, kapitalizmdə tam məĢğulluğa təminat verən bir mexanizm yoxdur və 

tam məĢğulluq qanunauyğunluqdan çox, təsadüfi xarakter daĢıyır. C.Keyns dövlətin iqtisadiyyata 

müdaxiləsinin tərəfdarı idi, onun fikrincə, ancaq dövlətinmüdaxiləsi yolu ilə iqtisaditarazlığa nail 

olmaq olar. Yəni, Keyns klassiklərin hər bir təklif öz tələbini yaradır fikrinə qarĢı çıxaraq onufərqli 

Ģəkildə izah etmiĢdir. Belə ki, hər bir Ģəxs əldə etdiyi gəliri heç də həmiĢə istehlaka sərf etmir. Onun 

müəyyən hissəsini yığıma sərf edir. Bu zaman təklif tələbi üstələmiĢ olur və təklif artıqlığı 

yaranır.Həmçinin fəhlələrə aĢağı əmək haqqı verilməsi heç də iĢsizliyin aradan qalxmasına səbəb ola 

bilməz. Klassiklər məĢğulluğun təmin olunmasını təklifin stimullaĢdırılmasındagörürlərsə, C.Keyns 

isə əksinə tələbin stimullaĢdırılmasının bununlada, insanların öz gəlirlərini yığıma deyil, istehlaka və 

yığıma sərf olunmasının tərəfdarı idi. Keynsə görə, tələb kifayət qədərolmadıqda istehsalın gəlirliyi 

aĢağı düĢür, bu halda istehsalçılar pulu istehsala qoymaqdan imtina edirlər. Səmərəli tələbin stimul-

laĢdırılması isə dövlət müdaxiləsini tələb edir. Onun fikrincə, məĢğulluğun və milli gəlirin səviyyəsi 

resurslara olan tələb və onların qiymətlərinin dəyiĢməsi ilə deyil, məhz səmərəli tələblə müəyyən 

edilir. Səmərəli tələb də, öz növbəsində, sahibkarların maksimum mənfəət əldə etmək cəhdlərindən 

və deməli, son nəticədə gözlənilən mənfəət əldə etmək normasından asılıdır.Həmçinin, dövlət kredit 

sistemini inkiĢaf etdirməli ,bununla da investisiyanı stimullaĢdırmalı və müəssisənin mənfəətinin art-

ması ilə məĢğulluğun təmin olunmasını həyata keçirə bilər. C.Keyns klassiklərin aĢağı əmək haqqı ilə 

daha çox iĢçi cəlb etmək ideyalarını təkzib etmiĢdir. Həmçinin, investisiya ilə gəlirlər arasında 

birbaĢa əlaqəni izah edərək investisiyanın artmasınıngəlirlərin artmasına və yaxud əksinə, gəlirlərin 

artmasınıninvestisiyanın artmasına səbəb olduğunu qeyd etmiĢdir. Keynsin fikrincə,məĢğulluğun 

artımı ilə milli gəlir də artır, deməli, istehsalın səviyyəsi də yüksəlir. Digər tərəfdən istehsalın 

səviyyəsinin artırılması ilə, məĢğulluğun təmin edilməsi investisiyaların səviyyəsindən bilavasitə 

asılıdır. Keynsin ümumi məĢğulluq nəzəriyyəsi ilə əlaqədar olaraq onu göstərmək olar ki, 

məĢğulluğun ümumi həcmi üç amil qrupundan asılıdır: 

1. "Ġstehlak yönümü"ndən; 

2. Kapital qoyuluĢunun "son səmərəliliyi"ndən; 

3. Faiz normasından. 

Keyns öz nəzəriyyəsində investisiya tələbinə xüsusi diqqət yetirir. Onun fikrincə investisiyalarda 

baĢ verən tərəddüdetmələr istehsal və məĢğuluğa öz təsirini göstərir. O, investisiyanın səviyyəsini 

müəyyən edən amillər arasında faiz dərəcəsini xüsusi qeyd edirdi. Keynsə görə digər amillərin sabit 

qaldığı Ģəraitdə faiz dərəcəsi artarsa, bu investisiyanın və bununla da istehsalın həcminin, həmçinin 

məĢğulluğun səviyyəsinin aĢağı düĢməsinə səbəb olar. Keynsə görə tədavüldə olan pul kütləsinin 

artıb azalmasından asılı olaraq faiz dərəcəsi formalaĢır. Məsələn, tədavüldə olan pul kütləsinin art-

ması faiz dərəcəsinin azalmasına, bu isə öz növbəsində investisiyanın və bununla da məĢğulluq səvi-

yəsinin artmasına gətirib çıxarar. 

Keyns nəzəriyyəsində əsas məqsədməĢğulluğun yüksək səviyyəsini təmin etməkdir. Burada əsas 

rolu büdcə-vergi siyasəti oynayır. Ġqtisadiyyatda elə bir vəziyyət yarana bilər ki, tədavüldə olan pul 

kütləsi artmasına baxmayaraq bu milli gəlirin artmasına səbəb olmur.Bu likvidlik tələsi adlanır. Yəni, 

faiz dərəcələri aĢağı səviyyədədir və o ancaq artmağa doğru meyl edir. Bununla da sahibkar investis-

iya qoymaqdan imtina edir. Hətta çox aĢağı faiz dərəcəsinin mövcudluğu belə investisiyanı stimul-

laĢdırmır və iĢsizliyin artmasına gətirib çıxarır. Keynçilər vəziyyətdən çıxıĢ yolunu investisiyaların 

hərəkətverici qüvvəsi olan büdcə-vergi siyasəti vasitəsilə reallaĢdırır. Bununla da məĢğulluq 

səviyyəsinin artmasına nail olunur. Keynsə görə iĢsizliyin əsas səbəbi tədiyə qabiliyyətli tələbin 

çatıĢmazlığıdır. Keyns nəzəriyyəsinin əsasında iĢsizlik və inflyasiya ilə mübarizə durur. O, eyni za-

manda dövlət tərəfindən pul-kredit siyasətinin həyata keçirilməsini vacib hesab edir. Belə ki, dövlət 



420 
 

faiz dərəcələrini aĢağı salmaqla və məcburi ehtiyat normalarını azaltmaqla kredit resurslarını stimul-

laĢdırır. Bundan baĢqa, xüsusi Ģəxslərdən və kommersiya banklarından qiymətli kağızları almaqla in-

vestisiyanın fəallaĢmasına səbəb olur. Bəzi hallarda tam məĢğulluq Ģəraitində və ya istehsal amillərin-

in tamamilə istehsala yönəlməsi nəticəsindəümumi tələbin artması və bununla da inflyasiyanın 

yaranması halları baĢ verir ki, bu kimi hallar dövlətin müdaxiləsilə aradan qaldırılır. Nəticədə, 

istehsalın həcmi azalır və iĢsizlik halları artmıĢ olur. Keyns tədqiqatının mərkəzində səmərəli tələbin 

hərəkəti və gəlirlərin artması qanunauyğunluğu durur. Bunun nəticəsində o səmərəli tələbin artırıl-

masının irəli sürdü. Keynsə görə səmərəli tələb 3 amillə-istehlaka meyillik, kapital qoyuluĢunun 

faydalılıq həddi və likvidliyin üstün tutulması ilə müəyyən olunur. 

Neoklassik nəzəriyyənin istiqamətlərindən biri neoliberalizmdir. Bu nəzəriyyə A.Smitin dövlət 

müdaxiləsi olmadan öz-özünü tənzimləmə ideyasının özünü doğrultmadığı halda meydana gəlmiĢdir. 

Beləki, 1929-1933 cü ildə baĢ iqtisadi böhrandaiĢsizlik artmıĢ və iqtisadi tənəzzüldərinləĢmiĢdir. 

Iqtisadiyyata aktiv müdaxilənin tərəfdarı olan Keynsdən fərqli olaraq, neoliberalizm passiv müdax-

ilənin tərəfdarıdır. Onlar ölkədə iĢsizliyin səbəbini azad rəqabətin inhisarçılıqla əvəz olunmasında 

görür. Kapitalın təmərküzləĢməsi baĢ verir ki, nəticədə kiçik müəssisələr birləĢərək iri müəssisələri 

yaradır.Əmtəənin qiyməti yüksəlir, ona olan tələb aĢağı düĢür, nəticədə,müəssisənin gəliri azalaraq 

iĢçilərin ixtisarı baĢ verir. 

Neoliberalizmin nümayəndələrindən biri də A.Ouken olmuĢdur. O, iĢsizliklə ÜDM arasında 

əlaqənin izahını vermiĢdir. Beləki, iĢçilər istehsal prosesində iĢtirak etməzlərsə, bu zaman yaradılması 

mümkün əmtəələr istehsal olunmayacaq. Nəticədə, istehsalın həcmi potensial istehsaldan aĢağı 

olacaqdır. Ouken qanununa görə, mövcud iĢsizlik təbii iĢsizlikdən neçə faiz fərqlənərsə, potensial 

ÜDM ilə real ÜDM arasındakı fərq də iki qat çox olar. 

Neoliberalizm məktəbinin digər nümayəndəsi J.M.Ryuefəgörə əmək haqqı səviyyəsinin aĢağı 

düĢməsi nəticəsində istehlak bazarında məhsula olan tələb aĢağı düĢər, məhsulların reallaĢma prosesi 

zəifləyər,nəticədə, gəlirlərin aĢağı düĢməsilə məhsul istehsalı aĢağı düĢər və təkrar istehsal prosesi 

zəifləyər. Beləliklə, müəssisələrdə iĢçilərin ixtisarı halları artar. Bu isə iĢsizliyi artırmıĢ olur.  

Monetarizm 1929-1933-cu illər böhranın səbəbini Keynsdən fərqli olaraq azad bazar iqtisadiy-

yatının formalaĢması ilə deyil, düzgün Ģəkildə həyata keçirilməyən pul-kredit siyasəti ilə izah edir. 

Nəticədə, makroiqtisadi problemlərin inflyasiyanın, iĢsizliyin, təkrar istehsal prosesinin pozulmasıvə 

s. kimi halların yaranmasına səbəb olur ki,bütün bunlar da tədavüldə olan pul kütləsinin tənzim-

lənməsini tələb edir. Monetarizmlə bağlı olan nəzəriyyələrdən biri də iqtisadi təklif nəzəriyyəsidir. 

Nəzəriyyənin əsas məqsədi məcmu təklifin artırılmasından irəli gəlir ki, nəticədə, istehsal həcminin 

artmasına və məĢğulluğun təminatına Ģərait yaratmıĢ olur. Ġqtisadiyyatda mövcud olan iĢsizliyin 

səbəbini dövlətin sosial sistemində yəni, sosial xərclərinin artmasında, bununla da, büdcə kəsirinin 

yaranmasında görürdülər. YaranmıĢ vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün isə dövlət tərəfindən vergi 

dərəcələrinin artırılmasını təklif edirdilər. Monetaristlər dövlət tərəfindən düzgün vergi sistemini for-

malaĢdırmaqlabazar iqtisadiyyatının normal fəaliyyətinə nail olmağın mümkünlüyünün tərəfdarı idi-

lər. Həmçinin, vergi dərəcələriniaĢağı salaraq istehsalın həcminin geniĢlənməsinə, xüsusilən də, 

amortizasiyaya xüsusi önəm verirdilər. Bununla da, iqtisadiyyatın stimullaĢdırmasına və iĢsizliyin 

azalmasına nail olacağını düĢünürdülər. 

Monetarizm məktəbinin nümayəndələrindən olan F.Fillips inflyasiya ilə iĢsizlik arasında əlaqəni 

müəyyən etmiĢdir. Lakin, Fridmen Fillips əlaqəsini və Keynsin səmərəli tələbin çatıĢmazlığından ya-

ranan iĢsizlik anlayıĢınıqəbul etmirdi. Onun fikrincə, iĢsizlik ilə inflyasiya arasında heç bir əlaqə 

mövcud deyildir. Fridmen həmçinin,təbii iĢsizlik anlayıĢını irəli sürür və iĢsizliyinfriksion, struktur 

növlərini ayırır. Bununla da, təbii iĢsizliyi friksion və sturuktur iĢsizliyin cəmi kimi göstərmiĢdir. 
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Təbii iĢsizliyin yaranmasına səbəb kimi həmçinin, iĢçi qüvvəsinə olan tələb, iĢ qüvvəsinin təklifi, boĢ 

iĢ yerləri barəsində məlumatsızlıq və s. kimi çıxıĢ edir. Monetaristlərə görə, iĢsizlik könüllü xarakter 

daĢıyır, iĢçi qüvvəsinin öz istəyindən asılıdır. Belə ki, dövlətin iĢsizlik sahəsində həyata keçirdiyi təd-

birlərdə öz nəticəsini göstərir. Məsələn, minimum əmək haqqının, iĢsizliyə görə müavinətlərin 

səviyyəsi və s. iĢsizliyə təsir edən amillərdir. Belə ki, iĢsizliyə görə müavinətlər yüksək səviyyədə 

olduqda bir çoxları iĢindən imtina edərək iĢsizlər kateqoriyasına qoĢularaq müavinətlə kifayətlənəcək. 

Daha sonra, minimum əmək haqqının artırılması əvvəlkinə nisbətən iĢçilərin ixtisarına səbəb olur ki, 

az iĢçi cəlb etməklə yüksək əmək haqqının tətbiqinə gətirib çıxarır. Monetaristlərin ideyalarında 

inflyasiya gözləmələri xüsusi yer tutur. Belə ki, əmək haqqının nominal səviyyəsini üstün tutan 

keynsçilərdən fərqli olaraq monetaristlər real əmək haqqının tərəfdarı idilər. ƏgərKeynsçilər qiymət 

artımını nəzərə almadan nominal əmək haqqının artımını əsas götürürdülərsə, monetaristlər 

qiymətlərin səviyyəsini nəzərə alaraq pulun alıcılıq qabiliyyətini üstün tuturdular. 

Neoklassiklər və monetaristlər belə hesab edirlər ki, iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən geniĢ mi-

qyasda tənzimlənməsi ayrı-ayrı Ģəxslərin təĢəbbüskarlığını məhdudlaĢdırdığına görə, iĢsizliyin art-

masına və digər mənfi nəticələrə gətirib çıxara bilər. (2, s.10). Onların fikrincə dövlət tənzim-

lənməsinin özü də ciddi Ģəkildə məhdudlaĢdırılmalıdır. 

XX əsrin 70-ci illərində yaranan nəzəriyyələrdən biri A.Laffer tərəfindən irəli sürülən ―iqtisadi 

təklif nəzəriyyəsi‖dir. Bu nəzəriyyəmonetaristlərin metodoloji prinsiplərinə əsaslansa da,iqtisadi 

problemlərə baxıĢlarına görə fərqlənirlər.  

Təklif nəzəriyyəsinin nümayəndələriiqtisadi artımın stimullaĢdırılmasını və bununla da, 

istehsalın və məĢğulluq səviyyəsinin artırılmasının tərəfdarı idilər.Həmçinin, istehsal amillərinin uz-

unmüddətli dövr üçün dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin, vergi dərəcələrinin aĢağı salınması 

ideyasını irəli sürmüĢdür. Bu nəzəriyyə tərəfdarları iĢsizliyin yaranma səbəbini dövlətin sosial 

təminat sistemində görür. Dövlət büdcəsi xərclərinin çox hissəsinin sosial proqrama sərf olunması 

büdcə kəsrinin yaranmasına səbəb olur ki, nəzəriyyə tərəfdarları yaranmıĢ vəziyyətdən çıxıĢ yolu 

kimi vergi dərəcələrinin artırılmasını görürlər. Bu isə əhalinin real gəlirlərinin azalmasına və həmin 

Ģəxslərin könüllü iĢsizlər sırasına keçməsinə gətirib çıxarır. Bundan baĢqa, dövlət tərəfindən sosial 

xərclərin artması məcmu gəlirlərdə yığım payının azalmasına və nəticədə, kredit resurslarının 

həcminin aĢağı düĢməsinə bu isə öz növbəsində iqtisadi artıma mənfi təsir göstərən amil hesab olu-

nur. Nəticədə iĢsizlik halları artır. 

Təklif nəzəriyyəsi tərəfdarlarına görə dövlət tənzimlənməsi sistemi uzunmüddətli xarakter 

daĢımaqla məcmu tələbin deyil, əmtəələrin, kapitalın, baĢqa sözlə, bütün istehsal amillərinin təklifinin 

stimullaĢdırılmasına yönəldilir. 

XX əsrin 70-ci illərində makroiqtisadi nəzəriyyələr sırasına R.Lukas, T.Sarcent, N.Uolles, C.Mut 

və digər iqtisadçıların tərəfdar olduğu ―Səmərəli gözləmə‖ nəzəriyyəsi qatıldı. Bu nəzəriyyə mahiyyət 

etibarı ilə neoklassik istiqamət kimi azad sahibkarlıq konsepsiyasına və iqtisadiyyatın öz-özünü 

tənzimləmə mexanizminə əsaslanırdı. Səmərəli gözləmə nəzəriyyəsi tərəfdarları Keynsçi ideyanın 

əsasını təĢkil edən dövlət tərəfindən yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulan yumĢaq pul siyasətinin nəticəsi 

olaraq məĢğulluğun təmin olunması deyil, əksinə, inflyasiyanın baĢ verməsi fikrini sübuta yetirdi. 

Nəzəriyyəçilər qeyd edirdilər ki, məcmu təklif əyrisi Ģaqulidir və məcmu tələbin artması qiymətlərin 

artımına səbəb olur, istehsalın həcmi isə sabit qalır. Səmərəli gözləmə nəzəriyyəsi insanların dav-

ranıĢlarında özlərini səmərəli aparmasını, yəni müəyyən vaxta qədər lazımı informasiya əldə edərək 

müəyyən qərarların qəbul olunması ilə inflyasiyadan uzaqlaĢmağı nəzərdə tutur. Səmərəli gözləmə 

nəzəriyyəsi praktiki olaraq siyasətçilərin inflyasiya və iĢsizlik arasında seçimə yol verən istənilən var-

iantlarından imtina etmək deməkdir. Bu nəzəriyyə iĢsizliyin təbii səviyyəsi fərziyyəsinin variantların-
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dan biridir. Təbii səviyyə fərziyyəsi iĢsizliyin və inflyasiyanın yüksək artım sürətlərinin eyni zamanda 

baĢ verməsini, daha doğrusu, iqtisadiyyatın staqflyasiya vəziyyətində olmasını mümkün sayır. 

Digər nəzəriyyə M.Fridmen tərəfindən irəli sürülən uyğunlaĢdırılmıĢ gözləmə nəzəriyyəsidir. Bu 

nəzəriyyəyə əsasən nominal əmək haqqı qiymətlərin artım səviyyəsindən geri qalır, bu isə qısa 

müddətdə yüksək mənfəətin əldə olunması ilə məĢğulluğun stimullaĢmasına səbəb olur. Lakin, nomi-

nal əmək haqqı müəyyən müddətdən sonra mənfəətin azalmasına və bununla da, məĢğulluq 

səviyyəsinin aĢağı düĢməsinə gətirib çıxarır. 

Qeyd olunan nəzəriyyələrdən hansının daha məqsədəuyğun olması sosial yönümlü bazar iqtisadi 

sistemi çərçivəsində yeni inkiĢaf mərhələsinə qədəm qoymuĢ Azərbaycan Respublikası üçün də ak-

tualdır. Respublikamızda məĢğulluq və gəlirlər siyasətinin reallaĢmasında qeyd olunan nəzəri 

müddəalar bu və ya digər dərəcədə istifadə oluna bilər. 
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REAL BAZARIN ĠNKĠġAFI PROSESLƏRĠ VƏ MALĠYYƏ BAZARI ARASINDA 

ƏLAQƏLƏR 
 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkiĢafının intensiv dinamikası, aparılan siyasi kursun 

konseptuallığı və həyata keçirilən islahatlar iqtisadiyyatın imkanlarından səmərəli istifadə olunmasına 

kömək etmiĢdir. Ölkədə makroiqtisadi dayanıqlığın qorunub saxlanılması, investisiya mühitinin və 

infrastruktur təminatının yaxĢılaĢdırılması iqtisadi siyasətin prioritetlərindən sayılmaqdadır. Real sektorun 

potensialının artırılması, iqtisadi imkanların mövcud potensialının diversifikasiyası sahəsində dövlət 

proqramlarının və iqtisadi qanunvericiliyin əsas alınması əsasında bir sıra mühüm iqtisadi və sosial 

mahiyyətli addımlar atılmıĢdır.  

Ġqtisadiyyatının qarĢılaĢdığı problemlərin həlli üçün bir sıra təməl çıxıĢ nöqtələri və eləcə də 

mexanizmlər formalaĢdırmıĢ və onların yerində düzgün tətbiqi ilə bağlı olaraq real həyatda əksini tapan 

nəticələr əldə edilmiĢdir. Təbii ki, ölkənin iqtisadi siyasətinin önəmli istiqaməti respublikada real sektorun 

inkiĢaf etdirilməsi ilə bağlıdır. Real sektora kənd və meĢə təsərrüfatı, ovçuluq və balıqçılıq, sənaye, 

istehsal, tikinti və xidmət sahələri (ticarət, nəqliyyat, rabitə, təhsil, səhiyyə. elm, mədəniyyət və s.) daxil 

edilir. Azərbaycan Respublikası DSK-nın milli hesablar sisteminin təsnifatına görə, real sektorun məhsul 

istehsal edən sahələrinə sənaye, kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meĢə təsərrüfatı; tikinti, xidmət sahələrinə isə 

nəqliyyat, poçt və rabitə, topdan və pərakəndə ticarət, avtomobillərin, məiĢət məmulatlarının və Ģəxsi 

istifadə əĢyalarının təmiri, mehmanxana və restoranlarda xidmətin göstərilməsi, sosial və digər xidmətlər 

aid olunur. Mərkəzi Bankın təsnifatına görə isə, real sektorun sahələrinə ticarət və xidmət; energetika, 

kimya və təbii ehtiyatlar, kənd təsərrüfatı və emal; inĢaat və əmlak; sənaye və istehsal; nəqliyyat və rabitə; 

ev təsərrüfatları; ictimai təĢkilatlar; hökümət idarələri və digər sektorlar daxil edilir. Azərbaycan 

Respublikası Mərkəzi Bankı real sektorun monitorinqi sistemini reallaĢdırır. Bir çox qabaqcıl mərkəzi 

bankların təcrübəsində real sektorda fəaliyyət göstərən müəssisə və təĢkilatların iqtisadi davranıĢlarının, 

onların növbəti dövrlər üçün gözləntilərinin ölçülməsi, habelə ümumən bazar konyunkturunun ölçülməsi 

məqsədilə monitorinqlər keçirilir. Real sektor müəssisələrinin monitorinqi sistemi (RSM) – iqtisadi 

siyasətə müvafiq olaraq müəssisələrin fəaliyyətinə təsir göstərmək və səmərəli qərarlar qəbul etmək üçün 

real sektor və bank sektorunu bir-birilə əlaqələndirən informativ-analitik alətdir. 

Azərbaycanda maliyyə bazarının inkiĢafı təbii ki, birbaĢa real sektor ilə bağlıdır. Maliyyə bazarının 

ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafında rolu və tutduğu mövqe bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkiĢaf etmiĢ ölkələrin 

təcrübəsində kifayət qədər sübuta yetirilmiĢdir. Lakin bazar iqtisadiyyatına yenicə qədəm qoymuĢ 

Azərbaycan Respublikasında maliyyə bazarının yüksək səviyyədə inkiĢaf etməməsi səbəbindən ölkənin 

sosial-inkiĢafında onun rolu bir o qədər də üstün mövqe tutmur. Lakin buna baxmayaraq dövlətin səyləri, 

maliyyə bazarının inkiĢafına, eləcə də onun sosial-iqtisadi inkiĢafa təsirinin maksimumlaĢdırılması 

məqsədilə qəbul edilmiĢ dövlət proqramlarının icrası nəticəsində onun rolunun artmasına qismən də olsa 

nail olunmuĢdur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 Noyabr 2003-cü il tarixli ―Azərbaycan 

Respublikasında sosial-iqtisadi inkiĢafın sürətləndirilməsi tədbirləri‖ haqqında fərmanında iqtisadçılar və 

bütövlükdə iqtisadi xidmət sahələri qarĢısında bir sıra həlli vacib olan məsələlər qoyulmuĢ və onun icra 

mexanizminin müəyyənləĢdirilməsi istiqamətində tapĢırıqları verilmiĢdir. Maliyyə bazarının inkiĢafı və 

burada resurs təminatının artırılması, ötürülən informasiyanın Ģəffaflığının maksimum təmin olunması da 

bu tədbirlər sırasına daxil edilmiĢdir. Maliyyə bazarının inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində atılmıĢ mühüm 

addımlardan biri də ―2011-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının 
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inkiĢafı‖ Dövlət Proqramıdır. Burada qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikasında son illər aparılan 

iqtisadi islahatlar azad bazar münasibətləri əsasında fəaliyyət göstərən iqtisadi sistemin bərqərar olmasını 

təmin etmiĢdir. Bazar iqtisadiyyatının fundamental institutları, o cümlədən, yeni iqtisadi münasibətləri 

təsbit edən qanunvericilik bazası, bu münasibətlərin tənzimlənməsini həyata keçirən dövlət təsisatları və 

yeni iqtisadi sistemin əsas subyektləri olan fərdi sahibkarlar təbəqəsi formalaĢmıĢdır. Bu dövrdə qiymət 

və məzənnə siyasəti liberallaĢdırılmıĢ, geniĢ miqyaslı özəlləĢdirmə proqramı həyata keçirilmiĢ və 

bütövlükdə sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlveriĢli mühit, makroiqtisadi sabitlik və ölkənin yüksək 

investisiya cəlbediciliyi təmin edilmiĢdir. Proqramda nəzərdə tutulmuĢ tədbirlər çərçivəsində müasir 

maliyyə vasitəçilərinin - investisiya Ģirkətlərinin və kastodian təsisatlarının formalaĢması üçün zəruri 

hüquqi və təĢkilati mexanizmlər formalaĢdırılacaqdır. Maliyyə vasitəçiləri tərəfindən əsas və yardımçı 

investisiya xidmətləri (əməliyyatları), investisiya təhlili, anderraytinq və digər əlaqədar funksiyaların 

kompleks Ģəkildə həyata keçirilməsi üzrə fəaliyyət təĢviqləndiriləcəkdir.   

Sərmayələrin peĢəkar idarə olunmasının və fərdi yığımların səmərəli investisiyalara 

yönləndirilməsinin təmin edilməsində institusional investorların fəaliyyəti mühüm rol oynayır. Bununla 

əlaqədar olaraq, investisiya fondları və digər kollektiv investisiya sxemlərinin səmərəli fəaliyyət 

mexanizmlərinin formalaĢdırılması üzrə tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. 

Bununla bərabər, bank və sığorta Ģirkətlərinin qiymətli kağızlar bazarında fəal iĢtirakını təĢviq edən 

prudensial tələblər müəyyənləĢdirilərək tətbiq olunacaqdır. 

DaĢınmaz əmlak sektorunda fəallığın dayanıqlı Ģəkildə təmin olunmasına xidmət edən kapital bazarı 

mexanizmlərinin, o cümlədən, daĢınmaz əmlak investisiya fondlarının fəaliyyətinin təĢviqi, habelə bu 

sahədə mövcud bazar alətlərinin (mənzil sertifikatları, ipoteka istiqrazları və sair) səmərəliliyinin 

artırılması üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir. 

Orta müddətli perspektivdə sığorta-pensiya sistemində əmək pensiyalarının yığım hissəsinin 

fəallaĢdırılması, yığım əsaslı pensiya fondlarının yaradılması və yığımların kapital bazarlarına investisiya 

imkanlarının geniĢləndirilməsi reallaĢdırılacaqdır. 

Buradan irəli gələrək yekun nəticə odur ki, real sektorun inkiĢafı müasir iqtisadi sistem daxilində 

maliyyə bazarından birbaĢa asılıdır. Maliyyə bazarının formalaĢmasına da öz növbəsində real sektorda 

gedən proseslər birbaĢa təsir etməkdədir. Məhz qeyd edilən amillər onu deməyə əsas verir ki, 

iqtisadiyyatın inkiĢafı ilə bağlı olan tədbirlərin görülməsi kompleks Ģəkildə həyata keçirilməlidir. Real 

sektorun inkiĢafı ilə bağlı olaraq maliyyə siyasətinin əhatəliliyi, dayanıqlığı, davamlılığı təmin edilməldir.  
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DĠPLOMATĠYA BEYNƏLXALQ MÜNASĠBƏTLƏRĠ ġƏRTLƏNDĠRƏN AMĠL KĠMĠ 

 

Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət problemi daima ictimai rəyin tədqiqat obyektində 

olmuşdur. Diplomatiyanın tarixi, siyasi qərarların qəbulolunma mexanizmi isə daha çox 

mütəxəssislərin maraq obyektidir. Məqalədə diplomatiyanın yaranma tarixindən, onun beynəlxalq 

münasibətləri nizamlayan və formalaşdıran alət kimi rolundan danışılır.  
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ДИПЛОМАТИЯ КАК СРЕДСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Проблемы международных отношений и внешней политики всегда находились в центре 

широкого общественного внимания, а вопросы о том, что такое дипломатия, какова ее ис-

тория и как реализуются внешнеполитические решения, представляли интерес скорее для бо-

лее узкого круга специалистов. В этой статье автор ставил задачу, прежде всего, выяснить 

основные исторические вехи развития дипломатии как средства регулирования и формирова-

ния международных отношений. 

Ключевые слова: дипломатия, многосторонняя дипломатия, глобализация, международ-

ные отношения, конфликты 
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DIPLOMACY AS MEANS OF REGULATION  

OF THE INTERNATIONAL RELATIONS 

 

Problems of the international relations and foreign policy always were in the center of broad 

public attention, and questions of what is diplomacy what its history and as foreign policy decisions 

are implemented, were of interest rather to narrower circle of experts. In this article the author set a 

task, first of all, to find out the main historical milestones of development of diplomacy as means of 

regulation and formation of the international relations. 

Keywords: diplomacy, multilateral diplomacy, globalization, international relations, conflicts 
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Məlum olduğu kimi, diplomatiya xarici siyasətin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Xarici siyasət diplo-

matiyanın məqsədləri və vəzifələrini müəyyən edir, diplomatiya isə öz növbəsində, özündə xarici 

siyasətin həyata keçirilməsi üçün istifadə edilən praktiki tədbirlərin, həmçinin formalar, metodlar və 

vasitələrin məcmusunu ehtiva edir. Diplomatiya və xarici siyasət ayrılmaz və vahid bütövlük təĢkil 

edirlər, eyni bir prosesin ayrı-ayrı tərəfləridirlər. Hesab edilir ki, diplomatiya onun müasir klassik an-

lamında gündəlik dövlət fəaliyyətinin xüsusi növü kimi XVI əsrin sonları - XVII əsrin əvvəllərində 

formalaĢmıĢdır. Məhz bu zamanlardankralların və hökmdarların saraylarında daimi diplomatik 

nümayəndəliklər yaranır, həmçinin xarici nümayəndə heyətlərinin qəbulu, diplomatik danıĢıqlar və 

yazıĢmalar üzrə xüsusi dövlət qurumları fəaliyyət göstərməyə baĢlamıĢdı. Beynəlxalq münasibətlər 

tarixində diplomatiyanın mahiyyətini və ayrı-ayrı tərəflərini açıqlayan müxtəlif təriflər məlumdur. 

Diplomatiya - dövlət baĢçılarının, hökumətlərin və xarici əlaqələr üzrə xüsusi orqanların prinsip-

ial fəaliyyəti olub, dövlətin xarici siyasətinin məqsəd və vəzifələrini həyata keçirməkdən və dövlətin 

hüquq və maraqlarını xaricdə müdafiə etməkdən ibarətdir (3). Diplomatiya dedikdə 

əsasən beynəlxalq münasibətlərin iĢtirakçısı olan dövlət və qrupların səlahiyyətli nümayəndələri 

arasında danıĢıqların aparılması sənəti və təcrübəsi nəzərdə tutulur. Diplomatiyanın predmeti, 

subyekti, obyekti də dünyanın siyasi xəritəsində öz yerini tutmuĢ dövlətlərdir. Diplomatiya tarixinin 

baĢlıca məqsədi dövlətlərarası münasibətlərin yaranması, inkiĢafı və pozulma prosesini öyrənməkdən 

ibarətdir (4, s 479). 

Diplomatiya anlayıĢı ilə beynəlxalq münaqiĢələrin qarĢısının alınması, yaxud nizamlanması, 

kompromis və bütün tərəflərin qəbul edəcək həll yollarının axtarıĢı, həmçinin beynəlxalq 

əməkdaĢlığın geniĢlənməsi və dərinləĢdirilməsi məqsədləri üzrə danıĢıqların aparılması məharətini də 

əlaqələndirirlər. Diplomatiya termini ―diplomat‖ sözündən əmələ gəlib. Ġlkin olaraq diplomat 

sözü diploma tutan kimi tərcümə edilirdi - məhz bu cür, yunan terminologiyasına riayət edərək, 

Qədim Romada əyalətlərə, yaxud xaricə göndərilən rəsmi Ģəxslərə senat tərəfindən verilən zəmanət 

məktubu, yaxud etimadnamə adlanırdı(10). Diplomas sözü hökmdarların rəsmi sənədləri (aktları) 

demək idi, diploma sözü isə yunancadan ―ikiqat artırmaq‖, yəni onların qatlanması üsulundan əmələ 

gəlmiĢdi. K.Leybnits 1693-cü ildə nəĢr etdiyi ―Beynəlxalq diplomatik hüququn külliyatı‖ kitabın-

da diplomatik sözünü əsl dövlət sənədləri toplusuna Ģamil edirdi. Fransada la diploma-

tique (diplomatika) termini qədimi sənədlərin Ģifrlərini açma məharəti mənasını daĢıyır (1, s 36). 

Qədim ġərq diplomatiyası hərbi-teokratik Ģahlıqların xarici siyasətini əks etdirirdi. Məhz həmin 

dövrdə müxtəlif saziĢ, müqavilə növləri yaranır, problemlərin həlli üçün səfirliklər göndərmək 

ənənəsi formalaĢmıĢdı. Qədim Misirdə köçəri tayfalarla müharibələr zamanı hərbi əməliyyatlara 

baĢlamazdan öncə diplomatik danıĢıqlar aparmaq kimi inkiĢaf etmiĢ praktika mövcud idi. Misirdə 

diplomatik yazıĢma ilə xarici iĢlər üzrə xüsusi dövlət dəftərxanası məĢğul olurdu. Klassik anlamda 

diplomatiya XVI əsrin sonu - XVII əsrin əvvəllərində formalaĢsa da, onun spesifik fəaliyyət növü 

kimi yaranması bilavasitə dövlətlərin yaranması ilə bağlıdır. Çin, Babilistan, Misir kimi qədim dö-

vlətlərin tarixindən məlumdur ki, artıq o vaxt diplomatik fəaliyyət kifayət qədər müəyyən və eyni 

zamanda mürəkkəb formaya malik idi. 

Qeyd etməliyəm ki, ―diplomatiya‖ sözünün indiki anlamda iĢlədilməsi fransız diplomatı, XIV 

Lüdovikin səfiri Fransua Kalyerə məxsusdur. 1716-cı ildə ―Hökmdarlarla sövdələĢmənin yolları‖ adlı 

kitabı dərc olunub. Bu əsərdə ―diplomat‖ sözü ―sövdələĢmə iĢtirakçıları‖ kimi qələmə alınsa da, 

―diplomatiya‖ indiki mənasında istifadə olunmuĢdur. F. Kalyerin kitabı bu günə qədər öz aktuallığını 

itirməyib. Bu kitabın dərc olunması diplomatiyanı nəzəri yanaĢmaya və yüksək əxlaqi prinsiplərə 

əsaslanan elm və incəsənət nümunəsi kimi qəbul etməyə imkan yaratdı. Yunan və Roma dö-
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vlətlərində diplomatiya hiylə və yalanın norma sayıldığı peĢə hesab olunurdu. Bizans və Orta əsrlər 

dövrü hiylə və yalan metodunu incəsənət səviyyəsinə çatdırdı. F. Kalyer isə yalanı sövdələĢmə va-

sitəsi kimi rədd etdi. Qərb diplomatiyasında bunun tərəfdarı kimi ilk dəfə Fransua Kalyer çıxıĢ etdi: 

―YaxĢı diplomat öz hərəkətlərinin müvəffəqiyyətini yalan vədlər və xəyanət üzərində qurmamalıdır. 

Hər vaxt ən yaxĢı siyasət dürüstlük olub, yalan isə həmiĢə özündən sonra bir «zəhər damcısı» qoyub 

gedir.‖ (2, s 14). Diplomatiyanın vasitələri olan inandırma və güzəĢt o zaman effektli ola bilərlər ki, 

insanlar sizin vədlər və sübutlarınıza inanırlar. Bu heç də o deyil ki, diplomat hər bildiyi Ģeyi 

danıĢmalıdır. O, həqiqəti, yalnız həqiqəti söyləməlidir, lakin bütün həqiqəti açmamalıdır. Lazım 

gəldikdə o, min cür üsullarla cavab verməkdən boyun qaçıra bilər. Yalan nəinki diplomatı və onun 

fəaliyyətini, həm də onun təmsil etdiyi dövləti də nüfuzdan salır.  

Feodal monarxiyaların xarici siyasəti və diplomatiyası siyasi dağınıqlığın tez bir zamanda 

aradan götürülməsinə, hərbi birliyə və rəqiblər üzərində ticari üstünlüyə malik olmaya yönəlmiĢdi. 

Digərləri ilə müqayisədə kapitalist münasibətləri daha erkən inkiĢaf etməyə baĢlamıĢ orta əsr Ġtaliya 

Ģəhər-dövlətləri xarici bazarlar uğrunda fəal mübarizə aparırdılar. Bu mübarizədə onlar antik, Bizans 

təcrübəsinin, ġərq dövlətlərinin praktikasının ən yaxĢı nümunələrindən bəhrələnərək, incə diplomati-

yanın müxtəlif üsullarından istifadə edirdilər. 

Diplomatlarda bilik, intriqa qurmaq bacarığı, hiyləgərlik, məqsədə çatmaq üçün hər Ģeydən (o 

cümlədən çirkin vasitələrə əl atmaq) istifadə etmək qabiliyyətləri qiymətləndirildiyi zamanın (orta 

əsrlər, 16-18 əsrlər) əxlaqi meyarlarını, qısa olaraq «makiavelizm» adlandırmaq olar. Özünün 

―Hökmdar‖ əsərində XVI əsrin italyan diplomatı Nikolo Makiavelli belə söyləyir: ―Mübarizə 2 cür 

olur: birisi — qanun, o birisi isə – güc vasitəsi ilə. Birinci yol insanlara, ikinci yol isə heyvanlara 

xasdır, lakin çox vaxt birinci vasitə kifayət etmədiyi üçün ikinci üsula əl atmaq məcburiyyəti yaranır. 

Ġlanları tanıman üçün tülkü olmaq lazımdır; qurdlarla hesablaĢmaq üçün isə aslan olmaq gərəkdir. 

Xeyirhaqlıq yolundan dönməmək, amma lazım olanda pislik, Ģər yoluna da qədəm basmağı bacarmaq 

vacibdir.‖ 

Orta əsrlə diplomatları bu prinsiplərə riayət edərək diplomat sənətini cəmiyyətin gözlərində 

nüfuzdan salmıĢdılar. Öz ―Diplomat‖ kitabında ingilis diplomatı O.Nikolson yazır: ―16-18 əsrlərin 

diplomatları çox vaxt onlara qarĢı Ģübhələrin yaranmağına əsas verirdilər; onlar saray adamlarına 

rüĢvət verir, üsyan etməyə qızıĢdırır və üsyanları maliyyələĢdirir, ərazilərində yaĢadıqları dövlətlərin 

daxili iĢlərinə zərərcəsinə qarıĢır, yalana əl atır, oğurluq, casurluq, xəbərçiliklə məĢğul olurdular.‖ (3, 

s 12). Nikolson özü ideal diplomatın zəka, bilik və müĢahidə qabiliyyətindən baĢqa aĢağıdakı 

keyfiyyətlərə malik olmasını vacib hesab edirdi: dürüstlük, dəqiqlik, təmkinlik, aramlılıq, 

təvazökarlıq, loyallıq. Nikolson diplomat üçün ən böyük nöqsanın Ģöhrətpərəstlik olduğunu 

düĢünürdü. 

Orta əsrlərin beynəlxalq münasibətlərində kilsə böyük rol oynayırdı. Roma papaları öz 

nümayəndələri – nunsiləri digər ölkələrə göndərirdilər. Nunsi tərcümədə xəbərçatdıran, elan edən 

deməkdir. Beləliklə, nunsi fəaliyyət göstərdiyi ölkənin hökümətinə papanın irədəsini çatdıran 

adamdır. Lakin o zaman nunsilər, bir qayda olaraq müvəqqəti idilər, yəni müəyyən zaman 

çərçivəsində müəyyən missiya ilə səfər edirdilər. 

Diplomatların peĢəkar kadrları XV əsrin sonu - XVI əsrin əvvəllərində yaranmağa baĢlayırlar. 

Məhz bu dövrdə xaricə daimi iĢə göndərilən dövlət nümayəndələri təyin edilməyə, həmçinin digər 

ölkələrdə daimi fəaliyyət üçün missiyalar və səfirliklər təsis edilməyə baĢlanır. 1789-1794-cü illərin 

Böyük Fransa Ġnqilabı xarici siyasətin əsas tələbi qismində millətin aliliyi prinsipini irəli sürərək, 

feodal mütləq monarxiyaların diplomatiyasına sarsıdıcı zərbə vurdu. Beynəlxalq münasibətlərin bəzi 

tarixçiləri hesab edir ki, ―klassik diplomatiya‖ 1815-ci ilin Vyana konqresindən Birinci Dünya 
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müharibəsinə qədər mövcud olmuĢ, kardinal RiĢelyenin ―siyasi vəsiyyətində‖ iĢlənib hazırlanan 

―daimi danıĢıqlar‖ nəzəriyyəsi isə müasir diplomatiyanın əsasını təĢkil etmiĢdir. 

1815-ci ildə Vyana konqresində qəbul edilmiĢ reqlament ilk dəfə olaraq, diplomatik 

nümayəndələrin vəzifə və rütbəsinə görə birinciliyini və onların iĢ qaydasını dəqiq və aydın müəyyən 

etmiĢdir. 1818-ci ilin Aahen beynəlxalq protokolu isə diplomatik nümayəndələrin hüquq və 

vəzifələrini dəqiqləĢdirdi. Bu iki sənəd faktiki olaraq, bu gün də dünyanın bütün ölkələrində mövcud 

olan diplomatik nümayəndələrin vahid ranqlarının təsbit edilməsi üçün ənənəvi əsaslardır. Yalnız 

XVIII-XIX əsrlərdə daimi ixtisaslanmıĢ diplomatik aparat formalaĢmağa baĢlayır. Bundan öncə dö-

vlət baĢçısı yanında adətən xarici iĢlər üzrə mülki müĢavir fəaliyyət göstərirdi, daimi aparat mövcud 

deyildi. XIX əsrdə bu cür aparat artıq bütün ölkələrdə təsis edilmiĢ, XX əsrdə isə o dövlət 

idarəetməsinin bütün sisteminin mühüm, qüdrətli və ixtisaslaĢmıĢ hissəsinə çevrildi. Diplomatiya 

daima inkiĢaf edir, daha incə və transparent (aydın, Ģəffaf) olur. Onun metodları dəyiĢir, yeni, bəzən 

çox gözlənilməz formaları yaranır. A.Kovalyov ―Diplomatiyanın əlifbası‖ kitabında belə bir misal 

gətirir. 1963-cü ilin sonunda Fransa hökuməti Leonardo da Vinçinin məĢhur əsəri ―Mona Liza‖nı 

Luvrdan VaĢinqton milli qalereyasına göndərir. Bu Ģedevr prezident Con Kennedinin ən sevimli 

əsərlərindən biri idi və general ġ. de Qoll Fransa-Amerika münasibətlərinin gərginləĢməsi fonunda 

Ģəxsi diqqət əlaməti olaraq bu addımı atmaq istəmiĢdi. «Nyu-York Tayms» haqlı olaraq bu jesti 

diplomatiyanın incə forması kimi dəyərləndirmiĢdi. 

 Son dövrlər ―diplomatiya‖ termini əvəzinə ―diplomatik təcrübə‖ və ya ―diplomatik xidmət‖ 

sözləri iĢlədilir ki, bu da öz növbəsində xarici iĢlər üzrə nazirliklərin, səfirliklərin, konsulluqların 

üzərinə düĢən öhdəlikləri ehtiva edir (9).  

Görkəmli fransız ictimai-siyasi xadimi J. Kambon ―Diplomat‖ əsərində diplomatiya anlayıĢına 

birbaĢa tərif verməsə də, onu dövlətlər və millətlər arasında sövdələĢmə kimi bildirir və təzyiq for-

masında olan hər hansı bir güc amili inkar olunur (5, s 92). 

Ġngilis diplomatı E.Satou diplomatiyanı ―müstəqil dövlətlər və hökumətlər arasında rəsmi 

əlaqələrin formalaĢması üçün ağıl və taktikanın tətbiq olunması‖ kimi xarakterizə edir (6). Alman 

beynəlxalq hüquq mütəxəssisi Q.Martens diplomatiyaya belə bir tərif verir: ―Diplomatiya - dövlətin 

xarici iĢlər və xarici əlaqələri haqqında elmdir. Daha dar mənada danıĢıqlar aparmaq elmi və 

incəsənətidir (mədəniyyətidir)‖ (7). Fransız diplomatı Q.Qarden də Martensin dar mənada söylədiyi 

fikirlə eyni fikir söyləyir. 

H.Margentau belə hesab edir ki, diplomatiya bir elm kimi dörd elementi nəzərə almalıdır. 1. 

Diplomatiya ixtiyarında və potensialında həqiqətən olan qüvvəni hesaba almaqla öz məqsədini 

müəyyənləĢdirməlidir. 2. Diplomatiya digər ölkələrin də məqsədlərini qiymətləndirməli və həmin 

məqsədi həyata keçirmək üçün həqiqətən potensial gücü də qiymətləndirilməlidir.3. Diplomatiya 

müəyyənləĢdirməlidir ki, fərqli olan bu məqsədlər hansı səviyyədə bir-birilə uyğunlaĢırlar. 4. Diplo-

matiya bu məqsədlərin reallaĢması üçün lazımolan vasitədən istifadə etməlidir. Margentaunun fikrinə 

görə diplomatiyanın ixtiyarında 3 vasitə var: inandırmaq, kompromis və güclə hədələmə. ―Diplomati-

ya mədəniyyəti o deməkdir ki, ixtiyarında olan bu üçdən lazım olan konkret anda düzgün seçim 

edilsin.‖ (8, s 69). 

Qeyd etdiyim kimi, danıĢıqlar beynəlxalq münasibətlərin qurulması və nizamlanmasının təsirli 

alətidir. Bu XX yüzilliyin ikinci yarısında daha aĢkar biruzə verildi. Bir sıra səbəblə Ģərtlənirdi ki, on-

lardan ən baĢlıcası - dünya qarĢılıqlı asılılığının kəskin artması, həmçinin qlobal problemlərinin əmələ 

gəlməsidir. Müasir dünyanın qloballaĢması, hətta düĢmən münasibətində olanları da danıĢıqlara 

getməyə, bu və ya digər məsələləri müzakirə etməyə məcbur edir. Ümumiyyətlə, hər hansı bir inkiĢaf 

kimi dünyanın siyasi inkiĢafı da heç də həmiĢə asan olmur. Müəyyən mərhələlərdə güc formasının 
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danıĢıqlar prosesi üzərində üstünlüyünün Ģahidi oluruq. Bu gün beynəlxalq danıĢıqların özləri dü-

nyanın vacib qlobal inkiĢaf amili kimi çıxıĢ edirlər. Təsadüfü deyildir ki, bü gün diplomatlara siyasi 

və ictimai xadimlərə danıĢıqlar aparmağın texnologiyası öyrədilir. Amma diplomatiyanı yalnız xarici 

siyasətin həyata keçirilməsi kimi qəbul etmək bəsit olardı. Hər Ģeydən əvvəl diplomatiya – təmsilçilik 

funksiyası həyata keçirir. Burada həm iqtisadi, həm siyasi və digər münasibətlərin həyata keçirilməsi 

baĢa düĢülməlidir. 

Müasir diplomatiyanın ən aktual vəzifələrindən biri münaqiĢələrin və böhran vəziyyətlərinin ni-

zamlanmasıdır. Əlbəttə ki, burada söhbət münaqiĢə və böhranların nizamlanması üzrə diplomatiyadan 

gedir. Lakin elmi ədəbiyyatda çox vaxt ―böhranın idarə edilməsi‖, münaqiĢə və böhranın nəzarətdən 

çıxmaması Ģərtilə, tərəflərin məqsədlərinin reallaĢdırılmasına yönəldilmiĢ hərəkətlərin yığımı kimi 

izah edilir. Son illər hamı sadəcə olaraq gərginliyin endirilməsi deyil, dünyada münaqiĢəli və böhran 

vəziyyətlərinin ümumiyyətlə qarĢısının alınmasına daha çox diqqət verilir. Bu preventiv diplomati-

yadır. Lakin diplomatiyanın çiçəklənməsi haqda danıĢıb bununla kifayətlənmək düz olmazdı. XX 

əsrin sonlarında diplomatiya dərin dəyiĢikliklərə məruz qalmıĢdır. Diplomatiyanın əvvəllər xarici 

siyasi idarələrin faktiki müstəsna hüququnda olan və əsasən səfirliklər vasitəsilə həyata keçirilən 

funksiyaları bu gün müxtəlif dövlət və əksər hallarda qeyri-dövlət kanalları üzrə həyata keçirilir. Bu 

zaman diplomatiya itirmi? Yəqin ki, yox, lakin onun qarĢısında heç vaxt olmadığı kimi kəskin 

surətdə, müxtəlif struktur və təĢkilatların fəaliyyətlərinin koordinasiyası məsələsi çıxır. Nəticədə, 

diplomatların qarĢısında getdikcə daha çox dərəcədə idarəetmə bacarığı - öz ölkələrinin müxtəlif 

idarələrilə iĢi razılaĢdıqları kimi, olduqları ölkənin də iĢini razılaĢdırmaq tələb olunur. 

Sonda qeyd etmək istəyərdim ki, müasir diplomatiya son zamanlar bir sıra problem və çağırıĢlar-

la üzləĢir. Yeni dünya nizamına ciddi sınaq kimi milli, etnik, konfessional səviyyədə baĢ verən 

münaqiĢələri göstərmək olar. Diplomatiya tarixi kök salmıĢ institut kimi özündə ehtiva olunmuĢ po-

tensialı rəhbər tutaraq, tolerantlıq və sülhsevərlik prinsipindən çıxıĢ edir və bütün mübahisə və 

qarĢıdurmalara son qoymaq iqtidarındadır. 
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CƏNUBĠ QAFQAZIN REGĠONAL TƏHLÜKƏSĠZLĠK SĠSTEMĠ 

 

Bu məqalədə siyasi təhlükəsizlik regional sisteminin strukturunda Cənubi Qafqaz dövlətlərinin 

sıx əlaqəsi araşdırılır. Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, həmçinin Rusiya, Türkiyə və İran 

mövqeyiləri müqayisəli təhlili müraciət müəllif regional təhlükəsizlik məsələlərinin qərarı bu 

dövlətlərin mövcud yanaşmalar ortaya qoyur. Müəllif bağlayır ki, bu günə qədər Cənubi Qafqazda 

regional təhlükəsizliyin və sabitliyin möhkəmlənməsinə töhfə verəcəyini təşkilati strukturlarının 

yaradılması üçün heç bir şərait yoxdur. 
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Политическая безопасность – это состояние защищенности от угроз ключевым ценностям 

и интересам. В зависимости от объекта, подвергающегося угрозам и требующего защиты, речь 

может идти о «безопасности человека», «безопасности группы людей», «безопасности обще-

ства», «национальной безопасности» государств, «региональной безопасности», и наконец, о 

«международной безопасности». (2, с.12)  

Исследование проблем безопасности в текущих современных условиях, процессов мо-

бильности субъектов и объектов системы международных отношений почти немыслимо без 

должного и необходимого учета тесной взаимосвязи и корреляционной взаимозависимости 

между ее глобальными, региональными, национальными аспектами, а также между соответ-

ствующими им уровнями. О необходимости создания системы региональной безопасности го-

ворилось уже давно. Так, идею регионального сотрудничества на Южном Кавказе стали впер-

вые рассматривать с середины 90-х годов. И если, в начале 90-х годов проблемы Южного Кав-

каза находились как бы на периферии внешнеполитических интересов ведущих стран мира (а 

именно США), то с 1995 года политика в отношении государств южно-кавказского региона 

становится уже более целенаправленной, более решительной, а если точнее, более заинтересо-

ванной. В дальнейшем, идея регионального сотрудничества была успешно экспортирована в 

Европу и, в конечном итоге, вылилась в различные концепции, теории и формулы региональ-

ной стабильности или соглашения о региональной безопасности. Но, так как, большинство  

этих формул и возможных путей сотрудничества носили слишком абстрактный характер и за 

ними легко просматривались нефтяная стратегия, энергетическая безопасность, авторы этой 

идеи, чтобы не ограничиваться сугубо экономической терминологией, перевели эти проблемы 

в политическую плоскость и стали больше говорить о политической «безопасности» и  поли-

тической «стабильности» /4, с. 48-49/. 

Предполагается, что структура региональной безопасности будет выступать гарантом во-

енно-политической, социально-экономической и экологической стабильности региона. И 

только это сможет обеспечить полный комплекс совместных действий, направленных на 

предотвращение общих угроз (как внутренних, так и внешних) и реализацию общих интересов 

на основе их объективной взаимодополняемости. В последнее время, значение невоенных 

средств, предотвращающих угрозы, значительно возросло. В связи с этим недостаточно одного 

лишь признания значения и важности невоенных форм борьбы в отстаивании национальных 

интересов. А требуется выработка адекватных, хорошо скоординированных мер реагирования 

на них, крупных государственных решений по этим вопросам с учетом нашего исторического 

опыта и современных реалий.  

Следует отметить, что политические процессы, которые мы наблюдали в регионе Южного 

Кавказа, особенно, августовские события в Грузии (8.08.2008), свидетельствуют о том, что 

субъекты этого региона и сейчас достаточно слабо связаны между собой, у них нет четкой 

направленности для построения общей системы региональной безопасности. Каждое государ-

ство, как мы видим, озабочено, прежде всего, своими национальными интересами, которые все 

чаще и чаще выходят, причем в различных направлениях, опять-таки за пределы Южного Кав-

каза. Если взять, традиционно перечисляемые интересы национальной безопасности каждой 

страны, то их набор более или менее стандартен: это – национальный суверенитет, экономиче-

ское благополучие и основные ценности. Однако, государства Южного Кавказа обладают не-

равными экономическими, политическими и другими возможностями, специфическим геопо-

литическим окружением, направленностью своей внешней и военной политики и т.д. Каждой 

из стран Южного Кавказа присущ свой особый подход и выбор внешнеполитической направ-
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ленности. Грузия в середине 90-х годов наиболее положительно отреагировала на идею регио-

нальной безопасности, выбрав, может быть, излишне глобализованный подход. Так, Грузия и 

раньше ориентировалась на Запад, а после, так называемой, 5-дневной войны в Южной Осе-

тии, она  окончательно утвердилась в своих  приоритетах  и предпочтениях (Европейский Со-

юз и военно-политический блок – НАТО). Что касается Армении – в 90-х годах она привет-

ствовала идею регионального сотрудничества, но очень сдержано. Она считала, что три госу-

дарства региона должны были начать сотрудничество с составления, а затем и реализации 

проектов в области экономики, которые предусматривали бы развитие энергетики, транспорта 

и средств связи и т.д. Главным ее союзником во внешней политике является Россия, с которой 

она скреплена договором о коллективной безопасности. В последнее время, наметился, можно 

сказать, дрейф в сторону Запада. 

Реакция Азербайджана на региональное сотрудничество прямо или косвенно, включающее 

присутствие Армении, однозначна – необходимо урегулировать, разрешить карабахский кон-

фликт. Конечно же, внутри-региональные противоречия и разногласия, а также политические 

конфликты, ни в коей мере нельзя абсолютизировать, т.к. любое международное сотрудниче-

ство всегда включает в себя какое-то конфликтное измерение, и наоборот, - всякий конфликт, 

в какой-то степени, предполагает ту или иную  долю сотрудничества его участников, а в пер-

спективе – и разрешение этого конфликта. 

Разрешение карабахской проблемы зависит и от позиции Азербайджана и Армении, и от  

тех стран, которые прямо или косвенно оказывают определенное влияние на все процессы, 

протекающие в регионе Южного Кавказа. Урегулирование конфликта требует фундаменталь-

ных изменений в подходах и политике, которой придерживаются армянская и азербайджан-

ская стороны конфликта. Необходим новый взгляд на традиционные понятия суверенитета, 

самоопределения, государственных и национальных границ и взаимоотношений. В этом смыс-

ле, было бы особенно полезно рассмотреть опыт Европы и, в частности, потенциал интегра-

тивной модели Евросоюза.  

Очень часто, в сравнительном политическом исследовании единицей анализа выступает 

государство, страна. При этом, они рассматриваются, как совершенно независимые единицы 

исследования. Однако, в условиях глобализации политических, экономических и других про-

цессов, интенсивного взаимодействия стран (а это могут быть и конфликты), очень важно 

знать отношение к этим процессам внешней среды. Здесь уместно будет вспомнить, часто 

встречающуюся в научной политической науке, так называемую проблему «Гэлтона», или же 

значимость внешних факторов, условий, позиций третьих стран, их влияние на внутреннюю и 

внешнюю политику стран региона. 

Прибегая к кросс-темпоральному сравнению, постараюсь показать позиции России, Тур-

ции и Ирана, их отношение к странам  Южного Кавказа до и после грузинских августовских 

событий этого года, и прежде всего для того, чтобы определить новые  подходы к решению 

многих региональных проблем, а также, для выявления новых механизмов партнерства. /4, с. 

50/ Россия играет сложную и иногда противоречивую роль на Южном Кавказе, пытаясь, с од-

ной стороны, сохранить влияние и власть на ранее подконтрольных ей территориях, а с другой 

стороны, обеспечить стабильность своих южных границ. Россия постоянно пыталась и пыта-

ется играть главную роль в процессе посредничества, который воспринимается ею, как один из 

способов достижения регионального доминирования и она часто прилагает свои собственные 

дипломатические усилия. /4/  

Военный конфликт между Россией и Грузией, в августе 2008 г., конечно же, привел к не-
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которым изменениям в регионе Южного Кавказа. После событий в Южной Осетии по между-

народному престижу России был нанесен урон. Россию многие ведущие страны, пытались 

преподнести, как страну, которая прибегла к военной агрессии, прежде всего для того, чтобы 

сохранить свое влияние в регионе. Хотя многие СМИ, аналитики, комментируя августовские 

события, говорили о непредсказуемости в действиях, поведении бывшего грузинского прези-

дента М.Саакашвили, автор считает, что приказ о начале военных действий в Южной Осетии 

был именно предсказуемым и поддерживался извне, и вполне вероятно, что эти действия были 

направлены против России, чтобы вызвать у нее  какую-то ответную реакцию, и в принципе, 

это удалось. Еще в 2006 г. представители некоторых оппозиционных партий в Грузии предска-

зывали начало боевых действий в Южной Осетии, т.к. уже тогда многие понимали, и это не 

вызвало сомнений, что все идет к войне, и, что Грузия попытается рано или поздно решить во-

прос своей территориальной целостности силовым путем. И, можно считать, что эти прогнозы 

действительно сбылись. Но в тот период, грузинские власти еще опасались негативной реак-

ции Запада. Изменения во властных структурах Грузии (2013 г.) несомненно, притупили 

остроту антироссийских настроений, и скорее всего, в ближайшее время следует ожидать 

сближения российской и грузинской позиций. 

Россия в настоящий момент активизировала свою миротворческую роль в урегулировании 

и карабахской проблемы, конечно же она постарается предложить вариант, который позволит 

ей сохранить свой контроль в регионе, в котором в определенной степени, были бы учтены 

интересы и азербайджанской, и армянской сторон. Возможны предложения об освобождении 

части оккупированных азербайджанских территорий с отсрочкой решения вопроса о статусе 

Нагорного Карабаха. Такой «промежуточно-пакетный» вариант урегулирования очень выго-

ден России, войска Армении выводятся с территории Нагорного Карабаха, вместо них в зоне 

конфликта размещаются российские миротворческие войска, которые и гарантируют безопас-

ность населения Нагорного Карабаха. И на этом все опять может приостановиться, т.е. кон-

фликт остается опять же «замороженным». /5, с.104/ Возможно, от Азербайджана потребуется 

отказаться от участия в некоторых проектах и международных организациях. Несмотря на ми-

ротворческие стремления России она, впрочем, как и любая другая страна, преследует, прежде 

всего свои национальные интересы. /6, с. 33/ Так было и раньше, несмотря на некоторую ак-

тивность, это мы наблюдаем и сейчас.  

Природа отношений безопасности Азербайджана и Ирана – определяется своей специфи-

кой. В то время как официальный Иран поддерживает территориальную целостность Азербай-

джана, геополитические интересы и исторически сложившиеся дружеские отношения с Арме-

нией определяют его более проармянскую позицию в Карабахском конфликте. После первона-

чальных попыток посредничества в начале 1992 года, когда ему удалось добиться недолговеч-

ного перемирия во время параллельных с Россией инициатив, Иран не принимает участие во 

армяно-азербайджанском мирном процессе. Если для России проблема независимого Азер-

байджана рассматривается больше в спектре независимости всего Южного Кавказа, то для 

Ирана данный вопрос имеет несколько иное значение. Ощутимая зависимость национальной 

безопасности Ирана от Азербайджана и Турции способствует формированию другого вектора 

зависимости Ирана уже от России и Армении. Иран, прежде всего, волнует проблема внешне-

го, этнополитического импульса, направленного на объединение Северного и Южного Азер-

байджана. /7, с. 200/ 

Что касается Турции, в карабахском конфликте она всегда выступала верным союзником 

Азербайджана. Влияние Турции на регион Южного Кавказа ограничивает ее зависимость от 



435 
 

российских энергоресурсов и ее собственное желание интегрироваться в западные структуры, а 

именно в Европейский Союз. Идею создания «Союза и стабильности на Южном Кавказе» ту-

рецкая сторона предлагала не раз: это и Пакт стабильности, и проект ТАГ (Турция – Азербай-

джан – Грузия). Турция также, как и Россия выполняет свою посредническую роль в деле урегу-

лирования карабахской проблемы. И в этом, конечно же, их интересы совпадают. /3, с. 179/ 

Следует отметить, что пока ни одна из моделей региональной структуры безопасности не 

в состоянии в краткосрочной перспективе превратиться в эффективный механизм региональ-

ной безопасности. Среди основных факторов, препятствующих формированию широкого ме-

ханизма регионального сотрудничества, можно выделить отсутствие эффективных институци-

ональных структур, консолидирующих всех участников региональной системы. А влияние 

энергетического измерения на Южный Кавказ в целом объясняется глубокой взаимосвязью 

региональной энергетической проблематикой с энергетической безопасностью индустриально 

развитых стран. 

Регион Южного Кавказа пока не готов к созданию эффективных институциональных 

структур. Многие региональные объединения, или же международные организации более вы-

сокого уровня, либо в силу своей внутренней аморфности, либо же в силу своей неспособно-

сти привлечь и скоординировать усилия всех участников региона Южного Кавказа пока не мо-

гут претендовать на эту роль. Минская Группа ОБСЕ и ее сопредседателями от России, Фран-

ции и США – за долгие годы своей посреднической деятельности – не пришла к каким-либо 

положительным результатам. Когда мы говорим о новых подходах и механизмах партнерства, 

или же о новых позициях третьих стран, не будем забывать, что в принципе пока действитель-

ных новых механизмов партнерства, способствующих стабильности в регионе – нет, и нет 

также существенных изменений в позициях России, Турции и Ирана. Ни одна из этих стран – 

не может на сегодняшний день стать гарантом этой стабильности. Правда, в какой-то степени 

иногда активизируется миротворческая роль России и Турции в процессе урегулирования ка-

рабахской проблемы, но опять же, такая активность со стороны этих и некоторых других госу-

дарств – периодически проявлялась и раньше. Как мы видим, при этом каждое государство, 

как преследовало, так и преследует, прежде всего, свои национальные интересы.  
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Məqalədə Cənubi Qafqaz reqionunda siyasi inteqrasiya prosseslərinin formalaşmasının xüsusiy-

yətlərini,regional inteqrasiyanın formalaşması və inkişafı təsvir edilir. Regional inteqrasiyanın for-

malaşması və inkişafı, yerli və xarici partnyorların fəaliyyəti təhlil edilmişdir. Regionda siyasi inte-

qrasiya prosseslərinin inkişaf ssenarisi göstərilmişdir. Müəllif belə nəticəyə gəlir ki, Cənubi Qafqaz 

regionunda siyasi integrasiyanın formalaşması və inkişafı regionda xarici mühitdən asılıdı,onun ink-

işafının daxili faktorlar isə hələlik ikinci plandadır. 

Açar sözlər: dövlət, inteqrasiya, region, regional inteqrasiya,  regional təşkilat, regional 

əməkdaşlıq, Cənubi Qafqaz, ətnik münaqişə. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 В РЕГИОНЕ ЮЖНОГО КАВКАЗА 

 

В статье рассмотрены особенности формирования политических интеграционных про-

цессов в регионе Южного Кавказа. Проанализированы основные этапы, внутри- и внешнепо-

литические акторы формирования и развития региональной интеграции. Показаны потенци-

альные сценарии развития политико-интеграционных процессов в регионе. Автор статьи 

приходит к выводу, что дальнейшее формирование политической интеграции в регионе Юж-

ного Кавказа напрямую зависит от контекста внешней среды региона, а внутренние факто-

ры ее развития пока находятся на втором плане.  

Ключевые слова: государство, интеграция, регион, региональная интеграция, региональ-

ная организация, региональное сотрудничество, Южный Кавказ, этнический конфликт.  
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PECULIARITIES OF THE FORMATION AND PROSPECTS OF THE 

DEVELOPMENT OF POLITICAL INTAGRATION PROCESSES IN THE SOUTH 

CAUCASUS REGION 

The article views the peculiarities of the formation of political integra-tion processes in the South 

Caucasus region. Analyses the main stages, domestic and foreign policy actors of the formation and 

development of regional integration. Shows the potential scenarios of development of political inte-

gration processes in the region. The author of the article comes to the conclusion, that the further de-

velopment of political integration in the South Caucasus region directly depends on the content of the 

external area of the region, and internal factors of its development are in the second plan. 

Кeys: integration, state, region, regional integration, regional organization, regional coopera-

tion, the South Caucasus, ethnic conflict. 

 

Формирование внутренней и внешней политики государства тесно связаны с процессами 

региональной интеграции. Данная проблематика является актуальной для новых независимых 

государств Южного Кавказа, образовавшихся на постсоветском пространстве и взявших курс 

на построение демократии в своих странах. С распадом Советского Союза оказались разорва-

ны культурные, этнические, социальные, политические, экономические связи и отношения 

республик, составлявших до этого единое интеграционное образование. К тому же постепенно 

утрачивается советская идентичность, служившая важным механизмом интеграции республик, 

а новая идентичность Грузии, Армении и Азербай-  джана окончательно не сформировалась. 

Возникшие кризисы в различных сферах общественной жизни в государствах Южного Кавка-

за, а также утрата идентичности, чувства национального самосознания привели к неспособно-

сти проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику, ориентируясь при этом на 

крупные региональные и вне-региональные государства. Эти обстоятельства заставляют заду-

маться о поиске новых концепций и моделей региональной интеграции, взаимоотношений с 

отдельными странами и крупными государствами мира.   Проблемы политической инте-

грации стран Южного Кавказа являются одной из ключевых тем их будущего развития. Про-

цессы интеграции на Южном Кавказе предполагают рассмотрение данного региона в качестве 

некой целостности, сформированной географическими, социокультурными, политическими, 

экономическими или иными реалиями и интересами.  

Основнымиакторами формирования процесса региональной интеграции выступают наци-

ональные государства, ведущие мировые державы, региональные международные организа-

ции, транснациональные корпорации, социальные сети. Южнокавказский регион отличается 

этнокультурным многообразием, на территории которого проживает двадцать восемь народов. 

Между республиками Южного Кавказа существуют тесные историкокультурные, социальные, 

этнические связи.  Политическую интеграцию в регионе Южного Кавказа преимущественно 

определяют три национальных государства (Азербайджан, Армения, Грузия) и три непризнан-

ных и частично признанных государства (Абхазия, Нагорный Карабах, Южная Осетия).   Фор-

мирование интеграционных процессов на Южном Кавказе, как и в любом другом регионе ми-

ра, представляет собой длительный по времени процесс. В нем можно выделить несколько 



438 
 

этапов. 

 Первый-формирование государственности трех национальных государств региона (Азер-

байджана, Армении, Грузии), которая происходила на фоне непрекращающейся борьбы, по-

стоянных протестов и требований независимости непризнанными государствами (Абхазией, 

Нагорным Карабахом, Южной Осетией).  

На втором этапе происходит формирование интеграционных процессов внутри региона и 

ориентации на какую-нибудь внешнюю силу (например, Россию, США, Турцию или «Запад» в 

целом). 

 На третьем этапе произошла «разморозка» двух из трех существующих конфликтов в ре-

зультате военных действий в Южной Осетии в августе 2008 года, которые внесли значитель-

ные изменения в развитие интеграционных процессов в регионе.  На первом этапе происходит 

формирование интеграционных моделей взаимодействия как внутри государства, так и с дру-

гими странами постсоветского пространства. 

Одновременно происходит становление государственности, формирование демократиче-

ских политических институтов в каждой из стран Южного Кавказа, отягощенные кризисными 

явлениями в различных сферах общественной жизни, а также возникшими политико-

этническими конфликтами.  

Стоит отметить, что становление государственности и формирование демократических 

институтов в странах Южного Кавказа и, соответственно, интеграционных процессов в реги-

оне осложнялось двумя обстоятельствами. Во-первых, это отсутствие демократических тради-

ций государственности. Во-вторых, это отсутствие традиций существования национальных 

государств как таковых (существовал небольшой опыт демократического развития этих госу-

дарств в период 1918-1921 гг.).[4, с. 174].   После обретения независимости процесс фор-

мирования политических систем Грузии, Армении и Азербайджана демонстрирует наличие 

многих сходных черт. Прежде всего, это связано с тем, что государства Южного Кавказа при-

ступили к построению обществ, основанных на демократических политических ценностях и 

нормах. Безусловно, можно утверждать о наличии в них авторитарных тенденций развития, 

однако альтернативы построению демократии в данных странах на сегодняшний день не су-

ществует. К тому же, на мой взгляд, именно стремление к демократииспособствовало образо-

ванию в регионе различных региональных интеграционных объединений и организаций.  

 Таким образом, на первом этапе формирования интеграционных процессов в регионе 

Южного Кавказа происходит поиск форматов взаимоотношений как в рамках отдельных госу-

дарств, так и с другими странами региона. Создание новых региональных объединений, орга-

низаций (СНГ, ОДКБ) во многом стало ответом на распад СССР как единого интеграционного 

образования, которые могли бы стать основой нового объединения бывших союзных респуб-

лик. Молодые государства надеялись наладить на новой основе равноправное и взаимовыгод-

ное сотрудничество. Предполагалось, что такие организации станут формой добровольного 

объединения бывших республик на основе взаимовыгодного использования исторически сло-

жившихся между ними тесных экономических и военно-политических связей.   Бесспорно, 

СНГ сделало немало для стран-участниц, в том числе для стран Южного Кавказа, прежде все-

го в плане укрепления их суверенитета, становления государственности, упредило глубокие 

социально-экономические и политические кризисы в их развитии. Однако в силу целого ряда 

субъективных и объективных причин ему не удалось окончательно устранить болевые точки 

прежних лет, но и пришлось столкнуться с новыми серьезными проблемами в государствах 

региона. Если в политическом плане СНГ являлось неким механизмом консультаций, обмена 
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мнениями и принятия решений, то в экономической сфере не удалось добиться каких-либо 

крупных подвижек ни в общерегиональном масштабе, прежде всего интеграционном, ни в 

рамках межстрановыхторговоэкономических взаимоотношений в государствах Южного Кав-

каза.   Если на первом этапе развития интеграционных процессов на Южном Кавказе респуб-

лики были заняты в основном процессами государственного строительства, то на втором этапе 

уже возникают так называемые ориентационные модели поведения [4, с. 175]. Они были 

направлены на формирование интеграционных процессов внутри региона и ориентацию на ка-

кую-нибудь внешнюю силу (например, Россию, США, Турцию или «Запад» в целом). При 

этом ориентация могла быть ложной либо претерпевать значительные изменения в зависимо-

сти от динамики внутриполитических процессов в этих странах.  Одновременно происходит 

поддержание «замороженности конфликтов», прежде всего со стороны национальных госу-

дарств, соблюдение соглашений об их прекращении, охране территориальной целостности 

существующих государств.  

Наличие этнополитических конфликтов в регионе поставило международное сообщество 

перед решением сложной дилеммы: каким из двух принципов международного права - тер-

риториальная целостность или право наций на самоопределение - руководствоваться в опре-

делении политико-правового статуса непризнанных государств.  Отметим, что если непри-

знанные государства видели легитимность своих действий в зафиксированном в международ-

ном праве принципе права наций на самоопределение, то в политике Грузии, Армении и Азер-

байджана возобладал принцип территориальной целостности и нерушимости границ. Послед-

ний был поддержан как региональными (Россия, Турция, Иран), так и внерегиональными 

(США, ЕС, Китай) акторами, которые опасались возобновления вооруженных конфликтов и 

неуправляемой цепной реакции распада многонациональных государств. Крупные государства 

мира готовы были вести диалог с полусвободными странами, нежели с нестабильными и пло-

хо контролируемыми режимами [8, с. 115-116]. Вместе с тем, наличие непримиримых интере-

сов и целей способствовало «замораживанию» конфликтов, которые не получили окончатель-

ного разрешения и по сей день. [6,с.311].   Две страны региона - Азербайджан и Армения 

- проводят многовекторную политику, в то время как Грузия - это прозападное государство, 

всеми силами стремящееся интегрироваться в евроатлантические структуры. Непризнанные 

республики Абхазия и Южная Осетия имеют достаточно выраженную пророссийскую ориен-

тацию, а Нагорный Карабах находится «преимущественно в орбите влияния западных стран, 

но и роль России для данной территории немаловажна» [1, с. 117]. Вместе с тем, Грузия имеет 

хорошие отношения с Азербайджаном и Арменией, развивает с ними экономические связи, а 

между двумя последними странами существует неурегулированный межэтнический конфликт. 

Таким образом, можно заключить, что региональные интеграционные процессы на Южном 

Кавказе формируются во взаимоотношениях с США и Европейским Союзом, с одной стороны, 

и Россией, с другой.   Таким образом, анализ показывает, что на втором этапе в регио-

нальной политической интеграции государств Южного Кавказа немаловажное значение имеет 

внешнее влияние, в то время как внутренние факторы, также определяющие условия развития 

данного процесса, остаются достаточно незначительными.   Сложившееся положение, по 

крайней мере, на теоретическом уровне, попытался исправить норвежский ученый Й. Галтунг. 

С целью обеспечения безопасности, урегулирования конфликтов и развития взаимоотношений 

между странами региона он считает необходимым создание региональных организаций и 

наднациональных институтов наподобие тех, которые существуют на европейском континен-

те. Данная концепция содержит важные положения, которые могут послужить основой фор-
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мирования интеграционных процессов на Южном Кавказе.  По мнению норвежского эксперта, 

предметом сотрудничества, развития диалога, политической интеграции государств региона 

могло бы стать создание Конференции/Организации по Безопасности и Сотрудничеству на 

Кавказе при наличии постоянного Совета Безопасности и под эгидой ОБСЕ [3, с. 85]. Как по-

лагает Й. Галтунг, кавказцы стали бы хозяевами в своем собственном доме. Параллельно он 

считает необходимым создание Кавказского Парламента, члены которого могут быть назначе-

ны парламентами государств или избраны голосованием. В данном Парламенте представляет-

ся необходимым формирование двух палат: одна для государств, а другая для народов Кавказа 

[3, с. 86]. Между тем, особым интересом в таком парламенте, считает норвежский конфликто-

лог, могли бы стать возможности для создания двойного гражданства - одного для государ-

ства, в котором человек проживает, а другого для государства той нации, к которой он себя 

относит[3,с.86].  

Придание положительных импульсов интеграции стран Южного Кавказа и формированию 

политической идентичности региона могли бы способствовать три ключевые идеи, сформули-

рованные Й. Галтунгом в своей работе:  

 ключ к трансформации конфликтов мирными средствами лежит в сотрудничестве, ос-

нованном на демократии и правах человека;  

 при трех государствах и двадцати восьми народах в регионе любая из частей слишком 

слаба, чтобы выжить одной в современном мире;  

 все составные части региона могут дополнять друг друга экономически и культурно, 

противостоять политически давлению извне [3, с. 85].  

Если в реальной политической практике международные региональные организации и 

крупные державы мира оказывали и продолжают оказывать существенное влияние на форми-

рование политической интеграции региона, то в концепции Й. Галтунга им отводится второ-

степенная роль. Они могут выступать в качестве наблюдателей, но не в качестве принимаю-

щих решения и даже не в роли посредников.  Реализация основных положений концепции 

норвежского исследователя внесла бы значительный вклад в развитие интеграционных про-

цессов в регионе. 

 Вместе с тем, государства Южного Кавказа различаются в политическом, экономиче-

ском, конфессиональном и даже социокультурном отношениях, что на сегодняшний день не 

позволяет говорить об углублении интеграционных процессов в регионе. Однако полноценное 

сотрудничество республик и формирование единого политического сообщества могло, на мой 

взгляд, способствовать появлению жизнеспособных концепций региональной интеграции и 

обеспечению, в конечном счете, безопасности и стабильности в регионе.   На третьем этапе 

формирования интеграционных процессов в регионе произошла разморозка двух из трех су-

ществующих конфликтов (грузиноосетинского и грузино-абхазского) в результате вооружен-

ного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года. Данные события внесли значительные 

изменения в политико-интеграционные процессы в регионе.  

После конфликта в одной из непризнанных республик Южного Кавказа именно в данном 

регионе был создан первый прецедент пересмотра границ между республиками некогда едино-

го союзного государства. На Кавказе появились первые частично признанные государства, не-

зависимость которых отрицает международное сообщество, но признает Россия, являющаяся 

участником клуба «ядерных держав» и постоянным членом Совета Безопасности ООН. При-

знание двух сепаратистских территорий оставляет тяжелые последствия для Грузии в плане 
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формирования общенациональной и форматов региональной интеграции.  

Признав независимость Абхазии и Южной Осетии, Россия, по сути, выступила в роли 

страны, готовой к пересмотру межгосударственных границ и своих отношений с внерегио-

нальными игроками (США, Европейский Союз) [5, с. 101].   После августовской войны про-

изошли некоторые другие важные изменения в плане развития политико-интеграционных 

процессов. В зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов прекратили свою 

деятельность миссии ООН и ОБСЕ. На сегодняшний день роль этих организаций становится 

все менее значимой в плане влияния на развитие политических процессов в регионе. Соответ-

ственно все соглашения, заключенные под эгидой этих организаций в 1992-1994 годах в отно-

шении данных конфликтов, утратили свою силу, а Россия из статуса миротворца превратилась 

в военно-политического гаранта безопасности этих двух территорий [9, с. 21-23]. Последнее 

обстоятельство еще больше способствовало интеграции Абхазии и Южной Осетии в полити-

ко-экономическое пространство России. На сегодняшний день Россия не имеет политико-

дипломатических отношений с Грузией, российско-грузинские отношения стали рассматри-

ваться в другой плоскости, за пределами Южного Кавказа, скорее в рамках российско-

западного противодействия, чем южнокавказской политики. Два других субъекта этого про-

странства - Абхазия и Южная Осетия - фактически (но не юридически) стали частью северо-

кавказского формата российской политики (Южная Осетия в большей степени, Абхазия - в 

меньшей).  

Интересным следствием войны стал тот факт, что Россия не смогла добиться поддержки 

своих действий ни от одного крупного государства мира и ни от одной из стран постсоветско-

го пространства [9, с. 29-31]. Как известно, независимость Абхазии и Южной Осетии помимо 

России признали только три республики (Венесуэла, Науру, Никарагуа). Россия не смогла 

обеспечить признание новых государств Южного Кавказа и в рамках региональных организа-

ций, таких, как ШОС, СНГ и ОДКБ. Данные обстоятельства, говорят о слабости, недостаточ-

ной эффективности данных региональных организаций как интеграционных образований, а 

также наличии дезинтеграционных процессов как внутри региона, так и на всем постсоветском 

пространстве.  

Таким образом, политико-интеграционные процессы, складывающиеся в регионе Южного 

Кавказа, носят специфический характер. Здесь переплетаются интересы многих государств 

мира (России, Турции, Ирана, США, стран ЕС, Китая). В целом процесс интеграции в рас-

сматриваемом регионе можно назвать многовекторным, связанный с необходимостью под-

держивать отношения со всеми государствами, как на региональном, так и на мировом 

уровне.   Несмотря на это, Южный Кавказ остается в большей мере зоной соперничества, 

нежели сотрудничества внешних сил. Деструктивные политические процессы преобладают 

здесь над конструктивными, что создает трудности для создания действенных моделей взаи-

моотношений между государствами на уровне различных акторов региональной интеграции.  

Стоит отметить, что поливекторный характер современного процесса региональной инте-

грации на Южном Кавказе во многом определяется геоэкономической значимостью региона. 

Прежде всего, это касается запасов нефти и газа Каспийского региона. Регион Южного Кавка-

за представляет интерес как поставщик энергоносителей, а также как район транзита, позво-

ляющий обеспечить поступление на мировые рынки углеводородов из Центральной Азии. Од-

нако налаживание энерготранзита предполагает создание инфраструктуры, нормальное функ-

ционирование которой возможно только при стабильном характере отношений между тран-

зитными государствами, отсутствии каких-либо военных действий, включая имеющиеся кон-
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фликты, а также развитии тесных интеграционных связей и отношений между государствами 

региона.   Говоря о внешнем контуре политико-интеграционных процессов формирования 

региона, необходимо выделить несколько проектов их развития: «пророссийский», «европей-

ский», «исламский» и «тюркский» [2, с. 26]. Первый связан с пониманием южнокавказского 

пространства как «исторической территории» России и определяются, прежде всего, такими 

международными организациями как СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, а также ШОС. Второй основан на 

восприятии региона как части Европы, а его организационным проявлением являются, в част-

ности, такие форматы взаимоотношений как «Восточное партнерство», «Европейская полити-

ка соседства» (с перспективой вступления в ЕС), а также ОБСЕ. К данному проекту с некото-

рыми ограничениями можно отнести и такие организации как ГУАМ и Содружество демокра-

тического выбора. При этом роль НАТО в формировании и развитии данных процессов неод-

нозначна.Третий проект призван подчеркнуть важную роль ислама в регионе и представлен, 

главным образом, такими структурами как, например, Организация Исламская Конференция. 

Четвертый проект, связан в основном с влиянием Турции в регионе Южного Кавказа [2, с. 

26].   Россия в своей политике на Южном Кавказе, интегрируясь в политическом и военном 

плане с единственным своим союзником по ОДКБ - Арменией, пытается противостоять наме-

рению НАТО и ЕС расширить зону своего влияния в данных странах. В отличие от полностью 

ориентированной на США Грузии, Армения и Азербайджан не теряют своих интеграционных 

связей с северным соседом. 

Стабильность региона зависит от того, интегрируются ли государства Южного Кавказа в 

западные структуры, будут продолжать политику балансирования между Россией и западными 

странами или встанут на путь внутрирегиональной интеграции, которая позволит выработать 

эффективные механизмы и способы решения существующих проблем в развитии государств 

Южного Кавказа и урегулировать этнополитические конфликты.Одним из аспектов анализа 

политико-интеграционных процессов в регионе Южного Кавказа является рассмотрение воз-

можных сценариев их дальнейшего развития. Потенциально возможны четыре проекта разви-

тия региональной интеграции Южного Кавказа в ближайшее десятилетие: 

Первый - «вытеснение» из региона Запада;  

второй - «вытеснение» из региона России;  

третий - развитие интеграционных процессов через уступки и сотрудничество глобальных 

и региональных игроков;  

четвертый-присоединение Абхазии и Южной Осетии к Российской Федерации, геополи-

тические противостояния НАТО, ОДКБ, ГУАМ, стоящих за ними ведущих мировых держав, 

трех национальных государств.  

В результате проведенного анализа представляется необходимым сделать следующие вы-

воды. На сегодняшний день в регионе Южного Кавказа складываются весьма специфические 

процессы интеграции, обусловленные влиянием внутриполитических особенностей развития 

государств и ролью внешних факторов. Несмотря на стремление государств развивать полити-

ческие, экономические, социально-культурные связи и отношения, процессы интеграции в ре-

гионе пока носят слабовыраженный характер. В связи с этим на повестку дня встают вопросы 

выработки параметров и масштабов интеграции, вопросы ценностного ядра интеграции, внут-

ренних и внешних критериев ее развития, требующих широкой научной дискуссии.  

Вместе с тем, на Южном Кавказе, как показал анализ, уже сегодня проглядываются неко-

торые контуры политической интеграции региона. Побудительными причины подобного рода 

процессов выступают его географическая связанность, немалая культурная общность народов, 
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формирующиеся экономические связи, совместное участие в европейских программах, общее 

советское прошлое, темпы развития демократии и др. При этом многое в развитии интеграци-

онных процессов в регионе будут определять региональные государства и крупные страны 

мира.  

Следует отметить, что в условиях глобализации растущие угрозы и вызовы утраты нацио-

нальными государствами части суверенитета, невозможность проведения достаточно самосто-

ятельной внутренней и внешней политики являются дополнительным импульсом развития ин-

теграционных процессов. Трудно прогнозировать, к чему в итоге приведут существующие ре-

алии интеграции, однако, исходя из опыта многих развитых государств мира, перспективность 

этого пути не вызывает сомнений.Думается, политико-интеграционные процессы в регионе 

будут способствовать решению актуальных проблем развития государств Южного Кавказа, 

поиску технологий урегулирования этнополитических конфликтов, обеспечению стабильного 

и безопасного развития региона. 
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Məqalədə siyasi zorakılıq vasitəsi olan təcavüzkar separatizm və terrorizm anlayışları, əlamətləri, 
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политического насилия, тем неимении признаки, формы и разница и между отношения других 

насильственных средств и борьба с ними. В статьебыло изучено политические причины разви-
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İn article is investigated aspolitical violence, the mean of agressiv separatism and terrorism, signs, 

and the difference andwith other violent forms, between the ratio and have been exploring ways to 

combat them. In article is analized political reasons of wide range ofdevelompent issues of separatism 

and terrorism. 
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Ġlk əvvəllərseparasiya kimi iĢlənən bu termindən bərk maddələrin müxtəlif cinsli hissəciklərdən 

ibarətqarıĢıqların, emulsiyaları, habelə qaz və ya buxarda bərk və mayeasılqanları ayırma prosesi kimi 

istifadə olunurdu. 

Separatçılıq-polietnik və ya federal dövlətdə yaĢayan hər hansı bir etnik, yaxud dini qrupun titul 

xalq və dini qrupla bərabər hüquqa malik dövlət qurmaq istiqamətində apardığı siyasi 

fəaliyyətdir.Ekstremizmin formalarından biri olan separatçılıq dövlətin ərazi bütövlüyünün po-

zulmasına, ərazisinin bir hissəsinin ondan zorla ayrılmasına və ya dövlətin parçalanmasına yönəldilmiĢ 

pozuculuq fəaliyyətidir. Separatizm-farnsızca ―separatisme, latınca ―separatus‖ sözlərindən əmələ 

gələrək, aĢağıdakı mənaları ifadə edir: 
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Ayrılmağa, xüsusiləĢməyə çalıĢma (məs. Azlıqda qalan millətin, yaxud bir əyalətin dövlətdən 

ayrılaraq, müstəqil dövlət qurmağa çalıĢması); 

Müttəfiqlərindən ayrı olaraq qərar qəbul olunması (məs. separat sülh-müharibə aparan dövlətlərin 

öz müttəfiqlərindən ayrı olaraq bağladıqları əlahiddə sülh müqaviləsi). 

Separatçılıq çoxmillətli dövlətlərdə milli azlıqların ayrılmağa və əsasən yığcam yaĢadıqları ərazi 

daxilində müstəqil dövlət qurmağa, yaxud muxtariyyət hüququ əldə eməyə yönəlmiĢ qeyri-konstitusion 

fəaliyyətləri kimi də dəyərləndirilir. 

Müasir separatizm hər bir xalqın mütləq qaydada müəyyən ərazidə öz dövlətinə malik olmasına 

əsaslanmıĢ öz müqəddəratını təyinetmə kimi yanlıĢ prinsipə söykənir. Əslində isə belə bir prinsip nə 

hüquq nəzəriyyəsində, nə beynəlxalq, nə də milli qanunvericilikdə yoxdur. Separatçılığın ideoloqları 

təbliğ etdikləri hərəkata öz müqəddəratını təyin etmək hüququ ilə haqq qazandırırlar. Demokratik 

fəlsəfənin bəhrəsi olan bu haqq hazırda dünyada qəbul olunmuĢ azadlıq və bərabərlik idealları baxımın-

dan mənəvi cəhətdən ilk baxıĢda heç kəsdə Ģübhə doğurmamalıdır. Rusiyalı alim Yekatirina Narçin-

skayanın fikrincə, ―Öz müqəddəratını təyin etməyin azadlıq kimi özünəməxsus paradoksu var. Belə ki, 

heç nə ilə məhdudlaĢdırılmamıĢazadlıq öz-özünü məhv etdiyi kimi, öz müqəddəratını təyinetmə absol-

yut kimi qəbul olunursa, dünyada dövlət adında məhfum olmaz.Belə ki, bu təqdirdə xaos və kollapsla 

nəticələnə biləcək bir-biri ilə konfliktdə olan saysız tələblərin zəncirvari reaksiyası baĢlaya bilər. Milli 

ziddiyyətlərin həll olunma yolu kimi separatizmin fundametal qüsuru bax budur‖ (6, s.70) 

Müasir dövrdə dövlətlər daxilində separatçılıq və Ģovinizm prosesləri dövlətlərin inkiĢafına, 

ərazilərininkiçilməsinə və eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatının zəifləməsinə səbəb olmuĢdur. 

Tədiqatçılar müasir dünyada 50 əsas sepataçılıq ocağı olduğunu, 220 milyon əhalini və 12,7milyon 

kvadratkilometr ərazini əhatə etdiyini bildirirlər. Coğrafi tipinə görəQərbi Avropada 8, ġərqi Avropaya 

12, Asiyaya 14, Afrikaya 6, Amerikaya 4, islma tipinə görə isə 6 mərkəz düĢür.Bunlardan 20-si silahlı 

qarĢıdurma xarakteri daĢıyır. Separatçılıq əsasən etnik mənsubiyyətdən qaynaqlanan bir hal olmaqla, 

həm də etnik-dini zəmində özünü göstərir. Dünyada 200-dən çox dövlət var, onların yalnız 20-si etnik-

monoton ölkədir, yəni baĢqa millətlərin sayı bu ölkələrdə 5%-dən aĢağıdır. Dövlətlərin 40 %-də isə ən 

azı 5 azsaylı xalq yaĢayır. Nəzərə alsaq ki, planetdə 8 min xalq yaĢayır və nəzəri baxımdan onların hər 

biri müstəqilliyə can ata bilər, onda dünyanın böyük qisminin millətlərarası savaĢ meydanına 

çevrilməsini təsəvvür etmək çətin olmaz. XXI əsrin əvvəllərinə yaxın dünya birliyi beynəlxalq sabitlik 

üçün əsas təhdidlərdən biri ilə-bu və ya digərformalarda dünyanınəksər ölkələrində özünü büruzə verən 

təcavüzkar separatçılıqla üzləĢmiĢdir. Separatçılığı qidalandıran etnoslararası münaqiĢələr bəzi hallarda 

hərbi-siyasi münaqiĢələrə, həttadinc əhali üçün faciəvi nəticələrə səbəb olan dövlətlərarası müharibələrə 

çevrilir. Bundan baĢqa, bir çox hallarda beynəlxalq terror təĢkilatlarınin gələcək kadrları məhz bu 

münaqiĢələrdə döyüĢ təcrübəsi keçirlər. Bu məhvedici hadisənin spesifik cəhəti ondadır ki, burda ―milli 

özünüdərkin oyanması‖, ―millərlərin öz müqəddətatını təyin etmə hüququ‖, ―istismar olunan xalqlara 

azadlıq‖, ―insan haqları‖, ―vətənlə birləĢmə‖ kimi humanist demokratik deyalar ruhi xəstəlik həddinə 

çatmıĢ qanlı hadisələrlə bir aradadır. Sonda bu, yeni ―qanunsuz doğulmuĢ‖ və bir qayda olaraq dünya 

birliyi tərəfindən tanınmayan qurumların meydan gəlməsinə səbəb olur. Özü gözə çapmasa da, 

nəhayətdə burada əsas rolu dağıdıcı separatçı prosesləri ―həvəsləndirən‖ xarici geosiyasi amillər 

oynayır (10, s.54) 

Separatçılğı doğuran səbələr sırasına ilk növbədə ərazi iddiaları aid edilə də, burada siyasi motivləri 

də nəzərdən qaçırmaq olmaz. Bunlar aĢağıdakılardır:  

-müxtəlif etnikqruplar arasında regional, yerli və ya dövlət səviyyəsində hakimiyyət uğrunda 

mübarizə (Dağıstanda olduğu kimi); 

-hər hansi bir etnik qrupun vahid dövlət daxilində siyasi status uğrunda apardığı mübarizə (Cavaxe-
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tiya ermənilərinin Gürcüstan qarĢısında qaldırdıqları tələb kimi); 

-tam müstəqillik və ya ―ana vətənə‖ birləçmək uğrunda mübarizə (Dağlıq Qarabağ, Cənubi Aset-

iyaa, Abxaziya və Kosovodakı kimi). Bundan əlavə, separatçılığa rəvac verən səbəblərdən biri kimi 

iqtisadi amillər də göstərilir . 

 Belə ki, polietnik dövlətləri bir çoxunun iqitsadi cəhətdən inkiĢaf etməməsi səbəbindən bəzi milli 

azlıqların sosial vəziyyəti titul xalqın sosial vəziyyətindən daha aĢağı olur və milli azlıq bu bərabərsizli-

yə son qoyulması üçün çıxıĢ yolunu müstəqil dövlətin yaradılmasında görür. 

Müasir dünyada separatçılğın intiĢar etməsinin əsas səbəbi keçən əsrin sonlarından beynəlxaq 

münasibətlər sistemində höküm sürən ―ikili standartlar‖ siyasətidir. Həm milli qanunvericilikdə, həm də 

hüquq nəzəriyyəsində xalqların öz müqəddəratını təyinetmə hüququ konkret bir etnosa deyil, müəyyən 

bir ərazidə yaĢayan xalqlara Ģamil olunur. Buna baxmayaraq praktikada hər hansi bir etnosun öz dö-

vlətini qurmaq tələbi ön plana çəkilir. Avropada və postsovet məkanında keçən əsirn sonlarında baĢ 

verən hadisələr göstərdi ki, xalqların öz müqəddəratını təyinetmə tələbi, bir qayda olaraq, vahid dö-

vlətin parçalanması formasında realizə olunmuĢdur. Buna gətirib çıxaran əsas amil kimi bir sıra alimlər 

tərəfindən siyasi və hüquqi ədəbiyyatda xalqların öz müqəddəratını təyinetmə doktrinası Ģərh edilərkən 

dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipinin ikinci plana çəkiləsini və onun parçalanmasına haqq qazandırıl-

masını göstərmək olar.  

Müasir dünyada separatçılıq hərəkatları ilk baxıĢda oxĢar olsalar da, onların yaranma səbəbləri, 

hərəkətverici qüvvələri, inkiĢaf tendensiyaları fərqlidir. Məsələn, bəzi separatçılıq hərəkatının yaranma 

səbələri xarici amildən, bəzilərinin dövlətin düzgün olmayan milli siyasətindən, bəzilərinin isə tarixi 

aspektlərdən asılı olur. Bütün polietnik dövlətlərdə daimi separatçılıq əhvali-ruhiyyəsi ilə yaĢayan in-

sanlar olur və bu qaçılmazdır. Lakin separatçılğın intiĢarı üçün dövlətin siyasi həyatında bir neçə amilin 

təcahürü Ģərtdir. Birincisi, mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsi nəticəsində yerli xalqlar arasında ziddiy-

yətlərin baĢ qaldırılması və problemlərin kökündə milli dövlətin olmaması ideyasının təlqin edilməsi. 

Ġkincisi, milli azlığln daxilində ictimai fikri formalaĢdıra biləcək yüksək təhsilli ziyalılar qrupunun for-

malaĢması. Üçüncüsu, dövlətin parçalanmasında və sabitliyin pozulmasında maraqlı xarici qüvvələrin 

mövcudluğu. 

Tarixəmüraciət etsək görərik ki, hələ XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın cənubunda ―TalıĢ Sovet 

Respublikası‖ adlı inzibati vahidyaratmağa cəhd göstərilmiĢ, hətta ―respublika‖nın ―milli məclis‖i də 

çağırılmıĢdı. Maraq doğuran məqam həmin ―məclis‖in üzvlərinin 70 faizdən çoxunun bolĢevik adı 

altında pərdələnmiĢ erməni ―daĢnakları‖ olmasıdır. Bu misal göstərir ki, hər hansı separatçılıq təzahür-

ünün, probleminin öyrənilməsi, araĢdırılması zamanı məsələnin tarixi aspektlərini nəzərdən qaçırmaq 

olmaz. 

Daha dəqiq bunu belə ifadə etmək olar. Mərkəzi hakimiyyət ilə qarĢıdurma Ģəraitində separatçılığın 

təzahürü və onun sonrakı inkiĢafı üçün kompleks Ģərtlərin mövcudluğu vacib sayılır. Həmin Ģərtlər 

aĢağıdakıları aid etmək olar: 

a) hakim xalq (etnos) tərəfindən guya diskriminasiya olunan xalqın (etnik qrupun) həmin ərazidə 

yaĢayan əhalinin çoxluğunu təĢkil etməsi, kompakt Ģəkildə və uzun müddət yaĢaması; 

b) azsaylı xalqlar (etnik qruplar) arasında milli, yaxu dini özünüdərketmə prosesinin yüksək ink-

iĢafsəviyyəsinə çatması; 

c) ölkədə siyasi və sosial-iqtisadi vəziyyətin qeyri-stabil olması; 

d) xarici dövlətlərin xüsusi xidmət orqanları və ya qeyri-rəsmi dairələri tərəfinədən azsaylı xalqa 

maddi və mənəvi kömək göstərilməsi (6. 

Sadalanan Ģərtlərdənhər hansi birinin mövcud olmamasi, hətta açıq Ģəkildə ayrı-seçkilik siyasətinə 

məruz qalan azsaylı xalqlar arasında separatçılıq meylərinin təzahürünü və inkiĢaf edib hərəkata 
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çevrilməsini qeyri-mümkün edir.  

Məlumdur ki, xarici və texniki dəstək almayan separatçılıq hərəkatları tez bir zamanda dö-

vləttərəfindən söndürülür. Separatçılıq polietnik cəmiyyətlərdə milli azlıqla titulxalq arasında bu və ya 

digər səbəblərdən yaranan problemlərin radikalhəllinə yönəlmiĢ hərəkat olduğu üçünbirbaĢa terror-

çuluğu doğurur. Terrorçuluqla separatçılıq eyni mənbədən qaynaqlarnır. Bu konfliktlər, qeyri-stabillik, 

dünyanın barıĢmaz Ģəkildə ―biz‖ və ―onlara‖ bölünməsidir. Separatçılıq həmiĢə milli müstəqilliyin daha 

təcavüzkar tərəfdarlarının terrorçuluq fəaliyyəti ilə müĢayiət olunur və bu elmi ədəbiyyatda ―təcavüzkar 

separatizm‖ kimi təsnifatlandırlır. Terrorizm-qarĢıya qoyulan maraqlar sivil yolla təmin olunmadıqda 

yaranan, mübarizə hədəfinə və hədəfin ünsürlərinə siyasi, iqtisadi və psixoloji təsir göstərmək 

məqsədilə zorakılıqlar həyat keçirən qeyri-sivil mübarizə metodudur.Ümumilikdə götürüldükdə terror-

izm lap qədimdən baĢlamıĢ bir zorakılıq üsuludur. Sənayenin, elm və texnikanın inkiĢafı, dünyada baĢ 

verən proseslər terrorçular tərəfindən daha faciəli nəticələr əldə etmək üçün terrorzimin mübarizə 

metodlarını ―müasırləĢdirilib‖ (1, s.12). 

Müasir dövrdə hansısa maraqlar naminə partlayıĢ törədən Ģəxslə keçmiĢdə dövlət baĢçısını, kral, 

imperatoru və s. müəyyən maraqlarnaminə öldürən Ģəxs arasında zaman baxımından heç bir fərq yox-

dur. Hər ikisi terrorçudur. Mübarizə metodu kimi terrorizmi seçən qurum yarandıqdan sonra isə onun 

formalaĢma mərhələləri diqqəti xüsusilə cəlb edir. Terrorizm yarandıqdan sonra ilk növbədə ölkəni və 

ya digər mübarizə hədəfini məcbur etmək üçün mərhələləri baĢlayır. 

I-hazırlıq mərhələsi. Terror təĢkilatının ideoloqları incə ideoloji təbliğata cəmiyyətdə özlərinə 

dayaq axtarırlar. Əgər bu dayaq yoxdursa onda cəmiyyətdə olan çatıĢmazlıqları, həssas faktorları 

araĢdırırlar və əgər hakimiyyət vaxtında tədbir görə bilmirsə və ya görmürsə dərhal bu yöndə, yəni 

çatıĢmazlıqların qabardılması yönündə iĢə baĢlayırlar. 

II-təĢkilatlanma mərhələsi. Birinci mərhələni keçdikdən sonra artıq güclü formada mübarizə apara 

biləcək təĢkilat qurulmağa baĢlayır. Bu zaman kütlə arasında onlara rəğbəti ilə seçilən Ģəxslər və bu 

Ģəxslərin təsiri altında olan digər Ģəxslər cəlb edilərək hər cür formada mübarizə apara biləcək terror-

çular yetiĢdirilir. 

III-ilk terror aktları mərhələsi. Artıq iki mərhələni keçmiĢ təĢkilat yaradılmıĢdır. Ona görə də 

mübarizənin baĢladığını bildirən ilk terror aktları həyata keçirilir. Bu mərhələnin əsas məqsədi cəmiy-

yəti qorxu altında saxlamaqla dövləti terror aktlarının qarĢısını ala bilməməkdə günahlandıran yöndə 

təbliğat apararaq xalqın hakimiyyətə olan inamını zəiflətməkdir. 

IV-Daxili müharibə mərhələsi 

Bu mərhələdə əsas məqsəd dövlət hakimiyyətini ələ keçirməkdir. Bu zaman müxtəlif bölgələrdə 

təĢkilatlar formalaĢdırlır, təlim bazaları qurulur və hökumət qüvvələri ilə açıq döyüĢlərə girilir. Bu 

mərhələdə həmçinin xarici yardımlar da qəbul olunmağa baĢlanır (2, s.26). 

Dövlət və cəmiyyət üçün tədircən xüsusi təhlükəli bir problemə çevrilən terrorizmin meydana 

gəlməsinin müxtəlif səbəbləri var. Bunlardan ən baĢlıcası separatist maraqlardan doğan terrorizmdir. 

Ümumiyyətlə hər hansi dövlətin ərazisini tutmaq və ya onun müəyyən ərazisində siyasi maraqlar 

üçün hər hasnı hərəkətləri etmək, yəni separatçılıq tarixən böyük müharibələrin, münaqiĢələrinəsasını 

qoymuĢdur. Ancaq müasir dövrdə daha kompleks mübarizə yolunu seçən separatçı qruplar münaqiĢə ilə 

yanaĢı daha çox terror metodundan istifadə edirlər.Bunun da əsas səbəblərindən biri də odur ki, sepa-

ratçıların özünün baĢladığı müharibənin onların özü üçün necə nəticələnəcəyini proqnozlaĢdırmaq 

mümükün deyil, amma keçiriləcək hər bir terror aktının nəticəsi əvvəldən ―görünür‖. 

Separatist maraqlardan yaranan terror fəaliyyəti uzun illər davam edir.Buna misal kimi ġimali ir-

landiyanın müstəqilliyi üçün mübarizə aparan Ġrlandiya Respublika Ordusu, Fransa və ispaniya əra-

zisində müstəqil Bask dövləti yaratmaq istəyən ETA təĢkilatının terror yolunu seçməsi onların separatçı 
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maraqlarının nəticəsidir.  

―Təcavüzkar separatçılığ‖in bariz nümunəsi Dağlıq Qarabağda baĢ qaldırılmıĢ erməni sepa-

ratçılığıdır.Beynəlxalq münasibətlər sistemində bir qorxulu tendensiya da var ki, bu separatçılğın 

cəzalandırılması əvəzinə onun həvəsləndirilməsi və müəyyən qüvvələr tərəfindən dəstəklənməsidir. 

Məsələn, KosovonunSerbiyadan ayrılmasının Qərb, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın Gürcüstandan 

ayrılmasının isə Rusiya tərəfindən dəstəklənməsi, Dağlıq Qarabağda baĢ verən hadisələrin beynəlxalq 

birlik tərəfindən birmənalı qiymətləndirilməməsi dünyanın bir sıra bölgələrində separatçıları ruhlandırır 

və onları ―tam və qəti qələbə‖ uğrunda mübarizəyə həvəsləndirir. Beləliklə, separatçılıq cəzasız qal-

dıqda və dəstəkləndikdə ekstremist xarakter daĢımağa baĢlayır. Separatçılıq qarĢısında vahid dövlətin 

bökünməsi və yeni dövlətin yaranması məqsədini qoyduğu üçün hər bir ölkənin təhlükəsizliyinə və su-

verenliyinə yönəlmiĢ ciddi təhdiddir. Çünki yeni dövlətin yaranması nəinki ərazinin itkisi, həm də bu 

ərazidə yerləĢən resurslardan məhrum olmaq deməkdir. Eyni zamanda,dövlət öz sərhədlərində özünü 

qarĢı düĢmənçilik siyasəti yürüdəcək yeni dövlətin mövcudluğu ilə barıĢmalıdır.  

Yuxarıda qeyd etdik ki, separatçılıq ekstemizmi, ekstremizm isə terrorçuluğu doğurur. Terrorizm 

anlayıĢına ən yaxın ekstremizm anlayıĢıdır, lakin bunlar eyni mənalı sinonim sözlər deyil. Öncə, kifayət 

qədər ortaq cəhətlərə malik siyasi ekstemizm ilə siyasi terrorizmi fərqləndirmək məqsədəuyğun 

olardı.Çünki ekstremist təĢkilatları məqsədləri naminə terrorçu metodlara olduqca sıx-sıx müraciət 

edirlər. Terrorizm kimi ekstremizm də mövcud quruluĢa, onların maraqlarına cavab verməyən siyasi 

Ģəraitə qarĢı çıxır. Ekstremizm siyasi məqsədlər üçün zorakı vasitələrdən istifadə etməklə cəmiyyətdə 

qeyri-stabillik yaratmağı nəzərdə tutur. Ekstremistləri terrorçulardan fərqləndirən cəhət, onların 

məqsədləridir. Yəni, onları tələbləri daha dərin siyasi dəyiĢikliklərdən ibarət olur.Terrorizmdən fərqli 

olaraq, ekstemistlərdövlət quruluĢunun, sərhədlərin dəyiĢdirilməsinə çalıĢırlar. Bundan baĢqa, 

ekstremizm fəaliyyəti ilə əksər hallardasiyasətin subyektləri məĢğul olurlar. Ekstremizm dedikdə, siyasi 

hərəkatların, partiyaların, həmçinin səlahiyyətli Ģəxslərin və adi vətəndaĢların, mövcud ictimai-siyasi 

vəziyyətin zorakı vasitələrlə dəyiĢdirilməsinə yönəldilmiĢqeyri-qanuni fəaliyyətləri nəzərdə tutulur. 

Terrorçulardan fərqli olaraq, ekstremistlər zorakılıq aktlarını deklorativ məqsədlə istifadə etmirlər. 

Yəni, onlar terror aktlarını cəmiyyətdə böyük əks-səda doğurmaq üçün deyil, birbaĢa qarĢılarında duran 

mənafeləri ardan qaldırmaq üçün törədirlər.Bu mənada, terrorizmlə ekstremizm arasındasərhədləri nisbi 

də olsa müəyyən etmək mümkündür. 

Diversiya da terrorizmə yaxın hadisələrdən hesab oluna bilər. Lakin diversiya bir qayda olaraq, 

müəyyən məqsədlərlə dövlətin xüsusi orqanları tərəfindən törədilir. Terror aktının səmərəliliyi, onun 

hansı səviyyədə ictimai əks-səda doğurması ilə ölçüldürü halda, diversiya aktının əks-səda doğurması 

əksinə, onu həyata keçirənlər üçün təhlükəlidir. Diversiya aktları əsasən texnogen qəzaları, bədbəxt 

hadisələri və ya baĢqa qüvvələr tərəfindən törədilmiĢ zorakılğı imitasiya edir. Terrorizmdən ən baĢlıca 

fərqi də ondan ibarətdir ki, diversiya aktları törədənlər bütün mümkün vasitələrlə gizlin qalmağa çalıĢır-

lar. Dövlət xüsusi orqanları tərəfindən törədilən diversiya aktlarının məsuliyyətini əksər hallarda tamam 

baĢqa subyektlərin üzərinə atılır.  

Qeydetdiklərimizdən baĢqa, Beynəlxalq polis institutunun əməkdaĢı B.Ganor 2002-ci ildə ―Polis 

təcrübəsi və tədqiqatları‖ adlı beynəlxalq jurnalda çap etdirdiyi ―Biri terrorçu-digər azadlıq uğrunda 

mübarizə aparan‖ adlı məqaləsində terrorizmi partizan müharibəsi, inqilabi zorakılıq, milli-azadlıq 

uğrundamübarizə və zorakılıqla muĢaət olunan baĢqa fəaliyyət növlərindən fərqləndirməyə çalıĢmıĢdır. 

Terrorizmdən fərqli olaraq partizan müharibəsi hərbi qüvvələrə qarĢı aparılır. Lakin tarixi müĢahidələr, 

bu istiqamətdə terrorizmlə partizan müharibəsi arasında sərhəddin mövcudluğunun Ģərti xarakter 

daĢıması fikrini irəli sürməyə əsas verir. Belə ki, əksər hallarda hərbiçilərlə yanaĢı, dinc əhali də parti-

zan hərəkatınıqurbanına çevrilir( 3, s. 329). 
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Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, separatçılığın ekstremizm, ekstemizmin isə terrorçuluğu doğurması 

səbəbindən onunla mübarizə dövlətin milli təhlükəsizlik sistemində prioritet vəzifə kimi 

qiymətləndirilməlidir. Əksərhallarda sırf maraqlardan çıxıĢ edilərək bu və ya digər zorakılıq 

fəaliyyətlərini ya terrorizm kimi təqdim edirlər, ya da onlara bəraət qazandırırlar. ġərq ölkələrindəki 

zorakı fəaliyyət növləri Qərbdə terrorizm kimi qəbul edildiyi halda, həmin ölkələr bu cür fəaliyyəti ko-

lonializmə qarĢı qanuni silah mübarizəsinin bir növü kimi təqdim edirlər. Həqiqətən, bu məsələlərdə 

olduqca diqqətli olmaq mühüm Ģərtdir. Çünki, istənilən növ zorakılıq aktını təcavüzkar separatizmkimi 

qələmə vermək böyük yanlıĢlıqdır. Separatçılıq azsaylı xalqlara qarĢı açıq ayrı-seçkilik siyasəti yer-

idilən və onların yaĢadıqları ərazilərin ―daxili koloniyalara‖ çevrildiyi bəzi çoxmillətli Afrika və Asiya 

dövlətlərində daha çox müĢahidə olunur. Bu ölkələrdə mövcud diktatura rejimləri tərəfindən milli 

azlıqlara qarĢı həyata keçirilən ayrı-seçkilik siyasəti həmin ölkələrdə müxtəlif separatçı qüvvələrin-

formalaĢmasına və separatçılığın kütləvi hərəkata çevrilməsinə səbəb olmuĢdur. Lakin milli ayri-

seçkilik siyasəti heç də həmiĢə separatçılıq hərəkatını doğuran əsas Ģərtlərə aid deyildir. Hələ 1974-cü 

ildə BMT BA-nın toplantısında Fələstin lideri Yasir Ərafat bu məslə ilə bağlı qəti mövqe nümayiĢ 

etdirmiĢdir. O, çıxıĢında demiĢdir: ― terrorçu ilə inqilabçının fərqi onların mübarizə aparmaları 

səbəbindədir. Ədalət istəyənləri, ölkəsinin yadellilərin iĢğalından azad olunması uğrunda mübarizə apa-

ranları heç bir halda terrorçu adlandırmaq olmaz‖.  

Bəzən terrorçular adi cinayətkar qruplarla eyniləĢdirilir. Həm də, əksər hallardaadi cinayətkarlar 

terrroçu kimi qəbul edilir. Burada müəyyən qanunauyğunluq vardır. Terrorizm ən qatı cinayətdir və ter-

rorçu ən sərt Ģəkildə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Lakinnəzəri cəhətdən bu iki fenomen 

arasındakı bağlılığı və sərhədləri müəyyənləĢdirmək vacibdir. Artıq bizə məlumdur, onlar arasında bi-

rinci fərq ondan ibarətdir ki, terrorçu müəyyən ideologiya daĢıyıcısıdır və fəaliyyətinin məqsədi siyasi 

xarakter daĢıyır. Cinayətkar qruplar terrorçulardan fərqli olaraq, qrupun və üzvlərinin gizlin qalmasına 

çalıĢırlar. Məlum olduğu kimi, terrorçuların əsas məqsədlərindən biri də özlərini cəmiyyətə bəyan 

etməkdən ibarətdir.Əksər hallarda terrorçular zorakılıq aktlarını öz məqsədlərini və liderlərini siyasi 

reklam etmək üçün törədirlər. Terrorçuluqla cinayətkarlığın kifayət qədərtəmas nöqtələri də vardır. 

Əksər halalrda terrorçular təĢkilatlarının maliyyə ehtiyaclarını ödəmək üçün, qarət, narkobiznes, silah 

alveri və s. kimi sırf cinayət xarakterli fəaliyyətlə məĢğul olurlar.Həm terrorçular, həm də adi cinayətkar 

qruplar eyni kanallarla ―çirkli pulların yuyulmasını‖ təmin edirlər. Bunlardan baĢqa, onların hər ikisi 

dövlət nəzarətinin, hüquq-mühafizə orqanlarının və milli bə beynəlxalq təhlükəsizlik sistemlərinin 

zəifləməsində maraqlı olurlar (9, s.117). 

Dünya ictimaiyyəti təcavüzkar separatçılıqla mübarizə sahəsində diplomatik səylərdən hərbi güc 

tətbiqinədək, münaqiĢə tərəflərindən birini dəstəkləməkdən münaqiĢəyə beynəlxalq müĢahidəçiləri cəlb 

edərək onun həllini beynəlxalq təĢkilatların öhdəsinə buraxmağadək bir çpx tədbirlərsistemini sınaqdan 

çıxarıb. Bəzi hallarda münaqiĢənin aktiv fazasının söndürülməsinə nail olunsa da, separatçı hərəkatları 

tam ram etmək mümkün olmamıĢdır. Belə ki, hazırda dünyanınbeynəlxalq münasibətlər sistemi özündə 

separatçılığa qarĢı təsirli mübarizə metodlarını və cinayətkarların cəzalandırılmasını ehtiva edən hüquqi 

normalara və onların realizə mexanizminə malik deyil. Bu, onu göstərir ki, separatçılğın tam aradan 

qaldırılması mümkün deyil. Bu, onu göstərir ki, separatçılığın tam aradan qaldırılması mümkün deyil. 

Onun yanlız ekstremist fazaya keçməsini əngəlləmək olar. Bunun üçün isə beynəlxalq təĢkilatlar ikili 

standartlardan çıxıĢ etməməli, hər bir münaqiĢənin ədalətli həlli üçün maksimum səylərini artırmalı, 

BMT-nin mövcudsənədlərini rəhbər tutmalıdır. Belə ki, BMT tərəfindən etnik zəmində yaranmıĢ 

münaqiĢələrin həllinə dair kifayət qədər effektiv mexanizmlər iĢlənib hazırlanmıĢdır. Bu mənada BMT-

nin suverenləĢməsinin sərhədlərini məhdudlaĢdıran ―Sülh Proqramı‖ adı altında tanınan konsep-

siyasımövcuddur. Həmin sənəddə entik zəmində münaqiĢələrin həllinin və yeni dövlətlərin yaradıl-
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masının yalnız ikitərəfli razılaĢma əsasında mümkünlüyü öz əksini tapıb. Separatçılıq öz aktiv fazasına, 

adətən, dövlətdə sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi qeyri-sabitlik dövründə keçir və ekstremizmlə müĢayiət 

olunur. Bu fazada separatçı bölgələrdə yerli əhali arasında güclü təbliğat iĢi aparılır, insanlarda 

çaĢqınlıq və dövlətə inamsızlıq hisləri yaradılaraq onları mərkəzi hakimiyyət orqanlarına itaətsizlik 

aksiyalarına cəlb edirlər. Daha sonra ekstremist əhval-ruhiyyəli gənclərdən ibarət yaraqlı dəstələr 

yaradılır və separatçılıq açıq silahlı qarĢıdurma fazasına daxil olur. Separatçılığın intiĢar etməsində 

xarici amilin rolu çox böyükdür. Belə ki, heç bir separatçı hərəkat xaricdən dəstək almasa, böyük mi-

qdarda maliyyət ―vəsaitinin və texniki vasitələri tələb olunduğu aktiv və silahlı qarĢıdurma fazalarına 

keçə bilməz (11, s.134)  

Hər bir separatçı hərəkat, fəaliyyət göstərdiyi ölkə və ya bölgənin tarixi inkiĢafının konkret məqam-

larını özündə əks etdirənspesifik əlamərlərə malikdir.Məsələn, bir ölkə Ģəraitində separatçı hərəkat ha-

kim etnosunĢovinist siyasətinə kəskin reaksiya Ģəklində, digər dövlətdə-etnik çoxluğun siyasi 

müstəmləkəsindən azad olmaq uğrunda mübarizə aparan milli azadlıq hərəkatı formasında ortaya 

çıxır,üçüncü halda –separatçılıq qonĢu dövlətin təcavüzkar siyasəti nəticəsində ―tarixi vətən‖ə 

birləĢmək uğrunda fəaliyyət göstərən hərəkat kimi formalaĢır. Bununla yanaĢı, etnik separatçılığın digər 

motivlər əsasında formalaĢması faktları da mövcuddur: konfessial (dini), linqivistik, sosial-iqtisadi və s. 

Belə ki, separatçılar öz tələblərinin əsaslandırılmasında müxtəlif tarixi sənədlərdən, o cümlədən 

təhrif olunmuĢ, saxtalaĢdırılmıĢ fakt və materiallardan istifadə edir və onların geniĢ ictimaiyyət arasında 

yayılmasına xüsusi diqqət yetirirlər. Bunu təcavüzkar erməni separatçıları tərəfindən saxtalaĢdırılmıĢ və 

təhrif olunmuĢ tarixi faktlara istinadən Dağlıq Qarabağın guya erməni torpaqları olmasını ―sübuta 

yetirən‖ materialların nəĢr edilməsi və onlardan sitifadə olunmaqıa geniĢ təbliğat kampaniyasının 

aparılması əyani göstərmiĢlər. ―Sadval‖ ləzgi hərəkatının nəzdində ləzgi xalqının tarixini, siyasi, iqtisadi 

və mədəni irsini təhrif etməklə qeyri-obyektiv təbliğat aparan analitik-informasiya mərkəzi fəaliyyət 

göstərmiĢdir. Separatçılıq meyllərinin qızıĢdırılmasına qatı anti-azerbaycan mövqeyindən çıxıĢ edən 

―Sadval‖ qəzeti də mühüm rol oynamıĢdır. 

Təhlil göstərir ki, Azərbaycanda ―Erməni, ləzgi, kürd, talıĢ, avar, kartları‖nın ortaya atılması və 

həmin xalqlar arasında separatçılıq meyllərinin qızıĢdırılması heç də təsadüfü xarakter daĢımır. Əgər 

ilkin mərhələdə qərb dövlətləri SSTĠ-ni dövlət kimi zəiflədib parçalamaq məqsədi ilə həmin dövrdə bu 

dövlətin tərkib hissəsi olmuĢ Azərbaycandaseparatçılıq hərəkatından istifadə etməyə çalıĢırdılarsa, son-

radan bu proses Ermənistan, Rusiya və Ġranın xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycana qarĢı hazır-

lanmıĢ təxribat-pozuculuq planlarının həyata keçirilməsi istiqamətində fəaliyyətlərinə xidmət 

etmiĢdir.Respublikaməzda separatçılığın vüsət almasında məhz xarici xüsusi xidmətlərlə əlaqəsi olan və 

onlardan maliyyət yardımı alan leqal və qeyri-leqal separatçı qurumlar mühüm rol oynamıĢlar.  

Qeyd olunanlara əyani sübut kimi ―Sadval‖ ləzgi xalq hərəkatının separatçı bir təĢkilat kimi for-

malaĢması, maliyyələĢdirilməsi və silahlandırılmasında, habelə fəaliyyətinin istiqamətləndirilməsində 

Ermənistan Respublikasının xüsusi xidmət orqanlarının bilavasitə iĢtirakını göstərmək olar. ―Sadval‖ın 

liderləri dəfələrlə Ermənistanda olmuĢ, müxtəlif səviyyələrdə erməni rəsmiləri ilə görüĢlər keçirilmiĢ və 

bu görüĢlərdə ermənilərin ―Sadval‖a himayədarlıq etməsi, onların ―ləzgi problemi‖nin həlli 

istiqamətində Rusiya vəAzərbaycana təsir göstərməsi məsələsini müzakirə etmiĢlər. Ermənistanın təhri-

ki ilə ―Sadval‖ Azərbaycana qarĢı düĢmənçilik və hüquqazidd fəaliyyətini geniĢləndirərək, respu-

blikamızdabir sıra terror-təxribat aksiyaları həyata keçirmiĢdir. Azərbaycanın Ģimal-Ģərqində milli 

zəmində silahlı münaqiĢə ocağı yaratmaq məqsədilə 1990-cı illərin əvvəllərində Ermənistandan 

Dağıstana ―Sadval‖ın yaraqlıları üçün vertolyotlarla küllü miqdarda silah, döyüĢ sursatı, partlayıcı 

maddələr gətirilmiĢ və sonradan bu silahlar təĢkilatın Azərbaycanın Ģimal rayonlarında yaĢayan 

fəallarına paylanmıĢdır. 1993-cü ilin iyun ayında ―sadval‖ liderlər qondarma ―TalıĢ Muğan Respu-
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blikası‖nın yaradılması ərəfəsində,respublikamızdakı qeyri-sabitlikdən istifadə etməklə separatçı 

niyyətlərini silahlı yolla həyata keçirmək istiqamətində konkret addımlar atmıĢdır. Bu məqsədlə həmin 

il iyunun 15-də onlar Dağıstan ərazisindən Qusar rayonunun Zuxul kəndindəki sərhəd məntəqəsində 1 

nəfər zabitin öldürülməsi və 2 əsgərin yaralanması ilə nəticələnmiĢ silahlı basqın etmiĢlər. Respu-

blikanın hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən görülmüĢ qətiyyətli sadvalçıları öz niyyətini sonadək 

həyata keçirməkdən çəkindirmiĢdir.( 8, s.48). 

Azərbaycan və Rusiya təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaĢlığı nəticəsində Ermənistan Respublikası 

Milli Təhlükəsizlik BaĢ Ġdarəsinin Ģöbə rəisi polkovnik Can Ohanesyanın, onun müavini mayor AĢot 

Qaloyanın, Rusiya Federal Əks-KəĢfiyyat Xidmətinin Terrorçuluqla Mübarizə Ġdarəsinin baĢ əməliyyat 

müvəkkili mayor Boris simonyanın baĢçılığı ilə Rusiya ərazisində fəaliyyət göstərən erməni sepa-

ratçılarından ibarət terrorçu qrup məsuliyyətə cəlb olunmuĢdur. Moskvada yerləĢən və Valeri Petro-

syannın rəhbərlik etdiyi ―TĠRR‖ Assosiyasi tərəfindən maliyyələĢdirilən həmin qrup Rusiya və 

Azərbaycanərazisində dəmiryolu qatarlarında bir neçə partlayıĢ törətmiĢdir. Bütün bu Ģəxslər Rusiya 

Federasiyası və Azərbaycan respublikası məhkəmələri tərəfindən müxtəlif müddətlərə azadlıqdan 

məhrumetmə cəzasına məhkum olmuĢdular. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya quruluĢu, suverenliyi və ərazi bütövlüyü üçün təhlükə 

yaradan separatçılıq fəaliyyətinə qarĢı mübarizə dövlətin təhlükəsizliyi orqanlarının qarĢısında duran ən 

mühüm vəzifələrdən biridir. Çoxmillətli dövlət kimi respublikamızın mühüm coğrafi mövqeyə və 

zəngin təbii sərvətlərə malik olması onu xarici ölkələrin gərgin mübarizə məkanına çevrilməklə, müasir 

dövrdə separatçılıq və terrorizmlə mübarizəsinin aktuallığını artırmıĢdır. 

 

ƏDƏBĠYYAT SĠYAHISI: 

 

1. Əliyev B. Terrorizm: kompleks-hüquqi ve sekürtoloji tədqiqatlar. Bakı, ―Qanun‖, 2001, 204 s. 

2. Həsənov A. Beynəlxaq Terrorizm. I hissə. Bakı, 2003, 568 s 

3. Musayev H. Beynəlxalq terrorçuluğa qarĢı mübarizədə xüsusi xidmət orqanlarının 

fəaliyyətinin prinsip və xüsusiyyətləri. Bakı, 2009, 270 s. 

4. Qasımov C., Nağıiyev N. Milli təhlükəsizliyin əsaslar (dərslik). Bakı, 2015 

5. MirbəĢiroğlu E. Siyasi münaqiĢələr: mahiyyəti, quruluĢu, həlli.Bakı, 2015, 525  

6. ġabanov G. Azərbaycanda separatizm problemi, potetensial təhdidlər və onların həlli yolları // 

Strateji təhlil, 2010, № 1, s.69-80 

7. Sevdimalıyev R.// Dovlət terrorizmi siyasətinin muxtəlif aspektləri Dircəlis – XXI əsr, 2003,№ 

61 

8. Асадов С., Мамедов И. Терроризм причина и следствие. Баку, Издательство Азербай-

джан, 2001, 246 с. 

9. Севдималиев Р. Международный терроризм и политико-правовиепроблемы борьбыс 

ним. Баку, 2011, 502 с. 

10.  Гусейнов А.А. Терроризм в современном мире. Опыт международного анали-

за(Материалы «Круглого стола»). «Вопросы философии». 2005. № 6 

11. Мировая политика и международные отношения//Под ред. С.А.Ланцова, 

В.А.Ачкасова.СПб: Питер, 2006 

12. www.mediaform.az //Açıq separatizmin məxfi tərəflər 

  



452 
 

Афет САФАРОВА, 

Доцент БГУ, доктор философии политических наук 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  

 

Энергетическая политика находится в центре внимания общественности, политиков, 

предпринимателей многих государств. К энергетической политике относится контроль над 

резким колебанием цен на энергоносители, и проблемы надежности поставок и, в более ши-

роком смысле, задача обеспечения энергетической безопасности стран. Следовательно, энер-

гетика есть одна из важных составляющих международной жизни. Под энергетической без-

опасностью подразумевают, прежде всего, надежность обеспечения энергоресурсами. А без-

опасность использования энергоресурсов для человека выходит в приоритеты мирового раз-

вития. В силу этих причин, энергобезопасность представляет особый интерес для многих ис-

следователей в этой сфере. В данной статье  рассматривается энергеттическая политика 

Европейского Союза и ее зависимость от внешних энергоисточников.  

Ключевые слова: Европейский Союз, Энергетическая безопасность, энергетическая  

стратегия ЕС, Интеграционный энергетический рынок, «Газовый кризис» 
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AVOPA ĠTTĠFAQININ ENERJĠ TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠNĠN ƏSAS ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Enerji  siyasəti bir çox ölkələrin ictimayyətinin, siyasətçilərin, sahibkarlarının diqqət 

mərkəzindədir. Enerji siyasətinə enerji daşıcılarının qiymətlərinin kəskin dəyişməsi və təchizatı 

problemləri, daha geniş mənada isə ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi aiddir. Buna 

görə də, enerji beynəlxalq həyatın mühüm komponentlərindən biri sayılır. Enerji təhlükəsizlik 

anlayışı ilk növbədə, enerji təchizatının etibarlılığını nəzərdə tutur. Və hər birimiz üçün enerji 

ehtiyatlarının istifadə olunmasının təhlükəsizliyi dünya inkişaf prioritetlərinə çevrilib.  Bu səbəblərə 

görə, enerji təhlükəsizliyi bu sahədə çox tədqiqatçıların xüsusi maraq diqqətindədir. Bu məqalədə 

Avropa İttifaqının enerji siyasəti və onun xarici enerji mənbələrindən asılılığı müzakirə olunur. 
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MAIN AREAS OF ENERGY SECURITY OF THE EUROPEAN UNION 

 

Energy policy  is  in the focus of the public, politicians, entrepreneurs in many countries. For en-

ergy policy is control of the sharp fluctuations in energy prices and security of supply problems and, 

also the task of ensuring the energy security of countries. Therefore, energy is one of the important 

components of international life. Under the energy security implies, above all, the reliability of ener-

gy supply. And security of energy use for a person goes to the priorities of world development. For 
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these reasons, energy security is of particular interest to many researchers in this field. This article 

discusses the energy policy of the European Union and its dependence on external energy sources. 

Key words: European Union, Energy security, EU energy strategy, Energy Market Integration, 

"The gas crisis" 

 

По источникам обеспечения энергетических потребностей ЕС, конечно же, обладает своей 

спецификой. Сама интеграция начиналась еще с таможенного союза и совместной аграрной 

политики, но также и с объединения угля и стали – ЕОУС и с атомной энергетики, включен-

ной в деятельность Евратома. Сегодня уголь, нефть и газ играют заметную роль в обеспечении 

энергетических потребностей ЕС. Так, в Германии роль угля в энергобалансе страны доходит 

почти до 50%. Среди других источников обеспечения энергетических потребностей стран ЕС 

можно отметить широкое применение, как традиционных видов гидроэлектроэнергии, так и 

новейших видов, связанных с энергией ветра, солнца, морей и океанов, биомассы, разработки 

по термоядерному синтезу. 

По статистическим данным ЕС импортирует более половины всей энергии, которую она 

потребляет. Его зависимость от импорта особенно высока на сырую нефть (более 90%) и при-

родного газа (66%),42% своего угля и других видов твердого топлива, 40% своего урана и дру-

гих ядерных топлив. Общий объем импорта составляет более 1 млрд. € в день. [11]. Только 12 

стран ЕС имеют залежи нефти, газа и угля. Поэтому рост зависимости от внешних энерго-

источников вырос на 10% к 2005 году и на 17% к 2014. Основная тенденция поставок ориен-

тирована на крупных поставщиков ресурсов – Россию (импорт газа - 34,2%, нефти - 33,1%), 

Норвегию (природный газ - 30,7%) [9]. Немаловажно отметить тот факт, что многие страны ЕС 

сильно зависят от одного поставщика, а некоторые и вовсе в целом полагаются на внешние 

источники. Эта зависимость делает их уязвимыми перед перебоями в поставках, будь то по 

причине политических или коммерческих споров или невыполнения обещанных поставок. 

Например, газовый спор 2009 года между Россией и страны-транзита Украины, оставил мно-

гих стран ЕС врасплох с острой нехваткой поставок энергоресурсов. 

Если рассмотреть изначальный план реализации внешней энергетической политики ЕС, то 

важным было бы рассмотреть встречу в Брюсселе. Так 15 февраля 2007 года министры энерге-

тики 27 стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрили проект Плана действий. В числе приорите-

тов плана – задача сократить выбросы парниковых газов к 2020 году. Одной из важных со-

ставляющих этого плана стал другой План действий Комиссии – по обеспечению эффективно-

сти использования энергии. Предполагается, что возобновляемые источники энергии должны 

обеспечивать не менее 20% общего баланса энергопотребления к 2020 году. А потребности 

транспорта в энергоресурсах должны покрываться не менее чем на 10% за счет биотоплива. 

Это означает, что в 2020 году одна пятая часть энергии и одна десятая часть топлива, потреб-

ляемых в ЕС, будут обеспечиваться за счет возобновляемых источников. Ставится общая зада-

ча – достичь повышения доли использования возобновляемых источников энергии во всех 

сферах: электроэнергетике, теплоснабжении и на транспорте. План был одобрен на весенней 

сессии Европейского совета, прошедшей в Брюсселе 8-9 марта 2007 года  

На этой же сессии были выделены три главные задачи энергетической политики ЕС: 

- достижение более высокого уровня безопасности и надежности поставок энергоресурсов; 

- обеспечение стран ЕС энергоресурсами по разумным ценам для поддержания конкурен-

тоспособности европейской экономики; 

- защита окружающей среды и предотвращение климатических изменений. 
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Эти три задачи отчетливо отражают приоритеты современной энергетической политики 

ЕС. Также было решено о выделении суммы затрат в размере 28 миллиардов евро: 4,8 милли-

арда евро – проекты европейского значения в сфере производства электричества, 19 миллиар-

дов евро – проекты европейского значения в сфере газа, 2,5 миллиарда евро – приоритетные 

проекты в сфере СПГ (сжиженного природного газа), 2,0 миллиарда евро – приоритетные про-

екты в сфере хранения энергии.[7] 

Самый активный период стратегического планирования энергетической безопасности ЕС 

относится к периода событий Майдана (2005г.) на Украине, которая привела Европу к опасе-

нию ее от внешней энергозависимости; главной причиной, которой стала Россия. В ответ на 

эти опасения, Еврокомиссия опубликовала свою Стратегию энергетической безопасности в 

мае 2014 года. Стратегия призывала максимально обеспечить стабильные поставки энергоре-

сурсов, а также обеспечить достаточный запас энергии для европейских граждан в целях за-

щиты экономики. Были приняты меры по обеспечению энергетической безопасности кратко-

срочного и долгосрочного характера. 

Краткосрочные меры – к зиме 2014-2015. Так называемые план по стресса-устойчивой 

энергетической безопасности 38 европейских стран ЕС, который предусматривал следующее: 

1. Полное прекращение импорта российского газа в ЕС; 

2. Нарушение импорта российского газа через украинский транзитный маршрут; 

3. Укрепление механизмов реагирования в чрезвычайных ситуациях и защита стратегиче-

ски важных инфраструктур; 

4. Модерирование спроса; 

5. Создание эффективно функционирующего и полностью интегрированного внутреннего 

рынка; 

6. Увеличение объемов производства энергии в Европейском Союзе; 

7. Дальнейшее развитие энергетических технологий; 

8. Диверсификация внешних источников и связанные с ним инфраструктуры; 

9. Улучшение координации национальных энергетических стратегий, а именно создание 

единой системы внешней энергетической политики. 

10. Немедленные действия, чтобы увеличить способность ЕС преодолеть основные нару-

шения энергопоставок в течение зимы 2014/2015 [1]. 

К долгосрочной политике ЕС относится политика так называемых целях «20-20-20», до-

стижение которых запланировано на 2020 год: 



сравнению с уровнем 1990 года; 

  20% энергии, потребляемой в странах ЕС, возобновляемыми 

источниками; 

 у-

емым уровнем за счет внедрения энергоэффективных технологий. [2] 

Если более подробно рассмотреть долгосрочный проект ЕС, то можно выделить следую-

щие подпункты, а именно: 

Энергосбережение. Европейская Комиссия предлагает сосредоточить свои инициативы на 

двух секторах экономики, где имеется большой потенциал для энергосбережения: транспорт и 

строительство. Чтобы помочь домовладельцам и местным организациям финансировать рабо-

ты по реконструкции и внедрению энергосберегающих систем. Комиссия к середине 2015 года 
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сделает предложения по инвестиционным стимулам и инновационным финансовым инстру-

ментам. Государственный сектор должен принимать во внимание энергоэффективность при 

закупке работ, услуг и продукции. В промышленности сертификаты по энергоэффективности 

могли бы стать стимулом для компаний инвестировать в менее энергозатратные технологии. 

Панъевропейский интегрированный энергетический рынок и инфраструкту-

ра. Европейская Комиссия устанавливает дату завершения формирования внутреннего энерге-

тического рынка. К 2015 году ни одно государство-член ЕС не будет изолировано. В ближай-

шие десять лет Европейскому Союзу потребуются инвестиции в размере одного триллиона 

евро на всю энергетическую инфраструктуру. Чтобы ускорить реализацию основных страте-

гических проектов ЕС, Европейская Комиссия предлагает упрошенные и краткосрочные стро-

ительные лицензии, устанавливающие максимальные временные рамки, прежде чем, дать 

окончательное одобрение и выделить финансирование. Служба «одного окна» должна коор-

динировать все лицензионные заявки, необходимые для реализации проекта. 

27 государств – один голос по вопросам энергетики на мировой арене. Предложено, чтобы 

Европейский Союз координировал энергетическую политику в отношениях с третьими стра-

нами, особенно в отношениях с ключевыми партнерами. В рамках политики соседства Евро-

пейская Комиссия предлагает расширить и укрепить Договор об энергетическом сообществе с 

тем, чтобы включить в него страны, желающие участвовать в энергетическом рынке ЕС. Так-

же озвучено важное сотрудничество с Африкой, направленное на обеспечение всех жителей 

этого континента устойчивыми энергоресурсами. 

Лидирующее положение Европы в сфере энергетических технологий и инноваций. Будут 

запущены четыре основных проекта в ключевых сферах конкурентоспособности Европы, та-

ких как новые технологии для интеллектуальных сетей и хранилищ электричества, исследова-

ния по второму поколению биотоплива и партнерство «умных» городов, продвигающее энер-

госбережение в населенных пунктах. 

Безопасная, надежная и доступная энергетика благодаря активным потребителям. Ев-

ропейская Комиссия предлагает новые системы сопоставления цен, смены поставщиков, чет-

кого и прозрачного выставления счетов. 

Из выше поставленных стратегических целей можно сделать вывод, что для ЕС уровень 

безопасности по обеспечению энергоносителей достаточно высок. Стоит также отметить, что 

ЕС делает большой акцент на сокращение выброса в атмосферу парниковых газов и призывает 

в связи с тем мировой сообщество к более рациональному использованию энергии. В опреде-

ленной степени это вынужденный акцент, с учетом нехватки собственных энергоресурсов. Но 

и ответственный подход, вместе с тем. 

Поэтому одна из центральных целей новой политики – сократить выброс парниковых га-

зов в атмосферу, в результате использования различных источников энергии к 2020 году на 

20%. Причем Комиссия призывает и другие страны последовать ее примеру и, в случае, если 

это произойдет, готова принять на себя «повышенные обязательства» сокращения выбросов на 

30% к 2020 и даже на 60-80% к 2050 году! 

Осознавая спорность научных исследований о причинах климатических изменений, Ко-

миссия аргументирует свой подход к проблеме тем, что и без учета климатического фактора, 

есть все основания последовать выбранным приоритетам новой энергетической политики. По-

скольку в любом случае, ее реализация приведет к снижению зависимости ЕС от поставок и 

колебаний цен на традиционные источники энергии – нефть и газ [4]. 

Выполнение выбранной цели Комиссия увязывает с решением серии взаимосвязанных 
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проблем: повышение эффективности использования энергоресурсов, увеличение доли возоб-

новляемых источников энергии в общем объеме энергопотребления, повышение роли при уве-

личении безопасности использования ядерной энергетики, использование выгод от введения 

единого внутреннего энергетического рынка, укрепление единства стран-членов в проведении 

современной энергетической политики, обеспечение единого подхода стан ЕС во внешней 

энергетической политике (задача взаимодействовать как единое целое с международными 

партнерами). 

Как видим, далеко не последнее, по значению, в комплексе предполагаемых мер место от-

водится формированию политики именно на уровне союза, а не только и не столько на уровне 

отдельных стран-членов. 

Надо отметить, что реальные и возможные перебои с поставками нефти и газа из России 

через территорию Украины и Беларуси стали дополнительным фактором неопределенности 

для ЕС в стратегическом планировании энергообеспечения стран союза. Как известно роль по-

ставок из России высока. Так по газу Россия обеспечивает в настоящее время 26% потребно-

стей ЕС, и эта доля может вырасти до 33% в 2020году. Как следствие, можно прогнозировать 

увеличение заинтересованности стран Союза в выработке именно совместной политики 

наднационального уровня.  

Российско-украинский «газовый кризис» и изменения в энергетической стратегии ЕС 

Одной из важных политических целей для ЕС, наверное в ближайшем будущем станет 

именно план разработки единого голоса, единого мнения по вопросам энергетики. В одном из 

своих выступлений премьер-министр Польши Дональд Туск предложил создать для ЕС евро-

пейский энергетический союз по примеру банковского союза. Самой уязвимой точкой для ЕС 

стал Украинский кризис, именно эти события заставили заново пересмотреть всю внешнюю 

политику Евросоюза. Дело в том, что примерно 30% импортируемого в Европу газа поступает 

из России, и ежегодно Европа платит за энергоресурсы около 250 млрд. долларов США [5]. 

Когда Президент России Владимир Путин заявил в открытом письме к европейским лидерам, 

что перед Европой стоит растущий риск нового кризиса поставок газа, в связи с возможным 

прекращением поставок газа Украине (третий раз после 2006 года), если Росси я не получит 

предоплаты за энергоресурсы от Украины, ЕС явно впал в замешательство. Более 86 миллиар-

дов кубометров газа, экспортируемого «Газпромом» в Европу, прошло через сеть украинских 

трубопроводов в 2013 году, то есть, приблизительно половина от общего объема. Отсюда сле-

довал тот факт, что прекращение поставок Украине газа автоматически приведет к перебою 

поставок газа в саму Европу. Аннексия Крыма, а также агрессивная политика со стороны Рос-

сии явно напугало Европу. В своем ответе Кремлю ЕС подчеркнул, что на долю экспорта ис-

копаемых энергоресурсов приходится около 50 процентов доходов России, этим ЕС хотела 

показать России, что не все так просто как кажется и, что все взаимосвязано. 

Именно начиная с 2006 года (1-ой стадии кризиса газа между Россией и Украиной) ЕС 

начал политику укрепления своей энергетической безопасности посредством различных про-

ектов, направленных на диверсификацию поставок газа. Сегодня ситуация совсем иная по 

сравнению с последним российско-украинским кризисом вокруг газа от начала 2009 года. Свя-

зано это с некоторыми изменениями. Во-первых, проект «Южный газовый коридор» откроет 

через несколько лет путь для импорта газа из каспийского региона, причем впервые в обход 

России, которая лишится своей монополии на экспорт газа из этого региона в Европу. Во-

вторых, сегодня в качестве краткосрочной меры можно импортировать намного больше СПГ 

(сжиженного природного газа), поскольку существует больше терминалов СПГ, и в 2015 году 
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новые терминалы будут открыты в Польше и Литве, а также в других странах, например, Хор-

ватии, до 2020 года. Благодаря этому возникнут новые варианты для импорта, например, из 

таких стран, как США и Израиль. ЕС может импортировать намного больше СПГ, поскольку в 

2013 году его терминалы не использовали 73 процентов своих мощностей для ре газификации. 

За прошедшие два года Европа снизила свой импорт СПГ на 45 процентов. Однако импорт 

СПГ в Европу будет дорогим, поскольку ему придется конкурировать с ценами на импорт 

СПГ в Азию, которые превышают европейские в два-три раза [3]. 

Благодаря новым соединительным газопроводам между странами Центральной и Восточ-

ной Европы «энергетические островки ЕС» соединены между собой, и можно намного лучше 

организовать экстренные поставки газа вместе с новыми возможностями для обратной пере-

качки. Однако не все «энергетические островки» были соединены между собой. Краткосроч-

ные меры ЕС по-прежнему ограничены по крайней мере для ряда государств-членов, однако 

это изменится в ближайшие два-три года. 

Положение дел с поставками газа в ЕС также изменилось. В связи с пуском трубопровода 

«Северный поток» только 53 процента экспортируемого в Европу российского газа идет через 

украинскую трубопроводную сеть, если сравнить, в 2009 году эта цифра составляла 80 про-

центов. 

Сейчас не самое лучшее время года для России говорить о сокращениях поставок газа. В 

Европе была довольно мягкая зима, так что запасы газа относительно полны. Потребление газа 

на континенте весной и в начале лета намного меньше, чем зимой, когда какие-либо сокраще-

ния поставок намного серьезнее сказались бы на безопасности поставок энергоресурсов в Ев-

ропе. 

С помощью альтернативных источников поставок, самым важным элементом которых яв-

ляются газохранилища, большинство государств-членов ЕС могли бы справиться с дефицитом 

поставок в Европе в течение 90 дней. Даже страны Балтии, которые до сих пор зависят почти 

на 100 процентов от поставок газа «Газпромом», разработали ряд контрмер на случай новых 

сокращений поставок газа Россией. 

Теперь главный вопрос – будет ли ЕС на деле проводить провозглашенную им политику, 

направленную на большую диверсификацию импорта газа, или сохранит, а может быть даже 

увеличит зависимость своего газа от России. 

Тот факт, что такие страны, как Болгария, Австрия, Италия и другие поддерживают тру-

бопровод «Южный поток», подчеркивает несоответствие между заявлениями ЕС и конкрет-

ными результатами его общей энергетической политики [10]. Как говорилось выше, ЕС пока 

не едина во мнении по внешней энергетической политике. Для крупных стран может быть 

проект «Южный поток» как-то можно пережить, но для таких стран как Болгария этот проект 

нес в себе экономически важный характер. Трубопровод «Южный поток» – самый дорогосто-

ящий проект импортирования газа в регионе, который приведет к дальнейшему росту и без то-

го высоких цен на газ в ЕС (в три раза выше, чем в США). Трубопровод «Южный поток» мо-

жет на самом деле повысить газовую зависимость ЕС от России. По мнению многих экспер-

тов. Он также может подорвать экономическую обоснованность всех других проектов по ди-

версификации поставок газа в Юго-Восточной Европе, поскольку спрос на газ в регионе ско-

рее низкий, а зависимость региона от «Газпрома» довольно высока. Поэтому считается более 

провальным для таких стран как Румыния, Болгария, Греция, Кипр и Хорватия создать план по 

разработки своих собственных проектов традиционной добычи газа на море и добычи сланце-

вого газа на суше. Это позволило бы увеличить добычу и производство газа, создать дополни-
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тельно много устойчивых рабочих мест и предложить газ на экспорт в другие европейские 

страны по намного более коротким и дешевым трубопроводам, чем российские[8]. 

Стратегический вопрос больше не заключается в том, есть ли у Европы альтернативные 

варианты диверсификации поставок газа. Вопрос скорее в том, есть ли у государств-членов ЕС 

политическая воля и стратегическое видение, чтобы противостоять российскому давлению, 

сформулировать согласованные национальные стратегии и привести национальные интересы и 

стратегии в соответствие с провозглашенной общей политикой ЕС по диверсификации энерго-

ресурсов и газа. 

Ключ к пониманию способности ЕС оказывать влияние на Москву заключается в геополи-

тике ее энергетического импорта. Приняв во внимание необходимость развития инфраструк-

туры, потенциал отдельных поставщиков, их политическую стабильность и соперничество с 

другими странами, которым не хватает собственных энергетических ресурсов, можно рассчи-

тать, насколько Европе нужна (или не нужна) Россия, ее газ и нефть. 

Катар (первый в мире экспортер сжиженного газа) и Саудовская Аравия (владеющая пятой 

частью общемировых нефтяных запасов) являются главными соперниками России. ЕС с этими 

двумя странами связывают не только долгие и относительно надежные политические отноше-

ния. Евросоюз также импортировал оттуда 7% всего газа и нефти, которые использовал в по-

следние несколько лет. К тому же, контракты, которые эти государства заключают –  это так 

называемые спот-сделки, краткосрочные и не предусматривающие индексацию цены на нефть, 

которую «Газпром» усиленно защищает. Увеличение импорта из стран Персидского залива 

могло бы оказать определенное давление на российскую нефтегазовую компанию и подтолк-

нуть ее к понижению цен, как это уже произошло в Греции. Главный для Европы риск в этом 

регионе – это возможность вступления в соперничество с азиатским рынком, который уже в 

течение нескольких лет пытается создать – хоть и с ограниченным успехом – «энергетическую 

автостраду» между Китаем и Саудовской Аравией.  

Иран также мог бы довольно сильно  повлиять на сложившуюся картину европейского 

энергетического импорта. Использование его запасов (четвертых в мире по нефти и вторых по 

природному газу) сильно сократилось после введения Европой и Америкой санкций в связи с 

ядерной программой этой страны. Это вопрос, который, по-видимому, еще долго будет оста-

ваться неразрешенным. Однако он не помешал бывшему президенту итальянской компании 

Eni Паоло Скарони продолжить в прошлом декабре диалог с Тегераном об использовании не-

которых ресурсов – в том числе, расположенных в Южном Парсе, крупнейшем в мире нефте-

газовом месторождении, и в Каспийском море. 

Каспийское море – это ключевой регион для европейской энергетики, однако и здесь не 

обошлось без проблем. Несмотря на то, что запасы ресурсов здесь составляют 60% от россий-

ских, прямых поставок в Европу отсюда нет. Казахская нефть, а также газ из Туркменистана 

(газовые ресурсы которого равны трети запасов российского газа, хотя территория этого госу-

дарства в 50 раз меньше России) могли бы с легкостью заменить поставки из Москвы. Однако 

все не так просто в связи с большим внутренним потреблением за счет высокой энергетиче-

ской неэффективности, нехваткой инфраструктуры и суровой конкуренцией Азии и России, 

последняя из которых является господствующей в регионе державой с момента падения СССР. 

Евросоюз сейчас делает ставку на создание Трансадриатического газопровода для того, чтобы 

обеспечить поставки с Каспия, но то же самое делает и Пекин, только при помощи газопрово-

да «Туркменистан-Китай». Однако тут есть небольшая разница: первые две трубы китайского 

газопровода функционируют с 2009 года, в то время как Трансадриатический газопровод все 
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еще строится. 

Последним крупным стратегическим регионом для энергетики Европы среди ее соседей 

является Северная Африка. В частности, Алжир входит в первую десятку стран, обладающих 

внушительными ресурсами природного газа. Ко всему прочему, он уже давно сотрудничает с 

Европой. Помимо экспорта 85% добытой нефти и постройки третьего газопровода в сторону 

Европы, Алжир в 2013 году подписал соглашение о дальнейшем энергетическом сотрудниче-

стве с ЕС. Главная проблема этого региона – безопасность: теракт в 2013 году в городе Ин-

Аменас поставил под угрозу разработку алжирских ресурсов такими компаниями, как BP и 

Eni. По той же причине, хоть и в несколько иной мере Египет, Ливия и Ирак также облада-

ют  нереализованным потенциалом. Сложившееся положение дел на Синайском полуострове и 

нестабильность послевоенного периода, которая пока не собирается сходить на нет, ограничи-

вают развитие энергетики этих стран. Ирак, обладающий десятой частью мировых запасов 

нефти и находящийся на 11-м месте про ресурсам газа, переживает кризис, которому нет рав-

ных со времен Второй войны в Персидском заливе. Во многом его производство, которое, как 

ни парадоксально, уменьшилось в течение всего периода укрепления позиций ИГИЛ, было 

всегда ограничено в связи с нехваткой средств для транспортировки газа (поэтому его сжига-

ют) и нефти. Сирию также отличает непростая политическая ситуация, мешающая восстанов-

лению нефтепровода Киркук-Банияс, который до 2003 года доставлял иранскую нефть в Сре-

диземноморье. Ливия, третий экспортер сжиженного газа в мире, после гражданской войны в 

2011 году стала менее активна в этом направлении. Производство нефти и газа, в которых 

очень нуждается Италия, переживает взлеты и падения, и нынешняя взрывоопасная ситуация 

вполне может в очередной раз перемешать все карты[6].  

Конечно, Европа могла бы принять в расчет не только своих соседей, но в этом случае ей 

придется считаться и с экологическим фактором. Возьмем, к примеру, Нигерию, самого круп-

ного экспортера нефти в Африке и четвертого экспортера сжиженного газа  в мире. На нее 

приходится 6% поставок углеводородов в Европу. Развитие нефтяного сектора, о котором не-

давно объявило государство, несет с собой одну из самых масштабных природных катастроф в 

истории: речь идет о разлитой нефти в дельте реки Нигер. Дело еще больше отягощается эн-

демической коррупцией. Если ко всему этому мы добавим «энергетическую бедность» боль-

шей части населения, частые саботажи и нехватку технической поддержки оборудования, ко-

нечно, у нас не получится радужная картина, подходящая для европейских инвестиций.  

 Пока неясно, какое конкретно влияние сланцевая революция в США оказывает на Европу. 

Импорт сжиженного газа требует больших вложений в инфраструктуру как со стороны импор-

тера, так и со стороны экспортера, вложений, которые никак не возместит  бум в производстве 

природного газа. Этот самый газ можно отправить куда угодно во многом в связи с расшире-

нием Панамского канала. При наименее вероятном сценарии, при котором Европе удастся об-

ложить налогом сланцевый газ из-за рисков, которые он представляет для окружающей среды, 

возможный импорт из США окажется еще более ограниченным.  

Газ, полученный в результате гидравлического разрыва пласта – то есть тот самый сланце-

вый газ – с недавних пор находится в центре обсуждения энергетики в ЕС. Рассматривают его 

воздействие на окружающую среду, а также возможность обеспечения с его помощью энерге-

тической независимости Европы. Ситуация не очень понятна. С одной стороны, Еврокомиссия 

сочла сланцевый газ опасным и малопригодным для европейского использования: несмотря на 

его внушительные запасы, при его употреблении уровень энергетической зависимости Европы 

снизился бы в самом лучшем случае всего на 20%. Высокая плотность населения, ограничен-
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ные ресурсы, малый опыт в области их добычи сильно бы ослабили Европу по сравнению с 

Соединенными Штатами, которые вызвались стать экспортерами газа в ближайшие годы. С 

другой стороны, ситуация на Украине привела к очередной дискуссии об использовании слан-

цевого газа; эту возможность активно поддерживают некоторые страны-члены ЕС (например, 

Польша). Развитие этого ресурса будет зависеть от европейской экологической политики в 

ближайшие годы. 

Сегодня кризис на пиковой ситуации разрыва отношений между ЕС и Россией, говорить о 

конкретный планах на будущее будет затруднительно. Дело в том, что ЕС всячески пытается 

уменьшить свою зависимость от России , выдвигая ряд санкций против нее, тем самым якобы 

хочет доказать России, что не ЕС зависит от газа, а Россия получает 50% своей прибыли от 

ЕС. Одним словом вывод такой Украинский кризис лишний раз стал уроком, как для ЕС так и 

для самой России. Каждая сторона в отдельности пришла к выводу, что нельзя строить дву-

стороннею политику, как минимум потому, что завтра любая другая третья страна, может 

стать причиной новых кризисный ситуаций. Именно учитывая этот урок, Россия сегодня стро-

ит проект на 2019 год Россия – Китай под названием «Сила Сибири», а ЕС в свою очередь 

начала принимать решения по покупки энергоресурсов у США. 
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Yunan dilindən ―səpələnmək‖ kimi səslənən diaspora öz əvvəlki mənasından fərqli olaraq, bu 

gün daha konkret məna daĢıyır. Belə ki, diaspora – tarixi torpaqlarından bu və ya digər səbəblərdən 

dolayı emiqrasiya etmiĢ əhalinin mərkəzlə, yəni doğma ata-baba yurdu ilə əlaqələndirilməsidir. An-

layıĢa məhz bu prizmadan yanaĢılması ona siyasi xarakter verir ki, bu da bir neçə xüsusda təzahür 

edir. Bunlar diasporun yerli siyasətə təsiri, dövlətin siyasi haqlarının tanınması, beynəlxalq aləmdə 

müstəqil kimliyin yaradılması, siyası mühacirlərin üzləĢdiyi problemlər , diaspora təĢkilatlarının 

fəaliyyətlərinin əlaqələndirilməsi, sosial- mədəni tədbirlərin keçirilməsinə dövlət dəstəyi və s. Qeyd 

edilən məsələlər diasporun təməl prinsipləri olub, onların araĢdırılıb dəyərləndirilməsi diaspora 

sözünün əsl mənasını açmağa bizə imkan verir.Onu dabildirmək lazımdır ki, diasporun yaranması 

üçün mühacirət prosesi mütləq baĢ verməlidir. Çünki, hər hansı bir xalqın diasporu yalnız iki üsulla 

təĢəkkül tapıb formalaĢır: 1) həmin xalqın nümayəndələrinin öz ölkəsinin etnik torpaqlarının hüdud-

larından kənara mühacirət etməsi; 2) onun artıq xaricdə olan hissəsinin təbii- bioloji yolla artıb çox-

almasıdır. 

Rusiya Elmlər Akademiyasının üzvləri V.A. Kolosov, T.A. Qalkina və M.V. KuybuĢev diaspor 

termininə oxĢar anlayıĢları aĢağıdakı kimi sıralayırlar:  
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1. Mühacirət - Ġnsanların könüllü olaraq bir ölkədən baĢqa bir ölkəyə köçməsi və ya məcburən 

köçürülməsi. Əsasən iqtisadi və sosial səbəblərlə əlaqəli olan mühacirət son zamanlar siyasi xarakter 

almağa da baĢlayıb;  

2. Koloniya - Bir dövlətin vətəndaĢlarının digər ölkədə yaĢaması;  

3. Ġcma - Xüsusi mənada təbii və qan qohumluğu əlaqələri əsasında yaradılmıĢ sosial təsisatın il-

kin forması;  

4. Dövlət sərhədləri ilə iki hissəyə bölünmüĢ xalq; 

 5. Dövlət quruluĢuna malik olmayan xalq;  

6. Səpələnmə halında yaĢayaraq qarĢılarında dövlət qurmaq məqsədi qoymayan xalq (qaraçılar);  

7. Öz tarixi vətənləri ilə tamamilə əlaqələrini itirən xalq və ya etnik qrup (məs. ABġ-ın qara 

dərili əhalisi). 

 Göstərilən bu oxĢar anlayıĢların çoxunu diaspor termininə sinonim olaraq götürmək olar. Lakin 

bu anlayıĢlarla diaspor arasında sərhədlər tam olaraq müəyyənləĢdirilməlidir. Diaspor Koloniya 

nəticəsində yarana da bilər. Lakin bu uzun müddətli proses olaraq göstərilir. Bu proses zamanı digər 

gözlənilməz nəticələrlə də üzləĢmək olar. Koloniya sahibləri özləri zamanla yerli xalqla qaynayıb-

qarıĢa bilər ki, artıq burada diaspordan danıĢmaq düzgün olmazdı. Misal üçün Əlcəzair fransızları tar-

ixi proseslər səbəbi ilə artıq millət olaraq öz adlarını saxlamalarına baxmayaraq, öz milli kimliklərini, 

mentalitetlərini, mədəniyyətlərini, dinlərini, ənənələrini, mətbəxlərini itirmiĢlər və tamamilə assimi-

lyasiya olunmuĢlar. Bu isə diasporun formalaĢması prosesində baĢlıca və ən əsas tələbatlardır ki, on-

ların itirilməsi diaspor yaranmasına heç bir səbəb vermir. Ġcma anlayıĢının diaspora oxĢar olması 

fikrini söyləyən bəzi tədqiqatçılar diasporun ilkin forması kimi icma kateqoriyasını göstərirlər. Bu 

fikirlə razılaĢmamaq olmur. Digər bir ərazidə yaĢayan etnik qrup və ya xalqın ilkin birləĢməsi, 

möhkəmlənməsi icma kateqoriyasından baĢlayır. Lakin icma diaspor demək deyil, ən əsası isə 

fikrimizin doğruluğunu isbatlamaq üçün diaspor anlayıĢının məna tutumuna baxmaq kifayətdir. Di-

asporun yaranması və formalaĢması üçün mütləq etnik qrupun və xalqın tarixi vətəninin olması vacib 

Ģərtlərdən hesab olunur. Əgər hər hansı bir xalqın və ya etnik qrupun tarixi vətəni yoxdursa və bunun-

la əlaqəli mifik siyasi dünya görüĢləri formalaĢmayıbsa, onda burada diasporadan söhbət gedə 

bilməz. Bu halda mövcud etnik qrup və ya xalq məskunlaĢdığı ərazini və ölkəni özlərinə vətən hesab 

edə bilərlər ki, bu da diaspor anlayıĢına zidd olan bir prosesdir. Bunun kimi qarĢılarına dövlət 

yaratmaq məqsədi qoymayan kateqoriyanı təhlil etsək, eyni fikri buna aid etmək olar. Diasporun for-

malaĢması prosesinin əsas tələbatlarından biri vətən və dövlət anlayıĢlarının mütləq üst-üstə 

düĢməsidir. 

Beynəlxalq münasibətlər sistemi diasporu özündə siyasi, mədəni cəmiyyətlər, birliklər və s. 

birləĢdirən institutlaĢmıĢ funksional tərkib kimi qəbul edir. Hər bir dövlət qarĢısında diasporu etno-

mədəni fenomen kimi saxlanılması məqsədi qoyaraq siyasi funksiya kimi də ondan istifadə etməklə 

diasporun tarixi vətənləri ilə əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi strategiyasını formalaĢdırır. Dövlət 

mütləq diaspora ilə iĢləməlidir. Məsələn, Ermənistan, israil, Çin və bir çox dövlətlərin ABġ-ın dövlət 

səviyyəsində xarici siyasətinə qüvvəsi yoxdur, lakin qeyri-rəsmi olaraq diaspora vasitəsilə buna təsir 

edə bilər və edirdə. Bunun üçün diaspora daxil olan sosial, maliyyə, ideoloji və dini strukturların 

fəaliyyətinin geniĢlənib möhkəmlənməsi xüsusi əhəmiyyət daĢıyır. Dövlət diasporla bağlı iki cür 

siyasət yeridə bilər: 

1) Elə siyasət yeridə bilər ki, onun nəticəsində diaspordan əsər əlamət qalmaz. Misal olaraq, 

Rusiya ilə yaxın olan Finlandiyadakı etnik rusları göstərmək olar. Buradakı ruslar tam assimilya-

siyaya məruz qalmıĢ və Rusiya bunun qarĢısını ala bilməmiĢdir. 

2) Diaspor anlayıĢını ümumiləĢdirilmiĢ bir məfhum kimi mahiyyətini, problematic tərəflərini da-



463 
 

ha çox tarixilik prinsipindən izah edərək diaspordan etimoloji yanaĢma üsulu vasitəsi kimi istifadə 

edə bilər.  

Diasporun sağlamlaĢmasına, güc mərkəzi kimi təĢkilatlanmasına dövlətlərarası əlaqələrin 

geniĢlənməsi mühüm təkan verir. Belə ki, diasporlar öz tarixi vətənlərinin mənafeyi uğrunda geniĢ 

təbliğat iĢi apararaq dövlətlərinin lobbisinin formalaĢmasında vasitəçi ola bilərlər. Xüsusilə Qərb ölk-

ələrində qanunvericilik tərəfindən təsdiq olunan lobbiçilik diasporlar üçün geniĢ imkanlar açır. 

Xalqların tarixi inkiĢafının səviyyəsi , xüsusiyyətləri və istiqamətləri ilə sıx bağlı olan mühacirət 

prosesi, təbii ki,azərbaycanlılardan da yan keçməmiĢdir. Bu proses azərbaycanlıların timsalında 

XXəsrin əvvəllərindən bu günə qədər davam etməkdədir. Azərbaycan diasporunun yaranmasına üç 

müxtəlif ölkənin vətəndaĢı olan azərbaycanlılar- ġimali Azərbaycandan, Cənubi Azərbaycandan Və 

Türkiyədən olan azərbaycanlı mühacir qrupları təĢkil edirlər. Azərbaycanlıların mühacirət tarixi 

əsasən XIX əsrin ilk onilliklərindən baĢlayır. Qafqazda çar Rusiyasının antimüsəlman və antitürk 

siyasəti regionda azərbaycanlı əhalisinin üstün mövqeyinin zəifləməsinə yönəlmiĢ və 1905-1906, 

1918-ci illərdə ermənilər tərəfindən həyata keçirilən qanlı azərbaycanlı qırğınları belə məkrli strateji 

niyyətlərlə törədilmiĢdir. 1920-ci ildə ilk müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan 

sonra mühacirətin növbəti mərhələsi baĢlanmıĢdır. Otuzuncu illər və Ġkinci Dünya müharibəsindən 

sonrakı illərin mühacirəti qanlı repressiyalar, siyasi təqib, qətlərlə bağlı olmuĢ və məcburi xarakter 

daĢımıĢdır. SSRĠ imperiyası dağıldıqdan və Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonrakı dövrdə 

respublikamızdan köçərək xarici ölkələrdə məskunlaĢanlar əsasən daha firavan və rahat həyat ardınca 

gedənlər olmuĢlar. Dediklərimiz əsasən ġimali Azərbaycandan mühacirətin ayrı-ayrı mərhələlərini 

əhatə edir. Qeyd etmək lazımdır ki, təxminən otuz milyon azərbaycanlı əhalinin tarixən yaĢadığı 

Cənubi Azərbaycandan son onilliklərdə mühacirət edənlərin sayı Ģimaldan gedənlərin sayından qat-

qat çoxdur.  

Təqribi sayı 50 milyon nəfər olan dünya azərbaycanlılarının 10 milyondan çохu hazırda 

mühacirətdə yaĢayır. Dünyanın 5 qitəsində məskunlaĢan azərbaycanlıların siyasi, iqtisadi və sosial-

mədəni fəaliyyəti yaĢadıqları ölkələr, oradakı Ģərait, mənəvi dəyərlər kimi müxtəlifdir.Yalnız Türki-

yədə özü və ya soykökü Qərbi Azərbaycanın Ġrəvan Ģəhərindən, Zəngəzurdan, Göyçədən olan mi-

lyonlarla soydaĢlarımız var və onlar XIX əsrin sonlarından baĢlamıĢ amansız daĢnak irticaları 

nəticəsində qardaĢ ölkəyə pənah gətirmiĢlər. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi qazanması Azərbaycan 

diasporunun həyatına mühüm canlanma gətirdi. SoydaĢlarımızın bir qismi yeni tarixi vəziyyətə 

müvafiq olaraq milli-mədəni yöndə təĢkilatlanmağa baĢladılar və hazırda azərbaycanlıların dünyanın 

30-dan çox ölkəsində 150-dən artıq ictimai, milli-mədəni cəmiyyət və təĢkilatları fəaliyyət göstərir. 

Bu gün müstəqil Azərbaycan üçün də lobbizmin fəaliyyəti çox mühüm və aktualdır. Ancaq 

Azərbaycan lobbisini güclü lobbilərlə eyni səviyyədə tutmaq olmaz. Yəhudi, erməni, yunan, Çin, Ġr-

land və digər lobbilər əsrlər boyu formalaĢma prosesi keçirərək yaĢadıqları ölkələrin Qanunverici və 

Ġcraedici hakimiyyətində bir sistem yaratmıĢlar. Lakin Azərbaycan lobbisi də maraqlı inkiĢaf yolu 

keçmiĢdir.  

Bəzi tarixçilər Azərbaycan lobbisi dedikdə məhz ikinci tarixi müstəqilliyimizdən sonrakı dövrü 

əsas götürürlər. Lakin tarixi sənədlər və faktlar lobbimizin XX əsrin əvvəllərindən formalaĢması 

fikrini söyləməyə əsas verir. Beləki, 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süquta uğradıqdan 

sonra xarici ölkələrə səpələnmiĢ soydaĢlarımızın siyasi fəaliyyətini lobbimizin bünövrəsi hesab etmək 

olar. Belə demək doğru olardı ki, hələ 1920-ci ildə San-Remo, 1922-ci ildə London və Genuya, 1923-

cü ildə Lozanna konfranslarında iĢtirak edən azərbaycanlılar Azərbaycanın milli-siyasi mənafeyini 

müdafiə etməklə lobbiçiliyin əsasını qoymuĢlar. Avropada, xüsusilə Türkiyədə aktiv siyasi iĢlə 

məĢğul olan Azərbaycan diasporunun əsas silahı mətbuat idi. Lakin bu lobbiçilik qanunla tənzim-
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lənməmiĢ, hüquqi status almamıĢdır. 1991-ci ildən sonra lobbimizin inkiĢafında dərin boĢluq var idi. 

Həmin illərin siyasi savadsızlığından istifadə edən erməni lobbisi 1992-ci ilin oktyabrın 24-də ABġ 

Konqresinin 102-ci sessiyasının Azərbaycanın əleyhinə 907-ci əlavənin qəbul edilməsinə nail 

olmuĢdu. O, dövrdə ölkə prezidenti Corc BuĢun Senatın ona təqdim etdiyi ―FreedomSupport ACT-S 

2532, P.L. 102- SN 23 saylt‖ qanun layihəsini tərəddüd etmədən imzalanması Azərbaycan lobbisinin 

zəifliyinin nəticəsi idi. Bu gündə Cəmiyyətdə böyük rezonans doğuran və münasibətlərə böyük təsir 

qüvvəsi olan 907-ci əlavənin qüvvədə qalması, Ermənistanın Azərbaycana qarĢı hərbi təcavüzü, ölk-

əmizin müharibə Ģəraitində olması, 1 milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünün öz tarixi-etnik 

torpaqlarından didərgin düĢməsi və bu kimi neqativ hallar Qərbdə ölkənin dəstəklənməsi iĢində 

boĢluq yaratdı. 1993-cü ildən baĢlanan məlum siyasi hadisələri, hakimiyyət dəyiĢikliyi, atəĢkəs im-

zalanması, hərbi əməliyyatların dayandırılması, diplomatik münasibətlərə yer verilməsi və s. had-

isələr ciddi nöqsanların aradan qaldırılmasına Ģərait yaratdı. Bu proseslər azərbaycanlıların birliyi və 

həmrəyliyinə, yeni mərhələdə formalaĢan və inkiĢaf edən Azərbaycan diasporunun fonunda isə lobbi 

iĢinə də öz töhfəsini verdi. ABġ-da və digər ölkələrdə Azərbaycan diasporunun inkiĢafı və lobbisinin 

formalaĢması prosesinin əsası Heydər Əliyevin 1993-cü ildə Azərbaycanda ikinci dəfə siyasi ha-

kimiyyətə gəliĢindən sonra baĢladı. Məhz bu dövrdən baĢlayaraq diasporun təĢkilatlanması və insti-

tutlaĢdırılması dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən birinə çevrildi.  

Heydər Əliyevin 2002-ci il iyulun 5-də imzaladığı «Xaricdə YaĢayan Azərbaycanlılarla ĠĢ üzrə 

Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında»kı fərmanı ilə lobbiçiliyin mütəĢəkkilləĢmə dövrü 

baĢlandı. Komitənin yaradılmasında əsas məqsəd xaricdə yaĢayan həmvətənlərlə əlaqələrin 

geniĢləndirilməsi və inkiĢaf etdirilməsi idi. Bu siyasi xətti Ġlham Əliyev də əsas götürdü. Lobbiçiliyin 

həyata keçirilməsi üçün ilk növbədə xarici dövlətlərdə güclü diasporun formalaĢdırılması, eləcə də 

qurumun fəaliyyətinin daha da təkmilləĢdirilməsinin əhəmiyyətini nəzərə alan prezident Ġlham Əliyev 

2008-ci il noyabrın 19-da ―Diasporla ĠĢ üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında‖ fərman im-

zaladı. Bununla da tam hüquqi baza yaradıldı. 

Xalqlar arasında gedən sürətli inteqrasiya prosesləri, diaspor təĢkilatlarının beynəlxalq siyasətdə 

artan rolu bu sahədə daha geniĢmiqyaslı fəaliyyət göstərilməsini tarixi zərurətə çevirir. Diasporla ĠĢ 

üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması da məhz bu zərurətdən irəli gəlmiĢdir. 

Komitə 4 ərazi Ģöbəsi vasitəsilə dünyadakı diasporla six əlaqə qurub. Nəticədə 46 ölkədə 417 

cəmiyyət,assosiasiya, alyans və s. özündə birləĢdirən aktiv lobbiçilik fəaliyyəti formalaĢdırılıb. Bu 

cəmiyyətlərin böyük əksəriyyəti aĢağıdakı 11 ölkədə fəaliyyət göstərir. Hazırda Rusiyada 85, 

Gürcüstanda 48, Almaniyada 34, Ġsveçdə 31, ABġ-da 25, Türkiyədə 23, Qazaxıstanda 21, Kanadada 

16, Özbəkistanda 13, Niderlandda 11 və Ġsveçrədə10 təĢkilat mövcuddur. Ġstər lobbiçilik, istərsə də 

onun hərəkətverici qüvvəsi olan diasporun əsasmı üzvlərin, yəni bütün dünyada yaĢayan 

azərbaycanlıların milli birliyi təĢkil edir.  

Azərbaycan diasporunun yayılma coğrafiyası və say tərkibinə diqqət etsək, diasporamızın istər 

say istərsədə nüfuz baxımından artıq təmsil olunduqları ölkələrdə böyük irəliləyiĢlərə nail olduqlarını 

söyləyə bilərik. Əvvəllər diaspora təĢkilatlarımız yalnız öz milli mənsubiyyətini, adət-ənənələrini, 

mənəvi-əxlaqi dəyərlərini qoruyub saxlamaq, Azərbaycanla əlaqələrinin itirməmək üçün daha çox 

fəaliyyət göstərirdilərsə, artıq onlar yaĢadıqları ölkələrdə Azərbaycanın qarĢılaĢdığı haqsız problem-

lərlə bağlı öz səslərini də ucaltmağa baĢlayıblar. Biz artıq neçə illərdir ki, Azərbaycan xalqına qarĢı 

törədilmiĢ 20 yanvar faciəsinin, 1992-ci il fevralın 26-da Xocalıda ermənilər tərəfindən törədilmiĢ 

soyqırım faktının bütün dünyada tanıdılması uğrunda diasporamızın göstərdiyi müsbət fəaliyyəti 

izləyirik. Son illər yəhudi, türk və digər diaspor və lobbilərlə, onların təĢkilatları ilə qarĢılıqlı mara-

qlar əsasında əməkdaĢlıq etmək, onların köməyindən istifadə edərək təcrübə toplamaq və qarĢıya 
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qoyulan məqsədləri reallaĢdırmaq artıq nəzəriyyədən praktikaya keçidin göstəricisidir.Bu gün artıq 

formalaĢmıĢ Azərbaycan diasporunun imkanlarından geniĢ istifadə edilərək məqsədyönlü lobbi 

fəaliyyətinin inkiĢaf etdirilməsi və lobbi institutlarının yaradılması dövrün vacib tələblərindən biri 

hesab olunur. Lobbiçiliyin fəaliyyət istiqamətinə gəldikdə isə birmənalı Ģəkildə qeyd olunmalıdır ki, 

bu fəaliyyət həm milli maraqların qorunmasına, həm də qloballaĢan dünyanın təhlükəsizliyinə xidmət 

etməlidir. Sadalanan fikirlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, diasporun və lobbinin əsas missiyası 

yaĢadıqları, fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin adət-ənənələrinə, qayda-qanunlarına riayət etməklə, milli 

özünəməxsusluğunu qoruyub saxlamaqdan, milli xüsusiyyətlərini təbliğ etməkdən, milli birliyinin 

təminatında durmaqdan ibarət olmalıdır.Ümid edirik ki, bütün azərbaycanlılar istər mühacirətdəki di-

asporlaeımız, istərsədə ölkəmizdəki vətəndaĢlarımızın hər biri öz üzərinə düĢən vəzifənin öhdəsindən 

gələcəkdir. Bunun üçün isəbaĢlıca olaraq Ģəxsi mənafedən yox, ümumi Azərbaycanın mənafeyindən 

çıxıĢ etmək lazımdır. 
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Beynəlxalq münasibətlər sistemində rol və əhəmiyyətinə görə dövlətdən sonra ikinci yeri 

beynəlxalq təĢkilatlar tutur. Vyana konqresi 1815-ci ildə Napoleon müharibələrinin baĢa çatdığını və 

yeni bir dövrün baĢlandığını elan etdi. Konqresin yekun sənədində ilk BHT-nin – Reyndə gəmiçilik 

üzrə daimi komissiyanın yaradıldığı da elan olundu. XIX əsrin sonlarında dünyada 10-dan artıq təĢki-

lat fəaliyyət göstərirdi: Beynəlxalq Sanitar Konvensiyası (1853), Beynəlxalq Teleqraf Ġttifaqı (1865), 

Beynəlxalq çəki və ölçü Bürosu (1875), Beynəlxalq Poçt Ġttifaqı (1878), Sənaye Mülkiyyətinin 

Qorunması Ġttifaqı (1883), Beynəlxalq Cinayət Polisi TəĢkilatı (Ġnterpol) (1923), Beynəlxalq Kənd 

Təsərrüfatı Ġnstitutu. Bu növ təĢkilаtlаrın intеnsiv Ģəkildə fоrmаlаĢmаsı dаhа çох istеhsаl gücünün 

inkiĢаfı, dövlətlər və хаlqlаr аrаsındа iqtisаdi, siyаsi və mədəni münаsibətlərin gеniĢləndirilməsi və 

dərinləĢdirilməsi, dünyа bаzаrının fоrmаlаĢmаsı, хаlqlаr və dövlətlər аrаsındа ticаrət və digər 

münаsibətlərin intеnsivləĢməsi prоsеsindən qаynаqlаnırdı. Beynəlxalq təĢkilatların siyasi xarakteri I 

dünya müharibəsindən sonra yaranır (Millətlər Cəmiyyəti, Beynəlxalq Əmək TəĢkilatı),  xüsusilə də 

II dünya müharibəsindən sonra 1945-də San-Fransiskoda BMT-nin yarandığı zaman sülhün, kollektiv 

təhlükəsizlik və əməkdaĢlığa xidmət edəcəyi elan olunur (2, s 12). Paralel olaraq onun ixtisaslaĢmıĢ 

orqanları və institutlar yaranır ki, bu da müxtəlif sahələrdə daha sıx əməkdaĢlığın inkiĢafına xidmət 

edir. 

Kökləri Ġncil postulatları, stoiklərin fəlsəfəsi, orta əsr teoloqu F.De Vitorinin və XVIII əsrin 

görkəmli mütəfəkkiri Ġ.Kantın baxıĢlarına gedib çıxan siyasi idealizm nümayəndələrinin fikrinə görə, 

sabit beynəlxalq münasibətlər ancaq universal əxlaq prinsiplərini və onlara söykənən hüquq norma-

larını nəzərə almaqla əldə edilə və qoruna bilər. Siyasi təcrübədə bu yanaĢma öz təcəssümünü 

Millətlər Cəmiyyəti adlı universal hökumətlərarası təĢkilatın ABġ prezidenti Vudro Vilsonun 

rəhbərliyi altında tərtib edilmiĢ proqramında tapır. Bu təĢkilat Birinci Dünya Müharibəsindən sonra 

yeni beynəlxalq nizamın zamini və aləti rolunda çıxıĢ etməli idi.  

Millətlər Cəmiyyətinin nizamnaməsinə əsasən, həmin beynəlxalq təĢkilatın məqsədi xalqlar 

arasında əməkdaĢlığın inkiĢafını, onların sülh və təhlükəsizliyini təmin etmək idi. TəĢkilat, faktiki 

olaraq, 1919-1939-cu illərdə fəaliyyət göstərmiĢdir.  

 Assambleya (Assambleya sessiyaları hər ilin sentyabr ayında keçirilirdi) 

 Millətlər Cəmiyyyətinin ġurası 

 Daimi katiblik (BaĢ katibin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərirdi) 

 Cəmiyyətin nəzdində muxtar təĢkilat hüquqlarına malik Daimi Beynəlxalq Ədliyyə Palatası və 

Beynəlxalq Əmək TəĢkilatı yaradılmıĢdır. Millətlər Cəmiyyəti xüsusi çağırılmıĢ Məclisin qərarına 

əsasən, 1946-cı ilin aprel ayında formal olaraq fəaliyyətini dayandırmıĢdır. 

Beynəlxalq təĢkilat - beynəlxalq müqavilə əsasında yaradılmıĢ, daimi fəaliyyət göstərən 

orqanları, beynəlxalq hüquqi subyektliyi olan, müəyyən məqsədi yerinə yetirmək üçün beynəlxalq 

hüquqa uyğun olaraq təsis olunmuĢ suveren dövlətlər birliyidir. Beynəlxalq təĢkilatlar nizamlayıcı, 

nəzarət, daxili və xarici operativ funksiyalar həyata keçirirlər. Hər bir təĢkilatın mahiyyəti hər Ģeydən 

əvvəl onun fəaliyyətində, onun funksiyalarının həyata keçirilməsində üzə çıxır (1, s 189). 

Ġlkin 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 bаĢqа yеkdilliklə qəbul оlunmuĢdu. Səsvеrmədə bitərəf qаlmаq 

qəbul оlunаn qərаrlа qismən rаzılаĢmа hеsаb оlunur, gələcəkdə оnа hörmət münаsibətini sübut еdirdi. 

Аmmа kоnsеnsus prinsipi iĢlək mехаnizmə çеvrilə bilmədi. Хüsusilə bu prinsip Millətlər Liqаsının 

fəаliyyətinə mənfi təsir göstərdi. Bеlə ki, bu təĢkilаtın nizаmnаməsində qərаrlаrın yеkdilliklə qəbulu 

prinsipi müəyyən оlunmuĢdu. Bunа görə də 1930-cu il Hааqа kоnfrаnsındа qəbul оlunаn qərаrın 
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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 təĢkilаtlаr bu mötəbər qurumа dахil оldu. Dаhа məsuliyyətli məsələlərlə bаğlı 

qərаrаlаr hələ də bir qədər fərqli tərkiblə kоnsеnsus yоlu ilə qəbul еdilir. Bеlə ki, Təhlükəsizlik 

ġurаsındа qərаr qəbul еdilməsi üçün 5 dаimi 190 üzvün hаmısının kоnsеnsusu tələb оlunur. Dеmək 

оlаr ki, bütün dаimi kоmissiyаlаrdа qərаrlаr yаlnız yеkdillik Ģərtinə əməl оlunmаqlа qəbul оlunmuĢ 

hеsаb еdilir. Bir sırа rеgiоnаl təĢkilаtlаrın rəhbər оrqаnlаrındа dа qərаr qəbul еtmək üçün kоnsеnsus 

lаzım gəlir.  

Müаsir siyаsət еlmi bеynəlхаlq təĢkilаtlаrı dövlətlə bir sırаdа bеynəlхаlq münаsibətlərinin 

iĢtirаkçısı və dünyа siyаsətinin subyеkti kimi görür. Bеynəlхаlq təĢkilаtlаrın mövcudluğu bеynəlхаlq 

münаsibətlərə sаbitlik, nizаmlılıq və bitkin fоrmа vеrir. «Bеynəlхаlq institut» (lаtıncа institutum 

sözdən оlub quruluĢ, təsisаt dеməkdir) «bеynəlхаlq münаsibətlər», «bеynəlхаlq kоnfrаns» və s. bir 

çох mütəхəssislərin fikrincə, «bеynəlхаlq rеjimlər» аnlаyıĢlаrını özündə əks еtdirir (3). Hаzırdа 

bеynəlхаlq təĢkilаtlаr bütün bеynəlхаlq təsisаtlаr аrаsındа ən çохsаylı оlduqlаrınа görə «bеynəlхаlq 

institut» tеrmininin özünü «bеynəlхаlq təĢkilаt» tеrmininin sinоnimi kimi qəbul еtmək оlаr.  

Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsinin təĢəkkülü və inkiĢafında 1919-cu ildə Böyük 

Britaniyanın Eyberesvit Ģəhərinin universitetində (Uels) yaranmıĢ ilk beynəlxalq münasibətlər 

kafedrasının böyük rolu olmuĢdur. V. Vilson kafedrası adlanan bu kafedranın əsas məqsədi – 

Millətlər Cəmiyyətinin fəaliyyətinə kömək etmək idi. Sonralar beynəlxalq münasibətlərin tədrisi və 

araĢdırılmasında ―ağırlıq mərkəzi‖ öz yerini Böyük Britaniyadan ABġ-a dəyiĢir. Qeyd etmək lazımdır 

ki, hətta indinin özündə belə ABġ-da nəĢr olunmuĢ həm amerikalı müəlliflər, həm də digər ölkələrin 

alimlərinin elmi əsərləri beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsinə olduqca güclü təsir göstərir. XX əsrin 

20-30-cu illərində ABġ-da və Ġngiltərədə beynəlxalq münasibətlərin öyrənilməsi müharibələrin 

səbəblərinin və onların qarĢısını ala biləcək tədbirlərin təhlilinə yönəldilirdi.  

O vaxtlar baxılan sahədə yaranmıĢ vəziyyəti, birincisi, liberal-idealist yanaĢmanın tam 

hökmranlığı və ikincisi, xüsusən beynəlxalq münasibətlərin tədqiqiylə məĢğul olan muxtar 

beynəlxalq – siyasi elmin faktiki yoxluğu ilə səciyyələndirmək olar (9, s 33). 

Beynəlxalq münasibətlərin öyrənilməsində yeni ənənənin əsasını qoyan elmi iĢlər sırasında, 

ingilis tarixçisi və diplomatı Edvard Hallet Karrın 1939-cu 1946-cı illərdə çap olunmuĢ ―20 il böhran: 

1919-1939‖ adlı kitabını qeyd etmək lazımdır. Həmin əsərdə müəllif yazır ki, beynəlxalq siyasi elm 

hələ özünün ―yaranma‖ dövrünü yaĢayır (10). Bu kitab, haqlı olaraq, realist paradiqmaya əsaslanan 

beynəlxalq münasibətlərin Ģərhinə dair elmi yanaĢmanın ilk cəhdlərindən biri kimi qiymətləndirilir. 

Burada Karr liberal idealizmin nöqsanlarını tənqid atəĢinə tutaraq və onun, az qala normativ 

xarakterini inkar edərək, qüvvənin və qüvvələrin qarĢılıqlı münasibətlərinin həlledici rolunu ön plana 

çəkir. Karr belə bir fikir yürüdür ki, beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi və təcrübəsinin əsas vəzifəsi 

– qüvvələr nisbətinin dinc yolla transformasiyasını təmin etməkdir. Burada onun mövqeyi 

beynəlxalq-siyasi nəzəriyyənin digər banisi Hans Morgentaunun mövqeyi ilə üst-üstə düĢür. 

Morgentaunun və Karrın kitablarını siyasi elm çərçivəsində BMN-in nisbətən müstəqil fənn kimi 

təĢəkkülünün dönüĢ nöqtəsi adlandırmaq olar. Karr siyasi realizm tərəfdarıdır və Fukididdən gələn 

ənənələrə müvafiq olaraq, beynəlxalq münasibətlərdə hakim qarĢılıqlı təsirlərin birinciliyini, onların 

sabitliyinin təmin olunmasında qüvvələr balansının rolunu təkid edir. O, ümumi əxlaq normalarının 

beynəlxalq siyasətdə tətbiq olunmamağına iddia edərək, bildirmiĢdir ki, ―etika yalnız siyasət 

terminlərində interpretasiya olunmalıdır və etik normanın siyasətdən kənar axtrarılması uğursuzluğa 

məhkumdur.‖ (4, s 390). Nəhayət, o, dövləti beynəlxalq münasibətlərdə iĢtirak edən əsas sima kimi 

görür və hökumətlərarası təĢkilatlar istisna olmaqla, digər aktorlara əhəmiyyət vermir.  
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Beynəlxalq təĢkilatların beynəlxalq münasibətlərə birmənalı təsiri bu məfhumun daha dəqiq 

təhlilini tələb edir. XX əsr dönəmi daha çox siyasi xaos, münaqiĢələr dövrü kimi xarakterizə olunur. 

Alman müəllifi V. Voykenin təbirincə desək, bu, ―dünya cəmiyyətinə inteqrasiya‖ dövrüdür 

(―Welturbergangsgeselschaft‖) (5). 

Beynəlxalq sistemin bir sıra xarakterik cəhətlərini nəzərdən keçirək. 

1) Milli dövlətlər əsas aktorlar rolunda çıxıĢ edərək qalır. Bu gün onların sayı 200-dür. Bu 

göstərici BMT-yə daxil olmuĢ 51 dövlətdən 4 dəfə çoxdur. Dövlətin xarici siyasəti çox hallarda dö-

vrün beynəlxalq münasibətlərinin xarakterini müəyyən edir. Beynəlxalq təĢkilatların fəaliyyəti, hətta 

mövcudluğu belə dövlətlərin onlara necə münasibət bəsləməsindən asılıdır. Bundan əlavə dövlət in-

san cəmiyyətinin universal siyasi təĢkilat formasıdır; müasir dövrdə praktiki olaraq bütün insanlıq, 

bəzi istisnalarla dövlətdə birləĢmiĢlər.Yeni dövlətlərin yaranması prosesi hələ də davam edir. Əgər 

XV əsrdə beynəlxalq münasibətlərin fəal aktoru olan 5-6 dövlət var idisə, 1900-cu ildə – 30, 1945-də 

BMT üzvü – 60, 1965-də – 100, 1990-160, 1992-175dövlət, 1996 – 185 dövlət var idi.  

2) Ənənəyə uyğun olaraq dövlət özünü beynəlxalq arenada xarici siyasətilə ifadə edir. Onların 

təyinatına milli maraqların təmin olunması, ərazi bütövlüyünün, onun təhlükəsizliyinin və suverenli-

yinin qorunması daxildir. Lakin xarici siyasət və beynəlxalq münasibətlər anlayıĢları dar çərçivədə 

olduğunu hiss edir. Beləliklə, xarici siyasət ekologiya və elmi-texniki inkiĢaf, iqtisadi və KĠVləri, 

kommunikasiya və mədəni dəyərlər kimi problemləri öz hesabına ala bilməz. Odur ki, qeyri-hökumət 

beynəlxalq aktorlarının rolu və yeri artır. Qeyri-dövlət iĢtirakçıları sırasına Beynəlxalq hökumətlərar-

ası təĢkilatlar (BHT), Qeyri-hökumət təĢkilatları(QHT), transmilli korporasiyalar (TMK) və ictimai 

hərəkatlar aid edilir. Fransız mütəxəssisi ġ.Zorqbib beynəlxalq təĢkilatların 3 əsas xarakterini verir: 1) 

təsis sənədlərilə formalaĢan siyasi əməkdaĢlığa istək; 2) təĢkilatın inkiĢafını təmin edən daimi aparat; 

3) qərarlarda və səlahiyyətlərində muxtariyyatın olması (8). 

Səlаhiyyətləri və iĢtirаkçı dövlətlərin tərkibinə görə bu təĢkilаtlаr müхtəlif qurumlаrа bölünürlər: 

 • Ümumi səlаhiyyətli dövlətlərаrаsı bеynəlхаq təĢkilаtlаr – bunlаr sаhələrindəki 

fəаliyyəti bеynəlхаlq münаsibətlərin siyаsi, iqtisаdi, mədəni və s. münаsibətləri əhаtə еdən dö-

vlətlərin birliyidir (məsələn, BMT);  

• Хüsusi səlаhiyyətli dövlətlərаrаsı bеynəlхаq təĢkilаtlаr – bunlаr fəаliyyəti bеynəlхаlq 

münаsibətlərin хüsusi sаhəsini əhаtə еdən dövlətlərin birliyi, məsələn, hərbi-siyаsi təĢkilаt (NАTО), 

iqtisаdi təĢkilаt (BVF), mədəniyyət, təhsil və еlm üzrə BMT qurumu (UNЕSCО);  

• Аçıq dövlətlərаrаsı bеynəlхаq təĢkilаtlаr – bunlаr üzvlüyün tələblərinə cаvаb vеrən hər bir dö-

vlət qəbul еdildiyi təĢkilаtlаrın (məsələn, Bеynəlхаlq Səhiyyə TəĢkilаtı və digər əksər bеynəlхаlq 

təĢkilаtlаr);  

• Qаpаlı dövlətlərаrаsı bеynəlхаq təĢkilаtlаr – bunlаr yаlnız ilk təsisçilərin rаzılığı ilə yеni 

üzvlərin qəbul еdildiyi təĢkilаtlаrdır (NАTО);  

• Rеgiоnаl mənsubiyyətindən аsılı оlmаyаrаrq hər bir dövlətin üzvlüyünə imkаn vеrən univеrsаl 

bеynəlхаlq təĢkilаtlаr – bunlаr; məsələn, vахtilə mövcud оlаn Millətlər Liqаsı, bu gün BMT və BMT 

sistеminə dахil оlаn iхtisаslаĢmıĢ təĢkilаt və təsisаtlаr); və s.  

• Rеgiоnаl dövlətlərаrаsı bеynəlхаq təĢkilаtlаr – еyni rеgiоn sərhədləri dахilində yеrləĢən dö-

vlətlərin birliyi (məsələn, Аmеrikа Dövlətləri TəĢkilаtı, Ərəb Dövlətləri Liqаsı). 

1945-ci ildən etibarən BHT-nin sayı ikiqat artır. Bu gün 400-dən çox beynəlxalq təĢkilat 

fəaliyyət göstərir. TəĢkilatların fəaliyyət göstərməsi mütəmadi olaraq konfransların çağırılmasını, 

qəbul olunmuĢ qərarların həyata keçirilməsi, daimi aparatın yaradılmasını tələb edir. Əgər əvvəllər bu 

aparatda çalıĢanların sayı az olurdusa ,təbii ki, dövrün tələbatına uyğun olaraq bu gün daha çoxdur. 

Əlbəttə ki, həm BHT-nin, həm də onlarda çalıĢanların sayının artması müxtəlif sahələrdə 



470 
 

əməkdaĢlığın geniĢlənməsi və qarĢılıqlı asılılğın artması ilə əlaqədardır. 

Beynəlxalq təĢkilatların bir sıra fərqli xüsusiyyətləri var: 

 suveren dövlətlərin iĢtirakı; 

 BT-nin müqavilə əsası; 

 məqsədlərin özünəməxsusluğu; 

 daimi fəaliyyət göstərən orqanlarının olması; 

 beynəlxalq hüquqi subyektlik keyfiyyətinin olması; 

 beynəlxalq hüquqa uyğun olması. 

Qeyd etdiyim kimi, beynəlxalq təĢkilatlar ənənəvi elmi ədəbiyyatda nizamlayıcı alət rolunda 

çıxıĢ edir. Funksionalizm tərəfdarları hesab edirlər ki, qloballaĢma və qarĢılıqlı asılılıq idarəçilik 

strukturunun inteqrasiyasını gerçəkləĢdirir. Liberal institutsionalizm beynəlxalq mühiti iqtisadi və 

sosial institutlarla izah edir və XX əsrdə beynəlxalq təĢkilatların hədsiz çoxalmasını dünyada baĢ 

verən sosial dəyiĢikliklərlə izah edir. Tənqidi istiqamətin tərəfdarlarından olan D. Qallarottinin 

―Beynəlxalq təĢkilatların məhdudluq dərəcəsi: beynəlxalq münasibətlərdə sistemsizlik‖ adlı 

məqaləsində beynəlxalq təĢkilatların qlobal proseslərin sistem həllində vacib rol oynadığı bildirilir. D. 

Qallarotti belə bir qənaətə gəlir ki, beynəlxalq təĢkilatlara beynəlxalq münasibətlər sisteminin 

ayrılmaz strukturu kimi baxılır. O, ənənəvi nöqteyi-nəzərdən çıxıĢ edərək beynəlxalq təĢkilatlara 

ayrıca hadisə kimi baxmağı (sui generis) (7), beynəlxalq münasibətlər sistemindən təcrid etməyi təklif 

edir (6, s 20).  

 Beynəlxalq təĢkilatlar,bir qayda olaraq, aĢağıdakı fuksiyaları həyata keçirir: 

 normayaratma funksiyası: beynəlxalq hüquq normalarının yaradılmasında bilavəsitə iĢtirak 

edir;dövlətlərin normayaratma prosesində iĢtirak edir;  

 məcəllələşdirmə funksiyası (bax, o cümlədən: BMT Nizamnaməsinin 13-cü maddəsi); 

 informasiya funksiyası:təĢkilatın fəaliyyətinin məqsədlərinə və əsas istiqamətlərinə aid 

sənədlərin nəĢrini təĢkil edir:aktual beynəlxalq məsələlərə dair xüsusi materiallar (məruzələr, 

icmalar,referatlar) nəĢr edir;  

 nəzarət funksiyası:müvafiq beynəlxalq hüquq normalarının dövlətlər tərəfindən yerinə 

yetirilməsinə bəzi hallarda bu məqsədlə yaradılmıĢ xüsusi orqanlar vasitəsilənəzarət edir; 

 perativ fuksiyalar (öz sərəncamında olan insan və maddi resusların köməyi ilə müəyyən 

vəzifələri özü həyata keçirir: məsələn, beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunması üzrə BMT 

əməliyyatları; BMT və ixtisaslaĢdırılmıĢ təsisatlar tərəfindən inkiĢaf etməkdə olan ölkələrə texniki 

yardım göstərilməsi; kommersiya-istismar fəaliyyəti, maliyyə əməliyyatları və s.) (11). 

Müasir dövrdə bеynəlхаlq təĢkilаtlаrın həyаt fəаliyyətinin hüquqi nоrmаlаrı fоrmаlаĢsа dа, оnlаrı 

dеmоkrаtik və ədаlətli sаymаq hələlik tеzdir. Аmmа gеtdikcə dövlətlərin hüquq bərаbərliyi 

tеndеnsiyаsının güclənməsi müĢаhidə оlunur. Bеynəlхаlq təĢkilаtlаrın təcrübədə qаrĢılıqlı mənfəət 

əsаsındа birgə fəаliyyət göstərən əsl suvеrеn və bərаbərhüquqlu tərəfdаĢlаrın birləĢdiyi qurumа 

çеvrilməsi üçün хеyli vахt lаzımdır. 
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Siyasi rabitə hal hazirda hakimiyyətin leqitimliyini təyin edir, çünki sosial ehtiyacları qabaqca və 

tez-tez texniki və texnoloji yenilik taleyi müəyyən edir , texnoloji determinizm ifrata aradan 

qaldırılması, və əlbəttə, bu halda, müvafiq baxılması tələbi güc qanuniləşdirilməsinin ən əhəmiyyətli 

ünsürlərindən biri kimi tanımaq lazımdır. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Политическую коммуникацию сегодня со всей очевидностью необходимо признать одним 

из важнейших аспектов легитимации власти, требующим соответствующего изучения, при 

этом, разумеется, избегая крайностей технологического детерминизма, поскольку, в конеч-

ном счете, именно социальные потребности предваряют и часто определяют судьбу техни-

ко-технологических инноваций. 

Ключевые слова : Политические коммуникации, СМИ, избирательные кампании, власть, 
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POLITICAL COMMUNICATIONS AS A MEANS  

OF ACHIEVING POLITICAL RESULTS 

 

Political communication today clearly need to recognize one of the most important aspects of the 

legitimation of power, require appropriate consideration, in this case, of course, avoiding the ex-

tremes of technological determinism, because, ultimately, it is the social needs precede and often de-

termine the fate of the technical and technological innovation . 

Keywords : Political communication, media, election campaigns, power, legitimacy, political 

process, advertising, and marketing. 

 

В целом ряде случаев политико-коммуникационные процессы подпадают под определение 

стратегических кампаний, когда они сознательно используются коммуникаторами для дости-

жения конкретных политических результатов. Политическая коммуникация подобного вида 

может реализовываться на различных уровнях и варьироваться от целенаправленного инфор-

мационного воздействия на одного или нескольких индивидов до крупномасштабной кампа-

нии, включающей значительное количество каналов, по которым распространяется множество 
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сообщений на многомиллионную аудиторию. 

 В условиях становящегося информационного общества особый интерес вызывает анализ 

четырех основных моделей стратегических политико-коммуникационных кампаний: агитаци-

онно-пропагандистской деятельности с использованием СМК, политической рекламы, разви-

тия общественных связей и политического маркетинга, важнейшим компонентом которых вы-

ступает массовая коммуникация. (2 cтp. 125) 

 Несмотря на разнообразие форм и различие в преследуемых целях, данные политико-

коммуникационные кампании имеют следующие общие характеристики : 

они, как правило, инициируются институциализированными совокупными политическими 

акторами, то есть в качестве коммуникаторов в них обычно выступают органы государствен-

ной власти или общественно-политические объединения, претендующие на выражение инте-

ресов каких-либо общностей или социальных групп; 

они имеют преднамеренный характер, будучи направленными на достижение тех или 

иных политических целей, которые могут быть достаточно четко определены; 

в рамках одной и той же кампании целе-достижение может предполагать совместное ре-

шение целого ряда взаимосвязанных задач, как, например, изменение точек зрения, позиций 

адресатов информационного воздействия, а также их поведения; 

проведение этих кампаний в значительной мере носит массовый характер, предполагаю-

щий задействование нескольких коммуникационных каналов для передачи серии сообщений, 

что подразумевает широкое использование СМИ, как правило, в сочетании с групповой и 

межличностной коммуникацией; 

эти кампании должны обладать высокой степенью общественной легитимности, то есть 

восприниматься большинством адресатов информационного воздействия в качестве необхо-

димых и обоснованных либо с позиций устоявшихся в обществе норм и традиций, либо с точ-

ки зрения очевидной неизбежности осуществления назревших социально-политических пре-

образований. 

 Типичными примерами стратегических политико-коммуникационных процессов высту-

пают избирательные кампании, проводимые как на общенациональном, так и на региональ-

ном, местном уровне, а также деятельность политических партий и других общественно-

политических объединений, направленная на привлечение в свои ряды новых сторонников. 

Предмет коммуникации определяет угол зрения, под которым будет освещаться тематика 

ключевых проблем коммуникационной кампании с учетом специфики адресной группы. 

Например, предвыборная платформа любого избирательного объединения или блока не остав-

ляет без внимания те или иные аспекты экономической политики, однако в плане их выбора и 

способов освещения организаторы кампании должны остановиться на том варианте, который в 

наибольшей степени соответствовал бы ожиданиям и интересам конкретных адресатов ин-

формационного воздействия.(11 cтp. 73 ) 

В качестве параметров, изменение которых позволяет скорректировать ход проведения 

коммуникационной кампании в плане достижения намеченных целей, выделяются содержание 

сообщений, каналы коммуникации и образ коммуникатора. 

Что же касается политической рекламы как одной из коммуникационных технологий раз-

вития общественных связей, то ее, по всей вероятности, следует рассматривать в качестве 

маркетинговой разновидности агитационно-пропагандистской деятельности. 

Эта разновидность реализуется в условиях конкурентной коммуникационной среды и сво-

боды индивидуального политического выбора граждан и представляет собой распространение 
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сообщений о кандидате на выборную должность, избирательном объединении, избирательном 

блоке или ином политическом акторе, претендующем на власть, которое осуществляется от 

имени данного актора, как правило, на платной основе и имеет цель формировать или поддер-

живать интерес адресатов информационного воздействия к этому политическому актору, а 

также побуждать, призывать их совершить определенные действия, чаще всего - проголосо-

вать соответствующим образом на выборах. 

 Указанная цель, как правило, не решается посредством единичного рекламного обраще-

ния и обычно предполагает использование серии целенаправленных информационных воздей-

ствий, объединяемых в коммуникационную кампанию. 

 Результаты современной политической коммуникации удобно рассмотреть, анализируя 

избирательные кампании. Избирательные кампании - наиболее современный путь политиче-

ской коммуникации.( 8 cтp. 204) 

Например, мы обнаружили, что в краткосрочном периоде избирательные компании при-

влекают дополнительное внимание общества. Но мы также заметили, что избирательные кам-

пании нисколько не влияют на привлекательность партий как таковых. Избирательные компа-

нии усиливают намечающиеся расколы. В долгосрочном периоде избирательные компании 

даже разрушительны. В чем причина подобного положения вещей? 

Немецкая политическая наука разработала так называемую теорию ножниц. Она состоит в 

следующем: специфический характер современной политической коммуникации порождает 

высокую степень общественных ожиданий. Граждане рассматривают государственных деяте-

лей, политиков и кандидатов как высококвалифицированных менеджеров, способных быстро 

и качественно справиться с любыми проблемами. Однако в действительности политический 

процесс - характеризуется долгосрочностью, многоаспектностью проблем и неоднозначностью 

решений, медленностью претворения их в жизнь. 

Вероятно, политический процесс в современном глобализирующемся мире становится все 

более сложным. Эти два обстоятельства - два лезвия ножниц. Очевидно, что для граждан это 

трудно понять: большие надежды, возложенные на политиков из-за средств политической 

коммуникации, оказываются напрасными, встречая лишь незначительный политический ре-

зультат. Мы полагаем, что политическая отчужденность - последствие этих ножниц. 

 Политическая отчужденность это особая форма восприятия политики людьми, которые-

получают политическую информацию только через телевидение. Телевидение с его специфи-

ческой техникой, культурными и программными установками представляет наиболее детали-

зованный вариант современной политической коммуникации. Неосведомленность об основа-

ниях и первопричинах проводимой политики, о которых можно узнать в газетах, приводит к 

еще большей политической отчужденности. Наиболее подвержены ей молодежь и пожилые 

люди.(4 cтp. 174) 

Потеря политической системой поддержки в обществе вынуждает ее более активно зани-

маться коммуникацией. Это является эффективным, очевидно, только при использовании 

структурных и культурных установок современной системы СМИ, которые можно описать как 

триумф развлекательной индустрии, с преобладающим персонализмом, негативизмом, кратко-

срочностью и агонией долгосрочной аналитической политической информации. Использова-

ние этих принципов создает новые проблемы в политической системе . 

В краткосрочном периоде это представляется результативным, но в долгосрочном периоде 

подобная политика еще сильнее уменьшит поддержку. Это - дилемма современной политиче-

ской коммуникации, замена демократии телекратией. 
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Существуют несколько типов встреч с избирателями: 

встречи на специально организованных мероприятиях (митинги, заранее спланированные 

встречи с избирателями); 

встречи по месту работы; подготовка подобных встреч значительно упрощается, если кан-

дидата и его команду связывают с руководителем предприятия (организации) хорошие личные 

отношения; 

встречи по месту жительства; как правило, их организуют одновременно с дворовыми 

сходами или собраниями жильцов; центральными на подобных мероприятиях становятся 

местные темы - транспорт, вода, дороги, ремонт зданий, мусор, благоустройство и т.д.; 

встречи по "месту интересов" - в клубах, спортивных секциях, кружках; 

"случайные" встречи в неожиданных местах; подобные встречи можно назвать "хождени-

ем в народ"; эта форма коммуникации завоевывает все большую популярность, на предпо-

следних и последних президентских выборах "в народ" ходили практически все претенденты; 

для встреч в "неожиданных" местах, которыми могут оказаться места спонтанного скопления 

людей - рынки, вокзалы, остановки, - необходимы хорошая подготовка, умение держать под 

контролем любые неожиданные ситуации, некоторые артистические данные претендента и хо-

рошо сыгранная команда, часть которой может "притвориться" простыми гражданами; при 

удачно подобранном контексте и подготовленных выигрышных ходах резонанс от такой 

встречи может быть очень велик. 

Митинги, собрания избирателей, поездки по округам на профессиональном жаргоне спе-

циалистов по политическому убеждению называют "крещением толпой". 

Подобные акции признаются если и не самыми эффективными по степени идеологическо-

го воздействия формами ведения предвыборной борьбы, то, безусловно, наиболее эмоцио-

нальными, направленными на поддержание "политического темперамента" избирателей, воз-

буждающими у них чувства личной симпатии к кандидату и неприязни к его противникам. 

Кроме того, шумные и заранее отрепетированные "импровизированные" митинги призваны 

подхлестывать энтузиазм и "гальванизировать энергию" активистов и сторонников кандидата. 

 За рубежом организации митингов уделяется практически такое же внимание, как подго-

товке профессиональных шоу-программ. Митинг, собственно, и должен представлять собой 

яркое, тщательно подготовленное действо. Сценарии митингов, как правило, готовятся специ-

алистами по рекламе и антрепренерами индустрии развлечений. Продумывается все, вплоть до 

мелочей, включая питание участников и раздачу сувенирной и иной продукции политической 

рекламы. К участию в митингах для "разогрева" публики привлекаются популярные эстрадные 

исполнители. 

Митинговой коммуникации посвящено немало исследований - вероятно, потому, что эта 

интереснейшая форма общения, руководства толпой имеет какую-то свою, непознаваемую 

энергетику. 

Приведем некоторые рекомендации, как сделать митинг действительно эффективной и за-

поминающейся акцией рекламной кампании : 

время проведения митинга целесообразно отнести ближе к концу кампании: митинг - это 

ее завершающая доминанта, эмоциональный финал; 

выгоднее выбирать для митинга небольшое помещение - переполненный зал смотрится 

гораздо лучше полупустого; 

от участия в митингах, на которых кандидат не будет главным действующим лицом, луч-

ше отказаться; 
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в программе митинга должны быть предусмотрены примерный сценарий, музыкальное и 

плакатное оформление, список выступающих; перед выходом кандидата, публику необходимо 

"разогреть" - для этого можно использовать фильмы, концертные выступления; 

по окончании митинга кандидату не стоит спешить удалиться - обмен мнениями с людь-

ми, которые его только что слушали, ответы на какие-то наболевшие вопросы, неформальное 

обсуждение проблем лицом к лицу могут сослужить ему хорошую службу в дальнейшем и за-

крепят возникшие симпатии к нему избирателей; 

о месте, времени, программе митинга необходимо заранее известить средства массовой 

информации, пригласить известных людей, лидеров мнений; небольшое сообщение для прес-

сы, радио, телевидения необходимо разослать и после митинга. 

Некоторые общественные организации и клубы избирателей регулярно проводят встречи, 

собрания, слушания по различным проблемам. Кандидат может выступить на подобных 

встречах в качестве оратора. На стадии разработки рекламной стратегии необходимо выявить 

местные общественные организации и узнать, как часто и когда устраиваются их собрания. 

Договорившись об участии кандидата в подобном мероприятии, стоит добиться того, чтобы он 

был одним из основных докладчиков. В любом случае перед собранием данной общественной 

структуры следует побольше узнать об организаторах, лидерах и проблемах "хозяев". При до-

статочно тщательной подготовке на базе этой общественной структуры можно даже организо-

вать дебаты с оппонентами. ( 9 cтp. 156) 

 Основное средство воздействия на избирателей на митингах и собраниях - это, безуслов-

но, сама политическая речь. Оратор должен убедить аудиторию в том, что его и избирателей 

волнуют одни и те же проблемы, что он обладает уникальными качествами для того, чтобы 

добиться желаемых перемен. Разработчики технологий политических кампаний рекомендуют 

строить политическое выступление по следующему плану : 

установление контакта с аудиторией посредством демонстрации общности забот; 

постановка проблемы, демонстрация ее связи с аудиторией; 

усиление заявленной позиции приведением фактов (они должны быть изложены доступ-

ным языком); 

обозначение противника (обычно это кто-то из оппонентов выступающего), увязывание 

его имиджа и позиции с обозначенной проблемой; 

предложение своего решения проблемы и демонстрация преимуществ, которые оно несет 

слушателям; 

изложение того, как оратор видит будущее; 

объяснение перспектив, открывающихся с решением проблемы; 

демонстрация аудитории ее места в будущем. 

Построение речи по такому принципу поможет убедить аудиторию принять позицию кан-

дидата, подвигнуть ее к активным действиям, вызовет желаемые перемены в настроении ауди-

тории. 

Приведем некоторые общие рекомендации, позволяющие добиться максимального эффек-

та в коммуникации посредством встреч с избирателями : 

необходимо предварительно подробно познакомиться с аудиторией: полезно знать, кто 

собирается придти на встречу с кандидатом, каковы основные проблемы этих людей, чего они 

ждут от кандидата; так же важно быть подготовленным к преобладающему настрою будущей 

аудитории - знать, сторонники это, противники или нейтральный электорат; быть сведущим в 

местных проблемах, если это возможно, - познакомиться лично с кем-то из будущих слушате-
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лей и запомнить их имена; 

следует ориентироваться на людей, которых может и не быть на встрече, но которые тем 

или иным образом узнают содержание речи - выступление будет освещаться в прессе, вы-

держки из него могут приводиться в качестве цитат, информация о выступлении будет распро-

страняться по неформальным каналам; среди этих людей будут и оппоненты, которые станут 

тщательно изучать главные пункты выступлений, приводимую аргументацию, поэтому каждое 

выступление должно следовать в общем русле избирательной кампании, не противоречить 

другим и концепции рекламной стратегии; 

необходимо следовать выбранной теме выступления (заранее названную тему не следует 

менять); целесообразно выбрать для выступления один-два вопроса или какую-то одну тему, 

не распыляться, не противоречить себе в ходе речи и не допускать высказываний, которые не-

возможно будет подкрепить серьезными аргументами; 

следует со всей серьезностью подойти к организации выступления; подготовка к нему 

включает не только составление плана самой речи, но и психологический настрой; некоторые 

психологические аспекты стоит обговорить заранее - например, попросить знакомых и добро-

желательно настроенных по отношению к оратору людей сесть в зале так, чтобы можно было 

видеть их лица и ощущать их поддержку.( 11 cтp. 336 ) 

 Помимо митингов, в программу общения с избирателями входит и так называемое "хож-

дение в народ" - посещение публичных мест, уличная коммуникация. Благодаря подобным ак-

циям кандидат выглядит более близким избирателю, его образ приобретает необходимую теп-

лоту, человечность. Существует множество вариантов неформальных (но, тем не менее, пла-

нируемых и требующих немалых организационных усилий) встреч кандидата с избирателями : 

деловые визиты в городские районы (кандидат может зайти в магазин или контору, пого-

ворить с сотрудниками, руководителями); 

встречи на остановках местного транспорта (целесообразно намечать их на утренние часы, 

поскольку вечером люди торопятся домой); 

визиты на заводы и фабрики (важно выбрать подходящего сопровождающего - им не дол-

жен быть непопулярный среди работников руководитель; во время такого визита стоит пого-

ворить как можно с большим числом людей, при этом для бесед следует выбирать открытые и 

не очень шумные места, чтобы кандидата хорошо видели и слышали); 

посещение институтов и школ (с визитами в студенческие кафе, публикацией интервью в 

студенческих газетах, выступлениями по студенческому радио, посещением занятий; такие 

визиты особенно необходимы, если в программе кандидата содержаться предложения по ре-

форме образования, если просвещение - ударная тема кампании); 

визиты в учреждения здравоохранения (они хороши и как встречи с избирателями, и как 

своего рода инспекция, которая будет по достоинству оценена теми же избирателями); 

посещение ярмарок и праздничных гуляний; 

посещение собраний этнических групп (хороший способ поддержать определенную груп-

пу избирателей и укрепить свои позиции в округе; важно быть специально подготовленным к 

такому случаю, в частности, получить информацию о хозяевах и ориентироваться в языковых 

особенностях - по меньшей мере, правильно произносить имена); 

посещение спортивных мероприятий (имеет смысл только в том случае, если есть возмож-

ность побеседовать с людьми перед началом соревнований и матчей; в данном случае лучше, 

чтобы агитирующее воздействие исходило не от самого кандидата, а от его добровольных по-

мощников). ( 5 cтp. 49) 
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 Кампания "от двери к двери" обычно широко пропагандируется зарубежными авторами 

пособий по организации выборов. У нас в стране на ее возможности до последнего времени не 

обращали большого внимания. В лучшем случае отдельные партии или команды совершили 

более или менее системно организованные походы по квартирам и домам. Однако недооценка 

этого способа коммуникации может дорогого стоить, поскольку, как мы уже говорили, сами 

по себе масс-медиа не всегда эффективны в смысле воздействия на отдельного человека. Од-

нако, будучи внедрены в первичные группы соседей, семьи, друзей и т.д. посредством личных 

бесед, они окончательно воздействуют на его мнения и установки, меняют их. 

 Кампания в прессе, на радио или телевидении, которая не ретранслирована через прямое 

воздействие из двери в дверь, из уст в уста, имеет мало шансов оказать значительное влияние. 

Кампания "от двери к двери" особенно эффективна в маленьких городах, на уровне местных 

выборов, где большинство людей знают друг друга и любезнее принимают незваных гостей. 

Однако и в большом городе посещение квартир и домов избирателей может оказаться доста-

точно действенным. 

 Приводятся следующие правила ведения кампании "от двери к двери" по организации из-

бирательных кампаний : 

агитаторы должны иметь при себе рекламные материалы с программами кандидата, его 

биографией, портретом; можно приносить с собой пакеты агитационных материалов (жела-

тельно, однако, не слишком объемные); 

предпочтительное время визита - вечером, от 17 до 20 часов или в субботу в первой поло-

вине дня; 

не старайтесь убедить избирателя, с которым беседуете, любой ценой, не вступайте с ним 

в острую полемику, не обливайте грязью соперников - тон разговора должен быть спокойным 

и доброжелательным; 

дайте собеседнику выговориться, не обрушивайте на него шквал из пунктов программы 

кандидата - достаточно будет привести два-три положения; 

не забудьте вручить избирателям тексты, пригласить на встречу с кандидатом, сообщить о 

его ближайшем выступлении по телевидению; 

не будьте навязчивы; 

внимательно выслушивайте и записывайте все предложения и замечания - внимание к со-

беседнику вызовет ответную симпатию; 

главная задача кампании от двери к двери не столько информативная, сколько коммуника-

тивная - внимание, проявленное в личном общении, ценится выше и не может не вызвать от-

ветной реакции.( 12 cтp. 193) 

 Формирование политических предпочтений населения в значительной степени зависит от 

уровня доверия источнику информации. Согласие с оценками, содержащимися в конкретных 

сообщениях, с позицией источника в целом, рождает чувство психологической близости, 

идентификации с содержанием и источником информации. Доказано, что люди, доверяющие 

данному источнику информации, склонны не замечать тех элементов содержания, которые вы-

зывают у них непонимание или несогласие. 

Особое место в ряду средств политической коммуникации занимают неформальные ис-

точники информации. В последнее время многие исследователи отмечают падение доверия к 

официальным СМИ, что привело к росту значимости сообщений, передаваемых на уровне 

межличностного общения. К неформальным источникам информации традиционно относят 

молву, слухи, сплетни, анекдоты, а в настоящее время - еще и граффити (граффити - это "по-
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литические надписи на заборах и фасадах зданий"). Эти источники влияют, прежде всего, на 

формирование негативных настроений населения по отношению к существующей политиче-

ской системе. 

Неформальные источники играют и позитивную роль в процессе формирования политиче-

ских предпочтений. Важно уже то, что они привлекают внимание населения к политике. При-

давая представлениям о политике эмоциональную окраску, они закрепляют это внимание, а 

также упрощают восприятие информации, делая ее доступной для всех социальных групп. 

Особое место среди неформальных источников информации занимают слухи. Таким образом, 

каждое из средств политической коммуникации оказывает специфическое влияние на процесс 

формирования политических предпочтений населения, опираясь на определенную технологию 

и методы. 

 Ценностные качества политической коммуникации сегодня, как и прежде, конечно же, 

ранжируются и политически переосмысливаются правящими элитами и бюрократией в соб-

ственных интересах, однако они во многом определяются спецификой общей и политической 

культуры каждого конкретного сообщества. 

Политическая коммуникация, выступая способом, средством существования и передачи 

политической культуры, в свою очередь, сама опосредуется существующими культурными 

нормами и ценностями. Это - взаимообусловливающие друг друга явления. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕРРОРИЗМ 

 

В статье,международная безопасность, терроризм- один из самых больших угрози меры 

против терроризма будет анализироваться и мы смотрим что какие ролы играют междуна-

родные организации борьба с терроризмам. 
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Bu məqalədə, beynəlxalq təhlükəsizlik , müasir dünyada ən böyük təhlükələrdən biri olan terror-

izm və ona qarşı alınantədbirlər və beynəlxalq təşkilatların terrorizmle mübarizədə olanrolunu 
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INTERNATIONAL SECURITY AND TERRORISM 

 

In this article, we will analyse international security, terrorism (one of the most dangers in the 

world), measures which was taken against terrorism and role of interntional organizations with ter-

rorism. 

Keywords: principles of international security, collectiv security, threats tointernational security, 

terrorism, struggle with terrorism. 

 

Анализируем изменившееся и расширяющееся современной международной безопасно-

сти. Проблемы, связанные с производством ядерного оружия и его распространением, терро-

ризма, внутренних вооруженных конфликтов многие другие. Характеристика международ-

ной безопасности.Международная безопасность -эта системамеждународных отношений, 

основанная на соблюдении всеми государствами и норм международного права, исключающая 

решение спорных вопросов и разногласий между ними с помощью силы или угрозы.  

 

Принципы международной безопасности: 

1. обеспечение равной безопасности для всех государств в мире; 

2. установление нового экономического порядка, обеспечивающего равную экономиче-

скую безопасность всех государств. 

3. утверждение мирного сосуществования в качестве универсального принципа межгосу-
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дарственных отношений; 

4. создание гарантий в политической, военной, экономическойобластях; 

5. недопущение гонки вооружений в космосе, прекращение всех испытаний ядерного 

оружия; 

6. справедливое регулирование международных кризисов и региональных конфликтов; 

7. уважение суверенных прав каждого народа; 

8. укрепление доверия между странами; 

9. предотвращения международного терроризма; 

Основные способы для обеспечения международной безопасности: 

1. договоры об обеспечении безопасности между странами; 

2. объединение государств в многосторонние союзы; 

3. международные региональныеорганизации и институты для поддержания международ-

ной безопасности; 

4. демократизация, демилитаризация и международного политического порядка, установ-

ление права в международных отношениях. (10) 

Коллективная безопасность. 

 Понятие коллективная безопасность в мировом политическом лексиконе и в дипломати-

ческой практике еще в 1920-1930 г, когда Лига Наций предпринимались попытки создать ме-

ханизм предотвращения новой мировой войны. Главными элементами коллективной безопас-

ности является наличие группы государств, объединенных общей целью, направленных про-

тив потенциального агрессора. Сегодня особенно актуальной становится проблема создания 

мировых, региональных и национальных систем коллективной безопасности. Трагические со-

бытия последних лет, многочисленные теракты в разных государствах мира показали явную 

угрозу политической, экономической, социальной жизни развитых и развивающихся госу-

дарств, с разным уровнем демократии. (7,с.14-15) 

 Трагические события 11 сентября 2001 г. в США обострили задачи борьбы против терро-

ризма и выдвинули на первый план проблемы безопасности. Страны по созданной антитерро-

ристической коалиции предпринимают необходимые меры для борьбы с терроризмом. Они 

прекрасно осознают, что борьба будет носить трудный характер и потребует привлечения всех 

имеющихся средств и методов: политических, экономических, дипломатических и военных. 

 Основные пути борьбы с международным терроризмом предполагают в первую очередь, 

информационное взаимодействие и координацию спецслужб разных стран. 

 Страны, входящие в определѐнные военно-политические, региональные, трансатлантиче-

ские блоки имеют возможность эффективно укреплять свою безопасность. Это должно проис-

ходить за счет объединения их ресурсов в военной и экономической областях. Что касается 

важности политического взаимодействия, должно строится на основе прозрачно-

сти,толерантности и доверия стран друг к другу. 

Создание ООН означало серьезные изменения принципов мирового устройства. Принци-

пы ООН: 

1. закрепление принципа суверенитета государств, при том что источником суверенитета 

был объявлен народ; 

2. объявление права народов на самоопределение,признание целью организации защиту 

прав человека. ООН принимает в 1948 всеобщую декларацию прав человека, которая стано-

вится эталоном для последующих международных и национальных 

документов в этой области; 
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1. запрещение войны как средства решения споров между государствами, включая запрет 

на превентивное применение силы, хотя Устав ООН содержит положение, оговаривающее 

возможность применения силы для защиты от агрессии. (6,с.57) 

Международные угрозы безопасности 

К новым угрозам сегодня является международный терроризм, распространение ору-

жия массового уничтожения, а также внутренние вооруженные конфликты. Процессы 

глобализации породили и принципиально новые угрозы безопасности человечества, распро-

странения в мире инфекционных болезней. Резко обострилась проблема трансграничных за-

грязнений и разрушительными стихийные бедствия. Одной из важных задач всего человече-

ства стало сохранение озонового слоя атмосферы. 

Новые угрозы безопасности включают в себя не только терроризм как таковой, но и явле-

ния коррупции, организованной преступности, незаконного оборота наркотиков, нанесение 

ущерба компьютерным системам.  

Распространение ОМУ и средств его доставки как главная военная угроза безопасности в 

постбиполярный период. Конференция по разоружению как главный многосторонний перего-

ворный механизм для разработки международных договоренностей о контроле над ОМУ. 

Проблемы реализации Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления 

запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении (1972) и Конвенции о 

запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его 

уничтожении (1993).(1,с.7-8) 

В зависимости от сферы деятельности государства можно выделить стратегию военной, 

экономической безопасности и экологической безопасности и т.д. Все эти стратегии форми-

руют стратегию национальной безопасности. В современной политологической литературе 

широкое распространение получили стратегии международной безопасности: стратегия обес-

печения безопасности реализацию человеческой безопасности стратегии обеспечения безопас-

ности при помощи мягкой и умной силы.(3,с.99) 

Следующие аспекты безопасности: 

1. экономическая безопасность; 

2.  личная безопасность; 

3. пищевая безопасность; 

4. экологическая безопасность; 

5. безопасность здоровья; 

6. политическая безопасность; 

Жесткая сила- это способность к принуждению, обусловленная военнойекономической 

мощью страны, имеющая своей целью наказать и запугать противника с помощью оружия, 

экономического давления и агрессивного поведения.(7,с.6-8) 

Терроризм  

В настоящий момент терроризм превратился в глобальную угрозу безопасности всего че-

ловечества. В последнее время проблема международного терроризма превратилась в одну из 

острейших глобальных проблем современности, связанных со сферой международных отно-

шений. Терроризм превратился в одну из опасных по своим масштабам, непредсказуемости 

и последствиям общественно политических и моральных проблем, с которыми человечество 

вошло в ХХI век. Терроризм — это общественный феномен.Слово ―террор‖- ужас, страх при-

шло из латинского языка. В.Маллисон и С.Маллисон дают такое определение: «Террор есть 

систематическое использование крайнего насилия и угрозы насилием для достижения публич-



483 
 

ных или политических целей. Террористические акты чаще всего приносят массовые челове-

ческие жертвы, влекут разрушение материальных и духовных ценностей, не поддающихся по-

рой восстановлению, сеют вражду между государствами, провоцируют войны, недоверие 

и ненависть между социальными и национальными группами, которые иногда невозможно 

преодолеть в течение жизни целого поколения. Терроризм -это насилие, осуществляемое со 

стороны оппозиционных группировок. (10) 

 Террористическая акция может выражаться в форме взрыва, поджога, при-менения 

взрывных устройств, уничтожения или захвата транспортных средств. Для достижения своих 

целей террористы захватывают заложников и похищают людей. Терроризм уже приобрел 

международный, глобальный характер. В 80–90 годы ХХ столетия терроризм стал универ-

сальным феноменом. Реальную опасность представляет ядерный терроризм. Заражение мест-

ности радиоактивными веществами. Биологический терроризм с использованием бактерий, 

вирусов.(3,с.281) 

"Кибертерроризм" предполагает проникновение в компьютерные системы, космический 

терроризм через создание помех для искусственных спутников земли и их уничтожение, за-

хват космических аппаратов.(11) 

Современный терроризм - это мощные структуры с соответствующим их масштабам 

оснащением. Примеры Афганистана, Таджикистана, Косова. Современный терроризм спосо-

бен ввести террористическую войну, участвовать в вооружѐнных конфликтах. Международ-

ный терроризм, к сожалению, получает все более широкое распространение в планетарном 

масштабе Терроризм-угроза демократии. Терроризм и в самом деле пытается уничтожить де-

мократию, демократия должна защищаться от терроризма. В первую очередь мы несѐм ответ-

ственность за жизнь каждого индивида: если терроризм подвергает опасности жизнь человека, 

значит, он подвергает опасности и всю нашу цивилизацию. Во имя будущего человеческой 

цивилизации, все мы во взаимном диалоге культур и религий должны найти общий. Именно 

в силу этого сегодня все большее значение приобретает диалог между народами, диалог между 

культурами, диалог между религиями. (3,с.282) 

Для борьбы с международным терроризмом не достаточно усилий одной великой державы 

или даже группы высокоразвитых государств. Преодоление международного терроризма как 

обостряющейся глобальной проблемы требует коллективных усилий большинства государств 

и народов на нашей планете, всего мирового сообщества. Следует обратить внимание на то, 

что проблема международного терроризма связана с основными сферами жизнедеятельности 

мирового сообщества иотдельных стран. Эта связь получила отражение в существовании раз-

личных видов терроризма, к которым относят политический, националистический, религиоз-

ный, криминальный и экологический терроризм. Резолюция 1373 ООН устанавливает нормы и 

накладывает обязательства на члены ООНпредполагают, что борьба с терроризмом должна 

происходить в рамках правового государства.  

Имеется целый ряд международных документов, направленных против этого преступле-

ния. Женевская конвенция (1949) о защите жертв войны, резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН (1984). Резолюция Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом (2001) квалифи-

цирует терроризм как угрозу всеобщему миру и безопасности. Финансирование и поддержка 

террористов объявлены уголовно наказуемыми преступлениями. 1937 г. была заключена Же-

невская конвенция по наказанию терроризма, ставшая первым международным соглашением 

по борьбе с терроризмом. Европейский Совет предпринял ряд инициатив, 1977 - принял Евро-

пейскую конвенцию о пресечении терроризма, 2003 - дополнительный протокол, 12 сентября 
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2001 - декларацию Комитета министров Европейского Совета о борьбе с международным тер-

роризмом, а также стратегию Комитета министров Европейского Совета по защите прав чело-

века и борьбе с терроризмом. Международная конвенция ООН о борьбе с финансированием 

терроризма, принятой Генеральной Ассамблеей (1999).  

Основных источников международного права в сфере противодействия 

финансированию терроризма входят: 

1. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ (1988) 

2. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000) 

3. Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма (1999) 

4.  Конвенция ООН против коррупции (2003) 

5.  Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 

от преступной деятельности (1990) 

6. Конвенция Совета Европы об выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступ-

ной деятельности и финансировании терроризма (2005) 

Совета Безопасности на теракт в Мировом торговом центре в Нью-Йорке принял резолю-

цию № 1373 2001 г. В ней перечислены следующие 

меры: 

1. предотвращатьфинансирование террористических актов; 

2. поддержка организациям или лицам, замешанным в террористических актах; 

3. скорее стать участниками соответствующих международных 

конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом. 

 Важной предпосылкой изживания терроризма является стабилизация экономического и 

политического положения в странах, укрепление демократических принципов в общественно-

политической жизни. Сформировать нормальное гражданское общество. Необходимо создать 

благоприятные условия для нормального равномерного развития различных этносов и обеспе-

чить реализацию их интересов, чтобы предотвратить конфликты на национальной 

уровне.(8,с.42-43-44) 
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İctimai şüur ümumi ictimai mənafeləri əks etdirən ideya və fikirlər məcmusu halından çıxıb 

konkret qrupların mənafe və təlabatlarının müdafiəsinə yönəldikcə ideologiyalaşır, yəni ideologiyaya 

çevrilir. Məqalədə siyasi ideologiya sosial-iqtisadi və sosial-siyasi inkişafın istiqamətləri barədə qrup 

baxışlarını əks etdirən kooperativ şüurun növ müxtəlifliyi sifətində nəzərdən keçirilir. 

Açar sözlər: ideologiya, marksizm, yalançı şüur, istehsal, ictimai-siyasi münasibətlər, fərd, sinif, 

hakim fikirlər, dövlət, ideoloji vasitələr. 

 

Рамин САФАРЗАДЕ, 

магистр, Бакинский Государственный Университет 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ С СОЦИАЛЬНОЙ,  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРОЙ 

 

Общественное сознание отражает интересы широкой общественности за пределами 

уровня набора идей и мнений, интересов и потребностей конкретных групп, становясь идео-

логией. Политическая идеология статьи о социально-экономической и социально-

политического развития, что отражает точку зрения группы рассматривается в качестве 

видового разнообразия кооперативного сознания. 

Ключевые слова: идеология, марксизм, ложное сознание, производство, социальные и по-

литические отношения, индивидуальный, класс, судья мысли, государство, идеологические ап-
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THE ĠNTERRELATĠONSHĠP BETWEEN ĠDEOLOGY WĠTH SOCIAL,  

ECONOMIC AND POLITICAL SPHERES 

 

Rather social consciousness gives its place to demands and interests of particular groups from 

the set of judgments which represent an interest of general public it starts to idealize or with other 

words it becomes to ideology. This article investigates political ideology with sort diversities of the 

cooperative consciousness from the view of socio-economic and socio-political development.  

Keywords: ideology, marxism, false consciousness, production, social and political relations, in-

dividual, class, prevailing thoughts, state, ideological apparatuses. 

 

Ġdeologiya siyasi, iqtisadi, sosioloji, fəlsəfi, dini və s. görüĢlər sistemi kimi səciyyələndilir. 

Tədqiqatçılar Qərbdə ilk dəfə olaraq ideologiyanın cəmiyyətdə zəruri amil olması fikrinin XVIII əsr 

fransız filosofları tərəfindən irəli sürüldüyünü iddia edirlər. Destyut de Trasi ―Ġdeologiya ünsürləri‖ 

(1796) kitabında ideologiyaya ideyalar haqqında, hissi təcrübədən yaranan ideyaların yaranması və 
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təkamülü haqqında təlim, insanın tarix və cəmiyyətə dair fikirlərini təsdiq edən elm kimi baxmıĢdır. 

Görkəmli fransız filosofu Helvetsi Avropa fəlsəfəsində ideologiyanın təkmilləĢməsi və qanunların 

kamilliyi ideyasını ön plana çəkərək uğurlu idarəetmədə onları əsas amillər hesab edir, fərdi marağın 

dövlətçiliyin təkmilləĢməsində həlledici rol oynadığını göstərirdi. (2) Ġdeologiya termini ilk dəfə 

iĢləndiyi gündən bu zamana qədər onun haqqında müxtəlif fikirlər söylənmiĢ, təsəvvürlər çox böyük 

təkamül yolu keçmiĢdir. GeniĢ yayılmıĢ nöqteyi-nəzərlərdən biri odur ki, ideologiya siyasəti və siyasi 

fəaliyyəti pərdələməyə xidmət edir. Ġdeologiyanın belə mənalandılırması Napoleonun ideologiya 

haqqında fikirlərinə əsaslanır. O, ideologiyaya dövlət baĢçısının fəaliyyətində praqmatizmi 

əsaslandırmağa xidmət edən amil kimi baxırdı. (4, s 278) Fransız inqilabının son mərhələlərində 

özlərinə ideoloqlar adını verən bir qrup o dönəmdə hakimiyyətə gələcək olan Napoleon ilə yaxın 

əlaqələrə sahib idilər. Napoleonun hakimiyyətə gəlməsindən sonra ideoloqlar onun tərəfindən təhsil 

sistemini inkiĢaf etdirmək məsuliyyətini almıĢlar. Görkəmli hərbi xadim və sərkərdə Napoleon Bona-

part cəmiyyətdə ideologiyanın zəruriliyini ön plana çəkərək ideologiyanın inkiĢafı üçün Fransa Ġnsti-

tutu kimi bir qurumu da yaratmıĢdır. Bu vəzifəni yerinə yetirməklə birlikdə ideoloqlar kilsəyə təhsil 

mövzusunda bəzi güzəĢtlər verən Napoleona qarĢı cəbhə yaratdılar. Bu vəziyyət qarĢısında Napoleon 

ideoloqlara əks mövqe tutdu və ―ideologiya‖ anlayıĢını bir qınama və istehza məsələsi halına gətirdi. 

Hətta, ideoloqları metafizika ilə məĢğul olmaqla və fikirləri təhrif etməklə ittiham etdi. (10, s 25) 

Avropada ideologiya haqqında fikirlərin inkiĢafında klassik alman filosofları, xüsusiylə Hegel 

müstəsna rol oynamıĢdır. O, ideologiya və mənəviyyatın qarĢılıqlı əlaqəsi probleminə də toxunaraq 

mənəvi inqilabı həqiqi inqilab hesab edirdi. Hegel ümid edirdi ki, almanlar Fransa inqilabının müsbət 

məzmunundan istifadə edərək, onların ideologiyalarındakı ziddiyyətləri aradan qaldıraraq mənəvi 

mədəniyyəti inkiĢaf etdirəcəklər. O, ―Hüquq fəlsəfəsi‖ əsərində dövləti mənəvi ideyanın, mənəvi 

ruhun ifadəsi kimi səciyyələndirir və beləliklə, cəmiyyətdə, dövlətdə ideologiyanın önəmli yer 

tutduğunu göstərirdi.  

Ġdeologiyaya dair baxıĢlarda marksist düĢüncələr önəmli yer tutur. Marks, Lenin, QramĢi, Lukaç, 

Frankfurt məktəbi nümayəndələri, Althusser və digər mütəfəkkirlərin bu mövzuda mühüm fikirləri 

olmuĢdur. Marksizm fəlsəfəsi ideologiya və əxlaq məsələsinə özünəməxsus sinfi və materialist 

mövqedən yanaĢır. K.Marks və F.Engelsin ilk əsərlərində ideologiya termini idealizmi, xüsusilə də 

L.Feyerbax sosial-tarixi təlimini Ģərh etmək üçün iĢlədilir. Sonrakı əsərlərində onlar ideologiya ter-

minini hər hansı sistemə salınmıĢ, bitkin baxıĢlar məcmusunu əks etdirən anlayıĢ kimi qəbul edirlər. 

Onların ideologiyanı ―yalançı Ģüur‖ adlandırması da bununla əlaqədardır. Marks və Engelsin fikrincə 

hər bir ideologiya mövcud quruluĢu, həmin quruluĢdakı hakim münasibətləri və təbəqələri mühafizə 

etmək məqsədi daĢıyır və buna görə də real gerçəklikdən uzaqdır. ―Alman ideologiyası‖ əsərində 

qeyd etdikləri kimi, bütün ideologiyalar ya tarixi yalnıĢ baĢa düĢməkdən, ya da ondan tamamilə 

ayrılıb təcrid olunmaqdan ibarətdir. (1) 

Ġdeologiyanın özü tarixin ancaq bir cəhətidir. Müəyyən tərzdə istehsal fəaliyyəti ilə məĢğul olan 

müəyyən fərdlər müəyyən ictimai-siyasi münasibətlərə girirlər. Ġctimai quruluĢ və dövlət daim 

müəyyən fərdlərin həyat prosesində meydana gəlir. Ġdeyaların, təsəvvürlərin və Ģüurun hasil edilməsi 

əvvəlcə bilavasitə insanların maddi fəaliyyətinə və maddi ünsiyyətinə, real həyat dilinə bağlıdır. 

Təsəvvürlərin əmələ gəlməsi, təfəkkür, insanların mənəvi ünsiyyəti burada onların maddi 

fəaliyyətinin hələ bilavasitə məhsuludur. Eyni hal bu və ya baĢqa xalqın siyasəti, qanunları, əxlaqı, 

dini, metafizikası və s. dilində təzahür edən mənəvi istehsala da aiddir. Ġnsanlar öz təsəvvürlərini, 

ideyalarını və s. özləri hasil edirlər, lakin burada hərəkətdə olan elə həqiqi insanlardan bəhs edilir ki, 

onların istehsal qüvvələrinin müəyyən inkiĢaf dərəcəsində olması və ünsiyyətinin ən uzaq keçmiĢdəki 

formaları da daxil olmaqla, buna uyğun Ģəkildə inkiĢaf etməsi Ģərt qoyulur. Ġnsanların həqiqi həyat 
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prosesinin ideoloji inikaslarının və əks-sədalarının inkiĢafını da bu prosesdən bir nəticə kimi çıxart-

maq lazımdır. Marksizmə görə, əxlaq, din, metafizika və ideologiyanın baĢqa növləri və bunlara 

uyğun olan Ģüur formaları zahiri müstəqilliyini itirir. Onların tarixi yoxdur: öz maddi istehsallarını və 

maddi ünsiyyətlərini inkiĢaf etdirən insanlar özlərinin bu gerçəkliyi ilə birlikdə öz təfəkkürlərini və 

təfəkkür məhsullarını da dəyiĢdirirlər. Hakim sinfin fikirləri hər bir dövrdə hakim fikirlərdir. Bu o 

deməkdir ki, cəmiyyətin hakim maddi qüvvəsini təmsil edən sinif, eyni zamanda cəmiyyətin hakim 

mənəvi qüvvəsidir. Maddi istehsal vasitələrini öz ixtiyarında saxlayan sinif eyni zamanda mənəvi 

istehsal vasitələrini də öz ixtiyarında saxlayır, buna görə də mənəvi istehsal üçün vəsaiti olmayanların 

fikirləri ümumiyyətlə hakim sinfə tabe vəziyyətdə olur. Hakim fikirlər hakim maddi münasibətlərin 

ən mükəmməl ifadəsindən, fikir Ģəklində ifadə edilmiĢ maddi münasibətlərdən baĢqa bir Ģey deyildir; 

deməli bu fikirlər məhz tək bu sinfi hakim edən münasibətlərin ifadəsidir; deməli bu fikirlər həmin 

sinfin hakimiyyət fikirləridir. Yeri gəlmiĢkən deyək ki, hakim sinfi təĢkil edən fərdlərin də Ģüuru 

vardır və deməli onlar da düĢünürlər; onlar məhz bir sinif kimi hökmran olub müəyyən tarixi dövrü 

bütün həcmində təyin etdiklərinə görə, özlüyündə aydındır ki, onlar həmin dövrün bütün sahələrində 

belə edirlər, deməli, düĢünən insanlar kimi, fikir istehsalçıları kimi də hökmranlıq edirlər; onlar öz 

zəmanələrində fikirlərin istehsalı və bölüĢdürülməsini nizama salırlar; bu isə o deməkdir ki, onların 

fikirləri dövrün hakim fikirləridir. Məsələn, kral hakimiyyəti ilə aristokratiya və burjuaziyanın 

hökmranlıq üstündə mübarizə etdikləri bir ölkədə, deməli hakimiyyətin bölüĢdürülmüĢ olduğu bir 

ölkədə hakim fikir hakimiyyətin bölünməsi nəzəriyyəsidir ki, bu da ―əbədi qanun‖ elan edilmiĢdir. 

Lakin, tarixin gediĢi gözdən keçirilərkən hakim sinfin fikirləri bu sinfin özündən ayrılanda, bu 

fikirlərə müstəqillik veriləndə, nə bu fikirlərin istehsal Ģəraiti, nə də bunların istehsalçılarının istehsal 

Ģəraiti nəzərə alınmayıb müəyyən bir dövrdə filan və filan fikirlərin əsasını təĢkil edən fərdlər və tar-

ixi Ģərait bir tərəfə buraxılanda – məsələn, demək olar ki, aristokratiyanın hökmranlığı dövründə 

―namus‖ , ―sədaqət‖ və s. anlayıĢları, burjuaziyanın hökmranlığı dövründə isə ―azadlıq‖ , ―bərabər-

lik‖ və s. anlayıĢlar hökmran idi. Tarixin bu cür anlaĢılması belə bir zərurətlə üz-üzə gəlir ki, getdikcə 

daha abstrak fikirlər, yeni get-gedə daha artıq ən ümumi Ģəklə girən fikirlər hakim fikirlər olur. ĠĢ bu-

rasındadır ki, hər bir yeni sinif özündən əvvəl hökmran olan sinfin yerinə keçəndə, öz məqsədinə keçə 

bilmək üçün öz mənafeyini bütün cəmiyyət üzvlərinin ümumi mənafeyi kimi göstərməyə, yəni öz 

fikirlərinə ən ümumilik forması verməyə, bunların yeganə ağlabatan və hamı üçün əhəmiyyətli olan 

fikirlər kimi təsvir etməyə məcburdur. 

Marksist filosoflar ideologiyaya cəmiyyətdə mütərəqqi və mürtəce ictimai qüvvələr arasında 

ideya siyasi mübarizə forması kimi baxırdılar. Onlar ―hakim‖ və ―məhkum‖, ―mütərəqqi‖ və 

―mürtəce‖ siniflərin ideoloqlarını fərqləndirirdilər. Marksizm nöqteyi-nəzərindən ideologiya an-

toqanist ictimai münasibətlərin müəyyən sinfin Ģüurunda spesifik inikas forması, eyni zamanda, 

həmin sinfin özünüdərki, müəyyən tarixi Ģəraitdə bu sinfin tutduğu yerin subyektiv ifadəsidir. 

Marksistlər dövləti ilk ideoloji qüvvələrdən hesab edir. F.Engels göstərir ki,dövlət əmələ gələn kimi 

dərhal cəmiyyətə qarĢı müstəqillik kəsb edir və müəyyən bir sinfin orqanı olub möhkəmləndikcə, 

həmin sinfin hökmranlığını getdikcə daha artıq dərəcədə həyata keçirməyə baĢladıqca, cəmiyyətə 

qarĢı müstəqilliyi də möhkəmlənir. Lakin, cəmiyyətə qarĢı müstəqil bir qüvvə Ģəklinə düĢdükdən son-

ra, dövlət dərhal yeni ideologiya doğurur. (6, s 59) Gördüyümüz kimi, marksizmdə ideologiya oldu-

qca dəyiĢik anlamları ifadə edir. Marksın ideologiya mövzusundakı fikirlərini bir bütün olaraq 

qiymətləndirərkən, ideologiya yalnıĢ Ģüur, insanın ictimai struktur içində olduğu xüsusi yerinin 

yaratdığı görüĢ aspektinin yanılmaya yol açan istiqamətidir. Amma, burada bir sual ortaya çıxa bilər: 

necə olub ki, Marks həqiqəti görə bilmiĢdi? Axı özünün gəldiyi təbəqə orta sinifdir. Niyə o 

sinifdəkilərdən fərqli düĢünmüĢdür? Ya da Marksın doğruyu görə biləcəyini dediyi proletar: o bu 
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imtiyazı haradan alır? Bu suallara Marksın yazılarında açıq bir cavab tapmaq çətindir. Cavabı sistem-

ləĢdirən və bizə açıq olaraq verən XX əsrin marksist mütəfəkkiri Lukaçdır. Onun izahı belədir ki, 

müəyyən bir qrup mövcud ictimai sistemi mühafizə etməyə yönəlibsə, mövcud nizamın dəyiĢməsi 

ehtiyacını hiss etmir və istəmirsə, o zaman o daim ―yalnıĢ Ģüur‖ halqası içində həbs olunmuĢ qalacaq. 

Lakin, biri mövcud nizamı bəyənməməyə baĢlarsa o zaman o qısır dövrənin içindən çıxmaq imkanı 

meydana gəlmiĢ olur. Marksın proletariata bağıĢladığı imtiyazın qaynağını burada tapırıq. Proletariat 

burjua sistemdən məmnun olmadığı dərəcədə onu dəyiĢdirmək istəyi üçün yeni, o zamana qədər gizli 

qalan həqiqətləri axtaracaq. Həqiqətən də, bir sistemi ən yaxĢı araĢdıranlar ümumiyyətlə bu nizamın 

kənarında yer alan kəslərdir. Bunun nümunəsini marksizmin özündə belə görə bilərik. Marks bur-

juanın ən narahat hissəsi olan xırda burjuaziyadan gəlir. Müasir ictimai elmlər bu fikri 

geniĢləndirərək belə qənaətə gəlir ki, ictimai dəyiĢmənin hərəkətverici qüvvəsi çox zaman marjinal, 

―iki məscid arasında binamaz‖ insanlardan gəlir. (10, s 39) Bundan əlavə Marksın özünün də ictimai 

reallıq haqqında fikirləri vardır. Amma, Marks bu fikirlərinə ―ideologiya‖ deməmiĢdir. O, marksizmə 

bir ideologiya olaraq baxmamıĢdır. Ona görə marksizm dünyanı doğru baĢa düĢməyi mümkün edən 

vasitə idi. Bu baxımdan ideologiya deyimi marksistlər arasında uzun zaman tamamilə mənfi bir 

mənayla yaĢadı. Amma, XX əsrdə bu dəyiĢmiĢdi, ideologiya marksistlər arasında mənfi mənalarını 

itirmiĢdi. Bu zaman yəqin bu cəhət əsas rol oynamıĢdı ki, aparılan bir mübarizədə fəlsəfəyə deyil, 

Marksın təmin etdiyindən daha açıq bir hərəkət çağırısına ehtiyac yaranmıĢdı. Leninin ideologiya 

sözünü müsbət mənada istifadəyə baĢlaması bu hərəkət zəruriliyinin və Leninin yeni fəaliyyət üsul-

larıyla ortaya çıxıĢının məhsulu olmuĢdu. Beləcə, Leninlə birlikdə ideologiyanın mənfi mənalarının 

çox azaldığını, marksist hərəkatın bir parçası halına gəldiyini görürük. Ġdeologiya bir fəaliyyət va-

sitəsi oldu. XX əsrin əvvəlləri istər faĢist, istər marksist olsun müxtəlif hərəkatların bir fəaliyyət 

çağırısını istehsal etməyə əhəmiyyət verdikləri bir dövrdür. (6, s 37) Leninin fikirlərində ideologiya 

mövzusunda Marksdan əhəmiyyətli bir ayrılma görürük. Məsələn, ―Nə etməli?‖ (1902) adlı əsərində 

Lenin ideologiyanı müsbət bir mənada iĢlətmiĢdir. Leninin bu kitabdakı əsas hədəfi tarixə 

―iqtisadçılar‖ adıyla keçmiĢ olan bir qrup marksistdi. Bu cərəyana görə proletariatı məcbur etmək və 

onu inqilaba yönəltmə kimi bir zərurət yox idi, çünki iqtisadi Ģərtlər yetiĢdiyi zaman inqilab öz-özünə 

meydana gələcəkdi. Lenin bu tezisə Ģiddətlə etiraz edir, iĢçilər arasında sinfi Ģüurun az inkiĢaf 

etdiyini və bir rəhbərə möhtac olduqları fikrini inkiĢaf etdirirdi. Burada belə bir sual yarana bilər ki, 

Marks ideologiya sözünü ―yalnıĢ Ģüur‖un yaratdığı strukturlar üçün istifadə edirsə, necə olur ki, Len-

in bunu sosialist düĢüncə üçün istifadə edir? Drucker‘ə görə bunun cavabı Marksın ideologiyanı iki 

mənada istifadə etməsindədir. Birincisi ―yalnıĢ Ģüur‖ olaraq, ikincisi sinfi mübarizədə istidafə olunan 

vasitə mənasında. Leninin bu ikili istifadədən və burjuaziyanın bir ideologiya inkiĢaf etdirmiĢ ol-

masından çıxardığı nəticə də budur ki, bir tərəf ideoloji silahlar istifadə edirsə, digər tərəf də istifadə 

edə bilər. Marksizmin də özünə görə iĢçi sinfinin Ģüurunun inkiĢaf etdirməsinə yarayacaq fikirlərdən 

istifadə etməyə haqqı var, bunlar təbliğat xüsusiyyətini daĢısa belə. Hər halda burada xatırlamağımız 

lazım olan baĢqa bir ünsür Leninin əsərinin yazılma tarixidir. 1900-cü illərdə bütün Avropada hakim 

olan fikir o zamanlarda təsirini göstərən kütləvi hərəkatların ictimai və siyasi elmlərdə yeni bir vəziy-

yət ortaya çıxardığıdır. Sənayedə toplanmıĢ minlərlə iĢçi, siyasi partiyaların üzvlərinin milyonlara 

çatması, kütləvi halda edilən hərəkatlar, bütün bu görüĢlər mütəfəkkirin düĢüncələrini yeni bir had-

isəyə, ―kütlə‖ psixologiyasına çəkmiĢdir. Əsl ―ideologiya dövrü‖ böyük kütlələrin siyasətə qatıl-

masıyla baĢlayır. XIX əsrin sonuna doğru reallaĢan bu siyasi struktur dəyiĢikliyi böyük siyasət 

demoqoqlarının siyasi arenada çox təsirli olmağa baĢladıqları bir dövrdür. Bəzi mütəfəkkirlər arasın-

da belə bir düĢüncə meydana çıxmıĢdı: necə olur ki, iĢçilər və orta siniflər bəzi demoqoqlar tərəfindən 

aldadılır? Vilfredo Pareto və Corc Sorel bu məqsədlə ideologiya mövzusuna müraciət etdilər. Bu fe-
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nomenin psixoloji tərəflərini Qustav Le Bon,bürokratik nəticələrini Robert Mixels araĢdırmıĢdır. 

Kütləvi hərəkatların qarĢısında alınan ehtiyatlardan biri də kütlələri idarə etmək üçün yeni inanclara 

ehtiyac olduğu fikirləridir. Sorelin ―mitos‖u bu mövqenin nəticələrindən biridir. 

A.QramĢiyə görə ideologiya siyasət tərəfindən təyin olunan və istifadəyə soxulan bir quruluĢdur. 

Ġdeologiya siyasəti, siyasət isə dövlətin xarakterini təyin edir. Bilavasitə, ideologiya dövlətin xarakte-

rini təyin edir. Dövlətin xarakteri isə siyasi fəaliyyəti və siyasi praktikanı ortaya çıxarır. ―Ġdeologiya 

özlüyündə siyasi fəaliyyətə mütləq təsir edər. Ancaq ideologiya üzərində əsl müəyyənləĢdirici olan 

siyasi praktikadır.‖ (7, s 15) MüəyyənləĢdirici siyasi praktikadırsa, burjuaziyanın siyasi praktikada 

proletariatdan və onun nümayəndələrindən daha müvəffəqiyyətli olduğu görülməkdədir. Bunun 

səbəbi dövlət hakimiyyətinin təĢkilatlanmamıĢ proletariatı cilovlamaq funksiyasını görməsidir. 

Althusserin ideologiya ilə əlaqədar irəli sürdüyü ən əhəmiyyətli ideyası ―dövlətin ideoloji va-

sitələri‖ fikridir. Althusser ideologiya ilə əlaqədar üç tezis irəli sürmüĢdür. Bu tezislər : ―1. Ġdeologi-

yanın tarixi yoxdur. 2. Ġdeologiya fərdlərin gerçək mövcudluq Ģərtləriylə arasındakı xəyali əlaqəni 

təmsil edər və bu əlaqələrin bir konstruksiyasıdır. 3. Ġdeologiya fərdləri müraciət olunan olaraq 

çağırır‖ Ģəklindədir. Ġdeologiya istehsalında və ya yaradılan ideologiyanın paylanmasında Althusserin 

irəli sürdüyü dövlətin ideoloji vasitələrinin heç də az əhəmiyyətli olmayan rolu var. Althusser ―Ġde-

ologiya və Dövlətin ideoloji vasitələri‖ adlı əsərində Marksın istehsal Ģərtləriylə bağlı söylədiklərini 

təhlil edir. Ona görə istehsalın Ģərti istehsal Ģərtlərinin yenidən istehsalıdır.Althusser Marksın bir 

cəmiyyətin istehsalda iĢtirak edərkən istehsal Ģərtlərini yenidən istehsal etməzsə, ―həyatını bir il belə 

davam etdirə bilməyəcəyini bir uĢağın belə bildiyi‖ düĢüncəsindən hərəkət edər. (8, s 35-37) Althuss-

er üçün ideologiya ən ümumi mənada ictimai bütövlüyü yenidən istehsal edən, fundamental bir 

funksiyasını yerinə yetirən, bu müddətdə sistemin yenidən hazırlanması üçün siyasi və iqtisadi 

iqtidarın istifadə etdiyi inandırma müddəti olaraq təyin oluna bilər. Bununla yanaĢı Althusser ide-

ologiyanı bazis və üstqurum metaforunun bir-biriləri qarĢısında nisbi avtonomluğunu yaradaraq 

açıqlamaq istəyir.Üstqurum iqtisadi quruluĢ qarĢısındanisbi də olsa bir muxtariyyət qazanmıĢ, bu da 

ideologiya anlayıĢını bazisin əks olunmasınəzəriyyəsindən azad edərək, öz içində bir 

müəyyənləĢdirməksahəsinə sahib anlayıĢ olma imkanı vermiĢdir. 

Althusser insanların dünya ilə əlaqədar fikirlərininyaradıldığı bir vasitə olaraq xarakterizə etdiyi 

ideologiyanın cəmiyyət baxımından bir lazımlılıq olduğunu müdafiə edir. Cəmiyyət öz mövcudluğu 

Ģərtlərini yaratmaq üçün ideologiyaya ehtiyac duyar. Ġdeologiya istehsal əlaqələrinin yenidən 

istehsalını təmin edən sistem, bunun maddi quruluĢu isə dövlətin təzyiq vasitələri ilə ideoloji va-

sitələridir. Üstqurumun, yəni dövlət və dövlət orqanlarının iĢləmə tərzi istehsal əlaqələrinin yenidən 

istehsalı olaraq təhlil edilməyi nəzərdə tutur. Əmək gücünün yenidən istehsalı, əmək gücünə özünün 

yenidən istehsalının maddi vasitəsi olan əmək haqqı verərək təmin edilir. ĠĢçinin yenidən istehsalını 

təmin etmək geyinməsi, məskunlaĢması, qidalanması üçün zəruri olan Ģeyləri qarĢılamaq üçün 

əhəmiyyətlidir. Lakin, əmək gücünün yenidən istehsalı yalnız bu xüsusiyyətlərin yenidən istehsalını 

əhatə etmir. ĠĢçinin qurulmuĢ nizamın qaydalarına itaət etməsinin yenidən istehsalı, yəni hakim ide-

ologiyanın iĢçilər üçün istehsalını, istismar və təzyiq vasitələri üçün iderəedən sinfin hökmranlığını 

sözlər və təcrübələrlə təmin edilməsini də əhatə edir. Althusser ictimai həyatın davamlılığı üçün 

əhəmiyyətini vurğuladığı yenidən istehsalda ideologiyanın iĢləyiĢini göstərmək məqsədiylə bu Ģərhi 

verir: ―Bunu niyə edirlər? Kiçik bir uĢağın baĢına yaĢadığı cəmiyyətdə keçərli olan bütün yüksək 

dəyərləri, mütləq səlahiyyəti və hər Ģeydən əvvəl dövlətə göstərilməsi lazım olan mütləq hörməti yer-

itmək üçün əlbəttə‖ (9, s 115) 

Ġdeologiya haqqında müxtəlif baxıĢlardan göründüyü kimi, ideologiya bir fikirlər sisteminin 

müəyyən edilməsi və insanın yerləĢdiyi ətrafı sistematik Ģəkildə təĢkilatlandırmaqdır. Ġdeologiya in-
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sanın cəmiyyətdə, cəmiyyətin isə daha universal səviyyədə özünü təmsil etmə formasıdır. Sinifli 

cəmiyyətdə ideologiyanın fərdlərin öz üzərinə götürmüĢ olduqları rolları, həyat tərzini, fərdləri ic-

timai funksiyasına bağlayan və bunun sayəsində cəmiyyətin bütünü haqqında doğru məlumat əldə 

etməyin qarĢısını alan dəyərləri, düĢüncələri və obrazları ifadə edir. Həyatın hər anında, maddi və 

mənavi sahədə ideologiyanın təsirli bir istiqamətverici bir rol üstləndiyi deyilə bilər. Ġdeologiya in-

sanın yaĢam formasından, istehsal və istehlaka qədər hər sahədə özünü hiss etdirməkdədir. Ayrıca, 

ideologiya insan kütlələrini təĢkilatlara və insanlara, içində fəalliyyət imkanı təmin edə biləcəyi 

mövqelərin fərqinə varmağı, mübarizə edə biləcəyi və s. sahələri hazırlayır. (5, s 46) 
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VətəndaĢ cəmiyyəti çoxtərəfli qruplar tərəfindən ifadə edilən qəti olmayan bir anlayıĢ olmasına 

baxmayaraq, ümumən dövlətdən kənar, qeyri-hökümət kimi qəbul edilir. Bir Ģəkildə dövlətlə əlaqləri 

olan, amma iqtidarı ələ keçirmə məqsədi güdməyən vətəndaĢ cəmiyyəti,dövlətdən müstəqil Ģəkildə 

mövcüd olan cəmiyyət olub, vətəndaĢların, ailə və ya dövlət tərəfindən təmsil edilməyən ortaq mara-

qlarının birliyidir.VətəndaĢ cəmiyyəti sadəcə demokratik dövlətdə deyil,dövlətin bütün tiplərini əhatə 

edən Ģəkildə olan müasir dövlətlə bağlı olduğu üçün,vətəndaĢ cəmiyyəti ilə demokratiya arasında 

mütəq bir parallelik əldə edilmədiyi qəbul edilir. Fərqli fikir və ehtiyacların və ziddiyyət təĢkil edən 

maraqların sahəsini meydana gətirən və nisbi bir gizliliyə sahib olan qeyri-hökumət nəzəri mənada 

demokratiyaya tam qarĢılıq gəlməsə belə, praktikada ideal mənada bir vətəndaĢ cəmiyyətinin varlığı 

demokratiyailə yaxından əlaqəlidir. Qeyri - hökumət anlayıĢı daha əvvəlki istifadələrindən fərqli 

olaraq, 1980-ci illərdə Latın Amerika ölkələri, Mərkəzi və ġərqi Avropa ölkələri ilə SSSRĠ, tək parti-

ya və planlı iqtisadiyyata söykənən totalitar rejimlərindən demokratik strukturlara keçiĢ müddətində 
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yenidən gündəmə gəlmiĢdir. VətəndaĢ cəmiyyətinin fərqli siyasi, iqtisadi, mədəni aktyorlar və dövlət 

səlahiyyətliləri tərəfindən öz sözlərinə və strategiyaları içində istifadə edilməsi tərzlərinə baxıldığın-

da, anlayıĢın zaman-zaman elastik bir əxlaqi və siyasi Ģəxsiyyətə və dəyərə sahib olduğu və 

müəmmalı bir anlayıĢ halına gəldiyi deyilə bilər. Fransız-Latın mənĢəli olan "civil" sözünün mənası 

vətəndaĢlara bağlı olan, vətəndaĢlar birliyinə, onların rəhbərliyinə və ya bir-birləri ilə əlaqələrinin 

istiqamətli olan, bir Ģəhərdə yaĢayanlara görə olan, çöl ya da kənd həyatına bağlı olmayan, hərbi və 

ya qeyri-dini, mədəni, nəzakətli, mənasında istifadə edilməkdədir. Ancaq bu sözün"cəmiyyət" sözü 

ilə birləĢərək "qeyri-hökümət" Ģəklində anlayıĢa çevrilməsi bəzi ictimai və siyasi hərəkətlərə bağlı 

olaraq reallaĢmıĢdır. VətəndaĢ cəmiyyəti, həm dövlətin (dar mənada siyasi cəmiyyət) xaricində, həm 

də geniĢ mənada siyasi cəmiyyətin də xaricində qalan qrup və sinifləri əhatə edir. Digər tərəfdən, 

vətəndaĢ cəmiyyəti sahəsi dövlətlə ailə arasında hər cür fəaliyyəti deyil, yalnız ictimai sahə içində 

reallaĢan və cəmiyyətdən qaynaqlanan kollektiv fəaliyyət formalarını əhatə edir. VətəndaĢ cəmiyyəti, 

ən ümumi mənasıyla könüllü, öz-özünü yaradan, öz ayaqları üzərində dayanan, hüquqi bir redakətə 

ilə bağlı olan ya da bir ortaq dəyərlərə məhdud, dövlətdən avtonom, mütəĢəkkil ictimai həyat sahəsi 

olaraq təyin olunmaqdadır. VətəndaĢ cəmiyyəti, dövlətlə fərd arasındakı müzakirə və birləĢmələri 

məcburiyyət və məhdudiyyət olmadan reallaĢdıran bir ara sahə olaraq da təyin olunmaqdadır. 

VətəndaĢ cəmiyyəi, dövlətlə ailə arasındakı ictimai sahədə fəaliyyət göstərən, muxtar, könüllülük 

əsasına söykənən, plüralist bir quruluĢa sahib olan və fərd - dövlət müzakirəsini təmin edən ictimai 

təĢkilatlanmanın ibarət bir ara sahə olaraq təyin oluna bilər.VətəndaĢ cəmiyyətinin tarixi, Qərbi 

Avropaya xas bir inkiĢaf tarixi olaraq 12 və 13-cü əsrlərə qədər aparmaq mümkündür. Orta əsrlərdə 

Ģəhərlərlə birlikdə burjuaziyanın ortaya çıxması, vətəndaĢ cəmiyyətinin formalaĢmasına zəmin 

hazırlamıstır. Qərb Avropada xüsusilə 13-cü əsrdə inkiĢafa baĢlayan Ģəhərlərdə sıxlaĢan bazar 

iqtisadiyyatı, pulun istifadə sahəsinin geniĢlənməsinə, zənginlik və lüks həyatın artmasına, mül-

kiyyətin yayılmasına və fərqli həyat formalarının ortaya çıxmasına səbəb olmuĢdur. Bunun yanında, 

istehsalın Ģüurlu rəhbərliyi və iqtisadi zənginliyin artırılması üçün hədəflənən Ģəhərlərin xüsusiy-

yətləri, kütləvi informasiya vasitələrinin inkiĢafı, ictimaiyyətin meydana gəlməsi, Ģəhər əhalisinin 

iqtisadi və siyasi haqq və imtiyazlara sahib olması, güclər ayrılığı və Ģəhər məclisləri kimi meydana 

gəlmələr da vətəndaĢ cəmiyyətinin inkiĢafına töhfə verdiyi deyilə bilər. Avropada Ģəhərlərin meydana 

gəlməsi, iqtisadi canlanmaya səbəb olmuĢ və beləcə burjuaziyanın iqtisadi baxımdan güclənməsiylə 

öz hərəkət sahəsini dövlətdən avtonom olaraq tənzimləmə meyli artmıĢdır. Burjuaziyanın bu 

yüksəliĢini feodal quruluĢ və daha sonrakı mütləq iqtidar anlayıĢı bir maneə meydana gətirdiyindən, 

vətəndaĢ cəmiyyətin mövcüdluğu qaçınılmaz hala gəlmiĢdir. Beləcə, vətəndaĢ cəmiyyəti 17 və 18-

ciəsrlərdə Qərbi Avropada inkiĢaf edən burjuaziya sayəsində iqtisadi həyatın mərkəzləri olan və mül-

kiyyət fikrinin ortaya atılması ilə birlikdə daha da güclənən Ģəhərlərdə meydana gəlməsini 

tamamlamıĢdır. VətəndaĢ cəmiyyəti anlayıĢının Avropada 18-ci əsrdə yenidən gündəmə gəlməsinin 

səbəbi müasir burjua cəmiyyətinin ortaya çıxıĢı ilə birlikdə, ənənəvi cəmiyyətdən müasir cəmiyyətə 

keçidi açıqlamaq və müasir cəmiyyəti tanımlamaqdı.VətəndaĢ cəmiyyəti, müasir cəmiyyətlə bərabər 

mənalı və müasir cəmiyyətin fərd və sərbəst bazar təməlində təyin olunmasında istifadəolunan an-

layıĢ idi. Bu dövrdə, vətəndaĢ cəmiyyətinin demokratiyaya faydası əsas planda deyildi, əsas olan 

vətəndaĢ cəmiyyətinin müasir fərd Ģəxsiyyəti ilə əlaqəsini qurmaqdı.Adam Smith, bununla bağlı yazır 

ki,‖ Dövlətin müdaxilə etmədiyi, kiĢinin öz mənfəətini gerçəkləĢtirəbildiyi bir azadlıq sahəsi, istehsal 

və alıĢ-veriĢ mənasında iĢ hissəsi, hünərlər, qaynaqlar və zənginlik təməlində iqtisadi fəaliyyətləri və 

bazar müddətini qeyri-cəmiyyətin mərkəzinə yerləĢdirmiĢdi‖ (8, s.34). 

Avropa renasansından sonra təxminən iki əsr unudulmus olan vətəndaĢ cəmiyyəti, 1980-ci illərdə 

Argentina, Çili və Braziliya kimi Latın Amerikası ölkələrində və 1945-ci ildən sonra rus totalitar re-
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jimi içində yaĢamıĢ PolĢa, Çexoslovakiya və Macarıstan kimi ġərqi Avropa ölkələrinin avtoritar, tək 

partiya və planlı iqtisadiyyata söykənən strukturlarından demokratik strukturlara keçiĢ müddətində 

yenidən gündəmə gəlmiĢdir. Sosializmin praktikdəki yanlıĢtətbiqlərdən qaynaqlanan bu müvəffəqiy-

yətsizliyin və soyuq müharibə dövrünün ikiqütblü dünyasının sona çatması söz mövzüsu totalitar 

cəmiyyətlərin aydınlarını yeni hökumət axtarıĢlarına sövq etmiĢ və vətəndaĢ cəmiyyəti anlayıĢı, total-

itar ölkələrdəki ziyalıların bu istiqamətdəki axtarıĢlarının nəticəsi olaraq gündəmə gəlmiĢdir (6, 

s.214). 

VətəndaĢ cəmiyyəti anlayıĢı, keçmiĢSovet Bloku ölkələrində totalitar rejimlərdən demokratiyaya 

keçid üçün istifadə edilərkən, inkiĢaf etmiĢ Qərb ölkələrində də postmodernizmin inkiĢafı ilə müasir-

lik və qloballaĢma ilə milli dövlətin girdiyi böhranlarının aradan qaldırılması üçün buralardakı 

nümayəndəli demokratiyalarda iĢtirakçı demokratiyadan istifadə edilmiĢdir. Bu səbəbdən vətəndaĢ 

cəmiyyətinin yenidən gündəmə gəlməsi, həm sosialist, həm də liberal rejimlər baxımından, fərdin 

haqq və azadlıqlarına vurğu yerinə, dövlətin çevrilməsi məqsədinə istiqamətli olmuĢdur. 

VətəndaĢcəmiyyəti anlayıĢı bu müddətdə, fərdi hüquqlardan demokratiyaya keçid, demokratik bir 

cəmiyyət yaradılması və dövlət-cəmiyyət-fərd əlaqələrinin demokratik bir zəminə yerləĢdirilməsi 

üçün istifadə edilmiĢdir. Beləcə, dövlətin fəaliyyət sahəsinin məhdudlaĢdırılması, ictimai təĢəbbüsü 

artması, iqtisadi və mədəni həyatın dövlətin idarəsindən çıxması və demokratik dəyərlərin ön plana 

keçməsini təmin edərək, vətəndaĢ cəmiyyətinin inkiĢafı dəstəklənmiĢ olacaqdı. Bu illərdə inkiĢaf 

etməkdə olan vətəndaĢ cəmiyyəti içindəki yeni ictimai hərəkətlər inqilab yerinə struktur islahatları, 

peĢə və partiyalar vasitəsilə mübarizə yerinə cəmiyyəti eninə kəsən və birbaĢa iĢtirakçı mexanizmləri 

istifadə birliklər yaratmağı hədəfləməkdəydi. Beləcə vətəndaĢ cəmiyyətinin ön plana çıxması ilə ic-

timai problemlərin həllində daha əvvəlki sərt və döyüĢçü üslub yerini ictimai razılığa əhəmiyyət 

verən sülhsevər bir tutuma buraxmıĢ olacaqdı. VətəndaĢ cəmiyyətinin inkiĢafının bir vacib Ģərti də 

"modular insan" dır. Bu anlayıĢ fərqli təĢkilat və təĢkilatlara üzv olmağı mümkün edən bir təhsil 

səviyyəsinə sahib fərdi izah edər. Bu fərd çox fərqli ictimai qruplarda bir quruluĢ funksiyası görmək 

üçün lazımlı təchizata çatmıĢdır. Bu insan tipinin, yerli mədəni camaat sərhədlərinin parçalandığı və 

milli birliklərə söykənən daha böyük siyasi vahidlərin, milli-dövlətlərin ortaya çıxdığı milliyyətçilik 

çağında tarix səhnəsinə çıxdığı irəli sürülməkdədir. 

VətəndaĢ cəmiyyətinin olmazsa olmaz prinsipi onun muxtarlığıdır. Muxtariyyətictimai qrupların, 

öz ayaqları üzərində dayana bilməsi, varlığının baĢqasının dəstəyinə və yardımına bağlı olmaması, 

dövlətin idarə olunmasından uzaq qala bilməsi olaraq təyin oluna bilər. Sosial qrupların alternativ bir 

ifadə çıxarması dövlətdən uzaq durması ilə mümkündür. VətəndaĢ cəmiyyətinin ayırıca xüsusiy-

yətlərindən biri də plüralizmliyidir. VətəndaĢ cəmiyyətinin plüralizm prinsipi qrupların, bir-biriylə 

uzlaĢma və görüĢməyınə köməkçi olmaqdadır. VətəndaĢ cəmiyyəti içindəki təĢkilatlar, nə qədər çox 

və müxtəlif olsalar, mərkəzi bir güc tərəfindən udulma ehtimalları, o dərəcə azalır. VətəndaĢ cəmiy-

yətinin xüsusiyyətlərindən biri də hər cür siyasi iĢtirakı təmin edəcək və siyasi ideya çıxara biləcək 

ictimai təĢkilatlanmaların varlığıdır.Ġctimai təĢkilatlanmanın könüllü birgəliyi ötürücü vətəndaĢ 

cəmiyyətinin digər bir xüsusiyyətidir. Üzvlüyün azad bir Ģəkildə olmadığı, məcburi üzvlüyü tələb 

edən təĢkilatlanmalar vətəndaĢ cəmiyyətinin ünsürü olaraq qəbul edilə bilməz. Ayrıca könüllü bir-

gəlik, fərdi təĢəbbüsü davam etməsini, fərdin qrup Ģəxsiyyəti içində itib getməsinin qarĢısını alan 

xüsusiyyətdir.VətəndaĢ cəmiyyətinin var ola bilməsi və inkiĢafı üçün ilk növbədə ictimai səviyyədə 

etnik, mədəni, dini ideoloji, peĢə və s. kimi sosioloji kateqoriya əsasında ictimai fərqliləĢmə olması 

lazımdır (6, s.100). 

VətəndaĢ cəmiyyətinin təməlini ümumiyyətlə vətəndaĢlıq, sivilizasiyalıq, mədənilik, ictimailik, 

könüllülük, insan hüquqları və azadlıqları, demokratiya, muxtariyyət, qeyri-rəsmilik, xoĢgörüĢ və s. 
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ünsürlər meydana gətirməkdədir. VətəndaĢ cəmiyyəti, fərqli dünya görüĢlriənin barıĢ içində bir arada 

var ola bildiyi qarĢılıqlı xoĢ sahəsi olaraq xarakterizə edilə bilər. VətəndaĢ cəmiyyəti, bir tərəfdən 

müstəqil fərdlərin meydana gətirdiyi qrupların varlığı sayəsində dövlətin hakimiyyətini hüdud-

landırarkən, digər tərəfdən, dövlət fərdləri digər qrupların təzyiq formalarından qoruyar və bu Ģəkildə 

fərdi azadlıqlar təmin olunmuĢ olar. VətəndaĢ cəmiyyətinin formalaĢması, məhdud və hüququn üs-

tünlüyü əsasına görə iĢləyən bir dövlət, xüsusi mülkiyyətə əsaslanan bir bazar iqtisadiyyatı, azad bir 

ictimai müzakirənin sahəsi və bir sıra azad, könüllü (siyasi, iqtisadi, ictimai və mədəni) dərnək və 

birliklərin mövcudluğu kimi Ģərtlərə bağlıdır. VətəndaĢ cəmiyyətinin digər bir xüsusiyyəti də, siyasi 

partiyaların demokratiya anlayıĢlarını gücləndirməsi, məlumatı və fikirləri cəmiyyətin geniĢ seqment-

lərinə yaymasıdır (3, s.566). 

Qeyri-hökumət dövlətdən əxlaqi və siyasi olaraq daha güclü və daha təyin edici olduğu hallarda, 

demokratik bir funksiyasını həyata keçirmiĢ olur. Bu mənada siyasət elmində, vətəndaĢ cəmiyyətinin 

güclü və təsirli olduğu siyasi rejimlər "demokratik", vətəndaĢ cəmiyyətin qadağan edildiyi ya da yox 

edildiyi rejimlər "totalitar", vətəndaĢ cəmiyyətə müəyyən dərəcədə azadlıq verilərkən, eyni zamanda 

qeyri-hökumət üzərində güclü dövlət nəzarəti tələb edən rejimlər isə "avtoritar" olaraq təsnifləndirilir. 

Dövlətin qeyri-hökumət tərəfindən məhdudlaĢdırılması yanında vətəndaĢ cəmiyyətin qorunması və 

inkiĢafı üçün dövlətə ehtiyacı olduğu da bir gerçəkdir. Ġndiki vaxtda liberal demokratiyalarda, dö-

vlətlə vətəndaĢ cəmiyyəti arasındakı əlaqənin həyati olduğu söylənməkdədir, dövlətlə vətəndaĢ 

cəmiyyəti arasında dialektik bir əlaqə olduğu və yalnız demokratik dövlətin demokratik bir vətəndaĢ 

cəmiyyət yarada və yalnız demokratik bir vətəndaĢ cəmiyyətin demokratik bir dövləti yaĢadabiləcəyi 

irəli sürülməkdədir. Qeyri-hökumət və demokratiya arasındakı əlaqənin praktikada haqlılıq payının 

yüksək olduğu deyilə bilər ( 3, s.190). 

A.Tokvill yazır ki,‖ Könüllü təĢkilatlar sayəsində cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin bir araya 

gələrək paralel maraqlarını müdafiə imkanını tapdıqlarını və bunu həm demokratiyanın ictimai qru-

plarda yayılmasına vasitəçilik etdiyi üçün həm də siyasi fəaliyyətsizliyi önləyib fərdlərin azadlıq 

Ģüurunu canlı tutduğu üçün müsbət olaraq dəyərləndirməkdədi.‖(7, s.554). 

Demokratiya və vətəndaĢ cəmiyyətinin bir-biri ilə bağlılığı, həm dövlətin idarə olunmasında, 

həm də vətəndaĢların dövlətin idarə olunmasında müsbət təsirini vermiĢ olur.Belə ki, demokratiya öz 

vətəndaĢları qarĢısında çoxsaylı və rəngarəng imkanlar açır: 

1. VətəndaĢlar despot hökümdarlardanetibarlı Ģəkildə müdafiə olunur, 

2. Onlar əsas siyasi hüquqlara malikdir və bundan əlavə onlara ən geniĢ dairədə azadlıqlar verilir, 

3. Onlar öz Ģəxsi maraqlarını qorumaq üsullarına yiyələnir, bunları prioritetlər sırasına daxil 

etməklə, əsasında yaĢayacaqları qanunların iĢlənib hazırlanmasında iĢtirak etmək imkanı qazanırlar, 

4. Onların Ģəxsi muxatariyyət dairəsi kifayət qədər geniĢlənir, 

5. Onlar Ģəxsiyyətin inkiĢafı üçün qeyri-adi imkanlara sahib olur (1, s.91). 

VətəndaĢ cəmiyyətinin inkiĢafı eləcədə birbaĢademokratik institutlarla ilə sıx əlaqədədir. Demo-

kratik institutlar üçün vacib olan əsas Ģərtlər aĢağıdakılardır: 

1. Ordu və polis üzərində seçilmiĢ vəzifəli Ģəxslər tərəfindən həyata keçirilən nəzarət, 

2. Demokratik əqidə və siyasi mədəniyyət, 

3. Demokratiyaya düĢmən kəsilmiĢ xarici dövlətdən güclü asılılığın olmaması, 

4. Müasir bazar iqtisadiyyatı və müasir cəmiyyət, 

5. Zəif ifadə olunmuĢ submədəni plüralizm.(1, s.172) 

Jan Jak Russo özünün ―Ġctimai müqavilə‖ əsərində krallığın öz təbəələrini əsarətdə saxlamalarına 

qarĢı ən doğru yolun həmin təbəələrin birgə çıxıĢ etmələrini göstərir. Bununla bağlı o yazır:‖ Ġnsan-

ların elə bir nöqtəyə gəldiklərini qəbul edirəm ki, təbii vəziyyətlərini çətinləĢdirən maneələr, fərdin 
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özünün həmin vəziyyətə daam etməsini qaçınılmaz edir.Həmin ibtidai vəziyyət, bundan sonra davam 

edə bilmir. Ġnsan öz varlıq tərzini dəyiĢdirməsəydi, çoxdan məhv olmuĢdu. Lakin insanlar yeni 

qüvvələr yaratmayacaqlarına və təkcə olanlarını birləĢdirib idarə edəcəklərinə görə özlərini 

qorumağın yeganə yolu, bir yerə toplanmaq, müqavimətin öhdəsindən gələcək baĢqa qüvvədən, 

məsələn vətəndaĢ birliklərindən istifadə etmək,həmçinin bunları vahid məqsədlə idarə ed-

ib,hərəkətlərini təmin etməlidirlər.‖(4, s.20) 

VətəndaĢ, yəni sivil cəmiyyət dövlətin üzərində yüksəldiyi ictimai bazasını ifadə etdiyi üçün qey-

ri-hökümət yalnız demokratik dövlətlə deyil, bütün növlərini əhatə edir Ģəkildə müasir dövlətlə üst-

üstə düĢür. Nəzəriyyədə belə olmasına baxmayaraq praktikada demokratiyanı rədd edən totalitar və 

avtoritar rejimlərdə ideal mənasında vətəndaĢ cəmiyyətinin, yəni hakim bir dövlət ideologiyasının 

olmadığı, hüququnun üstünlüyü prinsipinə söykənən bir təməldə avtonom, könüllü, plüralist mövcüd-

luqlar mövcud olmadığı deyilə bilər. Təcrübədə demokratiyanın ön planda olduğu sistemlərdə qeyri-

hökumət olduğu zəmin etibarilə təbiəti gərəyi iĢləyəcək və demokratik sistemin bərkiməsinə köməkçi 

olacaq. Digər tərəfdən dövlətlə vətəndaĢ cəmiyyətinin demokratik prinsiplərə söykənən sağlam 

qarĢılıqlı təsiri, dövlətin ideoloji deyil, hüquq xüsusiyyətli olmasına, cəmiyyətdə hər hansı bir hakim 

ideologiyanın olmamasına və bütün ictimai qruplara bərabər məsafədə dayanmasına bağlıdır. Ayrıca 

qeyri-hökumət sahəsindəki siyasi kampanyalardan, könüllü hərəkətlərə qədər bir çox fəaliyyət içində 

yer alan, ən güçlüsünden ən zəifinə birliklərin qurulmasında mütləq aĢağıda gələn proseslərin 

dəstəklənməsi, bunların dövlət əli ilə yuxarıdan idarə olunmaması lazımdır. VətəndaĢ cəmiyyətinin 

demokratiyaya qazandırdığı qeyri-hökumət sahəsindəki təĢkilatlanmaların sayı və müxtəlifliyi yanın-

da, meydana gələnləri bir araya gələrək bir-birləri ilə quracaqları demokratik əlaqələrlə və öz daxili 

əlaqələrində demokratik dəyərləri əsas götürmüĢ olmaları ilə mümkündür. Əks halda bu cür meydana 

gəlmələr, avtoritar və ya totalitar siyasətlərin bir vətəndaĢ davamı olmaqdan kənara getməyəcəyi 

açıqdır. Beləliklə, vətəndaĢ cəmiyyəti məsələsi insan cəmiyyətinin daha Ģüurlu və məqsədəuyğun 

quruluĢu kimi qaldırılmıĢdır. Burada söhbət sivilizasiyanın inkĢafının yeni mərhələsindən gedirdi. Bu 

məsələ barədə təklif edilən bütün model və konsepsiyalarda baĢlıca və ümumi müddəa – mülkiyyətin 

mövcudluğu və dövlətin yeganə "təĢkilatcı və koordinator" rolundan imtina etməsidir. VətəndaĢ 

cəmiyyətinin struktur elementləri aĢağıdakılardır: 

1.ġəxsiyyət, 

2. Ailə, 

3. Məktəb, 

4. Məscid (kilsə, sinaqoq) 

5. Sahibkarlıq və təĢəbbüskarlıq, 

6. Sosial qruplar və siniflər, 

7. VətəndaĢların Ģəxsi həyatları və onların təminatı, 

8. Demokratik institutlar, 

9.Ġctimai birliklər, siyasi partiylar, hərəkatlar, 

10. Müstəqil məhkəmələr, 

11. Alternativ təhsil sistemi, 

12. Müstəqil mətbuat sahəsi, 

13. Qeyri-dövlət sosial-iqtisadi əlaqələr (11, s.3). 

Yuxarıda qeyd olunanlara istinad edilərək, vətəndaĢ cəmiyyətinin prinsplərini aĢağıdakı kimi 

göstərmək olar: 

1.Ġqtisadi azadlıq, mülkiyyət münasibətləri, bazar, 

2.Ġnsan və vətəndaĢların təbii hüquqlarının tanınması və qorunması, 
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3. Qanun və ədalət qarĢısında hamının bərabərliyi və Ģəxsiyyətin hüquqi müdafiəsi, 

4. Hakimiyyətin legitimliyi və demokratik xarakterli olması, 

5. Hakimiyyətin bölünməsi və qarĢılıqlı əlaqəsinə yönəlmiĢ hüquqi dövlət, 

6. Siyasi və ideoloji plüralizm, leqal müxalifətin mövcüdluğu, 

7. K.Ġ.V lərin mövcüdluğu, söz, vicdan, mətbuat azadlığı, 

8. Dövlətin vətəndaĢların Ģəxsi həyatına qarıĢmaması və onlar qarĢısında öhdəlikləri, 

9. Sinfi sülh, əməkdaĢlıq, milli barığın olması, 

10. VətəndaĢların layiqli inkiĢafını Ģərtləndirən sosial siyasət (11, s,4). 

Azərbaycan tarixində vətəndaĢ cəmiyyətinin mühüm ünsürlərinə rast gəlmək heç də çətin deyil. 

Bu ünsürlərin formalaĢmasında dinin, dövlətin və cəmiyyətinin baĢlıca rolu olmuĢdur. Ġnsanlar tarixi 

inkiĢafda dövlət təsisatlarının meydana çıxdığı mərhələdən baĢlayaraq ümumi, ictimai olan, hər kəsə 

və ya çox sayda insana aid olan məsələlər, problemlərlə məĢğul olmağı vacib saymıĢlar. Azərbaycan-

da zərdüĢtlük, xristianlıq və müsəlmanlıq bu prosesə mühüm töhfələr vermiĢdir. Dinlərin təbliğ etdiyi 

ədalət, səbir, mərhəmət, səxavət duyğusu insanlarda ictimai əxlaqın formalaĢmasına xidmət 

etmiĢdir.Ümumiyyətlə, XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində təkcə Bakıda otuzdan artıq 

xeyriyyəçilik və maarifçilik cəmiyyətləri mövcud idi. Bu cəmiyyətlərin nizamnamələrində baĢlıca 

olaraq yetim və kimsəsizlərə, qocalara, əlsiz-ayaqsızlara əl tutmaq, uĢaqların oxumasına müavinət 

vermək və maarif ideyalarını yaymaq yer tuturdu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti illərində xeyriyyə 

cəmiyyətləri öz fəaliyyətləri ilə Bakı və digər böyük Ģəhərlərdə, qəzalarda ciddi sıçrayıĢlar 

etmiĢdi.Artıq xeyriyyə cəmiyyətləri maarifçilik iĢləri ilə nəinki mərkəzdə, həm də kənd yerlərində 

məĢğul olurdular. Bu cəmiyyətlər 1918-1920-ci illərdə məktəbləri milli müəllimlərlə təmin etmək 

üçün seminariya, həmçinin, xalq üçün xəstəxana binalarının tikintisinə baĢlayır və nailiyyətlər əldə 

edirdilər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti illərində Azərbaycan Tələbə Ġttifaqı, Bakı Həmkarlar Ġttifa-

qları ġurası, Bakı Ġctimai təĢkilatlar ġurası və onun Müvəqqəti Ġcraiyyə Komitəsi, Bakı Quberni-

yasının Müsəlman Əhalisini Savadlandırma Cəmiyyəti, Bakı Mülk Sahibləri Ġttifaqı, Bakı Müsəlman 

Xeyriyyə Cəmiyyəti, Bakı Müsəlman Ġctimai TəĢkilatları Komitəsi, Bakı Müsəlman Qadın Xeyriyyə 

Cəmiyyəti, Bakı Müsəlman Maarif Cəmiyyəti, Bakı Neft Cəmiyyəti, Bakı Neft Sənayeçilər Qurultayı 

ġurası, Bakı ġəhər Həkimlər Cəmiyyəti, Bakı ġəhər və Xalq Məktəblərinin ġagirdlərinə Yardım 

Cəmiyyəti, Bakı Ticarət-Sənaye Ġttifaqı, Bakı Universiteti Tələbələrinin QarĢılıqlı Yardım Cəmiyyəti, 

Gəncə Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti, Gəncə Müsəlman Milli Komitəsi, Həkimlərə Yardım Bürosu, 

―Xalq evləri‖ Cəmiyyəti, ―Xalq əyləncələri‖ Cəmiyyəti, Xəzər Ġstehlak Cəmiyyətləri Ġttifaqı, Ġctimai 

TəĢkilatların Ġcraiyyə Komitəsi, Ġrəvan Quberniyası Müsəlmanlarının Həmyerliləri Cəmiyyəti, Jurnal-

istlər və Ədiblər Ġttifaqı, Kəndli Ġttifaqı, Kooperasiya-topdansatıĢ Əməliyyatları Cəmiyyəti, Kustar 

Neftçıxaranların BirləĢmiĢ Ġttifaqı, Qafqazda Slavyan-Rus Cəmiyyəti ġurası, ―QardaĢ köməyi‖ Ġc-

timai TəĢkilatı, Lənkəran ġəhəri Tələbə və Abituriyentlər Ġttifaqı, Mərkəzi Ev Komitəsi (Sentrodom), 

Müsəlman Aktyorlar Cəmiyyəti, Müsəlman Dram Cəmiyyəti, Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti və s. 

ictimai təĢkilatlar fəallığı ilə seçilirdi (9, s.13-15). 

 Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkədə atılan addımlardan biri də 

vətəndaĢcəmiyyətinin inkiĢafı üçün aparılan islahatlardır.Qeyd edim ki, vətəndaĢ cəmiyyətinin əsas 

təsisatıkimi qeyri-hökümət təĢkilatları hesab olunur.Azərbaycanda da bu təĢkilatların inkiĢafı üçün 

həm qanunvericilikdə, həm də dövlətin öz siyasi islahalatlarında nəzərə çarpacaq iĢlər görülmüĢdür. 

Ölkədə 3000-ə qədər qeydiyyatdan keçmiĢ QHT və xeyli sayda qeydiyyatsız qrup mövcuddur. Ölk-

ədə mövcud QHT-lərin sayını nəzərə alsaq, orta hesabla hər 3000 vətəndaĢa təxminən bir QHT 

düĢdüyünü qeyd etmək olar (9, s.1). 

VətəndaĢ cəmiyyəti institutları ilə əməkdaĢlıq üçün Azərbaycan hökuməti son illərdə bir sıra 
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ciddi addımlar atıb. Yerli və xarici QHT-lərə qrantların ayrılması və informasiya dəstəyinin verilməsi 

məqsədilə Azərbaycan hökuməti 2007-ci ildə QHT-lərə Dövlət Dəstəyi ġurasını təsis edib və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət 

təĢkilatlarına Dövlət dəstəyi Konsepsiyası təsdiq edilib. Dövlət orqanları nəzdində yaradılmıĢ ictimai 

nəzarət Ģuralarını, QHT və hökumət təmsilçilərindən formalaĢan Ģəbəkələri və iĢçi qruplarını da 

hökumətin vətəndaĢ cəmiyyəti ilə əməkdaĢlığına nümunə göstərmək olar. Digər tərəfdən, 2013 və 

2014-cü illər ərzində Milli Məclis QHT-lərin hökumət qarĢısında hesabatlılığını artıran bir sıra 

qanunvericilik dəyiĢiklikləri qəbul edib. Qrant vəsaitlərinin xərclənməsi üzərində bankların nəzarəti 

də artırılıb. Bu dəyiĢikliklər QHT-lərin fəaliyyətində hesabatlılığın və Ģəffaflığın artırılmasına xidmət 

etsə də, yeni öhdəliklərin icrası adminstativ problemlər yaradır ki, bu problemləri də həll etmək üçün 

bütün tərəflərin iĢtirakı ilə cəhdlər göstərilir. VətəndaĢ cəmiyyəti idarəetmə, menecment və maliyyə 

vəsaitlərinin cəlb edilməsi sahələrində ixtisaslaĢmıĢ kadrlara, institusional potensialının artırılmasına, 

həmçinin Ģəffaflığın və hesabatlılığın inkiĢaf etdirilməsinə ehtiyac duyur. MaliyyələĢmənin davamlı 

olmaması QHT-lərin ictimai həyatda fəal iĢtirakına ciddi maneələr yaradır və ölkənin ictimai-siyasi 

gündəliyinə təsir imkanlarını azaldır.VətəndaĢları ictimai məsələlər barəsində məlumatlandırmaq, 

ortaq problemlərin həlli üçün insanların təĢkilatlanma, resursları səfərbər etmə və birgə iĢləmə poten-

sialını inkiĢaf etdirmək, hüquqi yardım göstərmək istiqamətində vətəndaĢ cəmiyyəti daha uğurlu 

fəaliyyət göstərə bilir. VətəndaĢ cəmiyyəti büdcənin formalaĢdırılması və büdcə xərcləri üzərində 

nəzarət imkanları, hökumətin hesabatlılığına nail olunması və hökumətin siyasətinin formalaĢmasında 

iĢtirakını artırmalıdır. Azərbaycanda vətəndaĢ cəmiyyəti hələ tam yetkin deyil, o, institusional poten-

sialının artırılması və konsolidasiya kimi ağrılı proseslərdən keçir. Eyni zamanda, vətəndaĢ cəmiyyəti 

öz siyasi təmayülü və hökumətlə əməkdaĢlıq dərəcəsi baxımından qütbləĢib. Beynəlxalq təcrübədə 

tez-tez rast gəlinən, bir neçə təĢkilatın ümumi məqsədlər ətrafında birləĢərək yaratdığı forum, plat-

forma və ya koalisiya kimi geniĢ anlayıĢlar Azərbaycan qanunvericiliyində mövcud deyil. Lakin 

qanunvericilikdə ―ittifaq‖ kimi təĢkilati-hüquqi forma nəzərdə tutulmuĢdur ki, bu da bir neçə hüquqi 

Ģəxslərin birləĢməsini mümkün edir. QHT birlikləri öz hədəflərinə çatmaq, maliyyə əldə etmək 

məqsədilə ictimai birlik formasında qeydiyyatdan keçməyə cəhd edirlər, çünki bu həm qanun-

untələbidir, həm də donorlar tərəfindən maliyyələĢmək üçün bir qayda olaraq QHT-lərin hüquqi 

qeydiyyatı ilkin Ģərtdir. QHT-lər aldıqları qrant vəsaitlərini də rəsmi olaraq qeydiyyatdan 

keçirməlidirlər (5, s.4). 

QHT-lərin fəaliyyət göstərməsi üçün qeydiyyatdan keçməsini Azərbaycan qanunvericiliyində 

açıq tələb edən müddəa əvvəllər mövcud deyildi, lakin 15 fevral 2013 tarixində Milli Məclis Qrant 

haqqında və QHT-lər haqqındaqanunlara bir sıra dəyiĢikliklər edərək QHT-lərin fəaliyyət göstərməsi 

üçün qeydiyyatdan keçməsi Ģərtini açıq Ģəkildə təsbit etdi. 15 fevral 2013-cü il tarixində Ġnzibati 

Xətalar Məcəlləsinə edilən dəyiĢikliklərə görə isə 200 manatdan artıq vəsaitlər üçün donorla qrant 

müqaviləsi imzalanmalıdır; qrant müqaviləsi olmadan maliyyə vəsaiti və ya baĢqa maddi formada 

yardımın qəbul edilməsinə görə inzibati xətanın bilavasitə obyekti olmuĢ vəsait və əĢyalar müsadirə 

olunmaqla vəzifəli Ģəxslər 2,500 manatdan 5,000 manatadək, hüquqi Ģəxslər isə 8,000 manatdan 

15,000 manatadək miqdarda cərimə ediləcək. Qanunla QHT-lərin öz fəaliyyət istiqamətləri 

çərçivəsində fəaliyyətinə müstəqillik verilir. Qeyri-hökumət təĢkilatı Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyi ilə qadağan olunmayan və qeyri-hökumət təĢkilatının nizamnaməsində nəzərdə tu-

tulan məqsədlərə zidd olmayan, ölkə daxilində və xaricdə hər hansı fəaliyyət növünü həyata keçirə 

bilər.Qanunda qeyd olunur ki, qeyri-hökumət təĢkilatının hüquqları bütün dövlətorqanları tərəfindən 

qorunur. Qanunda eyni zamanda göstərilir ki, dövlət orqanları qeyri-hökumət təĢkilatlarına maliyyə 

və baĢqa formalarda yardım edə bilərlər. Bununla yanaĢı qeyri hökumət təĢkilatlarının fəaliyyətini 
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dayandırmaq üçün imkanlar artırılıb. Belə ki, son dəyiĢikliklərdən sonra bir il ərzində ikidən çox 

yazılı surətdə xəbərdarlıq və ya pozuntuların aradan qaldırılması haqqında göstəriĢ verilərsə QHT 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müraciəti əsasında məhkəmənin qərarı ilə ləğv edilə bilər ( 5, 

s.12). 

Sonda yuxarıda yazılanları yekunlaĢdıraq Azərbaycanda bütün qeyri-hökümət təĢkilatları üçün 

vacib olacaq tövsiyyələri qeyd etməyi doğru sayıram: Bölgələrdəki QHT-lərin və təĢəbbüs qru-

plarının fəaliyyət qabiliyyətini artırmaq məqsədilə Bakıda yerləĢən QHT-lər tərəfindən bölgələrdəki 

yerli fəallarla koalisiya qurmaq, onları öz yerli tərəfdaĢlarıkimi qəbul etmək; Ġllik maliyyə auditləri 

aparmaq və bu məlumatları ictimaiyyətlə bölüĢməklə QHT-lərin Ģəffaflığının artırılmasına nail 

olmaq; Sistemli özünənəzarət təcrübəsi tətbiq etmək, davranıĢ kodeksi qəbul etmək; Ümumi maraqlar 

naminə ĢəbəkələĢməni geniĢləndirmək; QHT-lər ilə özəl sektor arasında əməkdaĢlıq səylərin tək-

milləĢdirilməsi istiqamətində fəal çalıĢmaq ( 9, s.26). 
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THE BEGINNING OF A NEW WORLD ORDER 

 

 In the article, is mentioned aboutthe beginning of a new world order, the identifying ofstrategies 

in the shape of this change, changesfor the world since 2014, the fighting of the superpower struggles 

as the USA, Russia, China and states which claims to be a superpower. 

Keywords: A New World Order, the strategy of the USA, the factor of China, Japan and Russia 

in a new world order. 

 

Sovetlər Birliyinin 1991-ci ildə çöküĢü və soyuq müharibənin sona çatması beynəlxalq sistemdə 

bəzi dəyiĢiklikləri özü ilə gətirdi. 1991-ci il eyni zamanda: Yapon möcüzəsinin sona çatması: Çinin 

sürətlə böyüyən, ixracata əsaslanan iqtisadiyyat ilə Yaponiyanın yerini tutmağa baĢlaması: Avropa 

Birliyini quran Maastrix anlaĢmasının formula edilməsini və ABġ liderliyindəki koalisiya gücünün 

Küveyti Ġraqdan xilas etmək üçün müharibəyə girməsini təmsil edirdi. Soyuq müharibənin baĢa çat-

ması beynəlxalq sistemdə 500 ildir davam edən Avropa çağını bitirdi. Artıq heç bir Avropa ölkəsi 

iqtisadi, siyasi və hərbi cəhətdən super güc olmağa qadir deyildi. ABġ özünün hegemoniyasını 

sürdürməyə baĢladı və qlobal miqyasda super güc ola biləcək yeganə dövlətə çevrildi. Lakin Çin 

sürətlə böyüyən iqtisadi gücü ilə Amerikaya rəqib ola biləcəyini sübut etməyə çalıĢırdı sanki. Ġlk dü-

nya müharibəsi 1914-cü ildə baĢladı və 1918-də bitdi. Həmin müharibədən 102 il vaxt keçsədə, 21 

əsrin ikinci onilliyi olsa da, 3-cü dünya müharibəsi günümüzdə hələki real görünmür. Müharibələrin 

dəyiĢməz aktyoru olan Rusiya artıq böyük bir güc deyil, Avropanın əsgəri gücü də siyasi gücü ilə 
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tarazlıq halında deyil. Müharibə meydanları olan Yaxın ġərq, Latın Amerikası və Afrika isə yerli 

savaĢlarla məĢğul ikən, böyük müharibə harada gizlənib? Əgər bir-birinə rəqib iki güc arasında 

sürətlə böyüyən rəqabət varsa, onda müharibə qaçılmaz hala gəlir. Bu rəqabət qlobal olaraq tarixdə 

15 dəfə yaĢanmıĢ və 11-i böyük müharibə ilə bitmiĢdir.(4,s.400).  

ABġ və Çin arasında, enerji paylaĢımında baĢ verən sıfır toplamlırəqabət və inamsızlıq, baĢqa 

ölkələri də içinə çəkəcək bir girdaba çevrilmə potensialına sahibdir. Soyuq müharibə Amerikanın dü-

nya liderliyinə imkan yaratmıĢ və demokratik dünya adı altında özünə uyğun rejimləri qurmasına im-

kan yaratmıĢdır. Soyuq müharibənin bitməsi ilə Ata BuĢ tərəfindən açıqlanan Yeni Dünya Düzəni 

konsepti əslində 1930-cu illərin Hitlerindən alıntı idi.(6,s.2) 1990-cı illərdə ABġ-a yönələn nə bir 

təhdid nə də bu təhdidə yönələn bir strategiya vardı. 11 sentyabr 2001-ci ildən sonra Ġraq və 

Əfqanıstan müharibələrində təxminən 2 trilyon dollar xərcləyən ABġ, bu müharibələrdə təqribən 

6000 hərbçi itirdi. Bir çox amerikalı üçün Obama dönəmi Amerikanın zəifləməsi dövrü hesab edilir. 

17 trilyon dollar borcu olan Amerikanın 313 milyonluq əhalisinin 50 milyonu hələ də yemək kupon-

ları ilə yaĢamaqdadır. Vilsonçu idealizm ilə ehtiyatlı realizm arasında qalan Obama doktrinası çevi-

klik baxımından çox zəifdir. Əfqanıstandan yaxasını qurtarmağa çalıĢan ABġ qlobal üstünlük və 

qlobal tək lider olma arasında necə bir mövqe əldə edə biləcəyini hesablamağa çalıĢır. Obama iqtidara 

gələrkən Avropa və Ġslam dünyası ilə münasibətlərə yenidən baxacağına söz vermiĢdi. Amma heç 

birinə əməl etmədi hətta BuĢun politikalarından daha az sapma göstərdi. Bunun səbəbi Obamanın 

fikrini dəyiĢdirməsi ilə deyil birçox Ģeyin əslində Amerika prezidentinin əlində olmaması ilə izah 

olunur. Prezidentə verilmiĢ kimi görünən səlahiyyətlər qabardılır və elə təəssürat yaradılır ki,guya 

prezident nəinki ABġ-ı hətta bütün dünyanı idarə edir. ABġ-ın təhlükəsizlik konsepsiyası yaxın 100 

ildə dəyiĢməmiĢdir. ABġ-ın təhlükəsizlik konsepsiyası, realist bir anlayıĢla Ģərq yarımkürəsindən 

gələcək təhdidlərə qarĢı beynəlxalq sistemdə güc tarazlığını təmin etməkdən ibarətdir. Prezidentin 

strategiyası isə müharibələri qərb yarımkürəsindən, özəlliklə də ġimali Amerikadan uzaq tutmaqdan 

ibarətdir. Bu səbəblə, Ġkinci dünya müharibəsinə qədər izolyasiya siyasəti yeridən ABġ Soyuq 

müharibə ilə birlikdə aktiv olaraq sistemə qoĢulunca, güc tarazlığını qorumaq üçün aktiv müdaxilələr 

sürətli hala gətirildi. 2008-ci ildə seçim kompaniyasi əsnasında Obama aktiv müdaxilələrdən imtina 

edilməsinin və güc tarazlığının qorunmasının regional güclərə həvalə edilməsinin iĢarətlərini verdi. 

Ancaq Əfqanıstan baĢda olmaqla ABġ-ın davam edən hərbi məqsədləri səbəbindən bu strategiyaya 

keçilmədi. ABġ-ın qlobal gücünü itirməsi anarxiyanı da arxası ilə gətirməkdədir. Amerika son 20 ildə 

bunları öyrəndi: əsgərlər müharibələri qazanmaq üçün lazım olsa da, əsas hədəf olan razılıq əldə etmə 

üçün heç bir fayda verə bilmirlər. Bu səbəbdən Obama yumĢaq güc yanında ―ağıllı gücə ― keçdi və 

sərt güc üçün regional problemlərə minimum əsgəri müdaxilə anlamında ―cərrahi vuruĢ‖ doktrinasını 

tətbiq etməyə baĢladı. Ərəb hərəkətlərinin arxasında ağıllı güc istifadə olundu. Hərbi olaraq Livyada 

geridən idarə edən ABġ, Suriyada yeni doktrina çərçivəsində hərəkət etdi. Bu doktrina eyni zamanda 

Afrikadan Monqolustana pilotsuz uçuĢ təyyarələri ilə 10 ildir ―hədəfli öldürmə sistemi‖ adı altında 

həyata keçirilən terrorla mübarizənin əslində isə təsadüfi insan ovunun digər bir tətbiqi sahəsi oldu. 

Hal-hazırda ABġ-ın xüsusi təyinatlıları aramızda gəzir, NSA və CĠA bütün dünyada özünə hədəf ax-

tarır. Xüsusi təyinatlılar ABġ-ın əlində hal-hazırda ən ucuz və effektli oyuncaq hesab olunur. 

Asiyanın əsas əjdahaları hesab olunan Yaponiya və Çin arasındakı rəqabət də yeni dünya düzənin 

formalaĢmasının əsas tərkib hissələrindən hesab olunur. Qlobal iqtisadi böhran və durğunluq fonunda 

Uzaq ġərq regionu dünya iqtisadiyyatının lokomotivinə çevrilməkdədir. Region ölkələri bir –birləri 

ilə sıx tarixi bağlara malikdirlər. Bununla belə regionda liderlik uğrunda mübarizə tez-tez münasi-

bətlərin gərginləĢməsinə səbəb olur. Bölgədə gedən geosiyasi proseslərin axarına təsir edən ən 

mühüm faktor Yaponiya və Çin amilidir. Ġki ölkənin iqtisadi mübarizəsini kəskinləĢdirən əsas faktor 
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isə ərazi mübahisələridir. ġərqi-Çin dənizində yerləĢən 7 kvadrat kilometrlik və insan yaĢayıĢı olma-

yan 8 kiçik adaya sahiblənmək uğrunda keçən əsrin 70-ci illərindən baĢlayan mübarizə hələ də 

səngimək bilmir. Hazırda Yaponiyanın nəzarəti altında olan adalar 19-cu əsrin axırlarına qədər Çinə 

məxsus olub. Çinin Diaoyu və Yaponiyanın Senkaku adlandırdığı adalara sahiblik uğrunda mübarizə 

uzun illər prinsipial əhəmiyyət kəsb etməyib. Lakin sonradan ərazidə neft ehtiyyatlarının olması aĢka-

ra çıxdıqdan sonra yanacaq ehtiyyatları baxımından kasıb olan Çin və Tayvan əraziyə iddialar irəli 

sürməyə baĢladı. Bölgədə hərbi və iqtisadi maraqları olan supergüc ABġ bu mübarizədə Yaponiyanı 

dəstəkləyir. Qərbin birqütblü dünya düzəni formalaĢdırmaq istəyini Rusiya və Çin poza bilər. Çünki 

bu ölkələr hərbi qüdrətinə görə ilk üçlüyə daxildir. Yaponiya texnoloji və iqtisadi baxımdan dünyanın 

ikinci ən yüksək inkiĢaf etmiĢ ölkəsi olmasına baxmayaraq, hərbi və siyasi cəhətdən rəqiblərindən 

geri qalır. Rusiya isə fövqəldövlət olmaq uğrunda gedən mübarizədə yalnız hərbi və siyasi imkanlara 

malikdir. Ġqtisadi cəhətdən Yaponiya, ABġ və Çindən çox geri qalır. ABġ –Yaponiya ittifaqı Asiya 

Sakit okean bölgəsində Qərb təhlükəsizlik layihəsinin ana daĢlarından birisi, Trans-Sakit okean 

ortaqlığı isə bu ortaqlığın gələcəkdə təməli olacaqdır Ġqtisadi cəhətdən Yaponiyanın hal-hazırda əsas 

problemləri arasında: ÜDM-in iki qatından çox dövlət borcu və iqtisadi artım tempinin aĢağı ol-

masıdır. 2013-cü ildə dövlət borcu ÜDM-in 240 faizini təĢkil edirdisə bu göstəricinin 2050-ci ildə 

500 faizə çatacağı gözlənilir. BaĢ nazir olarkən Abenin yapon xalqına sözü iqtisadiyyatı can-

landırmaqdı və 2014-cü ilin ilk rübündə ÜDM-in böyüməsi 5.9 faiz təĢkil etdi.Yaponiya ABġ və 

Avropa ordularınarobot texnologiyası sahəsində önəmli dəstək verməklə yanaĢı dünya miqyasında 

sənaye robotlarının 70 faizini ixrac edir.  

Yüz illərdir ki, Avropadakı böyük güclər arasındakı güc bərabərliyi ―güc tarazlığı‖ deyə 

adlandırı-lan sistem ilə yadda qaldı. Qitədə baĢ verən müharibələr sistemin çöküĢünə səbəb oldu. 

Qısaca, geopolitik bərabərlik Avropada iĢə yaramadı. Halbuki, 14 -19 yüzilliklər arasında ġərqi 

Avropada təkhakim gücün Çin olması, bu coğrafiyaya uzun müddətli sabitlik gətirdi. Beynəlxalq 

əlaqələr jarqonunda tarixi olaraq Avropadakı təhlükəsizlik sistemi‖anarxiya‖, digəri isə ―iyerarxiya‖ 

olaraq adlandırıldı (5.s,3). 

Həyatımız boyunca insanların və ölkələrin bərabər olmasını müdafiə edərkən, beynəxalq ortamda 

bərabərlik xaos gətirməkdə, zorbanın hakim olduğu iyerarxiyada isə zəruri bir sülh yaĢanmaqdadır. 

Obamanın seçimlər əsnasında istifadə etdiyi əsas Ģüar ―Ġrəli‖ idi. Əslində ―irəliçilik‖ 200 ildən çox 

müddətdir ki, Sol düĢüncənin bərabərlik anlayıĢından sonra ən çox istifadə etdiyi məfhumdur. Ġqtisadi 

bərabərlik çox insanı ətrafına toplayan bir ideal halına gəlmiĢdir. Bərabər bölgü Sosioalizmin təməl 

anlayıĢıdır. Bərabərsizliyin normadan çox olması Hegemoniya deməkdir. Roma, Ġngiltərə, Avstriya-

Macarıstan və Osmanlı imperiyaları dövrünün hegemon dövlətləri hesab olunurdular. Onlar iĢğal 

etdikləri ölkələri talan etməklə yanaĢı sabitlik və dinclik də gətirmiĢdilər. 21-ci əsrə qədər hegemoni-

ya anlayıĢı çox dəyiĢib. ĠĢin içinə yumĢaq güc və ağıllı güc girdi. Özəl hərbi Ģirkətlər əsgərlərin iĢini 

üstələdi. ĠnkiĢaf edən texnologiyalar bütün dünyanı dəyiĢdi. Bü gün kütləvi informasiya vasitələri in-

sanlara müəyyən dairələrə sərf edən informasiyaları asanlıqla ötürür. Məkan və zaman artıq formal 

xarakter daĢıyır. Ġnternetə çıxıĢı olan hər bir istifadəçinin dünya artıq sanki ovucundadır. Soyuq 

müharibə dövründə yaradılan BMT və Nato bu gün artıq əvvəlki qədər iĢə yaramır.  

20-ci əsrin sonlarından baĢlayaraq ġərqi Avropanın Slavyan ölkələrinin o cümlədən Ukraynanın 

Avropa inteqrasiya olunması Rusiyaya vurulmuĢ ən böyük zərbə idi. Ġngilislər ġərqi slavyanları daha 

çox fransızlar və almanların ətrafında cəmləĢdirdi (5, s.3).  

 Ġngilis dünyası hal-hazırda Slavyan dünyası və onun rəhbəri Rusiyaya qarĢı mübarizəni iki 

istiqamətdə aparır; birincisi Nato təĢkilatı vasitəsilə, ikincisi, Avropa Ġttifaqı. Bu siyasətin əsası Ġkinci 

dünya müharibəsindən sonra qərb dairələri tərəfindən qoyulub. ġərqi Avropanın slavyan ölkələrinin 
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Nato-ya cəlb edilməsinin əsas məqsədi, bu ölkələrin Rusiya ilə hərbi ittifaqına imkan verməməkdir. 

Ġngilis dünyasının rəhbəri olan ABġ bu yolla slavyanlar arasında birliyin qarĢısını almağa çalıĢır. 

Ġngilis dünyasının slavyan dünyasına qarĢı istifadə etdiyi ən effektiv mübarizə metodlarından biri də 

iqtisadi metoddur. Çünki Ġngilis dünyasının rəhbəri olan ABġ-ın iqtisadi gücü Slavyan dünyasının 

rəhbəri olan Rusiyanın iqtisadi gücündən 8 dəfə çoxdur. ABġ ġərqi Avropanın slavyan ölkələrinin 

Avropaya inteqrasiyasına ona görə çalıĢır ki, bu dövlətlərin iqtisadi müstəqillikləri azalsın. Əgər bu 

dövlətlər tam iqtisadi müstəqillik əldə etsələr onda Rusiyaya daha çox meyilli olacaqlar, bu isə Rusi-

yanın müttəfiqlərinin sayını artıracaq. Super güc olmaq üçün əsas faktorlardan biri də müttəfiqlərin 

sayının çox olmasıdır. ABġ çalıĢır ki, iqtisadi və siyasi metodlarla Rusiyanı müttəfiqlərdən məhrum 

etsin. Ancaq bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, ġərqi Avropanın slavyan ölkələrinin qərbə inte-

qrasiyası onların iqtisadi müstəqilliklərini azaltsa da, iqtisadi güclərini artırır. Bu amil isə həmin ölk-

ələrin təkrar Rusiya ilə yaxınlaĢmasına səbəb ola bilər. 

1995-ci ildə təsdiq olunan ― Rusiya Federasiyasının Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iĢtirakçıları 

olan dövlətlərlə Strateji kursu‖ adlanan sənəddə göstərilirdi ki, Rusiya postsovet məkanı ərazisində 

iqtisadi münasibətlərin və yeni siyasi sistemin formalaĢmasında əsas arbitr rolunu oynamalıdır. 

Gömrük ittifaqının geniĢləndirilməsinə nail olmaq, eyni zamanda valyuta ittifaqı yaratmaq lazımdır.  

Gələcək dünya düzəninə aid fikirlərin irəli sürülməsi daha çox tədqiqatçının baxıĢlarına və 

gümanına, təxmini fikirlərinə əsaslanır. Gələcəyin proqnozlaĢdırılmasını iqtisadi, siyasi, hərbi və 

digər kriteriyalar əsasında aparmaq olar. Əminliklə qeyd edə bilərəm ki, qurulacaq gələcək dünya 

düzənində də aparıcı faktor güc amili olacaqdır. Müqayisədə fərqlənən güclü tərəf nisbətən zəif olan 

tərəfi öz ətrafında birləĢdirəcək. Gələcək dünya düzəni də mövcud dünya düzəni üzərində dəyiĢi-

kliklərlə formalaĢan mühiti əks etdirəcək. Geosiyasi güclər arasında rəqabət daha da kəskin xarakter 

alacaq. Güman edirəm ki, Avrasiya nəhəngləri Çin və Rusiyanın ABġ-la mübarizəsi daha amansız 

xarakter alacaq. Bu rəqabət eyni zamanda tərəflərin inkiĢafına səbəb olacaq. Bu gün artıq Çin ÜMM-

in həcminə görə dünya liderinə çevrilib və dünyanın ən böyük ixracatçısıdır. Ġqtisadi sahədə dünyada 

qərbin ən təhlükəli rəqibi hesab olunur. Çoxsaylı iqtisadi mərkəzlərin formalaĢması, dünyanın əsas 

siyasi mərkəzlərinin meydana gəlməsinə səbəb olacaq. Avrasiyada bu rəqabət mübarizəsinin baĢlıca 

olaraq iki baza istiqaməti həyata keçəcək; Rusiya mərkəz olmaqla-Avrasiyanın Ģimalından cənubuna 

və qərbinə doğru proseslər; Çin mərkəz olmaqla materikin qərbinə və cənubuna doğru və əks 

istiqamətli geosiyasi nüfuz cərəyanları. ABġ Pakistan, Əfqanıstan, Hindistan, Türkiyə və Ġran kimi 

Asiya ölkələrindən istifadə etməklə Rusiya və Çinin nüfuz dairəsinin geniĢlənməsinin qarĢısını 

almağa çalıĢır. Lakin Rusiya və Çinin gələcəkdə daha da güclənməsi ABġ-ın qlobal rəqabətdə 

nüfuzunu aĢağı endirəcək. 22-ci əsr dünyada Avrasiya mərkəzli düzən sistemi formalaĢacaq. 

 2013-cü illə birlikdə Soyuq müharibə sonrası dönəmin 11 sentyabr 2001 ilə təyin olunan 

paradiqmalarını bir kənara buraxır və yeni dünya düzəninə yelkən açırıq. Çünki artıq yaĢadığımız dö-

vrü 11 sentyabr sonrasının qaydaları ilə izah etmək mümkün deyil. Yeni dövrün əsas xüsusiyyətləri 

aĢağıdakı Ģəkildə sadalana bilər.  

-Strateji böyük güc mücadiləsinin Asiya-Sakit okean bölgəsinə keçməsi, baĢda Çin olmaqla 

bölgə dövlətlərinin hərbi gücünü sürətlə artırması, 

-ABġ-ın aktiv güc balansı strategiyasını tərk edərək, müdaxilələri regional güclərə buraxması, 

Avropadan uzaqlaĢaraq özünə yeni regional müttəfiqlər axtarması, 

-Soyuq müharibə dövründə yaranan beynəlxalq təĢkilatların öz nüfuzlarını itirmələri və regional 

güclərin önə çıxmağa baĢlaması. (10,s.5) 

Yeni dünya düzənində güc balansının necə bir Ģəkil alacağını ABġ-Çin rəqabəti qədər; Rusiya, 

Avropa birliyi və Yaponiyanın iqtisadi və siyasi mövqeyi müəyyən edəcəkdir. GediĢat çoxqütblüyə 
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doğru olub, bugünkü 1+4(ABġ+Çin, AB, Rusiya, Yaponiya)Ģəklinə; həmçinin 0+5 və ya 2+3 for-

masına çevrilə bilər.(2,s.220) 

Son 20 ildə hərbi texnologiya sahəsində Amerika, Rusiya və Avropa ölkələrinə çatmağa çalıĢan 

Çin, çox zəif bir Ģəkildən bugün onlara rəqib ola biləcək bir arsenala sahibdir. Bugün Çin müdafiə 

texnologiyası bir sıra sahələrdə Rusiyanı geridə qoyub. Çinin böyük strategiyası Amerikanı 

zəifllətməklə yanaĢı, onun dənizlərə bağlı iqtisadi böyüməsini də artırmaqdadır. Lakin Çinin qonĢu-

ları onun sürətli inkiĢafına qısqanclıqla yanaĢırlar ki, bu da inkiĢaf yolunda əngəllərin yaranmasına 

səbəb olur. ÇXR 2013-cü ildə hərbi büdcəsini 12.3 % artırıb və hərbi büdcəsi 126 mlrd.dollar olub. 

2015-ci ildə hərbi büdcə 145, 2016-cı ildə isə 215 milyard dollara çatıb. Lakin hərbi büdcənin 

həcminə görə ABġ-dan çox geridə qalır. Amerikada bu göstərici 596 milyard dollar təĢkil edir.  

Amerika hal-hazırda yeganə fövqəldövlət statusunu fikrimcə itirməkdədir. ABġ-ın əsas rəqibləri 

Asiyada qitəsindədir. Zbiqnev Bjezinskinin fikirləri bu gün öz təsdiqini reallıqda göstərir. Asiyada 

regional hegemonluq uğrunda mübarizə getdikcə daha sərt xarakter alır. Çin artıq regionallıqdan xilas 

olub və beynəlxalq arenada Rusiya ilə birlikdə Qərbin əsas rəqibinə çevrilib. Yaponiya, Hindistan və 

Cənubi Koreya da regional mübarizənin əsas obrazlarından hesab olunur. 2012-ci ildə Abenin Ya-

poniyanın baĢ naziri olması ilə Yaponiyanın xarici siyasətində məzmun dəyiĢikliyi baĢ verdi. 2013-cü 

ildə Yaponiya höküməti bir neçə strateji xarakterli sənəd qəbul etdi. Onlardan ―Milli təhlükəsizlik 

strategiyası‖ və ―Milli müdafiənin əsas istiqamətləri proqramı‖ daha çox marağa səbəb oldu. 

Mütəxəssislər Yaponiyanın milli təhlükəsizlik strategiyasını qəbul etməsini xüsusi vurğulayırlar. 

Müasir tarixdə bu Tokio üçün ilk belə hadisədir. Yaponiya hərbi xərclərin həcminə və hərbi gücünə 

görə dünya ölkələri arasında ilk onluğa daxildir. Hərbi xərclərin həcmi 2015-ci ildə 40.3 milyard dol-

lar təĢkil edib. Bəzi mütəxəssislərin fikrincə, Abenin aktiv pasifizm siyasəti yaxĢı heç nə vəd etmir. 

BaĢ nazirin Yaponiyanın xarici siyasətini dəyiĢməsi regiondakı kövrək qüvvələr balansını poza bilər. 

Asiya geosiyasi aspektdə dilemma qarĢısındadır. Abenin aktiv pasifizm siyasəti onun bir fraqmenti-

dir. Bütövlükdə region dövlətlərinin xarici siyasətində transformasiyaların Ģahidi oluruq. Onları 

birləĢdirən ümumi cəhət fikrimcə millətçiliyin güclənməsidir. Bu faktorun Regionu müharibə 

ocağına, yoxsa sülh mənbəyinə çevirəcəyini isə sənədlər deyil, tarixi proseslər göstərəcək.  

Hal-hazırda yeni dünya düzəninin formalaĢmasında əsas pay sahibi super güclər hesab olunur. 

Dünyanın 10 super güc dövləti kimi fikrimcə ABġ, Çin, Rusiya, Yaponiya, Fransa, Ġngiltərə, Hin-

distan, Almaniya, Braziliya və Türkiyəni göstərmək olar. Bir nömrəli supergüc Amerikadır. Çünki 

ABġ həm siyasi, həm də iqtisadi cəhətdən dünya lideridir və dünya iqtisadi əlaqələrinin yaradıl-

masında generator rolunu oynamaq iddiasındadır. Lakin bu iddianı ABġ gerçəkləĢdirə bilməyəcək və 

iddia arzu olaraq qalacaq. Buna Asiyanın iqtisadi lokomotivi olan Çin maneçilik törədir. ABġ-ın bir 

nömrəli kreditoru olan Çinə 1.4 trilyon dollar dövlət borcu var. Borcların artması ABġ-ın Çindən 

asılılığını artıra bilər.  

Ümumdünyada, dünya nizamının formalaĢmasındakı proseslərdə birinci növbədə ingilis dü-

nyasının təsiri qalacaq və uzun müddət davam edəcəkdir. Okeanlarda və kontinental materiklərdə 

ingilis dünyasının təsiri böyük olacaq. Ərəb dünyası ingilis dünyasının tərkibində olacaq və onlardan 

Türk-Slavyan dünyasına qarĢı istifadə olunacaq.(1,s.449) Çin ġərqi Asiya regionun hegemonuna 

çevriləcək və ingilis dünyası bu hegemonluğa son qoymaq üçün Yaponiya və Cənubi Koreya ilə 

əlaqələri daha da möhkəmləndirməyə çalıĢacaq. Lakin Ģəxsi qənaətimə görə Yaponiya 1945-ci il had-

isələrini heç vaxt unutmayacaq və yapon xalqının ingilislərlə müttəfiqliyi əbədi ola bilməz. Yaponiya 

Çinlə münasibətlərinin daha da yaxınlaĢmasına önəm versə daha düzgün addım olar. Cənubi Asiya 

nəhəngi olan Hindistan da yeni dünya düzənində öz yerini tutmağa çalıĢacaq. Lakin fikrimcə, Hin-

distan və Pakistan kimi ölkələr həm ingilislər, həm də Çin sivilizasiyası ilə normal münasibətləri 
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qoruyub saxlayacaq. Ümumilikdə götürəndə Asiayada Çinin təsiri 21-ci əsrin sonu 22-ci əsrin 

əvvəllərində proqnozlara görə, qərb sivilizasiyasının təsirindən çox olacaq.  

 Mason lojasının nəzəri əsaslarını hazırlayan Albert Pikenin 1871-ci il tarixli məktubuna nəzər 

salmaq fikrimcə maraqlı olar. Pike məktubunda Yeni dünya nizamının bərqərar olmasını və dünyanı 

fəth etmək planını açıqlamıĢdır. O, məktubunda 3 dünya müharibəsinin baĢ verəcəyini proqno-

zlaĢdırırdı. Birinci dünya müharibəsi olmalı və yerdə bütün imperiyalar dağılmalıdır. Biz bu fikrin 

təsdiqini 1914-18-ci illərdə baĢ verən müharibənin nəticəsində öz təsdiqini tapdığını gördük. Pikenin 

fikrincə, Ġkinci dünya müharibəsində alman millətçiləri ilə dinsiz kommunistlər bir-birinə qarĢı qoyu-

lacaq və müharibənin son məqsədi isə Fələstində Ġsrail dövləti yaratmaq olacaq.(1948-ci ildə Ġsrail 

dövləti yarandı) Üçüncü dünya müharibəsi isə Pikenin fikrincə, müsəlmanlarla yəhudilər arasında 

olacaq və bütün dinlər məhv olub gedəcək(7,s.120). 

Mənim Ģəxsi fikrimcə gəlincə isə Pikenin sonuncu fikri bir qədər reallıqdan uzaqdır və sanki uto-

pik xarakter daĢıyır. Yeni dünya düzəni adı altında dünyada insanlar arasında dinsizliyi təbliğ edərək 

onları sanki robotlaĢdırırlar. Robotların sayının artması isə insan cəmiyyətini deqradasiyaya apara 

bilər. Bu gün dini don geyinən ĠġĠD kimi terrorçu təĢkilatlar da öz düzənlərini qurmaq istəyən qərbin 

maraqlarına xidmət edir. Müxtəlif ideologiyalar vasitəsilə insanları ideologiya əsirinə çevirməklə on-

ları qul halına salıb, sanki hər Ģeyi dağıtmağa çalıĢan barbara çevirirlər. Dünyada bir xaos yaradıb 

səssiz silahlar ilə müxtəlif epidemiya və xəstəliklər yayıb insan nüfuzunu azaltmağa çalıĢır-

lar(9,s.224).  

Amma məncə Pikenin məktubunda olan fikirlərin reallaĢması mümkün olmayacaq. BəĢər sivili-

zasiyası yaranandan bu günə qədər öz düzənlərini qurmağa çalıĢan insanlar və müxtəlif dairələr olub. 

BəĢər tarixi müharibələr tarixidir. Çünki fərqli düzən qurmaq istəyən qütblər toqquĢur. Ona görə də 

dünyada nə vaxtsa vahid bir idelogiyanın təsiri ilə bütün dünyanı fəth etmək ideyası mənim fikrimcə 

reallaĢa bilməz. ReallaĢsa belə heç vaxt uzunömürlü ola bilməz. Hal-hazırkı düzənimizdə qərb dü-

nyası ağalıq edir. Bu da onunla bağlıdır ki, ingilis dünyası beyinləri demokratiya və bərabərlik ideyası 

ilə iĢğal edib. Hal-hazırda dünyamız elə bir Ģəklə gəlib çatıb ki, yeni dünya düzənində öz hegemon 

yerini tutmaq istəyənlər sərt gücdən daha çox yumĢaq-mülayim gücdən istifadə etməlidirlər. ABġ 

artıq bu reallığı dərk edib və bəzi siyasi proseslərdə və münaqiĢələrdə əsas rolu icra etsə də pərdə arx-

asında gizlənərək bu funksiyanı yerinə yetirir. Dövlət fövqəldövlət statusunu almağa iddialıdırsa ilk 

növbədə dünyaya ideya ixrac etməlidir. Məsələn Yaponiya və Almaniya kimi ölkələr iqtisadi möcüzə 

nümayiĢ etdirsələr də, heç vaxt SSRĠ və ABġ kimi dünyaya ideya ixrac edə bilmədilər. Ona görə də 

siyasi proseslərdə daim ikinci planda, ABġ və SSRĠ kimi ölkələrin kölgəsində qaldılar-siyasi arenada. 

Bu gün Yaponiya və Almaniya siyasi çəkisinə görə supergüclərdən geri qalırlar. Yeni dünya düzəni 

ilk növbədə çoxqütblüyə qarĢıdır. Buna görə də qərbdə Çin faktoru narahatlıqla qarĢılanır. Hətta bu 

siyahıya Hindistanı da aid etmək olar. Lakin Hindistan hələ də sosial problemlərin girdabında qaldığı 

üçün yaxın 10 il ərzində Hindistan təhlükəsi real görünmür. Proqnozlara görə 2050-ci ildə Hindistan 

iqtisadi gücünə görə yalnız Çindən geri qalacaq. Bu zaman qərb dünyasının lideri olan ABġ 3-cü 

yerdə qərar tutacaq(8,s.51). 

Gözü qaradəsmalla bağlı adam stulda oturub. Ġki kiĢi(Des və Leonel) ona baxır. 

Des. Bu adamın kim olduğunu bilmək istəyirsən?  

Lionel. Nə?  

Des. O, heç ağlına da gətirmir ki, biz onunla nə edəcəyik. 

Lionel. Hə, yatsa yuxusuna da girməz.  

Des. O, bizim ona edə biləcəklərimizdən heç birini bilmir.  

Lionel. Edəcəklərimizdən xəbəri yoxdur.  
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Des. Əlbəttə, edəcəklərimizdən xəbəri yoxdur. (Sükut). Onların bəzilərini edəcəyik.  

Lionel. Bəzən də hamısını edirik.  

Des. Hansı effektiv oldu, onu da edirik.  

Lionel. Ən əsaslarını.  

Onlar kiĢiyə baxırlar. O, sakitcə oturub(3,s.4).  

Bu dialoq Harold Pinterin Yeni dünya düzəni adlı pyesindən bir parçadır. Burada Des və Leoneli 

obrazlı olaraq dünya siyasətini müəyyənləĢdirən aktorlar hesab etmək olar. Stulda oturan kiĢi isə hər 

Ģeydən, baĢına nə gələcəyindən xəbərsizdir. 

Lionel. Özümü çox əxlaqlı, namuslu insan hesab edirdim.  

Des. Düz edirsən. Haqlısan. Bilirsən niyə?  

Lionel. Niyə? 

Des. Çünki, dünyanı demokratiya üçün təmiz saxlayırsan. (Onlar bir-birinin üzünə baxırlar). 

Sənin əlini sıxmalıyam. (Des onun əlini sıxır. Sonra o barmağı ilə stulda əyləĢən adamı göstərir). Bəs 

indi o... (Saatına baxır)... otuz beĢ dəqiqəyə...  

 Son dialoqdan belə qənaətə gəlmək olar ki, stulda oturan Ģəxs SSRĠ vətəndaĢıdır.O, vaxtilə dü-

nyaya kommunizm ideyalarını ixrac etdiyi üçün söz haqqına sahib idi. Ġndi isə Des və Leonel onun 

gələcəyini müəyyənləĢdirəcəklər. 

 

ƏDƏBĠYYAT SĠYAHISI: 

 

1. Nəsibov M, ElĢən. Gələcək Dünya düzəni və geosiyasi mənzərə.Siyasi Proqnozların əsasları. 

Bakı, s.544, 2013 

2. David M. Lampton. The faces of Chinese Power. China,p.384, April 2008 

3. Harold Pinter. The new world order-plays, London, p.5, July 19, 1991 

4. Michael David Evans, ―The American Prophecies‖. Time Warner Book Group, New York 

,p.446, August 2004 

5. Robert D, Kaplan; Anarchy and Hegemony, Stratfor, p.4, April 17, 2013 

6. Victor Davis Hanson: America‘s Big Fat Advantage, National Interest, p.3,March 21,2013 

7. Wells H.G. The new world order, Hesperides press, p.124, 2006 

8. Barton M. Biggs. Hindistan Çinin yerini alacak, Stratejik Analiz dergisi, s.51, Ocak 15, 2007 

9. Kondillak E.B. Ġnsan bilgilerinin kaynağı üzerine deneme, Ġstanbul, s.363, Aralık 2009 

10. Sait Yılmaz. 2014: Yeni bir dünya düzeninin baĢlanğıcı, Politik-Sosyal-Kültürel AraĢtırma-

lar merkezi, s.7, Ocak 24, 2014. 

  



507 
 

Zemfira ƏHMƏDOVA, 

Elmi rəhbər:f.u.f.d, dos, Bakı Dövlət Universiteti 

Nəzrin BABAZADƏ, 

Magistrant, Bakı Dövlət Universiteti 

 

RUSĠYA FEDERASĠYASININ MĠLLĠ TƏHLÜKƏSĠZLĠK SĠSTEMĠNDƏ  

CƏNUBĠ QAFQAZIN ROLU 

 

Bu məqalədə Cənubi Qafqazın Rusiya Federasiyasının Milli Təhlükəsizlik sistemindəki rolu, 

cənubiqafqaz ölkələri ilə bağlı milli təhlükəsizlik istiqamətləri təhlil edilir. Rusiyanın milli 

təhlükəsizlik sisteminin inkişafında ətnosiyasi münaqişələrin rolu göstərilib. 

Açar sözlər: milli təhlükəsizlik, Rusiya, Cənubi Qafqaz, region, ətnosiyasi münaqişə, 

təhlükəsizlik təhdidi, enerji təhlükəsizliyi, münaqişənin həlli. 

 

Земфира АХМЕДОВА, 

д.ф.п.ф.,доц. Бакинский Государственный Университет 

Назрин БАБАЗАДЕ, 

Магистрант, Бакинский Государственный Университет 

 

ЮЖНЫЙ КАВКАЗ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В данной статье рассмотрены место и роль Южного Кавказа в системе национальной 

безопасности Российской Федерации. Проанализированы основные направления политики 

безопасности России в отношении южнокавказских государств. Показана роль этнополити-

ческих конфликтов в формировании и развитии системы национальной безопасности России. 

Ключевые слова: национальная безопасность, Россия, Южный Кавказ, регион, этнопо-

литический конфликт, угроза безопасности, энергетическая безопасность, урегулирование 

конфликта.  

 

Zemfira AHMADOVA, 

PhD, assistant professor, Baku State University 

Nazrin BABAZADE, 

Master, Baku State University 

 

SOUTH CAUCASUS IN THE SYSTEM OF THE RUSSIAN  

FEDERATION NATIONAL SECURITY 

 

This article deals with the place and role of South Caucasus region in the system of the Russian 

Federation national security. The main directions of Russia's security policy in relation to South 

Caucasus states are analyzed. The role of ethno-political conflicts in the system of Russia national 

security formation and development is shown.  

Keywords: national security, Russia, South Caucasus, region, ethnopolitical conflict, security 

threat, energy security, conflict settlement.  

 



508 
 

Обеспечение национальной безопасности страны является приоритетной задачей любого 

общества и государства. Россия, обладающая значительной территорией и геополитическим 

влиянием, испытывает различные угрозы и вызовы безопасности по периметру своих границ. 

Одним из самых неспокойных в социально-политическом, этническом и конфессиональном 

отношениях является Южный Кавказ. Россия издавна рассматривала государства, входящие в 

данный регион, как сферу своего традиционного влияния, а после распада Советского Союза 

он превратился в территорию нестабильности, на которой произошло несколько вооруженных 

конфликтов. В связи с этим важным представляется рассмотрение места и роли Южного Кав-

каза в системе национальной безопасности Российской Федерации, а также политики, направ-

ленной на развитие  взаимоотношений с данными странами, обеспечение стабильности в реги-

оне и урегулирование этнополитических конфликтов.   Для исследования вышеуказанной про-

блемы обратимся к законодательству России. Основополагающую базу системы национальной 

безопасности страны составляют Конституция России, Закон «О безопасности», Закон «Об 

общественной безопасности», «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 г.» (далее «Стратегия»), «Концепция долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 г.», «Военная доктрина Российской Федерации», 

«Концепция внешней политики Российской Федерации» (далее «Концепция»), «Доктрина ин-

формационной безопасности Российской Федерации».   Рассматривая данные докумен-

ты, необходимо отметить, что в современной системе национальной безопасности России не-

достаточное внимание уделено проблеме обеспечения устойчивости этнополитических отно-

шений в странах Южного Кавказа. Даже Стратегия национальной безопасности России до 

2020 г., в которой в наиболее полном виде сформулированы важнейшие направления государ-

ственной политики, страдает изъянами по вопросам о роли этнополитических конфликтов в 

системе внешней и внутренней безопасности страны, подходах к их урегулированию, задачах, 

которые необходимо решить для предотвращения реальных и потенциальных угроз в отноше-

нии стабильности политических систем стран региона. Однако утверждать, что никакой поли-

тики безопасности Россия как региональная держава не проводит, было бы ошибкой.  

Прежде всего, как сказано в «Стратегии», Россия в предотвращении войн и вооруженных 

конфликтов отдает предпочтение политическим, дипломатическим, экономическим и др. не-

военным средствам (8, с.7). Кроме того, Россия стремится содействовать урегулированию 

конфликтов, включая помощь ООН и др. международных и региональных организаций. В свя-

зи с появлением конфликтов в Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии Россия будет 

сохранять общность интересов со странами Южного Кавказа по многим проблемам коллек-

тивной безопасности, таким как противодействие распространению оружия массового уни-

чтожения, борьба с терроризмом и наркобизнесом, решение экологических проблем региона 

(8, с.13). При этом необходимо заметить, что сам факт наличия этнополитических конфликтов 

в Грузии, Армении и Азербайджане способствовал появлению у региональных и нерегиональ-

ных игроков скрытых интересов под предлогом оказания помощи, будь то в виде посредниче-

ства или ведения переговоров в урегулировании этих противоборств.   Исходя из содер-

жания нормативноправовых документов, формирующих систему национальной безопасности 

государства, Россия преследует и выстраивает на Южном Кавказе следующую систему нацио-

нальных интересов: 

 во-первых, выработка эффективных мер и способов урегулирования этнополитических 

конфликтов, предотвращение и борьба с «новыми» или «нетрадиционными» угрозами без-

опасности (экстремизм и терроризм, незаконная миграция, наркотрафик, организованная пре-
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ступность, экологические проблемы региона) с привлечением третьих стран и международных 

организаций; 

 во-вторых, укрепление стратегических позиций на каспийском рынке сырьевых ресур-

сов; 

 в-третьих, занятие позиции экономического лидера в регионе через такие организации, 

как Единое экономическое пространство, Таможенный Союз, Шанхайская организация со-

трудничества; 

 в-четвертых, Россия стремится не допустить появления военных баз на территории 

стран Южного Кавказа в связи с расширением НАТО на Восток; 

 в-пятых, осуществляется развитие и активный поиск оптимальных моделей взаимодей-

ствия между Россией и Южным Кавказом на постсоветском пространстве с целью получения 

влияния в странах Ближнего Востока.  

Есть и другие направления развития политики безопасности России на Южном Кавказе. 

Национальная безопасность Российской Федерации предполагает формирование равноправ-

ных и взаимовыгодных отношенийсо странами и интеграционными объединениями в регионе, 

в повсеместном соблюдении прав и свобод человека, развитии демократии и рыночной эконо-

мики (8, с.5). Без всеобъемлющего учета интересов политико-экономического развития наро-

дов Нагорного Карабаха, Абхазии и Южной Осетии, а также без вложения значительных ре-

сурсов в урегулирование региональных конфликтов невозможно реализовать вышеперечис-

ленные национальные интересы России.Неоднократное упоминание в «Стратегии» понятий 

«экстремизм», «терроризм», «этносепаратизм», «межэтнические конфликты», «религиозные 

конфликты» - свидетельство того, что разрешение конфликтов на юге России является одной 

из главных задач в системе национальной безопасности государства.   Значительным до-

полнением системы национальной безопасности страны в концептуальном плане является 

Концепция внешней политики Российской Федерации, принятая в 2013 г. В ней нашли отра-

жение угрозы и вызовы международной и региональной безопасности, связанные с расшире-

нием НАТО на Восток, политическими событиями и сменой режимов в государствах Ближне-

го Востока и Северной Африки, политическими изменениями в государствах Южного Кавказа 

и Украины (3, с.137). В отличие от предыдущего варианта, в действующей концепции большее 

внимание уделено проблемам обеспечения безопасности в государствах Южного Кавказа.  

Во-первых, как сказано в документе, приоритетной задачей в формировании внешней по-

литики является развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках таких 

форматов как СНГ, ОДКБ, Единое экономическое пространство, Евразийский Союз, их укреп-

ление и развитие стратегического партнерства и союзничества. Формирование таких взаимо-

отношений с южнокавказскими государствами, как следует из текста «Концепции», будет спо-

собствовать развитию различных отраслей жизнедеятельности и обеспечению безопасности (5, 

с.7). В частности, говорится, что строящийся Евразийский Союз «призван стать эффективным 

связующим звеном между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом» (3, с.160).  

Во-вторых, значимым направлением в обеспечении национальной безопасности является 

развитие ОДКБ как важного инструмента поддержания стабильности и обеспечения безопас-

ности в регионе, укреплении механизмов оперативного реагирования, ее миротворческого по-

тенциала и координации деятельности государств-участников ОДКБ. 

 В-третьих, важным приоритетом является урегулирование и разрешение грузино-

абхазского, грузино-югоосетинского и нагорно-карабахского конфликтов мирными, ненасиль-
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ственными средствами, нормализация отношений с Грузией и развитие Абхазии и Южной 

Осетии как независимых государств, укрепление их безопасности (3, с.147).   Говоря о 

других источниках, формирующих политику национальной безопасности, стоит отметить 

официальные выступления Президента России. На наш взгляд, ключевыми являются Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, в которых на публичное обсуж-

дение выносятся проблемы и приоритеты государственной политики. Суть этой политики в 

отношении конфликтов в южнокавказском регионе следующая. 

 Во-первых, современная российская дипломатия опирается на принципы прагматизма, 

предсказуемости и верховенства международного права во взаимодействии со странами Юж-

ного Кавказа (7).  

Во-вторых, Россия выполняла и будет выполнять позитивную роль в сдерживании регио-

нальных конфликтов, основная острота которых была «снята», благодаря российскому вмеша-

тельству, что, как нам кажется, свидетельствует о том, что у России имеются необходимые ре-

сурсы для урегулирования нагорно-карабахского, грузино-осетинского и грузино-абхазского 

конфликтов и что она не намерена допускать на территорию этих стран иностранных миро-

творцев. Конечно, это объясняется стратегическими интересами России, духовно-

культурными связями со странами региона, конфликтный потенциал которого «ликвидиро-

вать» можно при многостороннем участии России. Вопрос заключается лишь в том, хочет ли 

этого она сама.  

В-третьих, Россия укрепляет общее гуманитарное пространство в рамках Южного Кавказа 

и сотрудничает по линии гражданских обществ (7).   Несмотря на проанализированные вы-

ше основные компоненты внутренней и внешней политики безопасности российского госу-

дарства в отношении Южного Кавказа, можно констатировать, что не все положения этой по-

литики реализуемы на сегодняшний день, что во многом связано с наличием политико-

этнических конфликтов, а также способов и методов их разрешения, устраивающих все сторо-

ны. В этой связи, нам кажется, такая ситуация всегда будет представлять потенциальную угро-

зу национальной безопасности России.   Анализируя основные направления политики без-

опасности России на Южном Кавказе, представляется необходимым рассмотрение роли и вли-

яния этнополитических конфликтов на их развитие. Они являются определяющим фактором 

во внутренней политике южнокавказских государств. Новая фаза развития конфликтов в 

Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии (хотя многие их корни можно обнаружить уже 

в период существования Российской Империи, а также Советского Союза) началась с конца 

1980-х гг., что было обусловлено внутриполитическими процессами, имевшими место в СССР. 

Начиная с этого времени, вплоть до сегодняшнего дня линия политического поведения Моск-

вы в отношении этих конфликтов неоднократно менялась, что было связано со сложностями в 

построении демократического государства в России, потерями былого влияния на междуна-

родной арене и ориентацией на западные ценности с их дальнейшей экстраполяцией на рос-

сийскую почву (3, с. 8). 

Политика национальной безопасности России в «южном направлении» была подорвана 

начавшимися в начале 1990-х гг. вооруженными конфликтами между Арменией и Азербай-

джаном из-за территории Нагорного Карабаха, а также между Грузией, с одной стороны, и 

Абхазией и Южной Осетией - с другой, в связи с требованиями политической независимости. 

Неудачи в стабилизации этнополитических отношений в странах Южного Кавказа объясняют-

ся периодической сменой дипломатических курсов России в отношении ее бывших республик, 

неуверенностью и нехваткой ресурсов в проведении этих курсов. К тому же конфликты 



511 
 

осложнялись аналогичной ситуацией и в самих республиках Южного Кавказа, которые больше 

предпочитали ждать какой-либо помощи, чем предпринимать компромиссные шаги в обеспе-

чении мира, порядка и стабильности (1, с. 108-109).  

На наш взгляд, политика внутренней и внешней безопасности России в 1990-е гг. была 

проработана не полностью, в ней присутствовали многие недостатки, в целом она не пред-

ставляла систему, нацеленную на решение конфликтов, имеющих этнополитический подтекст. 

В Концепции национальной безопасности России отсутствовали методы и технологии урегу-

лирования этих конфликтов, адекватные времени, и гарантии их деэскалации. Итогом такой 

политики стали различные виды помощи, включая военную, то одной, то другой воюющей 

стороне в зависимости от расстановки политических сил в республиках Южного Кавказа. С 

другой стороны, 1990-е гг. были довольно сложным периодом для России как региональной 

державы в экономической, политической и культурно-духовной сферах, что в немалой степе-

ни оправдывало применение ее авторитета и военной силы для урегулирования конфликтов на 

постсоветском пространстве.   Россия имеет в целом достаточно сбалансированную систе-

му национальных интересов и механизмы их реализации, не считая некоторых изъянов. Она 

стремится проводить взаимовыгодную политику в отношении всех трех государств Южного 

Кавказа. Россия развивает стратегические отношения с Арменией, являющейся единственным 

военно-политическим союзником в регионе, выстраивает дружественные отношения с Азер-

байджаном, который, проводит многовекторную политику в регионе. Наиболее сложными на 

сегодняшний день являются отношения России с Грузией, которая после вооруженного кон-

фликта в Южной Осетии в августе 2008 г. и признания независимости Абхазии и Южной Осе-

тии, не имеет дипломатических отношений.  

Безусловно, урегулирование или разрешение этнополитических конфликтов будет способ-

ствовать развитию культурных, социально-экономических, политических  отношений госу-

дарств региона и каждого из них с Россией. Определение государственно-административного 

статуса непризнанных образований (Абхазии, Нагорного Карабаха, Южной Осетии) приведет 

к интенсификации торгово-экономических связей, развитию и укреплению существующих ре-

гиональных организаций, а также реализации различных экономических проектов (4, с. 28-29). 

Разрешение межэтнических противоборств поспособствует развитию политических отноше-

ний Грузии, Азербайджана и Армении, а также выхода последней из экономической изоляции. 

Вместе с тем, разрешение этнополитических конфликтов еще не означает устранение реаль-

ных или потенциальных угроз безопасности Российской Федерации. Например, урегулирова-

ние территориальных конфликтов может повлечь интеграцию южнокавказских государств в 

евроатлантические структуры и создать непосредственную угрозу военно-политической без-

опасности (3, с. 132).   Серьезной опасностью в плоскости рассмотрения этнополитиче-

ских конфликтов является военное присутствие внерегиональных игроков в странах Южного 

Кавказа. Это важная часть внешнеполитической стратегии США и России (2, с. 111). Можно 

считать, что  силовой фактор не утратил своего значения, а лишь изменил направленность. Что 

же именно беспокоит Россию?  

Во-первых, расширение НАТО на Восток, что может способствовать вхождению стран 

Южного Кавказа, хотя, может быть, и не всех, в эту организацию; 

 во-вторых, построение военных баз в регионе, которые могут быть использованы, к при-

меру, для силового решения конфликтов в Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе;  

в-третьих, присутствие в конфликтных регионах иностранных миротворцев, что может 

быть неадекватно воспринято некоторыми этническими меньшинствами и тем самым ослож-
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нить межнациональные отношения в Грузии, Армении и Азербайджане. 

 Таким образом, в регионе получили распространение опасности военного характера, на 

что Россия обязана адекватно отвечать в соответствии с вызовами времени. Однако парал-

лельно растут и интересы США и стран Европы, которые придают сотрудничеству с государ-

ствами Южного Кавказа большое значение.   Урегулирование этнополитических конфлик-

тов в республиках Южного Кавказа имеет много общего с развитием экономики этих госу-

дарств. Значительное влияние на формирование экономической политики Грузии, Армении и 

Азербайджана оказывает энергетический фактор. Большие запасы нефтяных и газовых место-

рождений в Каспийском море становятся объектом противоборства региональных (Россия, 

Турция, Иран) и «новых» политических игроков (США, Франция, Германия, Великобритания), 

что придает региону Южного Кавказа особую геополитическую значимость. В этой связи ак-

туальность приобретает проблема обеспечения энергетической безопасности России (6, с. 48-

49).  

При решении насущных проблем политико-экономического развития Грузии, Армении и 

Азербайджана обратим внимание на появление блоковой системы взаимоотношений между 

государствами на Кавказе. Выстраиваются следующие стратегии неформальных взаимоотно-

шений: Россия - Армения - Иран и США - Грузия - Азербайджан - Турция. Во многом они от-

талкивают государства друг от друга в поисках решения по нормализации этнополитической 

сферы в южнокавказских республиках. К тому же подобная система отношений способствует 

появлению новых очагов конфликтов в этнически неспокойных районах. На наш взгляд, к уре-

гулированию конфликтов, особенно в Нагорном Карабахе, следует привлекать как можно 

больше стран, имеющих непосредственное отношение к происходящим в регионе политиче-

ским процессам, к тому же, обладающих глубокими общими этнокультурными корнями со 

странами Южного Кавказа (Иран и Турция), нежели страны, имеющие лишь опосредованное 

представление об этих конфликтах (Францию, Швейцарию, Финляндию, Италию).   В це-

лом на сегодняшний день обстановка в южнокавказских республиках довольно противоречи-

ва, и не только с точки зрения роли заинтересованных стран в разрешении конфликтов, во 

многом она объясняется трудностями построения либерально-демократического режима в 

южнокавказских государствах.   Подводя итог проведенному анализу следует отметить, что 

Южный Кавказ является значимым регионом в системе национальной безопасности России. 

На его территории существуют такие угрозы безопасности, как потенциальное расширение 

военного присутствиястран Европы и США, борьба за энергетические ресурсы региона, ми-

грация беженцев, экологические проблемы региона и др. Россия стремится развивать сбалан-

сированную политику в отношении государств Южного Кавказа, однако этому во многом пре-

пятствуют существующие этнополитические конфликты. Несмотря на это, именно развитие 

всесторонних отношений и урегулирование политико-этнических конфликтов будет способ-

ствовать стабильному и устойчивому развитию региона. 
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YAXġI ĠDARƏÇĠLĠK AZƏRBAYCAN DÖVLƏT QULLUĞU ĠDARƏETMƏSĠNĠN 

TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ YOLU KĠMĠ 

 

Mövzumuzda dövlət idarəçiliyi anlayışı, təşkili və prinsipləri, ―Good Governance‖ anlayışı, 

mahiyyət və əhəmiyyəti, dövlət idarəçiliyi səmərəliliyi və bu səmərəliliyin təkmilləşdirilməsi 

istiqamətlərindən  bəhs edilir.   

Məqalədə dövlət idarəçiliyinin əsas istiqaməti olan dövlət qulluğu anlayışı, əsas məqsəd və prin-

sipləri, səmərəli fəaliyyəti əks olunmuşdur. Bundan başqa, son dövr ədəbiyyatlarında istifadə olunan 

―yaxşı idarəçilik‖in mahiyyəti, onu xarakterizə edən əlamətlər, bu anlayışa olan yanaşmalardan da 

bəhs olunur. Məqalədə dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyi anlayışı, problemləri, forma və növləri, ona 

təsir edən amillər və s. də qeyd olunmuşdur. 

Açar sözlər: idarəetmə, dövlət idarəçiliyi, dövlət qulluğu, ―yaxşı idarəçilik‖, səmərəlilik. 
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БЛАГОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК СПОСОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

В нашей теме рассказывается о понятии государственного управления, понятии «хоро-

шее управление», еѐ сущность и значение, эффективности государственного управления и 

направления совершенствования этой эффективности.  

В статье получили своѐ отражение основное направление понятие государственной 

службы, основные цели и принципы, а также эффективная деятельность. Кроме этого, рас-

сказывается о сущности понятия «хорошее управление» используемое в литературах послед-

них времѐн, черты характеризующие  его и подходы к этому понятию. А также в статье бы-

ли отмечены понятие эффективности, государственного управления, проблемы, виды и фор-

мы, факторы влияющие на неѐ. 

Ключевые слова:  управление, государственное управление, государственная служба, хо-

рошее управление, коэффициент полезного действия. 
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GOOD GOVERNANCE AS A WAY OF IMPROVING THE MANAGEMENT OF THE 

CIVIL SERVICE IN AZERBAIJAN 

 

Our subject deals the notion of public administration, organization and principles, the notion of 

"Good Governance", essence and importance, the efficiency of public administration and this effi-

ciency’s directions to improve. 
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In the article is reflected the notion of public service that is the main direction of public govern-

ment, main aim and principles,  effective operation of public service. Addition, deals using in the lit-

erature of last period  ― good governance‖ ’s notion, signs that characterize it, the approaches of this 

concept. In the article is noted the notion efficiency of public administration, its problems, forms and 

types, factors that affect it and so on. 

Keywords: management, public administration, public service, ―good governance‖, efficiency. 

 

Ġdarəetmə həmiĢə insan fəaliyyəti ilə bağlı olmuĢdur. Ġdarəetmə fəaliyyətinin növlərindən biri də 

dövlət idarəetməsidir. Bu idarəetmə növünün necə təĢkil edilməsindən, idarəçiliyin digər növlərinin 

fəaliyyətindən də asılıdır. Ona görə də dövlət idarəçiliyinin səmərəli təĢkil olunması həmiĢə çox vacib 

olmuĢdur.  

Dövlət idarəetməsi əhəmiyyətli dərəcədə ölkənin müasir sosial-iqtisadi vəziyyətini və onun 

gələcəyinin keyfiyyətini müəyyən edir. Əgər tarixi dəyiĢikliklərin miqyası geniĢlənirsə, onda dövlət 

kimi ictimai orqanizmin dəqiq, fasiləsiz və nizamlı fəaliyyətinin təmin edilməsində idarəetmənin də 

rolu artmıĢ olur. Hazırkı Ģəraitdə isə dəyiĢikliklər cəmiyyətin bütün vacib sferalarını – siyasət, 

iqtisadiyyat, mənəvi həyat, müxtəlif çeĢidli və mürəkkəb ictimai münasibətlər kompleksini əhatə edir, 

dövlət idarəetməsinin rolu əhəmiyyətli dərəcədə artır və ölkədəki vəziyyət əhəmiyyətli dərəcədə 

idarəetmənin səmərəliliyindən və keyfiyyətindən asılı olur. 

Ġdarəetmə - öz tamlığını, strukturunun vahidliyini saxlayan müxtəlif təbiətli sistemlərin xüsusiy-

yətidir və bunun köməyi ilə qarĢıya qoyulan məqsədə nail olunur (12,13). Bütün idarəetmə formaları 

içərisində dövlət idarəçiliyi xüsusi yer tutur. Dövlət idarəçiliyi (public administration) – dövlətin öz 

hakimiyyət gücünə əsaslanaraq həyata keçirdiyi, insanların ictimai həyat fəaliyyətini qaydaya salmaq, 

qorumaq, dəyiĢdirmək məqsədi güdən tətbiqi, təĢkiledici, tənzimləyici təsirdir. Bu anlayıĢı Maks 

Kefer funksional və səlahiyyət spesifikası ilə fərqlənən, dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsinin 

konkret forması kimi xarakterizə edib. ―Hökumətin siyasət və proqramlarının həyata keçirilməsi 

fəaliyyəti‖ – digər bir tərifdir. Dövlət idarəçiliyinin məzmununa isə ən azı 2 müxtəlif yanaĢma 

mövcuddur. Amerikan yanaĢması adlanan 1-ci yanaĢmada diqqət idarəetmə prosesi və funksiyalarına 

dövlətin səlahiyyətləri prizmasından baxıĢa yönəlir. BaĢqa sözlə, dövlət idarəçiliyi hakimiyyətin 3 

qolunu əhatə edən və ―intizam sistemi‖nin mövcud olduğu sahə kimi qiymətləndirilir. Avropa 

yanaĢması adlanan 2-ci mövqe isə diqqəti ―yalnız icraedici-sərəncamverici fəaliyyətə‖ yönəldir (17). 

Dövlət idarəçiliyinin birbaĢa dövlət, hakimiyyət və hüquqla bağlılığını, hüquq, sosial və siyasi 

elmlərin kəsiĢmə məkanında olduğunu və obyektə məqsədyönlü təĢkiletmə, tənzimləmə təsiri 

göstərdiyini nəzərə alaraq belə hesab edirik ki, onun predmetinə əsasən aĢağıdakı dörd qrup məsələlər 

aid edilə bilər (15,46): 

Dövlətin mahiyyəti, tipləri və ictimai funksiyaları. Dövlət idarəçiliyinin mahiyyəti, cəmiyyətin 

idarə olunması sistemində yeri və xüsusiyyətləri; dövlət idarəçiliyinin məqsəd və funksiyaları, obyekt 

və subyektləri, obyektiv və subyektiv amilləri, dövlət siyasətinin iĢlənib hazırlanması və həyata 

keçirilməsi məsələləri. 

Dövlət idarəçiliyinin təĢkili, funksional və təĢkilati quruluĢu; dövlət quruluĢunun fomaları; 

idarəetmə fəaliyyətinin və dövlət idarəetməsinin prinsipləri. 

Dövlət idarəçiliyinin təmin edilməsi məsələləri – bura dövlət idarəçiliyinin normativ-hüquqi ba-

zası və hüquqi tənzimlənməsi, dövlət idarəçiliyində qanunçuluq məsələləri; dövlət idarəçiliyinin insan 

potensialı və kadr təminatı, maliyyə təminatı, dövlət idarəçiliyində demokratiya və bürokratiya 

məsələləri və.s. aid edilə bilər. 

Dövlət idarəçiliyinin inkiĢafı, təkmilləĢməsi və səmərəliliyinin artırılması məsələləri. Bura dövlət 
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idarəçiliyində azadlıq və məsuliyyət, dövlət idarəçiliyinin metod və üsulunun təkmilləĢməsi, obyek-

tivliyinin artırılması, dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin hesablanması və artırılması yolları, dövlət 

idarəçilik imkanlarının geniĢlənməsi və onun istifadəsi məsələləri aid edilir.  

Dövlət idarəçiliyinin prinsipləri – dövlət idarəetməsinin ictimai-siyasi təbiətinin və digər ele-

mentlər qrupunun müəyyən elmi müddəalarda ifadə olunmuĢ, əsasən hüquqla təsbit olunan və insan-

ların idarəetmə sahəsindəki nəzəri və praktiki fəaliyyətində tətbiq olunan qanunauyğunluqlar, müna-

sibətlər və qarĢılıqlı əlaqələrdir.  

Dövlət idarəetməsinin prinsiplərinin ən mühüm fərqləndirici xüsusiyyəti onların sistemliliyindən 

ibarətdir. Hər hansı prinsipin  xüsusiyyətlərini araĢdırarkən onun digər prinsiplərlə qarĢılıqlı 

əlaqlələrini, bir-birini qarĢılıqlı tamamlamasını və onlardan asılılığını nəzərə almaq lazım gəlir. Prin-

siplər arasındakı mürəkkəb qarĢılıqlı əlaqələr və qarĢılıqlı təsirlər onların vahid sistemi çərçivəsində 

baĢ verir ki, burada onlar bir-birini tarazlayır və gücləndirir, öz təbiətini və tənzimləyici qabiliyyətini  

tam gücü ilə açıqlayır. Prinsiplərin müxtəlif ədəbiyyatlarda təsnifatları verilmiĢdir, ən ümumi forma-

da prinsiplər aĢağıdakı kimi qruplaĢır (4,166): 

- Ümumi prinsiplər - bura sistemlilik, obyektivlik, özünütənzimləmə, əks-əlaqə, tamamlama, 

optimallıq, aĢkarlıq. Ehtimallılıq və s. 

- Xüsusi prinsiplər - burada cəmiyyətin alt sistemlərində və sferalarında(iqtisadi, sosial-siyasi, 

mənəvi) və müxtəlif hadisələrin, təçkilatların və institutların təhlilində tətbiq olunan prinsipləri qeyd 

etmək olar. 

- TəĢkilati-texnoloji prinsiplər - bu prinsiplərə vahid rəhbərlik, mərkəzi, regional və yerli 

idarəetmənin əlaqələndirilməsi, konkretlilik, əmək bölgüsü, ierarxiya, vahid komanda və s. daxildir.  

Ümumiyyətlə, qeyd etdiyimiz prinsiplərin təsnifatı çoxdur və bu prinsiplərin dövlət 

idarəçiliyində tətbiqi mürəkkəb və çətin prosesdir. 

Dövlət qulluğu dövlət idarəçiliyinin əsas istiqamətlərindən biridir. Dövlət qulluğu hələ dövlət 

idarəçilik elmi yaranmamıĢdan əvvəl mövcud olmuĢdur. O, dövlət idarəçilik elmindən əvvəl 

yaranmasına baxmayaraq, yalnız idarəçilik elminin tərkib hissəsi olaraq dövlət qulluğunun elmi idarə 

edilməsi prosesi baĢ vermiĢdir. Azərbaycan Respublikasında müasir dövlət qulluğu sisteminin 

yaradılması ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Onun hakimiyyətə qayıdıĢı ilə 

Azərbaycanın düĢdüyü yeni tarixi Ģəraitdə demokratik dəyərlər üzərində müstəqil dövlət quruculuğu 

prosesinə start verildi.   

Dövlət idarəetmə fəaliyyətinin bir istiqaməti olan dövlət qulluğunun idarə edilməsində əsas 

faktor ümumi idarəetmə fəaliyyətində olduğu kimi insan faktorudur. Yəni dövlət qulluqçularının 

seçilməsi, inkiĢafı, attestasiyası, ümumiyyətlə, dövlət qulluğunda kadrların idarə edilməsinin səmərəli 

təĢkil edilməsi məsələləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir (17,180).  

Dövlət qulluğu Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və digər qanunvericilik aktlarına 

uyğun olaraq dövlətin məqsədlərinin və  funksiyalarının həyata keçirilməsi sahəsində dövlət 

qulluqçularının öz vəzifə səlahiyyətlərini yerinə yetirməsidir (1).  

Dövlət qulluğu bütövlükdə cəmiyyətin dövlət barədə təəssüratı ilə sıx əlaqədar olub, dövlət 

hakimiyyətinin mövcud sistemi ilə müəyyən olunur və dövlətin inzibati fəaliyyətinin mahiyyətindən 

və rolundan asılı olur. O, dövlətlə, onun ictimai həyatdakı yeri və rolu ilə vəhdətdədir. Hər bir müasir 

dövlətdə dövlət qulluğu dövlət idarəetməsinin vəzifələrinin reallaĢdırılması vasitəsi kimi çıxıĢ edərək, 

dövlətin məqsədlərinin və funksiyalarının həyata keçirilməsi üçün fəaliyyət göstərən mexanizm kimi 

çıxıĢ edir. 

Səmərəli fəaliyyət göstərən dövlət qulluğu mexanizminin formalaĢdırılması və inkiĢafı üçün 

dövlət qulluğunu idarəetmə sisteminin düzgün təĢkil olunması mühüm əhəmiyyət kəsir. Hüquq 
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ədəbiyyatında dövlət qulluğunun idarəçiliyi iki mənada qiymətləndirilir (10, 113): 

Müəyyən inzibati məzmuna və xüsusi predmetə malik olan, inzibati formalarda həyata keçirilən 

təĢkilati fəaliyyət kimi; 

Xüsusilə bunun üçün yaradılmıĢ müvafiq dövlət orqanlarının fəaliyyəti kimi. 

Dövlət qulluğunun idarə edilməsinin əsas məqsədi insan potensialından (dövlət qulluqçularının 

potensialından) dövlət idarəçiliyində istifadə etməkdir. Ġnsan potensialına daxildir: iĢləmə qabiliyyəti, 

intellektual qabiliyyətlər, biliklər, bacarıqlar, təcrübə, professional səriĢtə, dəyərlər, motivlər, 

əməkdaĢlıq bacarığı, kollektiv təĢkil olunma, yaradıcılıq və s. Deməli, dövlət qulluqçularının 

potensialından istifadə etməklə dövlətin səmərəli idarə edilməsinə, sosial-iqtisadi inkiĢafa da nail 

olmaq mümkündür. 

Dövlət qulluğu dövlət idarəetməsinin vəziyyətindən və məzmunundan asılı olaraq əks əlaqənin 

təsiri altında təhlil edilir, qiymətləndirilir və dəyiĢdirilir. Yalnız dövlət idarəetməsi dövlət qulluğunun 

bütün tərəflərini (zəif və güclü) və arzu olunan parametrlərini əks etdirir. Dövlət idarəetməsinin və 

dövlət qulluğunun səmərəliliyi insanların həyat fəaliyyətin, onların rifahının yaxĢılaĢdırılmasında və 

dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsində özünü göstərməlidir (16). 

Son dövrlərdə ədəbiyyatda tez-tez ―idarəçilik‖ və ―yaxĢı idarəçilik‖ terminlərinə rast gəlinir. 

Beynəlxalq sənədlərdə və ingilis dilində olan ədəbiyyatlarda bu terminlər ―governance‖ (idarəçilik) 

və ―good governance‖ (yaxĢı idarəçilik) Ģəklində istifadə olunur. Pis idarəçilik müasir dövrdə 

cəmiyyətdə baĢ verən bütün xoĢagəlməz hadisələrin əsas səbəbidir. Ona görə də əsas donorlar və 

beynəlxalq maliyyə institutları bütün vəsaitlərini yaxĢı idarəçiliyin təĢkil olunması və bu sahədə 

islahatların həyata keçirilməsinə yönəldirlər.  

Ġdarəçilik anlayıĢı yeni deyildir. O, insan cəmiyyəti yarandığı dövrdən yaranmıĢdır. Ġdarəçilik – 

qərar qəbulu prosesini və qəbul olunmuĢ qərarların icra olunması (və ya icra olunmaması) prosesini 

özündə birləĢdirir. Ġdarəçilik müxtəlif mənalarda iĢlənə bilər: korporativ idarəçilik, beynəlxalq 

idarəçilik, milli idarəçilik, yerli idarəçilik.  

Ümumiyyətlə, idarəçilik (governance) terminə iki cür yanaĢmaq olar:  

- GeniĢ mənada idarəçilik - ―dövlət idarəçiliyi‖ ―siyasi idarəçilik‖, ―koporativ idarəçilik‖, 

―təsərrüfat idarəçiliyi‖, ―global idarəçilik‖ və s. mənalarda istifadə olunur. 

- Dar mənada (beynəlxalq sənədlərdə, beynəlxalq təĢkilatların qəbul etdiyi proqramlarda və bu-

rada istifadə etdiyimiz mənada) idarəçilik məhz ―dövlət idarəçiliyi‖ anlamında istifadə edilir. 

YaxĢı idarəçilik (good governance) dövlət idarəçiliyi elminin inkiĢafı nəticəsində gəldiyi son 

mərhələdir. Artıq XX əsrin 90-cı illərindən bütün qərb alimləri idarəetmədə yaxĢı idarəçilik 

nəzəriyyəsini əsas götürürlər. Beynəlxalq təĢkilatlar da bu anlayıĢdan geniĢ Ģəkildə istifadə edirlər. 

BMT, Dünya Bankı, ĠMF və OECD kimi qurumlar ənənəvi dövlət idarəçiliyindəki problemlərin ciddi 

bir dövlət islahatı və ―yaxĢı idarəçilik‖ perspektivi ilə ortadan qalxacağını müdafiə edirlər. Haqqında 

danıĢılan təĢkilatların nəĢr etdikləri hesabatlarda dövlət idarəçiliyində Ģəffaflığın, hesabatlığın təmin 

olunmasında və korrupsiya kimi problemlərin ortadan qaldırılmasının ana reseptinin ―yaxĢı 

idarəçilik‖dən keçdiyi də vurğulanır (9). 

YaxĢı idarəetmə (good governance) – bu, cəmiyyətin və ya onun ayrı-ayrı kateqoriyalarının 

səmərəli qərarqəbuletmə yolu ilə elə idarə edilməsidir ki, bu, növbəti 8 tələbə cavab verə bilsin: kon-

sensus meyli; hesabatlılıq; Ģəffaflıq; çeviklik; səmərəlilik; obyektivlik və tutumluluq; qanunun aliliyi. 

Belə idarəetmə korrupsiyanın azalmasına, qərarqəbuletmədə ədalətli təmsilçiliyə, cəmiyyətin 

ehtiyaclarının nəzərə alınmasına xidmət edir (8, 146). 

―YaxĢı idarəçilik‖ (―Good governance‖) modelinin əsas xüsusiyyətləri aĢağıdakılar hesab olunur 

(10, 55): 
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- Dövlət idarəetməsinin və hakimiyyət sisteminin vahidliyi; 

- Dövlətin sosial səmərəliliyinə yönümlülük; 

- VətəndaĢ cəmiyyəti institutları və biznes sahəsi ilə əməkdaĢlıq; 

- Dövlət hakimiyyətinin açıqlığı və Ģəffaflığı; 

- Ġnnovasiyalardan və müasir texnologiyalardan fəal istifadə və s. 

Ümumilikdə isə, ―YaxĢı idarəçiliyi‖ xarakterizə edən səkkiz əlamət aĢağıdakılardır (17, 187): 

1) Ümumi iĢtirak; 

2) Qanunun aliliyi;   

3) ġəffaflıq; 

4) Operativlik; 

5) Konsensusa orientasiya; 

6) Ədalət və bərabərlik; 

7) Effektivlilik və nəticəlilik; 

8) Məsuliyyət və hesabatlılıq. 

Yuxarıda sadalanan və yaxĢı idarəçiliyi xarakterizə edən səkkiz əlamət həm də dövlət 

idarəçiliyinin keyfiyyətini müəyyən edir. BMT metodikasına görə dövlət idarəçiliyinin keyfiyyətini 

müəyyən edən dəyərlər ―hüquqi‖, ―siyasi‖, ―idarəetmə‖ və ―universal təĢkilati‖ yanaĢmalara uyğun 

qruplaĢdırılır (13,111-115): 

- Hüquqi yanaĢmanın dəyərləri – bu dəyərlərə yaxĢı idarəçiliyin ―qanunun aliliyi‖ və ―ədalət və 

bərabərlilik‖ əlamətləri daxildir; 

- Siyasi yanaĢmanın dəyərləri – bu dəyərlərə yaxĢı idarəçiliyin ―ümumi iĢtirak‖, ―operativlik‖ 

və ―konsensusa orientasiya‖ əlamətləri daxildir; 

- Ġdarəetmə yanaĢmasının dəyərləri - bu dəyərlərə yaxĢı idarəçiliyin ―effektivlilik və nəticəlilik‖ 

əlaməti daxildir; 

- Universal təĢkilati dəyərlər  -  bu dəyərlərə yaxĢı idarəçiliyin ―Ģəffaflıq‖ və ―məsuliyyət və 

hesabatlılıq‖ əlamətləri daxildir. 

YaxĢı idarəetmə ilk olaraq, iqtisadiyyat sahəsində meydana gəlmiĢdir. Bir çox qərb hökumətləri 

və beynəlxalq təĢkilatlar, təsirli iqtisadi modernləĢmənin təkidiylə ―yaxĢı idarəetmə‖ məfhumundan 

istifadə etmiĢlər. Məsələn, Dünya Bankı bu yanaĢmanın ən qabaqcıl nümayəndələrindəndir və kredit 

razılaĢmalarında bu qanunu zəruri bir Ģərt olaraq əlavə edir. Ġqtisadçılar  inkiĢafın, yalnız sərbəst 

bazar iqtisadiyyatı , doğru iqtisadi siyasətləri tətbiq etmək , investisiyanı təĢviq etmək  ya da doğru 

makro-iqtisadi siyasətləri həyata keçirməklə olmayacağını, dinamik iqtisadiyyat yaratmanın , uyğun 

qanunlar , ictimai təĢkilatlar və dəyərlər yaratmaqla mümkün olacağını  müdafiə edirlər. Bu baxımdan 

yaxĢı idarəetmə , inkiĢaf üçün lazımlı olaraq  sabit rejimlər , hüququn üstünlüyü, təsirli(etkin) dövlət 

idarəçiliyi  və dövlətdən müstəqil güclü bir vətəndaĢ cəmiyyət istəyir. Buna görə də, demokratiya  

yaxĢı idarəetmənin əsas elementlərindəndir. Çox partiyalı rejimlər və sərbəst seçkilər də 

korrupsiyanın  qarĢısının alınmasında çox əhəmiyyətli ünsür olaraq görülür. Burada məqsəd dövlətin 

rolunu azaltmaq , bazarların daha yaxĢı iĢləməsini təmin etməkdir (11,14). 

YaxĢı idarəetmə strategiyası, inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə klassik liberalizmin bünövrəsini 

yaratmaq Ģəklində izah edilə bilər. Yəni, məhdudlaĢdırılmıĢ dövlət və geniĢ miqyasda öz-özünü təĢkil 

edən vətəndaĢ cəmiyyəti və bazar iqtisadiyyatı yaratmaq cəhdidir. Koffi Annan (5) yaxĢı idarəetməni 

belə tərif edir:  ―Praktikada yaxĢı idarəetmə, hüququn üstünlüyü, siyasətin ĢəffaflaĢması , müstəqil 

məhkəmə, polisin bitərəfliyi mənasını verməkdədir. Eyni zamanda,  azad mətbuat, fəal vətəndaĢ 

cəmiyyəti quruluĢları və ayrıca sərbəst seçkilər də digər faktorlardır. YaxĢı idarəetmə , bunlarla 

yanaĢı  insan hüquqları və azadlıqları mənasına gəlməkdədir‖.  
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Dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyi problemləri müasir dövlət idarəçiliyi nəzəriyyə və praktikasının 

həmiĢə diqqət mərkəzində olmuĢdur. Ġstənilən dövlətin həm lokal-regional, həm də qlobal miqyasda 

statusunun müəyyən edilməsində onun beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiĢ səmərəli dövlət 

idarəçiliyinin qiymətləndirilməsi meyarlarına nə dərəcədə uyğun gəlib-gəlməməsi həlledici rol 

oynayır. Bu məsələdə əsas qiymətləndirmə meyarı kimi sosial sistemin siyasi təĢkilatı olan dövlətin 

daĢıyıcısı olduğu funksiyaları tam Ģəkildə reallaĢdırmaq qabiliyyəti çıxıĢ edir (2,32). 

Dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyi anlayıĢını müəyyənləĢdirməzdən öncə səmərəlilik anlayıĢına 

nəzər salaq. Tarixi inkiĢafın müxtəlif mərhələlərində dövlət idarəçiliyində səmərəlilik çağırıĢlarının 

kod adı və səmərəlilik axtarıĢlarının yeni adları olmuĢdur. Bunlardan yalnız XX əsrdəkilərini 

liberallaĢdırma (Liberalization), demokratikləĢmə (Democratization), qloballaĢma (Globalization), 

yerəllik (Lokalization), tənzimləmə (Regulation), qeyri-tənzimləmə (Deregulation), yaxĢı idarəçilik 

(Good governance) və s. kimi sıralamaq olar (3). 

―Səmərəlilik‖ anlayıĢı latın dilində ―effictions‖ məhfumu ilə uzlaĢır və ―həqiqi‖, ―yaradıcı‖ 

mənalarına uyğun gəlir. Səmərəlilik insan fəaliyyətinin əsas xarakteristikalarından biri, iqtisad 

elminin əsas kateqoriyasıdır. Əksər hallarda dövlət ―idarəçiliyinin effektivliyi‖ anlayıĢı kimi tətbiq 

edilir. Elmin inkiĢafı prosesində bu anlayıĢın məzmunu daha da zənginləĢmiĢdir. Səmərəliliyin 

mahiyyətini müəyyən edən bir neçə nəzəri-metodoloji yanaĢmalar mövcuddur. Müxtəlif fəaliyyət 

sahələrində səmərəlilik anlayıĢının özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Ən ümumi formada isə, 

səmərəlilik belə ifadə olunur: 

- nəticənin əldə edilməsi imkanı;  

- təyinat üzrə əldə edilən nəticələrin əhəmiyyəti;  

- əldə olunan nəticələrin sərf olunmuĢ əməyə nisbəti və s.  

Ölkə daxilində idarəetmə ilə bağlı dövlətin qarĢısında duran vəzifələrin müxtəlifliklərindən çıxıĢ 

edərək, idarəetmənin obyektindən və səviyyəsindən asılı olaraq səmərəli dövlət idarəçiliyinin 

müxtəlif formalarını qeyd etmək mümkündür. Bunları qısaca olaraq aĢağıdakı kimi səciyyələndirmək 

mümkündür (6,79):  

1. Ġqtisadi səmərəlilik. Bu, dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətin səmərəliliyini əks etdirir. 

Həmçinin cərəyan edən proseslərin və hadisələrin səmərəliliyi nəzərdə tutulur.  

2. Sosial səmərəlilik. Dövlətin sosial siyasətinin, sosial problemlərinin həllinin səmərəliliyi 

nəzərdə tutulur. Dövlət idarəçiliyinin sosial səmərəliliyinin baĢlıca meyarı rolunda insanların yaĢayıĢ 

səviyyəsinin yüksəlməsi çıxıĢ edir.  

3. Ekoloji səmərəlilik. Bu səmərəlilik növü ətraf mühitdən istifadə və təbiəti mühafizə tədbirləri 

ilə bağlıdır.  

4.  Xarici iqtisadi səmərəlilik. Bu, beynəlxalq arenada qarĢılıqlı faydalı iqtisadi əməkdaĢlığı əks 

etdirir. 

Səmərəliliyin mahiyyətini müəyyənləĢdirən digər növləri haqqında da qeydlər aparmaq olar. 

Lakin onların hər biri mahiyyət etibarilə dövlətin funksiyaları ilə bağlıdır. Dövlətin bu funksiyalarının 

həyata keçirilməsi səviyyəsi dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyini müəyyən edir. Dövlət idarəçiliyinin 

səmərəliliyi anlayıĢı ictimai məqsədlərə nail olmaq məqsədilə dövlət  resurslarının istifadəsi və 

nəticələri arasındakı nisbəti xarakterizə edir. Ümumi halda dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyi dedikdə, 

bütövlüdə, əsasında idarəetmə sisteminin qiymətləndirildiyi əlamətlər kompleksi baĢa düĢülür 

(7,534). 

Dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinə çoxsaylı amillər təsir göstərir. Bunların içərisində iki ümumi 

xarakterli amil müəyyənləĢdirici rol oynayır (14): 

1. Ölkənin özünün daxili vəziyyətindən və qloballaĢmadan irəli gələn tələbləri nəzərə almaqla 
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dövlətin sosial-iqtisadi inkiĢaf strategiyasının düzgün müəyyənləĢdirilməsi, hərtərəfli 

əsaslandırılmasıvə beləliklə də, onun reallığının təmin edilməsi; 

2. Dövlətin idarəetmə fəaliyyətinin həmin strategiyanın tələblərinə uyğunlaĢdırılması, baĢqa 

sözlə dövlət tərəfindən bu strategiyanın tələblərinə uyğun məqsədyönlü təĢkiletmə və tənzimləmə 

tədbirlərinin həyata keçirilməsi. 

Dövlət idarəçiliyinin müxtəlif səviyyələrdə (vətəndaĢlar, ailələr, əmək kollektivləri, ictimai 

birliklər və dövlət strukturu) təkmilləĢdirilməsi müxtəlif analitik təhlillərin aparılmasını tələb edir. Bu 

nöqteyi-nəzərdən dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin təhlili və təkmilləĢdirilməsinə kompleks 

yanaĢma üsulundan istifadə edilməlidir. 

Dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin təkmilləĢdirilməsi ən azı aĢağıdakı müqayisələr əsasında 

aparılmalıdır: 

- Cəmiyyətin tələbat və ehtiyaclarına müvafiq məqsədlərin dövlət idarəçiliyi prosesində həyata 

keçirilməsi; 

- Məqsədlərin idarəçilik prosesində reallaĢdırılması, obyektiv dövlət idarəçiliyinin qərar və 

fəaliyyətinin müvafiq nəticələri ilə tutusdurulması; 

- Dövlət idarəçiliyinin obyektiv nəticələrinin cəmiyyətin tələbatları və mənafeləri ilə 

tutuĢdurulması; 

- Dövlət idarəçilyi ilə əlaqədar ictimai məsrəflərin müvafiq obyektiv nəticələrlə tutuĢdurulması; 

- Mümkün olan idarəçilik potensialının onun real istifadə dərəcəsi ilə tutuĢdurulması; 

- Bütövlükdə cəmiyyətin real tələbat və ehtiyaclarının dövlət idarəçiliyi ilə reallaĢdırılması, 

onun hüquqi təminatı və tənzimlənməsi. 

Dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyi bütövlükdə ölkədə siyasi sabitlik, vətəndaĢ həmrəyliyinin və 

demokratik ab-havanın bərqərar olunması, ölkənin iqtisadi qüdrətinin və xalqın maddi-mənəvi rifah 

halının durmadan artması nəticədə ölkədə sosial ədalətin tam bərqərar olunması ilə ölçülə bilər 

(7,534). 

Nəticə olaraq qeyd edək ki, dövlətin fəaliyyətinin sosial-iqtisadi, siyasi, hüquqi, hərbi və digər 

istiqamətlər üzrə əldə olunan səmərəlilik meyarından  asılı olaraq onun dövlət idarəçiliyi sistemi 

formalaĢır. Dövlət idarəçiliyi dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsi və dövlət hakimiyyət 

səlahiyyətlərinin realizəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarının fəaliyyətinin 

növlərindən biridir. 

Dövlət qulluğunun idarəolunması məsələsi də çox mürəkkəb proseslərdən biridir. Azərbaycan 

Respublikasında dövlət qulluğunun idarəolunması elmi əsaslara dayanır. Dövlətimizin hər bir 

funksiya və vəzifələri özünü idarəetmə elmində əks etdirir. Bütün bunların nəticəsində dövlətimizdə 

dövlət qulluğunun idarəolunması məsələsi daha da geniĢ inkiĢaf edir.  

Ġdarəetməyə aid məlumat mənbələrində tez-tez  ―yaxĢı idarəçilik‖ terminlərinə rast gəlinir. Əsas 

beynəlxalq təĢkilat və maliyyə institutları bütün vəsaitlərini ―yaxĢı idarəçiliyin‖ təĢkil olunması və bu 

sahədə islahatların həyata keçirilməsinə yönəldirlər. Buna misal olaraq BirləĢmiĢ Millətlər 

TəĢkilatının ĠnkiĢaf Proqramı ilə birgə ―Dövlət Qulluğu Sistemində Ġslahatların aparılması vasitəsilə 

YaxĢı Ġdarəçiliyin TəĢkili‖ layihəsinin Azərbaycan Respublikası prezidenti cənab Ġlham Əliyev 

tərəfindən təsdiq olunması yaxĢı idarəçiliyin prinsiplərinin Azərbaycan Respublikasının dövlət 

qulluğu sahəsində tətbiq olunacağını göstərir. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanın dövlət idarəçiliyi sisteminin əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, 

ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafını sürətləndirilməsinə, bu və ya digər dövlət əhəmiyyətli məsələlərin 

həllinə yönələn çoxsaylı dövlət proqramları mövcuddur. Belə Dövlət Proqramlarından ―Azərbaycan 

Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkiĢaf üzrə Dövlət Proqramı(2003-2005)‖, 
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―Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı(2004-2008-ci illər)‖,  

―Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı(2009-2013-cü 

illər)‖, ―Azərbaycan Respublikasının məĢğulluq strategiyası(2006-2015-ci illər)‖, ―2008-2015-ci 

illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkiĢaf Dövlət Proqramı‖, 

―ġəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarĢı mübarizə üzrə Milli strategiyanın həyata keçirilməsi ilə 

bağlı Fəaliyyət Planı(2007-2011-ci illər)‖, ―Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə Dövlət 

Proqramı‖, ―Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxıĢ strategiyası‖ və s. qeyd etmək olar. Bu dövlət 

proqramları uğurla həyata keçirilir və hər biri qarĢıya qoyulan prioritetlərin, təĢəbbüslərin bir hissəsi 

kimi çıxıĢ edir. Bundan sonra da hökumət və müvafiq icra hakimiyyət orqanları ölkənin sosial-

iqtisadi inkiĢafının qiymətləndirilməsi, səmərəli dövlət idarəçiliyinin təkmilləĢdirilməsi istiqamətində 

çoxsaylı proqramlar qəbul edib onların uğurlu icrasına nail olacaq. 
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ModernləĢmə proseslərinin tipləri, formaları, mərhələ və yollarının seçilməsi son dərəcə mühüm 

problem kimi liberal və mühafizəkarların elmi mübahisələrinin baĢlıca mövzularından olmuĢdur. 

Ümumdünya modernləĢmə prosesinin mərhələləri, nə zaman baĢlamasına dair bir neçə baxıĢlar 

mövcuddur; bəziləri onun baĢlanğıcını 16-17-ci əsrlərin sənaye inqilabından hesablayır; digərləri 

onun mənbəyinin 17-18-ci əsrin Maarifçilik dövrü olduğunu irəli sürürlər; üçüncülər isə, Ġngiltərədə 

sənaye inqilabını və Fransada burjua inqilabını modernləĢmə dövrünün baĢlanğıc nöqtəsi kimi 

götürürlər.(1, s. 15). 

70-80-ci illərdə ümumi modernləĢmə nəzəriyyəsinin müəllifləri onun çərçivəsində siyasi mod-

ernləĢmənin mərhələlərinə də toxunmuĢlar. Onlar siyasi modernləĢməni sadəcə olaraq inkiĢaf kimi 

deyil, ənənəvi cəmiyyətdən müasir cəmiyyətə keçid kimi dəyərləndirirlər.Tədqiqatçılar tərəfindən 

modernləĢmənin bir sıra tipləri təhlil edilmiĢdir. Həmin tiplərə misal kimi təbii və üzvi model 

çərçivəsində modernləĢməni misal göstərmək olar.  

 Nəzəri diskussiyalarda modernləĢmənin haradan- haraya istiqamətini də səciyyələndirilən tipləri 

də fərqləndirilir. Onlara nümunə kimi aĢağıdakıları göstərə bilərik; 

1.Tədrici və kortəbii-bu tipə Avropa və ġimali Amerika ölkələrərinin inkiĢafında Ģahid oluruq. 
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Təbii Ģəkildə aĢağılardan baĢlayaraq ictimai Ģüurun dəyiĢilməsilə baĢlanan proses, sonar sosial-

iqtisadi və siyasi münasibətlərin transformasiyasına- burjua inqilablarına və Qərbdə sənaye 

çevriliĢinə gətirib çıxardı. 

 2. Təqib edən ölkələr- Lider ölkələrə çatmağa çalıĢan ikinci və üçüncü dünya ölkələrində müĢa-

hidə olunan inkiĢaf tipidir. Bu ölkələrdə modernləĢmə prosesi Qərbdən idxal edilir və onlara yad olan 

texniki və mədəni nailliyyətlərdən istifadə olunmaqla inkiĢaf həyata keçirilir.  

 3. Liderlərə çatmağa çalıĢan modernləĢmə tipində inkiĢaf prosesində cəmiyyətdən dəstək 

alınmadığı üçün bu tip çox vaxt avtoritar olur, radikal dəyiĢikliklərin əsas təĢəbbüsçüsü kimi çox vaxt 

dövlət və hakim elita çıxıĢ edir. Ölkə miqyasında periferiyalar və mərkəzlər arasında inkiĢaf 

proseslərinin sürətində çox böyük fərqlər olur. Çox zaman hakim elita tərəfindən həyata keçirilən is-

lahatlar əks effektin yaranmasına və cəmiyyətdə münaqiĢələrin və sosial parçalanmaların yaramasına 

səbəb olur.  

 4. Zaman amilinin həlledici olduğu tiplərdə əsas diqqət ixracata və sürətli inkiĢafa yönəldilir. Bu 

tipdən istifadə edən ölkələr 30-35 il ərzində möcüzəvi inkiĢaf nümayiĢ etdirərək qərb ölkələrinin 

səviyyəsinə çatıblar. Məsələn, Sinqapur inkiĢaf səviyyəsinə və adambaĢına düĢən milli məhsulun 

həcminə görə ilk beĢliyə daxildir. Cənubi Koreya texnoloji avadanlıq və məhsulların ixracına görə 

dünya miqyasında ilk beĢliyə daxildir.  

 5. Qismən modernləĢən tipdə-ənənəvi sosial-siyasi münasibətlərdə dərin dəyiĢiklik edilmədən 

Qərbin bəzi elementlərinin mənimsənilməsi baĢ verir. 

 6. Total modernləĢmə- bu növə misal kimi, keçmiĢ SSRĠ-ni göstərmək olar. Bu modernləĢmə 

növündə inkiĢaf qeyri-iqtisadi əsaslarla məcburi Ģəkildə həyata keçirilir. Əsas diqqət müdafiə və hərbi 

potensialın artırılmasına yönəldilir. Bu modernləĢmə növü sonda böhranla müĢahidə olunur.( 9, 

s.100). 

Lider ölkələrə çatmağa çalıĢan inkiĢaf tipi ilk dəfə 20-ci əsrin 30-cu illərində yaponiyalı alim 

Kanama Akamatsu tərəfindən irəli sürülmüĢdür. Bu nəzəriyyə həm də, uçan durnalar adı ilə tanınır. 

Burada əsas fikir ondan ibarətdir ki, inkiĢaf edən ölkələr əmək ehtiyyatlarının və resurslarının bolluğu 

və ucuzluğu ilə fərqlənirlər. (4, s.24). 

Modernizasiya-modernləĢmə deyəndə milli identikliklə universalizmin sintezi əsasında həyata 

keçirilən industrial inkiĢaf baĢa düĢülür. Modernizasiya prosesinin əsas tələbləri mikroelektronikanın, 

mikrobiologiyanın, nanotexnologiyanın, kosmik texniknanın, komputer texnologiyasının, informat-

ikanın inkiĢaf etdirilməsidir. Nanotexnologiyanın inkiĢafına görə ilk beĢlikdə olan ölkələrdən 3-ü 

qərb sivilizasıyasına aid olan ölkələr deyil. Çin, Yaponiya, Koreya, Hindistan və Tayvan bu sahənin 

inkiĢafına daha çox diqqət yetirir. Çin və Yaponiya nanotexnologiyanın inkiĢafına görə ilk üçlüyə 

daxildir. Çin hər il bu sahəyə 1.3 milyard, Yaponiya isə 850 milyon dollar xərcləyir. Çin nano-

texnologiya sahəsinə ayrılan vəsaitin həcminə görə yalnız Amerika və Rusiyadan geri qalır. Moderni-

zasiya və modernləĢmə 20-ci əsrin ortalarına qədər özündə sənayeləĢməni, urbanizasiyanı, dövlət 

idarəçiliyi mədəniyyətinin yaradılmasını özündə ehtiva edirdi. 21-ci əsrdə isə artıq modernləĢmə 

prosesləri milli həyatımızın ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmiĢdir. ġərqi Asiya ölkələri qərbləĢmə və 

modernləĢmə anlayıĢlarının sinonim olmadığını öz inkiĢafları ilə bütün dünyaya sübüt etdilər. Onlar 

öz inkiĢaf təcrübələri ilə sübuta yetirdilər ki, qərbləĢmədən də modernləĢmək olar. Dünya getdikcə 

daha çox modern, daha az qərb olur. QərbləĢmə tendensiyasına qarĢı ən fəal reaksiya Qərb-ġərq in-

teroksiyasının hissəsi olan islam sivilizasiyasından doğur. Türk filosofu Meric qərbləĢməni islam və 

türk sivilizasiyasına yad, onu içəridən dağıdan bir mif olaraq tənqid edir. Onun fikrincə 

çağdaĢlaĢmaqXristianQərbininbütlərinə pərəstiĢə çevrilməməlidir. Ərəb alimi Taha Cabir Qərb sivili-

zasiyasının islam dünyasına təsirinin nəticələrini təhlil edir və göstərir ki, ―müqəddəs nəsnələrin qərb 
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sivilizasiyasında dəyərsizləĢdirilməsi‖-sivilizasiyaların sonu kimi nəticələrə gəlinməsi, aqnostik 

subyektivizm, özünəməxsus dəyərlər kateqoriyasına malik olan islam dünyasına heç vaxt nümunə ola 

bilməz. S.Hantinqton Qərbdən fərqli – Latın Amerikası, Afrika, Ġslam, Çin, hind, pravoslav, buddist, 

yapon sivilizasiyalarının modernləĢmə ilə özünütəsdiqi prosesi gücləndikcə Qərb sivilizasiyasının 

məkanca daralması, təsircə qısalması baĢ verir fikrini irəli sürərək, ġərq sivilizasiyalarının, xüsusilə 

Ġslam sivilizasiyasının güclənməsindən Qərbin narahat və səfərbər olmağının «zərurətini» bəyan edir: 

«Beynəlxalq münasibətlərin realist tarixi diqtə edirki qeyri-Qərb («Non-Western») sivilizasiyalarının 

əsas dövlətləri qərb qüdrətinin dominantlığına qarĢı balans yaratmaq üçün gərək birləĢələr». 

Hantinqton belə hesab edir ki, qarĢı duran sivilizasiyaların qütbləĢməsi dünyada getdikcə geopolitik 

məkanı daralan Qərb sivilizasiyasının çox ciddi Ģəkildə rekonstruksiya, özünümöhkəmləndirmə pros-

esi keçirməsini zəruri hala gətirir. (7, s.35) 

ModernləĢmənin 3 tipini fərqləndirən tipologiya daha mükəmməl görünür. Belə tipologiyalardan 

biri bu amillərlə səciyyələndirilir; endogen, yəni Ģəxsi əsaslarda həyata keçirilən; endogen-ekzogen, 

həm Ģəxsi, həm də mənimsənilmiĢ əsaslarla həyata keçirilən( Rusiya, Türkiyə, Ukrayna, Gürcüstan, 

Azərbaycan və s.); ekzogen modernləĢmə öz əsaslarının olmadığı Ģəraitdə baĢqa əsasların 

nümunələrinin mənimsənilməsi Ģəklində həyata keçirilən modernləĢmə.  

Birinci tipə aid olan ölkələrlə müqayisədə endogen-ekzogen tipli ölkələrdə siyasi amil daha əsaslı 

rola malik olur. Bunu belə izah etmək olar ki, bu ölkələrdə ənənəvi iqtisadi, sosial və siyasi struktur-

ların təbii transformasiyası üçün lazımlı əsaslar olmadığından çox vaxt dövlət transformasiya proses-

inin təkanvericisi kimi çıxıĢ edir. Siyasi modernləĢmə proseslərini yaĢayan dövlətlərin tiplərindən 

bəhs edilərkən daha bir təsnifat aparıldığı da məlumdur. Yüksən inkiĢaf etmiĢ ; nisbətən zəif inkiĢaf 

etmiĢ ölkələr ; orta səviyyədə inkiĢaf etmiĢ ölkələr; kvazi dövlətlər –humanitar yardım hesabına 

yaĢayan ölkələr. 

Dünya ölkələrinin 4%-i I qrupa, 15%-i II qrupa, 37%-i III qrupa, 44%-i isə IV qrupa aid olduğu 

da qeyd edilir.Lakin sadalanan anlayıĢlardan heç biri mütləq və ideal məzmunlu anlayıĢlar deyil. 

―ĠnkiĢaf etməkdə olan ölkələr‖ kateqoriyası da öz göstəricilərinə görə müxtəlifdir. YUNESKO-nun 

məlumatlarına görə inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə hər il 20 milyon insan aclıqdan həlak olur. Siyasi 

modernləĢməyə qloballaĢma prosesi çox böyük təsir göstərir. XX əsrin 80-90-cı illərində qloballaĢma 

prosesləri, ―real sosializmin‖ süqutu, cəmiyyətin sosial strukturunun dəyiĢdirilməsilə bağlı sağçıların 

və solçuların qarĢıdurmasının səngiməsi (fəhlə sinfinin sayının azalması və xidmət sahəsində 

məĢğulluğun yüksəlməsi) ―tarixin sonu‖, multikulturalizm, ―qeyri-liberal demokratiya‖ və ―re-

fleksifmodernləĢmə‖ konsepsiyalarının uğur qazanmasına və bu konsepsiyaların bütün dünya liberal-

istləri və sol mərkəzləĢmə qüvvələri üçün aparıcı oriyentirə çevirilməsinə səbəb oldu.(8, s.7) 

Pyotrun islahatları, Yaponiyada Meydzin inqilabı, Türkiyədə Atatürkün islahatları, Fars 

körfəzində ərəb ölkələrinin xammal bazası əsasında qərbləĢmə, SSRĠ-nin sənayeləĢməsi və 20-ci 

əsrin 50-90-cı illərində ġərqi Asiya ölkələrində modernləĢmə və s. Öz milli xüsusiyyətlərini saxlama-

qla inkiĢafa nail olan ölkələrə ən bariz misal kimi Çin, Yaponiya və Cənubi Koreyanı misal 

göstərmək olar. Bəzi alimlər dünyada gedən modernləĢmə proseslərini iki qrup ölkələrə Ģamil edirlər-

isti və soyuq ölkələrə. Soyuq ölkələr tipinə Qərb ölkələri və inkiĢaf etmiĢ ölkələr aid edilir. Ġsti ölk-

ələrə isə avtoritar rejimli ölkələr aid edilir.  

ModernləĢmə son yüzilliyin sosial fenomeni kimi texnoloji istehsal formasına keçiddən asılı 

olaraq 4 tipə bölünür.  

Birinci tip sənayeləĢməyə qədərki tip adlandırılır. Ġkinci tip- erkən sənayeləĢmə ilə bağlı modern-

ləĢmədir. Bu tip manufaktura istehsalından fabrik-zavod istehsalına keçidlə bağlıdır. Üçüncü tip- 

modernləĢmə fabrik-zavod istehsalından kütləvi konveyer istehsalına keçidlə bağlıdır. Nəhayət dö-
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rdüncü tip- postsənayeləĢmə, postmodernləĢmə olub müasir texnoloji inqilabın nəticəsi kimi for-

malaĢıb və postindustrial cəmiyyətə keçən ölkələrdə həyata keçirilir.  

ModernləĢmənin tipologiyasına yanaĢmalar qeyd edilənlərlə məhdudlaĢmır. Bir sıra alimlər 

modernləĢmənin- kontrmodernləĢmə və anti-modernləĢmə və hətta fövqəlmodernləĢmə kimi tiplərini 

qeyd edirlər.  

KontrmodernləĢmə- modern üçün qeyri-məqbul hesab edilən, lakin inkiĢafa yönələn inkiĢaf al-

ternativi kimi qəbul edilir.  

AntimodernləĢmə- modernləĢməyə qarĢı çıxmaq, endogen mədəni dəyərlərə əsaslanaraq öz ink-

iĢaf yolunu müəyyən etmək cəhdidir. Burada sivilizasiyanın çağırıĢlarına fundamentalizm mövqey-

indən cavab verilir ya da biganə yanaĢılır.  

FövqəlmodernləĢmə - inkiĢafın lideri sayılan ölkələr üzərində üstünlük əldə etmək, onları ötüb 

keçmək cəhdlərini ifadə edir. Buna nail olan ölkə isə öz məkanını formalaĢdırır və öz inkiĢaf model-

ini dünyaya cəlbedici model kimi təqdim etməyə çalıĢır.  

PostmodernləĢmə-neomodrnləĢmə-siyasi sistemin öz resursları və ənənələri hesabına inkiĢaf, 

uğur əldə etməsinə imkan verir.  

Neomodernizm - anlayıĢı-postmodernin ―qabaqcıl ölkələrə çatma‖ modelinə qayıdıĢı ifadə etmək 

üçün tətbiq edlir. 

DemodernləĢmə məzmun baxımından postmodernləĢməyə yaxındır. Burada azadlıq yerinə iradə 

tezisi əsas götürülür. Proseslərin kortəbii, spontan xarakterli axını daha üstün hesab edilir. (2, s.31). 

20-ci əsrin 70-80-ci illərində Cənub-ġərqi Asiyada, Mərkəzi və ġərqi Avropa ölkələrində mod-

ernləĢmə proseslərinin qaynaqlarını 3 məqam müəyyən edirdi; 

 -iqtisadi təfəkkürün tədricən dəyiĢməsi (iqtisadi mexanizm, fərdi əmək fəaliyyəti) 

 -ideya -siyasi dəyiĢikliklər ( yeni siyasi təfəkkür, aĢkarlıq) 

-mədəni yeniliklər (bittlomaniya, elektron poçtu). (5.s, 5). 

Asiyanın bir sıra ölkələrinin sürətli inkiĢafı millətlərin inkiĢaf etməyə və öz milli kimliklərini 

təsdiq etməyə olan meyillərini əks etdirir. Çinin dünya dövlətinə çevrilməsi və Amerikaya rəqib ol-

ması, Hindistanın regional gücə çevrilməsi, Yapon iqtisadi möcüzəsi dediklərimizə sübutdur. Cənubi 

Koreya, Tayvan və Sinqapur kimi ölkələrin qısa zaman kəsiyində inkiĢaf etmiĢ ölkələrə çevrilməsi, 

modernləĢmənin qərbləĢmə kimi baĢa düĢülməsi ideologiyasını inkar etdi.Cənub-ġərqi Asiya ölkələri 

məcburi üsullarla səmərəli sabit modernləĢməyə nail olmağın mümkünlüyünü dərk edərək , univer-

salizm və partikulyarizm sintezindən istifadə etməyə baĢladılar.  

1980-ci illərin sonunda modernləĢmə nəzəriyyəsi çərçivəsində ―modernitdən yan ötən modern-

ləĢmə‖, yəni fərdiyyətçi Qərb dəyərlərini cəmiyyətə zorla qəbul etdirmədən də dinamik iqtisadi 

yüksəliĢin mümkün olduğunu bildirən ictimai inkiĢaf konsepsiyası hazırlandı. Bu nəzəriyyə 

çərçivəsində qeyri-Qərb ölkələrinin müasirliklə-ənənəçilik arasında əlaqələrin pozulmaması, mövcud 

ənənələrin kənardan gətirilənlərlə əvəzlənməməsi yolu ilə inkiĢaf etməsinin mümkünlüyü nəzərdə 

tutulurdu. Postindustrial sistemin inkiĢafı azad Ģəxsiyyətin yaradıcılıq və qabiliyyətinə əsaslanır. 21-ci 

əsrdə modernləĢmə insan kapitalına əsaslanan inkiĢafı nəzərdə tutur. 

XX əsrin 80-90-cı illərində qloballaĢma prosesləri, ―real sosializmin‖ süqutu, cəmiyyətin sosial 

strukturunun dəyiĢdirilməsilə bağlı sağçıların və solçuların qarĢıdurmasının səngiməsi (fəhlə sinfinin 

sayının azalması və xidmət sahəsində məĢğulluğun yüksəlməsi) ―tarixin sonu‖, multikulturalizm, 

―qeyri-liberal demokratiya‖ və ―refleksifmodernləĢmə‖ konsepsiyalarının uğur qazanmasına və bu 

konsepsiyaların bütün dünya liberalistləri və sol mərkəzləĢmə qüvvələri üçün aparıcı oriyentirə çevi-

rilməsinə səbəb oldu.  

QloballaĢma Ģəraitində siyasi məkanın dəyiĢməsinə təsir göstərən amillər çoxcəhətlidir. Siyasi 
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məkana nüfuz etmənin baĢlıca Ģərti kimi modernləĢmə çıxıĢ edir. QloballaĢan dünyada qlobal sis-

temin əsas elementi milli dövlət hesab olunur. Dövlət cəmiyyətin siyasi elementinin mərkəzi kimi 

çıxıĢ edir. Dövlət yarandığı vaxtdan etibarən cəmiyyətdə baĢ verən ziddiyyətlərin tənzimlənməsində 

mühüm rol oynayır. Dövlətin müasir sivil xarakteri, eləcə də qlobal modernləĢmə prosesini 

istiqamətləndirməkdə təzahür edir. Hələ bizim zəmanədə modernləĢməni maarifçi və tərəqqipərvər 

ideya kimi dəyərləndirən görüĢlərə tez-tez rast gəlmək mümkündür. Əlbəttə belə cəhdlər kifayət 

qədər tənqid obyektinə çevrilmiĢdir. Spenqler burjua sivilizasiyanı tənqid etməklə qalmır, hətta lağa 

da qoyurdu. Həmin görüĢlərə görə modernləĢmə ondan ibarətdir ki, cəmiyyətdə əvvəlki davranıĢ 

formaları tədricən aradan qaldırılır, despotizmin yerini zəkaya əsaslanan inkiĢaf tutur. Cəmiyyətdə 

statik vəziyyətdə olan qaydalar təkmilləĢdirilir. XX əsrin 50-ci illərinin sonundan 70-ci illərinə qədər 

modernləĢmə Qərb liberalizminin universallıq ideyasına əsaslanan vesternizasiya konsepsiyası 

çərçivəsində iĢlənib hazırlandı.(10, s.7). 

Cəmiyyətin bütöv sosial sistem kimi modernləĢməsinin mahiyyətini dolğun anlamaq 

baxımdanParsonsun ictimai sistemlərin oriyentasiyası haqqında təsəvvürünü açıqlamaq da vacibdir. 

T.Parsonsun fikrincə, hər bir ictimai sistem iki əsas oriyentasiyaya malikdir. O, bunları «oriyentasi-

yanın məhvəri» adlandırır. Birinci məhvəri xarici-daxili oriyentasiya hesab edir. Bu o deməkdir ki, 

hər hansı sistem ya ətraf mühitin hadisələrinə və ya xüsusi problemlərinə istiqamətlənir. Ġkinci 

məhvər instrumental-konsumotor oriyentasiya kimi səciyyələnir. Bu o deməkdir ki, oriyentasiya sis-

temi ya aktual ya da uzun müddətli, potensial tələbatla bağlıdır.(6, s.401). 

Müasir sosiloji fikirdə iĢlənib hazırlanan modernləĢmə nəzəriyyəsində modernləĢmə gediĢində 

ümumi dəyiĢikliklər fonunda yaranan ziddiyyətli proseslər üzə çıxarılır. ModernləĢmə nəzəriyyəsi 

sahəsində EyzenĢtadın yazdığı kimi, ―müasir universal cəmiyyət haqqında klassik model və 

təsəvvürlərin dağılması‖. Ümumi modernləĢmə anlayıĢı cəmiyyətin bütün sahələrində baĢ verən ink-

iĢaf və tərəqqini özündə ehtiva edir. ModernləĢmə cəmiyyətin aqrar vəziyyətdən industrial, industrial 

vəziyyətdən isə postindustrial vəziyyətə keçməsidir.  

 K.Marks və F.Engels ictimai quruluĢun xüsusi variantı olmaq etibarilə, Qərb kapitalizminin 

mahiyyətcə özünəməxsusluğunu və xüsusiyyətlərini nəzəri cəhətdən təhlil etmiĢdir. Onlar Qərb 

kapitalizminin Asiya və ġərq cəmiyyətlərindən prinsipial surətdə fərqlənən əsaslarını 

müəyyənləĢdirmiĢlər. K.Marks və F.Engels hesab edirdilər ki, Qərbdə industrial cəmiyyətin yetiĢməsi 

burjua münasibətlərinin və sivilizasiyasının qalan dünyaya cəlb olunmasına gətirib çıxaracaq. «Asiya 

istehsal üsulu haqqında» diskussiyalar qərb və Ģərq cəmiyyətlərinin struktur dinamikasındakı fərqləri 

baĢa düĢməyə xeyli kömək etdi.(3, s.10).Veberin isə xidməti məhz ondan ibarətdir ki, müqayisəli 

təhlil əsasında Avropada kapitalizmin inkiĢafının mənəvi amillərinin və bu amillərin Ģərq cəmiy-

yətlərinin dinamikasına neqativ təsirini tədqiq etmiĢdir. Həm K.Marks və eləcə də M.Veber geridə 

qalan cəmiyyətlərin modernləĢməsi məsələsini lazımi dərəcədə açıqlamasa da, onların bu məsələyə 

yanaĢmaları kapitalizmin inkiĢafı ilə müxtəlif cəmiyyətlərin dinamikasını müqayisəli təhlil etməyə 

kifayət qədər əsas verdi. Lakin XX əsrin yarıdan çoxu ərzində modernləĢmə probleminin spesifikliyi 

tədqiqatçıların əksəriyyətinin diqqətindən yayınmıĢdır. Nəticə etibarilə, konsepsiyalarda Qərb sivili-

zasiyasının universallığı ideyasının inkiĢafı üstünlük təĢkil etmiĢdir. Universallıq ideyası isə məhz 

kapitalizmi, vətəndaĢ cəmiyyətini,fəaliyyətin praktiki rasionallığını doğurmuĢdur. 

ModernləĢmə nəzəriyyəsinin hamı tərəfindən qəbul edilən yaradıcısı yoxdur, lakin ənənəvi və 

müasir cəmiyyət arasında mühüm fərqlərin mövcudluğuna dair fikir Dyürkheym və Karl Marksa 

məxsusdur. Politologiyaya isə bu ideya Maks Veberin nəzəriyyəsi sahəsində nüfuz temiĢdir.  

Siyasi modernləĢməni tarixi, tipoloji və təkamül yanaĢmaları əsasında izah etmək olar. Birinci 

halda tarixən siyasi modernləĢməni ilk həyata keçirən Avropa və ġimali Amerika ölkələrinin 
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təcrübəsinə diqqət yetirmək lazımdır. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Qərb ölkələrinin modern-

ləĢməsi bu prosesin mahiyyəti ilə bağlı xüsusiyyətlərin daĢıyıcısı olsa da, buradakı siyasi modern-

ləĢmənin təzahür edən ritmi, mərhələlərinin ardıcıllığı və institusional formaları siyasi inkiĢafın uni-

versal normaları ola bilməz. ―Qərb demokratiyalarının‖ sosial mədəni özünəməxsusluğu digər mədəni 

kontekslərdə onun siyasi institutlarını və üsullarını tədqiq etmək cəhdlərinə qarĢı məhdudiyyətlər 

yaradır.  

Buna görə də siyasi sistemlərin tipologiyasını qurmaq praktiki olaraq mümkün deyil. Halbuki 

belə bir tipologiya keçid formalarını daha çox və az modernləĢmə əlamətlərinə görə təsnif etməyə 

imkan verərdi. 
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Необходимость комплексного исследования политической коммуникации обусловлена ее 

значением в период демократических преобразований, который характеризуется определенной 

нестабильностью политической системы. Политическая жизнь на современном этапе является 

результатом процесса политической трансформации, затронувшего все сферы жизнедеятель-

ности общества, в том числе и ее информационно-коммуникационную: распад советской по-

литической системы повлек за собой разрыв старых взаимосвязей и появление новых. С изме-

нением политических процессов, институтов начинают развиваться новые отношения в поли-

тико-коммуникационной сфере, отражающие характер протекающих в общественно-

политической жизни преобразований. От того, какими будут эти отношения, во многом зави-

сит стабильность политической и социальной систем. Таким образом, политическая коммуни-

кация - одно из условий и одновременно результат трансформации политической системы. 
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Формированию современных, объективных демократических принципов способствуют ин-

формационно-коммуникационные процессы, расширяющие и углубляющие политическое 

коммуникативное пространство.  

Политическая коммуникация – это процесс передачи политической информации, которая 

циркулирует между частями политической системы, между политической и общественной си-

стемами, а также это процесс обмена информацией между политическими структурами, обще-

ственными группами и индивидами. Впервые термин «политическая коммуникация» был ис-

пользован в конце 40-х годов ХХ ст., что стало свидетельством роста роли информации в об-

щественно-политической жизни. Именно тогда политическая коммуникация как научно-

прикладная дисциплина ответвилась от социальных и политических наук. Сегодня исследова-

тели политической коммуникации уделяют внимание таким основополагающим факторам в 

этой сфере: 

- собственно коммуникативные аспекты; 

- функционирование и роль средств массовой информации;  

- избирательный процесс; 

- коммуникация власти с общественностью. 

В отечественной политологии одно из первых определений политической коммуникации 

принадлежит М.Ю. Гончарову. Согласно этому определению, «термин «политическая комму-

никация» должен описывать циркуляцию информации в сфере политической деятельности, 

т.е. любые сообщения, тексты, оказывающие воздействие на отношения между классами, 

нациями и государствами».(2 , cтp.138 ) 

Сущностной стороной политико-коммуникационных процессов является передача, пере-

мещение, оборот информации – тех сведений, которыми в процессе конкретной общественно-

практической деятельности обмениваются «источники» и «потребители» – взаимодействую-

щие в обществе индивиды, общности, институты. 

Таким образом, политическая коммуникация выступает как смысловой аспект взаимодей-

ствия субъектов политики путем обмена информацией в процессе борьбы за власть или ее 

осуществление. Она связана с целенаправленной передачей и избирательным приемом инфор-

мации, без которой невозможно движение политического процесса. Посредством коммуника-

ции, передается три основных типа политических сообщений: побудительные (приказ, убеж-

дение); собственно информативные (реальные или вымышленные сведения); фактические 

(сведения, связанные с установлением и поддержанием контакта между субъектами полити-

ки). Политическая коммуникация выступает как специфический вид политических отношений, 

посредством которого доминирующие в политике субъекты регулируют производство и рас-

пространение общественно-политических идей своего времени.(4 , cтp. 201 ) 

В последнее время политическая коммуникация рассматривается как функциональный 

элемент политической системы общества, обеспечивающий взаимосвязь между другими ее 

компонентами. Но в то же время политическая коммуникация выступает и как процесс, как 

непосредственная деятельность политических акторов по производству и распространению 

политически значимой информации, направленная на формирование (стабилизацию или изме-

нение) образа мыслей и действий других социальных субъектов. 

Таким образом, политическая коммуникация, охватывая все многообразие социально-

политических связей – межличностных, массовых и специальных, отражает и выражает куль-

турные ценности субъектов политики; несет в себе политическую информацию как содержа-

ние, включая процессы обмена этим содержанием, а также семиотические и технические сред-



530 
 

ства, используемые в этих обменах, и технические каналы этих обменов. первые политиче-

скую систему как информационно-коммуникативную систему представил К. Дойч. В то же 

время заявленный им подход впоследствии получил двоякое теоретическое продолжение. Так, 

Ю. Хабермас делал акцент на коммуникативных действиях и соответствующих элементах по-

литики (ценностях, нормах, обучающих действиях), представляя их в качестве основы соци-

ального и политического порядка. В противоположность этому немецкий ученый Г. Шельски 

сформулировал идею «технического государства» (1965), выдвинув на первый план не соци-

альные, а технические аспекты политической организации власти.(7 , cтp. 84 ) 

В соответствии с этим подходом государство должно лишь в малой степени следовать во-

ле и интересам отдельных граждан и групп. В качестве же одновременно и ориентира, и сред-

ства деятельности должна рассматриваться логика современной техники, ее требования, име-

ющие императивный характер. «Власть аппаратуры», повышение эффективности использова-

ния техники превращают государство и всю политику в целом в инструмент рационального и 

безошибочного регулирования всех социальных отношений. Впоследствии в развитие этих 

взглядов и в обоснование возникновения «информационного общества» ряд ученых (Д. Мичн, 

Р. Джонсон) предложили гиперрационалистские трактовки политических коммуникаций, от-

водя компьютерной технике решающую роль в победе над социальными болезнями (голодом, 

страхом, политическими распрями). 

Современный опыт развития политических систем действительно продемонстрировал 

определенные тенденции к возрастанию роли технико-информационных средств в организа-

ции политической жизни, прежде всего в индустриально развитых государствах. Особенно это 

касается появления дополнительных технических возможностей для проведения голосований 

(в частности, электронных систем интерактивной связи), повышения роли и значения СМИ в 

политическом процессе, разрушения многих прежних иерархических связей в государствен-

ном управлении, усиления автономности низовых структур управления в государстве и т.д. 

Однако это только предпосылки, расширяющие возможности институтов и субъектов власти 

для маневра, поскольку не устраняют ведущей роли политических интересов групп, конфлик-

тов и противоречий между ними. 

В целом, различные теории, проникшие и проникающие в область изучения политической 

коммуникации, создают своим многообразием изрядные затруднения методологического пла-

на. Современная микроуровневая политическая коммуникативистика, подобно любой разви-

вающейся области знания, отнюдь не свободна от существенного расхождения во мнениях по 

целому ряду фундаментальных проблем. Теоретики продолжают спорить по поводу предмета 

исследований и того, какой характер эти исследования должны иметь – преимущественно объ-

ективистский или же, напротив, критически-субъективистский. Между тем существующие 

противоречия относительно позиций, с которых должна изучаться политическая коммуника-

ция на микроуровне, практически не отразились на становлении политической кибернетики 

как когнитивной метатеоретической конструкции, концептуально отображающей наиболее 

общие закономерности информационного взаимодействия и обмена на уровне политической 

системы и общества в целом. Структура политической коммуникации : 

1. Коммуникация формирует определенные связи и отношения субъектов политики. 

2. Институты-коммуникаторы производят информацию, кодируют и передают ее потреби-

телям, изучают общественное мнение о воздействии и качестве информации. 

3. Средства коммуникации - это СМИ, технико-информационные системы (центры, банки 

данных, сети и технологии передачи информации), информационные агентства, пресс-центры. 
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4. Типы, методы и формы политической коммуникации - рациональная и спонтанная ком-

муникация, неформальные контакты, общение граждан с представителями политических ин-

ститутов, журналистами, коммуникация в ходе выборов, референдумов, демонстраций и дру-

гих политических акций. 

5. Содержание коммуникации оказывает воздействие на мотивацию поведения субъектов 

политики, формирование общественного мнения; его социально-политические последствия 

могут быть позитивными и негативными. Сущность политической коммуникации заключается 

в целенаправленных контактах между людьми посредством обмена информацией и духовного 

общения в политическом процессе.(9 , cтp. 261 ) 

Начало исследования политической коммуникации положил американский политолог Г. 

Лассуэлл. Лассуэлл рассматривал коммуникацию как сложный процесс, имеющий свои соци-

альные функции, внутреннюю структуру и общую направленность. Поскольку коммуникации 

пронизывают все формы жизни, функции социальной коммуникации очень схожи с процесса-

ми сигнализации и управления в живом организме и в животном мире, и важнейшей ее функ-

цией является поддержание равновесия любой системы. Не случайно поэтому разработанная 

им в 1939–1940 гг. и опубликованная в 1948 г. модель сегодня «хрестоматийно» называется 

линейной, «однонаправленной», бихевиористской (коммуникация понимается как прямое воз-

действие на реципиента, который выступает лишь в качестве объекта, реагирующего на вос-

принимаемую информацию по принципу: стимул – реакция). 

Г. Лассуэлл начал изучать не только единичные «акты» коммуникации, понимаемые как 

контакты, в которых сообщение проходит через определенные фазы от субъекта к объекту, но 

и важнейшие структурные компоненты процесса массовой коммуникации, и описал его снача-

ла как однонаправленную «пятивопросную» модель, т. е. как: 

1. Кто говорит? – коммуникатор – это инстанция, организующая и контролирующая мас-

совую коммуникацию. 

2. Что сообщает? – анализ содержания сообщений. 

3. Кому? – анализ аудитории. 

4. По какому каналу? – анализ средства. 

5. С каким эффектом? – анализ результата: изменилось/не изменилось сознание и/или по-

ведение реципиента. 

Формула Лассуэлла определяет политическую коммуникацию преимущественно как им-

перативный, побудительный процесс: каков запрос отправителя, таков ответ адресата, по 

принципу «каков стимул, такова реакция». В то же время данной модели коммуникации при-

суще одно далеко не бесспорное допущение, которое состоит в том, что передаваемые сооб-

щения всегда вызывают определенный ожидаемый эффект. Эта модель излишне оптимистична 

и, несомненно, имеет тенденцию преувеличивать результативность воздействия передаваемых 

сообщений, особенно когда речь идет о средствах массовой коммуникации. 

Под средствами политической коммуникации традиционно понимаются определенные ор-

ганизации и институты, функционирующие в рамках социальной и политической систем, с 

помощью которых осуществляется процесс обмена информацией. Некоторые исследователи 

относят к средствам также коммуникативные действия или ситуации, группы или отдельных 

индивидов, способствующих обмену информацией (прямому или непрямому, опосредованно-

му или непосредственному, немедленному или протяженному во времени). 

Р.-Ж. Шварценберг выделяет три основных способа политической коммуникации, осно-

ванные на использовании различных средств: 
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1. Коммуникация через средства массовой информации: печатные средства (пресса, книги, 

плакаты и т.д.); электронные средства (радио, телевидение и т.д.). 

2. Коммуникация через организации, когда передаточным звеном служат политические 

партии, группы интересов и т.д. 

3. Коммуникация через неформальные каналы с использованием личных связей. 

Чаще всего в политологической литературе в качестве средств политической коммуника-

ции анализируются СМИ и неформальные каналы.(4 , cтp. 178) 

Роль различных средств политической коммуникации определяется наличием или отсут-

ствием эффекта воздействия. Под эффектом понимается «следствие процесса коммуникации, 

при этом в сознании индивида происходит то, что без акта коммуникации не происходило 

бы». 

Особое место среди средств политической коммуникации занимают неформальные сред-

ства передачи информации. В последнее время многие исследователи отмечают падение дове-

рия к официальным источникам информации, что привело к росту значимости сообщений, 

возникающих на уровне межличностного общения. 

Значительное место в системе политической коммуникации принадлежит элитам, осу-

ществляющим свою власть над остальной частью общества через промежуточные звенья – 

бюрократический аппарат и СМК. В модели К. Сайнне отражается, что между элитой, бюро-

кратией и массами происходит непрерывный информационный обмен, причем элиты стремят-

ся к тому, чтобы передаваемая в массы информация укрепляла бы их собственную легитим-

ность.(6 , cтp. 112) 

В информационном пространстве ведущее положение занимают представители господ-

ствующего социального слоя. Они, направляя деятельность государственных институтов, 

стремятся контролировать основные средства коммуникации. Однако чем демократичнее об-

щество, тем большее значение приобретает горизонтальный уровень обмена потоками полити-

ческой информации, сопряжение господствующего коммуникационного потока, инициируе-

мого государством, с информационными потребностями и приоритетами гражданского обще-

ства, формирующимися на более широкой ценностной основе. Кроме того, следует учитывать 

и влияние новых электронных средств связи, которые позволяют своим пользователям более 

свободно отправлять и принимать информацию как личного, так и общественного характера. 
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