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SĠYASĠ MÜNAGĠġƏLƏRĠN NƏZƏRĠ ASPEKTLƏRĠ 

 

"Siyasi münaqişələrin nəzəri aspektləri" məqaləsi siyasi münaqişələrin mahiyyətini və onların 
nəticələrini araşdırır. 

Müəllif hər hansı bir siyasi münaqişənin vaxtında danışıqlar yolu ilə həll edilməməsinin xo-

şagəlməz nəticələrə gətirib çıxara biləcəyini vurğulayır. Məqalədə siyasi münaqişələrin nəticələri 
faciəvi ola biləcəyi və hərbi münaqişələrin yarana biləcəyi fikri əsaslandırılır. 

Açar sözlər: müttəfiqlik, münagişə, siyasi, münasibətlər, anlayış, mərhələlər, sistemlər, nizamla-

ma, realizm, nəzəri. 
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Aghalar Abbasbeyli 

Professor, Baku State University 

 

THEORETICAL ASPECTS OF POLITICAL CONFLICTS 

 

The article "Theoretical aspects of political conflicts" explores the essence of political conflicts 

and their consequences. 

The author emphasizes that if any political conflict is not resolved in time by negotiations, it is 

fraught with consequences. The article substantiates the idea that the consequences of political con-

flicts can be tragic and will contribute to the emergence of military conflicts.  

Key words: union, conflict, political, relations, concept, stages, systems, regulation, realism, the-

oretical. 

 

XXI əsrin əvvələrində müasir dünyanın siyasi tarixində qlobal dəyiĢikliklər yox, həm də çox-

saylı, bütün dünyada sülhün və təhlükəsizliyin mövcudluğuna real təhlükə olan regional münagiĢələr 
ilə yadda  qalacaqlar.(1, s.67) 

Beynəlxalq siyasi münagiĢələri təhlil edərkən onların yaranması, inkiĢafı və nəzəri əsaslarının 
öyrənərkən biz dövlətlərarası siyasi münagiĢələrin çoxluğu ilə xarakterizə edilənlərin bir neçəsinin 
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adlarını göstərməliyik. 
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münagiĢəsi, Ərəb-Ġsrail, Gürcüstan – Russiya, Russiya 

– Ukrayna, Ġraq, Liviya, Tunis, Yəmən, Suriya, Əfqanistan və s. 
Dar mənada münaqiĢə ölkələrin bir-birinə qarĢı hərəkət etdiyi vəziyyətlərə aiddir.  
Bir qayda olaraq, bu tərifi dəqiqləĢdirərkən münaqiĢənin və əməkdaĢlığın sıx əlaqəsi vurğulanır. 

Qeyd olunur ki, münaqiĢə kontekstində sülh, məhdud və total müharibə qarĢılıqlı surətdə bağlıdır. 
Dostluq, müttəfiqlik münasibətləri və əməkdaĢlıq heç də düĢmənçiliyi istisna etmir, dinc münasi-
bətlərin əldə edilməsi isə hərbi əməliyyatların səbəbinə çevrilə bilər.  

Bu baxımdan dünya səhnəsində siyasətin və bütün beynəlxalq münasibətlər sisteminin mahiyyəti 
kimi münaqiĢənin anlamını qarıĢdırmaq lazım deyildir. Belə hesab olunur ki, dünya siyasətinin 
mahiyyəti münaqiĢə və dünya səhnəsində ali hakimiyyətin mövcudluğunu qəbul etməyən insan qru-

pları tərəfindən onun nizama salınmasıdır. MünaqiĢənin belə anlamına əsaslanan alimlər çox vaxt 
diqqəti zorakılığın rolu üzərində cəmləĢdirərək, onda beynəlxalq münaqiĢənin əsas məzmununu 
görürlər. Belə ki, həmin alimlərin anlamında beynəlxalq münaqiĢə özlərini mədəni, yaxud  (və ya 
habelə) siyasi cəhətdən bir-birinə zidd hesab edən və ya etnik qrupla, ya da dövlətlə təmsil olunan 
qruplar arasında mütəĢəkkil zorakılığın təzahürüdür.  

Beynəlxalq münaqiĢənin anlayıĢını konkretləĢdirərkən, bəzi tədqiqatçılar onun bu və ya digər so-

sial birliklə əlaqəsini göstərməyə çalıĢırlar. Onlar qeyd edirlər ki, «münaqiĢə» anlayıĢı bir insan qru-

punun (tayfa, etnik, dil, yaxud baĢqa qrupun) baĢqa qrupla (yaxud qruplarla) Ģüurlu qarĢıdurmada 
olduğu vəziyyətlərə tətbiqən iĢlədilir, çünki qruplar uyuĢmayan məqsədlər güdürlər. Bu zaman 
mərkəzi yer «hakimiyyət» anlayıĢına verilir.  

Bizim fikrimizcə, beynəlxalq münaqiĢə və beynəlxalq münasibətlər sistemində onun yeri son 

onilliklərdə daim siyasi xarakter daĢımıĢdır. Ġstənilən beynəlxalq münaqiĢə siyasi xarakterə malikdir. 
Dünya siyasəti sahəsində münaqiĢələrə gəlincə, bu yanaĢmanın tərəfdarları onu dövlətlərarası müna-

sibətlər sistemi kimi təhlil edərkən, belə hesab edirlər ki, ona xas olan münaqiĢələr dövlətlərin xarisi 
siyasi qarĢılıqlı fəaliyyətinin onların mənafe və məqsədlərinin toqquĢmasında ifadə olunan xüsusi 
növü kimi nəzərdən keçirilməlidir.  

Ədəbiyyatda, adətən, gediĢat formasından və iĢtirakçıların konkret tərkibindən asılı olmayaraq 
beynəlxalq və dövlətlərarası münaqiĢələr fərqləndirilməmiĢdir. Belə ki, beynəlxalq münaqiĢəni 
beynəlxalq münasibətlər sisteminin iĢtirakçılarının qarĢılıqlı münasibətlərindəki bu və ya digər zid-

diyyətlərin həmin ziddiyyətlərin kəskinləĢməsi mərhələsində, tərəflərin bu zərurəti dərk edərək 
mövcud beynəlxalq Ģəraitdə tətbiq oluna biləcək bütün məqbul vasitələrdən istifadə etməklə qarĢılıqlı 
açıq hərəkətləri həyata keçirməsi zamanı təzahür formalarından biri kimi baĢa düĢmək təklif olu-

nurdu. BaĢqa sözlərlə, beynəlxalq münaqiĢə dövlətlər arasında birbaĢa siyasi münaqiĢədir.  
Ölkəmizdə və dünya miqyasında baĢ verən kəskin sosial dəyiĢikliklər, bəzi münaqiĢələrin həlli 

və əvvəlki beynəlxalq münasibətlər sisteminin dağılmasını müĢayiət edən bir çox baĢqa siyasi 
münaqiĢələrin meydana çıxması beynəlxalq və dvölətlərarası münaqiĢənin siyasi əsasının və spesifik 
siyasi əhəmiyyətinin fərqləndirilməsi zərurətini göstərdi. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində 
münaqiĢənin siyasi məzmununu aĢkara çıxarmaq meyli dəyiĢən reallığın nəzəri cəhətdən  
qiymətləndirilməsinə yeni  cəhdlər doğurmaqdadır. Bu cəhdlər aĢağıdakı tərifi ifadə etməyə imkan 
verir:  

Beynəlxalq siyasi münaqiĢə dünya meydanında qarĢılıqlı fəaliyyətdə olan sosial birliklər 
arasında hakimiyyət münasibətləri sisteminə daxil olan mənafelərin toqquĢmasıdır.(2, s.78)  

BaĢqa sözlə, beynəlxalq siyasi münaqiĢələr sırasına yalnız dövlətlərin və onların birliklərinin 
siyasi fəaliyyətinin nəticələri olan münaqiĢələri deyil, həm də beynəlxalq münasibətlərin digər 
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iĢtirakçılarının istənilən (iqtisadi, informasiya, dini, mədəni, elmi və s.) hərəkətlərinin siyasi 
aspektləri ilə Ģərtlənən münaqiĢələri aid etmək  məqsədəuyğundur.  

Beynəlxalq siyasi münaqiĢənin belə anlamı həm daxidi, həm də beynəlxalq siyasi münaqiĢələrin, 
habelə siyasi münasibətlərin öyrənilməsi üçün vacib olan bir neçə nəticəyə gəlməyə imkan verir:  

-«beynəlxalq siyasi münaqiĢə» anlayıĢı yalnız dövlətlər arasındakı münaqiĢəyə deyil, həm də dü-
nya meydanındakı hakimiyyət münasibətləri sistemində qarĢılıqlı fəaliyyətdə olan istənilən sosial 
birliklər arasındakı münaqiĢəyə tətbiq oluna bilər;  

-beynəlxalq siyasi münaqiĢənin tam öyrənilməsi onun özünəməxsus daxili məzmununun, 
yaranmasının və həllinin ilkin Ģərtlərinin aĢkara çıxarılması ilə yanaĢı, daxili və dünya siyasətində 
onun yerinin və əhəmiyyətinin müəyyən olunmasını tələb edir;  

-beynəlxalq siyasi münaqiĢənin öyrənilməsinə müxtəlif yanaĢmalardan istifadə edən müxtəlif 
milli və beynəlxalq tədqiqat mərkəzlərinin və məktəblərinin mütəxəssisləri tərəfindən əldə olunmuĢ 
nəticələrin müqayisəsi üçün prinsipial imkan açılır.  

Tarix göstərir ki, bu və ya digər beynəlxalq siyasi münaqiĢədə iĢtirak, onun gediĢi və nəticələri 
ölkələrin, dövlətlərin, xalqların və ayrı-ayrı sosial qrupların taleyinə köklü təsir göstərə bilər. 
Müxtəlif ölkələrin və xalqların çoxəsrlik tarixi boyunca saysız-hesabsız belə hadisələr baĢ vermiĢdir. 
Beynəlxalq siyasi münaqiĢələr nəticəsində bir çox ölkələr və xalqlar özlərinin siyasi təsirini, 
müstəqilliyini, bəzən isə ərazisini itirmiĢ, yaxud, əksinə, dünyadakı mövqeyini möhkəmləndirmiĢdir.  

Təəccüblü deyildir ki, insanlar həmiĢə münaqiĢələri öyrənməyə, beynəlxalq münaqiĢələrin an-

lamına dünya meydanındakı siyasi qarĢıdurmanı dəyərləndirməyə imkan verən yanaĢmalar tapmağa 
çalıĢmıĢlar. Belə yanaĢmalardan birini münaqiĢənin «insanın təbiəti»ndən qaynaqlanması təĢkil edir. 
Əsrlər boyunca insanlar münaqiĢələrin səbəblərinin və təbiətinin izahını özlərinin və baĢqalarının 
təkəbbüründə, məhəbbətində, nifrətində, bəzən isə tibbi müdaxilə tələb edən patologiyada axtarmağa 
çalıĢmıĢlar. Bütün bunları yalnız sülalə mübahisələri, siyasi, yaxud dini çəkiĢmələr kimi «tipik» 
münaqiĢələrdə deyil, həm də münaqiĢə xarakterli digər sosial təzahürlərdə və proseslərdə (Avropa 
mətbuatında müsəlman müqəddəslərinin karikaturalarının dərc olunması, korrupsiya, cinayətkarlığın 
artması və s.) görmək olar. Müasir tədqiqatçılar münaqiĢələrin təbiəti və səbəbləri haqqında oxĢar 
təsəvvürləri hələ Fukididin b.e.ə. V əsrdə yaratdığı «Tarix»də tapırlar. Bu anlamın tərəfdarları 
münaqiĢənin yaĢarılığını insan təbiətinin dəyiĢməzliyi ilə izah edirlər. Əməli siyasətdə belə 
yanaĢmadan istifadəyə misal kimi müharibənin səbəblərinin siyasətdən daha çox patologiya sahəsinə 
aid olması barədə mülahizələr göstərilə bilər; belə ki, həmin səbəblər fayda və üstünlüyün ayıq baĢla 
qiymətləndirilməsindən daha çox xəstə mənəmlik hissi ilə bağlı olur. Bu baxımdan ġərq və Qərb 
arasında barıĢıq, ilk növbədə, əməkdaĢlıq münasibətlərinin inkiĢaf etdirilməsinin və əməli 
məqsədlərin əldə olunmasında ümumilik hissinin dərinləĢdirilməsinin psixoloji problemləri ilə 
bağlıdır. Bu zaman münaqiĢə bütün ölkələrdə və bütün dövrlərdə mövcud olan, yəni ümumi xarakterə 
malik əsas ziddiyyətdən törəmə ziddiyyətlərin nəticəsi  kimi baĢa düĢülür.       

MünaqiĢələrin anlamına mənafelərin toqquĢması kimi baĢqa bir yanaĢma onunla bağlıdır ki, bu 
yanaĢma tərəfdarlarının fikrincə, istənilən münaqiĢənin əsasında mənafe durur. Müxtəlif dövrlərdə bu 
yanaĢmaya N.Makiavelli, T. Hobbs, M.Veber, R. Darendorf tərəfdar çıxmıĢlar. Mənafenin özünün 
təfsirlərinin insan təbiətindən tutmuĢ ictimai münasibətlərin sinfi mahiyyətinə qədər  fərqlənməsinə  
rəğmən, bu yanaĢmanın tərəfdarları istənilən sosial münaqiĢəni mənafelərin münaqiĢəsi kimi an-

lamağa, nizamlamağa və son nəticədə həll etməyə çalıĢırlar.  
MünaqiĢənin mənafelərin, o cümlədən əks, bir-birini tamamlayan və hətta eyni mənafelərin 

toqquĢması kimi anlamı onun həqiqi səbəblərinin axtarılmasını Ģərtləndirir. Bu, həm də xammal və 
satıĢ bazarları ucbatından transmilli korporasiyaların mənafelərinin toqquĢması, dünyanın bu və ya 
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digər regionunda siyasi təsir uğrunda dövlətlərin mübarizəsi, bəzi etnosların digər etnosları tabe, hətta 
məhv etməyə can atması kimi təzahürlərə də aiddir. Burada mənafeyin, habelə cəmiyyət həyatının 
müxtəlif sahələrində mənafelərin təzahür xüsusiyyətlərinin müəyyən edilərək açıqlanması xüsusi 
əhəmiyyətə malikdir.  

Bu barədə irəli sürülən mülahizələrin bütün müxtəlifliyinə rəğmən onların əksəriyyətində belə bir 
fikir təkrarlanır ki, mənafe insanın, sosial qrupların, dövlətlərin, yaxud istənilən baĢqa sosial birliyin 
həmin sosial birliyin, ölkənin, yaxud dövlətin qorunmasını və inkiĢafını təmin edən maddi və mənəvi 
nemətlərə, ehtiyatlara və Ģəraitə dərk olunmuĢ tələbatıdır.  

MünaqiĢələrin öyrənilməsi onların təsnifləĢdirilməsini, münaqiĢələrin özünəməxsus xüsusiy-

yətlər üzrə qruplaĢdırılmasını tələb edir.  
TipləĢdirmə, yəni münaqiĢənin bu və ya digər növə aid edilməsi üçün əsas qismində aĢağıdakılar 

çıxıĢ edə bilər: münaqiĢənin iĢtirakçıları (məsələn, dövlətlərarası münaqiĢələr); onların sayı (ikitərəfli, 
çoxtərəfli münaqiĢələr); münaqiĢə iĢtirakçılarının mənafelərinin toqquĢduğu sahələr (iqtisadi, dini, 
siyasi münaqiĢələr); münaqiĢənin xarakteri və gediĢat forması (gizli, açıq, silahlı münaqiĢələr), 
münaqiĢənin müddəti, yaranma səbəbləri və s. MünaqiĢələrin təsnifləĢdirilməsi – müxtəlif konkret 
münaqiĢələrin bir qrupda birləĢdirilməsi, yaxud eyni tipə aid edilməsi yalnız onların obyektiv xarak-

teristikalarını əks etdirmir, həm də onların öyrənilməsinin asanlaĢdırılmasına xidmət edir.  
Siyasi münaqiĢələr öyrənilərkən onların arasında, birincisi, daxili siyasi və beynəlxalq siyasi 

münaqiĢələr fərqləndirilir. Daxili siyasi münaqiĢələrə dövlətin sərhədləri daxilində cərəyan edən 
münaqiĢələr aiddir. Məsələn, bu və ya digər dövlət vəzifəsinə iddaçıların qarĢıdurması, siyasi partiya-

ların arasında, yaxud partiya rəhbərliyində yer uğrunda siyasi xadimlərin arasında rəqabətlə Ģərtlənən 
münaqiĢəli vəziyyətlər, eyni ölkənin müxtəlif siyasi tələblərlə çıxıĢ edən ictimat hərəkatlarının 
toqquĢması və s.  

Beynəlxalq siyasi münaqiĢələrə dünya meydanında, yəni milli-dövlət sərhədlərindən kənarda baĢ 
verən siyasi münaqiĢələr aiddir. (7, s.107) Məsələn, müxtəlif dövlətlər və onların ittifaqları, beynəlx-

alq təĢkilatlar, müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən ictimai-siyasi birliklər arasında münaqiĢələr və s. 
Burada vurğulamaq vacibdir ki, bütün beynəlxalq münaqiĢələr siyasi münaqiĢə deyildir.Ermənistanın 
Azərbaycan ərazisinin 20 %-ni iĢğal etməsi ilə nəticələnmiĢ ermənistan-azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqiĢəsi siyasi münaqiĢələrin konkret təcəssümüdür.  

Ġkincisi, beynəlxalq siyasi münaqiĢələr silahlı və silahsız münaqiĢələrə ayrılır. Silahlı münaqiĢə 
(daha geniĢ mənada müharibə) dedikdə müasir hərbi konfliktologiyada aĢağıdakı xarakteristkalara 
malik olan münaqiĢə baĢa düĢülür: mübarizədə  iki və ya daha artıq silahlı tərəf bilavasitə iĢtirak edir; 
döyüĢ əməliyyatları heç olmasa minimum mərkəzləĢdirilmiĢ rəhbərlik səviyyəsində aparılır; silahlı 
əməliyyatlar münaqiĢə tərəflərinin kortəbii hərəkətləri kimi deyil, müəyyən daimiliklə həyata 
keçirilir. Silahlı siyasi münaqiĢələrə misal kimi 1980-ci illərdə Ġngiltərə və Argentina arasında Folk-

lend (Malvina) adaları uğrunda baĢ verən münaqiĢəni, Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsini və s. 
göstərmək olar. 

Üçüncüsü, beynəlxalq siyasi münaqiĢələr onların nizama salınması perspektivi baxımından 
nəzərdən keçirilərkən siyasi münaqiĢələrin «çarpıĢmalar2a (yaxud «döyüĢlər»ə), oyunlar»a və 
«deyiĢmələr»ə (yaxud «mübahisələr»ə) bölünməsindən istifadə olunur. Bu bölgü ədəbiyyatda geniĢ 
yayılmıĢdır və beynəlxalq siyasi münaqiĢələrin spesifik xüsusiyyətlərinin və dinamikasının 
öyrənilməsində çox fəal surətdə cəlb olunur.  

«ÇarpıĢma» tipli münaqiĢələrdə hər bir iĢtirakçı tərəf digər tərəfi nəyin bahasına olursa-olsun 

məhv, tabe, yaxud təcrid edilməli olan düĢmən kimi qavrayır.  
DüĢmənə mümkün qədər böyük ziyan vurmağa çalıĢan münaqiĢə tərəfləri öz məsrəfləri ilə hesa-
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blaĢmadan, optimal fəaliyyət strategiyasının iĢlənib hazırlanmasının qeydinə qalmırlar. Bu 
münaqiĢənin iĢtirakçılarına yalnız qələbə lazımdır, qarĢıdurmanın baĢqa nəticəsi onları qane etmir.  

«Oyunlar» iĢtirakçılarının onların qarĢıdurmasını məhdudlaĢdıran özünəməxsus çərçivələr yara-

dan qaydaları rəhbər tutaraq, uzlaĢmaz məqsədlərin əldə edilməsi uğrunda mübarizə apardıqları 
münaqiĢələrdir. 

Bu tip münaqiĢələrdə rəqiblər özlərini rasional tərzdə aparır, öz hərəkətlərini hesablayır və 
mümkün qazanc və məsrəfləri ölçüb-biçirlər. Onlar qələbəyə can atarkən münaqiĢə qurtardıqdan son-

ra, yaxud hətta münaqiĢənin gediĢində əməkdaĢlıq imkanını istisna etmir, digər münaqiĢə iĢtirakçısını 
rasional düĢüncəli tərəfdaĢ kimi qavrayırlar.  Belə münaqiĢələr bütün iĢtirakçıların qəbul etdikləri 
norma və qaydalara sadiqliyi, habelə həmin qaydaların institusional təsbitini nəzərdə tutur.  

 «Mübahisə», yaxud «deyiĢmə» tipli münaqiĢələr üçün münaqiĢə tərəflərinin bir-birini inandırma 
metodu ilə, öz dəlillərini irəli sürməklə və əks dəlilləri təkhib etməklə fikrini dəyiĢdirmək,  öz tərəfinə 
çəkmək  lazım olan yanılan, səhv edən opponent kimi qavraması xarakterikdir. Bu, çeviklik, digər 
münaqiĢə tərəfinin mövqeyində baĢ verən dəyiĢikliklərin təsiri altında öz mövqeyini və baxıĢını 
dəyiĢdirmək bacarığı tələb edən yüksək rasional qarĢılıqlı fəaliyyətdir. Bu tip münaqiĢələrdə qarĢılıqlı 
fəaliyyət qaydalarının dəyiĢdirilməsinə, yaxud fikir ayrılıqları sahəsini məhdudlaĢdıran, yaxud əldə 
edilmiĢ razılaĢmaları təsbit edən yeni qaydaoarın ifadə edilməsinə yol verilir. Buna misal kimi Rusiya 
və Yaponiya arasında dörd Kuril adası uğrunda münaqiĢə göstərilə bilər.  

Beləliklə, qarĢıdurma ilə yanaĢı, əməkdaĢlıq bu tip münaqiĢələrin tərkib hissəsidir. Belə 
münaqiĢələrə misal kimi mbahisəli problemə dair iĢtirakçılarının qarĢılıqlı münasibətlərin, o 
cümlədən ticarət münasibətlərinin inkiĢaf etdirilməsində maraqlı olduqları beynəlxalq danıĢıqları  
göstərmək olar. Müzakirələrin gediĢində onlar həm mübahisəli problemin həllində əsas götürüləcək 
qaydaları, həm də onunla bağlı yaranmıĢ  münaqiĢənin qarĢılıqlı münasibətlərin digər sahələrinə 
təsirini azaltmağa imkan verən üsulu iĢləyib hazırlayırlar.  

Hansısa münaqiĢənin sadalanan növlərdən və tiplərdən hər hansı birinə aid edilməsi bu 
münaqiĢəni, rəqib tərəflərin məqsədlərini, qarĢılıqlı təsir və bir-birini qavrama üsullarını 
təsnifləĢdirməyə kömək göstərməklə münaqiĢəli vəziyyətin xarakteri, yaxud inkiĢaf dinamikası 
haqqında təxmini təsəvvür yaradır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, heç bir beynəlxalq siyasi münaqiĢə insanların fəal, Ģüurlu məqsədyönlü 
fəaliyyəti olmadan yarana, inkiĢaf edə və nizama salına bilməz. Onlar xüsusilə silahlı xarakter 
daĢıyan qarĢıdurmanın yalnız qurbanı deyil, həm də fayda əldə etmək məqsədilə münaqiĢə alovunu 
qızıĢdıran təĢəbbüsçüsü qismində çıxıĢ edirlər. Müxtəlif hallarda bu fayda ehtiyatların, sərvətlərin 
əldə edilməsindən, öz dəyərlərinin təsdiqindən ibarət ola bilər. Lakin siyasət aləmində fayda həmiĢə 
bu və ya digər dərəcədə hakimiyyətə münasibətlə müəyyən olunur. Sübut olunmuĢ hesab etmək olar 
ki, sosial harmoniya, münaqiĢəsizlik vəziyyəti real, həqiqi ictimai münasibətlərdə əldə edilə bilməz. 
Beynəlxalq siyasi münaqiĢələrin anlamından asılı olmayaraq, istənilən halda onlar düĢünən Ģəxslərin, 
yəni Ģüurlu surətdə öz qarĢısında məqsədlər qoyan və həmin məqsədlərə çatmağa çalıĢan kəslərin  
münaqiĢəsidir.  

Bütün bunlar beynəlxalq siyasi münaqiĢələrə tam surətdə aiddir. Həmin münaqiĢələrdə ayrı-ayrı 
fərdlər, dövlətlər, ictimai hərəkatlar, korporasiyalar, habelə  etnik, dini, yaĢ, peĢə, yaxud hər hansı 
baĢqa əlamət üzrə birləĢmiĢ ayrı-ayrı sosial qruplar iĢtirak edir (yaxud iĢtirak edə bilər). MünaqiĢə, 
birincisi, onun predmetini hakimiyyətin əldə edilməsi, yenidən bölüĢdürülməsi, saxlanması, yəni 
siyasət təĢkil etdikdə, ikincisi, münaqiĢə tərəfləri arasında qarĢıdurma milli-dövlət sərhədlərindən 
kənara çıxdıqda beynəlxalq siyasi münaqiĢəyə çevrilir.  

Beləliklə, taxt-taca iddia edən müxtəlif sülalələrin nümayəndələri, yaxud hökuməti for-
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malaĢdırmağa çalıĢan partiyalar arasında hakmiyyət uğrunda mübarizə daxili münaqiĢələrin xarak-

terik olduğu siyasət sahəsidir. Müstəmləkələr, faydalı qazıntı mənbələri, yaxud baĢqa ehtiyatlar 
üzərində hakimiyyət uğrunda dövlətlər, dövlətlərarası ittifaqlar, yaxud fəaliyyəti beynəlxalq meydan-

da cərəyan edən hər hansı baĢqa birliklər arasında mübarizə beynəlxalq siyasi münaqiĢələrlə müĢayiət 
olunur. BaĢqa sözlə, beynəlxalq siyasi münaqiĢənin iĢtirakçısı qismində dünya meydanında siyasi 
qarĢıdurma ilə məĢğul olan hər hansı sosial birlik çıxıĢ edə bilər.  

Müasir siyasi elmdə «güc», ilk növbədə, siyasi münasibətlərin iĢtirakçısının qüdrətini ifadə edir.  
Siyasətin dövlət kimi mühüm subyektinə tətbiqən gücün belə anlamı həm ifrat 

mənəviyyatçılıqdan, həm də siyasi düĢüncəsizlikdən qorunma vasitəsi kimi çıxıĢ edir. Dövlətin 
qabiliyyətinin adekvat qiymətləndirilməsi yalnız onun özünün güc ifadəsində müəyyən edilmiĢ 
mənafelərinin realizəsinə çalıĢan siyasi birlik kimi nəzərdən keçirilməsi halında mümkündür. Belə 
müəyyənetmə iki imkan açır: bütün dövlətləri öz dövləti kimi nəzərdən keçirib qiymətləndirmək üsu-

lu verir, belə qiymətləndirmədə isə yalnız öz mənafelərinin müdafiəsinə və realizəsinə təkan ver-

məklə kifayətlənməyib, həm də digər dövlətlərin mənafelərini nəzərə alan siyasət yetirməyə imkan 
yaradır.  

Bu yanaĢmanın tərəfdarları gücün anlayıĢını dövlət qüdrətinin sinonimii kimi nəzərdən keçirərək, 
qüdrətin amillərinə aĢağıdakıları aid edirlər: coğrafi mövqe; təbii ehtiyatlar (ilk növbədə, ərzaq və 
xammal); sənaye potensialı; hərbi  potensial (hərbi texnikanın inkiĢaf səviyyəsi, hərbi rəhbərliyin 
keyfiyyəti, silahlı qüvvələrin kəmiyyəti və keyfiyyəti); əhalinin sayı; milli xarakter; cəmiyyətin 
mənəvi ruhu; diplomatiyanın keyfiyyəti və hökumətin ölkənin ictimai rəyi tərəfindən özünün xarici 
siyasətinin dəstəklənməsinə nail olmaq qabiliyyəti.  

Beynəlxalq siyasi münaqiĢələri öyrənərkən gücün zəiflik kimi bir təzahürünə də rast gəlinir. Zəif-
lik, sadəcə, «əks iĢarəli» güc olmayıb, özünəməxsus güc – beynəlxalq münaqiĢə iĢtirakçısının öz 
məqsəd və mənafelərinə çatmaq üçün istifadə etdiyi vasitə, məsələn, vətəndaĢların düĢmənlə müba-

rizəyə kütləvi səfərbərliyinin əsaslandırılması qismində çıxıĢ edir.(8, s.96)           
Beynəlxalq siyasi münaqiĢədə iĢtirakçılardan birinin gücü digərinin zəifliyindən ayrılmazdır. Bu-

rada həm güc, həm də zəiflik yalnız bir-birinə münasibətdə qiymətləndirilir. Güclü-zəif gütlüyünün 
mövcudluğu labüd olub, istənilən siyasi  münaqiĢə üçün xarakterikdir. Onun iĢtirakçıları zaman-

zaman gah güclənərək, gah da zəifləyərək, yerlərini dəyiĢə bilərlər, lakin onlar heç vaxt mütləq güclü 
və mütləq zəif tərəfə çevrilmirlər.  

Zəifin gücü, bir qayda olaraq, özünün mənəvi üstünlüyünün təsdiqindən ibarət olur, zəifin 
fikrincə, nə qədər miqyaslı və inandırıcı olmasından asılı olmayaraq, heç bir məğlubiyyət həmin üs-

tünlüyü aradan qaldıra bilməz.  
 UduzulmuĢ müharibələrin, uğursuz tətillərin, məğlub olmuĢ üsyanların, yaxud seçkilərdə 

uduzmuĢ partiyaların iĢtirakçıları yalnız özlərinin mənəvi üstünlüyündə təsəlli axtarmırlar. Psixoloq 

alimlərin apardıqları eksperimentlər göstərir ki, hər hansı daim uduzan komandanın üzvləri öz 
məğlubiyyətlərini rəqibin dürüst olmaması, yaxud oyun qaydalarının ədalətsizliyi ilə izah etməyə 
meylli olurlar, öz uğursuzluqlarını isə öz mənəviyyatını çox yüksək qiymətləndirməklə kompensasiya 
edirlər. Bununla əlaqədar demək olar ki, yaxĢı niyyətlərdən baĢqa bir gücə sahib olanlar onların 
barəsində nəticələrə görə mühakimə yürüdülməsini tələb edirlər; nəticəyə nail olmayanlar isə ilk 
növbədə onların xeyirxah niyyətlərinin qiymətləndirilməsini tələb edirlər.  

Müxtəlif formalarda təzahür edən zorakılıq gücdən istifadənin geniĢ tətbiq olunan əsas üsulların-

dan biridir. Silahlı, iqtisadi, psixoloji zorakılıq siyasətdə, ilk növbədə, siyasi münaqiĢələrdə mühüm, 
çox vaxt həlledici rol oynayır.    

«Zorakılıq» anlayıĢının çoxlu elmi və məiĢət təfsirləri mövcuddur. Onların dairəsi çox geniĢ 
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olub, demək olar ki, münaqiĢədə bütün davranıĢ vartiantlarını ehtiva edir. Belə ki, hüquqçular zo-

rakılığı baĢqa adamlara ağrı və fiziki ziyan vurulmasına yönəlmiĢ, qəsdən törədilən hərəkətlər kimi 
nrəzərdən keçirirlər; bu zaman onlar təsbit edirlər ki, belə dar anlamda zorakılıq bəĢər tarixinin bütün 
dövrlərində müĢahidə olunmuĢdur. Zorakılıq sosial davranıĢın geniĢ yayılmıĢ forması, insanın, dö-
vlətin, yaxud hər hansı baĢqa sosial birliyin baĢqalarını öz iradələri  ilə etməyəcəkləri hərəkətləri yer-

inə yetirməyə məcbur etmə imkanını xarakterizə edən ən mühüm əlamətdir. Siyasi münaqiĢədə zo-

rakılıq bu və ya digər münaqiĢə tərəfinin rəqibin iradəsinə qarĢı hakimiyyət münasibətləri sis-

temindəki məqsədlərinə çatmaq üçün sərəncamında olan məcburetmə vasitələrinin tətbiqindən 
ibarətdir.  

Siyasətdə zorakılıq vasitəsi, aləti qismində gücün istənilən komponentindən, siyasi münaqiĢənin 
bu və ya digər iĢtirakçısının qüdrətinin istənilən tərkib hissəsindən istifadə oluna bilər. Bunlar həm 
dövlətin, yaxud regionun coğrafi mövqeyi, həm iqtisadi sanksiyalar, həm də hətta idmançıların, yax-

ud mədəniyyət xadimlərinin boykotu ola bilər.  
Siyasi münaqiĢələrdə öz mənafelərinin müdafiəsi üçün sonuncu, bəzən isə yeganə dəlil qismində 

silahlı zorakılıq, hərbi güc çıxıĢ edir. Onun tətbiqinin miqyasını belə bir fakt göstərir ki, BMT üzvü 
olan dövlətlərin üçdə birindən çoxu 1990-cı illərin birinci yarısında silahlı münaqiĢələrə girmiĢlər. 
200-ə yaxın submilli qrup və təĢkilat müntəzəm surətdə silahlı zorakılıq aktlarından istifadə edir.  

Artıq XIX əsrdə belə bir fikir irəli sürülmüĢdür ki, hərbi gücün və ümumiyyətlə zorakılığın tətbi-

qi üçün sadəcə iradəvi akt deyil, real ilkin Ģərtlər tələb olunur. Zorakılığın qələbəsi silah istehsalına, 
deməli, iqtisadi gücə, təsərrüfat vəziyyətinə, maddi vasitələrə əsaslanır.  Hərbi güc silahın və hərbi 
birləĢmələrin yalnız kəmiyyət göstəriciləri ilə deyil, həm də keyfiyyət xarakteristikaları ilə ölçülür. 
Heç nə ordu və donanma qədər iqtisadi imkanlardan asılı deyildir. Silahlar, heyət, təĢkilat, taktika və 
strategiya, ilk növbədə, istehsalın və nəqliyyat vasitələrin əldə olunmuĢ inkiĢaf səviyyəsindən asılıdır.   

Dünya müharibələri və sosial inqilablar dövründə bəĢər cəmiyyətinin inkiĢafı belə bir inam 
doğurmuĢdur ki, yaranan problemlərin həlli yalnız zorakılıq,güc sayəsində mümkündür, özü də 
müvafiq fikirlər müxtəlif və hətta əks ideya-siyasi mövqelərdən səsləndirilmiĢdir.  

Görkəmli alman sosioloqu M.Veber dövlət və zorakılığın ayrılmaz əlaqəsini göstərmiĢdir. O 
yazırdı ki, hər hansı dövlət zorakılığa əsaslanır. Zorakılıq heç də dövlətin normal, yaxud yeganə va-

sitəsi deyildir, lakin o, dövlət üçün spesifik vasitə təĢkil edir.  
Zorakılığı geniĢ tətbiq etmiĢ  totalitar rejimlərin süqutu zorakılığın cəmiyyət həyatından kənar 

edildiyini göstərmir. Zorakılıqdan yalnız siyasi ifratçıların deyil. həm də istənilən siyasi rejimin aləti 
kimi ən demokratik ölkələrdə belə geniĢ istifadə olunur. Cəsarətlə demək olar ki, zorakılıq siyasi 
münaqiĢənin tərkib hissələrindən biri kimi siyasi münasibətlərin istər daxili, istərsə də beynəlxalq sa-

həsindən ayrılmazdır.  
Silahlı münaqiĢələrin iki əsas tipii mövcuddur. Birinci tip əsasən daxili siyasi mübarizə, sosial-

siyasi, milli, dini və s.  mənafelərin toqquĢması  vasitəsi kimi silahlı zorakılıqdan istifadə edilməsi ilə 
bağlıdır. Tarixdə o, vətəndaĢ müharibələri, üsyan hərəkatları, silahlı qiyam və çevriliĢlərlə təmsil olu-

nur. Əfsanəvi Babəkin rəhbərliyi altında azadlıq müharibəsini buna misal gətirmək olar. Belə 
müharibələr və silahlı münaqiĢələr üçün qeyri-nizami hərbi birləĢmələrin – partizan dəstələrinin, xalq 
qoĢunlarının, özünümüdafiə dəstələrinin, döyüĢ drujinalarının, qeyri-dövlət təĢkilatlarının və hətta 
ayrı-ayrı Ģəxslərin vəsaiti hesabına yaradılmıĢ silahlı birliklərin iĢtirak etdiyi, aĢağı intensivliyə malik 
döyüĢ əməliyyatları xarakterikdir.  

Ġkinci tip dövlətlərin, dövlətlərarası ittifaqların və hərbi-siyasi blokların mənafelərinin siyasi 
toqquĢması ilə Ģərtlənir. Bu tip müharibələri və silahlı münaqiĢələri, bir qayda olaraq, bütövlükdə 
cəmiyyətin adından fəaliyyət göstərən dövlətin sərəncamına verməyə hazır olduğu silahlı mübarizə 
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vasitələrinə malik nizami ordular aparırlar. Müharibələrin və silahlı münaqiĢələrin bu tipinə 1991-ci 

ildə Ġran körfəzindəki hərbi əməliyyatlar, ABġ baĢda olmaqla beynəlxalq koalisiyanın hal-hazırda 
Ġraqda apardığı müharibə və s. aiddir.  

Vurğulamaq vacibdir ki, sidahlı münaqiĢələrin göstərilən tipləri arasında qəti sərhəd yoxdur. 
VətəndaĢ müharibələrinin xarici dövlətlərin müdaxiləsinə aparıb çıxardığı, dövlətlər arasındakı 
müharibələrin isə vətəndaĢların silahlanmasını və dövlətlərarası qarĢudurmada müvafiq iĢtirak forma-

larını doğurduğu çoxlu misallar gətirmək olar. (9, s.211)  
Silahların daim təkmilləĢdirilməsi nəticəsində hərbi gücün tətbiqinin forma və məqsədləri də 

dəyiĢmiĢdir. Nüvə və istilik-nüvə silahının yaranması və yayılması, nüvə silahı ilə sürətlə silahlanma 
dövlətlər və xalqlar arasındakı münasibətlərdə ziddiyyətlərin həlli üçün müharibələrin aparılması 
haqqında çoxillik təcrübəni yekunlaĢdıran «müharibə siyasi münasibətlərin baĢqa vasitələrlə da-

vamıdır» ifadəsinə düzəliĢ edilməsini Ģərtləndirir. MəĢhur hərb nəzəriyyəçisi K.Klauzevitsin bu 
ifadəsi keçən əsrin ortalarından baĢlayaraq həmiĢə hamı üçün ümumi və Ģəksiz əhəmiyyətə malik 
həqiqət kimi nəzərdən keçirilə bilməz.  

Həm siyasət, həm də hərb elmi belə bir tezisi inandırıcı surətdə əsaslandırmıĢdır ki, dünya nüvə 
müharibəsi kimi bir müharibə növü dünyanın, hakimiyyətin, yaxud ehtiyatların yenidən 
bölüĢdürülməsinə aparıb çıxaran rasional siyasət vasitəsi deyildir, çünki bütövlükdə bəĢəriyyətin 
məhvinə aparır.  

Bu fikri irəli sürərkən, nəzərə alınmalıdır ki, birincisi, bu gün «kiçik», yəni lokal nüvə 
müharibəsinin «böyük» dünya müharibəsinə keçməsi kimi mütləq labüdlük  mövcud deyildir, deməli, 
«kiçik» nüvə müharibəsi təhlükəsi də mövcuddur. Ġkincisi, adi silahın və nüvə silahının yalnız gücü 
və dağıdıcı qüvvəsi deyil, həm də onların tətbiqinin nəticələri daim yaxınlaĢmaqdadır ki, bu da adi si-
lahlardan kütləvi surətdə istifadə olunmasına heç də maneçilik törətmir. Üçüncüsü, müharibə özü ol-

masa da, istənilən müharibəyə hazırlıq siyasət vasitəsi, siyasi münaqiĢə iĢtirakçılarının qarĢılarına 
qoyduqları məqsədlərə çatma aləti olmuĢdur, olaraq qalır və qalacaqdır. Dördüncüsü, tarixdən və 
müasir dövrdən məlum olan bir çox böyük və kiçik müharibələr heç də rasional siyasətlə Ģərtlənmir. 
Çox vaxt silahlı zorakılıqdan istifadə haqqında siyasi qərar qəbul edən Ģəxslər emosiyaları, dini, 
sülaləvi, yaxud millətçi meylləri rəhbər tuturlar.  

XXI əsrin ilk illəri ehtiyatlı nikbinliklə belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir: inkiĢaf etmiĢ dö-
vlətlərin münasibətlərində hərbi gücün bilavasitə tətbiqinin əhəmiyyəti azalma meylinə malikdir. 
Bundan baĢqa, dünya səhnəsində müasir hərbi-strateji vəziyyət elədir ki, məsələn, terrordan istifadə 
edən dövlətlərin və ictimai-siyasi hərəkatların dəstəklənməsi kimi məqsədlərə çatılması üçün hərbi 
gücdən istifadə beynəlxalq birliyin cavab reaksiyasını doğurur.  

Təəssüf ki, bu, heç də siyasi münaqiĢələrin artıb silahlı münaqiĢələrə keçmədiyini ifadə etmir. 
Əvvəlki tək dünyanın ayrı-ayrı regionlarında hərbi gücdən siyasi münaqiĢələrdə fəal surətdə istifadə 
olunmaqdadır.  

Silahlı zorakılıqdan istifadə çox vaxt yeri  doldurulmayan ziyan vurmaqla və insan həyatlarını 
aparmaqla münaqiĢəni kəskinləĢdirir və dərinləĢdirir, əks tərəflərin motivləĢməsini qisas istəyi ilə 
gücləndirir.(10, s.113) Buna görə də belə bir asılılıq yaranır: «zorakılıq zorakılıq doğurur». Əksər 
siyasi münaqiĢələrdə silahlı zorakılıqdan istifadə gec-tez adekvat cavab doğurur.  

Lakin buradan həm də yeni bir ideya meydana çıxmıĢdır: hərbi gücdən məhdud və tənzimlənən 
istifadə. Bu ideya belə bir ehtimala əsaslanır ki, münaqiĢənin kəskinliyini artırmaqla (yaxud azalt-
maqla), gücdən istifadə olunmasına qarĢı tərəfin cavab reaksiyasını diqqətlə təhlil etməklə hətta açıq 
hərbi əməliyyatlara əl atmadan belə arzuolunan nəticələrə nail olmaq mümkündür. Bir qayda olaraq, 
silahlı gücdən «siyasi istifadə» silahlı qüvvələrin səfərbərliyə alınması; digər münaqiĢə tərəfi üçün 
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maraq doğuran bölgədə öz bayrağının qaldırılması; açıq, yaxud gizli hərbi təhdid və s. kimi 
hərəkətləri ehtiva edir. Hərbi gücdən belə istifadə həm daxili, həm də beynəlxalq siyasi münaqiĢələrə 
xasdır. Bu zaman siyasətçilərin düĢündükləri «güc nümayiĢi» çox vaxt hərbçilər tərəfindən onun 
məcburi surətdə əməli tətbiqi zərurətinə aparıb çıxarır.  

Bir qayda olaraq, ölkənin, millətin, sosial qrupun beynəlxalq münaqiĢədə iĢtirakı onların daxili 
möhkəmliyinə, daxili münaqiĢələrin aradan qalxmasına səbəb olur. Çox vaxt bu nəticə sosial birliyin 
qütbləĢməsi vasitəsilə əldə olunur: o, öz tərəfinin beynəlxalq münaqiĢədəki fəaliyyətini və 
məqsədlərini dəstəkləyən və dəstəkləməyən qütblərə ayrılır. Sonuncular xarici düĢmənin dolayı, yax-

ud hətta birbaĢa dəstəkçisi kimi çıxıĢ etməklə, daxili düĢmənlərə çevrilirlər. Nəticədə tədricən 
beynəlxalq münaqiĢənin daxili münaqiĢəyə, dövlətlər arasında müharibənin isə vətəndaĢ 
müharibəsinə çevrilməsi imkanı artır.  

Bu risk daxili siyasi Ģəraitin kəsknləĢməsi ilə eyni vaxtda artır. Bununla yanaĢı, beynəlxalq 
münaqiĢənin birləĢdirici funksiyasından öz mənafeləri naminə istifadə etmək istəyi hakimiyyətdə 
olanların N.Makiavellinin aĢağıdakı məsləhətini rəhbər tutmağa bənzər davranıĢını Ģərtləndirir: 
«Müdrik hökmdar özü də Ģərait imkanverdikdə özünə məharətlə düĢmənlər yaratmalıdır ki, onlara üs-

tün gəlməklə daha böyük əzəmət kəsb etsin».(6, s.119) 
Lakin tarixin təcrübəsi göstərir ki, «özünə düĢmənlər yaratmaq müdrikliyi və məharəti» böhranlı 

vəziyyətdə köhnə ictimai  quruluĢu saxlamağa kömək etmir. Beynəlxalq siyasi münaqiĢə daxili siyasi 
böhranın detonatoru funksiyasını yerinə yetirməyə baĢlayır, onun inkiĢafına təkan verir və iflasa 
aparır. Bununla əlaqədar Fransanın Əlcəzairdə, ABġ-nın Vyetnamda, SSRĠ-nin Əfqanıstanda 
apardıqları müharibələri göstərmək olar.  

Bu münaqiĢələrin «dağıdıcı» və «təmizləyici» təsirlərinin nisbəti fərqli qiymətlər doğurur, lakin 
həmin münaqiĢələrin onlarda iĢtirak etmiĢ ölkələrdə sosial-siyasi vəziyyətin dəyiĢməsində aparıcı rol 
oynadığını inkar etmək çətindir.  

Beynəlxalq siyasi münaqiĢə ölkənin real gücünün bahalı və qiyməti daim artan göstəricisidir.(3, 

s.99) Bu mənada beynəlxalq siyasi münaqiĢələr indikator funksiyasını yerinə yetirərək, toqquĢan 
mənafelərin əhəmiyyətini, hər bir münaqiĢə tərəfinin öz məqsədlərini reallaĢdırmaq üçün tətbiq 
etməyə qadir olduğu gücü və onun həmin məqsədlər naminə getməyə hazır olduğu qurbanları 
müəyyən etməyə imkan verir. Bu, münaqiĢə iĢtirakçılarının özləri, bəzən isə bütün bəĢəriyyətin taleyi 
üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Beynəlxalq siyasi münaqiĢənin ən mühüm funksiyalarından biri onun öz iĢtirakçıları arasındakı 
münasibətlərdə mövcud olan problemlərin həllində yerinə yetirdiyi funksiya təĢkil edir.(4, s.94) Bu 
funksiyaya verilən ən müxtəlif qiymətləri birləĢdirən ümumi fikir ondan ibarətdir ki, münaqiĢə prob-

lemlərin həllinin çox bahalı yoludur. Təəccüblü deyil ki,  bu hallarda diqqət mərkəzinə münaqiĢənin 
siyasət aləti kimi rolu deyil, münaqiĢənin qarĢısının alınması və həlli yollarının axtarıĢı gətirilir.  

Belə yanaĢma qanunauyğundur və prinsipial etiraz  doğurmur. Bununla yanaĢı, etiraf olunmalıdır 
ki, beynəlxalq siyasi münaqiĢələrin iĢtirakçıları heç də həmiĢə özlərinin qarĢılıqlı fəaliyyət üsulunu və 
formasını seçmək, münaqiĢənin qarĢısının alınması və həlli üçün ödəməyə hazır olduqları qiyməti 
müəyyən etmək imkanına malik olmurlar. Bundan baĢqa, hətta belə imkan mövcud olduqda belə daha 
«güclü» tərəf çox vaxt Ģüurlu surətdə həmin qiyməti ödəməklə münasibətləri münaqiĢə həddinə qədər 
kəskinləĢdirməyə çalıĢır. Məsələn, ABġ və Ġngiltərə Əfqanıstanda  Ġraqda problemlərin həllinin məhz 
bu üsulunu seçmiĢlər.(5, s.102)  

Bu münaqiĢələrin əsasında duran konkret tələbatların və mənafelərin təhlilinə varmadan qeyd 
etmək olar ki, onlar ABġ-nın öz qarĢısına qoyduğu xarici siyasət məqsədləri kimi dərk olunmuĢdur. 
ABġ-nın dünya meydanındakı potensial düĢmənlərinə gücünün üstünlüyünü nümayiĢ etdirməyə 
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çalıĢması, ölkə daxilində milli mənafelərin müdafiəsində qətiyyət və dönməzlik göstərmək və bunun-

la da elektoratın dəstəyinə və hökumətin iqtidarda qalmasına nail olmaq istəməsi, ABġ-nın hüdudları 
daxilində beynəlxalq hüququn prinsip və normaları ilə hesablaĢmaya biləcəyi nüfuz dairəsini və 
sərhədləri cızmağa, siyasi məqsədəuyğunluq baxımından «əxlaqi siyasət» yeritməyə hazır olduğunu 
sərgiləməyə  səy göstərməsi məhz bununla izah olunur. Sadalamanı davam etdirmək olardı, lakin 
deyilənlərdən aydındır ki, bütün bu məqsədlərin məzmunu həm daxili siyasi sabitliyin, həm də dü-
nyanın VaĢinqton tərəfindən həyati əhəmiyyətə malik milli mənafelər sahəsi kimi nəzərdə keçirilən 
regionlarında ABġ üçün sərfəli sabitliyin saxlanmasını və möhkəmləndirilməsini ehtiva edir.  
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CHINA AND AZERBAIJAN'S POLITICAL AND ECONOMIC STATUS 

 

China is a huge state, in economics, politics, culture, etc. According to recent economic data, Chi-
na is second only to the US economy. Azerbaijan (Azerbaijan Republic) is one of the Caucasian 
states, located in the east of the southern Caucasus region. Vostok ice cream cocktail; The South 
Caucasus is a part of Iran, the northernmost part of the Russian Federation. Azerbaijan is also 
known as the "Ogon", which includes the Bering Line, with over 800 searches, a long journey and long-

term prospects. 
China and Azerbaijan, relations in political and economic spheres are developing positively day 

by day. Correlation between the China and Azerbaijan ,on the basis of authors view, has future pro-
ject very much. Recent years because of the develop ,both of the countries cooperate in these areas 
such as of the oil and petrochemical engineering , international trade culture, politics, environment 
pollution and all we know relationships between will has a good future. Since the establishment of re-
lations between the two countries, many official contracts have been signed, which has contributed to 
bilateral relations. 

The keywords: International Relations Perspectives Silk Road Perspective. 
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ÇĠN VƏ AZƏRBAYCANIN SĠYASĠ VƏ ĠQTĠSADĠ SFERALARDA VƏZĠYYƏTĠ 

 

Çin iqtisadiyyatda, siyasətdə, mədəniyyətdə və s. inkşaf etmiş dövlətdir. Çin və Azərbaycanda siya-
si və iqtisadi sahələrdə əlaqələri gündən günə müsbətə doğru inkişaf etməkdədir. 
Müəlliflərin fikirlərinə əsasən, Çin ilə Azərbaycan arasında korrelyasiya gələcəkdə çox böyük 

layihəyə malikdir. Bu korrelyasiya son illərdə neft və qazla əlaqəli yeni neft və neft-kimya sənayesinin 
inkişafına gətirib çıxarmışdır. İki dövlət arasında münasibətlərin qurulduğu gündən bir çox rəsmi 
müqavilələr imzalanmışdır ki bu da ikili münasibətlərə öz töhvəsini verdi. Azərbaycan iqtisadiyyatı 
inkişaf inkişaf edir. biz onun hekayə çevrildi. 

Açar  sözləri: Beynəlxalq müttəfiqlik, əməkdaşlıq işi perspektivləri 
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«SƏRT» VƏ «YUMġAQ GÜC»: DÜNYA SĠYASƏTĠNĠN NƏZƏRĠYYƏSĠ VƏ REALLIQ 

 

Xarici siyasət strategiyasının ―sərt‖ və ―yumşaq güc‖ formaları arzu olunan nəticələrin əldə 
olunması imkanlarını nəzərdə tutur – biri, ölkənin hərbi və iqtisadi gücünə əsaslanaraq məcbur 
edilmə, digəri isə könüllü iştirak, simpatiya və cəlbedicilik. ―Sərt güc‖ dövlətlərin öz müstəqilliyini 
qorumaq istədiyi, terrorçu təşkilatlar kimi dövlətdənkənar qrupların zorakılığa əl atmağa hazır 

olduğu dünyada mahiyyətini itirməyib. ―Yumşaq güc‖ün nüfuzu isə  XX əsrdə çox ciddi olaraq artıb. 
Açar sözlər: beynəlxalq münasibətlər, dünya siyasəti, milli maraqlar, hərbi güc, qloballaşma, 

iqtisadi güc, ideoloji güc, təhsil 
 

Mehriban BABAZADE, 

associate professor, Baku State University 

 

«HARD» AND «SOFT POWER» THE THEORY OF WORLD POLITICS AND 
REALITY 

 

     The forms of foregen policy strategy «hard and soft» power means getting of desirable results-one 

of them based on foreing the contry`s military and economic power, the other based on participating 

voluntory, simpaty and atraction. «Hard power» hasn`t lost its essence protection of states independ-

ence in the world that terror group which are ready stubbort «soft power» priority has stop as very 
serious in XX centry. 

Key words: international relations, world politics, national interests, military force, globaliza-

tion, economic force, ideological force, education 
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Əlimusa ĠBRAHĠMOV, 

Siyasi Elmlər üzrə Fəlsəfə Doktoru, Bakı Dövlət Universiteti 
 

BEYNƏLXALQ MÜNASĠBƏTLƏRĠN VƏ MÜNAQĠġƏLƏRĠN TƏDQĠQĠ 

SAHƏSĠNDƏ ƏSAS PARADĠQMALAR 

 

Məqalədə beynəlxalq münasibətlərin konfliktologiyasının təşəkkül və inkişaf mərhələrinin 
məzmunu açıqlanır. Müəllif beynəlxalq münaqişələrin tədqiqi sahəsində əsas elmi məktəbləri və 
yanaşmaları nəzərdən keçirir. Bu sahədə aparıcı alimlərin əsərlərində müharibə və münaqişələrin 
səbəblərinə xüsusi toxunulur.         

Açar sözlər: milli təhlükəsizlik, beynəlxalq təşkilat, əməkdaşlıq,  müharibə, struktur zorakılıq 
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Alimusa IBRAHIMOV, 

PhD, Baku State University 

 

THE MAIN PARADIGMS IN THE STUDY INTERNATIONAL 

RELATIONS AND CONFLICTS 

 

         The article reveals the content of the stages of formation and development of the conflictology 

of international relations. The author examines the main scientific schools and approaches in the 

study of international conflicts. Particularly affected are the causes of wars and conflicts in the works 

of leading scientists in this field.         

  Keywords: national security, international organization, cooperation, war, structural violence. 

 

Beynəlxalq münasibətlərin və münaqiĢələrin öyrənilməsində üç klassik paradiqma mövcuddur: 
realist, liberal-idealist və marksist. 

Beynəlxalq münasibətlərin mühüm paradiqmalarından birini realizm təĢkil edir. Onun ən məĢhur 
nümayəndələri olan  Reynhold Nibur, Frederik ġuman, Corc Kennan, Corc ġvarsenberger, Kennet 
Tompson, Henri Kissincer, Edvard Karr, Arnold Uolfers və b. beynəlxalq münasibətlər elmində 
özünəməxsus yol açmıĢlar. Bu cərəyanın Ģəksiz liderləri Hans Morgentau və Reymon Aron hesab 
olunur. Belə ki, H.Morgentaunun ―Millətlər arasında siyasi münasibətlər. Hakimiyyət və sülh uğrun-
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da mübarizə‖ əsəri ABġ-da və bir çox Qərb ölkələrində politoloqların bir çox nəsillərinin stolüstü 
kitabı olmuĢdur. 

Beynəlxalq münasibətlərin və münaqiĢələrin öyrənilməsində realizmin  aĢağıdakı üç əsas 
müddəasını qeyd etmək mümkündür: 

1. Beynəlxalq münasibətlərin baĢlıca iĢtirakçıları suveren dövlətlərdir. Dövlətlər beynəlxalq 
münasibətlərin iĢtirakçısı olan digər dövlətlər barəsində vahid siyasət yürüdən rasional eynicinsli 
siyasi orqanizmlər, unitar qurumlar kimi nəzərdən keçirilir.Yalnız dövlərlər onları təmsil edən 
hökumətlər vasitəsilə legitim əsaslara və müqavilələr bağlamaq, müharibə elan etmək və beynəlxalq 
siyasətin mahiyyətini təĢkil edən digər hərəkətlər üçün zəruri ehtiyatlara malikdir. Bu zaman söhbət 
bütün dövlətlərdən deyil, yalnız aralarında mövcud olan münaqiĢə, yaxud əməkdaĢlıq münasibətlərin-

in beynəlxalq siyasətin mahiyyətini təĢkil etdiyi ən böyük dövlətlərdən gedir. 
Realistlər hesab edirlər ki, güclü dövlətlər bacardıqlarını, zəif dövlətlər isə güclü dövlətlərin im-

kan verdiklərini edirlər. Beynəlxalq münasibətlərin istənilən vəziyyəti azsaylı böyük dövlətlər arasın-

da qarĢılıqlı fəaliyyətdən asılıdır. Böyük dövlətlər bir-biri ilə ittifaq və koalisiyalar qurmaqla, 
müharibəyə, yaxud digər münaqiĢəyə girməklə kiçik ölkələrin mövqelərini və mənafelərini qurban 
verə bilərlər. Bu mövqeyin universal mənəvi ideallara uyğun gəlməməsi siyasi realistləri çəkindirmir. 
Onların fikrincə, yalnız beynəlxalq münasibətlərin ən böyük və ən güclü iĢtirakçılarının səyləri ilə 
beynəlxalq sabitlik və dünya düzəni qoruna, yaxud pozula bilər. 

2. Beynəlxalq münasibətlərin spesifikliyi bundan ibarətdir ki, onlar anarxik xarakter daĢıyır. Hər 
bir iĢtirakçı öz hərəkətlərində, ilk növbədə, öz mənafelərini rəhbər tutur. Milli mənafelər siyasi real-

izm nəzəriyyəsinin baĢlıca kateqoriyası, dövlətlərin beynəlxalq aləmdə siyasətinin əsas hərəkətverici 
motivi və həlledici stimuludur. Beynəlxalq münasibətlərdə legitim zorakılıq üzərində inhisara malik 
olan ali hakimiyyət yoxdur. Buna görə də dövlətlərin dünya səhnəsində əsas davranıĢ prinsipi ―özün 
özünə kömək et‖ prinsipidir. 

Anarxik mühitdə öz mənafeləri əsasında hərəkət edən dövlət labüd surətdə onun mənafelərinin 
beynəlxalq münasibətlərin iĢtirakçıları olan digər dövlətlərin münasibətləri ilə ziddiyyət təĢkil etməsi 
ilə üzləĢir. Buradan belə bir nəticə hasil olur ki, siyasi realizm nəzəriyyəsinin diqqətinə layiq baĢlıca 
beynəlxalq proses dövlətlərarası münaqiĢə, onun ifrat təzahür forması isə müharibədir.Realistlər etiraf 
edirlər ki, münaqiĢələr beynəlxalq proseslərin yeganə növüdür, lakin onlar münaqiĢələrə münasibətdə 
əməkdaĢlığın ikinci dərəcəli rol oynadığını vurğulayırlar. Onların fikrincə, beynəlxalq əməkdaĢlığın 
birinci dərəcəli növü dövlətlərin birgə müdafiə məqsədilə bağladıqları hərbi və hərbi-siyasi ittifaqlar 

və alyanslardır. Dövlətlər arasında sülh vəziyyətinə gəlincə, o, müəyyən dərəcədə idealdır, çünki 
həmiĢə, hətta beynəlxalq münasibətlərin uzunmüddətli sabitləĢdirilməsinə nail olunduqda belə 
müvəqqəti xarakter daĢıyır. 

3. Beynəlxalq münasibətlərin anarxik xarakteri nəzərdə tutur ki, onlar dövlət mənafeləri üçün 
təhlükə və təhdidlərlə ―zəngindir‖. Buna görə də beynəlxalq siyasətdə dövlətin əsas məqsədi öz 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Böyük dövlətlər qalan dövlətlərə nisbətən daha böyük ehtiyatlara 
malikdir. Lakin onlar da heç zaman özlərini təhlükəsizlikdə hiss etmirlər və daim öz ehtiyatlarını 
artırmağa, onların keyfiyyətini təkmilləĢdirməyə can atırlar.  Dövlətin ən mühüm məcmu ehtiyatını 
ən geniĢ mənada: dövlətin hərbi və iqtisadi gücü, onun ən böyük təhlükəsizliyinin və 
çiçəklənməsinin, nüfuz və Ģöhrətinin, onun ideoloji yönəliĢlərinin və mənəvi dəyərlərinin təminatı 
kimi baĢa düĢülən hakimiyyət təĢkil edir. Lakin hakimiyyətin baĢlıca əlaməti beynəlxalq münasi-
bətlərin digər iĢtirakçılarının davranıĢına nəzarət qabiliyyətidir. 

4. Dövlətin hakimiyyəti onun beynəlxalq aləmdə milli təhlükəsizliyin təmin edilməsinin həlledici 
vasitələrindən biri kimi çıxıĢ edən gücündən ayrılmazdır. Morgentau yazırdı: ―Fiziki zorakılıq təhdidi 
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siyasətin üzvi elementidir...Beynəlxalq siyasətdə hərbi güc təhdid, yaxud potensial kimi dövlətin 
siyasi gücünü təmin edən ən mühüm maddi amildir‖.Universal mənəvi normaların təsbiti və beynəlx-

alq hüququn təkmilləĢdirilməsi yolu ilə beynəlxalq anarxiyanın aradan qaldırılması mümkün deyild-

ir.Dövlət hərbi strategiya və diplomatiya vasitəsilə öz hakimiyyətini təmin  edir. 
5. Beynəlxalq münasibətlərin təbiətini dəyiĢdirmək mümkündürmü? Realistlər bu sualı beynəlx-

alq siyasətin öyrənilməsi zamanı mərkəzi məsələ hesab edirlər. Morgentau yazırdı: ―Realistlər əmin-

dir ki, belə transformasiya yalnız siyasətə təsir göstərən və təsir göstərəcək qüvvələrin incə manip-

ulyasiyası yolu ilə həyata keçirilə bilər...‖.Lakin onların fikrincə, dövlətlər mövcud olduqca dəyiĢməz 
qanunları üzrə fəaliyyət göstərən beynəlxalq siyasətin baĢlıca iĢtirakçıları kimi  qalacaq. Bu nəticə 
siyasi realizm nəzəriyyəsinin insan təbiətinin dəyiĢməzliyi haqqında əsas ilkin müddəasından məntiqi 
surətdə hasil olur. Morgentau yazır: ―Siyasət qanunlarının əsaslandığı insan təbiəti Çin, Hindistan və 
Yunanıstan filosofları tərəfindən kəĢf olunandan bəri dəyiĢməmiĢdir‖. 

Realist paradiqmanın konseptual nizamı, ictimai inkiĢafın obyektiv qanunlarına istinad, abstrakt 
ideallardan fərqlənən beynəlxalq gerçəkliyin  qərəzsiz və ciddi təhlili   meyli həm akademik mühitdə, 
həm də müxtəlif ölkələrin dövlət xadimləri arasında siyasi realizmin təsirinin və nüfuzunun 
geniĢlənməsinə təkan vermiĢdir.Lakin realizm beynəlxalq münasibətlər elmində Ģəksiz hakim 
paradiqmaya çevrilməmiĢdir. Onun ciddi çatıĢmazlıqları buna maneçilik törədir. Məsələ burasındadır 
ki, beynəlxalq münasibətlərin hakimiyyətə sahib olma uğrunda güc qarĢıdurmasının ―təbii halı‖ kimi 
anlayıĢına əsasən, siyasi realizm həmin münasibətləri dövlətlərarası münasibətlərlə məhdudlaĢdırır, 
bu da onların anlamını xeyli kasadlaĢdırır. 

Gücün rolunun mütləqləĢdirilməsi və mənəvi dəyərlər, sosio-mədəni reallıqlar və s. kimi digər 
amillərin əhəmiyyətinin qiymətləndirilməməsi  beynəlxalq münasibətlərin təhlilini bəsitləĢdirir, onun 
dürüstlük dərəcəsini aĢağı salır. Siyasi realizm nəzəriyyəsinin ―güc‖ və ―milli mənafe‖ kimi əsas an-

layıĢlarının məzmunu kifayət qədər yayğın olub, diskussiyalar və çoxmənalı yozum üçün əsas 
yaradır. 

Nəhayət, beynəlxalq qarĢılıqlı fəaliyyətin əbədi və dəyiĢməz obyektiv qanunlarına istinad etməyə 
çalıĢan siyasi realizm, əslində, öz yanaĢmasının girovuna çevrilmiĢdir. Onun tərəfdarları dünya ink-

iĢafının mühüm meyllərini və artıq baĢ vermiĢ, müasir beynəlxalq münasibətlərin xarakterini daha 
çox müəyyən edən dəyiĢiklikləri nəzərə almır. Eyni zamanda, daha bir amil bəsitləĢdirilir: bu dəyiĢi-
kliklər ənənəvi üsul və vasitələrlə yanaĢı,  beynəlxalq münasibətlərin elmi təhlilinin yeni üsul və va-

sitələrindən istifadə olunmasını tələb edir. 
Beynəlxalq münasibətlərin və münaqiĢələrin öyrənilməsində digər mühüm paradiqma liberal-

idealist paradiqmadır. Bir tərəfdən, Fukidid, Makiavelli, Hobbs, de Vattel və Klauzevitsin, digər 
tərəfdən, Vitori, Qrotsi və Kantın nəzəri irsi iki dünya müharibəsi arasındakı dövrdə ABġ-da 

yaranmıĢ realistlər və idealistlər arasında böyük elmi diskussiyada bilavasitə əksini tapdı.Müasir 
beynəlxalq münasibətlər elmində idealizm daha yaxın ideya-nəzəri mənbələrə malikdir, bunlara XIX 
əsr utopik sosializmi, liberalizmi və pasifizmi aiddir.Siyasi təcrübədə idealizm Birinci dünya 
müharibəsindən sonra Amerika prezidenti Vudro Vilsonun iĢləyib hazırladığı Millətlər Cəmiyyətinin 
yaradılması proqramında, dövlətlərarası münasibətlərdə güc tətbiqindən imtinanı nəzərdə tutan Brian-

Kelloq Paktında,  habelə ABġ-nın gücün köməyi ilə əldə olunmuĢ hər hansı dəyiĢikliyin diplomatik 
tanınmasından imtina etməsinə dair Staymson doktrinasında təcəssümünü tapdı. Müharibədən sonrakı 
illərdə idealist ənənə müəyyən dərəcədə dövlət katibi C.F.Dalles, dövlət katibi Z.Bjezinski, prezident 
C.Karter, prezident C.BuĢ kimi Amerika siyasətçilərinin fəaliyyətində əks olunurdu. O, elmi ədəbiy-

yatda R.Klark və L.B.Sonun ―Dünya hüququ vasitəsilə sülhün əldə olunması‖ kitabı ilə təmsil olu-

nurdu. 
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Beynəlxalq münasibətlərin və münaqiĢələrin tədqiqində liberal-idealist paradiqmanın əsas 
müddəaları aĢağıdakılardan ibarətdir: 

1. Beynəlxalq münasibətlərin iĢtirakçıları aktorların geniĢ dairəsinə malik olub, yalnız dövlətləri 
deyil, həm də beynəlxalq hökumət və qeyri-hökumət təĢkilatlarını, ictimai birlikləri və qrupları, özəl 
müəssisələri və hətta ayrı-ayrı Ģəxsləri əhatə edir. Bundan əlavə, idealistlər dövlətin rasional və unitar 
aktor kimi nəzərdən keçirilməsinin mümkün olmamasında təkid edirlər. Dövlətin  beynəlxalq siyasəti 
bürokratik iyerarxiyanın və ayrı-ayrı hakimiyyət strukturlarının, cəmiyyətin mülki və hərbi sistem-

lərinin, müxtəlif siyasi partiya və hərəkatların, qeyri-siyasi birliklərin və peĢə qruplarının və s. 
mənafelərinin daimi mübarizəsinin, uzlaĢdırılmasının və kompromisinin ifadəsidir. 

2. Beynəlxalq münasibətlərdə ali hakimiyyətin olmaması onlarda ―özün özünə kömək et‖ prin-

sipinin labüd hökmranlığını ifadə etmir.Beynəlxalq təĢkilatların yaradılması və onların səlahiy-

yətlərinin geniĢləndirilməsi, beynəlxalq hüquq normalarının təkmilləĢdirilməsi, universal əxlaq və 
ədalət normalarının onlara Ģamil olunması yalnız böyük dövlətlərin deyil, həm də digər dövlətlərin, 
habelə qeyri-dövlət aktorlarının beynəlxalq siyasətdə bərabərhüquqlu iĢtirakına imkan yaradır. 

3. Beynəlxalq proseslər müxtəlifdir, beynəlxalq münasibətlər yalnız sülh və müharibə vəziyyəti, 
yaxud hətta əməkdaĢlıq və münaqiĢələrlə məhdudlaĢdırıla bilməz.Bu, beynəlxalq əməkdaĢlığın artan 
rolu Ģəraitində baĢ verir. Lakin beynəlxalq prosesləri ümumi Ģəkildə üstün meyl kimi təsəvvür etsək, 
qarĢılıqlı asılılığın artmasından və ümumi problemlərlə qarĢılaĢdığından ümumi mənafelərə malik 
vahid dünya birliyinin formalaĢmasından söz açılmalıdır. 

4. Beynəlxalq aktorların plüralizmi həm də onların məqsədlərinin plüralizmini nəzərdə tutur, eyni 
zamanda bu müxtəliflikdə vahidlik – ümumbəĢəri dəyərlərin və universal demokratik prinsiplərin pri-

oriteti daha aydın nəzərə çarpır, onların əsasında bütün bəĢəriyyətin mənafelərinə cavab verən yeni, 
Ģüurlu Ģəkildə tənzimlənən, münaqiĢəsiz dünya düzəninin formalaĢmasına doğru hərəkət olunmalıdır. 

5. Liberal-idealist paradiqmaya görə, demokratik dövlətlərin dünya birliyi ictimai rəyin dəstəyi 
və təzyiqi ilə üzvləri arasında yaranan münaqiĢələri dinc yolla, hüquqi tənzimləmə, qarĢılıqlı faydalı 
əməkdaĢlıq və mübadilənin geniĢlənməsinə təkan verən beynəlxalq təĢkilatların sayının və rolunun 
artırılması metodları ilə nizamlamağa qadirdir. Onun prioritet mövzularından biri könüllü tərk-silah 

və beynəlxalq siyasət aləti kimi müharibədən qarĢılıqlı imtina  əsasında   dünya müharibələrinə və 
dövlətlər arasında silahlı münaqiĢələrə son qoymağa imkan verəcək kollektiv təhlükəsizlik sisteminin 
yaradılmasıdır. 

6. Beynəlxalq münasibətlərdə baĢ verən dəyiĢikliklərin nəticəsi onların anarxik təbiətinin aradan 
qaldırılması və müharibələrə və silahlı münaqiĢələrə son qoyulmuĢ vahid ümumdünya birliyinin 
yaranması olacaqdır. 

7. Qeyd olunan müddəalar göstərir ki, liberal-idealist paradiqma çərçivəsində beynəlxalq müna-

sibətlərin təhlilinin ilkin prinsipi qismində universal dəyərlər və demokratiya idealları çıxıĢ edir. 
Beynəlxalq münasibətlər tarixində mövcud olmuĢ idealist paradiqma bu gün də müəyyən təsirini 

saxlayır. Bu təsir dünya birliyinin beynəlxalq münasibətlərin demokratikləĢdirilməsi və human-

istləĢdirilməsi üzrə atılan addımlarda və soyuq müharibədən sonra ABġ xarici siyasət xəttinin əsasını 
təĢkil edərək, kooperativ təhlükəsizlik konsepsiyasının kəskin ideya və siyasi ziddiyyətlərini doğuran 
yeni dünya düzəni strategiyasında da özünü göstərir. 

Müasir beynəlxalq münasibətlərdə ―kanonik marksizm‖ marginal təzahürdür. Hətta bəzi 
nəzəriyyələri ―kök‖lərindən uzaqlaĢmıĢ neomarksist paradiqmanın belə digər cərəyanlara nisbətən 
daha az tərəfdarı vardır. Beynəlxalq münasibətlərdə marksizmin belə vəziyyətinə baxmayaraq, bu 
cərəyanın mahiyyətini anlamaq üçün beynəlxalq münasibətlərin və münaqiĢələrin öyrənilməsində 
onun əsas müddəalarının fərqləndirilməsi zəruridir: 
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1. Beynəlxalq münasibətlərin  marksist paradiqmasında baĢlıca iĢtirakçılar qismində sosial 
siniflər – burjuaziya və proletariat çıxıĢ edir.Beynəlxalq münasibətlərin  iĢtirakçısı kimi dövlətlər 
ikinci dərəcəli rol oynayır. Burjuaziyanın ifrat mənfəətə can atması hər yerdə onu fəhlə sinfinin istis-

marını gücləndirməyə və yeni xammal mənbələri, ucuz iĢçi qüvvəsi və hazır məhsul üçün yeni satıĢ 
bazarları axtarmağa sövq edir.Bu, dünya kapitalizminin bir qütbündə imperialist ziddiyyətlərinin 
güclənməsinə və digər qütbündə fəhlə sinfinin konsolidasiyasına aparıb çıxarır. Burjuaziya milli dö-
vləti sinfi hökmranlıq və tabeçilik aləti kimi yaratmıĢdır. O, öz mənafeləri naminə dövlətin xarici 
siyasət alətlərindən (hərbi strategiya və diplomatiya) istifadə edərək, daim  beynəlxalq münasibətlərin 
sabitliyinin pozulmasına, silahlı münaqiĢələrə və müharibələrə təkan verir.        . 

2. Beynəlxalq münasibətlər daxili münasibətlərdən yalnız miqyası ilə seçilir. Onlar ―ikinci və 
üçüncü dərəcəli‖ xarakterə malikdir. Birincisi, hakim istehsal münasibətlərinin məcmusu, yəni iqtisa-

di bazislə müəyyən olunan üstqurumun elementlərindən biridir, ikincisi, milli dövlətlər çərçivəsində 
burjuaziya və fəhlə sinfinin qarĢılıqlı təsirinin xüsusiyyətlərini əks etdirir.Buna görə də beynəlxalq 
münasibətlər özünün təbiəti etibarilə kapitalist xarakter daĢıyaraq, hakim burjuaziya və proletariat 
arasında kəskin ziddiyyət meydanı kimi çıxıĢ edir. Buna görə də əsas beynəlxalq proseslər sinfi 
münaqiĢələr, böhranlar, müharibələr və sosial inqilablarla təmsil olunur. 

3. Beynəlxalq münasibətlərin baĢlıca aktorlarının məqsədləri bir-birinə tam ziddir. Burjuaziya 
maksimim mənfəət və kapital yığımına  can atırsa, fəhlə sinfi hakim sinfi devirməyə və dünyada so-

sializm və kommunizm qurmağa çalıĢır. 
4. Bu məqsədlərə çatılması vasitələri də fərqlidir: bir tərəfdən, istismarın gücləndirilməsi, digər 

tərəfdən, dünya sosial inqilabı. 
5. Marksizm beynəlxalq münasibətlərin gələcəyi barəsində də aydın mövqeyə malikdir: o, ictimai 

inkiĢafın obyektiv qanunları, o cümlədən dövlətin ölməsi və yeni dünya cəmiyyətində xalqlar arasın-

da ―əxlaq və ədalət normaları‖nın qərarlaĢması kimi müəyyən olunur. 
6. Beynəlxalq münasibətlərin marksist təhlilinin ilkin müddəalarına gəlincə, onlar bu təhlilin  

ümumi metodoloji mövqelərindən irəli gəlir. 
Müxtəlif paradiqmaların tərəfdarlarının mövqelərinin uzlaĢmaması beynəlxalq siyasət elmində 

ilk gündən kəskin nəzəri mübahisələrə səbəb olmuĢdur. Bu mübahisələrin əsas müddəaları  beynəlx-

alq siyasət elmində yeni paradiqmalara və yeni istiqamətlərə həyat vermiĢdir, lakin bu, klassik 
paradiqmaların aradan qalxdığını ifadə etmir. 
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KOSMĠK FƏALĠYYƏT HAQQINDA QISA QEYDLƏR 

 

Kosmos astronomik izahda Kainatın sinonimi kimi işlədilir ki, bu da məkan və zaman 
baxımından məhdudlaşdırılmayan və formaca sonsuz dərəcədə müxtəlif olan  bütün dünyanı ifadə 
edir. Kosmik fəza – özünün bütünlükdə fiziki varlığının təbii və süni mənşəyi ilə yer atmosferinin 
hüdudlarından kənarda uzanan fəzadır (beynəlxalq kosmos hüququnda ―kosmik fəza anlayışı 
yoxdur‖). Praktiki məqsəd üçün bütünlükdə kosmik fəzaya deyil, yalnız onun müəyyən hissələrlə – 

yerətrafı kosmik fəza, planetlərarası fəza, ulduzlararası fəza və s. baxmaq lazımdır. Beynəlxalq 
aviasiya federasiyasının(Federation Aeronautigue Internationale- FAT) qərarı ilə şərti olaraq 
uçuşlar 100 km hündürlükdən az olmadıqda kosmik uçuş hesab olunur. Müasir dövrdə kosmik fəzanın 
mənimsənilmiş(öyrənilmiş) hissəsi yerətrafı kosmik fəzadır ki, onun da əsasən aşağı məhəllələri elmi, 
kənd təsərrüfatı və tətbiqi məsələlərin, eləcə də hərbi təyinatların həll olunması üçün istifadə olunur. 

Müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlər sistemində iştirakçıların sayı artdıqca kosmosun 
mənimsənilməsi və istifadə olunması sahəsində dövlətlərin ümumi payı azalmaqdadır. Bu baxımdan 
―kosmik meydanda‖ yeni oyunçuların sayı - transmilli korporasiyalar, beynəlxalq təşkilatlar və 
birliklər artmaqdadır. Kosmik sənayenin dünya iqtisadiyyatının mühüm sahələrindən birinə 
çevrilməsi ilə xüsusi biznesin bu sahədə fəallaşması müşahidə olunur. Bundan başqa kosmik sahədə 
beynəlxalq əməkdaşlığın miqyası genişlənməkdədir. 

Kosmosun dinc məqsədlər üçün istifadə olunması və tədqiqatlarda yeni texnologiyaların, elmi-
texniki sistemlərin işlənməsi sahəsində sürətli tərəqqi gedir. Amma təəssüflər olsun ki, ―Kosmik 
məkanın dinc məqsədlərlə tədqiqi və istifadəsində beynəlxalq əməkdaşlıq‖ haqda bəyannaməyə 
qoşulan dövlətlərin sayının artmasına baxmayaraq kosmik fəaliyyətin militarizasiyası da müşahidə 
olunur. 

Məqalədə kosmos, kosmik fəza anlayışının izahı verilir və beynəlxalq kosmos hüququ, kosmos 
üzrə elmi tədqiqatlar və BMT-nin kosmik fəaliyyətləri kimi məsələlər də araşdırılır. 

Açar sözlər: kosmos, beynəlxalq hüquq, BMT, tədqiqat, astronomiya, kosmik fəza, süni peyk, 
kosmik fəaliyyət, orbit, ay, səma cismləri, Günəş sistemi, orbital sistem, təhlükəsizlik, dinc məqsədlər, 
beynəlxalq əməkdaşlıq, sputnik, millitarizasiya, texnaligiya 
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Assistant professor PhD in Political Sciences Baku State University 

 

BRIEF NOTES ABOUT COSMIC ACTIVITIES 

 

In astronomical statements cosmos is used as a synonym of space which is express the whole 

world regarding limitless in time and space and eternally different in form. Outer space is the space 

which is beyond the atmosphere of the earth  with its natural and fictional origin (there is no any 

concept of ―outer space‖ in international law of space). 

Substantially, rather than to focus on space as a whole, we need to look up the certain parts of 

space as circumterrestrial space, interplanetary space, interstellar space and etc. The edge of cosmic 

flights is defined as above the 100 km by the Federation Aeronautigue Internationale. Currently, cir-

cumterrestrial is the adopted (studied) part of space that of its sub-districts are mostly used for the 

solution of scientific and agricultural as well as military purposes. 

However since the participants of modern international relations system increased, share of 

states in the fields of mastering and use of cosmos has been dicreased. From this standpoint, the 

number of new actors in ―cosmic space‖ – transnational corporations, international organizations 

and unions – have been increasing. By the transformation of cosmic industry into one of the major 

fields of world economy, is being observed the revitalization of private business in this sector. Fur-

thermore, the scope of international cooperation in the field of space is being expanded. 

There is quick progress in the use of space for peaceful purposes, and development and applica-
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tion of new scientific-technical systems for studies. But unfortunately, although the number of the 

states that joined to Resolution on ―International cooperation in the exploration and peaceful uses of 
outer space‖ have increased , is also being observed the militarization of cosmic activities. 

Definition of the outer space, issues of cosmos, international law of space, scientific researches 

on cosmos, and activities on outer space conducted by UN also are examined in the article. 

Key words: cosmos, international law, UN, research, astronomy, outer space, artificial satellite, 

cosmic action, orbit, moon, sky objects, solar system, orbital system, security, peaceful purposes, in-

ternational cooperation, sputnik, militarization, technology 

 

Yerətrafı kosmik fəza yerin cazibəsinə daxil olan sfera ilə məhdudlaĢır. Bu ərazinin effektiv ra-

diusu 930 min km. təĢkil edir(bəzi mənbələr 1,5mln. km göstərir- ―Hill sferası‖). Bu ərazi 
çərçivəsində hər hansı bir kosmik aparat və ya digər fiziki orqanizmə Yerin qravitasiya dairəsi GünəĢ 
və GünəĢ sistemi planetlərinin qravitasiya sahəsi ilə müqayisədə müəyyənləĢdirici olur. Kosmik 
uçuĢun həyata keçirilməsi Ģərtləri və fiziki özünəməxsusluğundan asılı olaraq yerətrafı kosmik fəza 
uçuĢları belə ayırmaq olar: 

- Yer qatına yaxın kosmos(kosmik-hava fəzası) – 100-110 km-ə qədər hündürlük; 
- yaxın kosmos - 100-110 km-dən 2000 km-ə qədər; 
- orta kosmos   - 2000km-dən 20 000 km-ə qədər; 
- uzaq kosmos  - 20 000 km-dən 930 000 km və ya 1,5 mln. km-ə qədər. 
Müasir dövrdə kosmik-hava fəzası qeyri-bərabər istifadə olunur. Bunun səbəbi fəzanın 

özünəməxsusluğu və eyni zamanda kosmik cihazların texniki- taktiki xarakteristikasıdır. Kosmik 
cihazların böyük əksəriyyəti yerətrafı kosmik fəzada- aĢağı orbitdə, eləcə də Ayaqədərki –
geostasionar orbit-  ərazidə cəmləĢib, belə demək olar ki, kosmos cihazlarının sputnikaltı nöqtələrin 
―tərpənməzliyini‖ təmin edir. Geostasionar orbitin əhəmiyyəti onunla izah olunur ki, orada cihaz yer-

ləĢdirmə beynəlxalq müqavilələrlə reqlamentlənir. Əlbəttə ki, bu ərazinin strateji əhəmiyyəti, digər 
tərəfdən isə bu zonanın məhdudluğu ilə izah olunur. Müasir dövrdə ekvator üzərində yerləĢən geosta-

sionar orbitin 720 ―dayaq nöqtələrinin‖ hər biri dövlət və ya təĢkilatın uyğun müraciət ərizəsi əsasın-

da Tezliklərin qeydiyyatı üzrə Beynəlxalq Komitənin bölüĢdürülməsi ilə yerləĢdirilib. 
Kosmik fəaliyyət adı altında Ay da daxil olmaqla və digər səma cismləri ilə birlikdə kosmik 

fəzadan istifadə və istənilən tədqiqat iĢləri baĢa düĢülür.(2.182) Kosmik fəaliyyətin əsas 
istiqamətlərinə: elmi-kosmik tədqiqatlar; televiziya və radio yayımı məqsədi ilə kosmik texnikanın 
istifadə edilməsi; ekoloji monitorinq və metereologiya da daxil olmaqla Yerin kosmosdan uzaq 

məsafədən yoxlanması; sputnik naviqatorları və topogeodeziya sistemlərinin istifadəsi; ölkənin müda-

fiəsi və təhlükəsizliyi məqsədilə kosmik texnikanın istifadəsi; kosmos Ģəraitində yeni texnikanın 
sınaqları; və digər fəaliyyətlər daxildir. 

Ay və digər səma cisimləri da daxil olmaqla kosmik fəzanın tədqiqat və istifadə üzrə dövlətlərin 
fəaliyyət prinsipləri haqda müqavilə‖nin(27.01.1967)  I bəndində göstərilir ki, ―Ay və digər səma 
cisimlər də daxil olmaqla kosmik fəzanın istifadə və tədqiqi onların iqtisadi və yaxud elmi inkiĢafın-

dan asılı olmayaraq  bütün dövlətlərin mənafe və maraqları naminə həyata keçirilir və bütün in-

sanlığın dəyəri olmaqdadır... Ay və digər səma cisimlər də daxil olmaqla kosmik fəza elmi tədqiqat 
iĢləri üçün açıqdır və dövlət belə tədqiqatlarda beynəlxalq əməkdaĢlığın geniĢlənməsinə kömək 
edir‖.(4.558) 

Müasir dövrdə 125-dən çox ölkə kosmik fəaliyyətdə iĢtirak edir. Əlbəttə ki, lider ABġ və 
Rusiyadır. Fransa, Çin, Yaponiya, Almaniya, Böyük Britaniya, Kanada, Niderland, Belçika və 
Ġspaniyanın da bu sahədə rolu artmaqdadır. Hindistan, Pakistan, Argentina və Misir də 
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fəallaĢmaqdadır. Yerətrafı kosmik fəzada təxminən 780 kosmik aparat fəaliyyətdədir ki, onlardan 
425-i ABġ-a, 102- Rusiyaya, 22- ÇXR-ə məxsusdur. (1.) Mütəxəssislərin söylədiklərinə görə 2010-

2015-ci illər ərzində kosmik cihazların sayı daha 400 artıb. 
Orbital sistemlərin təhlükəsizliyi bütün inkiĢaf etmiĢ ölkələrin ümumi təhlükəsizlik sisteminin 

tərkib hissələrindən birinə çevrilmiĢdir. Qeyd olunur ki, qloballaĢma Ģəraitində maliyyə-iqtisadi 

fəaliyyətdə orbital sistemin əhəmiyyəti daha da artmaqdadır. Belə ki, maliyyə-iqtisadi sahədə əsas 
əməliyyatlar kosmik əlaqə sistemi və retranslyasiyadan istifadə ilə həyata keçirilir.(3.445) 

Ümimiyyətlə onu qeyd etmək lazımdır ki, kosmik fəzanın mənimsənilməsi tarixi keçmiĢ SSRĠ-
nin 1957-ci ildə Yerin ilk süni peykinin buraxılması ilə baĢlamıĢdır.  Müasir dövrdə kosmik 
fəaliyyətin kommersiyalaĢdırılması prosesi intensivləĢməkdədir. Kosmosun mənimsənilməsi və isti-
fadə olunması sahəsində dövlətlərin ümumi payı azalmaqdadır. ―Kosmik meydanda‖ yeni oyunçu-

ların sayı - transmilli korporasiyalar, beynəlxalq təĢkilatlar və birliklər artmaqdadır. Kosmik sənaye-

nin dünya iqtisadiyyatının mühüm sahələrindən birinə çevrilməsiylə xüsusi biznesin bu sahədə 
fəallaĢması müĢahidə olunur. Bundan baĢqa kosmik sahədə beynəlxalq əməkdaĢlığın miqyası 
geniĢlənməkdədir. 

Kosmosun istifadə olunması və tədqiqatlarda yeni texnologiyaların, elmi-texniki sistemlərin 
iĢlənməsi sahəsində sürətli tərəqqi gedir. Amma təəssüflər olsun ki, beynəlxalq müqavilələrə bax-

mayaraq kosmik fəaliyyətin militarizasiyası da müĢahidə olunur. 
Ġnsanlığın kosmik fəallığının qaydaya salınması, eləcə də dünya kosmik nizamının təĢki-

latlanmasında BMT-nin rolu artmaqdadır. BMT-nin kosmik məkanda fəaliyyətinə aĢağıdakılar 
daxildir: 

- maarifləndirmə proqramları; 
- kosmik texnologiyanın tətbiq olunması sahəsində ekspert yardımı; 
- kosmik texnologiyanın vəziyyəti haqda informasiyanın yayılması; 
- sosial və iqtisadi inkiĢaf məqsədilə kosmik texnologiyaların tətbiqi üzrə pilot layihələr ; 
- normalar yaratmaq və andlılar xidməti. 
Hər il BMT BaĢ Məclisi ―Kosmik məkanın dinc məqsədlərlə tədqiqi və istifadəsində beynəlxalq 

əməkdaĢlıq‖ haqda bəyannamə qəbul edir. 1958-ci ildə BMT BaĢ Assambleyası Kosmik məkanın 
dinc məqsədlərlə istifadəsi üzrə xüsusi müvəqqəti komitə təsis edir. 1959-cu ildə bu 24 üzv ölkəni 
birləĢdirən – Kosmik fəzanın dinc məqsədlərlə istifadəsi üzrə Komitə adlanan daimi orqana çevrilir. 
Mənzil Qərargahı Vyanada yerləĢən həmin Komitəyə artıq 67 dövlət daxildir. 

Komitə elmi-texniki və hüquqi - iki altkomitədən ibarətdir. 1962-ci ildən etibarən Komitə bütün 
məsələlərin səsvermə olmadan konsensusla həll olunmasına çalıĢır. 1958-ci ildə BMT Katibliyi 
yanında Kosmik fəza məsələləri üzrə Ġdarə yaradılır. Ġdarə üç bölmədən ibarətdir; inzibati iĢlər və 
ümumi təĢkilatçılıq üzrə məsuliyyətli olan direktor Ģöbə, Komitəyə (Kosmik fəzanın dinc məqsədlərlə 
istifadəsi üzrə Komitə) xidmət və tədqiqat üzrə bölmə və kosmik texnikanın tətbiqi üzrə bölmə. 

BMT kosmos üzrə beĢ əsas beynəlxalq müqavilə qəbul edib. 
1. Ay və digər səma cisimləri da daxil olmaqla kosmik fəzanın tədqiqat və istifadə üzrə dö-

vlətlərin fəaliyyət prinsipləri haqda müqavilə‖(1967-ci il 10- oktyabrda qüvvəyə minib) 

2. Kosmik fəzaya buraxılmıĢ kosmonavtların xilas olunması, kosmonavtların qayıtması və 
obyektlərin qayıtması haqda müqavilə(1968-ci il 3 dekabrda qüvvəyə minb) 

3. Kosmik obyektlərə dəyən ziyana görə məsuliyyət haqda konvensiya(1972-ci il 1 santyabrda 

qüvvəyə minib) 
4. Kosmik fəzaya buraxılmıĢ obyektlərin qeydiyyatı haqda konvensiya(1976-cı il 15 sentyabrda 

qüvvəyə minib) 
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5. Ayda və digər səma cisimlərində dövlətlərin fəaliyyəti haqda müqavilə(1984-cü il 11 iyulda 
qüvvəyə minib) (5.174) 

Bunlardan baĢqa BMT BaĢ Məclisi kosmik fəaliyyətin prinsipləri üçün vasitəçilik edən beĢ 
qətnamə qəbul edib. Prinsiplər məcburi-hüquqi qüvvəsi yoxdur və yalnız tövsiyyə xarakteri daĢıyır. 
Amma artıq uzun illərdir ki, dövlətlər könüllü Ģəkildə bu prinsiplərə əməl edirlər, demək olar ki, onlar 

beynəlxalq-hüquqi adət formasında fəaliyyət göstərirlər. 
Daha spesifik sahələri əhatə edən razılaĢmalar da var. Praktiki olaraq kosmik fəzanın 

mənimsənilməsində beynəlxalq-hüquqi baza yaradan bu müqavilələr, qətnamələr və prinsiplər ötən 
əsrin ikinci yarısından qəbul olunub. Bu gün dünyanın bütün aparıcı dövlətləri kosmosda da geosiyasi 
maraqlarının təmin olunması məqsədilə kosmik fəaliyyətlərini geniĢləndiriblər. Onların kosmik sa-

hədə siyasətinin əsasında belə bir fikir dayanır ki, quru, dəniz və ya hava kimi kosmos da milli 
təhlükəsizliyin təmin olunması üçün bir məkandır. Kosmosa heç bir maneə olmadan çıxmaq və ondan 
istifadə həmin ölkələrin həyati əhəmiyyətli milli maraqları kateqoriyasına daxildir. Müasir dövrdə 
kosmik fəaliyyət olmadan dövlətin iqtisadi və sosial inkiĢafından danıĢmaq mənasızdır. Kosmik 
fəaliyyətin belə geniĢlənməsi yarana biləcək problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə yeni norma-

ların yaradılmasını zəruri edir. 
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MÜNAQĠġƏLƏR VƏ MÜASĠR DÜNYA 

 

Münaqişələr, xüsusilə beynəlxalq münaqişələr dünya siyasətinin vacib tərkib hissəsidir. Bu 
problemin tədqiqi alimlərin diqqətini ən çox cəlb edən problemlərdən biridir. Azərbaycanda, 
həmçinin, dünyada bu sahədə tədqiqatlar aparılmış və qiymətli əsərlər çap edilmişdir. Bunlara 
Azərbaycanda professor Ağalar Abbasbəylini, rus müəllifləri Ratnikova M., Dmitri M. və s.-in 

əsərlərini nümunə göstərmək olar. 
Açar sözlər: konfliktologiya, münaqişə, Dağlıq Qarabağ. 
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CONFLICTS ARE PART AND PARCEL OF CONTEMPORARY INTERNATIONAL 

RELATIONS 

 

The article deals with the meaning, reasons and participants of the international conflicts. Re-

cently years as the international economical and political tension is getting increased the interna-

tional conflicts take an active part in the international relations. Fven some powerful states bring it 

such level that it results a war. That is why we need more information about the theory of the interna-

tional conflicts in order to solve them in a peace way. 

Key words: conflict, Nagorno-Karabakh. 

 

Müasir beynəlxalq münasibətlər insan nəslinin kütləvi Ģəraitdə məhv edildiyi iki dünya 
müharibəsi, həmçinin təcrübə və ibrət dərsidir. Müəyyən mülahizələrə görə bəĢəriyyət özövladlarının 
üçdə bir hissəsini müharibələrdə itirmiĢdir. BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının stafis araĢdırmalarına 
görə XX yüzillikdə baĢ vermiĢ iki dünya müharibəsində və çoxsaylı lokal münaqiĢlələrdə 196 milyon 
nəfər insan həyatı məhv edilmiĢdir. Bunun təqribən 70 milyon nəfəri iki dünya müharibəsinin, qalan 
126 milyonu isə münaqiĢələrin və lokal müharibələrin qurbanı olmuĢdur. 

Stokholm Beynəlxalq Such Problemləri Ġnstitutunun (SBSPĠ) dünyada baĢ verən hərbi 
münaqiĢələrin öyrənilməsi ilə məĢğul olur. ―iri silahlı münaqiĢə‖ anlayıĢının özü bütün münaqiĢə dö-
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vrü ərzində hərbi əməliyyatlar zamanı ən azı min nəfərin ölümünə səbəb olan münaqiĢə mövzusu ilə 
hakimiyyət yaxud ərazi məsələləri olan iki və ya daha çox dövlət yaxud bir hökumət və ən azı bir 
mütəĢəkkil silahlı qruplaĢma arasında uzunmüddətli qarĢıdurma kimi müəyyən edilir. SSRĠ-nin statis-

tikası baĢladığı 1989-cu ildən 36 bu cür münaqiĢə qeydə alınıb. 1997-ci ildə Yer kürəsinin 24 
nöqtəsində 25 irisilahlı münaqiĢə qeydə alınıb. Onların hamısı (birini çıxmaq Ģərti ilə) ölkədaxili xa-

rakter daĢıyır. Bu rəqəmlərin müqayisəsi silahlı münaqiĢələrin nisbətən azalmasını göstərir. 
Həqiqətən də göstərilən zaman kəsiyində Abxaziyada, Dağlıq Qarabağda, Dnestryanı bölgədə, Tacik-

istanda, Bosniya və Hersoqovinada, Uberiyada, Somalidə, Qvatemalada, Nikaraquada, ġərqi Timorda 
və bir neçə digər keçmiĢ qaynar nöqtələrdə hərbi münaqiĢələrin nisbi nizamlanmasına nail olunub. 
Lakin bir çox münaqiĢələri həll etmək mümkün olmadı, müəyyən yerlərdə isə yeni münaqiĢəli Ģərait-
lər yarandı. 

MünaqiĢələr XX əsrin sonu və XXI əsrin ən ciddi çağırıĢlarından biridir. MünaqiĢə sosial həyatın 
mühüm elementidir. Ġnsanların, dövlətlərin, müxtəlif xarakterli birliklərin təbiətində rəqabət, fikir 
ayrılığı və münaqiĢə subyektin özünüreallaĢdırma vasitələrindən biri kimi önəmli rol oynayır. 
Müxtəlif münaqiĢələr çox müxtəlif formalarda təzahür edir. Siyasi, iqtisadi, sosial, etnik, dini ərazi və 
s. siyasi münaqiĢə hakimiyyət səlahiyyətləri və sərvətlər uğrunda mübarizə aparan iki və daha çox 
tərəfin (qrupun, birliklərin, dövlətlərin) rəqabət mahiyyətli qarĢılıqlı fəaliyyətidir. 

Siyasi münaqiĢələr çox müxtəlif formalarda təzahür edir. Onun ən geniĢ yayılmıĢ formalarından 
biri beynəlxalq münaqiĢələrdir. Beynəlxalq münaqiĢələr beynəlxalq münasibətləri daim müĢayiət 
edən hadisə kimi qavranılır (1). 

Beynəlxalq münasibətlərdə münaqiĢə dövlətlərin müəyyən məsələyə dair maraqlarının, münasi-
bətlərinin müxtəlifliyi üzündən yaranır. Elə buradan aydındır ki, hər hansı bir beynəlxalq münaqiĢəni 
tədqiq edərkən, ilk növbədə onun kökünü araĢdırmaq, iĢtirakçıların iddialarının dəqiq müəyyənləĢdir-
ib, sonradan münaqiĢənin həlli üçün qəti addımlar atmaq lazımdır. Təbii ki, biz beynəlxalq münaqiĢə 
dedikdə, bu məhfumun çaĢqınlıq yaratmaması üçün bunu dövlətlərarası münaqiĢə dəo adlandıra 
bilərik. Çünki, beynəlxalq münasibətlərin əsas subyektləri halında dövlətlər çıxıĢ edir və onlar 
münaqiĢə tərəfi kimi götürülərək araĢdırılır. «Beynəlxalq münaqiĢə» - dövlətlərin müəyyən məsələyə 
dair maraqlarının, dəyərlərinin müxtəlifliyi üzündən yaranan dövlətlərin fəaliyyətinin mümkün 
nəticələrindən biridir (2, s.170). Beynəlxalq münaqiĢə ölkələrarası münaqiĢə hesab olunaraq xarici 
münaqiĢələrin əsas rıövü kimi çıxıĢ edir. Beynəlxalq münaqiĢənin yaranmasının əsas səbəbi beynəlx-

alq münasibətlər sahəsində fəaliyyət göstərən aktorların maraqları arasındakı ziddiyyətdir. Elə 
beynəlxalq münaqiĢələrin yaranmasının səbəblərini də bu ziddiyyətlərdə axtarmaq lazımdır. Dünya 
siyasəti konflikt və kompromisin əməkdaĢlığıdır. Dövlətlərin xarici siyasəti bir çox əsrlər boyunca 
hələ də qədim romalıların «sülh istəyirsənsə, müharibəyə hazır ol» prinsipi əsasında qurulub. Belə ki, 
uzun müddət beynəlxalq münasibətlərin təbiətinə dair əsasən iki baxıĢ olub: dövlətlər arasında 
beynəlxalq münasibətlərin norması kimi konflikt konsepsiyası (T.Hobbs), əməkdaĢlıq konsepsiyası 
(H.Orotsi) (3, s.17). Hazırki beynəlxalq münasibətlərdə beynəlxalq münaqiĢələrə əsas nümunə kimi 
ölkələrarası iqtisadi ziddiyyətləri, diplomatik mübahisələri və ərazi iddialarını və s. göstərmək olar. 
Bu münaqiĢələr həmiĢə olub, amma beynəlxalq münasibətlərdə durmadan dəyiĢikliklər getdiyinə görə 
davamlı olaraq beynəlxalq münaqiĢələrin səbəbləri, iĢtirakçıları, məzmunu və xarakter idə 
dəyiĢməkdədir. Beynəlxalq münaqiĢələr xarakterinə görə mənfi ünsürlü bir proses olduğundan bütün 
dövlətlər daima onu çözmək yolunda səylə çalıĢırlar. Onu da qeyd etməliyik ki, beynəlxalq münasi-
bətlər sistemində «konflikt» konsepsiyası MC-nin fəaliyyətinin ilk illərində meydana gəlməyə 
baĢlamıĢ və 50-ci illərin sonunda daha da möhkəmlənməyə baĢlamıĢdır. Beynəlxalq hüquq da öz 
növbəsində «Beynəlxalq konflikt» adı altında dövlətlər arası münasibətlərdə meydana çıxan 
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müharibə, mübahisə, qarĢıdurma, fikir ayrılığı və digər bu kimi Ģəraitlərin nizama salınması ilə 
ənənəvi olaraq məĢğul olmağa baĢladı (4, s.65). 

Beynəlxalq münaqiĢələrin əsas subyektləri dövlətlər hesab olunur. Və burada münaqiĢə 
iĢtirakçıları öz məqsədlərinə nail olmaq üçıın öz güclərindən istifadə edirlər. Mübarizə aparan dö-
vlətlər məqsədlərinə nail olmaq üçün bu yolla qarĢı tərəfi əngəl hesab edirlər. Beynəlxalq 
münaqiĢələrin məzmununun müəyyən edilməsində ilk növbədə münaqiĢənin baĢ verdiyi yer, vaxt, 
onun zaman keçdikcə hansı mərhələləri keçməsi, münaqiĢənin iĢtirakçıları onların bir-birinə olan 
aqressivliyinin nə dərəcədə olması, motiv və məqsədləri tam aydınlaĢdırılmalıdır. Bundan sonra qarĢı 
tərəflər və ya vasitəçilər münaqiĢənin optimal həll olunma variantını təqdim edə bilərlər. Ancaq bura-

da qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə beynəlxalq münaqiĢələrin qeyri-müəyyənliyi get-gedə artır. 
Belə ki, münaqiĢənin məzmunu haqqında qeyd etdiyimizin faktorları aĢkara çıxarmaq çox çətin olur. 
Belə ki, hətta münaqiĢələrin tərəflərinin onun baĢlanması və qurtarması tarixinin, münaqiĢə 
iĢtirakçılarının məqsədlərini aydınlaĢdırmaq çox çətindir. Hətta müharibə gediĢində qalib və məğlub 
tərəfin beynəlxalq hüquq tərəfindən dəqiq müəyyən olunmaması onun nizamlanması prosesində çox 
böyük çətinlik yaratmıĢ olur. Buna əyani misal kimi, ərazimizin 20%-ni iĢğal etmiĢ Ermənistanın dü-
nya birliyi tərəfindən iĢğalçı dövlət kimi tanınmamasını göstərə bilərik (5, s.7). Beynəlxalq 
münaqiĢələrdə müdafiə olunan mənafelər münaqiĢənin səbəbləri qismində çıxıĢ edir və bu baxımdan 
munaqiĢələrin səbəblərini əsasən aĢağıdakı kimi müəyyənləĢdirirlər. Dünyada və ya ayrıca regionda 
siyasi hökmranlıq məqsədilə dövlətlər arasında münaqiĢələr; tərəflərin iqtisadi mənafelərinin qurdu-

qları münaqiĢələr, ərazi ziddiyyətlərinə əsaslanan ərazi münaqiĢələri. 
Bunlar beynəlxalq münaqiĢələrin əsas səbəbləri qismində göstərilir. Buradan kənara çıxsaq, qeyd 

etmək olar ki, keçən əsrin 70 ili ərzində 2 super güc dövlətləri olan ABġ və SSRĠ arasında kommu-

nizm və kapitalizm konfrontasiyası ideologiyaların münaqiĢəsi idi (6, s.49). Elə məhz bu səbəbdən 
«Soyuq müharibə» dövründə münaqiĢələr az olurdu və ya onun yaranması səbəblərini, münaqiĢənin 

arxasında kimin durmasını axtarıb tapmağa ehtiyac qalmırdı. Ancaq yeni əsrin ilk onilliyinə nəzər 
saldıqda beynəlxalq münaqiĢələrin əsasən dini etnik zəmində yarandığının Ģahidi oluruq. Belə ki, 
«sivilizasiyaların toqquĢması» nəzəriyyəsi özünü beynəlxalq konfliktlərdə açıq-aydın Ģəkildə 
göstərməyə baĢlamıĢdır (7, s.8). Həmçinin iqtisadi zəmində baĢ verən münaqiĢələrdə də getdikcə 
dərinləĢir. Çünki dünya hegemonluğuna can atmaq istəyən dövlət ilk növbədə, iqtisadi gücə sahib 
olmalıdır. Bu da geldikcə dövlətlər arasında iqtisadi zəmində baĢ verən konfliktlərin artmasına səbəb 
olur. Bu da bizi beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsində beynəlxalq münaqiĢələrin səbəblərində yeni 
motivləri axtarmağa sövq edir. Xüsusilə də, müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində hegemon dö-
vlətlər iqtisadi cəhətdən geridə qalmıĢ dövlətlər arasında konflikt yaradıb bundan öz mənafeləri 
naminə istifadə edirlər (8, s.24). 

Beynəlxalq münaqiĢələrdə əsas subyektlər kimi dövlətlər çıxıĢ edir. Lakin dövlətlərin iĢtirak 
səviyyəsinə görə əsasən 3 növü fərqləndirilir: Ġki dövlət arasında baĢ verən münaqiĢə - burada iddiaçı 
tərəflərin hər ikisi beynəlxalq hüququn subyektləridir; Dövlətlə onun ərazisindəki etnik qruplar 
arasında baĢ verən münaqiĢələr; Dövlətlərarası münaqiĢələr və ya beynəlmiləlləĢmiĢ münaqiĢələr. 
Beynəlxalq münaqiĢələrin məzmunu, səbəbləri dəyiĢildiyi kimi, onun iĢtirakçılar qismində çıxıĢ edən 
subyektlər də dəyiĢmiĢdir. elə ki, münaqiĢə tərəfi kimi hazırda hətta dünya siyasətinə nüfuz edən 
istənilən bir transmilli korporasiya, terror təĢkilatları və ya digər etnik, dini hərəkatlar çıxıĢ edə bilər 
(9, s.24). Çünki hazırda beynəlxalq münasibətlər sistemində güclü dövlətlərin təzyiq vasitələrindən ən 
mühümü elə məhz maraqlı olduqları regionda və ya dövlət ərazisində yuxarıda sadaladığımız orqan-

lar vasıtəsilə dövlətlərin daxili siyasətlərinə nüfuz etməkdir. Dövlətlər arasında konflikt ocağı 
yaratdıqdan sonra bundan öz məqsədlərinə nail olmaq uğrunda istifadə edirlər. Hazırda bu siyasətə ən 
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böyük nümunə kimi ABġ-ın onun marağında olar dövlətlərə yeritdiyi siyasəti yəni, iqtisadi təzyiq va-

sitəsi kimi transmilli Ģirkətlərdən istifadə etməsini misal göstərmək olar (10, s. 14). Son dövrlər 
beynəlxalq münaqiĢələri daha da qızıĢdıran və bu fəaliyyətdə üzdə görünməyən iĢtirakçılar kimi lobbi 

qruplarını da göstərə bilərik. Hazırda lobbi qrupları dövlətlərin xarici siyasətlərinə nüfuz edərək kon-

fliktin istiqamətini öz maraqlarına uyğun dəyiĢdirir, bəzən də prosesin ləngiməsinə xidmət edirlər 
(ll,s.l56). Beynəlxalq münaqiĢələrin məzmunu, səbəbləri, iĢtirakçıları haqqında məqalənin sonunda 
gəldiyim əsas nəticə ondan ibarətdir ki, beynəlxalq münaqiĢələrin ilkin mərhələdə həlli yolu onun 
düzgün araĢdırılmasından keçir. MünaqiĢələrin optimal həlli variantını tapmaq üçün ilk növbədə onun 
kökünü yəni, mahiyyətini, səbəbini düzgün tədqiq etmək lazımdır. Lakin əfsuslar olsun ki, XXI əsrdə 
beynəlxalq münasibətlər sisteminə praktiki və nəzəri cəhətdən də yanaĢdıqda görürük ki, 
münaqiĢənin həlli yolu təkcə onun məzmununun, səbəbinin, iĢtirakçılarının dəqiq 
müəyyənləĢdirilməsindən asılı deyil. Burada beynəlxalq birliyin ədalətli yanaĢması olmasa, beynəlx-

alq hüquq prinsiplərinə riayət olunmasa, onda münaqiĢənin həlli yolu sual altında qalır. Hətta 
münaqiĢəyə düzgün hüquqi qiymət verilməməsi, təcavüzkarın cavabsız qalması münaqiĢənin 
kökünün, səbəbinin araĢdırma prosesini kölgədə qoyur. Ona görə də, ən liberal və arzuolunan variant 
odur ki, bütün beynəlxalq münaqiĢəbr sülh yolu ilə həll olunsun. 
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TÜRKĠYƏNĠN QAFQAZ SĠYASƏTĠNDƏ ABġ FAKTORU 

 

Tarixən  Bakı, İrəvan  və  Tbilisi  kimi  paytaxtı olan dövlətlər  tarixin  heç  bir  dövründə  qlobal  

aktorların  iddialı  oyunçuları  olmamışdır. Daha dəqiq,  müasir  beynəlxalq  münasibətlər  sistemi-

nin  formalaşdırdığı  dönəmlərdə  isə  bir  yandan  da   Rusiyanın "arzusu", digər  yandan  isə  re-

gional  və  qlobal  vəziyyətin  Rusiyanın  arzusuna qarşı çıxacaq  gücdə  olmaması, Cənubi  Qafqaz   

dövlətlərinin  hətta  müstəqil  bir  dövlət  olaraq  varlıqlarını davam etdirməyə  belə  izn  ver-

məmişdir. SSRİ-nin  süqutundan  sonra, dünyada  geopolitik  vəziyyətin  dəyişməsi  Türkiyəni Cənubi  

Qafqazda  ön  plana  çıxardı. Bu  faktorla  da, Türkiyə  regionda  lider  dövlət  statusuna  malik  oldu. 

Beləcə,  məqalədə  bu gün  dünya  siyasətinin  öndə  gələn  aktorlarından  olan  Türkiyə  Cum-

huriyyətinin  Qafqazdakı  geopolitik  məqsədləri,  region  ölkələrinə  qarşı  fərqli  xarici  siyasət  sər-

giləməsi,  xüsusən də regionda  yeni  aktor  olaraq  qəbul  edilən  ABŞ-ın  geostrateji   maraqlarından  
bəhs  edilmişdir.  Həmçinin,  Türkiyənin  Qafqaz  siyasətində  yaxın  müttəfiqi  olaraq  qəbul  edilən  
ABŞ  ın  region  dövlətlərinə  münasibətində  apardığı  fərqli  siyasət   yönlərinə  də  geniş  yer  ver-

ilmişdir. 
Açar sözlər: SSRİ-nin dağılması, müstəqillik, Türkiyənin xarici siyasəti, Türkiyənin Cənubi 

Qafqazda maraqları, ABŞ-ın Cənubi Qafqazda maraqları, XX əsrin sonunda Qafqazda dəyişikliklər, 

böyük dövlətlərin Qafqazda maraqları, Türkiyə-Azərbaycan, Türkiyə-Gürcüstan, Türkiyə-
Ermənistan, Rusiyanın Cənubi Qafqazda maraqları, Türkiyə-ABŞ münasibətləri, regional 

təhlükəsizlik, BTC, BTQ, BTƏ 
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UNITED STATES FACTOR IN TURKEY`S CAUCASUS POLICY 

 

Historically, Baku, Yerevan and Tbilisi, as the major players of the region, were not states at any 

stage of an ambitious global processes. Especially, in the formative stages of  international relations 

system, Russia's "appetite", regional and global conditions, while the "appetite" to prevent the lack of 

power in the South Caucasus republics and even had a chance to sustain their existence as an inde-

pendent state. By the changes in the geopolitical situation in the world after the collapse of the USSR, 

the Republic of Turkey gained a leading position in the Caucasus region. Consequently, as a result of 

these factors, Turkey has become the main stabilizing force in the region. Thus, this article is about 

the one of the world‘s leading actors- Republic of Turkey's geopolitical interests in the Caucasus, dif-

ferent foreign policy line about of the regional states, in addition, United States‘ geo-strategic inter-

ests which is considered a new actor in the region. In addition, United States‘-which is considered 

Turkey's close ally in Caucasus policy-different policy directions in the relation with the countries is 

discussed. 

Keywords: The collapse of the Soviet Union, independence, Foreign policy of Turkey Turkey's in-

terests in the South Caucasus, the United States interests in the South Caucasus, The changes in the 

South Caucasus at the end of the twentieth century, Interests of great powers in the Caucasus, Turkey 

and Azerbaijan, Turkey and Georgia, Turkey and Armenia, Russia's interests in the South Caucasus 

,Turkey-US relations, regional security, BTC, BTQ, BTA 

 

Məlumdur ki, SSRĠ-nin dağılması və dünyanın bipolyar strukturunun baĢa çatmasından sonra 
Avrasiya məkanında yeni beynəlxalq əhəmiyyətli geosiyasi regionlar meydana gəldi. Qara dənizlə 
Xəzər dənizi arasında yerləĢən Qafqaz regionu ABġ, Türkiyə, Rusiya və Ġran kimi dövlətlərin yeni 

maraq dairəsinə çevrildi. [11, s. 5] Qafqaz həm də dünyanın yeganə fövqəldövləti olan ABġ-ın Xəzər 
regionundakı enerji siyasətinin  həyata keçirilməsində baĢlıca rol oynamağa baĢladı. 

Ikiqütblü sistemin sona çatması dünya siyasi arenasında böyük dəyiĢikliklərə səbəb olmaqla, 

tamam fərqli siyasi reallıqların meydana gəlməsini ĢərtləndirmiĢdir. Əsas baĢlıca və nəzərə çarpan 
siyasi reallıq ondan ibarətdir ki, SSRĠ-nin dağılması ilə beynəlxalq münasibətlər sisteminə yen 

müstəqil iĢtirakçılar qoĢulmuĢlar. [4,  s. 158] Beləliklə, böyük dövlətlərin Cənubi Qafqazın müstəqil 

dövlətləri ilə münasibətlərinin qurulması və inkiĢafı prosesində meydana gələn strateji maraqları 
birləĢərək həmin dövlətlərin ümumregion maraqlarını formalaĢdırdı. 

Qafqazda strateji maraqlara sahib olan digər bir dövlət Türkiyədir. Türk rəsmilərinin fikrincə, 
Türkiyə müasir dövrdə Avrasiya bölgəsinin ortaya çıxardığı yeni fürsətlərdən ötrü qlobal dövlət an-

layıĢı ilə hərəkət etmək məcburiyyətindədir. Bu səbəbdən Türkiyə Orta Asiya və Qafqaz dövlətləri 
üçün demokratiya, insan hüquqları və azad bazar iqtisadiyyatı kimi mövcud beynəlxalq sistemin ha-

kim olan qavrayıĢları öz ölkələrinə tətbiq etmək məqsədilə nümunə götürməyə uyğun bir ölkədir. 

2009-cu ildə Türkiyənin qəbul etdiyi yeni kursa əsasən Mərkəzi Asiya və Qafqaz  regionlarındakı 
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türk dövlətlərinə diqqət daha da artırılır.  [18, s. 60] 

Türkiyə Respublikası dünyanın ilk ölkələrindən biri idi ki, postsovet məkanında yaranmıĢ 
müstəqil respublikalardan Azərbaycan və Gürcüstanla diplomatik münasibətlər yaratmıĢdı. Qısa 
müddət ərzində ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi, mədəni, hərbi və s. sahələri əhatə edən çoxsaylı 
ikitərəfli müqavilələr imzalanmıĢ, ölkə prezidentləri S.Dəmirəl, Ə.Sezər, H.Əliyev, E.ġevardnadze, 
A.Gül yüksək səviyyədə qarĢılıqlı səfərləri baĢ tutmuĢdur. Bütün bunlar qonĢu ölkələr arasında 
qarĢılıqlı etimadın möhkəmlənməsində, əlaqə və əməkdaĢlığın möhkəmlənməsində mühüm rol 
oynamıĢdı.  [1, s. 252] 

2000-ci illərin əvvəllərində rəsmi Ankara özünü regional lider hesab etməyə baĢlamıĢ və re-

gionda daha aktiv rola malik olmaq üçün cəhdlər etmiĢdi. [19, s. 30] 2000-ci ilin yanvar ayında Tü-
rkiyə prezidenti S.Dəmirəl Qafqazda stabillik paktının yaradılması təĢəbbüsü ilə çıxıĢ etmiĢdi. Bu 
pakt ATƏT-in prinsiplərinə əsaslanmalı idi. S.Dəmirəl ―3+2+2‖ formulunu da təklif edirdi, yəni 

Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, üstəgəl Türkiyə və Rusiya, üstəgəl ABġ və Avropa Ġttifaqı. 
Gələcəkdə də bu yeddiliyə Ġranın da qoĢulması nəzərdə tutulurdu. Layihənin müəllifləri belə hesab 

edirdilər ki, ―Qafqaz səkkizliyi‖nin yaranması regionda- Azərbaycan, Gürcüstanda və Rusiyada  

münaqiĢələrin nizamlanmasına baĢlamağa kömək edəcəkdir. Bu prosesi üç Qafqaz respublikası 
baĢlamalı və bu zaman Rusiya, Türkiyə, Ġran, habelə ABġ və Avropa Ġttifaqının fəal diplomatik, siya-

si və iqtisadi dəstəyindən istifadə olunmalıdır. 
Bütövlükdə baxdıqda SSRĠ-nin süqutundan baĢlayaraq ―yeni‖ və ―köhnə aktorlar Cənubi Qafqaz 

ölkələrini öz geosiyasi və geoiqtisadi maraqlarının reallaĢması üçün istifadə etməyə çalıĢır.  Yeni 

aktorlar siyahısına daxil olan ABġ Qafqazda, xüsusən də Cənubi Qafqazda strateji maraqlarını təmin 

etmək üçün birbaĢa siyasətlə yanaĢı Avropa və Türkiyənin imkanlarından istifadə edir. Beləliklə, 
ABġ Cənubi Qafqazın sülh və sabitlik zonası olmasını, Qərb ilə ġərq arasında əlaqələndirici rol 

oynamasını, həmçinin onun Yaxın ġərq və Asiyadakı maraqlarında aparıcı baza region olmasını 
istəyir. Bu məqsədlə, həm ABġ, həm də Avropa dövlətləri Cənubi Qafqaz respublikalarına dövlət 
quruculuğunda və möhkəmlənməsində köməklik göstərir. ABġ-ın təĢəbbüskarlığı ilə NATO 

Gürcüstan və Azərbaycanda öz bazalarını yerləĢdirməyə çalıĢır ki, bu da Rusiya və Ġranın timsalında 
―köhnə‖ aktorların narazılığına  səbəb olmaya bilməz. 

ABġ üçün Cənubi Qafqaz bütün parametrlərinə görə yeni bir strateji sahə idi. [8, s. 127] 2001-ci 

ilin iyun ayında PolĢaya ilk səfəri zamanı prezident Corc BuĢ VarĢava Universitetindəki nitqində əsas 

diqqəti Avropa və Avroatlantik məkana inteqrasiya məsələsinə yönəltdi və qeyd etdi ki ―hər bir 

Avropa dövləti NATO-ya və Avropa Birliyinə üzv olmaq iddiasında ola bilər, buna heç bir 
məhdudiyyət qoyulmur. Bu bizim prinsipial mövqeyimizdir‖, burada BuĢ həm Ukraynanı, həm də 
Cənubi Qafqaz ölkələrini nəzərdə tuturdu ki, Cənubi Qafqaz ölkələri içərisində də ilk namizəd 

Gürcüstan sayılırdı. [2, s. 273] 
Hazırda ilk baxıĢda Cənubi Qafqaz ölkələrinin ABġ üçün vacibliyi bu regionun Böyük Yaxın 

ġərq regionunun demokratikləĢdirilməsi üçün əlveriĢli geosiyasi plasdarm rolunu oynamasıdır. Lakin 
bu, məsələnin görünən tərəfidir. Faktiki olaraq Cənubi Qafqaza sahib olmaq ABġ-ın Xəzər-Qara 

dəniz regionunda, o cümlədən, Mərkəzi Asiyada mövqelərinin möhəkəmlənməsini təmin edəcək ki, 

bu da ABġ-ın milli təhlüksizliyi üçün çox vacibdir. Amma bu məqsədə nail olmaq üçün Cənubi 

Qafqaz ölkələri özləri birinci növbədə demokratikləĢmənin və müasirləĢmənin obyekti olmalı idilər. 
ABġ-ın Cənubi Qafqazdakı maraqlarının bir hissəsini də enerji amili tutur. SSRĠ dağıldıqdan sonra 
ABġ-ın postsovet ölkələrində, xüsusən də, Cənubi Qafqazda fəaliyyəti geniĢləndi. 

ABġ Rusiya ilə münasibətlərdə Cənubi Qafqaza mühüm əhəmiyyət verir və bu regionla bağlı 
siyasətini Türkiyənin vasitəsilə koordinasiya etməkdə maraqlı görünür. Buna görə də ABġ-ın Cənubi 
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Qafqazdakı mövqeyi qismən də olsa Türkiyənin buradakı mövqeyi vasitəsilə təmin olunur. Türki-

yənin Qafqazdakı tarixi, milli və dövlət maraqlarının güclü olmasını nəzər alan ABġ Türkiyə 

istiqamətinə əhəmiyyət verir. Bu baxımdan qərb siyasətçiləri SSRĠ-nin süqutu ilə Orta Asiyada bir 

güc boĢluğunun olduğu və bu boĢluğun Qərb tərəfindən nəzarətə alınmadığı təqdirdə Ġran tərəfindən 

dəstəklənən radikal islam tərəfindən doldurulacağından ehtiyat edirlər. Bu səbəbdən ABġ baĢda 
olmaqla ―Türk modeli‖nin yeni müstəqil olan Orta Asiya dövlətlərinə və Azərbaycana tətbiq edilməsi 

üçün lazimi bir model kimi irəli sürmüĢdü. Türkiyə ABġ-ın Cənubi Qafqazda əsasən iqtisadi və hərbi 

maraqlarının təmin olunmasında kömək edir. Türkiyənin Azərbaycan və Gürcüstanın hərbi 

qüvvələrinin NATO-ya inteqrasiyasında iĢtirakını bu siyasətin təzahürü kimi qəbul etmək olar. ABġ 
regionun enerji siyasətində də Türkiyənin imkanlarına üstünlük verir. 

1997-ci ilin noyabr ayında VaĢinqtonda Xəzər neftinin ixracı problemləri ilə əlaqədar keçirilən 

konfransda ABġ-ın energetika naziri Federiko Penya böyük neftin nəqli məqsədilə təklif olunan digər 
variantlara nisbətən Gürcüstan ərazisindən keçməklə Bakı-Ceyhan marĢrtunu dəstəklədiyini bildirdi. 

Transxəzər kəmərinin ölkələri arasında birləĢdirici həlqə adlandırdı. 
Qərb ekspertlərinin ən optimist təxminlərinə əsasən Azərbaycanın  ehtiyatları ümumdünya neft 

ehtiyatlarının 0,6%-ni, qaz ehtiyatlarının isə 0,8%-ni əhatə edir. [20, s. 94] Ölkənin təsdiq edilmiĢ bu 
enerji ehtiyatları 1.5 milyard tondan artıq və 2 trilyon kubmetr qazdan ibarətdir. ―Əsrin müqaviləsi‖ 
imzalandığı tarixdən bu günə qədər Azərbaycan respublikasına 308 milyon ton neft hasil edilmiĢdir.  
[12, s. 75] 

ABġ Xəzər regionunda, eləcə də Cənubi Qafqazda siyasətini həyata keçirmək üçün maliyyə 
mərkəzi yaratmıĢdır. ABġ-ın energetika naziri  Bill Riçarson 1999-cu ilin avqust ayında Türkiyədə 
olarkən Bakı-Ceyhan neft kəmərinin və XəzəraĢırı qaz kəmərinin inĢası layihələrinin həyata 

keçirilməsində mühüm tərəqqinin əldə olunmasına regionun bütün hökümətləri və marağı olan 
Ģirkətləri ilə əməkdaĢlıq sahəsində Türkiyənin  göstərdiyi səylərlə bağlayırdı. Qeyd eləmək lazımdır 
ki, ABġ-ın Ankarada yaratdığı Xəzər Maliyyə Mərkəzinin baĢlıca məqsədi Azərbaycan və 
bütünlükdə Xəzər regionunda ticarət və investesiya layihələrinə kömək göstərməkdən ibarətdir. 

Eyni zamanda ABġ-ın Avropanın Ģərqində müttəfiqi Türkiyədir. Türkiyə NATO-nun üzvüdür, 
buna görə də Qafqaz siyasətinin həyata keçirilməsində   Türkiyəyə üstünlük verir. Xəzər neftinin Tü-
rkiyə vasitəsilə Aralıq dənizi sahilinə gətirilməsinin ABġ strateji məqsəd hesab edir. Azərbaycan, Tü-
rkmənistan, Qazaxıstan  neftini Avropa istiqamətinə yönəltməklə ABġ Ġranın antiamerikan siyasətini 

və mövqeyini zəiflətməyə çalıĢır. ABġ Dövlət Departamenti  2001-ci ilin martın 12-də Türkiyə 
Azərbaycan arasında təbii qazın (ġahdəniz) ixrac olunmasına dair imzalanan saziĢi alqıĢlayırdı. 
BirləĢmiĢ ġtatlar bu saziĢi həm də ġərq-Qərb nəqliyyat dəhlizini    daha da möhkəmləndirmək 

baxımından əhəmiyyətli hesab edirdi. ―ġahdəniz‖ yatağı Türkiyənin artmaqda enerji tələbatları üçün 
rəqabət davamlı və etibarlı qaz mənbələrindən biridir. 

Enerji sahəsindəki növbəti addım Azərbaycanın Xəzərdəki ġahdəniz 2 bölgəsindən çıxaracağı 
təbii qazın Türkiyə üzərindən Avropaya daĢınmasını dəstəkləyən hökümətlərarası anlaĢmanı imzala-

maq oldu. TANAP-dan ələ olunacaq mənfəətin 80%-i Azərbaycana, 20%-i Türkiyəyə aiddir. Enerji 

xəttinin 5 ilə tamamlanması və gələcək illərdə 16 milyard kubmetr təbii qaz daĢıması proqno-

zlaĢdırılır. Boru kəmərindən daĢınacaq qazın 6 kubmetrini Türkiyənin alması, yerdə qalan 10 milyard 

kubmetrinin Türkiyə üzərindən Avropaya daĢınması planlaĢdırılır. [16, s. 548] 
Həmçinin bir sıra digər rəsmi dairələrin qənaətinə görə, yeni qaz layihəsi Xəzər dənizindən 

Qərbə açılan enerji dəhlizinin möhkəmləndirilməsi üçün böyük imkanlar yaradır. ġahdəniz qaz və 
Bakı-Tbilis-Ceyhan neft boru kəməri layihələri kommeriya baxımından və hüquqi cəhətdən ayrı-ayrı 
layihələr olsalar da Gürcüstandan keçməklə Türkiyə eləcə də, dünya bazarı ilə birləĢdirən neft və qaz 
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infrastrukturunun tərkib hissəsidir. ABġ Cənubi Qafqaza hakim olmaq üçün Türkiyəni öz çəkmək 

məcburiyyətindədir. Bakı-Ceyhan boru xətti və Türkmənistan təbii qaz layihələri türk-amerikan 

əməkdaĢlığını Ģərtləndirən amillərdəndir. Türkiyənin bu layihələr üçün ABġ dəstəyinə nə qədər 
ehtiyacı varsa, Amerikanın da Cənubi Qafqaza yerləĢmək üçün Türkiyənin əməkdaĢlığına bir o qədər 
ehtiyacı vardır. 

Amerikanın Azərbaycan ilə münasibətlərinə yönəlmiĢ siyasətini mühüm edən ünsürlər onun 

xarici siyasətindəki  strateji maraqlarından qaynaqlanır.  Bu səbəbdən həm ABġ prezidenti, həm də 
Konqres önəmli bir rol oynayır. Bu da zaman-zaman Konqres arasında baĢ tutan görüĢlərdə əks 

olunmuĢdur. Lakin bununla bərabər Amerikanın Azərbaycana yönəlmiĢ siyasətində tam bir simmetri-

ya görünməmiĢdir. Ilk illərdə bölgə haqqında sankı bilgi əksikliyi olmuĢ və dəqiq bir xarici siyasət 
xətti izlənməmiĢdir.  Nəticədə iki ölkə arasındakı münasibətlər soyuq baĢlamıĢ deyə bilərik. 

Azərbaycanın Ermənistanla yaĢadığı Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ABġ-ın Azərbaycanla olan 

münasibətlərinə təsir etmiĢdir. Xüsusən də Konqresdə erməni lobbisinin çalıĢması səbəbindən keçmiĢ 
Sovetlər Birliyi üzvlərinə iqtisadi, humanitar, sosial  yardımı nəzərdə tutan ―Azadlığı Müdafiə Ak-

tı‖na edilən 907-ci düzəliĢin nəticəsində Azərbaycan ABġ-ın yardımlarından kənarda qalmıĢdır. 
ABġ-ın mövcud davranıĢlarına baxmayaraq, xüsusilə enerji mövzusunda neft Ģirkətlərinin 

Azərbaycana axını, ortaq iĢbirliyini geniĢləndirməsi və 1994-cü ildə etibarən Azərbaycan ilə Erməni-

stan arasındakı atəĢkəsin imzlaanması ilə bu əngəlləri aradan qalxmıĢdır. ABġ tərəfi Azərbaycanla 

normal münasibətlərin üç əsas prinsipdən keçdiyini göstərir: azaq bazar iqtisadiyyatı, insan hüquqları, 
demokratik inkiĢaf və çoxpartiyalı sistem. 

Qısa müddətdə ABġ konqresmenlərindən  De Konsini, Q.Laflin, C.Tanker, K.Ueldon, 

L.Hemilton, R.Luqar, C.Olver və baĢqaları ilə əlaqələr yaradıldı. Siyasi sahədə ABġ hökümətinin 

Azərbaycanın ədalətli mövqeyini müdafiə etməməsi və ya müdafiə etmək istəməməsinə baxmayaraq, 

ABġ tərəfi Azərbaycana  humanitar yardım göstərirdi. 1992-ci ilin oktyabrında ABġ Dövlət Depar-

tamentinin təcili humanitar yardım üzrə bürosunun direktoru Artur Dyuinin baĢçılığı altında 
nümayəndə heyəti Azərbaycnan səfər etdi. [3, s. 83] 

11 sentyabr terror aktından sonra mövcud münasibətlər yeni bir müstəviyə qədəm qoydu və 
Azərbaycan digər Cənubi Qafqaz ölkələri kimi Amerikanın Avrasiya siyasətində önəmli bir yer 

qazandı. Dünya miqyasında hər kəsin diqqətinin ―terrora qarĢı mübarizəyə yönəldiyi bir vaxtda 

Azərbaycanın bu hərəkəti tam olaraq dəstəklənmiĢ, ABġ rəhbərliyi də Əfqanıstandakı əməliyyatlar və 
terrora qarĢı əməliyyatları daxilində Azərbaycan ilə iĢ birliyi edə biləcəyini ifadə etmiĢdir. Bu 
məzmunda Azərbaycana rəsmi kanallarla yardım edilməsi üçün 907-ci düzəliĢin dayandırılması üçün 
iĢlərə baĢlanmıĢdır. BuĢ rəhbərliyi Konqresə məktubla müraciət edərək, 907-ci düzəliĢin tətbiqinin 

dayandırılması üçün Prezidenə səlahiyyət verilməsini istəmiĢdir. 
Beləliklə, 19 dekabrda Nümayəndələr Palatasının, 20 dekabrda Senatın iclasında böyük səs çox-

luğu ilə Prezidentin ABġ-ın beynəlxalq  təhlükəsizliyi üçün əhəmiyyət kəsb etdiyinə görə 
Azərbaycan üzərindəki qadağanın götürüləcəyi qəbul edilir. Bu qərarın alınması beynəlxalq terroriz-

mə qarĢı mübarizədə Azərbaycana duyulan ehtiyacdan irəli gəlmiĢdir. Azərbaycan eyni zamanda 

ABġ-ın üzərində israrla durduğu Böyük Ortadoğu Layihəsinin də bir parçası sayılır. 
Son iki yüz ildə Azərbaycan və Türkiyə fərqli inkiĢaf yolu keçsələr də, XX əsrin əvvəllərindən 

etibarən hər iki dövlət erməni problemi ilə üzləĢib. Hələ Sovetlər birliyinin dağılması ərəfəsində 
Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılaraq Ermənistana birləĢdirilməsi istəyi rədd edilmiĢ, lakin bu 
bölgədə yaĢayan ermənilərin Ermənistana birləĢmə tələbləri davam etdiyindən bu vəziyyət qısa za-

manda problemə çevrilmiĢ və Ermənistan ilə Rusiyanın da dəstəyini alan bölgədə yaĢayan ermənilər 
silahlı münaqiĢəyə baĢlamıĢdır. Bu münaqiĢənin sonunda da bölgə bir dəhliz ilə birlikdə Ermənistana 
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birləĢdirilmiĢdir. Torpaqların 20 %-nin iĢğal altında olan olduğunu beynəlxalq ictimaiyyətə 
çatdırmağa çalıĢan Azərbaycana qarĢı olaraq Ermənistan da bu problemin Dağlıq Qarabağ 
bölgəsindəki ermənilər ilə azərbaycanlılar arasında bir problem olduğunu iddia edir. Bu problemdə 
Azərbaycanın yanında olan Türkiyə də təcavüzkar Ermənistanın sülhsevərlik niyyətindən Ģübhə etmiĢ 
və bölgə daxilində sabitliyi daha da pozan Ermənistanın təcavüzə dərhal son verməsini və iĢğal altın-

da olan Azərbaycan torpaqlarının boĢaldılmasının tərəfdarıdır. 1993-cü ilin aprelində  Ermənistanın 
təcavüzü dayandırmağı təqdirdə münasibətlərdə yarana biləcək problemlərdə məsuliyyət daĢıma-

yacağını və Türkiyə üzərindən Ermənistanın hər hansı keçidini qadağan etmiĢdir. 
Türkiyə siyasətçiləri bunu belə izah edirdilər ki, Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən 

iĢğal olunması və onun ədalətli həlli tək Azərbaycanın iĢi deyildir, beynəlxalq hüquq normalarında 
pozğunluq olduğuna görə, bu, həm də dünya birliyinin iĢidir. Odur ki, S.Dəmirəl Ermənistan pre-

zidenti L.Petrosyanla telefon danıĢığı zamanı bildirmiĢdir ki, Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan 

tərəfindən iĢğal edilməsi Türkiyədə böyük hiddət doğurmuĢdur. [6, s. 60] 
Beynəlxalq ictimaiyyət yanında ABġ-ın da diqqətini çəkməyə çalıĢan Türkiyə məsələ ilə bağlı  

müxtəlif cəhdlər etmiĢdir. S.Dəmirəl Klintona məktub yazaraq Klintonun problemin həllində 
iĢtirakını və Ermənistan üzərində nüfuzundan istifadə etməsini istəmiĢdir. Bununla yanaĢı, Çiller də 
Klintonla görüĢündə Dağlıq Qarabağ problemini gündəmə gətirmiĢdir. Çiller ―erməni təcavüzünün 
beynəlxalq hüquq və ictimaiyyət üçün təhlükə olduğunu və region dövlətlərinin  təhlükəsizliyini 

təhdid altında qoyduğunu‖ dilə gətirmiĢ və Klintondan problemin həlli ilə bağlı daha fəal hərəkət 
edilməsini istəmiĢdir. Amerikan Konqresi Türkiyənin problemə yönəlmiĢ siyasətini dəstəkləmiĢdir. 
Ermənistan isə Türkiyənin Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsini öz problemi kimi görməsindən narahatdır və 
xarıcı iĢlər naziri Vahan Papazyan ―Azərbaycan müstəqil bir ölkədir və heç kim bir baĢqa ölkənin 

daxili problemi haqqında fikir yürütməməli və qarıĢmamalıdır‖ deyərək bu narahatlığını dilə 
gətirmiĢdir. Türkiyənin problemə çarə tapmaq cəhdləri isə davam etmiĢ və nəhayət, bu cəhdlər ABġ 
və Rusiya görüĢlərində Dağlıq Qarabağdakı qarĢıdurmaların dayandırılması üçün bir barıĢ planı 
üzərində müzakirə edilmiĢdir. Planda ―erməni və azərbaycanlıların Qarabağda atəĢkəs elan etməsi, 

ermənilərin iĢğal etdikləri yerlərdən geri çəkilməsi, geri çəkilmə iĢlərinin 1-2 gün içində 
tamamlanması və problemin sülh yolu ilə həll edilməsini məqsədilə ATƏT çərçivəsində Minsk qrupu 

daxilində Cenevrədə beĢlik danıĢıqlarının baĢlanması‖ nəzərdə tutulurdu. Türkiyə ATƏT Minsk qru-

punda yer alaraq 12 may  1994-cü ildə atəĢkəs elan edilməsində önəmli bir rol oynamıĢdır. 
Ermənistanın Türkiyə qarĢı siyasəti münasibətləri daha da gərgin hala gətirmiĢdir. Xüsusən də, 

Ermənistan Prezidenti Levon Ter Petrosyan problemin sülh yolu ilə həllində Türkiyəni bir əngəl kimi 

göstərmiĢ və Ermənistan Müdafiə Naziri Arman Dulyan Türkiyəni Azərbaycana silah və əsgər 
yardımında günahlandırmaqla ittiham etmiĢdir. Ermənistanla münasibətləri pisləĢməsi və  ABġ-ın 
erməni lobbisinin təsiri ilə Ermənistanı dəstəkləməsi Azərbaycana ediləcək yardımlarının qarĢısının 
aldı, eyni zamanda Ermənistanla sərhədləri açmamasındakı qətiyyətli mövqeyi Türkiyənin ABġ ilə 
münasibətlərini də mənfi hala gətirdi. Nəticədə, Konqresdə erməni lobbisinin təzyiqi ilə Klinton 

1995-ci ildə 1993-cü ildən bəri Azərbaycan-Ermənistan arasındakı Dağlıq Qarabağ məsələsində Er-

mənistanı iĢğalçı olaraq görən və bu ölkəyə təcrid siyasəti tətbiq edən Türkiyəni məcbur etmək üçün  
―Humanitar yardım dəhlizi‖ qanununu qəbul etmiĢdir. Bu qanun ABġ-ın digər ölkələrə edəcəyi hu-

manitar yardımların verilməsini və ya çatdırılmasını əngəlləyən hərhansı bir ölkəyə amerikan 

yardımlarının verilməsini qadağan edən bir qanun idi. 

Çillerin Amerika səfərində Klintonla bu mövzu müzakirə edilmiĢ və görüĢlərin birində 1995-ci il 

aprel ayından etibarən Türkiyə xoĢməramlı niyyətini göstərərək Ərzurumdan Yerevana bağlayan H-

50 hava xəttini açmıĢ və Çiller xarici səfərindən sonra ilk dəfə bu dəhlizdən istifadə edərək ölkəyə 
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geri dönmüĢdür. Klinton, Türkiyənin Ermənistan hava xəttini açması qərarını təqdir etmiĢ və bu 

qərarın Türkiyənin bölgədə neft boru xəttinin inĢasının uğurunda açar olacağını vurğulamıĢdır. 1996-

cı il 16 mayda yuxarıda qeyd etdiyim qanun ABġ-Türkiyə münasibətlərinə mənfi təsir etməsi və 
ABġ-ın xarici siyasətini əngəllədiyi üçün aradan qaldırılmıĢdır. 

Noyabr 1995-ci ildən etibarən iki ölkə dövlət baĢçıları Süleyman Dəmirəl və Levon Ter Petro-

syan Nyo-Yorkda bir araya gəlmiĢ və iki ölkə arasındakı problemlər müzakirə edilmiĢdir. Bu 
görüĢlərdən sonra Ermənistan Parlamenti sədri Bablen Ararktsian ―Türkiyə ilə Ermənistanın münasi-
btlərinin ikitərəfli olması, üçüncü bir tərəfin qarıĢmaması‖nı söyləmiĢ, ―Ermənistan Türkiyə ilə 
sərhədləri açmağa hazırdır‖ deyərək bəyan etmiĢdir. Bundan əlavə, Ermənistan Xarici ĠĢlər Naziri 

Vahan Papazyan da ―Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistana eyni Ģəkildə münasibət göstərməli, yəni 

sərhədləri açmalı və diplomatik əlaqələri qurmalıdır‖ deyərək Türkiyənin balanslı siyasət izləməsini 

istəmiĢdir. Türkiyə isə bildirmiĢdir ki, Ermənistanla diplomatik münasibətlərin baĢlaması yalnız Er-

mənistanın Dağlıq Qarabağı tamamilə boĢaltması və Naxçıvan ilə Azərbaycan arasında təhlükəsiz bir 

dəhlizin açılmasından sonra mümkün olacaqdır. 
Prezident Abdullah Gül də Cheney ilə görüĢlərində ―Ermənistanla dost olmaq istəyirik. Ancaq 

Qarabağdakı iĢğal bu formada davam etdiyi təqdirdə orada heç bir Ģey olmamıĢ kimi davarana 
bilmərik‖ deyərək iki ölkə arasındakı problemlərin həllinə daim hazır olduğunu dilə gətirmiĢdir. Er-

mənistan Xarici ĠĢlər Naziri Vartan Oskanyanla görüĢündə də ―Azərbaycan və Ermənistanda prob-

lemləri həll etmək üçün siyasi iradə mövcud. Bütün problemlərin bir anda həll olmasının mümkün 
olmaması da ortada. Biz sizin aranızda katalizator olmaq istəyirik‖ deyərək iki ölkə Xarici ĠĢlər Nazi-

ri Elmar Məmmədyarov ilə Vartan Oskanyanı ortaq həll üçün bir araya gətirməsini istəmiĢdir. 
Azərbaycanla NATO arasında əlaqələr 1994-cü ildən dinamiklik qazanmıĢdır. Məhz bu dövrdən 

baĢlayaraq Azərbaycan Respublikası NATO-nun ―Sülh naminə tərəfdaĢlıq‖ proqramında yaxından 
iĢtirak edir. Azərbaycan Ermənistan-Azərbaycan,Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin tənzimlənməsi pros-

esində NATO-nun potensialından yararlanmağa çalıĢmıĢdır. [5, s. 553] Yəni, NATO ilə əməkdaĢlıq 
Azzərbaycana gələcəkdə təhlükə törədə biləcək qüvvələrin qarĢısının alınmasında, 
bitərəfləĢdirilməsində və iqtisadi tərəfdaĢa çevrilməsində mühüm rol oynaya bilər, ölkəmizi 

təqyiqlərdən xilas edə bilərdi. [7, s. 80] 

Göründüyü kimi, ABġ-ın Azərbaycan siyasətində bəlli dönəmlərdə bəlli faktlar ön planda olmuĢ, 
bəzən eyni zamanda fərqli faktorlar arasında təsir baxımından çəkiĢmə yaĢanmıĢdır. 1990-cı illərin 

ikinci yarısından etibarən iqtisadi maraqlar və neft Ģirkətlərinin ön plana çıxması ilə münasibətlərdə 
düzəlmə baĢlamıĢdır. Bu dönəmdə demokratiya məsələsi arxa planda qalmıĢdır. Xüsusən 11 sentyabr 

2001 hadisələrindən sonra ABġ strateji maraqlarıyla hərəkət edən Azərbaycan, bu mövzuda ABġ-dan 

təĢəkkür əlaməti olaraq hərbi yardım ala bilmiĢdir. 
Türkiyənin Qafqaz strategiyasında Gürcüstanla olan münasibətlər mühüm rol oynayır. Bu müna-

sibətlər Türkiyənin Qafqaz siyasətinin tərkib hissəsidir. Türkiyə ilə Gürcüstan arasındakı müasir 
münasibətlər 1989-cü ildə Sarp sərhəd qapısının açılmasından sonra baĢladı. Türkiyə ilə Gürcüstan 
arasında tam diplomatik münasibətlər isə 1992-ci ilin may ayından sonra ABġ və Almaniyanın Tbilisi 
ilə diplomatik kanallarını açdıqdan sonra yarandı. 1992-ci ilin mart ayında Eduard ġevardnadzenin 
Dövlət ġurasının sədrliyi vəzifəsinə gələnə qədər Gürcüstanda  vəziyyət çox gərgin idi. Bu zaman 

Xəzər nefti və qazı üçün tranzit kimi Gürcüstanın əhəmiyyəti tanınmırdı. Beləliklə, Türkiyə rəsmiləri 
Gürcüstanla diplomatik əlaqələr yaratmaqda tələsmirdilər. E.ġevardnadze 1992-ci ilin iyun ayında Ġs-

tanbulda keçirilən Qara Dəniz Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının ilk sammitində iĢtirak etdi. Türki-

yənin Gürcüstanla olan münasibətləri Gürcüstan tərəfindən müsbət qarĢılanır. Gürcüstan Türkiyə 
üçün əhəmiyyətli ölkədir. Həm qonĢudur, həm böyük ölkədir, həm də Gürcüstanın strateji 
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tərəfdaĢıdır. Qafqaz siyasətində sözü keçən, Qafqaz problemləri ilə əlaqəli olan dövlətdir. Türkiyə ar-

dıcıl olaraq Gürcüstanın müstəqilli yolundakı hərəkətlərini və nailiyyətlərini dəstəkləyən, Gürcüstan 
ilə iqtisadi əlaqələri gücləndirərək iqtisadi vəziyyəti düzəltməyə çalıĢan və daha yüksəklərə çıxartmaq 
istəyən bir ölkədir. 

Türkiyə-Gürcüstan münasibətlərinin davamı olaraq 1998-ci ildə Tbilisidə Eduard ġevardnadze 
ilə bu ölkədə rəsmi səfərdə olmuĢdur. Türkiyənin baĢ naziri Məsud Yılmaz arasında energetika sa-

həsində əməkdaĢlıq haqqında hökümətlərarası saziĢ imzalanmıĢdır. Sənədin imzalanması 
mərasimində qeyd edildi ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri layihəsinin həyata keçirilməsi sahəsində 
iki ölkənin əkəmdaĢlığı baĢlanır. Tərəflər qaz çəkiliĢində də əməkdaĢılığın zəruriliyini vuğuladılar. 
1998-ci ilin mart ayında Tbilisidə Gürcüstanla Türkiyə arasında ikitərəfli əməkdaĢlığın inkiĢaf 
etdirilməsi haqqında 4 hökümətlərarası saziĢ imzalandı. 

Türkiyə-Gürcüstan əməkdaĢlığı təkcə ikitərəfli müstəvidə deyil, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac 

neft boru kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəməri və Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu kimi regiio-

nal əməkdaĢlıq layihələrində müvəffəqiyyətlə davam etdirilməkdədir. Iki ölkə arasındakı iqtisadi və 
ticarət əlaqələri də siyasi əlaqələrə paralel olaraq müsbət istiqamətdə inkiĢaf edir. Sərbəst ticarət 
müqaviləsinin imzalanmasından sonra Türkiyə 2007-ci ildən etibarən, Gürcüstanın ən böyük ticarət 
partnyoruna çevrildi. Bu baxımdan 2010-cu ildə ikitərəfli ticarətin həcmi 1.104 milyard dollar olaraq 

reallaĢmıĢ və Gürcüstanın ümümi xarici ticarətində Türkiyənin payı 16.5 %-ə çatmıĢdır. 
Türkiyənin Gürcüstanda hərbi-siyasi və təhlükəsizlizi təmin etmək maraqlarına Gürcüstan ord-

sunun NATO standartları səviyyəində hazırlanası strategiyası daxildir. Türkiyə ABġ-dan sonra 

Gürcüstana yardım göstərn ikinci böyük dövlətdir. Bu yardım əsasən hərbi hazırlığa yönəlmiĢdir. 
Hərbi köməyin əsas hissəsi Ģəxsi heyətin hazırlanmasına və hərbi kazarmaların təmirinə sərf olunur. 

1999-cu ildə Türkiyə ilə Gürcüstan arasında 5 il müddətinə hərbi əməkdaĢlıq haqqında protokol im-

zalandı. Türk – gürcü münasibətlərində hərbi yardımlar xüsusi olaraq 1990-cı ilin ikinci yarısından 
sonra ortaya çıxan və inkiĢaf edən bir sahədir. 1990-cı illərin ikinci yarısından etibarən rus-gürcü 
münasibətlərində gərginliyin yüksəlməsinə paralel olaraq, Gürcüstan rəsmiləri milli ordu qurulması 
fəaliyyətinə xaricdən dəsətk axtarıĢına girdilər. gürcüstanın Rusiyanın hərbi təsirindən uzaqlaĢmasın-

da və Tbilisidə sabitliyin saxlanması üçün Ankara yardım etdi. Bu çərçivədə Gürcüstanla 1996-cı il 
aprelin 4-də imzalanan ―Hərrbi əməkdaĢlıq müqaviləsi‖nin ardınca 1997-ci ilin iyulun 14-də ―Hərbi 

təlim əməkdaĢlıq müqailəviləsi‖ imzalandı. Türkiyənin hərbi yardımları Gürcüstan ordusunun NATO 
standartlarına uyğun təĢkilatlanması, döyüĢ imkan və qabiliyyətinin əldə edilməsi və artırılmasına 
yönəlmiĢdir. 1997-ci ildən etibarən Gürcüstan zabitləri Türkiyədə hazırlanır. 

Ankara heyətinin Avropa Ġttifaqına üzvlük prosesi çərçivəsində enerji məsələsi Gürcüstan müna-

sibətlərində rol oynamıĢdır. Enerji təhlükəsizliyi həm Türkiyə, həm də Avropa Ġttifaqı üçün önəmli 

bir məsələdir. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ problemi, türk-erməni münsibətlərini dondurmağa səbəb 

verdi. Digər bir martĢrut olan Ġran isə VaĢinqtonun tətbiq etdiyi sanksiyalar səbəbindən Xəzər neft-

inin Gürcüstan üzərindən Türkiyəyə və daha sonra Avropaya daĢınması qərar gəlindi. Həmçinin 
Gürcüstan ilə qurulan dəhliz Türkiyənin mədəni missiyasında önəmli yer olan Orta Asiya üçün də 
Gürcüstan həyati əhəmiyyət kəsb edir. Son illərdə sahibi olmaq iüçün Moskvanın baĢlıca rəqibi 

VaĢinqtondur. ABġ bölgənin təhlükəsizliyi və gələcək inkiĢafı üçün Gürcüstan üzərindən 

Azərbaycandan Türkiyəyə neft daĢıyacaq Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin tikintisinə 
sərmayələr yatırdı. 

M.SaakaĢvilinin prezident olduğu dövrdə onun iki əsas hədəfi vardı: NATO və Avropa Ġttifaqına 
üzvlük. Belə bir durum yaĢanması Türkiyə adına da önəmli bir inkiĢaf olmuĢdur. Mövcud NATO 
üzvlüyü və Avropa Ġttifaqı üzvlük məsələsi Gürcüstanın Türkiyə ilə olan münasibətlərində önəmli yer 
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iĢğal etməisndə qaynaqlanır. Ankara höküməti uğurlıu siyasəti ilə Moskvanı çox qıcıqlandırmadan 
Tiflis ilə münasibətlərini inkiĢaf etdirməyə davam etdi. 2011-ci ildə gerçəkləĢən vizasız gediĢ-gəliĢ 
ölkələrarası yaxınlaĢmada önəmli bir yerə sahib oldu.  Türkiyə ilə Gürcüstan arasında gerçəkləĢdirlən 

ticarət  mühüm rol oynadı və hərbi sahədə də Türkiyə Gürcüstana yardımlar etdi. [15] 
ABġ regionda öz strateji maraqlarını təmin etmək üçün Ankaranın köməyindən istifadə etməklə 

yanaĢı Türkiyəyə xüsusilə Ermənistan məsələsində bəzi təzyiqlər də göstərməkdədir. ABġ bu 

siyasətin ―ikili standart‖ siyasəti kimi qəbul etməklə yanaĢı təbii də qarĢılamaq lazımdır. Belə ki, Er-

mənistan Rusiya və Ġrandan qoparıb Qərbə inteqrasiya etdirmək üçün Türkiyənin qapılarının bu dö-
vlətin üzünə açılmasını ABġ mühüm hal hesab edir. Türkiyə ABġ belə mövqeyini nəzərə alaraq hələ 
1990-cı illərin ortalarında Azərbycan ilə Ermənistan arasında atəĢkəs imzalandıqdan sonra öz hava 
sahəsindəki H-50 koridorunu yenidən Ermənistan üçün açıq elan etmiĢdir. Bu addımı atdıqdan sonra 
Türkiyəni Ermənistana təĢviq edən təzyiqlər artmağa baĢladı. Xarici təzyiqlər içərisində ABġ-ın 
təzyiqi daha güclü idi. 

Erməni məsələsi türk-amerikan münasibətlərində geriləmə yaratmaq potensialına malik ən baĢda 
gələn mövzulardandır. Belə ki, bu mövzudakı Konqres üzvləri ―strateji mənfəətləri‖ ön plana çıx-

armağa meyl göstərən ABġ rəhbərliyinə fərqli bir  yanaĢma sərgiləyirlər. ABġ-dakı erməni lobbiləri, 
Konqres üzvləri arasında yaratdıqları ciddi təsir nəticəsində erməni məsləsini tez-tez gündəmə 
gətirilir və Türkiyəni bu mövzuda baĢın ağrıda bilirlər. Məsələyə Konqresdə Respublikaçılarla Dem-

okratlar arasında fərqli  fikir ayrılıqları bir tərəfdən də erməni təĢkilatlarının iĢini asanlaĢdırır. [13, s. 
36] 

Bügünkü anlamıyla, erməni lobbisi iki əsas təĢkilat ətrafında yaranmıĢdır. Bunlardan birincisi, 

1918-ci ildə yaranmıĢ Ermənistanın azadlığı üçün Amerikan Komitəsindən (American Committee for 

the Ġndependence of Armenia) törəmiĢ olan Amerika Erməni Beynəlxalq Komitəsi (Armerican Na-

tional Committee of America- ANCA), ikincisi isə,1972-ci ildə qurulmuĢ olan Amerika Erməni 

Heyəti (Armerican Assembly of America – AAA).Tarixi, ideoloji, təĢkilatı baxımdan mütəĢəkkil 

təĢkil olunan  bu birliklər zaman-zaman Türkiyə-ABġ münasibətlərinə təsir etmiĢ və baĢda duran əsas 

hədəfləri 1915-ci il hadisələrinin ABġ tərəfindən rəsmi olaraq soyqırım kimi tanınmasına çalıĢmaq 
olmuĢdur. [17, s. 278] 

Tarixə nəzər salsaq görərik ki, 1915-1923-cü illərdə Türkiyədə ―soyqırımına uğradıqlarını‖ və 
Azərbaycanda isə daima ―sıxıĢdırıldıqlarını, qırıldıqlarını‖ iddia edən ermənilər zaman-zaman bu 

istiqamətdə məqsədyönlü, sistemli təbliğat aparmıĢlar. Ermənilərin bu təbliğatlarından özlərinin 

çoxĢaxəli mənafe və maraqlarının təminatı üçün faydalanan böyük dövlətlər isə onlara hərtərəfli 
yardımlar göstərmiĢlər. Onlar özlərinin əbədi geosiyasi və həm də Ģəraitə müvafiq olaraq konkret 
maraqlarından çıxıĢ edərək ―erməni genosidi‖ təbliğatı ilə həmrəyliklərini indi daha açıq Ģəkildə 
ortaya qoymuĢlar. [9] 

ABġ-dakı erməni lobbisinin fəaliyyəti nəticəsində Konqresin 1992-ci ilin oktyabrında qəbul 

etdiyi və yardıma ehtiyacı olanlara humanitar  yardımın göstərilməsinə mane olan dövlətlərə Amerika 

yardımını qadağan edən ―Humanitar yardım dəhlizi‖ qanununun Türkiyəyə də tətbiq edilməsi 

istiqamətində tələblər gündəmə gəlməyə baĢladı. Hətta 2000-ci il sentyabrın 21-də Amerika Konqresi 

Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Üzrə Komitəsi 596 saylı bədnam qətnamə qəbul etdi. Bu 

qətnamə konkret olaraq uydurma erməni soyqırımı haqqında idi. Qətnamə  Amerika hökümətinin 

xarici siyasətində erməni soyqırımını qəbul etməyə çağırırdı. Nümayəndələr Palatasının Təhlükəsizlik 

Komitəsinin sədri bu qətnamənin ABġ-ın milli təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərəcəyini bildirərək  

komitə üzvlərini qətnamənin əleyhinə səs verməyə çağırsa da, sonda qondarma erməni soyqırım 
məsələsi birinci mərhələni adlaya bildi. Lakin onun heç bir qanuni qüvvəsi yox idi. ABġ prezidenti 
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Bill Klinton qətnamə ilə bal öz tənqidi fikirlərini bildirərək faktların araĢdırılmasının tarixçilərə 
həvalə edilməsini tövsiyə etdi. Bu xəbər Türkiyədə daha böyük əks-səda doğurdu. Türkiyə parlamenti 

34 bənddən ibarət hazırladığı tədbirlər planını dünyaya bəyan etdi. Hökümət planına daxil olan 
bəndlərdən biri Amerikanın Türkiyədəki Ġncirlik hərbi bazasından istifadəsinin məhdudlaĢdırılması 
idi. 

ABġ-ın Ermənistanda strateji maraqlarının təmin olunması üçün müəyyən geosiyasi problemlər 
vardır. Həmin problemlər aĢağıdakılardır : 1) Ermənistamn regionda beynəlxalq hüquq normalarına 
zidd olaraq iĢğalçılıq siyasəti nəticsində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi də daxil olmaqla əra-

zisinin 20 %-ni iĢğal etməsi ilə əlaqədar Cənubi Qafqazda münaqiĢələr və gərginlik mənbəyidir. Bu 

da Cənubi Qafqazın regional təhlükəsizliyini Ģübhə altına alaraq ABġ-ın vahid region strategiyasının 
həyata keçirilməsinə əngəllər yaradır ; 2) ―Böyük Ermənistan‖ yaratmaq xülyası məqsədinin real-

laĢması üçün Ermənistanın Azərbaycan, Türkiyə və eləcə də Gürcüstana qarĢı ərazi iddiaları və qon-

darma soyqırım iddialarının təmini üçün ABġ-a edilən ardı-arası kəsilməyən müraciətlər ABġ-ı di-

lemma qarĢısında qoyur, nəticədə bu amillər də ABġ-ın region maraqlarına təsir edir ; 3) Erməni-

stanın iĢğalçılıq siyasəti və digər ərazi iddiaları bu dövləti regiionun mühüm iqtisadi layihələrindən 

məsələn neft və qazın ixrac marĢrutları layihələrində kənarlaĢdırmıĢ, Azərbaycan və Türkiyə ilə 
iqtisadi əlaqələrdən məhrum olmuĢ, Qərbə inteqrasiyasını çətinləĢdirmiĢ, nəticədə güclü təbii 

sərvətlərə malik olmayan həmin dövlətin iqtisadiyyatı tamamilə Rusiya və Ġrandan asılı vəziyyətə 
düĢmüĢdür. 4) Ermənistanın Rusiya və Ġran ilə hərbi-siyasi və təhlükəsizlik sahəsindəki əmkdaĢlığı və 
vahid regionda parçalayıcı, pozucu siyasət yeritməsi ABġ-ın egiondakı strateji maraqlarına zərbə 
vuran ən böyük amildir; 5) türkiyə və Azərbaycan düĢmənçiliyinin olması səbəbindən ABġ-ın Orta 
Asiya siyasətində Ermənistan ümumiyyətlə hər hansı rol oynamır. 

11 sentyabr hadisələrə erməni məsələsinə daha çox təsir etdi. Bu hadisələrdən sonra erməni lob-

bilərinin 2000-ci ildə hazırladığı soyqırım iddilarının tanınma kampaniyası sankı əvvəlki gücün itirdi, 
dünya ictimaiyyətinin bu mövzuya marağı azaldı və Türkiyənin terrorizmlə mübarizədə oynadığı rol 
və Ġslam dünyasında ―model ölkə‖ imici daha çox ön plana çıxdı. Bundan baĢqa Türkiyənin ABġ və 
Avropa baxımından olan strateji önəmi erməni iddialarının ən azından bir müddətliyinə bu ölkə par-

lamentlərində müzakirə edilməsini çətinləĢdirmiĢdir. Qısacası, Türkiyə bu mövzuda sanki rahatlığa 
qovuĢmuĢdur. 

Türk-amerikan münasibətləri dəyərləndirdikdə, erməni lobbilərinin erməni məsələsini tez-tez 

gündəmə gətirdikləri, Türkiyənin isə tez-tez gündəmdən salmağa çalıĢdığı və üstəlik, ―reaksiyaverici‖ 
siyasət həyata keçirdiyi göz qabağındadır. Son illərdə Türkiyənin erməni məsələsi ilə bağlı strate-

giyası Türkiyədə də xeyli müzakirə edilmiĢ, erməni qanun layihəsinin 2000-ci ildə ABġ 
Konqresindən keçməsinə qədər gəlməsi bu müzakirələrə marağı daha da artırmıĢdır. 2001 və 2002-ci 

illərdə Türkiyə və Ermənistan arasında dialoqların ilk addımları atılmıĢdır. Bu sahədəki ən önəmli 

baĢlanğıc 2001-ci il iyul ayında Türk-Erməni UzlaĢma Komitəsinin yaradılması olmuĢdur. 2001 dek-

abrında dağılmıĢ olsa da, belə bir addımın atılması münasibətlərdə önəmli yer tutmuĢdur. 
Erməni məsələsini incələyərkən, onun Dağlıq QarabaĢ münaqiĢəsinin həllinə verə biləcəyi 

nəticələri də qeyd etmək lazımdır. MünaqiĢənin öz həllini tapmadığı müddətdə türk-erməni dialoqu 

da bəlli çərçivələr içində qalmıĢ olacaqdır. Bu anlamda, ATƏT-in Minsk Qrupunun Azərbaycan-

Ermənistan danıĢıqları bir ümid yarada bilər. Ancaq 2001-ci ildə  gərgin keçmiĢ görüĢlər bu günə 
qədər nəticəsiz qalmıĢdır. Ayrı-ayrı vaxtlarda bir araya gəlmiĢ dövlət baĢçıları bu mövzuda uzlaĢma 
axtarıĢlarını hələ də davam etdirməkdədirlər. 

2008-ci il Rusiya-Gürcüstan müharibəsi bitdikdən bir müddət sonra Türkiyə ilə Ermənistan 

arasında yaxınlaĢma prosesinin baĢlanması müharibənin Azərbaycan üçün yaratmıĢ olduğu mənfi 
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təsir kimi qiymətləndirilə bilər. Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən iĢğal edilməsinə etiraz 

olaraq onunla sərhədlərini bağlayan və diplomatik münasibətlər qurmayan Türkiyə Rusiya-Gürcüstan 
müharibəsindən sonra bölgədə artan təhlükəsizliyə təhdid mühitini əsas gətirərək Ermənistanla müna-

sibətlərini normallaĢdırmağa baĢlamıĢ və hətta bu istiqamətdə iki ölkə arasında protokollar im-

zalanmıĢdır. Son illərin bir diplomatik aktı, yəni Türkiyə ilə Ermənistan xarici iĢlər nazirlərinin 2009-

cu il oktyabrın 10-da imzaladıqları ―Sürix protokolları‖ beynəlxalq siyasətdə yeni Ģərait yaratmıĢdır. 
Tərəflər ABġ,Rusiya və Fransa baĢ diplomatlarının (H.Klinton, S.Lavrov və B.KuĢnerin) iĢtirakı ilə 2 

protokol imzalanmıĢlar: 1.Türkiyə Cümhuriyyəti və Ermənistan Respublikası arasında diplomatik 
əlaqələrin qurulmasına dair. 2. Ermənistan Respublikası və Türkiyə cümhuriyyti arasında münasi-
bətlərin inkiĢafı. 

Protokolları təqdir edən baxıĢ və mövqelərin baĢlıca müddəaları bunlardır: Protokolların 
təsdiqlənməsi əsasında baĢ verə biləcək Türkiyə-Ermənistan yaxınlaĢması Cənubi Qafqazda həlli 
müĢkülə çevrilən problemlərin çözülməsi prosesində müsbət irəliləyiĢə təkan olardı. Bu sənədlərin 

ratifikasıyasının milli kimliyini mifoloji baxıĢ-mövqelər (―Böyük Ermənistan xülyası, ―erməni 

soyqırımı məsələsi‖ və s.) təĢkil edən ermənilər daxilində parçalanmanı dərinləĢdirməsi və 
qarĢud]urmanın gücləndirilməsi də ehtimal olunurdu. Rəsmi Ankaranın ―protokolların təsdiqlənməsi 

yalnız Ermənistanın tutduğu Azərbaycan torpaqlarının azad etməsindən sonra mümkün ola bilər‖ 
tələbi ―Dağlıq Qarabağ problemi‖ni daha qəti Ģəkildə beynəlxalq gündəmə daĢıyırdı. [10] 

ABġ və Avropa Ġttifaqı Türkiyənin Ermənistanla yaxınlaĢmasına çalıĢmaqla Rusiyanın da 
zəiflədilməsi və regiondan çıxarılması məqsədini güdür. Bu yolla Ermənistanın tamamilə Qərbin 

təsiri altına düĢməsi və Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli, Azərbaycan torpaqlarının iĢğaldan qur-

tarması ehtima edilir. 
Nüfuzlu ―Washington Times‖ qəzetinə müsahibə verən Fransanın keçmiĢ prezidenti Valeri Jiskar 

Destyenə görə, Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açması onun Avropa Birliyinə üzvlüyü 
məsələsində Fransanın mövqeyinin yumĢaldılması üçün əlveriĢli addım ola bilər. FormalaĢan vəziy-

yət Azərbaycanla Türkiyə arasında gərginliyi artırmıĢ, iki ölkə arasında mövcud olan etimadın 
gələcəyinə Ģübhə altına salmıĢdır. Ermənistanla Türkiyə arasında aparılan normallaĢma prosesinin 
nəticəsiz qalması Azərbaycanı rahatlasa da, adı çəkilən proseslərin gələcəkdə yenidən baĢlama 
ehtimalı narahatlığı artıran səbəblərdəndir. 

Lakin bütün baĢ verənlərlə bərabər erməni ictimaiyyətinin gördüyü iĢlər zaman-zaman Türkiyə-
ABġ münasibətlərinə təsirini göstərmiĢdir. Bunlardan biri də 2011-ci ildə VaĢinqtonda açılması plan-

laĢdırılan erməni soyqırmı muzeyi  türk-erməni münasibətləri ilə yanaĢı, türk-amerikan münasi-
bətlərində də bəzi narahatlıq yaratmıĢdır. ABġ-dakı yəhudi soyqırımına bənzər VaĢinqtonda da bir 
Erməni Soyqırımı müzeyinin açılması ANCA-nın ABġ-dakı erməni diasporu tərəfindən görüdüyü 
iĢlərin nəticəsi idi. [14] 

Nəticə olaraq 11 sentyabr hadisələrindən sonra Türkiyənin ABġ-ın gözündəki artan əhəmiyyətinə 
qarĢı olaraq erməni lobbisi səylərini durmadan əsirgəməmiĢdir. Türkiyənin bu istiqamətdə inkiĢaf 
etdirəcəyi hər hansı siyasət isə onu müsbət əks-səda çıxarmağa  namizəd olacağını Ģübhə altında 
qoymur. 

Türkiyənin Qafqaz siyasətində ABġ faktorunu nəzərdən keçirdikdə bəzi nüanslar diqqətdən 

yayınmamalıdır. Hər kəsə məlumdur ki, ABġ Qafqaz regionu üzrə xarici siyasətinin həyata 

keçirilməsində həm Türkiyəni dəstəkləyir, həm də Türkiyə vasitəsilə Ermənistan istisna olmaqla 

Cənubi Qafqaz dövlətlərinə  təsir etmək imkanına malikdir. Digər tərəfdən Qafqazda strateji mara-

qlara sahib olan dövlətlərdən biri  Türkiyədir. Təsadüfi deyil ki, R.Ərdoğan Türkiyədə bu keçirilən 

prezident seçkilərindəki qalibiyyətindən sonra ilk səfərini məhz Qafqaz ölkəsi olan Azərbaycan etdi. 
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ABġ-ın maraqlarına gəldikdə isə, Rusiya ilə münasibətlərdə Cənubi Qafqaza mühüm əhəmiyyət 
verir və bu regionla bağlı siyasətini Türkiyənin vasitəsilə koordinasiya etməkdə maraqlı görünür. Bu-

na görə də ABġ-ın Cənubi Qafqazdakı mövqeyi qismən də olsa Türkiyənin buradakı mövqeyi va-

sitəsilə təmin olunur. Beləliklə, ABġ-ın Türkiyənin köməyinə arxalanması aĢağıdakı səbəblərlə 
Ģərtlənir: 1) Türkiyənin regionla sərhəddi və onun coğrafi mövqeyi; 2) Türkiyənin Cənubi Qafqaza 

tarixi, etnik baxımdan bağlılığı; 3) Türkiyənin Cənubi Qafqazda milli maraqlarının olması; 4) Türki-

yənin ABġ-ın Cənubi Qafqaza yaxın olan yeganə hərbi və siyasi müttəfiqinin olması; 5) Türkiyənin 

Cənubi Qafqaz regionuna iqtisadi və siyasi cəhətdən təsir etmək imkanının olması; 6) Türkiyənin 

ABġ-ın Rusiya və Ġran kmi siyasi rəqiblərinin Cənubi Qafqaz regionunda maraqlarına qarĢı təsir 

etmık imkanının olması; 7) Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının mənimsənilməsində  Türkiyənin əl-
veriĢli coğrafi tranzit mövqeyindən istifadə edilməsi. 
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MÜASĠR BEYNƏLXALQ MÜNASĠBƏTLƏRDƏ “YUMġAQ GÜC” VƏ “ĠCTĠMAĠ 
DĠPLOMATĠYA” PARADĠQMALARININ YERĠ VƏ ROLU 

 

Soyuq müharibənin başa çatması, divarların dağılması, qloballaşma prosesinin başlaması 
dünyada yeni bir paradiqma qurulmasına yol açdı. Soyuq müharibə dövrünə aid nə varsa demək olar 
hamısı mənasını itirdi; istifadə yolları və üsulları artıq yeni dövrdə işlənməz hala gəldi. Yenidən inşa 
edilən beynəlxalq sistem, özü öz qaydalarını, üsullarını da gətirdi.Qloballaşma prosesi; uzaq 
məskunlaşmaları bir-birinə bağladı, yerli hadisələri kilometrlərlə kənardakı hadisələrlə 
formalaşdırdı, dünya səviyyəsindəki ictimai əlaqələri sıxlaşdırdı. 
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THE PLACE AND ROLE OF THE PARADIGM OF "SOFT POWER" AND "PUBLIC 

DIPLOMACY" IN MODERN INTERNATIONAL RELATIONS 

 

The end of the cold war, the collapse of the walls, the beginning of the process of globalization 

led to a new paradigm in the world. Almost the entire era of the Cold War has lost its meaning; ways 

and methods of use have become unsuitable in a new era. The reconstructed international system has 

introduced its own rules and methods. The process of globalization; remote settlements are intercon-

nected, form local events with events beyond the millennium and strengthen public relations around 

the world. 
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QloballaĢmanın müxtəlif ölçüləri mövcuddur- Hərbi ölçüsü güc və ya güc təhdidi kimi həmrəylik 
Ģəbəkələrini yaratmaqla yanaĢı, ictimai ölçüsü insanların, mədəniyyətlərin, fikirlərin və imiclərin 
yayılmasına iĢarə edir. Siyasi mənada isə qloballaĢma qanuni tənzimləmələrin yayılması, demokrati-
kləĢmə səyləri, beynəlxalq təĢkilatların önə çıxması və qeyri-hökumət təĢkilatlarının təsirinin artması 
Ģəklində özünü göstərir. 

QloballaĢma prosesində siyasət və idarəetmə anlayıĢında meydana gələn dəyiĢikliklərlə birlikdə 
milli dövlətlərlə yanaĢı qeyri-dövlət-yeni aktyorlar da qlobal əlaqələrdə təsirli olmağa baĢlamıĢdır. 
Dövlətlərarası münasibətlər milli dövlət müstəvisindən çıxmıĢ, sürətlə beynəlxalq bir müstəviyə 
yönəlmiĢdir. Bu yeni beynəlxalq müstəvidə ən əhəmiyyətli ünsürlərindən biri ictimaiyyətdir. Bu 
müddətdə ictimaiyyətin razı salınması, həqiqi və düzgün Ģəkildə məlumatlandırılması zəruri hala 
gəlmiĢdir. Xarici siyasət kontekstində yaranan iradə artıq yalnız dövlət nümayəndələrinin iradəsi 
olmaqdan çıxmıĢ, çox fərqli siyasi və mədəni istiqamətlərdə də iradəni əks etdirməyə baĢlamıĢdır. 
QloballaĢma prosesi beynəlxalq sahədə baĢda iqtisadiyyat və siyasi mövzularda qarĢılıqlı asılılığı 
artırmıĢ; rabitə sahəsində sürətli inkiĢaf və qeyri-hökumət təĢkilatlarının artması nəticəsində daxili 
siyasət ilə xarici siyasət arasındakı sərhədlər də aradan qalxmağa baĢlamıĢdır. Daxili siyasət ilə xarici 
siyasət arasında soyuq müharibə dövründə var olan diqqətə çarpan sərhədlər, hətta divarlar, qlobal-

laĢma prosesində sanki yıxılmıĢ, daxili siyasi inkiĢaf eyni zamanda xarici siyasətin də bir parçası 
halına gəlmiĢdir. Eyni Ģəkildə xarici siyasətin formalaĢması da daxili siyasətdən birbaĢa təsirlənməyə 
baĢlamıĢdır [6, s.78]. 

Yeni beynəlxalq nizamda diplomatiya sahəsində də əhəmiyyətli dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdir. Yeni 
beynəlxalq sistem çoxqütblü bir xüsusiyyət daĢımaqdadır. Bu vəziyyət ölkələrin bir-birləriylə 
əlaqələrində hərbi, sərt və realist yanaĢmaların təsirini azaltmaqla idealizmin, mədəni əlaqələrin, 
diplomatiyanın və qarĢılıqlı təsirin əhəmiyyətini artırmaqdadır. Bütün bu proseslər dövlətlər və ölk-

ələr üçün xarici siyasətin həyata keçirilməsində ictimai, qlobal və siyasi arxa planların (yumĢaq 
güclərin) göz önünə alınaraq reallaĢdırmasına haqq qazandırmaqdadır. 

QloballaĢma prosesində sosial texnologiyalarda meydana gələn sürətli inkiĢaf diplomatiyaya da 
dərindən təsir etmiĢ, sanki bir paradiqma dəyiĢməsinə səbəb olmuĢdur. Soyuq müharibə dövründə 
"dövlətdən dövlətə" həyata keçirilən diplomatik əlaqələr paradiqma dəyiĢikliyi ilə birlikdə "cəmiy-

yətdən cəmiyyətə" həyata keçirilən bir əlaqə formasına çevrilmiĢdir. Çünki yeni beynəlxalq sistemdə 
media, ictimaiyyət, qeyri-hökumət təĢkilatları, beynəlxalq təĢkilatlar kimi bir çox aktor səhnəyə 
çıxmıĢ və  birbaĢa təsir qüvvəsinə malik olmağa baĢlamıĢdır. 

Beynəlxalq sistemdə hərəkət və reallaĢdırma potensialı və digərlərinin davranıĢlarına təsir etmə 
qabiliyyəti "güc" faktıyla açıqlanmaqdadır. Ancaq soyuq müharibə dövründəki sərt güc anlayıĢı yeni 
beynəlxalq sistemdə  öz yerini ölkələrin "yumĢaq güclərinə" buraxmıĢdır. Ölkələr artıq sahib oldu-

qları yumĢaq güc potensialı ilə (elm, sənət, mədəniyyət, idman, təhsil və s.) baĢqa ölkələrə təsir 
etməkdə, onlar üçün cazibədar bir ölkə mövqesinə gəlməkdə və bu müddətdə öz siyasətlərini baĢqa 
ölkələrə qəbul etdirməkdədir. Bu prosesin təməlini rabitə, qarĢılıqlı razılıq və əməkdaĢlıq təĢkil edir. 

Beynəlxalq münasibətlərin bariz hüquq qaydaları və bunları dəstəkləyəcək mərkəzi bir hakimiy-

yət olmadığından, hər dövlət öz varlığını davam etdirmək və qlobal sistemdə iĢtirak etmək üçün dai-

ma təhlükəsizlik və güc axtarıĢındadır. Potensial güc ünsürlərinin gücə çevrilməsi və sahib olunan 
gücün potensialı haqqında fərqli görüĢlər irəli sürülməkdədir. Cozef  Nyeyə görə güc hava proqnozu 
kimidir, yəni hər kəsin haqqında danıĢdığı ancaq çox az insanın fəaliyyət məntiqini anladığı bir an-

layıĢdır [1,s.36]. Morgenthau, gücü- həm bir əlaqə növü, həm beynəlxalq siyasətin ən əsas məqsədi 
həm də məqsədin reallaĢdırılması üçün bir vasitə olaraq adlandırmıĢ, Holst isə bir ölkənin sahib 
olduğu imkan və hərəkət qabiliyyətini mükafat, cəza, inandırma və zorlama kimi üsullar istifadə 
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edərək qarĢı tərəfin davranıĢlarını öz mənfəətləri istiqamətində dəyiĢdirilməsi olaraq ifadə etmiĢdir. 
Beynəlxalq sistemin hər dövrdə yaĢadığı dəyiĢiklik və buna uyğun sahib olduğu xüsusiyyətlər 

nəzərə alındığında beynəlxalq təĢkilatların yayılması, qlobal medianın inkiĢafı və qeyri- dövlət  
aktorların də təsirinin artması müasir dövrdə ―sərt güc‖, ―yumĢaq güc‖ və ―ağıllı güc‖ mübahisələrini 
gündəmə gətirmiĢdir. Əlavə olaraq gücün bu üç anlayıĢ arasında yaĢanan dövr, var olan aktorlar və 
mövcud hadisələr arasında transformasiya və dəyiĢiklik göstərə biləcəyi iddia edilərək güc anlayıĢının 
quruluĢu daha kompleks bir hal almıĢdır. Bir ölkənin dünya siyasətində istədiyi nəticələrə, onun 
dəyərlərinə heyran olan,  rifah səviyyəsinə və imkanlarına etina edən ölkələrin onu izləməsi ilə çata-

cağı yumĢaq güc zorakılıq yerinə iĢ birliyini əsas götürdüyü halda, sərt güc hərbi müdaxiləni, təzyiqi 
ehtiva etməkdədir. 

Ağıllı güc olaraq təyin olunan anlayıĢ isə ABġ-ın öncül fikir mərkəzi olan CSIS-nin (Center for 

Strategic and International Studies) nəzdində 2006-cı ildə yaradılan Ağıllı Güc Komissiyasının hazır-
ladığı "Daha Ağıllı, Daha Təhlükəsiz Amerika" (A Smarter More Secure America) baĢlıqlı hesabatda 
ABġ-ın hərbi gücünü ikinci plana atan, sərt güc ilə birlikdə yumĢaq gücünü də istifadəsini nəzərdə tu-

tan yeni bir anlayıĢ olaraq ortaya çıxmıĢdır. Bir ölkənin sərt və yumĢaq gücü ilə yanaĢı habelə sahib 
olduğu milli güc balansı da əhəmiyyətlidir. Bu ölkənin rəhbərləri, vətəndaĢlarının rifah səviyyəsini 
artırmağa istiqamətli təyin etdiyi hədəfləri, milli güc ünsürləri nisbətində müəyyənləĢdirilməli və 
həqiqi, sərhədlərini bilən addımlar atmalıdır. Hədəflərin müəyyən olunmasında ölçü vahidi hesab 
edilən milli gücü sabit və dəyiĢən güc ünsürləri olaraq ikiyə ayıra bilərik. Tarix, mədəniyyət, coğrafi-
ya və təbii qaynaqlar sabit güc ünsürləri olaraq qarĢımıza çıxarkən; mənəvi motivasiya, iqtisadiyyat 
və texnologiya dəyiĢən güc ünsürləri olaraq təsnifləndirilir. Müəyyən bir iradə istiqamətində istifadə 
edilməsi zəruri olan güc ünsürlərinin potensial olmaqdan çıxarılması və siyasət vasitəsi olaraq gücə 
çevirmək güc ünsürlərinə sahib olmaq qədər əhəmiyyətlidir. Bu səbəbdən siyasi iradənin potensial 
gücün istifadəsinə bağlı təĢəbbüsünü və niyyətini fürsətə çevirmək qabiliyyəti də əhəmiyyət 
daĢımaqdadır. 

Soyuq müharibə boyunca hərbi güc və imkanları gücü müəyyən edən baĢlıca elementlər  olaraq 
qarĢımıza çıxarkən, günümüzün məlumat çağında bu fəaliyyət ictimaiyyəti yönləndirə bilmə, 
inandırmaq və danıĢıqlar qabiliyyəti olaraq qarĢımıza çıxmaqdadır. Cozef Nye tərəfindən 1990-cı ildə 
"yumĢaq güc" olaraq adlandırılan bu anlayıĢa görə qlobal sistemin çox qütblü quruluĢu beynəlxalq 
təĢkilat və medianın artan təsiri nəticəsində hərbi tutumun geri planda qalması ilə asimmetrik döyüĢ 
üsullarının çıxarılması və klassik orduların fəaliyyətinin azalması, çağımızda "sərt / kobud güc" ün 
əhəmiyyətini azaltmıĢdır. Zorbalıq yerinə iĢ birliyini təklif edən Nye, yumĢaq gücü- "Əgər istədiyimi 
qarĢı tərəfin də istəməyini təmin edə bilirəmsə, o zaman etmək istədiyin Ģeyi etməyə səni məcbur 
etməyimə ehtiyac yoxdur." deyərək təyin etmiĢdir. YumĢaq gücün istifadəsində bir çox ünsür 
qarĢımıza çıxmaqdadır. Bunlar əsgər sayından yaxud iqtisadi sanksiya gücündən çox bir ölkənin 
mədəniyyəti, sənəti, kinosu, arxitekturası, musiqisi, təhsil sistemi, rəqabət mühiti, azadlıqları, demo-

kratiyası, yaradıcı düĢüncəsi, insan keyfiyyəti və ictimai sərmayəsi, tarixi təcrübəsi, mədəni zənginli-
yi, elm və texnologiya infrastrukturu, innovasiya tutumu, diplomatik bacarığı və özünü təqdim etmə 
qabiliyyətinin toplamıdır. Bu ünsürləri bir araya gətirən bir ölkə, bir cazibə mərkəzi halına gəlir. 
Təqib edilən, danıĢılan, "hekayəsinə qulaq asılan" bir ölkə halına gəlir. Ġstənilən nəticələri əldə etmək 
naminə baĢqalarının motivlərini manipulyasiya etməkdən çox onları cəzb edərək istədiyini etdirmə 
qabiliyyəti olan yumĢaq güc vasitəsilə birbaĢa bir ölkənin ictimaiyyətinə sahib olduğunuz informasiya 
və mədəniyyət ilə təsir edə biləcəyiniz kimi beynəlxalq təĢkilat, qurum və strukturlar üzərindən də 
təsir edə bilərsiniz. Nyenin məlumatın idarəsinin əhəmiyyətini vurğuladığı və gücün sərmayə 
zənginlərindən informasiya zənginlərinə keçdiyini ifadə etdiyi kimi,əvvəllər dövlətin media ilə ic-
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timaiyyəti yönləndirə bildiyinin əksinə olaraq, indiki vaxtda bunun iki tərəfli qüvvə qazanıb, ic-

timaiyyətin də dövlətə media ilə təsir edə biləcəyi nəzərdə tutulmaqdadır. 
Dövlətlərin yumĢaq gücün istifadəsində ictimaiyyətə nüfuz edə bilmək üçün istifadə etdiyi ic-

timai diplomatiyasını Ġbrahim Kalın "Dövlətdən-xalqa" və "xalqdan-xalqa" rabitə olmaqla iki əsas 
çərçivədə toplamıĢdır. Kalına görə dövlət-xalq çərçivəsindəki fəaliyyətlər dövlətin izlədiyi siyasəti, 
fəaliyyətini rəsmi vasitələri və kanalları istifadə edərək cəmiyyətə təqdim etməsidir. Xalqdan xalqa 
birbaĢa rabitə fəaliyyətlərində isə QHT, araĢdırma mərkəzləri, ictimai araĢdırma Ģirkətləri, mətbuat, 
universitetlər, mübadilə proqramları, dərnək və fondlar kimi qeyri-dövlət mülki vasitələrin istifadə 
edilməsi əsasdır. Bu mənada ictimai diplomatiya, anlayıĢın orijinal mənasında yerləĢdirilmiĢ "diplo-

matlar" ilə "xarici ictimaiyyətlər" arasında cərəyan edən rabitə fəaliyyətlərinin sərhədlərini aĢaraq, 
diplomatik ünsiyyətdən daha geniĢ bir sahəni əhatə edir. Xüsusilə qloballaĢma və informasiya 
texnologiyalarının hər gün daha çox insana nüfuz etdiyi bir mühitdə, gücün tərifinin və ünsürlərinin 
dəyiĢənlik göstərməsi çox normaldır [3,s.98].Məlumat "içində üzən"  dövrümüz ürəkləri və ağılları 
qazanmağı, informasiyanı və müasir texnologiyanı mövcud dəyərlərə və gələcək yönümlü meyllərə 
əks etdirərək, informasiya qarĢılıqlı təsirinin və müsbət imicin yaradılmasını habelə, həm dövlətlər, 
həm də cəmiyyətlər arasında dövlət siyasətinə uyğunlaĢmanı təmin edən uzun müddətli əlaqələr 
qurmağı tələb edir. Gücün təbiətində yaĢanan bu dəyiĢikliklər gücün özü, qaynaqları və istifadəsi 
haqqında yenilikləri də özü ilə gətirmiĢdir. Nyea görə informasiya inqilabı və iqtisadiyyatın qlobal-

laĢmasının nəticəsində milli sərhədləri aĢan virtual cəmiyyətlər və torlar meydana gəlmiĢ, beynəlxalq 
təĢkilatlar və mülki aktorlar (terroristlər də daxil olmaqla) daha böyük rol oynamağa baĢlamıĢlar. Ġn-

sanları, milli sərhədləri tanımayan koalisyonlara çəkdikləri üçün, bu təĢkilatların çoxunun öz 
baĢlarına yumĢaq gücləri də vardır [6]. Beləcə, siyasət, qismən cazibədarlıq, qanunilik və etibarlılıq 
qazanmaq üçün bir yarıĢ halını alaraq əhəmiyyətli cazibədarlıq və güc qaynağı halına gəlmiĢdir. 
Müxtəlif rabitə kanalları və cazibədarlığı olan mədəniyyətə sahib olma və bu normalar üzərindən 
görüĢ bəyan edə bilmə, beynəlxalq etibarlılığı olan dəyərlərə (liberalizm, plüralizm, demokratiya, 
azadlıq, muxtariyyət vurğusu və liberal iqtisadiyyat) yaxın və etibarlı iĢlər reallaĢdırmaq yumĢaq 
gücün baĢlıca vasitələri olaraq hökumətlərin ictimai diplomatiya fəaliyyətlərində konkret addımlar 
halını almıĢdır. 

Dövlətlər, təhlükələrə qarĢı qoymaq, bacarıqlarını və Ģanslarını istifadə edərək uyğun bir zaman-

da istədikləri nəticələri əldə etmək üçün hərbi güclərini istifadə edirlər. Ġqtisadi gücü istifadə də, çox 
vaxt eyni Ģəkildə bəsit bir iĢdir. Dövlətlər, bir gecə içində xarici bank hesablarını dondurmaq və çox 
sürətli bir Ģəkildə rüĢvət və ya kömək paylaĢdırmaq (lakin iqtisadi sanksiyalar və istənilən nəticələrə 
çatmaq uzun zaman ala bilər) qabiliyyətinə malikdirlər. YumĢaq gücü istifadə isə çətindir, çünki 
əhəmiyyətli yumĢaq güc qaynaqlarının çoxu dövlətlərin nəzarəti xaricindədir və təsirləri böyük 
ölçüdə alıcı tamaĢaçıların qəbul etməsinə bağlıdır. Bundan baĢqa, yumĢaq güc qaynaqları, çox zaman, 
siyasət üçün mühit hazırlayaraq dolayı yolu ilə iĢləyir və bəzən istənilən nəticələri əldə etmək illərlə 
zaman ala bilər. Bu güc formaları üzərindən tətbiq olunan davranıĢlar və budavranıĢların qaynaqları, 
sərt və yumĢaq güc arasındakı fərqi də göstərməkdədir. Nyeyə görə, davranıĢ spektrumunda soldan 

sağa getdikcə sərt və yumĢaq güc formaları arasında bir sıra keçid nöqtələri vardır. Sərt güc- əmr, 
məcbur etmə, razı salma nöqtələrindən meydana gələrkən yumĢaq güc- gündəm yaratma, cazibə və 
tərəfinə çəkmə xüsusiyyətlərinə malikdir. Bu davranıĢların reallaĢa bilməsi üçün də sərt gücdə təzyiq, 
sanksiyalar, rüĢvət və ödəniĢlər istifadə edilərkən yumĢaq gücdə təĢkilatlar, dəyərlər, mədəniyyət və 
siyasət istifadə edilməkdədir. Ġqtisadi və hərbi sahədə geriləmə yaĢayan bir ölkə, yalnız sərt güc 
qaynaqlarını deyil, eyni zamanda beynəlxalq gündəmin yaradılması bacarığını və cazibədarlığını də 
qismən itirə bilər. Güc anlayıĢında meydana çıxan bu dəyiĢikliklər, hökumətlərin daxili və xarici 
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siyasət metodlarına dərindən təsir etdiyi kimi beynəlxalq təĢkilatların və qeyri-hökumət təĢkilatlarının 
qlobal sistemdə aktor olaraq varlıq qazanmasını da təmin etmiĢdir. Beynəlxalq sistemin çox aktorlu 
quruluĢu, dövlətlərə ənənəvi diplomatiya üsuluna əlavə olaraq, qeyri- dövlət  aktorlara və digər dö-
vlətlərin vətəndaĢlarına istiqamətli fəaliyyətlər aparılması və onlarla qarĢılıqlı əlaqədə dəyər mərkəzli 
diplomatiyanı reallaĢdırmasını  tələb edir [5,s.85]. Sərt güc anlayıĢında müvəffəqiyyətli olmaq və 
hədəfə çatmaq üçün istifadə edilən təhdid və qüvvət, kütləvi informasiya vasitələrinin inkiĢafı və dö-
vlətlərin yeganə güc və xitab mərkəzi olmaqdan çıxması ilə dəyiĢikliyə məruz qalmıĢ geniĢ xalq 
kütlələrinin qərar vericilər üzərindəki fəaliyyəti hökumətlərin icra etdikləri diplomatiya fəaliyyətində 
və hər cür daxili / xarici siyasət həmləsində özünü göstərmiĢ rabitə dilinin üslubu, etibarlılığı, dəyər 
mərkəzli və qanuni olması Ģərt hesab edilmiĢdir. Sərt, iqtisadi və yumĢaq gücün pro-aktiv, eyni za-

manda balanslı bir formada, bir-birini dəstəkləyəcək  Ģəkildə xarici siyasətə ötürülməsi isə "ağıllı 
güc" və "ictimai diplomatiya" anlayıĢlarının əhəmiyyətini təyin etmiĢdir. Cozef Nye və David A. 
Welch, dünya siyasətini ənənəvi və qeyri-ənənəvi siyasət Ģəklində ikiyə ayırmıĢdır. Ənənəvi siyasətdə 
hökumət ilə cəmiyyət və hökumət ilə bir baĢqa hökumət arasında yaĢanan münasibətlər, bu iki ölk-

ənin cəmiyyəti arasında yaĢana, bir cəmiyyət baĢqa bir cəmiyyət ya da hökumət ilə qurmaq istədiyi 
əlaqəni ancaq öz hökumətinə təzyiq edərək reallaĢdıra bilər. 

Qeyri-ənənəvi siyasətdə (ictimai diplomatiya) isə bir cəmiyyətdəki insanlar fərqli bir hökumətə 
ya da o hökumətin cəmiyyətinə birbaĢa təzyiq edə bilərlər. Ənənəvi siyasətin dövləti tək aktor qəbul 
edən quruluĢu, beynəlxalq əlaqələr, fərdlər, QHT-lər Ģəklində təyin olunan; hökumətlərin alt vahidləri 
arasında getdikcə çeĢidlənən və əhəmiyyət qazanan birbaĢa bağlantılar ilə çox ölçülü hala gəlmiĢdir. 
Beynəlxalq siyasətin kompleks quruluĢu bütün aktorlara çatmaq və nüfuz edə bilmək üçün çox yönlü 
diplomatiya anlayıĢını gündəmə gətirmiĢ, bu münasibətlərin uğurla aparılması isə diplomatiya an-

layıĢının qaynaqlarını, ölçülərini və metodlarını böyük ölçüdə dəyiĢdirmiĢdir. 
 

Gücün  formaları DavranıĢ formaları BaĢlıca vasitələr Hökümət siyasəti 

Hərbi güc 
Məcburetmə, 

yayındırma, qoruma 
Təhdid 

Məcbur edən diplo-

matiya, müharibə və 
ittifaq 

Ġqtisadi güc 

 

TəĢviqetmə, 
məcburetmə 

Investisiya, 

borcvermə 
Yardım və rüĢvət 

YumĢaq güc 
Heyranlıq yaratma, 
gündəm yaratmaq 

Dəyərlər, 
mədəniyyət, siyasət 

və qurumlar 

Ictimai diplomatiya, 

ikitərəfli və çox-

tərəfli diplomatiya 

 

YumĢaq güc, yalnız müvəqqəti bir imic deyil; əksinə istənilən nəticələrə çatmaq üçün, inandırmaq və 
cazibə üsulları ilə baĢqalarının sizin məqsəd və dəyərlərinizi paylaĢmasını təmin edə bilməkdir. Beləliklə, 
hədəflərinizə çatmaq üçün bir dəstək və uzun müddətli planlarınızda sizinlə ortaq dəyərləri paylaĢan 
dostlar qazana bilərsiniz. Qısa müddətli koalisyaların keçici olması, qalıcı müttəfiqlərin və beynəlxalq 
təĢkilatların əhəmiyyətini artırmaqdadır. Bu əhəmiyyət, müəyyən ölkələrdən ibarət olan koalisyaların had-

isələrin axıĢını təyin etdiyi dövrdən, hadisələrin koalisyaları formalaĢdıran dövrlərə keçid müddətində 
olduğumuzu və bu   ölkələrin tək yönlü siyasətlərini əvvəlki qədər praqmatik olmadığını göstərməkdədir. 



60 

 

Ġctimai diplomatiya medyanın beynəlxalq münasibətlərdəki rolunu, hökumətlərin ictimaiyyətə istinadən 
özünü inkiĢaf etdirməsini, bir ölkənin xüsusi orqanlarının digər ölkələrin qurumları ilə qarĢılıqlı əlaqəsini 
və bütün bu beynəlxalq prosesin, siyasi xəttin və  xarici siyasət istiqamətlərinin müəyyənləĢdirilməsi 
üzərindəki təsirini əhatə edir. Strateji bir ünsiyyət vasitəsi olaraq ictimai diplomatiya, "ictimaiyyətin an-

laĢılması, məlumatlandırılması və təsirlənməsi" fəaliyyətlərinin cəmi olaraq təyin olunmaqdadır. Əlaqə 
sahəsində yaĢanan texnoloji nailiyyətlər, eyni anda həm qloballaĢan həm də regionlaĢan dünyamızda za-

man və məkan anlayıĢlarını bir-dəyər olaraq qarĢımıza çıxarır, soyuq müharibə dövrünün tək ölçülü 
iqlimindən çəkilən beynəlxalq sistem, hər keçən gün demokratiya, etniklik, din və insan hüquqları 
mərkəzli tələblərlə qarĢı-qarĢıya qalarkən , ədəbiyyata çox uzun zaman əvvəl girən amma son dövrlərdə 
çox tez-tez zikr edilən ictimai diplomatiya anlayıĢı beynəlxalq arenada artıq yalnız dövlətlərin deyil, ic-

timaiyyətin da əhəmiyyətli bir aktor ola biləcəyini, ənənəvi diplomatiya üsulunun kafiliyini itirdiyini, 
siyasi proseslərin dövlətlər arasında yaĢanan bürokratiyaya əlavə olaraq, qeyri-hökumət təĢkilatları və 
xalq kütlələrini də əhatə etdiyini irəli sürür. Mədəniyyət və tarixin, informasiya və ünsiyyətlə bütün dü-
nyaya yayıla bilməsi, dövlətlərin daxili və xarici siyasətdə fəaliyyətlərini və iĢlərini qanuniləĢdirmək üçün 
aktiv bir ictimai diplomatiya izləmələrinə və yerli-xarici ictimaiyyət nəzdində imic qayğısı daĢımalarına 
səbəb olmuĢdur. Cozef Nye, ictimai diplomatiyanı yumĢaq gücün bir istifadə sahəsi və siyasəti olduğunu, 
ictimaiyyətlərdə hədəflənən diplomatiyanın, nəticələr baxımından, liderlər arasındakı ənənəvi kiçik 
diplomatik ünsiyyətdən daha əhəmiyyətli hala gələ biləcəyini də əlavə etmiĢdir. Anna Tiedeman'ın; bir 
hökumətin öz xalqının ideallarını, fikirlərini, mədəniyyətini eyni zamanda milli hədəflərini və hal-hazırkı 
siyasətini xarici ictimaiyyətə izah etmək üçün girdiyi bir ünsiyyət prosesi olaraq təyin etdiyi ictimai 
diplomatiyanı, Evan Potter bir hökumətin baĢqa bir xalq və aydınlarına öz milli siyasətləri üçün avantaja 
çevirmək məqsədi ilə təsir etməyə çalıĢması Ģəklində bildirmiĢ, Hans Tuch isə hökumətlərin öz xalqının 
siyasətlərini, düĢüncələrini və ideallarını və mədəniyyətlərini, milli hədəflərlə aktual siyasətlərini baĢqa 
xalqlara izah etməyi məqsəd qoyan bir ünsiyyət prosesi Ģəklində təyin edir. Strateji bir ünsiyyət vasitəsi 
olaraq ictimai diplomatiya, "ictimaiyyətin baĢa düĢülməsi, məlumatlandırılması və təsirlənməsi" 
fəaliyyətlərinin cəmi olaraq təyin olunmaqdadır.Bu prosesin əhəmiyyətli bir hissəsi olan siyasi rabitə isə 
"siyasi imkan və qaynaq olaraq məlumatın dövlətlər və təĢkilatlar yaxud fərdlər tərəfindən istehsalı, 
paylanması, idarəsi, istifadəsi " olaraq təsvir edilməkdədir. Ġctimai diplomatiya ilə bağlı verilən fərqli təri-
flər bu anlayıĢın bir dövlətin mövcudiyyətini davam etdirməsi və bu prosesi idarə edəbiləcəyi qədər 
qazanclı  reallaĢdıra bilməsi ilə də əlaqədardır. Ġnformasiyanın yaĢanan telekommunikasiya inqilabıyla 
bütün dünyaya rahatca çata bilməsi, məlumata və bu dövriyyə Ģəbəkəsinə sahib olanları da güclü edir. 
Cristopher Ross, Amerikanın xarici xidmət iĢçilərinin, təcrid olmuĢ izləyicilərə  filmlər göstərmək üçün 
jeeplərlə Latın Amerikasının daxili bölgələrinə və dünyanın digər uzaq bölgələrinə getdikləri günlərin çox 
gerilərdə qaldığını söyləyərək, indiki vaxtda informasiya axınının daha asan olduğunu ifadə etməkdədir. 
Herbert Simona görə, texnoloji inkiĢaf, məlumatı emal və çatdırma xərclərinin olduqca azalmasına səbəb 
olmuĢ, bunun nəticəsində də "bolluq paradoksu" nun meydana gəldiyi bir informasiya partlaması mey-

dana gəlmiĢdir. Nye, məlumatın çoxluğunun marağın azalmasına səbəb olduğunu, insanların qarĢılarına 
çıxan məlumatın böyüklüyü altında əzilərək, nəyə fokuslanacaqlarını bilməkdə çətinliyini ifadə edərək 
məlumatdan çox marağın nadir olan bir qaynaq olduğunu irəli sürmüĢdür [4,s.26]. Nyeyə görə, bu 
qarıĢıqlıq mühitində qiymətli məlumatları ayırd edə bilənlər və diqqətimizi hara fokuslayacağımızı 
söyləyə bilənlər bu güc qaynağına sahib olacaq. Ġnsanların təbliğat barəsində daha tədbirli və həssas dav-

randığı bu günlərdə, redaktorlar və ideya liderləri arasında, etibarlılıq ciddi və əhəmiyyətli bir yumĢaq güc 
qaynağıdır. Çünki, etibar keçmiĢdə olduğundan daha əhəmiyyətli bir hala gəlməkdədir və etibarlılığın 
yaradılması və yox edilməsi haqqında siyasi mübarizələr yaĢanmaqdadır. 

Dövlətlər, etibarlılıq üçün, yalnız digər dövlətlərlə deyil, xəbər mediası, anonim Ģirkətlər, qeyri-
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hökumət təĢkilatları, beynəlxalq təĢkilatlar və elmi birliklər Ģəbəkəsini əhatə edən çox sayda alternativlə 
də rəqabətə girməkdədir. Siyasətin rəqabətə söykənən bir etibarlılıq yarıĢması halına gəlməsi ənənəvi güc 
siyasətinin dəyiĢikliklərə məruz qaldığını da göstərməkdədir. Nye dünya siyasətində etibarın hər zaman 
əhəmiyyətli olduğunu lakin "bolluq paradoksu" səbəbiylə etibarlılığın rolunun daha əhəmiyyətli güc 
qaynağına çevrildiyini, təbliğat kimi görünən məlumatların yalnızca rədd edilməyib həmçinin bir ölkənin 
etibarlılıq baxımdan nüfuzuna zərər verdiyi təqdirdə əks nəticələr verə biləcəyini də ifadə etmiĢdir. Ġnfor-

masiya çağının geniĢ xəbər qaynağı təqdim edən mövcud Ģəraiti, yumĢaq gücün bir vasitəsi olan ictimai 
diplomatiyanın qısa müddətli hesablara əsasən reallaĢdırıldığı zaman uzun müddətə subyektlərin  əleyhinə 
nəticələr doğura biləcəyi də əhəmiyyətli bir məqamdır. 

Ġctimai diplomatiya anlayıĢı ilk olaraq 1965-ci ildə Tuft Universitetinə bağlı olan Edward Mur-

row Mərkəzinin baĢçısı olan Edmund Gullion tərəfindən gündəmə gətirilmiĢdir. Gulliona görə ictimai 
diplomatiya ictimai davranıĢların xarici siyasətin formalaĢmasında və reallaĢdırılmasındakı təsiridir 
və o ənənəvi diplomatiyadan kənarda beynəlxalq əlaqələrin fərqli ölçülərini (digər ölkələrdəki ic-

timaiyyətin təsirlənməsi,informasiya axını, kimi) əhatə edir. 
AnlayıĢ olaraq yaxın dövrlərdə formalaĢmıĢ olsa da ictimai diplomatiyanın izlərinə  19-cu əsrdə 

rast gələ bilərik. Cozef Nye, Fransanın Prusya döyüĢündə aldığı məğlubiyyətdən sonra, bu döyüĢlə 
sarsılan imicini düzəltmək məqsədilə 1883-ci ildə Alliance Françaisei quraraq, bu qurum vasitəsilə 
dilini, ədəbiyyatını və mədəniyyətini xaricə ötürərək, Fransız diplomatiyasının meydana gəlməsində 
təsirli olduğunu bildirmiĢdir. Tiedman isə, ABġ prezidenti Woodrow Wilsonun 1917-ci ildə "Com-

mitee on Public Information" adlı bir qurum yaradaraq, rəhbərliyinə jurnalist George Creeli 
gətirdiyini və daha sonra CREEL Komitəsi adını alacaq olan bu təĢkilatın məqsədinin isə Amerikanın 
döyüĢdəki məqsədlərini dünya səviyyəsində tanıtmaq olduğunu dilə gətirmiĢdir. Birinci Dünya 
Müharibəsi əsnasında bir çox dövlətin fərqli ölkələrdə açdıqları ofislər vasitəsilə yerli xalqla əlaqələr 
qurmağa çalıĢdığını, müharibədən sonra isə 1920-ci ildə radionun kəĢfilə dövlətlərin xarici dildə olan 
nəĢrlərdə -xüsusilə kommunizm və faĢizm kimi ideologiyaların məĢhurluq qazanması ilə bu ide-

ologiyaların ictimaiyyətə çatdırmaq  üçün fərqli üsulları də istifadə etdiyini söyləyə bilərik . 
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BEYNƏLXALQ SĠSTEMDƏ SUPER GÜC RƏQABƏTĠ VƏ GÜC MƏRKƏZLƏRĠ 

 

Beynəlxalq sistem və onun daxili dinamikası daim dəyişməkdədir. Dövlətlərarası münasibətlər, 
mübahisələr, ittifaqlar, müharibələr və digər proseslər beynəlxalq sistemin dinamikasının dəyişməsinə 
səbəb olur. Beynəlxalq sistemin vəziyyəti və gələcəyi daim maraq mövzusudur. Dövlətlər, xüsusilə böyük 
güclər öz fəaliyyətlərini məhz belə proqnozlara əsasən müəyyənləşdirir. Hazırda sistemin xarakterinin 
qeyri-müəyyənliyi və beynəlxalq sistemdəki qeyri-sabitlik sistem ətrafındakı mübahisələri daha da 
qızışdırır. Məqalədə beynəlxalq sistem və onun mövcud və ehtimal olunan problemləri öz əksini tapmışdır. 

Açar sözlər: beynəlxalq sistem, güc mərkəzləri, regional güclər, çoxqütblülük, ikiqütblülük, təkqütblü-
lük 
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THE RIVARLY OF SUPER POWERS AND CENTERS OF POWER IN THE 
INTERNATIONAL SYSTEM 

 

İnternational system and its internal dynamics has always been modifying. Inter-state relations, con-
flicts, organizations, wars and other processes result changing of dynamics of international system. The 
condition of international system and its future is continuously concerning issue. The states, especially, 
great powers determines their foreign politics according to analyzes on international system. Indefinite 
character of the system and instability in the international system increase researchs. International system 
and its current and perspective challenges were analyzed by researcher in the article. 

Key words: international system, centers of power, regional powers, multipolarity, bipolarity, unipo-

larity 
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Ġkinci dünya müharibəsindən sonra dünya böyük dəyiĢikliklərə məruz qaldı. Beynəlxalq sistem 
ikiqütblü struktura keçmiĢdir. Almaniyanın məğlub olması və Mərkəzi Avropa regionundan geri 
çəkilməsi ilə regionda güc boĢluğunu doldurmaq üçün  ABġ və Sovet Ġttifaqı ön plana çıxmıĢdır. 1945-

ci ildən sonra  dövlətlərin böyük hissəsi Sovet Ġttifaqı və ABġ-dan ibarət iki blokdan birinə 
qoĢulmuĢdur. 1945-ci ildən 1991-ci ilə qədər Sovet Ġttifaqının dağılmasına qədər davam edən bu proses 
soyuq müharibə kimi adlandırılır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, soyuq müharibəni nə ABġ, nə Sovet Ġttifaqı baĢlamıĢdır. Ümumiyyətlə, 
soyuq müharibəyə baĢlayan heç bir dövlət deyil. Soyuq müharibənin baĢlaması ikiqütblülüyün təbii 
nəticəsi idi. Beynəlxalq sistemdə Almaniyanın məğlub olması ilə bərabər bu güc boĢluğu yaranıb. Belə 
boĢluğun mövcudluğu iki super gücün önə çıxmasına səbəb olmuĢdur. Odur ki, qərbin hökmdarı ABġ 
və Ģərqin lideri SSRĠ yeni yaranmıĢ ikiqütblü sistemdə qarĢı qarĢıya durmuĢdur. Yəni, struktural 
yanaĢmanın tərəfdarlarının bildirdiyi kimi sistemin dövlətlər üzərindəki təsiri sübut olunmuĢdur. 

1991-ci ildə Sovet Ġttifaqı dağılması ilə ABġ sistemdə hegemon güc kimi önə çıxmıĢdır. Beləliklə, 
ABġ-ın liderliyi ilə yeni dünya düzəni formalaĢmağa baĢlamıĢdır. ABġ bu gücü yalnız 2001-ci ilə kimi 
uğurla davam etdirmiĢdir. 11 sentyabr hadisələrindən sonra ABġ xarici siyasətdə böyük dəyiĢikliklər 
baĢ vermiĢdir. Bu hadisədən sonra ABġ-ın hərbi gücə verdiyi önəm bir qədər də artmıĢdır və artıq 
VaĢinqtonun hədəfinə ―radikal islam‖ çevrilmiĢdir. 

Hazırda sistemdə dəyiĢikliklər davam etməkdədir. Belə ki, soyuq müharibənin qalibi təkqütblü 
hesab olunan dünyanın lideri ABġ tədricən zəifləməkdə, Rusiya, Çin, Pakistan, Hindistanın yüksəliĢi 
nəzərə çarpmaqdadır. Zbigniew Brzezinskinin ―Böyük ġahmat Taxtası‖ adlı əsərində beynəlxalq sis-

temin indiki və gələcək vəziyyəti haqqında müĢahidələr və proqnozlar öz əksini tapmıĢdır. Brzezinskiyə 
görə, soyuq müharibənin baĢa çatması ilə ABġ çox böyük bir qlobal gücə çevrilmiĢdir. Həm bütün dü-
nyadakı dənizlərdə və okeanlarda hakim mövqe qazanıb, həm də quruda böyük bir gücə nail olmuĢdur. 
Digər tərəfdən ABġ hərbi üstünlüyünü siyasi məsələlərdə istifadə etməkdən çəkinməyib. Hər bir vəziy-

yətin sonu olduğu kimi, ABġ-ın bu gücü daimi olmayacaqdır. Mütləq ki, ABġ-ın gücü də tarazlaĢdıra-

caq güc meydana çıxacaqdır. 
BrzezinskiAvrasiyanı Ģahmat taxtasına bənzətməkdədir. Bu Ģahmat oyununun piyadalarının da Av-

rasiya bölgəsindəki dövlətlər olduğunu, ən vacib aktorun isə regiondan kənar bir güc – ABġ olduğunu 
bildirir. ABġ-ın kənar dövlət olmasının gələcəkdə regionun sabitliyə qovuĢduğu zaman regiondakı dö-
vlətlərin gücünü artırması ilə regionda ABġ-ın balanslaĢdıracaq. Brzezinski Avrasiyanı dünya gücünün 
bir mərkəzi olaraq görüb və ABġ-ın buradakı gücünün baĢa çatacağını bildirir. Bu isə, regiondakı 
böyük güclərin beynəlxalq sistem səviyyəsində ABġ qarĢısında bir qütb kimi çıxması ilə mümkün ola 
bilər. 

Soyuq müharibədən sonrakı dönəmdə baĢlayan beynəlxalq sistemin formalaĢma prosesi bugün də 
baĢa çatmamıĢdır. Beynəlxalq aləmdə hələ də, qeyri-sabitlik davam etməkdədir. Bu problem bir sıra 
səbəblərlə izah olunur: 

1. BirləĢmiĢ millətlər təĢkilatı kimi bir sıra beynəlxalq institutların uğursuzluğu 

2. Enerji mənbələrinə nəzarətin dövlətlərin gücü üzərində böyük təsirə malik olması, böyük 
dövlətlərin bu mənbələrə doğru istiqamətlənməsi və nəticədə maraqlar toqquĢması 

3. Demokratiya, insan hüquqları və terrorizm kimi problemlərin göz ardı edilməsi, bu zəmində 
etnik və mədəni toqquĢmaların artması 

4. QloballaĢmanın ölkələr və regionlar arasında mövcud iqtisadi, sosial, mədəni,inkiĢaf və digər 
fərqləri dərinləĢdirməsi 

5. Qlobal istiləĢmə və ətraf mühitin problemləri kimi məsələlər ayrı-ayrı xalqlarda və dövlətlərdə 
meydana gətirdiyi narahatlıq. Həmçinin su, neft və təbii qaz kimi vacib və dəyərli mənbələr siyasi 
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təhlükəlisizlik probleminə çevrilməsi [1, 121]. 
Soyuq müharibədən sonrakı dönəmdə ABġ-ın tək qütblülük strategiyası uğursuz olduğu üçün 

yeni düzənin xüsusiyyətlərindən biri də, ABġ-ın strattejik xəttinin qeyri-sabit Orta ġərqdən Rusiya və 
Çinin effektiv olduğu Asiya və Sakit Okean regionuna yönəlməsidir. Lakin, Asiya və Sakit Okean re-

gionundakı regional və böyük güclər bu durumun əleyhinə çıxıĢ edirlər. 
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balansı status-kvonu 

qoruması 
*Mövcud proseslərin 
balansı dərindən 

dəyiĢməsi 

Cənubi Asiya - 
*Çin 

*ABġ 
*Hindistan 

*Çin liderliyi və 
nəzarətində hegemon 

region 

 

*ABġ-Hindistan 
müttəfiqliyinin Çini 
balanslaĢdırması 
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Orta ġərq 

(1) Məğrib 

(2) Mərkəz 
(3) Körfəz və ġərq 

*ABġ 

*AĠ 
* Çin və 
Rusiya 

*Ġran 

*Qərb tərəfindən 
dəyiĢdirilməkdədir 
Misir, Səudiyə 

Ərəbistan,Ġraq, Ġran 
və Türkiyənin 

gələcəyi müəyyən 
edici olacaqdır 

Afrika 

(1) Cənubi Afrika 

(2) Qərbi Afrika 

 

 

 

_ 

 

*Zəif dövlət strukturu 
regional gücün for-

malaĢmasına əngəldir 
*Qərb tərəfindən 

istismar edilməkdədir 

ġimali 
Amerika 

 

_ 
*ABġ 

 

_ 

 

NAFTA və Pan-

Amerikan FTAA 

(Amerika azadd 

ticarət zonası)na 
uyğun formalaĢması 

gözlənilir 

Cənubi 
Amerika 

(1)Argentina,Paraqvay, 

Uruqvay, Çili 
(2)And ölkələri 

*ABġ 
*Brazilya 

*Argentina 

*Brazilya və Argenti-
na MERCOSUR va-

sitəsilə güclənə bilər 
*And ölkələri 

psixotrop maddələr və 
daxili iğtiĢaĢlarla 
mübarizəsi ehtimal 

olunur 

 

Cədvəldə ABġ-a qarĢı güc kimi çıxa biləcək dövlətlərin öz aralarında qura biləcəyi ittifaqlar 
göstərilmiĢdir. Bu dövlətlərin hər biri regional gücdür. Beynəlxalq sistem çərçivəsində ABġ-ın 
hegemoniyasına son vermək üçün ittifaq axtarıĢındadır [2, 63]. 

1991-ci ildə Sovet Ġttifaqının dağılmasından sonra Rusiya və çin beynəlxalq sistemə sürətlə inte-

qrasiya edib tezliklə sabitliyi bərqərar etmiĢdir. Hətta Avrasiya regionunda önəmli bir gücə 
çevrilmiĢdir. Həmçinin, birinci bir çox dövlətin enerjiyə olan tələbini qarĢılayaraq iqtisadi güc va-

sitəsilə həmin dövlətləri özlərindən asılı vəziyyətə gətirmiĢdir. Bu dövlətlər içində ABġ-ın önəmli 
müttəfiqlərindən olan Avropa Ġttifaqı üzvləri böyük dövlətlər də mövcuddur. 

Çin və Rusiya sahib olduqları milli güc sayəsində ABġ qarĢısında bir güc mərkəzinə 
çevrilmiĢdir. ABġ-ın yaxın keçmiĢdəki mövqeyi yəni, 2001-ci ildən sonra hərbi gücə üstünlük ver-
məsi, Ġraqa sülh və demokratiya adı altında müdaxiləsi, Əfqanistanı iĢğalı kimi məsələlərdə dünyada 
bir çox ölkə və vətəndaĢların reaksiyası ilə qarĢılaĢmıĢdır. Bu səbəbdən, ABġ-ın beynəlxalq mövqey-

inin zəifləməsinə qarĢı Çin və Rusiyanın güclənməsi bir sıra nəzəriyyəçilərin iki-qütblü sistemin ye-

nidən bərqərar olması fikirlərinə haqq qazandırır. 
Sakit Okean regionunda Rusiya ilə Çin ittifaqı Pekin üçün müsbət nəticə doğurur. Qafqaz -Xəzər 

hövzəsi-Asiya oxunda Rusiyanın ağırlığı bu ittifaqı daha da gücləndirir. Çin və Rusiya arasında bir 
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sıra sərhəd problemləri mövcuddur. Lakin, bu iki ölkə arasında regionda güc mübarizəsi yoxdur. 
Doğrudur, bu dövlətlər regionda bir-birlərinin güclənməsinin qarĢsını almağa səy göstərirlər. Lakin, 
ABġ-ın kənardan bir dövlət olaraq regionda daha effektiv bir mövqeyə yiyələnmək istəyi Rusiya və 
Çini tərəfdaĢlığa yönləndirir. ABġ liderliyindəki NATO-nun Ģərqə doğru geniĢlənməsindən doğan na-

razıçılıqlar Moskva-Pekin tərəfdaĢlığını bərqərar etmiĢdir. Çin və Rusiya NATO və digər beynəlxalq 
institutlar çərçivəsində Asiya və Sakit Okean regionunda reallaĢdırılan bu fəaliyyətləri ABġ 
hegemoniyasının strategiyası olaraq qəbul edir. 

2008-ci ildən etibarən baĢ verən hadisələri nəzərdən keçirdikdə Rusiya dövlət baĢçısı Vladimir 
Putinin dünyanın tək-qütblü sisteminin uğursuzluğa düçar olduğu fikri öz təsdiqini tapır. 2008-ci il 

dünya böhranından sonra Avropa Ġttifaqı dövlətlərinin böhran keçirməsi, bu dövlətlərdən Yunanistan, 
Ġspaniya və Kipr Respublikası hökumətlərinin iflas səviyyəsinə gəlməsi, Orta ġərqdə Ərəb baharı 
hadisələri və Qərbin uğursuzluğu, Suriya, Ġraqda terror qruplaĢmalarının fəallığı, neft mənbələrini ələ 
keçirilməsi, tranzit xəttlərinə nəzarət, Ukraynadakı daxili böhranlar ABġ-ın zəruri gücünün olma-

dığını və adı çəkilən regionlarda güc boĢluğunun olduğunu sübut edir. 
Orta ġərqdə Ərəb baharı səbəbindən meydana gələn dəyiĢiklik və regionda yaranan güc 

boĢluğunu doldurmağa yönələn cəhdlər müxtəlif dövlətlərarası toqquĢmalara səbəb olmaqdadır. Bu 
səbəbdən regionda stratejik güc mübarizəsi müĢahidə edilir. Orta ġərqdəki hadisələrə nəzər yetirdikdə 
ABġ mərkəzli tək qütblülüyün artıq effektiv olmadığını, bu regionda baĢqa dövlətlərin söz sahibi 
olduğu nəzərə çarpır. Bu dövlətlər hər nə qədər ABġ-ın təkqütblülüyünə qarĢı çoxqütblü bir sistemə 
nail olmağa çalıĢdıqlarını ifadə etsələr belə, belə ittifaqlar bir qayda olaraq ABġ-a qarĢı bir qütb for-

malaĢdırırlar. Bu da güc mübarizəsinin ikiqütblü bir struktura transformasiya etdiyini sübut edir [3, 
115]. 

Soyuq müharibənin baĢlanğıcını izah edən Kenneth Waltz əsas diqqəti soyuq müharibənin kim 
tərəfindən baĢladığına deyil, nə ilə baĢladığına yönəltməyin vacib olduğunu qeyd edir. Tarixə nəzər 
saldıqda soyuq müharibəni nə ABġ, nə də Sovet Ġttifaqı baĢlatmıĢdır. Sistemdə bir güc boĢluğu 
mövcud idi və bu güc boĢluğunun doldurulması zəruri idi. Bunun üçün də, o dönəmin iki ən böyük 
gücü ön plana çıxırdı. Dolayısı ilə, bugünki sistemə nəzər yetirdikdə soyuq müharibənin əvvəlindəki 
güc boĢluğunun hazırda mövcud olduğunu, iki sistemin bu vı ya digər dərəcədə bənzərlik təĢkil 
etdiyini deyə bilərik. 

11 sentyabr hadisəsindən sonra ABġ-ın daxildə və xaricdə təhlükəsizlik tədbirləri alması, ABġ-ın 
iqtisadi gəlirlərinin böyük bir hissəsinin hərbi xərclərə yönəlməsinə səbəb olmuĢdur. Bu isə, ABġ 
üçün iqtisadi cəhətdən bir sıra problemlərə gətirib çıxarmıĢdır. ABġ-ın 11 sentyabr hadisəsindən son-

ra Əfqanistan və Ġraqa müdaxiləsi və ya maraqlarına nail olmaq üçün sərt gücə müraciət etməsi 
beynəlxalq aləmdə imicinə mənfi təsir göstərmiĢdir. Digər tərəfdən, 11 sentyabr hadisəsindən sonra 
ABġ dünya düzənini yenidən formalaĢdırmaq üçün bir sıra addımlar atmıĢdır. Amma bu addımları 
atarkən ABġ-ın digər dövlətlərin maraq və mənafelərini nəzərə almaması, onlarla hesablaĢmaması 
böyük dövlətlərdə narahatçılıq və sonda narazıçılığa səbəb olmuĢdur. ABġ-ın beynəlxalq sistemdə 
digər dövlətləri nəzərə almadan yalnız öz mənafeləri baxımından çıxıĢ etməsi beynəlxalq sistemdə 
qeyri-sabitlik və qeyri-müəyyənlik yaratmıĢdır. Bu qeyri müəyyənlik isə, ABġ-ın gücünü zəiflədərək 
digər dövlətlərin qeyri-sabit Ģəraitdən istifadə edərək güclənməsinə səbəb olmuĢdur. Rusiya və Çin 
Asiya və Sakit Okean regionunda ABġ-ın zəifləməsindən istifadə edərək güclənən dövlətlərdir. Çin 
və Rusiyanın tərəfdaĢlığının bir sıra səbəbləri mövcuddur. Bu səbəblərdən ən önəmlisi ABġ-a qarĢı 
ümumi mövqe ilə bağlıdır. NATO-nun ġərqi Avropa və Qara dəniz hövzəsinə doğru geniĢlənməsi 
cəhdləri bu tərəfdaĢlığı daha da möhkəmləndirmiĢdir. Çinin ən çox narahat olduğu məsələlərdən biri 
ABġ-ın insan hüquqları sahəsində Çinə təzyiq göstərərək daxili siyasətinə müdaxiləsidir. ABġ-ın 



67 

 

təhlükəlisizlik və insan hüquqlarını bəhanə edərək Tayvanla bir sıra sahələrdə, xüsusən, hərbi sahədə 
əməkdaĢlıq edir. Rusiya və Çinin ġanxay Əməkdalıq TəĢkilatı çərçivəsində əməkdaĢlığı iki dövlət 
arasında sərhəd problemləri həll tapdıqdan sonra mövcud sistemin əhəmiyyətli Ģəkildə dəyiĢməsinə 
səbəb olacaqdır. ABġ-ın Çin əleyhinə Tayvana dəstək verməsi ilə bərabər ASEAN-nın regionda siya-

si və təhlükəlisizlik kimliyinin güclənməsi, ABġ-ın Vyetnam ilə yaxın münasibətləri, neft və təbii qaz 
mənbələri səbəbindən Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə əməkdaĢlıq vasitəsilə Çinə qarĢı alternativlik 
mənimsəməsi, Hindistan və Yaponiya kimi dövlətlərlə tərəfdaĢlığı rəsmi Pekini narahat edən 
məsələlərdir. ABġ Hindistan ilə bir sıra sferalarda yaxından əməkdaĢlıq edir. Hindistan ilə sərhəd 
problemləri olan digər tərəfdən Pakistan-Hindistan konfliktində üçüncü tərəf missiyasını üstlənən Çin 
bu məsələdən narahatlıq duyur [4, 56]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ABġ-ın ayrı-ayrı regionlarda Rusiya və Çini müxtəlif vasitələrlə 
sıxıĢdırması birtərəfli deyil. Bu iki dövlətin təmsil olunduğu ən effektiv birlik olan ġanxay 
ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı Ġranı müĢahidəçi ölkə statusu ilə qəbul etdiyi halda, ABġ-a belə bir statusu 
verməkdən imtina etmiĢdir. Hətta, Astana zirvəsində (2005) ABġ-ın ġanxay ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı 
torpaqlarındakı bütün hərbi bazalarına mərhələli olaraq son verməyi tələb etmiĢdir. Region dövlətləri 
ABġ-ın bu və ya digər dərəcədə səsbəb olduğu rəngli inqlablardan ehtiyat edərək Rusiya və Çinlə 
əməkdaĢlığa üstünlük vermiĢdir. Özbəkistan öz ərazisində olan K2 hərbi bazasından ABġ-ın 
çəkilməsi tələbi də bununla bağlı idi. 

Orta ġərqdə mövcud olan qeyri-sabitlik ayrı-ayrı dövlətlərin diqqətini Mərkəzi Asiyaya yönəlt-
miĢdir. Ġqtisadiyyatın böyüməsi ilə enerjiyə olan tələbi artan Çin ABġ-ın effektiv olduğu bölgələrdə 
dövlətlərlə enerji sahəsində əməkdaĢlığa maraq duyur. Orta ġərq, Mərkəzi Asiya və Latin Amerikası 
ölkələri ilə enerji sahəsində əməkdaĢlıq edərək ABġ-ın gücünü, əməkdaĢlıq etdiyi ölkələrin ABġ-dan 

asılılığını və özünün enerji baxımından ABġ-dan asılılığını azaltmaqdır. 
Çinin hərbi strategiyasından bəhs edən «ağ sənəd» ABġ-ın Asiya-Sakit Okean mərkəzli 

təhlükəlisizlik doktinasına cavab xarakterli idi. Sənəd Çinin aktiv müdafiə siyasətini əhatə edirdi. 

Sənəddə Çinin müdafiə siyasətinin prioritetləri — okeanlar, kosmos, nüvə gücü, kiber təhlükəlisizlik 
müəyyən edilmiĢdir. Cənub Çin dənizindəki münaqiĢəli adalar səbəbindən ABġ Çini sıxıĢdırıb 
qonĢuları ilə münasibətlərini gərginləĢdirərək regiondakı vəziyyəti Pekinin əleyhinə dəyiĢməyə 
çalıĢır. Sənəddə bu vəziyyət nəzərə alınaraq təkcə dəniz qonĢularının provokativ hərəkətlərinə qarĢı 
deyil, Cənubi Çin dənizi ilə bağlı problemlərdə Çinin aktiv siyasət yürüdəcəyini bildirilirdi. Sənəddə, 
həmçinin, qeyd edilir ki, Çin ona hücum çəkilmədiyi müddətcə baĢqalarına hücum çəkməyəcəkdir. 
Lakin, hərbi hava qüvvələrinin yalnız Çin torpaqlarını müdafiə etməyəcəyi də qeyd edilmiĢdir. Çin, 
eyni zamanda ABġ-a qarĢı region ölkələri ilə hərbi təhlükəsizlik və əməkdaĢlıq sahəsində ortaq 
addımlar atmaqdadır. Bu cəhdlərin reallaĢması üçün Çin regiondakı böyük dövlətlər ilə beynəlxalq 
sistem səviyyəsində Qərb blokuna qarĢı birləĢməyə çalıĢmaqdadır. 

Təkqütblü sistemlə bağlı narahatlıqlar Rusiya rəsmilərinin ifadələrində də öz əksini tapmıĢdır. 
Rusiya rəsmiləri ABġ-ın təkqütblü dünya düzəni yarat cəhdləri ilə bağlı tənqid edirlər. 43-cü Münhen 
Təhlükəlisizlik Siyasəti Konfransında V. Putin bildirirdi ki «müasir dünya siyasətində bir dövlətin 
təkcə hegemoniyası qəbul edilməzdir. ABġ beynəlxalq siyasəti daxili siyasət kimi qəbul edib, öz 
maraqlarına uyğun dünya düzəni formalaĢdırmağa çalıĢır». Putinin ifadələrindən də göründüyü kimi, 
ABġ-ın təkqütblü düzəni davam etdirmə cəhdləri artıq beynəlxalq problemlərin həllində effektsizdir. 
Artan enerji tələbi ABġ-ın iĢğalçı imic qazanmasına səbəb olmaqdadır. ABġ-ın Asiya və Sakit Okean 
regionunda aktiv siyasətindən narahat olan yalnız Çin və Rusiya deyil, artıq Pakistan, Ġran, habelə, 
ABġ-ın müttəfiqi Hindistandır. Bu vəziyyət regiondakı dövlətlərin daha da güclənməsi ilə ABġ-a 

qarĢı bloklaĢmasına gətirib çıxara bilər. Yəni, beynəlxalq sistemin balanslaĢdığını və nəhayət 
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ikiqütblü sistemə çevriləcəyi haqda proqnoz verə bilərik. 
Nəticə etibarilə, beynəlxalq sistemin gələcəyi ilə bağlı nə qədər proqnoz, araĢdırma və analizlər 

mövcud olsa belə, bu tədqiqatlar sistemin qeyri-müəyyənliyini aradan qaldırmağa qadir deyil. 
Beynəlxalq sistemdə bir çox böyük gücün olması, müxtəlif təhlükəsizlik zonaları, alt təhlükəsizlik 
bölgələri, mövcud və formalaĢmaqda olan regional güclərin çoxluğu bir sıra araĢdırmalara Ģübhə 
doğurur. Beynəlxalq sistemin mövcud vəziyyəti və xarakteristikası ilə bağlı hazırda bir sıra 
tərəddüdlərin, fikir ayrılıqların və qeyri-müəyyənliyin olduğu təqdirdə onun sabahı ilə bağlı konkret 

mülahizələr irəli sürmək bir qədər çətindir. Beynəlxalq sistemin belə təbiəti, onu daim tədqiqatların 
mərkəzində saxlayır. Digər tərəfdən, bugünki beynəlxalq münasibətlərdə baĢ verən hadisə və 
proseslər sistemin təkqütblü lakin çoxmərkəzli olduğunu deməyə haqq qazandırır. Beynəlxalq sis-

temdə qütblülük səviyyəsində hərhansı bir dəyiĢiklik olsa belə, böyük güclərin siyasi fəaliyyətləri, 
onların beynəlxalq sistemdə bu və ya digər hadisəyə verdiyi reaksiyadan asılı olaraq hesab edirəm ki, 
bu dəyiĢikliyin yaxın zamanda olacağını demək çətindir. 
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BEYNƏLXALQ HÜQUQ PRĠNSĠPLƏRĠNĠN BEYNƏLXALQ 

MÜNASĠBƏTLƏRƏ TƏSĠRĠ 

 

Bu gün beynəlxalq münasibətlər sahəsi cəmiyyətdə ən vacib məsələdir. Dövlətlərin tarixi boyun-

ca beynəlxalq münasibətləri idarə edən müəyyən nümunələr, qaydalar, sistemlər inkişaf etmişdir. 
Beynəlxalq münasibətlərin vəziyyəti haqqında göstəricilərindən biri də təsir faktorudır. Bu məqalə 
müasir beynəlxalq münasibətlərə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən beynəlxalq hüququn müəyyən prin-

siplərinin təhlili ilə bağlıdır. 
Açar sözlər: beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq hüququn prinsipləri, ərazi bütövlüyü, toxunul-

mazlıq, dövlət, beynəlxalq münasibətlərin iştirakçıları. 
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INFLUENCE OF THE PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW 

FOR INTERNATIONAL RELATIONS 

 

Today, the sphere of international relations is the most urgent topic in the society. Throughout 

the history of states, certain patterns, rules, systems that drive international relations have developed. 

One of the indicators of the state of international relations are the factors of influence. This article is 
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devoted to the analysis of certain principles of international law, which significantly affect modern 

international relations. 

Keywords: international relations, the principles of international law, territorial integrity, invio-

lability, the state, participants in international relations. 
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ABġ-ÇĠN MÜNASĠBƏTLƏRĠNDƏ MÜASĠR PARAMETRLƏR 

 

Məqalədə müasir dünya siyasətinə təsir edən və geniş məzmunlu hadisələrin içərisində mühüm 
əhəmiyyətə malik ABŞ-Çin münasibətlərinin müasir parametrləri araşdırılır. Bu istiqamətdə - müna-

sibətlərin fonunda ayrı-ayrı dövlətlərin həm adıçəkilən dövlətlərə, həm də regiona təsir mexanizmləri 
açıqlanır. Eyni zamanda gələcəkdə iki dövlət arasında əlaqələrin bütün spektrləri, inkişaf dinamikası, 
perspektivləri və beynəlxalq nizama verəcəyi töhfələr geniş analiz olunur. 

Açar sözlər: Çin, ABŞ, Donald Tramp, Si Zinpin, Qərbi Sakit regionu, Fukidid tələsi, rəqabət, 
strategiya, müharibə. 
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CONTEMPORARY PARAMETERS IN US-CHINESE RELATIONS 

 

The article explores the contemporary parameters of US-Chinese relations which influence con-

temporary world politics and have great importance. In this sense, the influence of other states to 

these states and region is explained. At the same time, all dimensions of the relations between two 

states in the future, development process, perspectives and contributions to international order are 

analyzed. 
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2008-ci ilin dünya maliyyə böhranı ABġ iqtisadiyyatına öz təsirini göstərərkən hərbi xərclərin 
çoxluğu və iĢsizliyin artması durğunluğun yaranması ilə nəticələndi. Böhranın ardından rəsmi statis-

tikaslar ABġ-da təqribən 25 milyon iĢsiz olduğunu göstərirdi [15]. B. Obamanın daxili siyasətdə is-

lahatlar aparması qismən effektiv təsir bağıĢlasa da, ciddi dəyiĢikliklərə səbəb olmadı. Demokratların 
seçkiləri uduzması ilə sosial-iqtisadi sahədə aparılan islahatlar öz aktuallığını itirməyə baĢladı. Yeni 
prezident D. Trampın vədlərindən biri kapitalın daxilə yönəldilməsi və dünyanın bir çox nöqtəsinə 
yayılmıĢ transmilli Ģirkətlərin ölkəyə qayıtması ilə iqtisadiyyatın dirçəldilməsi idi. Onun iqtisadi və 
rifah problemlərini həll etmək üçün yeni xətt götürəcəyi düĢüncəsi bir qədər inam yaratsa da, az sonra 
bu vədlər öz ciddiliyini itirməyə baĢladı. Trans-Sakit ƏməkdaĢlığından geri çəkilmə, Paris iqlim 
müqaviləsini imzalamama kimi addımlar böyük narazılıqlarla qarĢılandı. Milli iqtisadiyyatın 
gücləndirilməsi ilə bağlı bu üsul və vasitələr hal-hazırda özünü ciddi Ģəkildə doğrultmamaqla bərabər, 
açıq bazar prinsipləri və demokratiya kimi universal normaları da kölgədə qoyur. Böhrandan sonra 
formalaĢan Ģərtlər ABġ-ı ona vadar edirdi ki, daxildəki iqtisadi balansı qorumaq üçün xarici dö-
vlətlərin iqtisadi və siyasi mexanizmləri ilə mübarizə aparsın: onlarla anlaĢsın, ya da onlarla konfliktə 
girsin. Nəhəng sənayeyə malik bir ölkə kimi onun enerji mənbələrinə olan artan tələbatı, milli 
təhlükəsizlik prinsiplərindən irəli gələn xarici fəaliyyətləri ABġ-ın daxili və xarici həyatını daha 
dinamik, daha çoxĢaxəli edir. ABġ bu səbəblərə bağlı olaraq hazırki çoxqütblü dünyada bir neçə re-

gional güclə üz-üzə gəlir. Bunların içərisində onun müttəfiqləri, eləcə də rəqibləri var (AB, Rusiya, 
Çin). Bu üç əsas aktordan iqtisadi inkiĢaf tempinə və siyasi təsir vasitələrinə görə ən nəzərəçarpanı 
Çin hesab olunur. Yeni hökumət daxildəki böhranın səbəblərini araĢdırarkən bu kimi xarici ölkə və 
qüvvələri hədəfə qoyur. Təsadüfi deyil ki, 2025-ci ilə verilən proqnoza görə Asiya blokunun ümumi 
istehsalı Atlantik blokunun ümumi istehsalını geridə qoyacaq [2, s. 172]. Beləliklə, qərbin cazibədar-

lığını getdikcə digər alternativlərə verməsi fərqli perspektivlərin meydana gəlməsinə səbəb olacaq. 
Çinin getdikcə əlveriĢli bazara çevrilməsi, istehsaldakı artım göstəricilərində rəqib tanımaması və 

regional maraqlarını gizlətməməsi onu beynəlxalq münasibətlərin faktiki oyunçusuna çevirir. Çin də 
özündən on minlərlə kilometr uzaqlıqda olan ölkələrə yatırımlar qoyur, qonĢu ölkələrlə iqtisadi 
əməkdaĢlığın həcmini artıraraq həm mənfəət götürür, həm də təhlükəsizlik və diplomatiya sahəsində 
ciddi nailiyyətlər əldə edir. Çin öz görüĢ dairəsini daha da artıraraq Orta ġərq, Afrika, Orta Asiya, 
Latın Amerikası kimi regionlara sürətlə nüfuz edir, üçüncü dünya ölkələrinə investisiya qoyur, bəzən 
isə bölgədə vasitəçi rolunu oynayır. Ġstər-istəməz bu uğurlu və sürətli irəliləyiĢ onu diqqət mərkəzinə 
qoyur: o, superdövlətin baĢlıca rəqibinə çevrilir. Tramp xaricə qapalı milli siyasət izləsə də, hakimiy-

yətə gələn andan etibarən Çinə aid fikirlərini beynəlxalq ictimaiyyətdən gizlətmədi. Ölkəsini iqtisadi 
cəhətdən geriyə aparan baĢlıca səbəb kimi Çin dövlətini və onunla əməkdaĢlıqda olan qlobal Ģirkətləri 
hədəf göstərdi. Çini maliyyə oyunları və gizli ticarət taktikaları tətbiq edən ölkə kimi təqdim etdi [8, 
s. 12]. Daha da irəli gedərək - ona qarĢı yüksək ticarət rüsumları tətbiq edərək iqtisadi əlaqələrin 
pisləĢməsinə səbəb oldu. Bu cür kəskin addımlar siyasi əlaqələrin inkiĢafına da kölgə salırdı. Siyasi-
diplomatik müstəviyə keçən kriz rasional davranıĢ kimi qəbul edilmədi, eyni zamanda belə bir krizin 
bütün dünyaya təsir göstərəcəyi mesajı da verildi. Rəsmi qurumlardan gözlənilən cavab həmlələri 
gecikməsə də, Çin təmkinli siyasət apararaq böhranın böyüməsinə əngəl olurdu. Konfliktin açıq 
mərhələyə keçmək təhlükəsi bu həssas mühitdə öz aktuallığını qoruyub saxlayırdı. Ancaq belə bir 
konfliktin baĢ verməsi üçün iki tərəfin də kifayət qədər səbəbləri olmalıdır ki, strateji araĢdırma və 
analizləri dəyərləndirmədən bu barədə qəti fikir söyləmək çətindir. 

ABġ hakimiyyətinin proteksionist davranıĢı və Çinin region, sonra isə bəlkə dünya haqqındakı 
dərin strategiyaları onların yaxın tarixdəki mövqeləri ilə bağlı ziddiyyətli məqam yaradır. ABġ 
bilinənin əksinə olaraq qlobalizm tendensiyasından qaçır, Çin isə arxa planda iqtisadi və hərbi uğur-
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larını geniĢləndirərək söz sahibi olmağa çalıĢır. Cənubi Çin dənizində aparılan hərbi təlimlər bölgənin 
gələcəyini təhlükəyə ataraq, münasibətlərin kəskinləĢməsinə gətirib çıxarır. Bu vəziyyət Çinin qonĢu-

larını narahat etdiyindən onlar ABġ-la yaxınlaĢma strategiyasını gözdən keçirmək məcburiyyətində 
qalırlar. BaĢ verəcək hər hansı konfliktoloji vəziyyət Çinin qonĢularında elə təəssürat yaradır ki, onlar 
yaxınlaĢmaqda olan təhlükəyə görə iki qütb arasında seçim etməlidirlər. KeçmiĢ tarixi əlaqələrdən 
Çin qonĢularının nəzərində dost ölkə kimi qalmayıb. Eyni zamanda Çinin qonĢuları ilə isti münasi-
bətlərdən qaçması da onun haqqında müsbət fikirlərin yaranmasına əngəl olur. Son zamanlar artan 
iqtisadi uğurları və siyasi ambisiyaları onu qonĢularının gözündə daha da təhdid mənbəyinə çevirir. 
Çinin bölgə müttəfiqləri barmaqla sayılacaq qədər azdır. Myanma, Kamboca, Laos kimi ölkələr Çinə 
yaxınlıq etibarilə fərqlənir. ASEAN kimi qərb ölkələrinin (ABġ, Avstraliya) söz sahibi olduğu təĢki-

latlarda Çin həmin müttəfiq dövlətlərdən təĢkilatın qərar vermə prosesinə təsir göstərmək üçün isti-
fadə edir [5, s. 3]. Çin qonĢu ölkələrə investisiya qoymaqla onları iqtisadi və siyasi mənada özünə 
yaxınlaĢdırmağa çalıĢır. Bəzi region ölkələri ona məsafəli davransa da, münasibətlərin pozulması 
tərəfdarı deyillər. Çünki iqtisadiyyatlarının Çindən asılı olduğunu baĢa düĢürlər. Çinə məsafəli 
yanaĢan bölgə ölkələri isə kifayət qədər çoxdur. Onun daha geniĢ mənada müttəfiqləri sırasına Rusi-
ya, Ġran, ġimali Koreya daxildirsə, ABġ-ın təkcə regional müttəfiqləri olaraq Hindistan, Yaponiya, 
Cənubi Koreya, Tayvan, Filippin, Ġndoneziyanı göstərmək olar. Yəni geosiyasi vəziyyətin Çin üçün o 
qədər də ürəkaçan olmadığını söyləmək düzgün olardı. Eyni zamanda Çin bir çox hərbi imkanlara, 
həm də kifayət qədər inkiĢaf etmiĢ nüvə texnologiyasına sahibdir. Ġqtisadi böyümə onun hərbi poten-

sialının daha da güclənəcəyini danılmaz edir. ABġ-ın ―əhatələmə siyasəti‖ onun Qərbi Sakit re-

gionundakı müttəfiqlərini Çinə qarĢı qoyur. Regionda baĢ verə biləcək belə bir qarĢıdurma ABġ-a, 

dolayısı ilə qərb dünyasına sərf edəcəkdir. Bu gün Avropa və ABġ üçün ən böyük təhdid məhz Çin-

dir. Çin bazarı qərb bazarlarını oyundan kənar edərək möhkəmlənmək arzusundadır. Hətta Çin ABġ 
vətəndaĢları üçün də istehlak bazarı rolunu oynamağa davam edir. Bununla yanaĢı Çində sosial rifah 
səviyyəsi, istehsal mallarının dünya bazarındakı eynitipli məhsullardan keyfiyyətcə daha aĢağı ol-

ması, Çin pulunun süni ĢiĢirdilməsi kimi iqtisadi boĢluqlar onun zəif tərəflərindən bir neçəsidir. ABġ-

Çin qarĢıdurması necə nəticələnəcək, bunu bilmək üçün bu qarĢıdurmanın dünyaya nə qazandıracağı 
və ya itirəcəyi yönündə analiz aparılmalıdır. Əlbəttə ki, müharibə katastrofik bir hadisə olduğundan 

heç kəs müharibə baĢ verməsini, dünyanın fəlakətə sürüklənməsini istəməz. Açıq münaqiĢənin baĢ 
verməməsi üçün xeyli arqumentlər var ki, bu halda bütün dünyanın gələcəyi riskə girmiĢ olacaqdır. 
Aralarında olan yarım trilyon dollarlıq ticarət həcmi, hər iki ölkənin nüvə silahına, uzunməsafəli raket 
texnologiyasına sahib olmağı, ABġ-da on minlərlə çin kökənli vətəndaĢların yaĢamağı - bütün bunlar 
açıq münaqiĢənin böyük risklər daĢıyacağı faktını ortaya qoyur. Bunlarla yanaĢı, qərbin silah lobbiləri 
istehsal etdikləri son texnologiyaya malik müasir avadanlıqları dünya bazarına çıxarmaq istəyir [6, s. 
8]. Bunun üçün yeni münaqiĢə ocaqlarına ―tələbat‖ yaranır. Həmin lobbilər kifayət qədər özünə yer 
etmiĢ və hətta hökumətin qərarlarına təsir edəcək nüfuza malikdir. Son zamanlar ABġ-Çin arasında 
olan gərginlikdən bu məqsədlərlə istifadə edən qüvvələrin də varlığı inkaredilməzdir. QarĢıdurma 
mühitinin dərinləĢməsi bu qüvvələrin maddi maraqlarını daha da qabardır. Digər bir tərəfdən bu cür 
amillər qarĢıdurmanın süni xarakter daĢıdığını və qəsdən qızıĢdırıldığı variantlarını da müzakirə 
mövzusuna çevirir. 

ABġ-ın Çinlə qarĢıdurma yaĢaması üçün möhkəm iqtisadi səbəbləri var. Ġstehsalmərkəzli 
böyümə, "açıq qapıları" gözləyən investisiya kütləsi, alternativ maliyyə və birja mərkəzlərinin 
qurulması, dünya bazarına əlveriĢli giriĢi ―yatan əjdahanın oyanması‖nı qaçılmaz edir. ABġ bu 
iqtisadi yüksəliĢin qarĢısına keçmək üçün bütün alternativ yolları dəyərləndirir. Bunun üçün fərqli 
metodları özündə birləĢdirən strategiya iĢlənib hazırlanmaqdadır. YumĢaq gücdən istifadə, regionda 
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süni konfliktlərin yaradılması həmin strategiyanın tərkib hissələridir. Məsələyə bu aspektdən 
yanaĢdıqda Qərbi Sakitdə baĢ verən proseslərin arxasında ABġ-ın olduğu düĢünülür ki, bu da obyek-

tiv qarĢılanmaya bilər. Bəzi ekspertlərin fikrinə görə isə soyuq müharibə artıq çoxdan baĢlayıb, ancaq 
qapalı fazada öz varlığını davam etdirir [1, s. 92]. Dediyimiz kimi, ABġ-ın Çinlə münaqiĢəyə girməsi 
üçün kifayət qədər səbəbi var, amma o, birbaĢa və açıq münaqiĢə Ģəklində olacağı mənasına gəlmir. 
ABġ-ın yuxarıda qeyd etdiyimiz strategiyası birbaĢa və açıq münaqiĢə variantının alternatividir. 
Həmin yanaĢmanın müdafiə etdiyi fikirləri davam etdirsək, ortaya çıxır ki, ABġ açıq münaqiĢə 
istəmir. Bu nəticənin reallıqlarla uzlaĢdığını görmək heç də çətin deyil. ABġ-ın hərbi xərclərə ayırdığı 
büdcə faizlərinə görə dünyada lider olduğunu bilirik. Onu ikinci sırada Çin izləyir. Ancaq bu, aradakı 
hərbi büdcə fərqinin böyüklüyünü dəyiĢdirmir (ABġ-ınkı təqribən dörd dəfə çoxdur) [14]. Orta 

ġərqdə hərbi və siyasi maraqları ABġ-ı ona vadar edir ki, yeni münaqiĢə ocağına daxil olmasın, hərbi 
büdcəsinə qənaət etsin və ölkədaxili sosial-iqtisadi rifahı gücləndirsin. Bu o demək deyil ki, ABġ-ın 
Çinlə müharibə etməyə artıq potensialı qalmayıb. Çində də baĢa düĢürlər ki, ABġ asan rəqib deyil. 
Çünki ABġ 1950-ci illərdən bu yana qlobal idarəetmə təcrübəsinə sahib və əsrin sonunda rəqib 
fövqəldövləti məğlub edərək ikiqütblü sistemə son qoyan real gücdür. Önəmli məqam budur ki, Çin 
beynəlxalq aləmə açılmaq üçün hələ ―yeni addımlar‖ atır. ABġ isə qeyd etdiyimiz kimi çoxdan bu 
təcrübəyə yiyələnmiĢ və möhkəm istehkama malik böyük bir sistemdir. Əsas nöqtələrə toxunsaq, 
ABġ-da açıq münaqiĢə variantına ciddi yanaĢmırlar; o, həm Çinlə əməkdaĢlığa, həm də onu 
sıxıĢdırmağa davam edir, Qərbi Sakitdə Çinin arbitrajlığını qəbul etmək istəmir, bölgədəki müt-

təfiqlərinin köməyi ilə hadisələri kənardan idarə etmək və lazım olduğunda süni gərginlik və manip-

ulyativ vəziyyətlər yaratmağa çalıĢır. 
Çin ABġ-la əlaqələrin qarĢılıqlı fayda və sülh prinsiplərinə dayanan modelini dəstəkləyir. Qlobal 

idarəçiliyin tənzimlənməsində və məsuliyyətin bölüĢdürülməsində bu iki ölkə aparıcı hesab olunur. 
Hazırda dünyada mövcud olan müharibə, aclıq və s. kimi ümumbəĢəri problemlərin həllində hər iki 
ölkənin də açar rolu oynadığı məlumdur. Ona görə də aralarındakı qarĢıdurma nəinki öz siyasətlərini 
müstəqil Ģəkildə aparmalarına mane olur, eyni zamanda dünyanın gələcəyini də təhlükədə qoyur. 
Qlobal problemlərin həlli və qlobal idarəçilikdə məsuliyyətin bölüĢdürülüməsi ilə bağlı məsafəli 
yanaĢmaları Çinin düĢmənlərinə fürsətlər qazandırır [7, s. 22]. Neytral tərzini qoruyan Çinin arxa 
planda güclənməsinə daha çox fokuslanması baĢa düĢüləndir. Qlobal səviyyədə düĢünmək bəlkə də 
Çin üçün hələ tezdir. O, regional maraqlarının reallaĢması üzərində daha çox dayanır və bunu bir neçə 
formada həyata keçirir. Çin iqtisadi və enerji təhlükəsizliyini qorumaq üçün qərbdəki quru 
nəqliyyatına xüsusi diqqət göstərir [3, s. 102]. Bu ərazilər daima terror təhlükəsi ilə üz-üzə olduğun-

dan onun zəif nöqtələrindən biri hesab olunur. BaĢ verən terror aktları, etnik və dini konfliktlər bəzən 
xarici qüvvələr tərəfindən dəstək verilməklə və qızıĢdırılmaqla Çinə qarĢı istifadə olunur. Bunun üçün 
Çin bölgədəki müttəfiqləri ilə təhlükəsizlik sferasında əməkdaĢlığı gücləndirir, hərbi təlimlərin mi-

qyasını daha da artırır. Eyni zamanda adalara iddia etməklə özünün su hövzələrinə olan çıxıĢ imkan-

larını da qorumağa çalıĢır və qonĢu ölkələrin maraqları ilə toqquĢduqda hərbi-dəniz imkanlarından 
istifadə etməklə güc nümayiĢ etdirir. Çinin cənub-Ģərqində dənizdən keçən ticarət və səyahət yol-

larının əhəmiyyəti buranı mübarizə məkanına çevirir. Həmçinin cənubda Malakka boğazına çıxıĢ 
tapmağın yollarını axtaran Çin burada da ABġ və onun bölgə müttəfiqlərinin maraqları ilə toqquĢur. 
Çin istər siyasi, istərsə də iqtisadi məsələlərdə ABġ-ın oyun qaydalarına tabe olmaq istəmir. ABġ onu 
―sükan arxasına‖ dəvət etsə də, Çin beynəlxalq nizamı idarə edən bu dövlətə tam güvənmir desək 
yanılmarıq. Böyük ehtimalla hesab edir ki, həmin vasitələrlə ABġ onu öz təsir dairəsinə salmağa 
çalıĢır. Bir tərəfdən də Çin ġanxay ƏməkdaĢlığı, BRĠCS kimi forumlarla öz oyun qaydalarını irəli 
sürür. Bu da qarĢıdurmanı qaçılmaz edən əsas nöqtədir. Trampın Çini hədəf göstərməsi, ona qarĢı 35-
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45 %-li gömrük vergisi tətbiq etməsi həm münasibətləri qırılma nöqtəsinə gətirdi, həm də daxildən də 
narazılıqla qarĢılandı [9, s. 16]. Bu cür ənənəvi məhdudlaĢdırma siyasəti Çindən savayı, ABġ-ın 
özünə də yaxĢı Ģeylər vəd etmir. Əvvəla, hər iki ölkə iqtisadiyyatı qarĢılıqlı mənfəətə əsaslanan iri-
həcmli dövriyyəyə malikdir. Bu cür məhdudlaĢdırma hər iki ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərir, 
üstəlik, Çini alternativ bazar axtarmağa sövq edir. Çinin qlobal sərmayə Ģirkətlərilə əlaqələri kifayət 
qədər inkiĢaf etmiĢ səviyyədədir. Bu yaxınlaĢmaya töhfə verən amillərdən biri də Trampın onları eyni 
mövqedə görməsidir. Əgər həmin Ģirkətlər investisiyanı ABġ-ın əvəzinə Çinə qoysalar, burada 
qazanan Çin və Ģirkətlər, itirən isə ABġ olacaqdır. Ġqtisadi reallıqlar nəzərə alındıqda Tramp kabinet-

inin tənqid olunmasının baĢlıca səbəblərindən biri budur. ABġ hökumətinin belə dayaz strategiyaları 
Çin üçün siyasi fürsətlər yaradır. Çinin soyuqqanlı yanaĢması bu fürsətlərin dəyərləndiriliməsində 
tamamlayıcı rol oynaya bilər. Trampın bu mövqeyi Çini məhdudlaĢdırmır, əksinə ona əlavə fürsətlər 
qazandırır. Bunu öz lehinə istifadə etməklə Çin bəlkə də Trampı nəzarətə almağın yollarını axtarır. 
ABġ-ın qarĢısında güclü bir rəqibin olduğu inkar olunmur, bu rəqibin qarĢısına keçmək üçün Tramp 
kimi populist bir liderin apardığı siyasət əhalidə və akademik mühitdə inam yaratmır. Lakin nəzərə 
almalıyıq ki, qərb demokratiyalarında, xüsusilə ABġ-da hakimiyyətdə kimin olmasından asılı olma-

yaraq, dərin strateji analizlər aparan və beyin mərkəzləri adlandırılan siyasi institut və düĢüncə 
quruluĢları mövcuddur ki, qəraralma prosesində onların müstəsna əhəmiyyəti xüsusi qeyd olun-

malıdır. Yəni arxa planda kifayət qədər böyük baza və strateji dərinlik durur. Bu amil Trampı sadəcə 
siyasi fiqur kimi xarakterizə etməyə imkan verir. Çünki ABġ-ın xarici siyasət qərarlarının qəbul 
edilməsində sadəcə bir qüvvənin rol oynadığını demək sadəlövhlük olardı. Xarici siyasət qərarlarının 
qəbulunda həmin quruluĢlar prezidentə nə dərəcədə təsir göstərəcək, bu, gələcək tarixi dövr ərzində 
özünü büruzə verəcək. ġimali Koreya amili də regionda təzyiqin artmasına təsir göstərir. Tramp 
müharibə variantının da masada olduğunu, lazım olsa onu da dəyərləndirəcəklərini açıqca ifadə etdi. 
Bunun da reallığa nə qədər uyğun olub-olmadığı müzakirə olunur. Nüvə silahından istifadə olunmasa 
belə, aparılacaq müharibə yenə də çox dağıntılarla nəticələnəcəkdir. Hərbi imkanlar baxımından üs-

tün olsa da, müharibə Ģübhəsiz ABġ-ın da güc itirməsinə səbəb olacaq. QütbləĢmənin güclənməsi ye-

ni dünya müharibəsinə belə Ģərait yarada bilər. Bu səbəbdən açıq münaqiĢə variantı hər iki tərəf üçün 
real və sərfəli görünmür. 

ABġ təhlükəsizlik siyasətində beynəlxalq terrorizmlə mübarizə və Rusiya ilə münasibətlərə 
öncəlik verirdisə, artıq Çini balanslaĢdırma siyasəti də bura əlavə olunur [9, s. 25]. Çinin böyüməsi 
illuziya yox, birbaĢa reallıqlarla bağlıdır: ən böyük ticarət həcmi, ən böyük istehsal, orta sinifin 
getdikcə varlanması amili, ən çox patent müraciətinin edilməsi, kosmik texnologiya, avtomobil, süni 
zəka istehsalı - bütün bunlar Çinə məxsusdur. Harvard Universitetindən olan siyasi elmlər üzrə pro-

fessor Graham Allison ABġ-Çin rəqabətinin gələcəkdə hansı Ģəkil alacağını analiz edərkən ―Fukidid 
tələsi‖ (Thucydides trap) fenomenindən istifadə edir [10]. Bu anlayıĢın mahiyyəti odur ki, beynəlxalq 
sistemdə iqtisadi, siyasi və strateji mənada yüksəliĢə keçən bir aktor, hal-hazırda hakim mövqedə olan 
dövlət və ya dövlətlərin həyəcan təbili çalmasına səbəb olur. Yüksələn gücə qarĢı gəlmək və onu 
məğlub eləmək düĢüncəsi terminin mahiyyətini ifadə edir. Qərb-Çin və ya ABġ-Çin rəqabəti bu an-

layıĢı yenidən siyasi leksikona qazandırır. Allisona görə tarixdə baĢ verən belə vəziyyətlərin 
əksəriyyəti müharibə ilə nəticələnmiĢdir. Bu da iki ölkə arasında vəziyyətin müharibəyə doğru 
gedəcəyi ehtimalını artıran səbəblərdəndir. Lakin bu, sadəcə tarixi faktdır və keçmiĢ tarixi dövr ilə 
indiki siyasi Ģəraiti müqayisə eləməyin düzgün olub-olmadığı müzakirəyə açıqdır. Ticarət 
əlaqələrində anlaĢmazlıqlar, Qərbi Sakitdə nüfuz uğrunda mübarizə, Çinin ambisiyalarından vaz 
keçməməsi, ABġ-ın əhatələmə siyasəti, kiber hücumlar və s. bu kimi amillər müharibə variantına 
ciddiyyət qazandıra bilər. Liberal düĢüncəli Allison müharibə variantını dəstəkləmədiyini və uzlaĢma 
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axtarıĢlarının vacibliyini vurğulayaraq yeni qüvvələr balansı yaratmağın daha uyğun olacağını müda-

fiə edir. Çinin yüksəliĢi uzaq gələcəyə proqnoz edilmir, belə ki, ən böyük iqtisadiyyata və siyasi 
nüfuza sahib ölkə olaraq ABġ liderliyini qoruyur. Yəni, ABġ fürsətdən istifadə edərək Çini bal-

anslaĢdıra, onun nüfuz imkanlarını əngəlləyə bilər. Əks təqdirdə, Çin bu siyasəti yaxın tarix ərzində 
ABġ-a tətbiq etməyə baĢlayacaq. Allison yaxın gələcəkdə dünya gündəminə möhkəm oturacaq iki 
ölkə münasibətlərinin reallığını vurğulayaraq ABġ nöqteyi-nəzərindən iki strategiyanın olduğunu irəli 
sürür: birincisi, Çinlə ənənəvi iqtisadi əlaqələrə davam etmək və Çinin böyüməsini qəbul etmək; 
digəri, soyuq müharibə dövründə olduğu kimi bənzər bir strategiya hazırlamaq və birbaĢa 
qarĢıdurmaya getmədən Çini nəzarətə götürmək [4, s. 11]. Daha çox ikinci fikrin üzərində duran pro-

fessor qeyri-hərbi təsir vasitələrinə yer verilməsi tərəfdarı olduğunu qeyd edir. 
Əlaqələrin dinamikliyini analiz edərkən ġimali Koreya və Rusiya kimi faktorları da nəzərə almaq 

lazımdır. ABġ və KXDR arasında olan gərginlik 1950-ci ildə baĢ verən Koreya müharibəsinə da-

yanır. 1993-cü ildə müstəqil nüvə siyasəti aparmağa qərar verən KXDR beynəlxalq nəzarətçilərin 
ölkəyə gəlməsinə icazə vermədi və gərginlik mühiti yarandı. Həmin dövrdən etibarən formalaĢan pis 
əlaqələr bu gün də olduğu kimi qalmaqdadır. Çinin bu münaqiĢədə göstərdiyi mövqe maraqlı məqam-

ları ehtiva edir. KXDR raket sınaqları həyata keçirməklə gövdə göstəriĢi nümayiĢ etdirsə də, iki 
böyük müttəfiqi - Rusiya və Çin olmadan təkbaĢına ABġ-a meydan oxuya bilməz. ABġ prezidenti D. 
Tramp Çini vadar edir ki, KXDR-ə xəbərdarlıq etsin, hətta ona sanksiyalar tətbiq edərək imkanlarını 
məhdudlaĢdırsın [13]. Lakin Çin ABġ-ın tələblərini ciddiyə almayaraq, neytral olmağa davam edir. 
Bu da Çinin beynəlxalq aləmdə qınaq obyektinə çevrilməsinə gətirib çıxarır. KXDR üçün Çin ən 
böyük ticarət ortağı, qida, enerji və s. tədarükçüsüdür. Həmçinin Koreya müharibəsində bu iki dövlət 
eyni mövqedən çıxıĢ etmiĢdir. Çinin neytrallığı onunla bağlıdır ki, o, həm bölgədəki yaxın müttəfiqi 
ilə əlaqələri, həm də ABġ-la olan ticarət münasibətlərini riskə atmaq istəmir. Bununla yanaĢı, KXDR-

in raket sınaqları Çini də narahat etmir desək yanlmıĢ olarıq. Vahid təhdidə qarĢı iki böyük dövlətin 
yanaĢı gəlməsi yüksək ehtimallar arasındadır. ABġ Çindən bu təhdidə qarĢı qəti və konkret nəticəyə 
gəlməyini istəyir. 2017-ci ilin aprelində Floridaya səfər edən Çin dövlət baĢçısı Si Zinpin liderlər 
zirvəsində iĢtirak edərək həmkarı ilə bu və digər mövzuları müzakirə etdi. KXDR-in növbəti raket 
sınağını görüĢ ərəfəsində həyata keçirməsi də təsadüfi hesab edilmədi. Böyük ehtimalla o, hər iki 
tərəfə mesaj verərək heç kimdən çəkinmədiyini ifadə etməyə çalıĢırdı. GörüĢün ABġ-Çin 

yaxınlaĢması baxımından müsbət tərəfləri olsa da, ortaq təhdidlə bağlı konkret nəticəyə gəlinmədi. 
Tramp bundan sonra "bu məsələni ya Çin həll etməlidir, ya da biz əl atacağıq" ifadəsi ilə çıxıĢ elədi. 
Ġndiyə qədər ġimali Koreya mövzusu bir çox ABġ prezidentinin gündəmini məĢğul etmiĢdir. Tramp 
isə bu problemin öz dövründə həll olunacağı ilə bağlı iddialı ifadələr iĢlədir. ABġ baĢa düĢür ki, Çinlə 
bu mövzuda ortaq fikirə gəlmək asan deyil, amma mümkündür. Ən effektiv təsir yolu Çinin iqtisadi 
sanksiyaları olsa da, Çin bu təklifə o qədər də müsbət yanaĢmır. ABġ bu məsələnin həllinə maksi-
mum dolayı yollarla nail ola bilər. Çin bölgədə təzyiqi artıracaq məqamlardan uzaq durur, həm ABġ, 
həm də KXDR arasında balansı qoruyaraq vəziyyətin gərginləĢməsini istəmir. Əgər ABġ bu 
məsələdə arbitrajlığı öz üzərinə alsa və gərginlik yaradacaq bir hərəkətə yol versə, Çin bu vəziy-

yətdən çıxıĢ yolu tapmaq və eyni zamanda ABġ-la qarĢı-qarĢıya gəlməmək üçün bəzi güzəĢtlərə 
getmək məcburiyyətində qalacaq. Əks təqdirdə, konflikt dərinləĢə bilər. ABġ daha kəskin açıqlamalar 
verərsə, bəlkə də Çin onunla belə bir yaxınlaĢmaya imza ata bilər. Çünki Çin ġimali Koreyanın 
addımlarından özü də narahatlığını gizlətmir. Vacib məqamlardan biri də budur ki, ABġ KXDR-in 

qıcıqlandırıcı hərəkətlərindən bəhanə kimi istifadə edərək bölgədəki hərbi varlığını artıra bilər. Bu da 
ABġ-a imkan verir ki, bölgədəki bazalarının sayını daha da artırsın. ABġ anlamaqdadır ki, əhatələmə 
siyasəti Çini sıxıĢdırmaq üçün lazımi nəticələr vermir, ona görə də hərbi bazaların varlığı onun 
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bölgədə söz sahibi olmağını daha da möhkəmlədir. Məhz bu səbəbdən Çin KXDR-in 

fəaliyyətlərindən narahatlıq içərisindədir. Sakit okeandakı ABġ-a məxsus Quam adası KXDR-in 

sınaq məkanına çox yaxın ərazidə yerləĢdiyindən adanın təhlükəsizliyinə təhdid yaradır. Buna görə 
ABġ özünə haqq qazandıraraq hüquqi tədbirlər görəcəyini diqqətə çatdırır. KXDR-in səhv bir 
hərəkəti ABġ-a Asiyaya müdaxilə etmək Ģansını qazandıra bilər. Sınaqların niyə bu zaman aralığında 
həyata keçirilməsi də siyasi olaraq yozulmaqdadır. Bunun əsas səbəblərindən biri kimi ABġ-ın Cənu-

bi Koreyaya verdiyi hərbi və iqtisadi dəstək göstərilir. Digər bir yanaĢma baĢ verənlərin süni Ģəkildə 
yaradıldığını əsaslandırmağa çalıĢır. Burada göstərilir ki, ABġ-ın bölgədəki hədəfi KXDR yox, Çin-

dir. Sadəcə ABġ bu siyasəti birbaĢa yox, KXDR kimi peyk dövlətlər üzərindən həyata keçirir. ABġ 
hər iki variantda qazanmağa çalıĢır; Çinlə birgə ortaq təhdidə qarĢı birləĢmək və ya Çinlə digər 
düĢməni qarĢı-qarĢıya qoymaq. Hadisələr gələcəkdə fərqli Ģəkillərdə cərəyan edə bilər. BMT 
sanksiyalar tətbiq etdikdə Çin öhdəsinə düĢəni yerinə yetirərsə təzyiq minimuma enə bilər. Bütün dü-
nyadan təcrid olan, diktatura ilə idarə edilən bir ölkəyə münasibətdə Çinin daha kəskin və qəti 
addımlar atmaması onun imicini zədələyə bilər. Regionda hadisələrin gələcəkdə necə inkiĢaf 
edəcəyini öncədən təxmin etmək çətindir. Yenə də hazırki vəziyyət onu deməyə imkan verir ki, Qərbi 
Sakit kifayət qədər həssas regiondur, anlaĢma və ya münaqiĢə variantları baĢ verən proseslər fonunda 
bir-birini əvəz edə bilər. 

Ġki ölkə əlaqələrində Rusiya həm nəzərdən qaçmayacaq dərəcədə vacib amildir, həm də əlaqələrə 
üçölçülü format qazandıraraq daha əsaslı analiz aparmağa imkan verir. Rusiya güclü aktor kimi iki 
ölkə münasibətlərinin mərkəzində mövqe tutub. Çinin yüksəliĢi bu dövlətin diqqətindən qaçmır və 
onunla güclü iqtisadi, siyasi, enerji və təhlükəsizlik əlaqələrinə malikdir. Bu yaxınlaĢma qərbdə 
müzakirə olunan əsas mövzulardan biridir və ona fərqli yanaĢmalar var. Rusiyaya münasibətdə də 
həmin yanaĢmalar bir-birilə toqquĢur. ABġ-da, xüsusilə qlobalizm tərəfdarı olan siyasi elitanın 
nümayəndələri Çini müttəfiq, Rusiyanı isə rəqib olaraq analiz edirlər. Hakimiyyətə gələn Tramp və 
komandası isə tam əksinə: "Çin əzəli rəqibdir, Rusiya isə müttəfiq ola bilər" düĢüncəsindədirlər. On-

lar düĢünür ki, Çini sıxıĢdırmaq üçün Rusiyanı öz yanlarına çəkmək vacib amildir. Rusiyayla 
yaxınlaĢmaq arzuları sonradan Trampa qarĢı bumeranq effekti yaratdı. Federal Büro seçki 
nəticələrinə Rusiyanın müdaxilə etməsi ilə bağlı fikir bulandıran iddialar irəli sürdü [11]. Trampın 
Rusiyaya olan münasibəti bu iddianın həqiqiliyini gücləndirirdi. ABġ-ın Rusiyaya olan münasibəti ilə 
bağlı Çinin nə düĢündüyü isə maraqlı məqamlar doğurur. Çin bilir ki, Rusiya ilə bölgədə bir çox ortaq 
maraqları var və bir çox məsələdə onunla eyni mövqedən çıxıĢ edir. Eyni zamanda Rusiya əlveriĢli 
bazar və tranzit əhəmiyyətli ölkədir. Lakin onun qərbə qarĢı göstərdiyi üslub və iqtisadi sanksiyalara 
məruz qalması Çinin iqtisadi maraqları baxımından əlveriĢli deyil. Çünki Çin Rusiya üzərindən 
Avropa ölkələri ilə ticarət edir. Avropa-Rusiya arasındakı iqtisadi qırılmalar Çinə də təsirsiz ötüĢmür. 
Amma yenə də, Rusiya və Çin ayrılmaz partnyorlar olaraq bir-birini dəstəkləməkdədir. Çin anlayır ki, 
ABġ-ın Rusiya ilə yaxınlaĢmaq niyyəti taktiki addımdır. Eyni zamanda Rusiyaya da o sərf edir ki, 
hazırkı ABġ hökuməti Çini təhdid və rəqib olaraq görsün. Çünki ABġ-Çin arasında olacaq hər hansı 
bir yaxınlaĢma Rusiyanı arxa plana ata bilər. Tramp hal-hazırda buna əks siyasət aparır. Onun varlığı 
Rusiya üçün fürsət və siyasi qazanclar deməkdir. Bu cür analiz Trampın impiçmenti prosesini 
sürətləndirir. Trampın həm qlobalizm tərəfdarı olan sərmayə elitasına, həm də yüksələn güc Çinə 
qarĢı mübarizə aparmağı onu ciddi lider kimi göstərmir. Tramp da Rusiya ilə özünü eyni mövqedə 
göstərməyə çalıĢaraq Ģirkətlər və Çinə qarĢı təhlükəli müharibəyə daxil olur. Lakin Rusiya yenə də 
ABġ-ın güvənilməz olduğunu anlayır. Belə ki, Orta ġərqdə və Avropada bu iki ölkənin maraqları 
toqquĢur. Bu qarĢıdurma da digər tərəfdən Çin üçün maraqlıdır. Çin ABġ-a qarĢı sərt siyasi ifadələr 
sərf etmir. Lakin Rusiyaya açıq-aĢkar dəstək verərək incə siyasət izləyir. Çin yumĢaq güc vasitələrilə 
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bir çox regiona giriĢ edərək iqtisadi asılılıq mühiti və geniĢ bazar imkanları yaradır. ABġ və Rusi-
yanın maraqlarının toqquĢduğu ġimali Afrika və Orta ġərqdə artıq üçüncü aktor rol oynamağa 
baĢlayır: enerji mənbələri uğrunda mübarizə ABġ-la Çini burada rəqabətə vadar edir. Rusiyanın bu 
bölgədə güclü iqtisadi maraqları olmasa da (enerjiyə olan tələbatını özü qarĢıladığından), siyasi 
baxımdan ABġ-ın varlığından daim narahatlıq içindədir. Beləliklə, Orta ġərq bu üç aktoru qarĢı-
qarĢıya qoyan mübarizə meydanına çevrilir. Çin Orta ġərqdə əlveriĢli dəniz limanlarına, enerji 
mənbələrinə və bir hərbi bazaya sahiblik edir. Çin burada ABġ-ı balanslaĢdırdığına görə Rusiya onun 
bölgədəki varlığından razı kimi görünür. Amma üç gücün mübarizəsi təkcə Orta ġərq regionunda 
getmir. Rusiya yeni xarici siyasət strategiyasına əsasən Asiyanın Ģərqinə daha çox diqqət ayıracağını 
bəyan edir. O, son zamanlar bu bölgəyə qoyduğu investisiyanın həcmini artırmıĢdır və bölgənin 
təhlükəsizliyində maraqlıdır. ABġ-ın xarici siyasət gündəmində də Uzaq ġərqin ağırlıq mərkəzinə 
çevriləcəyi bir neçə ildir müzakirə olunur. Onun Orta ġərqdə əvvəlkindən fərqli olaraq bir qədər pas-

siv davranması maraqlarının baĢqa səmtə yönəldiyi ilə bağlı təsəvvürlər yaradır. Orta ġərqdən xeyli 
fərqlənən bu regionda dəniz geopolitikasının əhəmiyyəti, ABġ-ın bölgəyə daha yaxın olması kimi 
amillər xüsusi rol oynayır. ABġ-ın bu bölgəni hansı səbəblərlə diqqət mərkəzində saxlaması məlum 
məsələdir: hədəf Çindir. Geosiyasi baxımdan ABġ burada üstünlük əldə etməkdədir: o, Çini həm 
dənizdən, həm də qurudan nəzarətə almaq istəyir. Əsas təsir vasitələri kimi hərbi bazalarından və 
bölgə müttəfiqlərinin təsir imkanlarından istifadə etməyə çalıĢır. Həmçinin Çin də ġanxay 
ƏməkdaĢlığının sərhədlərini geniĢlədərək iqtisadi və hərbi təsir dairəsini artırır, regionda balansı öz 
xeyrinə formalaĢdırmağa çalıĢır. Bu baxımdan ġanxay ƏməkdaĢlığı regionda Çinin malik olduğu ən 
böyük balans vasitəsi hesab olunur. Rusiya burada xüsusi aktivliyə malikdir və bölgənin 
sabitləĢməsində səy göstərir. ABġ-Rusiya-Çin münasibətləri hələ ki digərlərinin birinciyə qarĢı 
olduğu Ģəklində özünü göstərməkdədir. Rusiyanın gücünü ABġ-ın gücü ilə müqayisə etmək doğru 
olmasa da, Çin bir rəqib kimi Rusiyadan daha fərqli xüsusiyyətlərə sahibdir. ABġ-ın siyasi beyinləri 
Rusiyanın strateji ağlının dərin olmadığının fərqindədir. Buna baxmayaraq, Rusiya siyasi balans 
yaratmaqla manevr etmək imkanlarına malikdir. Bununla o, heç vaxt diqqətdən düĢməyərək özünün 
mövcudluğunu isbat etməyə davam edir. Məhz buna görə də Çin Rusiya üçün əlveriĢli müttəfiqdir. 
ABġ-Çin rəqabəti aktual olduqca Rusiya amili də aktual olacaqdır. Reallıq budur ki, hökumətlərarası 
əlaqələr ABġ-Çin münasibətlərinin normal inkiĢafını baltalayır. ABġ-Rusiya əlaqələrində də ciddi bir 
dəyiĢiklik müĢahidə olunmur. Hətta, ABġ-dakı hökumətin Rusiya ilə casus əlaqələrinə malik olması 
da qabardılır. ABġ-ın qloballaĢmaya əks olan milli siyasəti Orta ġərqdə və Qərbi Sakitdə Rusiya və 
Çinin maraqlarını daha da artırmaqla, onların bölgəyə rahat Ģəkildə nüfuz etməsini təmin edir. Bunun 
yaxın gələcəkdə ABġ üçün yaradacağı mənfi nəticələr siyasi problem kimi özünü büruzə verəcəkdir. 

Çin dünyaya açıldığı bir zamanda böyük layihələrə imza atmaqla öz potensialını real gücə 
çevirməyə çalıĢır. O, özünün qaynaq və imkanlarından məharətlə istifadə edərək bölgədə proqressiv 

fəaliyyətlərə imza atır. DəyiĢkən xüsusiyyətlərə malik Avrasiyada böyük iddialara sahib olmaq nə 
qədər çətindirsə, Çinin qətiyyəti və potensialı da bir o qədər ümidvericidir. Yeni Ġpək Yolu Layihəsi 
ilə o, inteqrasiya axtarıĢlarında olduğunu bir daha göstərmiĢ oldu. "Tək Kəmər, Tək Yol" (One Belt, 
One Road) Ģüarı ilə çıxıĢ edən dövlət baĢçısı Si Zinpin ilk dəfə bu layihə ilə bağlı 2013-cü ildə 
danıĢmağa baĢladı. Layihəyə görə, Çin quru və su yolları vasitəsilə fərqli regionlara nüfuz edərək, 
yeni ticarət dəhlizləri yaratmağa çalıĢır [12]. Asiya, Afrika və Avropanı özündə birləĢdirən layihə 
böyük yatırımlar qoymaq məqsədi daĢıyır. Hədəflənən yatırımın miqdarı təqribən 300 mlrd. dollara 
yaxın böyük bir məbləğdir. Çin bu ölkələrlə ikitərəfli əlaqələri gücləndirməklə niyyətlərini real-
laĢdırmağa çalıĢır. 2015-ci ildə Zinpinin Orta ġərq səfərləri bu mənada geniĢ rol oynadı. Regionun 
əhəmiyyətli üç ölkəsi - Misir, Ġran, S. Ərəbistanı ilə ikitərəfli formatda keçirilən görüĢlər iqtisadi 
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əlaqələrin inkiĢafına və gələcək perspektivlərə yönəlmiĢdi. Bu ölkələrdə Çinin dəniz limanları 
mövcuddur. Layihənin reallaĢdırılması istiqamətində maliyyə qaynaqlarını özündə birləĢdirən Ġpək 
Yolu Ġqtisadi Fondu və Asiya Ġnfrastruktur Ġnvestisiya Bankı quruldu. Layihənin kəmər hissəsi Çin - 
Orta Asiya - Avropa quru məkanını, yol hissəsi isə Qırmızı və Aralıq dənizi vasitəsilə Avropaya ged-

ib çıxacaq su yolunu özündə birləĢdirir. Çin inteqrasiya axtarıĢlarının sadəcə iqtisadi təməldə 
olduğunu bir neçə dəfə vurğulamıĢdır. O, iqtisadi amilləri qabardaraq imperializm niyyətlərindən 
uzaq olduğunu səmimi bir dillə ifadə etmiĢdir. Ġqtisadi və siyasi amilləri bir-birindən ayırd etməyi 
bacarmaqla, Çinin əlaqə qurduğu dövlətlərlə heç bir problemlərin yaĢanmaması və qarĢılıqlı mara-

qların ön planda olmağı xüsusi qeyd olunmalıdır. Ġmperializmin mirası olan Orta ġərqin Çinə olan 
müsbət münasibəti bununla əlaqələndirilə bilər. Lakin ekspertləri düĢündürən əsas məqam Çin 
gücləndikcə onun müttəfiqlərinin imperializmdən necə sığorta olunacağı ilə bağlıdır. Bu da əlbəttə ki, 
gələcəyin əsas mövzularından biridir kimi görünür. Qərb dünyasının  layihə ətrafındakı fikirləri xüsu-

si önəm kəsb edir. Avropa Çinin qoyduğu investisiyalardan çox, öz bazarını xarici investorlara nə 
zaman açacağı ilə maraqlanır. Bu ilin may ayında keçirilən Ġpək Yolu Zirvəsində Avropanın ən güclü 
yeddi iqtisadiyyatından yalnız Ġtaliya iĢtirak edirdi. Buna baxmayaraq Si Zinpin Davos Ġqtisadi Fo-

rumunda çıxıĢ edərkən Çinin qloballaĢmanı və açıq qapı siyasətini dəstəklədiyini ifadə etmiĢdir. 

Avropa fərqindədir ki, layihənin reallaĢması daha çox Çinin maraqlarına xidmət edəcək. Habelə, Çin 
yenə də layihənin hər kəsin maraqlarını bərabər Ģəkildə təmin edəcəyi və onun hər kəs üçün mənfəətli 
olacağı fikrində qalır. ABġ-da isə Trampın "geri çəkilmə" və "protektsionizm" siyasəti ölkənin bu 
məsələdə aktiv rol oynamayacağı proqnozunu verir. Bu da Çin üçün geniĢ imkanlar və fürsətlər vəd 
edir. Ümumi olaraq xarakterizə etdikdə bu məqam da nəzərə alınmalıdır ki, Çin nə qədər inkar etsə 
də, iqtisadi amillə yanaĢı siyasi balans yaratmaq niyyətləri də özünü vaxtaĢırı göstərəcəkdir. Subyek-

tiv fikirlərə əsasən, bu layihə, ABġ-ın Sakit Okean regionunda balans yaratmaq siyasətinin və ya 
Böyük Orta ġərq Proyektinin alternativi ola bilər. 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xətti Avropa-Çin dəmiryolu nəqliyyatında xüsusi yerə malik 
layihələrdən biridir. Layihənin həyata keçirilməsi ilə Rusiya üzərindən keçən dəmiryolunun təqribən 
7 min kilometrlik hissəsi qısalacaq. Çindən daĢınan mallar 15 gün ərzində Avropaya çatacaq. Dəmir 
ipək yolu da adlandırılan BTQ həm Çin və Avropa, həm də digər iĢtirakçı və tərəfdaĢ dövlətlər 
baxımından əhəmiyyət kəsb edir. Layihə həm dəmiryolu nəqliyyatının əlveriĢli tərəflərini özündə 
göstərir, həm də daha qısa zaman müddətində daĢımaların həyata keçməsinə Ģərait yaradır. 

Aydın olduğu kimi, siyasi və iqtisadi güc mərkəzlərinin Asiyanın Ģərqində təmərküzləĢmə simp-

tomları özünü bir müddətdir ki göstərir. Proses ağır Ģəkildə irəliləsə də, gələcək onun nəticələri 
üzərində formalaĢacaq. QarĢıda bu prosesin təhlili ilə bağlı müzakirələr dayanır: proses qloballaĢma 
tendensiyasına, mövcud dünya nizamına, dövlətlərin maraqlarına nə dərəcədə təsir göstərəcək. Eyni 
zamanda diqqətçəkici məqamdır ki, Asiya-Sakit amilinin ön plana keçməsi özündə hansı səbəbləri 

daĢıyır. Qlobal sərmayə qərb iqtisadiyyatında kifayət qədər hakim mövqedədir. Ġkinci dünya 
müharibəsindən sonra yaradılan yeni iqtisadi sistemlə iqtisadi təsir vasitələri qərbin, xüsusilə, ABġ-ın 
əlində cəmləĢdi. ġərqi Asiya ölkələri isə özünün xammal, ucuz iĢçi, enerji, texnologiya, elm və 
sənaye imkanlarına görə son 10-15 ildə önəmli mövqe əldə etməyə baĢladı. Bu yüksəliĢ əlbəttə ki, 
kənardan diqqət çəkməyə bilməzdi. Qlobal sərmayənin bu regiona yönləndirilməsi kifayət idi ki, o, 
sərmayəçilərə böyük miqdarda maliyyə imkanları və nüfuz dairələri qazandırsın. Artıq ABġ bazarı 
kifayət qədər doymuĢ bazar hesab olunur, indi isə qlobal sərmayə yeni və kəĢf edilməmiĢ bazarlar ax-

tarıĢındadır. Xüsusilə, Çinin xaricə qapalı siyasətinin açıq qapı siyasəti ilə əvəz olunması sərmayə 
kütləsinin bura toplanması ilə nəticələnəcək. Yarı sosialist, yarı kapitalist xüsusiyyətləri özündə cəm 
edən Çin həm yatırımları dəyərləndirir, həm də dövlətin nəzarət mexanizmini gücləndirir. Bu model 
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Çinin böyüməsində xüsusi rol oynayaraq praktikada özünü uğurlu Ģəkildə göstərdi. Ġqtisadi güc siyasi 
sferada da uğurlar əldə etməyə imkan verdiyindən qarĢılıqlı iqtisadi əlaqələr Çinə siyasi müttəfiqlər 
qazandırır. Bölgədə hərbi inteqrasiya da güclənir. Beləliklə, onun inkiĢaf etməsi ilə paralel olaraq 

bəzi suallar yaranır: Çinin böyüməsi nə ilə nəticələnəcək; onun strateji hədəfləri nələrdir; qərbə 
münasibətdə necə mövqe göstərəcək və sairə. Çin qərbə münasibətdə radikal bir üslub nümayiĢ 
etdirməməkədir. Avropa ilə iqtisadi və enerji əlaqələri, ABġ-la nəhəng ticarət dövriyyəsi münasi-
bətləri müsbət olaraq təhlil etməyə rəvac verir. Lakin siyasi qütbləĢmə də bir tərəfdən öz sözünü 
deməkdədir. Məlumdur ki, dövlətlərin iqtisadi əlaqələri onların siyasi əlaqələrini Ģəkilləndirir. Yəni, 
qərbin Çinə münasibəti sırf siyasi yox, elə birbaĢa iqtisadi maraqlarla, daha dəqiq desək iqtisadi 
rəqabətlə bağlıdır. Ġqtisadi parametrlər Çinin leyhinə dəyiĢməkdədir. Bu məqamda Çinin strateji 
hədəfləri ABġ-ın strateji hədəfləri ilə toqquĢur. "Yeni soyuq müharibə" qapıdadır və güman olunur 
ki, o, əvvəlkindən daha uzunmüddətli ola bilər. Dünya siyasətində özünəməxsus yer edəcəyi ehtimal 
olunan bu qarĢıdurma yaxın perspektivdə həm bölgədə, həm də dünyada siyasi Ģərtləri elə for-

malaĢdıracaqdır ki, iki ölkə münasibətlərinin xarakteristikası bütün dünya siyasətinə yön verəcəkdir. 
Noyabrın əvvəllərində Çinin dəvəti ilə ABġ prezidentinin bu ölkəyə səfəri planlaĢdırılır. Pre-

zident D. Trampı 40-a yaxın böyük Ģirkət və onların rəhbərləri müĢaiyət edir. Belə güman olunur ki, 
bu səfər ikitərəfli münasibətlərin inkiĢafına müsbət impuls verəcək və münasibətlərdə bəzi qaranlıq 
məsələlərə aydınlıq gətiriləcək. Ümumi götürdükdə, bu faktın olması nəinki iki dövlətə, eyni zaman-

da regiona da təsirsiz ötüĢməyəcək. Elə isə zamanı gözləyək. Bütün dünya səbirsizliklə o vaxtı 
gözləməkdədir. 

 

ƏDƏBĠYYAT SĠYAHISI: 
 

1. Ergin GüneĢ, Amerika BirleĢik Devletleri‘nin Çin, Rusya örneğinde Asya politikaları, 2011, 
say. 237. 

2. BarıĢ Doster, Arap baharı üzerinden Avrasya-Atlantik rekabetini yorumlamak, 2014, say. 191. 

3. Ainur Nogayeva, Orta Asya'da ABD, Rusya ve Çin: Stratejik Denge ArayıĢları, 2011, say. 
358. 

4. Ozan Örmeci, Two different perspectives on Sino-American relations: John Mearsheimer vs. 

Joseph Nye,  Politika Akademisi dergisi, 2016, p. 68. 

5. Andrey Ġsaev, Parite ile çıkmaz arasında ABD ve Çin, Politika Akademisi dergisi, 2017, say. 
68. 

6. Eray Güçlüer, Birbirinin gücünü test eden Çin ve Amerika, Akademik Perspektif dergisi, 
2017, say. 52. 

7. Ümit Alperen, Trump Çin için fırsat mı tehdit mi, Stratejik Ortak dergisi, 2017, say. 40. 

8. Fatih Çil, Çin Amerika ticaret savaĢını kim kaybeder, Stratejik Ortak dergisi, 2016, say. 40. 
9. Yücel Yılmaz, Çin'i Dengelemek ve Çevrelemek, Politika Akademisi dergisi, 2012, say. 72. 
10. https://thediplomat.com/2017/07/graham-allison-on-the-thucydides-trap/ 

11. www.voanews.com/a/analysis-pins-election-hacks-russian-spies/3656632.html 

12. http://news.xinhuanet.com/english/2017-10/20/c_136694594.htm 

13. www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-trump-xi/trump-expected-to-pressure-

chinas-xi-to-rein-in-north-korea-officials-idUSKBN1CP2SG 

14. www.nationalpriorities.org/campaigns/us-military-spending-vs-world/ 

15. www.multpl.com/unemployment/table 

  

https://thediplomat.com/2017/07/graham-allison-on-the-thucydides-trap/
http://news.xinhuanet.com/english/2017-10/20/c_136694594.htm


84 

 

Qurban MƏMMƏDOV, 
Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Dövlət Universiteti 

Türkan ƏLĠYEVA, 
Magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

MĠLLĠ MARAĞIN REALLAġMASINA HƏRBĠ GÜC PRĠNSĠPĠNDƏN BAXIġ 

 

Bu məqalədə güc anlayışı və onun növlərinin ,xüsusilə də, hərbi gücün dövlətə qazandırdığı üs-

tünlüyün ardında yatan səbəblərin göstərilməsi  hədəflənmişdir. Hərbi güc beynəlxalq münasibətlər 
üçün əsas anlayışlardan biridir. Beynəlxalq münasibətlərin əsas aktorları olan dövlətlər öz mövcud-

luq instinktlərini təmin etmək üçün müəyyən qədər hərbi gücə malik olmalıdırlar. Beynəlxalq dav-

ranışa nəzarət edən, vəziyyəti qiymətləndirən bir orqan olmadığına görə hər bir dövlət təbii olaraq, 
özünü sığortalamaq üçün hərbi gücünü genişləndirmə ehtiyacı duyur. Siyasi-iqtisadi məqsədlərə çat-

manın vacib üsullarından biri olduğundan hərbi güc anlayışı beynəlxalq münasibətlər fənninin imtina 
edilməz anlayışlarından biri olaraq qalmaqdadır. 

Açar sözlər: Beynəlxalq münasibətlər, milli maraq, milli hədəf, güc, hərbi güc. 
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REVĠEW TO REALIZATION OF NATIONAL INTEREST  
FROM MILITARY POWER PRINCIPLE 

 

This article aims to show the reasons of concept of power for the country behind its superiority to 

the military. Military power is the main meaning for the international relations. States, which are key 

actors in international relations should have some military power to support their existence instincts. 

As there is no any system which assesses the situation of international behavior, every state must de-

clare its military strength to insure itself. As military power is one of the most important ways to 

achieve political and economic goals, it is also the indispensable concept of international relations. 

Keywords: International relations, national interest, national target, power, military power. 
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Hərbi güc faktorunun beynəlxalq münasibətlərə nə dərəcədə təsirli olduğunu müəyyən etmək üçün 
güc məhfumunu təhlil etmək lazımdır. Güc anlayıĢına yanaĢmalar növbənövdür. H.Kissincer hesab edir 
ki, güc beynəlxalq sferada təsir vasitəsidir.(6, s 52). R.Klaynın fikrincə, güc bir ölkənin hökumətinin 
digər ölkənin hökumətini öz müstəqil iradəsi ilə atmayacağı addımları atdırmaq bacarığıdır. K.Norr 
deyirdi ki, güc subyektin qarĢı tərəfi çəkindirə biləcək hədələrlə çıxıĢ etmə və məntiqi inandırıcılıqla 
təsir etmə vasitəsidir. B.Rasselin fikrincə, güc arzu olunan gediĢin etdirilməsi yoludur.(2,s 145) 
H.Morgentaunun beynəlxalq münasibətlərin öyrənilməsi və tədqiqinə yönəlik nəzəriyyəsinin əsasını 
təĢkil edən 6 prinsipin ikincisi məhz güc, qüvvə mənasında anlaĢılan maraq məhfumundan bəhs edir. 
Belə ki, onun fikrincə, hakimiyyət güc uğrunda mübarizədir və beynəlxalq siyasətin birbaĢa məqsədidir. 
Morgentaunun təbirincə, güc, qüvvə, hakimiyyət baĢqalarının fikir və davranıĢlarına nəzarət etmək 
deməkdir.(8, s 72-75) Güc dövlətlər arasında asılılıq yaratmaq qabiliyyətinə malikdir. Gücə malik olan 
dövlət beynəlxalq arenada xüsusi çəkiyə malik söz sahibi olur. Gücün hansı formasının tətbiqindən asılı 
olmayaraq , məqsəd dövlətin milli marağının təmin olunmasıdır. Güc bir millətin, bir ordu və ya bir 
cəmiyyətin iqtisadi, sənaye və hərbi potensialıdır. Güc hər hansı bir subyektin və ya obyektin digər 
subyekt və ya obyektə tətbiqinin kəmiyyətini əks etdirən bir vasitədir. Güc bir dövlətin digər dövlətə öz 
istədiyini etdirmək bacarığıdır. Güc anlayıĢı fərqli formalarda özünü göstərə bilir: 

1.məntiqi inandırıcılıq ; 
2.iqtisadi güc ; 
3.mədəni güc ; 
4.texnoloji güc ; 
5.hərbi güc ; 
Məntiqi inandırıcılıq ən yaxĢı yoldur, lakin tək olduğu halda istifadəsi elə də iĢə yarayan deyil. 

Hərbi güc ən pis yoldur, hansı ki ,əsasən özündən baĢqa bütün mümkün hallar yoxlanıldıqda və nəticə 
vermədikdə istifadə edilir. 

Dövlətin daxili və xarici siyasəti onun gücündən asılı olaraq formalaĢır. Dövlətin sərhədləri 
daxilində olan elementləri dövlətin gücünü yaradır. Elementlərin çoxluğu onun gücü ilə düz 
mütənasibdir. Daxili potensialın olması öz növbəsində xarici gücü yaradır və artırır. Xarici gücün 
artması isə təbii olaraq, dövlətin hədəflərinin miqyasını geniĢləndirir. Dövlətin nəinki yerləĢdiyi 
regionda, eyni zamanda regiondan kənar ərazilərdə maraqlarının yaranmasına və artmasına gətirib 
çıxardır. Maraqların reallaĢdırılması istəyi dövləti xaotik dünya düzəninə uyğunlaĢmağa və onun fəal 
iĢtirakçısı olmağa sövq edir. Güc mərkəzi hesab olunan dövlətlər qarĢılıqlı olaraq baĢqa sözlə, birbaĢa- 
iki dövlətin bir-birinə təzyiq göstərməsi və ya dünyanın maraq kəsb edilən regionları üzrə baĢqa sözlə, 
dolayısı ilə- maraqlarının mövcud olduqları baĢqa dövlətlərdə rəqabətə girərkən təzyiq göstərmək 
məqsədilə müxtəlif vasitələrdən istifadə edirlər. Bu vasitələrdən istifadə birinin digərini və ya 
digərlərini "qorxutmaq" məqsədi güdür. Rəqabət zamanı iqtisadi və hərbi təzyiq vasitələrindən istifadə 
olunur. Ġqtisadi təzyiq zamanı iqtisadiyyatı güclü olan dövlət baĢqa bir dövlətin iqtisadi imkanlarının 
zəifliyindən istifadə edərək ona iqtisadi təsir göstərərək özündən asılı etməyə çalıĢır. Məsələn, Rusiyada 
iqtisadiyyat ABġ və digər inkiĢaf etmiĢ Qərb ölkələrinə nisbətən zəif olduğundan və iĢçi qüvvəsinin 
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ucuzluğundan istifadə edərək həmin güc mərkəzləri Rusiya iqtisadiyyatına ağır sərmayələr qoyur, ağır 
sənaye sahələrinin bir qismini özəlləĢdirirlər. Dövlətin iqtisadi və maliyyə siyasətinin formalaĢmasında 
mühüm rol oynayan iri iqtisadi və maliyyə korporasiyaları dövlətin siyasi həyatına nüfuz edirlər. Bu 
korporasiyalar, lazım olanda, dövlətdə böhran da yaĢada bilirlər.  (5, s 260)Dövlətlərin xarici 
siyasətlərində atdığı istənilən addım onun milli marağına xidmət edir.  Hərbi güc və milli maraq 
anlayıĢlarının bu bağlılıq səbəbinə aydınlıq gətirmək üçün milli maraq anlayıĢına izah verməyə çalıĢaq. 
Milli maraq anlayıĢı həm daxili siyasətdə, həm də beynəlxalq münasiblərdə geniĢ istifadə edilən bir 
anlayıĢdır. Maraq anlayıĢı insanlar arasında hər nə qədər əxlaqi bir vəziyyətə uyğun olmasa da, 
siyasətin əsas ve təyinedici meyarıdır. Britaniya imperiyasının məĢhur baĢ naziri Lord Parmestounun 
1848-ci ildə dediyi bu sözlər tam məntiqə və reallığa uyğundur: " Bizim əzəli və əbədi müttəfiqlərimiz 
yoxdur. Əzəli, əbədi və daimi olan bizim maraqlarımızdır və bizim vəzifəmiz bu maraqları 
qorumaqdır."(7,s.46) Milli maraq anlayıĢının bu qədər kəskin amma bir o qədər də reallığa uyğun 
ifadəsi sadəcə Ġngiltərə üçün deyil, bütün dövlətlər üçün qanundur. Milli maraq, əldə edildiyi və 
mövcudluğunun qorunduğu təqdirdə nail olunan nəticələrin milli hədəflərin müdafiə və inkiĢaf 
etdirilməsinə müsbət təsiri olan məhfumdur.(9,s.190) Daha dəqiq ifadə üçün milli hədəf anlayıĢının 
izahına nəzər salaq. Milli hədəf, bəsit formada ölkə torpaqlarının qorunması, ölkədə yaĢayan insanların 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və milli rifahın yüksəldilməsidir. Bir ölkədə dövlət siyasətinin təməli, 
istiqaməti və məqsədi bu hədəflərin təmin edilməsidir. Bu hədəflərin əldə edilməsi,mühafizəsi və 
inkiĢaf etdirilməsi davamlı fəaliyyət və səy tələb edir. Bu fəaliyyət və səylərin obyekti milli maraqdır. 
Milli maraq məfhumu millətin meydana gəlməsi və onun maraqlarının dövlətin maraqları ilə 
eyniləĢdirilməsi ilə bağlıdır. Haqqında danıĢılan ifadə dövlət və xalqın xidmət etdikləri ümumi 
məqsəddir, hansı ki,dövlətlər bir-birinə münasibətdə nail olmağa və ya müdafiə etməyə çalıĢırlar. Milli 
maraq dövlətin uzun və ya qısa müddətli fəaliyyətinin məzmununu əhatə edir. Dövlət öz milli 
marağında güzəĢtə getməməyə çalıĢır. Xarici siyasətini isə o formada qurmağa çalıĢır ki, bu siyasət 
milli maraqların təmin olunmasına Ģərait yaratsın. Demokratiyanın qorunması, onun yayılması ABġ-ın 
milli maraqlarına daxildir və o, terrorizmi öz milli təhlükəsizliyinə hədə olaraq qəbul edir. Misal olaraq, 
Ġraq müharibəsini göstərmək olar. 2003-cü ildə ABġ öz müttəfiqləri ilə birlikdə Səddam Hüseyni 
devirmək məqsədilə Ġraqa müdaxilə etmiĢdi. Ölkədə atom silahının olduğunu və ölkənin terrora dəstək 
verdiyini isə müdaxiləyə səbəb olaraq təqdim etmiĢdilər. Lakin BMT-in Monitorinq, Yoxlama və TəftiĢ 
Komissiyası müharibəyə qədər kütləvi qırğın silahları ilə bağlı axtarıĢ aparsa da, bu ehtimalı 
doğruldacaq heç nə ilə rastlaĢmamıĢdılar. Nəyə görə baĢqa dövlət yox, məhz Ġraq? Çünki əsas məqsəd 
müxtəlif yalanlarla pərdələndirilsə də, həqiqət Ġraq neftinə sahib olmaq idi. Demək ki, ABġ Ġraqda olan 
milli maraqlarını reallaĢdırmaq üçün hərbi vasitələrin istifadəsindən çəkinməmiĢdir. Hərbi vasitələr 
həm iki dövlət arasında birbaĢa tətbiq edilir, həm də güc mərkəzlərinin maraq göstərdikləri digər 
regionlarda həyata keçirilir. Məsələn, Pakistanla Hindistan arasında olan mübahisəli KəĢmir vilayətinə 
görə birbaĢa hərbi gücdən istifadə edilmiĢdir. Tarixə nəzər salsaq, görərik ki, dövlətlər arasında hətta 
qlobal müharibələrə gətirib çıxaran hərbi təzyiq vasitələrindən istifadə olunmuĢdur. Zaman-zaman 

maraq dairəsində olan regionlara da üstünlük əldə etmək məqsədilə hərbi gücün tətbiq edilmə halları 
müĢahidə olunmuĢdur.Məsələn, Ġran dövləti Qərbin Azərbaycanın neft sənayesindəki iĢtirakını qəbul 
etməyərək, 2000-ci illərin əvvəllərində Xəzər dənizinin cənub hissəsində geoloji kəĢfiyyat aparan 
Böyük Britaniya Ģirkətinə təzyiq göstərmiĢdir. Əsas səbəb kimi isə həmin ərazinin statusunun müəyyən 
olunmamasını göstərmiĢdir. Bunun ardınca isə bir neçə dəfə Azərbaycanın hava sərhəddini pozmuĢdur. 
Bundan baĢqa  XX əsrin ortalarında Kuba raket böhranı zamanı bipolyar dünya nizamının super 
dövlətləri olan SSRĠ və ABġ bölgədəki strateji maraqlarına görə müharibə təhlükəsi ilə üzləĢmiĢdilər. 
Eynilə ĠDM-dən sonra Avropanın bölüĢdürülməsi, 1979-cu ildə SSRĠ-in qoĢunlarının Əfqanıstana 
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yeridilməsi, hərbi əməliyyatları və ABġ-ın SSRĠ-ə qarĢı Əfqanıstanın partizan hərəkatına silah yardımı 
və maliyyə köməyi göstərməsi , ABġ-ın Vyetnama hərbi müdaxiləsi və SSRĠ və Çin hökumətinin 
Vyetnamdakı azadlıq mübarizəsinə dəstək vermələri, XX əsrin 50-ci illərində Koreya yarımadasında 
baĢ verən vətəndaĢ müharibəsi zamanı SSRĠ-in Koreyanın Ģimal hissəsinə, ABġ-ın isə cənuba hərbi 
dəstək vermələri və s. kimi hadisələri misal gətirmək olar. (5,s 264) Müasir dövrdə isə ABġ Ġranı Yaxın 
ġərqdə özünün müttəfiqi hesab etdiyi Ġsrailə qarĢı terrorçu qruplaĢmaları maliyyələĢdirməkdə və hərbi 
yardım etməkdə ittiham edir. Həmçinin, ABġ Avropadakı müttəfiqlərinin Yaxın ġərqdə raket 
hücumuna məruz qalmasından ehtiyat edərək, Çexiya və PolĢada Raket Əleyhinə Müdafiə (RƏM) 
elementlərini yerləĢdirmək siyasəti həyata keçirir. Bununla, o özünün də regiondakı strateji maraqlarını 
müdafiə etmək niyyətindədir. Bu siyasət isə Rusiya tərəfini narahat edir, çünki onun Avropadakı 
maraqlarına ziddir. Bu da Rusiyanı həmin elementlərin onun əleyhinə yönəldiyini düĢünməyə vadar 
edir. Dövlətlər diplomatik danıĢıqlara açıq müharibədən daha doğrusu, qarĢı tərəfin hərbi gücündən 
ehtiyat etdikləri zaman gedirlər.  Diplomatiya yalnız arxasında güclü ordu dayandığı təqdirdə iĢə 
yarayır. Hərbi gücə malik olmaq dövlətə xarici təcavüzün qarĢısını almaq bacarığı verir. Dövlət o 
zaman hərbi gücə malik sayılır ki, o öz dəyərlərini, həyati vacib maraqlarını güc naminə belə olsa 
qorumaq qabiliyyətinə malikdir və buna arxalanaraq, siyasi manipulyasiyalar edə bilir. Hərb sənətinə 
laqeyd yanaĢmaq hakimiyyətin itirilməsinə səbəb olan amildirsə, bu sənətə mükəmməl sahib olma da 
hakimiyyətin zirvəsinə aparan yoldur.(4, s 88) Hərbi gücün rolunun ciddi Ģəkildə qabardılması ĠDM-

dən sonra baĢlanır. Heç Ģübhəsiz, Hitlerə əks olan koalisiyanın qələbəsi göydəndüĢmə deyildi. Bu , 
məhz hərbi gücdən qaynaqlanan uğur idi. Lakin iki böyük Dünya müharibəsinin acı təcrübəsinin 
insanlara verdiyi qorxu onları sülh Ģəraitində yaĢamağa həvəsləndirirdi. Bu da öz növbəsində hərbi 
gücün ərazi iĢğal etmə vasitəsi, bazarlara nəzarət, maddi resursların ələ keçirilməsi vasitəsindən göstəriĢ 
vasitəsinə çevirmiĢdi. Yəni, hərbi gücün funksiyalarında qismən dəyiĢiklik yaranmıĢdı. Eyni zamanda 
ĠDM-dən sonra nüvə silahlarının yayılması hərbi gücün əhəmiyyətini artırdı. Bugün 9 rəsmi nüvə 
silahına malik dövlət var. Müəyyən məsələlərdə maraqları toqquĢsa belə onlar bu silahları istifadə 
etmirlər. Səbəb isə sadədir. Çünki bu baĢlıq və daĢıyıcılara malik olmanın məntiqli məqsədi məhv 
etmək deyil, strateji çəkindirmədir. Əsas nüvə dövlətləri arasında qlobal müstəvidə strateji silahların 
istifadəsi ilə baĢlanacaq nüvə müharibəsi təhlükəsinin minimuma çatdırılması strateji sabitliyi 
yaradır.(3, s 84-86) Hansı ki, sözügedən dövlətlər bu silahların istifadəsi zamanı cavab zərbəsi alabilmə 
ehtimalını düĢünürlər. Qlobal nüvə təhlükəsizliyi baxımından vacib problem nüvə silahlarının 
yayılmasının qarĢısını almaqdır. Bununla bağlı 1968-ci ildə BMT çərçivəsində hazırlanmıĢ Nüvə 
Silahlarının yayılmaması haqqında müqavilə (NSYM) təĢkilatının BaĢ Assambleyası tərəfindən qəbul 
edilmiĢdir. Müqaviləylə dövlətlər 2 qrupa ayrılmıĢdı: nüvə və qeyri-nüvə dövlətləri. 1967-ci ilə qədər 
nüvə silahını əldə edən dövlətlər ABġ, Böyük Britaniya, SSRĠ, Fransa, ÇXR-dır.(10) Sonradan isə bu 
siyahı bir qədər geniĢləndi. Məsələn,1950-1953-cü illər Koreyada SSRĠ və ABġ arasında baĢ verə 
biləcək toqquĢmanın qarĢısını alan məhz nüvə faktoru idi. Supergücləri nüvənin istifadəsindən 
çəkindirən əsas məqam isə öz təhlükəsizliklərinin qeydinə qalmaları idi. Çünki istər SSRI, istərsə də 
ABġ qarĢı tərəfin də nüvə baĢlıqlarına və daĢıyıcılarına malik olduğunu bilirdi. Nüvə silahından istifadə 
qarĢı tərəfi tamamilə məhv etməməklə bərabər, zərərçəkəni preventiv tədbir görməyə vadar edəcəkdi. 
Sırf cavab zərbəsini gözə almamaq üçün tərəflər belə toqquĢmadan yayınmıĢdılar. Proseslərin 
inkiĢafından belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Yer üzü heç zaman bu qədər silah görməyib və onlar heç 
zaman indiki qədər yararsız olmayıblar. Güc yanaĢmasına qarĢı çıxan Vilson və onunla həmfikir olanlar 
dövlətin sosial və siyasi təsisatları ilə xarici siyasət arasında bağlılıq olduğuna diqqət çəkir və 
qüvvələrin güc və əməkdaĢlıq ikiliyində seçim qarĢısında qaldıqda ikincini seçəcəklərini 
vurğulayırdılar. Amma gücün istifadəsi olmadan öz məqsədlərini necə reallaĢdıracaqlarını əsaslandıra 
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bilmədikləri üçün realistlər tərəfindən utopist hesab edilmiĢlər.(2,s 137) Gücün inandırma, 
Ģirnikləndirmə, cəzalandırma və məcburetmə metodları vardır. Ġnandırma metodu dövlətin öz çıxarları 
istiqamətində siyasət tətbiq etməyə çalıĢarkən digər dövlətlərin də ona uyğun hərəkət etməsini təmin 

etməsidir. Bunun razılığa yönəlik olması arzuolunandır. Əgər bir dövlət baĢqalarının ona hücumuna və 
ya hücumla təhdid etməsinə mane ola bilirsə, dövlətin fəaliyyət dairəsinin həcminə bağlı olaraq, 
regional və ya qlobal səviyyədə güclü dövlət sayılır. Ġlk iki metod iĢə yaramadıqda və gözlənilən nəticə 
əldə olunmadıqda cəzalandırma metodundan istifadə olunur. Cəzalan dövlət bu halda müəyyən güzəĢt 
və vədlərdən məhrum edilir. Bu metod bir növ qabaqlayıcı xarakter daĢıyır və dövləti hər hansı bir 
davranıĢ və hərəkətdən çəkindirmə məqsədi güdür. Məntiqi davamı kimi isə məcburetmə metodundan 
istifadə olunur. Cəzalandırılan dövlət ona qoyulan məhdudiyyətlər çərçivəsində digər dövlətin 
maraqlarına cavab verən tərzdə addım atmağa məcbur qalır. Bu metodların istifadəsində də müəyyən 
qanunauyğunluq özünü büruzə verir. Ġnandırma və Ģirnikləndirmə metodunu dövlətlər əksərən 
özlərindən daha böyük hərbi və iqtisadi gücə malik olan dövlətlərə tətbiq etdikləri halda, cəzalandırma 
və məcburetmə metodlarını özlərindən zəif hərbi və iqtisadi gücə malik olan dövlətlərə tətbiq edirlər. 
Hansı metodun seçilməsi isə qarĢıya qoyulan məqsədin miqyasından asılıdır. Ġnandırma metodu 
vasitəsiylə yalnız kiçik məsələləri həll etmək olar.(1, s 140) Sözügedən güc göstəricilərinin effektivliyi 

də milli güc ünsürləri kimi tanınan elementlərin inkiĢafından asılı olaraq arta və azala bilir. Milli gücün 
―hesablanmasında‖ hərbi gücün ön plana çıxdığını görmək mümkündür. Dövlət havada, dənizdə və 
quruda kifayət qədər hərbi gücə sahib olduqda güclü dövlət sayılır. Lakin ―ən güclü orduya sahib olan 
dövlət dünyanın ən güclü dövlətidir‖ demək doğru deyil. Çox böyük bir orduya sahib olmaq dövlətə 
hələ  beynəlxalq münasibətlərdə hər istədiyini etdirə bilmək üstünlüyünü vermir. Tarix Birinci və Ġkinci 
Dünya Müharibələri və Soyuq Müharibə zamanı çox güclü orduya sahib olmalarına baxmayaraq, 
siyasətlərini baĢqa ölkələrə mənimsətməkdə çox çətinlik çəkən dövlət nümunələri ilə zəngindir. Yəni bu 
ifadə bir qədər nisbi xarakter daĢıyır. Nümunə üçün 1940-cı ildə Çini götürə bilərik. Böyük ordu və 
əhalisi olmasına baxmayaraq, o, güclü dövlət deyildi. Güc yalnız o zaman siyasi xarakter daĢıyır ki, 
dövlət digər dövlətlərin fəaliyyətinə nəzarət və müdaxilə etmək iqtidarında olur. Amma digər bir 
tərəfdən, hərbi gücü tamamilə kənarda qoyaraq, yalnız ümumilli məhsul (ÜMM), böyümə sürəti və 
xarici ticarətin həcmi kimi iqtisadi məlumatlara baxaraq gücün hesablanması düzgün deyil. Yəni bir 
dövlətin yalnız iqtisadi gücünü önə çıxararaq, regionda və dünyada hədəflərinə nail olması mümkün 
deyil. Yaxın keçmiĢdən baĢlayaraq ―mənəvi güc‖ kimi tanınan, bir dövlətin sosial-mədəni quruluĢu və 
siyasi dinamikasının baĢqa dövlətlərin dəyiĢməsinə etdiyi təsir də mənəvi güc sahibi olan dövlətin 
böhranların qarĢısınıalma və ya gərginliklərə müdaxilə edəbiləcək xüsusiyyətdə hərbi gücə malik olub 
olmamasından asılıdır. Dövlətin hərbi gücünü lazım gəldikdə gözünü qırpmadan istifadə edə biləcəyinə 
dair məĢhur bir hissin olması da ―mənəvi dəyərlər ixracatını‖ daha mənalı hala gətirir. BaĢqa ölkələrin 
siyasi və iqtisadi quruluĢlarını dəyiĢdirməyə çalıĢarkən, strategiya səhvləri, iqtisadi və hərbi yetərsizlik 
kimi ünsürlər səbəbilə arzu olunmayan nəticələrə qatlanan çox ölkə var. Nəticə olaraq, bir dövlətin 
gücünü sadəcə hərbi güclə sadələĢdirmək nə qədər yanlıĢdırsa, hərbi gücü gözardı edərək, daxili siyasi 
tarazlıqlarda ordunun funksiyasını dəyiĢdirmək hədəfinə paralel olaraq, xarici siyasətdə də hərbi gücü 
ikinci plana atmaq o qədər yanlıĢdır. ABġ prezidentlərindən Teador Ruzvelt xarici siyasət strategiyasını 
bir cümləylə ―YumĢaq danıĢ və dəyənək daĢı‖ Ģəklində yekunlaĢdırıdı. YumĢaq güc (Soft Power) 
olmaq həvəsində olan dövlətlərin lazım gəldikdə, regiondakı təhlükələrin ―baĢına vuracaq bir 
dəyənəkləri yoxdursa, yumĢaq güc olmaq ehtimalı da yoxdur. Müasir beynəlxalq münasibətlərdə gücün 
mühüm bir amil olmasını nəzərə alan dövlətlər rəqabətə tab gətirə bilmək və öz milli maraqlarında 
güzəĢtə getməmək üçün hərbi potensiallarını artırmağa çalıĢırlar. Məsələyə bu tərəfindən baxdıqda 
rəqabətə qoĢulmağa qadir olanlar yalnız inkiĢaf etmiĢ dövlətlər olmalıdır. Çünki bu ölkələr güclü 
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iqtisadiyyata malikdirlər. Rəqabətli mühit isə inkiĢafa aparır. ĠnkiĢaf prosesində isə dövlətlər rəqiblərini 
üstələməyə, ən pis halda bərabər səviyyədə qalmağa can atırlar ki, bu da qüvvələr balansını yaradır. 
Müasir dünya düzənində qüvvələr qeyri-bərabər Ģəkildə paylanmıĢdır.Qüdrətli dövlət o hesab olunur ki, 
gücün iqtisadi , hərbi və siyasi növünə sahib olur. Bu güc növlərinin hər biri özündən sonrakının 
mövcudiyyətinə Ģərait yaradır. Son iki əsrdə dövlətlərin xarici siyasətini hərbi güc istiqamətləndirdi. 
ĠĢtirakçıların sayı, nəticə və uzun müddətli təsiri səbəbindən 19-cu əsrin ən böyük müharibəsi 1853-cü il 
Krım müharibəsi olmuĢdur. 20-ci əsrdə isə 25 illik fasilə ilə (1914-1918 və 1939-1945) 10 il davam 

edən Ġki Dünya Müharibəsi yaĢanmıĢdır. 20-ci əsrin qalan 55 ili isə Koreya müharibəsi, Çin-Hindistan 

müharibəsi, SüveyĢ böhranı, Cəzair müstəqillik müharibəsi, Vyetnam, Kamboca, Kipr müharibəsi, Ġran-

Ġraq müharibəsi, Efqanıstan müharibəsi, Körfəz müharibəsi kimi regional müharibə və qarĢıdurmalarla 
keçdi. XXI əsr yenə müharibə ilə baĢladı. 2003-cü ildə ABġ və Ġngiltərənin Ġraqı iĢğalında isə bu dəfə 
kirayə olunmuĢ muzdlu əsgərlərdən istifadə olundu. Bu əsgərlərə həmçinin, ABġ-ın Ġraqdakı rəsmi 
ordusunun qərargah və bazalarını qorumaq da tapĢırılmıĢdı. Müntəzəm və hüquqi ordular yerini daha 
təcrübəli, daha profesional və eyni zamanda qanunsuz bir sistemlə iĢləyən muzdlu əsgərlərə vermiĢdi. 
2003-cü ildən bəri muzdlu əsgərdən istifadənin miqyası geniĢlənmiĢdir. Bu yolla hökumətlər qanuni 
inzibati və əxlaqi cavabdehlikdən azad olmuĢ olurlar. 21-ci əsr Orta ġərqdə hüquqa zidd olan bir 
müharibə ilə baĢladı. Davam edən qarĢıdurma və müharibələrin nəticəsinin nə olacağı da sual 
altındadır. MeĢə yanğını kimi yanğın bitəndə yeni bir həyat baĢlayacaq mı o da bəlli deyil. 2008-ci ildə 
baĢlayan və davam edən qlobal iqtisadi böhran isə davam etməkdə olan qarĢıdurma, daxili müharibə və 
potensial müharibə risklərinə yeni ölçü verdi. Çünki Amerika və Avropa iqtisadi səbəblər və ictimai 
qınaq səbəbilə birbaĢa qarĢıdurmanın içinə girmək istəmirlər. Bunun əvəzinə yerli gücləri gizli və 
qanundankənar silahlandırmaqla qarĢıdurmaları istəklərinə uyğun istiqamətləndirirlər. Hər iqtisadi 
böhran sonrası olduğu kimi artan yerli və regional qeyri-sabitlik səbəbilə hərbi gücün yenidən önə 
çıxdığı bir dönəmə girilməkdədir. 

Görünən odur ki, hərbi baxımdan güclü olmayan dövlətlərin özünümüdafiəsi və sərhəddən kənarda 
milli maraqlarını qoruyub müdafiə etməsi mümkün deyil. Hər zaman olduğu kimi bugün də 
mövcudluğu davam etdirmək üçün hərbi güc həyativacib ünsür kimi çıxıĢ etməkdədir. 
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Məqalədə Azərbaycanın informasiya təhlükəsizliyi məsələlərinə toxunulmuşdur. Bu gün, 
Azərbaycan regionda yüksək texnologiyanı həyata keçirən əsas dövlətlərdən biridir. Ölkəmiz dünya 
İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları yarışına girmək üçün inamla çalışır.Kiber cinayətlər 
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The article deals with information security issues in Azerbaijan. Today, Azerbaijan is one of the 
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enter the world‘s Information Communication Texnology race. Cybercrimes have become an actual 
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Cəmiyyətin informasiyaya olan tələbatı informasiya cəmiyyətində indiki qədər aktual olmayıb. 
Biz elə bir dövrdə yaĢayırıq ki, informasiya siyasəti hər bir dövlətin diqqət yetirdiyi əsas problemə 
çevrilib. Ona görə ki, informasiyalar çoxaldıqca qayğılar artır. Cəmiyyətə hansı informasiyanı ver-
mək məsələsi gündəmə gəlir. Ġnsanlar hər Ģeylə maraqlanırlar. AssoĢieyteol Press agentliyinin keçmiĢ 
rəhbəri Kent Kuperin dilə gətirdiyi "Cəmiyyətin informasiya almaq hüququ var" ifadəsi, 1953-cü ildə 
Harold Krossun yazdığı kitaba baĢlıq seçildikdən sonra jurnalistlərin yaddaĢına möhkəm həkk olu-

nub. Heç də təsadüfi deyil ki, mediaya dair qəbul olunmuĢ qərarlarda bu ifadə özünə möhkəm yer 
eləyib. Jurnalistlər də cəmiyyətin tamhüquqlu nümayəndəsi kimi informasiya toplayıb və dərcetməyə 
borcludur. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, KĠV-lərin informasiya siyasəti olduğu kimi, hər bir dö-
vlətin də informasiya siyasəti var. Ġnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının (ĠKT) tətbiqi in-

formasiya siyasətinə yenidən baxmağı tələb edir.(15) Nədir KĠV? ġikayətçi vətəndaĢı məmurun 
qapısına ötürən elçimi? Yayacağı xəbərə cəmiyyətin reaksiyasını hesablamaq medianın borcudurmu? 

Ümumiyyətlə, mütəxəssislər medianın cəmiyyətdəki yerini araĢdıranda mütləq onu hakimiyyətlə 
ictimaiyyət arasında görür – diskussiya predmeti də hakimiyyət – media münasibətləri olur. Zən-

nimcə, bunun əsas səbəbi hər iki təsisatın cəmiyyəti öz əlinə almaq,  daha doğrusu, ictimai rəyi for-

malaĢdırmaq cəhdidir. Bəzi rusiyalı ekspertlər isə həm medianı, həm də hakimiyyəti cəmiyyətin 
özünütəĢkili vasitəsi kimi görür: ―Hakimiyyətin köməyi ilə ictimaiyyət bütün sferalarda, o cümlədən 
mətbuatla bağlı fəaliyyətini tənzimləyir. Medianın köməyi ilə isə bütün strukturlara , o cümlədən ha-

kimiyyətə nəzarət eləyir‖. Mətbuatı cəmiyyətin hakimiyyətə münasibətini çatdıran vasitə kimi də 
görürlər. Ancaq bəzilərinin fikrincə, KĠV-də istifadə olunan rəy həm də ictimai yanaĢmadır. 

Ancaq mediaya təkcə ictimai fikrin güzgüsü kimi baxmaq da düzgün deyil. Məsələn, bu yaxın-

larda nüfuzlu sorğu təĢkilatlarından birinin araĢdırmaları Avropa əhalisinin yarıdan çoxunun anti-
semit ovqatda olduğunu göstərmiĢdi. Avropa mediası bu sorğuya əsaslanıb, yəni ictimai fikrin axar-

ına düĢüb antisemit ovqatlı yazılar dərc edərdisə, mümkün qarĢılıqlı ittihamlar dalğasının məsuliyyəti 
kimin üzərinə düĢəcəkdi? ―Media ictimai fikrin ifadəçisidir‖ yanaĢmasına aludə olmaq da ictimai 
mənafeyə zərər vura bilər. Burdan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, media yalnız ictimai rəyin passiv 
güzgüsü rolunu oynamalı deyil, həm də cəmiyyətin rəyini pozitiv istiqamətdə formalaĢdırmağa cəhd 
göstərməlidir. Ġntibah dövrünün florensiyalı dövlət xadimi Nikola Makiavellinin ―Hökmdar‖ əsərində 
belə bir ifadə iĢlətmiĢdir: ― Bir hökmdarın ən çox ehtiyyat etməli olduğu təhlükə - xalqın gözündən 
düĢüb həqarətə uğramaq və nifrət qazanmaqdır. Hökmdara düĢmən kəsilmiĢ xalqın öhdəsindən 
gəlmək mümkün deyil, çünki xalq böyük bir kütlədir, amma amma əsilzadələr azlıq təĢkil etdiyi üçün 
onları susdurmaq olar‖. Burada hökmdarın timsalında dövlət xadimlərini, siyasətçiləri misal göstərə 
bilərik. Belə ki, onlar doğru siyasi addımlarla, KĠV-dən doğru istifadə etməklə xalqının müsbət rəyini 
qazana bilər. 

Hakimiyyət-media-cəmiyyət müstəvisində KĠV bəzən peĢəkarlıq-vicdanlılıq-vətənpərvərlik 
üçbucağında manevr etməli olur. ―Əgər xəbər tutsan ki, müharibə Ģəraitində olan vətənində hakimiy-

yət qonĢu ölkəyə hücuma keçəcək, bu məlumatı yayarsanmı?‖ sualı  tez-tez mübahisə obyektinə 
çevrilir. ABġ prezidenti Əfqanıstana hücum hazırlanan ərəfədə öz ölkəsinin mediasında xahiĢ etdi ki, 
jurnalistlər hücumla bağlı informasiyaları açıqlamasınlar. Bəlkə də ölkədə 11 sentyabr faciəsi 
yaĢanmasaydı, amerikalı jurnalistlər prezidentin xahiĢinə məhəl qoymazdılar. Necə ki, ABġ-ın 
Vyetnamda təkcə hərbi bazaları bombalaması yox, həm də mülki insanları da öldürməsi barədə 
məlumatları elə amerikalı jurnalistlər yaymıĢdı. Yaxud amerikalı əsgərlərin iraqlı əsirlərlə zoraki dav-

ranıĢı barədə faktları dünya ictimaiyyətinə Ġraqda müharibə aparan ölkənin vətəndaĢı olan media 
təmsilçiləri açıqladı. 

Kütləvi informasiya vasitələri əsas məlumat yayan resurslar olaraq hakimiyyətin cəmiyyət 
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üzərində, cəmiyyətin də hakimiyyət üzərində nəzarətini təmin edən əsas vasitələrdəndirlər. Hakimiy-

yət cəmiyyət üzərində öz geniĢ siyasətini həm də təbliğati yollarla, o cümlədən məlumatlandırma və 
bundan da istiqamətləndirmə yolu ilə təmin edir. Dövlət öz siyasətinin baza mahiyyətini, məzmununu 
təbliğati üsullarla cəmiyyətinə çatdırır. Cəmiyyətin daxildən və kənardan meydana gələn mənfi stere-

otiplərə qarĢı mübarizədə hazır olmasında, bu baxımdan cəmiyyətin məlumatlandırılmasında infor-

masiya resursları böyük əhəmiyyət kəsb edir. Cəmiyyətin inkiĢafında ayrı-ayrı sahələr üzrə məlu-

matların yayılması vacib istiqamətə çevrilir. Məlumatlar ardıcıllığı və zəncirliliyi elə inkiĢaf üçün 
Ģərtləndirici əhəmiyyət kəsb edir. Dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri-nəzəri (məsələn, ardıcıl olaraq 
qəbul edilən qanunvericilik aktları və dövlətin proqram və konsepsiyaları, layihələri) və təcrübi 
istiqamətləri ( görülən iĢlərin prosesləri ) informasiya vasitələri ilə cəmiyyətə ötürülür. GeniĢ məlu-

matlar əsasında cəmiyyət toparlanır, cəmiyyət maariflənərək öz-özünü və dövlət siyasətini dərk edir. 
Cəmiyyətə ötürülən ardıcıl məlumatlar məhz cəmiyyətin nizamlanmasında, onun dəyərlərinin 
qorunub saxlanılmasında, adət-ənənələrinin qorunub saxlanılmasında, mənəvi dəyərlərin nəsillərə 
ötürülməsində mühüm rol oynayır. Kütləvi informasiya vasitələri həm də cəmiyyətin inkiĢafı 
proseslərinin həyata keçirilməsi zamanı onun üzvləri arasında istiqamətverici funksiya kəsb edərək, 
cəmiyyət üzvlərinin fərdi qaydada və ümumi əsaslarla mübarizəsini təĢkil edir. Reallığı insanlara 
çatdıran məlumat mübarizə və inkiĢaf üçün Ģəraitin yaradılması məqsədilə mühüm funksiya kəsb edir. 
Ġnformasiya vasitələri gələcək nizamlama qaydaları üçün məlumat daĢıyıcı və məlumat ötürücü 
əhəmiyyətə malikdir.(5, s. 356-357) 

Siyasətin bir-birilə zəncirli qaydada asılı olan məkanlar üzrə yayılmasında informasiya vasitələri 
əsas xidmət göstərirlər. Ġnformasiya vasitələri ictimaiyyətin rəyini, mövcud durumu, cəmiyyətin dər-
ketmə və siyasəti qəbuletmə səviyyəsini göstərir. Ġnformasiya vasitələri bir tərəfdən xəbərlərin-

məlumatların yayılmasını təmin edirsə, digər tərəfdən də bu xəbərlərə olan reaksiyanın (cəmiyyətdə 
və siyasi elitada) üzə çıxmasını təmin edir. Ġnformasiya vasitələri hakimiyyətlə vətəndaĢ arasında 
bağlılığı yaradır və cəmiyyətlə dövlət arasında bütövlüyü üzə çıxarır. Bütövlükdən də enerji 
mübadilələri meydana gəlir. Ġnformasiya vasitələrinin yaydıqları məlumatlar, sosial-siyasi xəbərlər, 
siyasi, mədəni, iqtisadi və digər sahələri əhatə edən analitik məlumatlar, xəbər Ģərhləri, yanaĢmalar, 
mövqelər sayəsində dövlət siyasəti istiqamətləndirilir. Cəmiyyətin reaksiyasına müvafiq olaraq dövlət 
siyasəti də müəyyən edilir. Digər tərəfdən də hesab etmək olar ki, cəmiyyətin ayrı-ayrı qrupları, 
təbəqələri arasında bağlılıq da informasiya texnologiyalarının fəaliyyəti, istifadəsi sayəsində daha da 
geniĢ olur. Ġnformasiya yayım vasitələri baĢlıca olaraq cəmiyyətin ümumi nizamlanmasında və ayrı-
ayrı sahələrin nizama salınmasında iĢtirak edir. Ayrı-ayrı qaydaları üzə çıxarır. Dövlət siyasətinin 
əsas məzmununu cəmiyyətə çatdırır. Dövlət informasiya vasitələri ilə həm öz siyasətini tənzimləyir, 
həm özü ilə əhali arasında, vətandaĢlar arasında münasibətləri tənzimləyir, həm də cəmiyyətin 
özünün iĢtirakı ilə cəmiyyətin özünü tənzim edir. Burada vasitələr tərəflər arasında bağlayıcı funksi-
yanı yerinə yetirir. Ġnformasiya vasitələri (alətləri) və subyektləri mədəniyyətin, incəsənətin, elmin, 
təhsilin və digər bu kimi hadisələrin, faktların cəmiyyətlərdə təbliğində mühüm rol oynayırlar. Ġnfor-

masiya subyektləri və vasitələri (alətləri) həm də cmiyyətin istək və arzularını, gələcək inkiĢaf plan-

larını, ictimai düĢüncəni dövlətin diqqət nəzərinə çatdırır. Müvafiq vasitələr lazımi ictimai mühiti 
öyrənir və ona uyğun Ģəkildə, cəmiyyətin tələblərinə müvafiq olaraq, dövlət öz siyasətini 
istiqamətləndirir. Ġnformasiya subyetləri və vasitələri cəmiyyətin xüsusiyyətlərinin formalaĢmasında 
(ictimai və siyasi psixologiyanın yaranmasında) iĢtirak edirlər.  Həm də böyük təsirlərə malik olurlar. 
Cəmiyyətə, xalqa məxsus olan adət-ənənələrin geniĢ yayılmasında və təbliğatında, cəmiyyətin ayrı-
ayrı təbəqələrinin təĢviqatında bu vasitələr mühüm əhəmiyyət kəsb edirlər. Ġnformasiya vasitələri 
cəmiyyətin ümumi məzmununun, vəziyyətinin tədqiqat vasitəsi rolunda çıxıĢ edir. Bu vasitələr 



93 

 

cəmiyyətin psixologiyasının formalaĢmasında, onun tərkib elementlərinin yaranmasında mühüm rol 
oynayır. Vasitələr cəmiyyətin sistemləĢməsinə, onun ayrı-ayrı strukturlarının formalaĢmasına böyük 
kömək göstərir. Cəmiyyətlə dövlət arasında uzlaĢma və uyğunlaĢma proseslərinin formalaĢmasında 
iĢtirak edir, bununla da problemlərin və ziddiyyətlərin üzə çıxarılmasında vasitəçi olur.(5, s.357-359) 

Müasir dünya geosiyasətində informasiya və təbliğatın beynəlxalq ictimai rəyə təsir imkanların-

dan geniĢ danıĢılır. Hazırda bir ölkənin baĢqa dövlətin ərazisində mövcud informasiya sistemlərini 
nəzarət altına alması və yaxud idarə etməsi yalnız onun hərbi və milli təhlükəsizlik məsələlərinə 
təsirlə yekunlaĢmır. Bu, həm də yerli ictimai rəyin kənar təsirlərə məruz qalmasına və idarə 
edilməsinə, ölkənin idarəçilik sisteminin pozulmasına və iflic olmasına səbəb ola bilər. 
Mütəxəssislərin fikrincə, xarici texnologiyanın mövcud gücü ilə hazırda ayrı-ayrı ölkələrin daxili 
idarəçilik sistemləri arasındakı rabitə əlaqələrini nəinki kəsmək və pozmaq, hətta bu sistemə girərək, 
dezinformasiya yaymaq yolu ilə onların fəaliyyətini yönəltmək və sarsıtmaq mümkündür. Dünyada 
bəzən ayrı-ayrı qurumlar müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarının imkanlarından isti-
fadə edərək, beynəlxalq internet Ģəbəkələrində, bu və ya digər ölkələrin ərazilərində və ―etibarlı 
mənbə‖ adı altında xüsusi dezinformasiya yayır, dövlət qurumlarını, vətəndaĢları və bütövlükdə ic-

timaiyyəti çaĢdıran məqsədli fəaliyyət həyata keçirirlər. Bu da həmin ölkələrin daxili sabitliyini, 
idarəetmə orqanlarının ahəngdar fəaliyyətini pozur ki, nəticədə milli təhlükəsizliyə xarici müdaxilə 
üçün əlveriĢli Ģərait yaranır. Məsələn, bu gün bəzi Qərb dairələrinin elektron kəĢfiyyat və xüsusi 
əməliyyatlar yolu ilə bir çox ġimali Afrika və ərəb dövlətlərində həyata keçirdiyi, dövlətlərin öz 
vətəndaĢları və cəmiyyətləri üzərindəki nəzarətini zəiflətməyə yönəlmiĢ müəyyən addımları 1992-

1995-ci illərdə və digər dövrlərdə müxtəlif qüvvələr tərəfindən Azərbaycanda da həyata keçirilmiĢdir. 
Azərbaycanın o dövrkü informasiya və təbliğat vəziyyətinin təhlili göstərir ki, dövlətin informasiya 
təhlükəsizliyi, demək olar, tamamilə xarici amillərin təsiri altında idi. Milli teleradio və mətbuat va-

sitələrinin fəaliyyəti zəif olduğundan və bütün ölkə ərazisini əhatə edə bilmədiyindən, o zaman ic-

timai rəyin formalaĢmasında və idarə edilməsində Rusiya, Türkiyə və Ġranın, habelə beynəlxalq 
transmilli KĠV-lərin rolu açıq-aĢkar üstünlük təĢkil edirdi. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, mövcud informasiyalar yayılma arealları baxımından artıq lokal deyil, 
qlobal məkanları əhatə edir. Dünyanın bir nöqtəsində baĢ verən hadisə digər qütbündə dərhal eĢidilir. 
Informasiya vasitələri bu baxımdan da dünya sakinlərini bir-birinə bağlayır. Ġnformasiya vasitələri 
dünyanın idarə olunmasında, dünya siyasətinin tənzimlənməsində proseslərin ardıcıllığını Ģərtləndirir 
və zaman əlaqəsini ortaya çıxarır. Ġnformasiya mənbələri həm də dünyanın vahid qaydada idarəolun-

ması Ģərtlərindən irəli gələrək, dünya hadisələri arasında bağlılığı əks etdirir və ictimai Ģüurda, total 
düĢüncələrdə dünyanın vahidliyi və bütövlüyü anlayıĢını əks etdirən düĢüncə prinsipini ortaya çıxarır. 
Müvafiq vasitələr dünya problemlərinin həllinə birgə yanaĢmanın ortaya çıxmasında vasitəçi olur. Bir 
dövlətin siyasətinin mahiyyəti, onun  cəmiyyətinin  maariflənmə  səviyyəsi  informasiya vasitələri ilə 
baĢqa dövlətə və cəmiyyətə məlum olur. Siyasi, ictimai,  mədəni,  hüquqi,  iqtisadi,  humanitar  

proseslər dövlətlərdən-dövlətlərə  keçir,  xalqlardan-xalqlara  yayılır. Ġnformasiya vasitələri 
mədəniyyətin, elmin, incəsənətin, ədəbiyyatın və s. bu kimi inkiĢaf törədici vasitələrin ölkələrdən-

ölkələrə geniĢ yayılmasını təmin edir. Ölkələrarası, xalqlararası  münasibətlərin  nizamlanmasında  
informasiya vasitələri də əsas rolu oynayırlar. Ġnformasiya vasitələri dünya problemləri arasında 
mövcud olan müəyyən bağlılıqları da cəmiyyətlərdə, xaqlar arasında təbliğ edir. Bu vasitələr qlobal 
hadisələrə (qlobal ekoloji problemlər, ərzaq çatıĢmazlığı problemləri, xəstəliklərin yayılması ilə bağlı 
problemlər və s.) ümumi yanaĢmanın əsaslarını təbliğ edir. Vasitələrin təbliğat materialları bütün dü-
nya insanları arasında müəyyən məsələlər üzrə vahid fikirlərin, ümumi baxıĢların formalaĢmasının 
əsaslarını müəyyən edir. Ġnformasiya vasitələri insanlıq dəyərlərinin ölkələrdən-ölkələrə, məkan-
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lardan-məkanlara dalğalanmasını təmin edir.(5, s. 359-360) 

Hər bir ölkənin informasiya məkanı və informasiya mühiti, informasiya ehtiyatları və 
texnologiyaları cəmiyyətin sosial-iqtisadi, elmi-texniki və mədəni inkiĢafının səviyyəsini və dina-

mikasını müəyyənləĢdirir. Geosiyasi ədəbiyyatda ―informasiya mühiti‖ beynəlxalq və yerli siste-

myaradıcı amil olmaqla bərabər, bəlli məkanlarda siyasi, iqtisadi, müdafiə, sosial-mənəvi və digər sa-

hələrə müdaxilə edərək, milli təhlükəsizlik sisteminə ciddi təsir göstərən vasitə kimi də 
dəyərləndirilir. Beynəlxalq və milli idarəetmə qərarlarının səmərəliliyi toplanmıĢ informasiyanın 
həcmi, onun iĢlənmə və istifadə sürəti ilə müəyyənləĢir. Beynəlxalq, regional və milli münasibətlərin, 
daxili və xarici sosial-iqtisadi proseslərin idarə olunmasında informasiya siyasəti və təhlükəsizliyinin 
əhəmiyyəti getdikcə artır.(6, s. 180) 

Müstəqilliyinə nail olduqdan sonra Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin əsas problemlərindən bi-

ri ölkənin vahid informasiya siyasətinin formalaĢdırılması və təhlükəsizliyinin təminatı, milli infor-

masiya mühitinin yaradılması, qorunması və idarə edilməsi ilə bağlı olmuĢdur. 1990-cı illərin 
əvvəllərində bəzi xarici qüvvələrin sistemli Ģəkildə həyata keçirdikləri informasiya müdaxiləsi, ide-

oloji təbliğat fəaliyyəti Azərbaycan ərazisində əhalinin bəzi sosial və milli-etnik təbəqələrində ciddi 
anti-milli və anti-dövlət meyili formalaĢdırmıĢ, müstəqil dövlətin əsaslarına, vətəndaĢ həmrəyliyi və 
birliyinə təhlükə yaratmıĢdı. Xarici dairələr bununla kifayətlənməyərək Azərbaycanın ictimai rəyinə, 
daxili və xarici siyasətinə təsir göstərmək məqsədi ilə çoxsaylı dini, ideoloji, informasiya və təbliğat 
Ģaxələri yaratmıĢ və öz məqsədləri üçün istifadə etmiĢlər. Belə təxribatçı hərəkətlər ölkədaxili sabitli-
yin pozulmasına, mərkəzi hakimiyyətin cəmiyyət üzərindəki nəzarətinin itirilməsinə və daxili anarxi-

yanın yaranmasına yönəlmiĢdi.(6, s. 181) 

Bundan baĢqa, həmin dövrdə Azərbaycanın daxili informasiya sistemləri, o cümlədən, informa-

siya yaratma, ötürmə, ümumiləĢdirmə və təhliletmə vasitələri, Ģəbəkə və xətləri ya iflic olmuĢ, ya da 
bütövlükdə xarici ölkələrin nəzarəti altına keçmiĢdi. Xüsusən, nəzərə alınsa ki, o dövrün bütün infor-

masiya texnologiyaları - telefon, peyk rabitəsi, internet, o cümlədən informasiya ötürmə sistemləri, 
milli təhlükəsizlik və müdafiə nazirliklərinin istifadə etdiyi digər informasiya vasitələri bütövlükdə 
xarici ölkələrin və beynəlxalq informasiya güclərinin nəzarəti altında idi, bu halda ölkənin informa-

siya təhlükəsizliyi sahəsindəki problemləri və boĢluqları təsəvvür etmək o qədər də çətin olmaz.(6, s. 
181) 

Bütün bunlar və digər proseslər 90-cı illərin birinci yarısında Azərbaycan hakimiyyəti qarĢısında 
məxsusi informasiya fəaliyyəti və təhlükəsizliyi siyasətinin formalaĢdırılması, milli informasiya 
fəaliyyətinin vahid strategiyasının hazırlanması və həyata keçirilməsi kimi təxirəsalınmaz vəzifələr 
qoyurdu. 1993-cü ildən baĢlayaraq Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında özündə müstəqil dö-
vlət maraqlarını və beynəlxalq dəyərləri, ümumi təhlükəsizlik normalarını və milli postulatları əks 
etdirən informasiya fəaliyyəti və təhlükəsizliyi siyasəti həyata keçirilməyə baĢlandı. Dövlətin infor-

masiya siyasətinin əsas vəzifələri, istiqamətləri, prioritetləri və resursları müəyyən edildi, nəzəri və 
praktiki əsasları yaradıldı, sonrakı dövrdə müxtəlif inkiĢaf mərhələlərindən keçərək təkmilləĢdirildi 
və dövlət həyatının bütün sahələrində tətbiq olunmağa baĢlandı. Demokratik dövlət və vətəndaĢ 
cəmiyyəti quruculuğunun əsas tələbi kimi söz və məlumat azadlığının təminatı, demokratik və siyasi 
plüralistik kütləvi informasiya vasitələrinin (KĠV) yaradılması, iqtisadi və siyasi müstəqilliyinin 
təmin edilməsi, beynəlxalq rəqabətədavamlılığının artırılması, informasiya fəaliyyətinin hüquqi-
normativ əsaslarının yenidən qurulması və s. bu siyasətin əsas prioritetlərinə çevrildi. Azərbaycan ha-

kimiyyəti bu istiqamətdə bir çox beynəlxalq təĢkilatlarla və inkiĢaf etmiĢ demokratik ölkələrlə 
əməkdaĢlıq edərək respublikada azad informasiya mühiti formalaĢdırdı, ölkənin informasiya 
təhlükəsizliyinin təminatı mexanizmlərini bərqərar etdi. (6, s. 182) 
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Dövlət vahid və dinamik bir orqanizm olaraq cəmiyyətdə baĢ verən hadisələrə dair informasiya-

ları qəbul edir, müxtəlif instansiyalarda həmin informasiyalar öyrənilir və onlara uyğun olaraq qərar-

lar qəbul edilir. Daha sonra hakimiyyətin qəbul etdiyi qərarlar cəmiyyətə ötürülür və hakimiyyətin 
atdığı addıma cəmiyyətin reaksiyası informasiya kimi yenidən dövlət strukturlarına daxil olur. Beləli-
klə, dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyi əldə olunmuĢ informasiyanın düzgün təhlilindən asılıdır, bilava-

sitə onun sirkulyasiyası üzərində qurulur. Ġdarəçiliyin səmərəliliyinə qiyməti cəmiyyət verir. Odur ki, 
hökumətin qəbul etdiyi qərarların cəmiyyətə necə qəbul olunması iĢi fərman və sərəncamların hazır-
lanmasından sonra ikinci mühüm mərhələdir. Belə ki, Prezidentin, hökumətin, nazirlik və komitələrin 
fəaliyyəti nə qədər səmərəli təqdim olunarsa, cəmiyyətin reaksiyası da bir o qədər müsbət olar. Bütün 
bunlar mətbuat orqanları vasitəsilə həyata keçir.(9, s. 536-537) 

―Amerika jurnalistləri əmindir ki, mətbuat vətəndaĢlara hakimiyyətin gördüyü iĢlər barədə geniĢ 
və hərtərəfli məlumatlar verməli və bununla da onların demokratik sistemin fəaliyyətində Ģüurlu 
surətdə iĢtirak etməsinə Ģərait yaratmalıdır. Piter Bestrap bu inamı Amerika mətbuatının ―dini et-

iqadı‖ adlandırır. Amerikalı jurnalist Yusin Qudvinin fikrincə isə jurnalistlər təkcə xalqın 
nümayəndələri yox, həm da onun (xüsusilə kasıb təbəqənin) maraqlarının müdafiəçisidir və buna görə 
də hakimiyyətin hər hansı səhvini və qanunsuz əməlini ifĢa etmək imkanını əldən verməməlidir. 
Onun fikrincə, elə jurnalistlər var ki, onları gözətçi köpəyindən çox yeməkdən heç bir korluq 
çəkməyən və ixtiyar sahiblərindən həddən artıq qorxan ev itlərinə bənzətmək olar. 

Elmi-texniki inqilabın və elektron texnologiyaların sürətlə informasiya və kommunikasiya sa-

hələrini əhatə etməsi üçüncü minilliyin baĢlanğıcında planetin geosiyasi məkanını ―vahid məkan-

zaman çərçivəsinə‖ salaraq bütövləĢdirmiĢ və virtuallaĢdırmıĢdır. Hazırkı peyk və optik-kabel əlaqə 
sistemləri, kompüter və rəqamsal faks imkanları planetin informasiya xətlərini və təminatını elə 
vəziyyətə gətirmiĢdir ki, bu vasitələrdən istifadə edən hər bir insan eyni zamanda qısa bir vaxt 
çərçivəsində dünyanın istənilən nöqtəsində istənilən hadisənin Ģahidi və iĢtirakçısı olmaq imkanına 

malikdir. Planetin ənənəvi zaman və məkan ölçüləri, geosiyasətin əsasını təĢkil edən anlayıĢlar, kate-

qoriyalar və vəzifələr  müasir insan üçün artıq keçmiĢdə qalmıĢdır və bütün bunlar indi virtual vəziy-

yətə gəlmiĢdir.(7, s. 486) 
Dünyanın transmilli kütləvi informasiya vasitələri ölkələrin milli hüdudlarını aĢaraq vahid, virtu-

al informasiya və təbliğat məkanı yaratmıĢdır. Ġnsanlar hansı məkanda, ölkədə, qitə və materikdə 
yaĢamasından,hansı milli, dini və dil daĢıyıcısı olmasından asılı olmayaraq, dünyanın istənilən 
nöqtəsində baĢ verən hadisələrin mahiyyətini və nəticələrini dərhal öyrənmək imkanına malikdirlər. 
Məsələn,ingilis dilinin dünya aviasiya dilinə çevrilməsi dünyanın 200-dən artıq milli dvlətini və on-

ların aviasiya Ģirkətlərini məcbur edir ki, məhz bu dili öyrənsinlər və hava məkanında danıĢıqları bu 
dildə həyata keçirsinlər. Yaxud elektron tərcümə yaranması və kütləvi ünsiyyət prosesinə daxil ol-

ması nəticəsində insanlar bir dildə olan informasiyanı ani olaraq baĢqa dilə çevirir, oxuyur və oma 
reaksiya verə bilir.(7, s. 486-487) 

QloballaĢma dünyada transmilli mətbuat, informasiya və təbliğat vasitələrinin yaranmasını stim-

ullaĢdırmıĢdır. Məsələn, Böyük Britaniyanın BBC, ABġ-ın ―AOL-Time Vörner‖ media imperiyaları 
tərkibinə daxil olan onlarla televiziya kanalı, qəzet, jurnal, internet media Ģəbəkələri və s. vasitəsilə 
dünyanın istənilən nöqtəsinə bir dəqiqə ərzində yüzlərlə, minlərlə informasiya yaymaq və ictimai fikri 
formalaĢdırmaq imkanına malikdir. Bu nəhəng transmilli media imperiyalarının hər birinin illik 

büdcəsi az qala Rusiya, Türkiyə, Ġran kimi dövlətlərin illik büdcəsinə (təxminən 60-80 mlrd. dollara 

bərabərdir) bərabərdir.(7, s. 487) 
Hazırda dünyada mövcud olan ingilis dilli KĠV-lərin dünya geosiyasi məkanının 98%-ini əhatə 

edərək, planetdə ictimai rəyin formalaĢdırılması funksiyasını inhisara almıĢdır. Onlar nəinki öz ölk-
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ələrinin informasiya və ideologiyasını yaymaq funksiyasını yerinə yetirir, eyni zamanda, dünya ölk-

ələrinin daxili həyatına, planetin istənilən nöqtələrində baĢ verən ictimai-siyasi proseslərə, milli-
sosial, dini məsələlərə, dövlət-vətəndaĢ münasibətlərinə müdaxilə edir, beynəlxalq ictimai rəyi for-

malaĢdırır və idarə etməyə çalıĢır. Qərbin transmilli ―dəyərlər‖ini bəĢəriyyətə təlqin edirlər.(7, s. 487) 
Azərbaycanda söz və informasiya azadlığının bərqərar olmasının, azad informasiya mühitinin və 

müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin yaradılması siyasətinin banisi Ümummilli lider Heydər 
Əliyevdir. Məhz onun prezidentliyi dövründə ölkədə azad, müstəqil, beynəlxalq rəqabətədavamlı, 
demokratik milli kütləvi informasiya vasitələrinin formalaĢması və hər tərəfli inkiĢafının təmin 
edilməsi istiqamətində məqsədyönlü siyasət həyata keçirilməyə baĢlanmıĢdır. Heydər Əliyevin 
rəhbərliyi altında ölkədə plüralizmi, söz və məlumat azadlığını məhdudlaĢdıran bütün süni maneələr 
aradan qaldırılmıĢ, kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik bazası 
təkmilləĢdirilərək beynəlxalq standartlara uyğunlaĢdırılmıĢdır.(6, s. 183) 

Azərbaycan Respublikasının 1995-ci ildə qəbul edilmiĢ yeni Konstitusiyasında söz, fikir və 
məlumat azadlığı, hər kəsin məlumat almaq və yaymaq hüququ, KĠV üzərində hər hansı senzuranın 
yolverilməzliyi birmənalı formada təsbit edilmiĢdir. Ötən əsrin 90-cı illərindən baĢlayaraq 
Azərbaycanda söz və məlumat azadlığının təmin olunması, demokratik, pluralist mətbuatın for-

malaĢması, onun hüquqi-normativ bazasının qurulması, iqtisadi müstəqilliyinin təmin edilməsi üçün 
geniĢ imkanlar yaradılmıĢdır. Azərbaycan Prezidentinin 6 avqust 1998-ci il tarixli Fərmanı ilə Naz-

irlər Kabineti nəzdində mətbuatda və digər KĠV-lərdə dövlət sirlərini mühafizə edən baĢ idarə ləğv 
edilmiĢdir. Senzuranın ləğvi demokratik cəmiyyət olaraq Azərbaycanın gələcək plüralistik informa-

siya siyasətinin həyata keçirilməsini ĢərtləndirmiĢ və sürətləndirmiĢdir. Fərmanda nəzərdə tutulan 
digər tədbirlər müstəqil KĠV-in inkiĢafını, vətəndaĢların beynəlxalq hüquq və Azərbaycan Konsti-
tusiyası ilə təsbit olunmuĢ söz, məlumat və fikir azadlığını təmin etmiĢ, ölkənin informasiya siyasətini 
dolğunlaĢdırmıĢdır. Bunun ardınca dövlət informasiya siyasətinin ardıcıllığını təmin etmək məqsədi 
ilə 2000-ci ildə Mətbuat və Ġnformasiya Nazirliyi ləğv olunmuĢ və dövlətin mətbuat üzərində nəzarət 
funksiyasından imtina edilmiĢdir. 2003-cü ildə Azərbaycan Jurnalistlərinin I Qurultayında mətbuatın 
özünütənzimləmə orqanı və dövlət qurumları ilə mətbuat arasında münasibətlərin nizamlanması 
funksiyalarını yerinə yetirən müstəqil Mətbuat ġurası yaranmıĢdır.(6, s. 183-184) 

Azərbaycanın müasir informasiya təminatı və təhlükəsizliyi siyasəti hüquqi, təĢkilati-texniki və 
iqtisadi metodlarla təmin olunur. Hüquqi metodlar informasiya sahəsində münasibətləri tənzimləyən 
normativ hüquqi aktların, informasiya təminatı və təhlükəsizliyi ilə bağlı normativ metodiki 
sənədlərin iĢlənib hazırlanması və qəbulunu nəzərdə tutur. TəĢkilati-texniki metodlara informasiya-

telekommunikasiya sistemlərinin normal fəaliyyətinə təhlükə yaradan texniki qurğuların, proqram-

ların aĢkarlanması və s. daxildir. Ġqtisadi metodlar isə informasiya təminatı və təhlükəsizliyinin təmin 
olunması sahəsində iqtisadi tədbirlərin görülməsi və onların maliyyələĢdirilməsi ilə əlaqədardır.(6, s. 
184) 

1999-cu ilin dekabrında Ġnsan Haqları və Əsas Azadlıqları üzrə Avropa Konvensiyasının əsas 
tələblərinə uyğunlaĢdırılmıĢ ―Kütləvi informasiya vasitələri haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 
yeni demokratik Qanunu qəbul olunmuĢdur.(14) 2001-ci il dekabrın 28-də Milli Məclisin yeni 
redaksiyada qəbul etdiyi həmin Qanun, mütəxəssislərin fikrinə görə, bütün demokratik tələblərə - söz 
və məlumat azadlığına, KĠV-lərin və jurnalistlərin müstəqilliyinə və sərbəst fəaliyyətinə tam təminat 
verir.(6, s. 185) 

Müstəqillik illərində Azərbaycanda söz və məlumat azadlığının təmin edilməsi, KĠV-lərin maddi-
texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, jurnalistlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
istiqamətində ardıcıl qərarlar qəbul edilmiĢ, müvafiq fərman və sərəncamlar imzalanmıĢdır. 1998-ci 
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ilin sonunda KĠV-lərin maddi-texniki bazasının yaxĢılaĢdırılması məqsədi ilə dövlət baĢçısının Sərən-

camı ilə qəzet redaksiyaları əlavə dəyər vergisindən azad edilmiĢdir. Vergi Məcəlləsində KĠV-lərin 
inkiĢafının stimullaĢdırılması, onların maliyyə durumunun yaxĢılaĢdırılması və maddi-texniki ba-

zasının gücləndirilməsi üçün sərfəli güzəĢtlər nəzərdə tutulmuĢdur.(6, s. 187) 

Yeni minilliyin baĢlanğıcından dünyanın müxtəlif ölkələrində, xüsusən də inkiĢaf etmiĢ dö-
vlətlərdə ĠKT-nin inkiĢafı, qabaqcıl inkiĢaf texnologiyaları və innovativ iqtisadi münasibətlərə 
əsaslanan informasiya cəmiyyətinin yaradılması istiqamətində transmilli fəaliyyət bir qədər də 
güclənmiĢdir. Bu fəaliyyət yeni minilliyin əsas inkiĢaf tələbləri və çağırıĢları kimi BMT-nin müvafiq 
Sammitinin qərarlarında da öz əksini tapmıĢdır. Son on ildə Azərbaycanda da ölkənin sabit və dina-

mik inkiĢafı, cəmiyyətin sosial-iqtisadi problemlərinin həlli, söz və mətbuat azadlığının təmin 
edilməsi, milli KĠV-in maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi və beynəlxalq rəqabətədavamlılığının 
artırılması məqsədi ilə ĠKT və rabitə sektorunun inkiĢafına mühüm əhəmiyyət verilir. ĠKT-nin ink-

iĢafı siyasəti hazırda Azərbaycan dövlətinin fəalyyətində mühüm yer tutur. Cəmi bir neçə ildə bu sahə 
üzrə həm milli qanunvericilik, həm də praktiki fəaliyyət xeyli gücləndirilmiĢ və ciddi nəticələr əldə 
edilmiĢdir. Ölkə üzrə informasiya cəmiyyətinin, yeni texnoloji və innovativ biliklərə əsaslanan 
iqtisadiyyatın formalaĢdırılması dövlət tərəfindən dəstəklənir. Respublikada informasiya təhlükəsizli-
yinin təmin olunması və informasiya texnologiyalarının inkiĢafı ilə bağlı milli qanunvericilik bazası 
xeyli təkmilləĢdirilmiĢdir. ―Kütləvi informasiya vasitələri haqqında‖, ―Ġnformasiya, informasiya-

laĢdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında‖, ―Məlumat azadlığı haqqında‖, ―Elektron sənəd və 
elektron imza haqqında‖, ―Ġnformasiya əldə etmək haqqında‖, ‖Telekommunikasiya haqqında‖, ―Dö-
vlət sirri haqqında‖ və s. qanunların qəbul edilməsi bunun əyani sübutudur. (6, s. 191) 

Bunlardan əlavə, Azərbaycan Prezidenti tərəfindən ―Azərbaycanın inkiĢafı naminə informasiya 
və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya (2003–2012-ci illər)‖, ―Azərbaycan Respu-

blikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkiĢafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət 
Proqramı‖, ―Azərbaycan Respublikasında kosmik sənayenin yaradılması və inkiĢafı üzrə Dövlət 
Proqramı‖ və s. mühüm sənədlər də təsdiq olunmuĢdur. Strategiya çərçivəsində ―Elektron 
Azərbaycan - 2005-2008-ci illər‖ və ―Elektron Azərbaycan - 2010-2012-ci illər‖ dövlət proqramları 
qəbul olunmuĢ və icra edilmiĢdir. (6, s. 192) 

Beləliklə, göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyi bu gün də ümumölkə 
səviyyəsində hərtərəfli informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasından əhəmiyyətli dərəcədə 
asılıdır. Odur ki, fikrimizcə ölkənin gələcək Ġnformasiya Təhlükəsizliyi Konsepsiyasında müasir 
qlobal dünyanın çağırıĢları, Azərbaycanın sabit, təhlükəsiz və dinamik inkiĢaf səviyyəsini əks etdirən 
effektli informasiya təhlükəsizliyi siyasəti və fəaliyyəti öz əksini tapacaq, dövlətin informasiya 
təhlükəsizliyi siyasətinin əsasları sistemləĢdiriləcək, hakimiyyət orqanlarının mövcud sahədəki 
fəaliyyət istiqamətləri dəqiqləĢəcək və qarĢıda duran vəzifələr müəyyən olunacaqdır. 
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SURĠYADA BAġ VERƏN VƏTƏNDAġ MÜHARĠBƏSĠ NƏTĠCƏSĠNDƏ MEYDANA 
GƏLƏN QAÇQIN PROBLEMĠNĠN BEYNƏLXALQ ALƏMDƏ YARATDIĞI 

ÇƏTĠNLĠKLƏR 

 

Vətəndaş müharibəsi Suriyada ciddi demoqrafik problemlər yaratdı. Müharibə nəticəsində on 
minlərlə insan ölkəni tərk etdi. Qaçqınların əksəriyyəti Avropaya miqrasiya etdilər. Öz gələcəklərini 
Avropada görən qaçqınların əksəriyyəti müxtəlif yollarla Avropaya getməyə çalışırdılar. Amma bu 
hamısına nəsib olmadı. 

Bunun üçün onlar Aralıq dənizini keçməli idilər. Gəmilərin həddən artıq yüklənməsi və hava 
şəraitinə görə onların bəziləri Aralıq dənizində batırdılar. 

Açar sözlər: Avropa İttifaqı, qaçqın problemi, Almaniya kansleri, Aralıq dənizi, maliyyə 
yardımları, sığınacaqlar. 
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THE DIFFICULTIES IN THE WORLD WHICH WERE CREATED BY REFUGEES 

PROBLEM, IN THE RESULT OF THE CIVIL WAR WHICH HAPPENS IN SYRIA 

 

Civil war caused serious demographic problems. Tens of thousands of people have left their 

homeland in the  result of the war. Most refugees migrated to Europe. Most of the refugees who see 

their future in Europe tried to go to Europe in various ways. It did not all succeed. 

They had to cross the Mediterranean Sea for it. Some of them drowned in the Mediterranean sea 

by the result of overloading of ships and according to unfavorable weather conditions. 

Keywords: European Union, refugees problem, German Chancellor, Mediterrian sea, financial 

aid, shelters. 
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Hazırda dünyada qaçqın və məcburi köçkünlərin əsas hissəsi Afrikada, Balkanlarda, Əfqanıstan 

münaqiĢə zonasında yerləĢir. Son illərdə Ukraynanın Ģərqində baĢ verən silahlı münaqiĢələr 
nəticəsində Rusiyaya qaçqınların axını baĢlayıb. Nəticədə 700 minə yaxın qaçqın Rusiyaya axın edib. 

Qaçqın axını fasiləsiz olaraq Avropa ölkələrinə, ABġ və Kanadaya doğru davam edir. 

2011-ci ilin mart ayında Suriyanın cənubunda Deraa Ģəhərində hökumət əleyhinə etiraz aksiya-

larından sonra baĢlayan vətəndaĢ müharibəsi nəticəsində milyonlarla Suriya vətəndaĢının Avropa, 

ABġ, Kanadaya və Türkiyəyə axını güclənib. 2016-cı ildə BMT humanitar yardıma ehtiyac olan 

13.55 milyon suriyalı qaçqın müəyyənləĢdirib. Bunlardan 4.8 milyonu Suriyadan kənarda yaĢayan su-

riyalı qaçqınlarıdır. 2017-ci ilin yanvar ayında BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı 4.863.684 

qeydiyyata alınmıĢ suriyalı qaçqın olduğunu müəyyən edib. Türkiyə Suriya qaçqınlarını ən çox qəbul 
edən ölkələrdəndir. Buradakı qaçqınların sayı 2.7 milyon nəfərdir. Türkiyə, Suriya qaçqınlarına hələ 

də daha çox Ģərait yaradan ölkə sayılır. Belə ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ankaradakı çıxıĢında qaçqın 

düĢərgələrində məskunlaĢmıĢ suriyalılara 8.5 mlrd. dollar xərcləndiyini bildirib. Avrokomissiyanın 

qərarına görə Latviya 776 nəfər Suriya qaçqınını qəbul etməlidir. Latviya isə qaçqınları qəbul etmək 

üçün onların ölkənin dili, iqlimi, mədəniyyəti, coğrafi quruluĢu, ictimai nəqliyyatı, təhsil sistemi, so-

sial xidmətləri, məĢğulluğu barədə kurs keçməli olduqlarını qeyd edib. Eyni Ģəkildə qaçqın axını 
Belçikada da müĢahidə olunur. Hər ay Yaxın ġərq və Afrikadan 4000-5000 insan bu ölkəyə daxil 

olur. Arxiyepiskop Mexelena Brüsselya Jozef de Kesel kilsə binalarında qaçqınların yerləĢdirilməsi 
barədə məlumat verib. Bununla belə, ölkə rəhbərliyi hazırda 23000 qaçqının giriĢinə qadağa qoyub. 

Suriyalıların öz doğma torpaqlarından didərgin düĢməsi barəsində bir çox səbəblər göstərilir. 
Ortaya sual çıxır, niyə məhz Suriya qaçqınlarının yaranmasına səbəb olan vətəndaĢ müharibəsi 
baĢladı? Səbəblər arasında əhalinin həddindən artıq yoxsul olması qeyd edilir. Lakin nəzərə almaq 

lazımdır ki, Suriyada yoxsulluq səviyyəsi Afrikadakı kimi deyildi, müharibəyə qədər bu ölkədə aclıq 

hökm sürmürdü. Suriyada yüngül sənaye, sənətkarlıq, neft sənayesi kifayət qədər inkiĢaf etmiĢdi, 
xaricdə yaĢayan suriyayalılar ölkənin  valyuta ehtiyacının 10 faizini qarĢılayırdı. Bəzi politoloqlar 

əhalinin küçələrə çıxmasının səbəbini onların azadlıq istəməsində görürlər. Dini ayrı-seçkiliyin 

mövcud olması da vətəndaĢ müharibəsinin yaranma səbəbi kimi qeyd edilir. Belə ki, ölkə əhalisnin 

2/3 sunnidir, 10 faizi isə xristian və digər dinlərə sitayiĢ edir. Ölkə əhalisinin 12 faizini təĢkil edən 

Ģiələr hakimiyyəti idarə edir. Ölkə əhalisinin köç etməsinə səbəb olan faktorlardan biri kimi, terror-

izm də misal göstərilir. Dünyanın müxtəlif yerlərindən gələn terroristlər burda cəmləĢiblər. Onlar 

arasında avropalılar, liviyalılar, qafqazlılar, Orta Asiyadan gəlmələr var. 

Həmçinin Suriyada sabitliyin pozulmasına təsir edən ən əsas səbəb kimi neft faktorunu irəli 
sürənlər də var. Konkret Suriyaya gəldikdə isə burada hər kəs əmindir ki, müharibəyə səbəb bəzi 
xarici böyük güclərin maraqlarıdır. Bir sıra siyasi ekspertlərin fikrincə, regionu əhatə edən bu 

münaqiĢə, əsasən, Moskva və VaĢinqton arasında gedir. Bu dövlətlərdən hansı qalib gəlsə, təbii ki, 

Yaxın ġərqə o nəzarət edəcək. Beləliklə, iqtisadi maraqlar zəmini ehtiva edən müharibə Suriyanın 

yerli əhalisinin kütləvi köçünə səbəb olur. Nəticədə Suriya qaçqınlarının dünyada məskunlaĢması 
beynəlxalq ictimaiyyətin əsas problemlərindən birinə çevrilib. 

Sadalanan bu faktların nəticəsidir ki, qaçqınlar məsələsi dünya ictimaiyyətinin əsas probleminə 

çevirilib. Beynəlxalq ictimaiyyət də, öz növbəsində, bu insanların vəziyyətini yüngülləĢdirmək üçün 

səyləri gücləndirir. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı hazırda bu problemi həll etmək üçün 

fəaliyyət göstərən mərkəzi beynəlxalq agentlikdir. Hər il beynəlxalq qaçqınlar günü müəyyən 

mövzuya həsr olunur. Müxtəlif illərdə müxtəlif Ģüarlar - "Real insanlar, real ehtiyaclar'', "Ümid 

qığılcımlarını dəstəkləyərək'' və s. kimi Ģüarlar səsləndirilir. 
Bu gün dünyadakı qaçqınların 80%-ni qadınlar və uĢaqlar təĢkil edir. Beynəlxalq hüquqa zidd 
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olaraq, qaçqınların çoxu öz yurdlarına dönə bilmirlər və ya yarana biləcək çətinliklərdən dolayı, geri 

qayıtmaq istəmirlər. Beynəlxalq təĢkilatlar mövcud problemlərin həlli istiqamətində siyasi iradə 
göstərə bilsələr, insanların qaçqın və məcburi köçkün olmasına səbəb olan halların aradan qal-

dırılmaısna çalıĢsalar və buna nail ola bilsələr dünyada qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin 

həllinə yol açılar və heç bir insan öz torpağını tərk etmək məcburiyyətində qalmaz. 

Yunanıstan hökümətinin suriyalı qaçqınlarla bağlı problemlərə münasibəti: Qaçqınlar 
problemi  yalnız Yunanıstan-Türkiyə münasibətləri çərçivəsində həll edilə bilməz, çünki bu qlobal 
problemdir. APA-nın ―TASS‖a istinadən verdiyi xəbərə görə, bunu Yunanıstan XĠN rəhbəri Nikos 
Kotzias türkiyəli həmkarı Mövlud ÇavuĢoğlu ilə apardığı danıĢıqlardan  sonra bildirib. 

GörüĢdə tərəflər səylərinin bölgədə sabitliyin təmin olunmasına yönəldiyini qeyd ediblər: ―Biz 

Yunanıstan-Türkiyə münasibətlərinin mehriban qonĢuluq və beynəlxalq hüquq normaları əsasında 
inkiĢaf etməsini dəstəkləyirik. Biz bölgədə güclü sabitləĢdirici amil olacağıq‖. Yunanıstan XĠN 
rəhbəri həmkarı ilə qaçqın probleminin həlli məsələsinə AĠ və NATO-nun yardımına dair razılaĢma 
ilə bağlı  problemləri müzakirə etdiyini bildirib. 

Eyni zamanda, Avropa ġurası Parlament Assambleyası Türkiyə və Avropa Ġttifaqı arasında 
razılığa gəlinən qaçqın problemini müzakirə edib. 

Qaçqın və Məcburi Köçkünlər üzrə Komissiyanın hazırladığı üç hesabat Avropa ġurası Parla-

ment Assambleyasına təqdim olunub. 
Hesabatı hazırlayan alman parlamentari Anette Groç çıxıĢı zamanı Türkiyə, Ġordaniya və Livanın 

böyük sədaqətlə qaçqınlara öz qapılarını açdığını dilə gətirib. Bu ölkələrin etdikləri Avropanı 
utandıracaq bir addımdır. Mühacir böhranında Avropa əxlaqi baxımdan çox pis bir mərhələ təĢkil 
etdi- deyə hesabatçı bildirib. 

"Türkiyə-AĠ arasındakı razılaĢma çərçivəsində qaçqın və köçkünlərin vəziyyəti" baĢlıqlı hesabatı 
qələmə alan hollandiyalı Tineke Stride isə 22 min nəfər barədə söz verilməsinə baxmayaraq yalnız 4 
min qaçqının Avropada yerləĢdirilməsi məsələsinə diqqət çəkərək bildirib ki, yerləĢdirmə siyasətində 
kifayət qədər həmrəylik yoxdur və verilən sözlər yerinə yetirilmir. 

Ġsveçrəli parlamentari Doris Fiala isə çıxıĢı zamanı "Türkiyə qədər müvəffəqiyyətli olmadıq. On-

lar qaçqınlar üçün çox əhəmiyyətli iĢlər həyata keçirdi. Türkiyəni burda tənqid edənlər öz ölkələrində 
bənzər uğurlar reallaĢdıra bilmədilər" sözləri ilə AĠ ölkələrini tənqid edib. 

Bolqarıstanın qaçqınlarla bağlı siyasi kursu: Bolqarıstanın daxili iĢlər naziri Georgi Kostov bild-

irib ki, ölkənin qaçqınlarla bağlı üzləĢdiyi problemlərlə əlaqədar Türkiyə ilə sərhədə daha min hərbiçi 
göndəriləcək. Nazir əlavə edib ki, onların sayının artırılması nəzərdə tutulur. G.Kostov bu addımı Tü-
rkiyə hökumətinə etimadsızlıq kimi deyil, yardımın və nəzarətin gücləndirilməsi kimi səciyyələndir-
ib. 

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan münaqiĢələr səbəbi ilə ölkələrindən didərgin düĢən 2 
milyon suriyalı və iraqlı qaçqına 6 milyona yaxın vəsait sərf edildiyini bildirib. O, indi digər ölkələrin 
də öz vəzifələrini yerinə yetirmək vaxtı olduğunu, Avropa Ġttifaqına üzv ölkələrin bu sahədə lazımi iĢ 
görmədiyini deyib. 

Ərdoğanla mübahisələr yaĢayan Almaniyanın xarici iĢlər naziri Frank-Uolter Steyinmeyer Türki-

yə prezidentinin Ģikayətləri ilə razılaĢıb. 
Almaniya Avropa Ġttifaqına üzv ölkələrdən fərqli olaraq Suriyadan 10 min qaçqına sığınacaq 

verib. Almaniyanın xarici iĢlər naziri regiona səfəri zamanı Ġordaniya və Livanda çıxıĢlar edərək, 
Avropa Ġttifaqının qaçqın problemi kimi bir yükü paylaĢmaqdan imtina etdiyini deyib. 

Suriya münaqiĢəsi 4 milyona yaxın insanın ölkəni tərk etməsinə səbəb olub. Hazırda Türkiyə və 
Livan 2 milyon, Ġordaniya isə yarım milyon qaçqına sığınacaq verib. Qaçqın təĢkilatları məcburi 
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köckün və qaçqın sayının daha yüksək olduğunu təxmin edir. 
Avropa Ġttifaqı bütün 28 üzvün miqrant kvotasına dair icbari plan hazırlayıb. Burada dəniz yolu 

ilə Avropa üz tutan miqrantlar və Suriya kimi münaqiĢə zonalarından qaçan insanlar nəzərdə tutulur. 
Lakin Britaniya və Finlyandiya kimi ölkələr təklifin əleyhinə çıxıĢ edir. 

Avropa hökumətləri son zamanlar mühacirətin azaldılması təzyiqləri altındadır. Belə ki, siyasi 
partiyalar arasında anti-mühacirət əhval-ruhiyyəsi yüksəlməkdədir. 

Britaniyanın çarəsiz insanlara yardım etməməsi utandırıcı bir haldır. Britaniyanın daxili iĢlər naz-

iri Tereza Mey deyib ki, Britaniya qaçqın kvotası sisteminin əleyhinədir. Müxbirlərlə görüĢü zamanı 
nazir bildirib ki, Afrika ölkələrindən insan qaçaqmalçılarına pul ödəməklə Avropa gətirilən insanlar 
Suriya qaçqınları ilə bərabər tutula bilməz. 

Suriyaya gəldikdə isə Britaniya o ölkədən yalnız 4 min qaçqın qəbul edib. Britaniyanın kvota sis-

temini rədd etməsi qaçqınların müdafiəsi qrupları tərəfindən kəskin tənqid edilir. O ölkənin Qaçqınlar 
ġurasının əməkdaĢı Anna Masqreyv deyib ki, Britaniyanın çarəsiz insanlara yardım etməməsi 
utandırıcı bir haldır. 

Bu arada BMT də radikal planlarla çıxıĢ edir. Qurum minlərlə qaçqının zəngin ölkələrdə sığına-

caq tapması üçün nizamlı Ģəkildə yerləĢdirmə planı irəli sürüb. 
Miqrasiya məsələsində Avropa ölkələri arasında Türkiyə və Ġordaniya kimi ölkələrin yükünün 

azaldılması sahəsində razılıq yoxdur. 
Livanın xarici iĢlər naziri Gebran Bassil bu yaxınlarda Almaniya və Skandinaviya ölkələrini 

təcrübəli və səriĢtəli qaçqınların qəbuluna görə tənqid edib. Belə ki, xristian və ali təhsilli qaçqınlara 
həvəslə sığınacaq verilir. 

Avropa rəsmiləri isə bu ittihamları rədd edərək, qaçqınların sayı və onlarla bağlı tam məlumat 
olmadığı üçün Livanın iddiasının əsasız olduğunu bildirir. 

2011-ci ildə Suriyada böhran baĢlayan vaxtdan ABġ tərəfindən yerli qaçqınlara ayrılan humani-

tar yardımın məbləği 7,4 milyard dollara çatıb. 
―Report‖ xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Departamentinin bəyanatında deyilir. 
VaĢinqton suriyalı qaçqınlara əlavə olaraq 697 milyon dollar da yardım göndərib. Qeyd olunur 

ki, bu vəsaitin 516 milyon dolları Suriyanın daxilindəki qaçqınlara, 88 milyonu Ġordaniya, 35 mi-

lyonu Türkiyə, 29 milyonu Livan, 15 milyonu Ġraq, 13 milyonu Misir və 2 milyonu bölgənin baĢqa 
ölkələrindəki qaçqınlara yönləndiriləcək. 

Suriyada 2017-ci ilin yay-payız dönəmi üçün mövcud siyasi-hərbi vəziyyət: 
Suriya Ordusu və paralel qüvvələr Rəqqa əyalətinin cənubunda 25 km dərinlikdə irəliləyiblər. 

Ordu və müttəfiqləri Həma əyalətinin Ģərqində Əsriya rayonu istiqamətdə bir neçə kəndi və təpələri 
ĠġĠD-dən azad ediblər. 

Bu irəliləyiĢlər Suriya səhrasında ĠġĠD-in olduğu böyük ərazilərin qayçılanmasına və onların 
yardım kalidorlarının kəsilməsinə kömək göstərəcək. 

Ordu və müttəfiqləri ötən günlərdə Ġordaniya sərhədində də irəliləyə bilmiĢdi. Hazırda Ordu, par-

alel qüvvələr və müttəfiqlər Həma əyalətinin Ģərqi, Homs əyalətinin Ģərqi, Rəqqa əyalətinin cənub və 
cənub-Ģərqində irəliləməkdə davam edir. 

Rəqqa Ģəhərinin özü, ġərqi-Qutanın Cobar və Eyn-Tərma bölgəsi də istisna olmaqla digər 
cəbhələrdə isə nisbi sakitlik hökm sürür. 

Avropa Ġttifaqının daxili vəziyyəti: 
Almaniyanın vitse-kansleri, Sosial-Demokrat Partiyasının (ASDP) sədri Ziqmar Qabriel hesab 

edir ki, qaçqınların Avropaya kütləvi axını nəticəsində yaranan böhran Avropa Ġttifaqında par-
çalanmaya gətirib çıxara bilər. O, ―Bild‖ qəzetinə müsahibəsində deyib: ―Belə davam 
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etsə, Avropa maliyyə böhranı, yaxud Yunanıstanda böhran zamanı olduğundan daha böyük təhlükə 
ilə üzləĢə bilər‖.―Almanlar qaçqınlara idman zallarını və kazarmaları verirlər, geyim toplayır və on-

ları öz ailələrində yerləĢdirirlər. BaĢqa ölkələrdə isə sərhədlərdə tikanlı məftillərdən hasarlar çəkir və 
keçidləri bağlayırlar‖, deyən vitse-kansler ritorik sual verib: ―Almaniya kömək edir, amma indi Al-

maniyaya kim kömək edəcək?‖ AFR hökuməti baĢçısının müavini qeyd edib ki, qaçqınlar axını 
artdıqca, Almaniya əhalisi narahatlıq keçirir. ―Reuters‖ agentliyi vitse-kanslerin ―Qaçqınlar üçün pul 
var, Almaniya vətəndaĢları üçün yoxdur kimi əhval-ruhiyyələrə yol vermək olmaz‖ sözlərini sitat 
gətirib. Ziqmar Qabrielin fikrincə, indi təkcə qaçqınlar üçün deyil, ehtiyacı olan hər kəs üçün sosial 
mənzillər tikmək lazımdır. Siyasətçilərin insanları bir-birinə qarĢı qaldıran hallara yol vermək haqqı 
yoxdur. 

Rusiyanın səyləri: 
Rusiyanın MDB ölkələrinə təhlükəsizlik zonalarında monitorinq üçün Suriyaya hərbçi 

göndərmək çağırıĢı Qazaxıstanda son dərəcə ağrılı qarĢılanıb – ehtimal ki, bu, ümumi kontekstdən 
savayı həm də ünvanlı çağırıĢı ehtiva edib. Deməli, Astanada Suriya üzrə danıĢıqlarda Rusiya 
heyətinin baĢçısı Aleksandr Lavrentyev bildirib ki, Rusiya kontingentinin sülhməramlı missiyada 
iĢtirakı Ģübhə altına alınmır, lakin MDB-nin digər dövlətləri də buna qoĢulsaydı, yaxĢı olardı. , qeyd 

edib ki, söhbət ―hansısa qərara məcburiyyətdən‖ getmir. Amma bununla yanaĢı vurğulayıb ki, Rusiya 
Qazaxıstanın Suriyada monitorinqdə iĢtirakını alqıĢlayardı. Qeyd edək ki, Qazaxıstanın iĢtirakına Tü-
rkiyədə lobbilik edir. 

Moskvanın Astana ilə uyğun danıĢıqlar apardığını Dövlət Dumasının müdafiə üzrə komitə sədri 
Vladimir ġamanov RİA Novosti-yə təsdiqləyib, amma Qazaxıstan XĠN və MN onun məlumatını qəti 
Ģəkildə təkzib edib. Xüsusən də respublika xarici siyasət idarəsi bildirib ki, məsələ Moskva ilə müza-

kirə olunmur, çünki Astana onun hərbçilərinuin Suriyaya və yaxud dünyanın baĢqa bir nöqtəsinə 
göndərilməsini yalnız BMT Tġ qətnaməsi və bu təĢkilat mandatının mövcudluğu halında mümkün 
olduğu mövqeyi tutur. Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyi də eyni mövqedədir və bu, dəyiĢilməz qalır. 

Ümumiyyətlə, məhz Qazaxıstanda açıq Ģəkildə ―qulaqlarını dik tutublar‖. Bu demarĢ niyə və nə 
qədər ―düzgündür?‖ Astananın götürdüyü, ölkənin xarici siyasət konsepsiyasında möhkəmləndirilmiĢ 
tarazlaĢdırılma, praqmatizm və milli maraqlaırn müdafiəsi kimi daimi siyasi manevr kursu nəzərə 
alınsa, aydın olur ki, qazax hərbçilərin Suriyaya göndərilməsindən imtina (bu, publikaya iĢləmək və 
uyğun informasiyanın gizlədilməsi deyilsə) ölkə təhlükəsizliyinin müdafiəsi baxımından (lokal?) san-

ki bəraət qazanır. ―Heç kimə baĢ qoĢmur, mediator rolu oynayırıq‖ – Astananın siyasi fəlsəfəsini, 
təxminən, bu cür ifadə etmək olar. 

Lakin bunu nə qədər çox təqib edə bilər, məlum deyil. Ġldırım çaxsa və Qazaxıstanın da üzv 
olduğu KTMT ölkələrini ―vursa‖, artıq bir qıraqda qalmaq baĢ tutmayacaq. Lakin qeyd edək ki, o, 
əvvəllər xoĢagəlməz və sürüĢkən durumlardan uzaqlaĢmağa nail olub – hətta heç bir Ģeyə məcbur 
etməyən bəyanatlar səviyyəsində də. Və KTMT-də Qazaxıstanı buna görə zaman-zaman danlayıblar, 
çünki təĢkilat bu və ya digər bəyanatı Astana ilə uzlaĢdırmağa müfəffəq olmayıb. 

Ġmtinanın baĢqa bir motivi Astananın ―dünya hegemonu‖ndan, yəni Rusiyadan müstəqilliyin 
nümayiĢi və təhlükəsizlik zonalarında moderator rolunda iĢtirakla uyuĢmazlıqdır. 

Və sonra: qazax hərbçilərin Suriyada fiziki iĢtirakı islam dünyasının, o cümlədən terrorizm 
fəallığından ehtiyatlanan və Səudiyyə Ərəbistanı, BƏƏ kimi nüfuzlu müsəlman ölkələri ilə münasi-
bətləri korlanmıĢ Qazaxıstanın özündə əhalinin önəmli qismini respublikaya qarĢı kökləyə bilər. 
Əlbəttə, Qazaxıstan ―çoxyönlü‖xarici siyasət formatında həmçinin Qərbə də göz yetirməklə hərəkət 
edir. 

Lakin Qazaxıstan və Qırğızıstanın Suriyada təhlükəsizlik zonalarındakı fəaliyyətinin bəzi ―le-

https://azvision.az/tag/Avropa
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hinə‖ləri də var: Əfqanıstana yaxınlıq nəzərə alınmaqla hər iki dövlət burulğanlı terrorçuluq zonasın-

da yerləĢir və onların hərbçilərinin təcrübə toplamağı, yəni döyüĢ Ģəraitində bərkliyin yoxlanması 
maneçilik olmazdı. Və bundan savayı, nümayiĢ etdirilərdi ki, KTMT-də parçalanma yoxdur. Digər 
tərəfdən, oktyabrın 15-ə təyin olunmuĢ prezident seçkilərinə qədər Qırğızıstanın hərbi tədbirlərə 
qarıĢmağına dəyməz: Qazaxıstandakı kimi bu ölkədə də hesab edirlər ki, ―bu bizim müharibə deyil‖ 
və ona müdaxilə terrorçular üçün süni Ģəkildə yeni hədəf yarada bilər. 

Tengrinews Qazaxıstan hərbçilərinin Suriyaya göndəriləcəyi halda onu təhdid edəcək nəticələri 
sadalayan məĢhur qazax politoloqu Dosıma Satpayevdən sitat gətirir. Xüsusən də: “Diplomatik 
fəqərə sütununun çevikliyini fəqərəsiz xarici siyasətlə qarıĢdırmaq lazım deyil… Suriya 
münaqiĢəsində bizi lap baĢdan Rusiyanın hərbi müttəfiqi kimi qəbul edəcəklər, həm də müsəl-

man dünyasının bir hissəsini, həmçinin Qərb ölkələrini bizə qarĢı kökləyəcəklər”. 
―Tacik Əmək Mühacirləri‖ Ümumrusiya ictimai hərəkatının saytında isə sıradakı mülahizələrlə 

tanıĢ olmaq mümkündür: “Qırğızıstan və Qazaxıstan hərbçilərini Suriyaya daxil etmək 
gərəkəndə Moskvanın dərhal yadına düĢüb ki, Ġdlibdə əsasən sünnilər yaĢayır. Onda Rusiya si-

lah gücünə sünnilərə öz hakimiyyətini zorla qəbul etdirməkdə BəĢər Əsəd baĢda olmaqla Ģiə 
azlığa kömək etdiyini niyə yaddan çıxardıb? Yaddan çıxartmayacağıq ki, Rusiyanın özündə bir 
neçə milyon sünni müsəlman yaĢayır. Sünnilər lazımdır? Özünüzünküləri aparın. Xeyr, Mos-

kvaya lazımdır ki, sonradan yaraqlıları Əfqanıstan ərazisindən Orta Asiyaya qısqırtmaq üçün 
Astana ilə BiĢkeki də sünnilərin qanına bulasın”. 

Və sonra: “Rusiya niyə öz ölkəsində qayda-qanun yaratmaqla məĢğul olmasın? Axı sirr 
deyil ki, ġimali Qafqaz, əslində, Moskva rəsmilərinin xüsusi ehtiyac olmadan girməyə cəhd 
etmədiyi “tayfalar zonası”dır. Amma Suriyada qayda-qanun yaratmaq xeyli asandır. Niyə 
qonĢu Çeçenistan və ĠnquĢetiya bəzən atıĢmalarla bir-birlərindən adamlarını geri alır, sanki 
bunlar RF-nin iki subyekti deyil, iki adi bandit anklavıdır?.. KTMT üzrə müttədfiqlər 
qarĢısında nüfuz iradəni onlara zorla qəbul etdirmək və zorla Suriyaya dəhmərləməyə koraze-

hin cəhdlərlə əldə olunmur. TərəfdaĢalar arasında nüfuz onlara sayğılı yanaĢmaq, onların mar-

aq və təhlükələrini nəzərə almaqla əldə olunur. Əks-halda belə çıxır ki, Rusiya Orta Asiya ölk-

ələrini qəsdən və həyasızcasına Suriyadakı qətliama sürükləməyə ancaq ona görə səy göstərir 
ki, Əfqanıstandakı ĠġĠD yaraqlılarında müdaxilə üçün bəhanə meydana çıxsın. Onlarda hələlik 
bu cür bəhanə yoxdur və Əfqanıstanın Ģimalında vəziyyətin kəskinləĢməsi haqda informasiya 
isterikasının qızıĢdırılması Orta Assiya ölkələrində sakitcə qəbul edilir. Lakin bəhanə ortalığa 
çıxsa, onda təhlükə kiçik olsa da, müdaxilə tamamilə gerçək olacaq. DüĢünürük ki, BiĢkek və 
Astanada bu çalar haqda özlərinə hesabat verirlər”. 

Həqiqətən də, prezidentlər Nursultan Nazarbayev və Almazbek Atambayev göbələk kimi yerdən 
çıxmayıb və ―çalarlardan‖ baĢ çıxardırlar. Və nəticə etibarilə özlərinə hesabat verirlər ki, qazax və tü-
rkmən hərbçilər Rusiya və KTMT-nin digər üzvləri ilə yanaĢı hansısa qisimdə Suriyada iĢtirakdan 
çətin ki yayına bilsinlər. Lakin buna nail olsalar, onda Rusiya ilə münasibətləri güclü Ģəkildə korlaya-

caqlar. 

Ġkincisi, ekspertlər Mərkəzi Asiya üçün müxtəlif yönlü terrorçu qruplaĢmalar tərəfdən təhlükə 
olmadığı haqda nə qədər əllaməlik etsələr də, gerçək təhlükələr var və Əfqanıstan amili və bir neçə 
min yararqlının yerləĢdiyi Əfqanıstanla Mərkəzi Asiya bölgəsi sərhədlərinin müdafiəsinin qeyri-
qənaətbəxĢ səviyyəsi nəzərə alınsa, az deyil. Onlar sərhədi yarmağa can atsalar, bu müharibənin 
―bizim‖ olub-olmadığı haqda fikir yürütmək çətin ki kiminsə ağlına gəlsin. Müdafiə olunmaq lazım 
gələcək, həm də ayrı-ayrılıqda deyil, Rusiya ―hərb qatarı‖nı irəliyə qoyaraq birlikdə. Çünki baĢqa heç 
kim yoxdur. 
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Amma, əlbəttə, bu cür bölgüdə hamı bir ağızdan KTMT-nin öhdəlikləri haqda danıĢmağa 
baĢlayacaq, onu indi praktik olaraq açıq Ģəkildə edildiyi kimi ―türk‖ (müsəlman), ―slavyan‖ və 
―qriqorian‖ qanadlara bölməkdən əl çəkəcəklər. Hamı kiməsə xoĢ gəlib-gəlmədiyindən asılı olmayar-
aq qaynar nöqtələrə yollanmağa ərinməyən Rusiyanın, güclü ordusu ilə KTMT-nin lokomotivi kimi 

kollektiv təhlükəsizlik öhdəlikləri və məsuliyyətini birdən yada salacaq. 
Bir sözlə, terrorçuluq fəallığının Yaxın ġərqdən Mərkəzi Asiyaya mühacirəti Ģəraitində ―mənə 

dəxli yoxdur‖ fəlsəfəsi keçmir. Lakin niyəsə Astana və BiĢkek öz hərbçilərini Suriyaya göndərməkdə 
Rusiyaya rədd cavabı verməklə bunu etiraf etmək istəmir. 

Ancaq burası da var ki, tamamilə mümkündür ki, onlar bu məsələni Moskva ilə, necə deyərlər, 
gizli Ģəkildə müzakirə edirlər. Onu car çəkmək istəksizliyi tam bəraət alır. Amma, bax, sərt imtina 
çətin ki, baĢa düĢülsün. 

Türkiyənin Suriyaya qoĢun çıxartması: 
Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Suriyaya qoĢun yeritdiyi üçün Türkiyənin heç 

kimə hesabat verməyəcəyini deyib.AzNews.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, Ərdoğan 
əməliyyatların Astanada razılaĢdırıldığını bildirib. 

―Astana danıĢıqları çərçivəsində Rusiya, Türkiyə və Ġran üçtərəfli olaraq bir qərar qəbul etdilər. 
Beləliklə, bir gecə gözlənilmədən gələ bilərik dedik və bu gecə silahlı qüvvələrimiz Azad Suriya Or-

dusu ilə Ġdlibdə əməliyyatlara baĢladılar. Ġdlibdə hazırda Hələbdən qaçqın düĢənlər, qovulanlar, 
yaĢama haqqı əlindən alınanlar var. Onların əksəriyyəti indi Ġdlibdədir. Ġdlib bizimlə sərhəddir. Ona 
görə də tədbir görmək lazımdır. Heç kim bizə niyə belə edirsiniz deyə bilməz‖. 
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AMERĠKA BĠRLƏġMĠġ ġTATLARININ MÜASĠR YAXIN ġƏRQ  STRATEGĠYASI 

 

Uzun illərdir Yaxın Şərq regionu ABŞ üçün xarici siyasət üçün maraqlı və prioritet bir 
istiqamətdə qalmışdır. Ölkənin yeni rəhbərliyi də bu sahədə bir siyasət yürütməyə davam edir və 
beynəlxalq münasibətlər sistemində yeni şərtlər səbəbiylə bölgədə maraqlarının faydası üçün uyğun 
bir strategiya qurmağa çalışır. Bu yazıda ABŞ siyasətinin bu istiqamətdə addımlarını araşdıran bir 
cəhd var.Açar sözlər: beynəlxalq münasibətlər, ABŞ,  maraqli, prioritet  istiqamətlər, Yaxın Şərq 
regionu. 
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THE CONTEMPORARY MIDDLE EAST STRATEGY  

OF THE UNITED STATES OF AMERICA 

 

For many years the region of the Middle East has remained an interesting and priority direction 

for foreign policy for the United States. The new leadership of the country also continues to pursue a 

policy in this area and, due to new conditions in the system of international relations, is trying to 

build an appropriate strategy for the benefit of its interests in the region. In this article, an attempt is 

made to investigate US policy steps in this direction. 

Keywords: international relations, USA, interesting, priority areas, the Middle East region. 
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KÜTLƏVĠ KOMMUNĠKASĠYALARIN MÜASĠR TERRORÇULUĞUN  
YAYILMASINA TƏSĠRĠ 

 

Qloballaşma prosesi bir çox sahədə inteqrasiyanın həyata keçirilməsi üçün imkanlar yaratmışdır. 
Bu prosesin xarakterik xüsusiyyəti Transmilli Korporasiyaların, QHT və digər qeyri-dövlət aktorlarının 
rolunun artması ilə müşaiyət edilmişdir. Xəbərlərin mətnlərinin təhlili də bu tendensiyaları aydın şəkil-
də əks etdirir. Belə ki, 1991-ci ilin iyulunda "qeyri-hökumət təşkilatı" və ya "QHT" termini ingilis mət-
buatında 70 dəfə, 2001-ci ilin iyulunda 576 dəfə, 2011-ci ilin iyulunda isə 4 371 dəfə istifadə edilmişdir. 
Beləliklə, 20 il içərisində rəqəm 62 dəfə artıb. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bütün transmilli aktorlar qanuni məqsədləri qarşısına qoymur, transmilli 

cinayətkarlıq da geniş yayılmışdır. Narkotik kartelləri və mütəşəkkil cinayət sindikatları tərəfindən 
həyata keçirdikləri qanunsuz fəaliyyət də narahtçılıq doğurur. Belə qruplar üçün informasiya inqilabı 
daha böyük sahələrdə fəaliyyət üçün yeni imkanlar açmışdır. Bununla bərabər, terrorçu qruplar ic-

timaiyyətin diqqətini xüsusilə təhlükəli transmilli aktorlar kimi ələ keçirmişlər. Bu məqalənin məqsədi 
terror təşkilatlarının kütləvi informasiya vasitələri, sosial şəbəkələr və s. vasitəsilə geniş kütlələrə 
göstərdiyi psixoloji və digər təsirlərin araşdırılmasıdır. 

Açar sözlər: terrorçuluq, İŞID, qorxuzma, təşviqat, rekrutinq, qloballaşma, kütləvi kommunikasiya-

lar 
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THE INFLUENCE OF MASS COMMUNICATIONS  

ON THE SPREAD OF MODERN TERRORISM 

 

The process of globalization has created opportunities for the implementation of integration in a 

wide range of areas. A characteristic feature of this process is the growing role of Transnational 

Corporations, NGOs and other non-state actors. Statistics of news coverage clearly reflects these 

trends. Thus, in July 1991, the term "non-governmental organization" or "NGO" was used 70 times in 

the English-language press, 576 times in July 2001, and 4,371 times in July 2011. Thus, the frequen-

cy of usage of this term has grown 62 times in 20 years. 

It should be noted that not all transnational actors pursue legitimate aims, transnational crime 

has also become widespread. There are numerous cases of illegal actions implemented by drug car-

tels and organized criminal syndicates. For such groups, the information revolution has opened up 

new opportunities for action at even greater distances than ever before. However, terrorist groups 

have captured the attention of the public as particularly dangerous transnational actors. The purpose 

of this paper is to investigate the psychological and other forms of influence exerted by terrorist or-

ganizations on the broad masses through the media, social networks, etc. 

Keywords:  terrorism, DAESH, threatening, propaganda, recruitment, globalization, mass com-

munications 

 

  XX         . 
  ,         

:     ( , ) , 
   .  ,     -

   :   ,    , -
     ,      

  ,   ,    -
 .         

           
 . 

  ,    ,     
       – .   

        -
    ,  11  2001 .   ,  -

   «  »  .     
 ,   . 
  ,     .  ,  

 –        -
   (terror – , , .).  1848 .    -
 ,          -
       ,   «   -

».    -      . -
 ,          , 



112 

 

         1. 

     .   
  2,     , , - , -
    ,   «   -

,    ,   » ,   
    ,   -

      ( ,  ,   
,          ,  
            -
). 

3 ,     « ,     
,   »,      -

.    ,       , 
     ,      

    . 
         

,          ,  
   .   1984       

   « - ».      (PIRA) -
   ,    : « ,   

   ,     » (Remember we have only to be lucky 
once, you will have to be lucky always).     ,   -

 . 
   11  2001 ,    ,  

 ,        
 :      -

,          -
.   ,      ,    -
         . -
   ,      
 ,     ,  . 

  ,     -
 ,  « - ».       ,  -
  ( ,   ,  -    - ) -

  .     , 
    ,      

4. 

  « - »      -
. - ,        -

                                                           
1 D. Besner & M. Stauch, Karl Heinzen and the Intellectual Origins of Modern Terror, Terrorism and Political Violence Journal, p. 143-
176 
2 N.Friedland and A.Merari, ‗The Psychological Impact of Terrorism: A Double-Edged Sword‘, Political Psychology magazine, 6, 4 
(1985), pp. 591–604. 
3 B.M.Jenkins, ‗The Future Course of International Terrorism‘, in P.Wilkinson and A.M.Stewart (eds), Contemporary Research on Ter-

rorism (Aberdeen: Aberdeen University Press, 1987), p. 583. 
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ĠNFORMASĠYA MƏKANININ QLOBALLAġMA DÖVRÜNDƏ  
ROLU VƏ FUNKSĠYALARI 

 

İnformasiya inqilabı artıq dünya siyasətini dəyişməyə davam edir. Dörd əsr əvvəl ingilis mütəfəkki-
ri Frensis Bekon biliyin güc olduğunu yazmışdır. İyirmi birinci əsrdə bu gücə çıxış tapan insanların 
sayı artmaqdadır. İnformasiya axınının təhlükəsizliyi və ona nəzarət həmişə dünya dövlətlərində nara-

hatlıq yaradan faktorlardan olmuşdur. Bir çox tədqiqatçı hesab edir ki, İoqann Quttenberq tərəfindən 
kitab çap maşınınn ixtira edilməsi nəticəsində Müqəddəs İncili çap edərək daha geniş kütlələr onu 
əlçatan etmək mümkün olduğundan bu hadisə Reformasiyaya yol açdı. Pamfletlər və yazışmalar Ameri-
ka inqilabına yol açdı. Konstruktivlər qeyd etdiyinə görə, informasiya axınlarının sürətlə dəyişməsi in-

sanların mənliyində və maraqlarda əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb ola bilər. 
Hazırki informasiya inqilabı informasiya texnologiyaları, kommunikasiya və proqram təminatında 

texnoloji inkişaflar üzərində qurulmuşdur ki, bu da öz növbəsində məlumatın emalı və köçürülməsi 
proseslərinin qimətində kəskin ucuzlaşmaya səbəb olmuşdur. Nəticədə kommunikasiya vasitələri ic-

timaiyyət üçün əlçatan alətə çevrildi. Bu məqalədə müasir informasiya məkanının dünya siyasi 
proseslərində yeri və funksiyaları araşdırılır. 

Açar sözlər: KİV, qloballaşma, təşviqat, kütləvi kommunikasiyalar, internet, korporasiyalar, ic-

timai rəy 
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THE ROLE AND FUNCTIONS OF THE INFORMATION SPACE  

IN THE ERA OF GLOBALIZATION 

 

The information revolution is still continuing to transform world politics. Four centuries ago, the 

English philosopher Francis Bacon noted that knowledge is power. In the twenty-first century, the 

more and more increasing number of people gain access to this power. Control and security of the 

flow of information has always been a cause of concern for world powers. Many researchers believe 

that the invention of the printing press by Johann Gutenberg, as a result of which it became possible 

to print the Bible and make it available to the masses, played an important role in the onset of the 

Reformation. Pamphlets and committees of correspondence paved the way for the American revolu-

tion. The constructivists note that rapid changes in information flows can lead to important changes 

in identity and interests. 

The current information revolution is based on technological advances in information technolo-

gy, communications and software, which, in turn, led to a sharp decline in the cost of processing and 

transferring information. As a result, communication tools have become available for a wider public. 

This paper explores the place and functions of the modern information space in world politics. 

Keywords: Mass media, globalization, propaganda, mass communications, internet, corpora-

tions, public opinion 
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SĠYASĠ REALĠZMDƏ MÜNAQĠġƏLƏR VƏ ƏMƏKDAġLIQ PROBLEMLƏRĠ 

 

Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələrinin aparıcı, təməl nəzəriyyələrindən biri realizmdir. Real-

izm təhlükəsizlik və hakimiyyət faktorlarının əhəmiyyətini nəzərə alan ideyalar məcmusudur. Bu 
ideyalar fərdin belə bir inamına əsalanır ki, başqaları həmişə onu məhv etməyə çalışırlar. Buna görə 
də o, özünü qorumaq üçün başqalarını öldürməyə və məhv etməyə hazır olmalıdır. Realizmin əsasın-

da xalqlar arasında mübarizə durur. Bu mübarizə təsadüfi deyil. O, qanunauyğun xarakter daşıyır. 
Realistlər etiraf edirlər ki, münaqişələr beynəlxalq proseslərin yeganə növü deyil, lakin beynəlxalq 
əməkdaşlığın birinci dərəcəli növü ümumi müdafiə məqsədilə dövlətlər arasında  yaradılan hərbi və 
hərbi-siyasi ittifaqlar və alyanslardır. Dövlətlər arasında sülhə gəlincə isə bu ideal bir haldır. Belə 
ki, hətta beynəlxalq münasibətlərin uzunmüddətli stabilliyinə nail olunanda belə bu müvəqqəti xarak-

terli olur. 

Açar sözlər: siyasət, təhlükəsizlik, beynəlxalq hüquq, milli maraqlar, hakimiyyət, realistik 
paradiqma, liberal ideya,  milli mentalitet, strategiya, mənəviyyət 
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CONFLICTS IN POLITICAL REALISM AND COLLABARATION PROBLEMS 

 

One of the main, basic theory in international relations is realism. Realism is a collection of ide-

as safety and power doctor. This idea based on person‘s such a belief others already try to wipe out 
him. That‘s why he has to be ready to wipe out for him others, because of his survive. On the basic of 

realism is fight among nations. This is legitimate character. Relasits confence that fight s are only 

version of international proses but this is on allience of first degree created among countries for gen-

eral defence of military and military-political.And about the peace among countries, it is the perfect 

condition. Maybe even it is characteristic of the nature for getting long term stability in the interna-

tional relation. 

Key words: politics, safety, international interests, international law, government, realistic para-

digm, liberal idea, national mentality, strategy, menus 

 

Realizm beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələrinin pozitivist nəzəriyyələr qrupuna aiddir və onun  
ideyalarına hələ Fukudidin ―Peloponnes müharibələrinin tarixi‖ əsərində, italyan siyasi mütəfəkkiri 
Nikolo Makialvellinin əsərlərində, ingilis filosofu Tomas Hobbs və onun ―təbii vəziyyət‖ 
nəzəriyyəsində, Devid Yum və onun ―siyasi tarazlıq‖ nəzəriyyəsində, alman generalı Karl fon 
Klauzevitsin əsərlərində və s. təsadüf  edilir. Realizm nümayəndələri sırasında Reynxold Nibur, Fred-

erik ġuman, Corc Kennan, Corc ġvarsenberger, Nikolas Spaykmen, Robert Straus-Hupe,  və baĢqal-
arını misal göstərmək olar. Bu mütəfəkkirlərin hər biri xalqlar, dövlətlər arasında münasibətləri 
tədqiq edərkən realizmin ruhuna uyğun Ģəkildə hakimiyyətin, güc amilinin aparıcı, əsas qüvvə ol-

masını qeyd edirlər (1,s.71). 
XX əsrin 30-cu illərində faĢizm ideyalarının meydana gəlməsi və Millətlər Cəmiyyətinin faĢiz-

min iĢğalçı siyasət yeritməsinin qarĢısını ala bilməməsi, 1939-cu ildə isə Ġkinci Dünya Müharibəsinin 
baĢlanması liberalizm ideyalarının puça çıxmasına, Versal və VaĢinqton sülh konfranslarında 
müəyyənləĢmiĢ sülh müqavilələri sisteminin dağılmasına və realizmin aparıcı paradiqmaya 
çevrilməsinə səbəb oldu. 

Realizm üç ideyaya əsaslanır: 
1)Dövlət xadimi millətin maraqlarını güdür; 
2)Hər bir millətin maraqları - onun təsirinin, iqtisadi, siyasi və  mədəni maraqlarının yayılması, 
ərazisinin geniĢlənməsi deməkdir; 
3)Dövlətlər hakimiyyətdən öz maraqlarını qorumaq üçün istifadə edirlər. 
Siyasi realizm nümayəndələri üçün bir sıra ümumi xüsusiyyətlər mövcuddur: 
1)Beynəlxalq münasibətlərin əsas iĢtirakĢıları suveren dövlətlərdir. Bununla bərabər siyasi real-

izmdə dövlətlər digər dövlətlər - beynəlxalq münasibətlərin iĢtirakçıları ilə münasibətdə vahid siyasət 
həyata keçirən rasional, bircinsli, hərəkətli siyasi orqanizmlər və unitar birləĢmələr kimi nəzərdən 
keçirilir. Yalnız dövlətlər onları təmsil edən hökumətlər vasitəsi ilə müqavilələr bağlamaq, müharibə 
elan etmək və beynəlxalq siyasətin əsasını təĢkil edən digər hərəkətlər etmək üçün qanuni əsasa və 
vacib resurslara malikdirlər. Amma bu bütün dövlətlərə deyil, təkcə daha böyük dövlətlərə araların-
dakı ziddiyyətlər və korporativ münasibətlər beynəlxalq siyasətin əsasını təĢkil edən dövlətlərə aiddir. 
ABġ nəzəriyyəçisi Hans Morgentau qeyd edirdi ki, ―heç də bütün dövlətlər beynəlxalq siyasətə eyni 
cür cəlb olunmayıblar. Dövlətin beynəlxalq siyasətə münasibəti dinamik bir keyfiyyətdir. O, dövlətin 
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gücünün dəyiĢməsi ilə dəyiĢir. Dövlətin gücü onu beynəlxalq birliyin ən yüksək həddinə də qaldıra 
bilər, həm də onu beynəlxalq arenada aktiv fəaliyyət göstərmək imkanından məhrum da edə bilər‖ 
(3,s.192). 

Fukudiddən sonra realistlər hesab edirlər ki, güclü dövlətlər edə bildikləri hər Ģeyi edirlər, zəif 
dövlətlər isə yalnız böyük dövlətlərin onlara icazə verdiklərini edə bilirlər. Beynəlxalq münasibətlərin 
istənilən vəziyyəti çoxsaylı böyük dövlətlərin münasibətlərindən asılıdır. Bir-birləri ilə ittifaqlar və 
koalisiyalar yaradarkən, müharibə və münaqiĢələrə girərkən böyük dövlətlər kiçik dövlətlərin mövqe 
və maraqlarını qurban verirlər. Siyasi realistlər bu cür mövqenin universal mənəvi dəyərlərə zidd ol-
ması narahat etmir. Onların fikrincə beynəlxalq münasibətlərin yalnız daha böyük və daha güclü 
iĢtirakçılarının səyləri ilə beynəlxalq stabillik və dünya nizamı qorunub saxlanıla (əgər böyük dö-
vlətlər öz maraqlarını uzlaĢdırmağa nail olarlarsa) və ya pozula (əgər böyük dövlətlər arasında razılıq 
əldə olunmazsa) bilər. 

2)Beynəlxalq münasibətlərin özünəməxsus xüsusiyyətləri onların anarxik xarakter daĢımasıdır. 
Beynəlxalq münasibətlərin hər bir iĢtirakçısı öz hərəkətlərində ilk növbədə öz xüsusi maraqlarından 
çıxıĢ edir. ―Milli maraqlar‖ - siyasi realizm kateqoriyası, dövlətlərin beynəlxalq arenadakı siyasətinin 
əsas hərəkətverici qüvvəsi və əsas stimuludur. Beynəlxalq münasibətlərdə qanuni zorakılıq sahəsində 
inhisara malik ola bilən ali hakimiyyət mövcud deyil. Bu səbəbdən beynəlxalq arenada dövlətlərin 
davranıĢının əsas prinsipi ―özün-özünə kömək et‖ prinsipidir. 

3)Anarxiya mühitində öz iradəsindən asılı olmayaraq beynəlxalq münasibətlərin digər 
iĢtirakçıları olan dövlətlərin maraqları ilə toqquĢur. Buradan bele bir nəticəyə gəlmək olar ki, siyasi 
realizm nəzəriyyəsinə görə əsas beynəlxalq proses dövlətlərarası konflikt və onun son həddi olan 
müharibədir. Raymond Aronun fikrincə, beynəlxaq münasibətlərin özünəməxsus xüsusiyyəti odur ki, 
beynəlxalq münasibətlər müharibələrin kölgəsində daha aydın Ģəkildə ortaya çıxır. Realistlər etiraf 

edirlər ki, münaqiĢələr beynəlxalq proseslərin yeganə növü deyil, lakin beynəlxalq əməkdaĢlığın bi-

rinci dərəcəli növü ümumi müdafiə məqsədilə dövlətlər arasında  yaradılan hərbi və hərbi-siyasi itti-

faqlar və alyanslardır. Dövlətlər arasında sülhə gəlincə isə bu ideal bir haldır. Belə ki, hətta beynəlx-

alq münasibətlərin uzunmüddətli stabilliyinə nail olunanda bele bu müvəqqəti xarakterli olur 
(4,s.105-106). 

4)Beynəlxalq münasibətlərin anarxik xarakteri özündə onu ehtiva edir ki, beynəlxalq münasi-
bətlər dövlət maraqlarına təhdid və təhlükələrlə doludur. Bu səbəbdən dövlətin beynəlxalq siyasətdə 
əsas məqsədi öz təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Təbii ki, böyük dövlətlər öz təhlükəsizliyini təmin 
etmək üçün digərlərinə nisbətən daha böyük resurslara sahibdirlər. Amma hətta onlar belə heç vaxt 
özlərini tam təhlükəsizlikdə hesab etmirlər və daima öz ehtiyyatlarının artırılmasına və bu ehtiy-

yatların təkmilləĢdirilməsinə can atırlar. Bu cür təkmilləĢdirmə isə beynəlxalq münasibətlərdə hələ də 
həllini tapmamıĢ ―təhlükəsizlik dilemması‖nın mövcudluğunun əsas səbəbi olur. ―Təhlükəsizlik di-

lemması‖na görə böyük dövlətlərdə təhlükəsizlik nə qədər çox təmin edilirsə, digər dövlətlərdə bir o 
qədər az təmin edilmiĢ olur. Bu yolla beynəlxalq münasibətlər  ―cəmi sıfıra bərabər olan‖ oyunlara 
bir tərəfin qazancı digər tərəfin itkisinə bərabər olan oyunlara bənzəyir. Burada dövlətin ən vacib 
resursu kimi hakimiyyət çıxıĢ edir və ―hakimiyyət‖ sözü özünün ən geniĢ mənasında, dövlətin hərbi 
və iqtisadi gücü, onun daha da çox təhlükəsizliyi və çiçəklənməsi, Ģöhrət və nüfuzu, dövlətin mənəvi 
və ideoloji dəyərlərini yaymaq üçün imkan baĢa düĢülür. 

5)Dövlətin hakimiyyəti və gücü bir-birlərindən ayrılmaz məhfumlardır və güc beynəlxalq arena-

da milli təhlükəsizliyin təmin edilməsinin həlledici vasitələrindən biridir. Morgentau yazırdı ki, ―fizi-

ki zorakılıq təhlükəsi fiziki zorakılığın üzvü elementidir. Beynəlxalq siyasətdə hərbi güc və ya poten-

sial  olaraq, dövlətin siyasi gücünü təmin edən vacib maddi faktordur. Universal mənəvi normaların 
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kodifikasiyası və beynəlxalq hüququn təkmilləĢdirilməsi ilə beynəlxalq anarxiyanın qarĢısını almaq 
mümkün deyil.‖ H.ġvartsenberger qeyd edirdi ki, hakimiyyətin müzakirə obyekti olmadığı cəmiy-

yətdə hüququn birinci dərəcəli funksiyası hakimiyyət münasibətləri əsasında yaranmıĢ gücün və ier-

arxiyanın üstünlüyünü qorumağa yardım etməkdən ibarətdir. Dövlət öz hakimiyyətini hərbi strategiya 
və diplomatiya vasitəsilə təmin edir (10,s.257). 

6)Beynəlxalq münasibətlərin təbiətini dəyiĢmək mümkündürmü? Realistlərə görə bu sual 
beynəlxalq siyasətin öyrənilməsinin mərkəzində durur. Morgentau yazırdı ki, realistlər əmindilər ki, 
bu cür transformasiya yalnız siyasətə təsir göstərən və gələcəkdə təsir göstərəcək qüvvələr vasitəsilə 
həyata keçə bilər (3,s.197).  Amma, onların fikrincə, nə vaxta kimi ki dövlətlər mövcud olacaq, onlar 
özlərinin dəyiĢilməz qanunları ilə fəaliyyət göstərərək beynəlxalq siyasətin əsas iĢtirakçıları olaraq 
qalacaqlar. BaĢqa sözlə desək, siyasi realizm tərəfdarlarının fikrinə görə, siyasi qüvvələrin konfiqura-

siyasını dəyiĢmək, beynəlxalq anarxiyanın nəticələrini yumĢaltmaq, daha stabil və daha təhlükəsiz 
beynəlxalq münasibətlər qurmaq mümkündür, amma beynəlxalq münasibətlərin təbiətini dəyiĢmək 
mümkün deyil. Bu nəticə siyasi realizm nəzəriyyəsinin əəsasını təĢkil edən ―insan təbiətinin 
dəyiĢməzliyi‖ fikrindən irəli gəlir. Morgentau yazırdı ki, insan təbiətində kök salmıĢ siyasət qanunları 
onların çin, hindistan və yunan filosofları tərəfindən kəĢf olunduğundan bəri dəyiĢilməz qalıb 
(3,s.198). 

Realistik paradiqmanın konseptual düzgünlüyü, ictimai inkiĢafın obyektiv qanunlarına 
əsaslanması, beynəlxalq həqiqəti abstrakt ideallar və illyuziyalarla deyil, daha ciddi təhlil etməsi siya-

si realizmin nüfuz və təsirinin nəinki akademik mühitdə, həmçinin müxtəlif ölkələrin dövlət xadimləri 
dairələrində geniĢlənməsinə Ģərait yaratdı. Amma siyasi realizm də beynəlxalq münasibətlər elmində 
birmənalı olaraq hökmran paradiqma kimi qalmadı. Onun bir sıra vacib çatıĢmazlıqları buna mane 
oldu. 

Beynəlxalq münasibətlərin bütün nəzəriyyə və istiqamətlərində olduğu kimi, realizm 
nəzəriyyəsinə də tədqiq olunan məsələlər arasında münaqiĢə və əməkdaĢlıq, müharibə və sülh 
məsələləri mühüm yerlərdən birini tutur. Siyasi realizm ideyalarına, xüsusən də müharibələrlə bağlı 
fikirlərə hələ XV əsrdə yaĢamıĢ məĢhur italyan mütəfəkkiri, filosofu, yazıçısı və siyasi xadimi Nikolo 
Makkiavellinin yazılarında da rast gəlmək mümkündür. N.Makiavelli özündən sonra böyük irs 
qoymuĢdur. «Tit Livinin birinci dekadası haqqında düĢüncələr», «Hökmdar», «Knyaz» və «Florensi-
yanın tarixi» onun baĢlıca əsərləridir.  Makiavelli güclü dövlət hakimiyyətinin tərəfdarı olmuĢ və bu-

na nail olmaqdan üçün istənilən vasitədən istifadə etməyin tərəfdarı olmuĢdur. Makiavelli yazırdı ki, 
dövlətin çətin dövrlərində, respublika zəifləyəndə o hər hansı bir dövlətin qurbanına çevrilir. Amma 
bu hallar da baĢ verməsəydi dövlətlərdə eyni idarəçilik forması daima bir-birlərini əvəz edərdi 
(2,s.57). 

Makiavelliyə görə bu və ya digər dövlətə qarĢı aparılan müharibənin 2 səbəbi var: 

1)Bu dövlətin baĢçısı və ağası olmaq; 
2)Öz dövlətinə hücum olunmaq qorxusu. 
Makiavelli yazırdı ki, hər bir düĢməndən qorxmaq lazımdır,  çünki düĢmən həmiĢə səni məhv 

etmək, özü isə qələbə və Ģöhrət qazanmaq istəyir. Bütün dövrlərdə müharibəni baĢlayan hər bir 
tərəfin əsas məqsədi zənginləĢmək, rəqibini isə zəiflətmək olub. BaĢqa heç bir məqsəd üçün müharibə 
lazım deyil. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, zəifləmisənsə və yoxsullaĢmısansa, deməli ya 
sən müharibəyə baĢlayanda qarĢına qoyduğun məqsədə çatmamısan, ya da həddini ötüb keçmisən. 
Müharibəni öz iradənlə baĢlayırsan, lakin onun nə zaman və hansı nəticələrlə bitməsi səndən asılı 
deyil. 

DüĢmən həmiĢə kənara çəkilməyi təklif edir, dost isə açıq-açıqına onun tərəfindən əlində silahla 
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çıxıĢ etməyə səsləyir. Qərarsız dövlətlər bir qayda olaraq, qarıĢmamaqı üstün tuturlar ki, bu da onların 
iflasına gətirib çixardır. UduzmuĢ düĢməni əsir tutub və ya öldürməyib soyarlarsa, o, hər an əlinə 
hardansa silah və atların düĢəcəyi və qalib tərəfin üzərinə hücüm edəcəyini gözləyəcək. Sərvət və əsir 
ödəmələri dövlət deyil, əsgərlər əldə edərsə, qalib dövlət yeni əsgərləri muz tutmaq üçün sərvətləri 
xalqının belindən çıxaracaqlar və son  nəticədə bu cür qələbə xalqı öz mənfəətini düĢünən hökümətlə 
təmin edir. Əgər, xalqa qarĢı deyil, yalnız zülmkarlara qarĢı müharibə etmək mümkün olsaydı bu da-

ha məqsədə uyğun olardı (9,s.239). 
MünaqiĢələr məsələsini təqdid edən realistlərdən biri də Hans Morgentau olmuĢdur. Ge-

osiyasətdə və beynəlxalq münasibətlərdə milli maraq anlayıĢını ilk dəfə tədqiqat mövzusu kimi gün-

dəmə gətirən H.Morgentau siyasi realizm düĢüncəsindən çıxıĢ edərək, beynəlxalq münasibətlərə milli 
maraq konsepsiyasını tətbiq etmiĢ və praqmatik ideyaların inkiĢafına ciddi töhfə vermiĢdir. Morgen-

tau hesab edirdi ki, milli maraq böyük və kiçik dövlətlərin xarici siyasətinin və fəaliyyətinin ali 
məqsədini təĢkil edir və onun əsasında dayanır. Morgentau milli maraqları daimi və keçici olmaqla 
iki qrupa ayırır. Daimi (əsas) maraqlara o: 

1)Dövlətin ərazisinin, əhalisinin və institutlarının, xarici ticarətin və investisiyaların, Ģəxsi mül-
kiyyətin xarici təhlükələrdən qorunmasını, xarici partnyorlarla əlaqələrin və ittifaqların yaradılmasını; 

2)Keçici maraqlara (aralıq maraqlara) isə dövlətin yaĢamasında maraqlı və təhlükəli olan 
varlıqların nəzərə alınmasını, onun həyati maraqlarının və təhlükəsiz milli inkiĢafının təmin edilməsi-
ni, lokal xarakterli və yerli əhəmiyyətli digər mənafelərin qorunmasını aid edirdi (5,s.33). 

Morgentau milli maraq nəzəriyyəsini iĢləyərək, bunun təmin edilməsinin əsasına dövlətin gücünü 
qoyurdu. O, hesab edirdi ki, dövlətin gücü yoxdursa, onun milli maraqlarının qorunmasından söhbət 
gedə bilməz. Morgentau dövlətin qüdrətini təkcə onun hərbi gücündə deyil, coğrafi vəziyyəti və təbii 
ehtiyyatlarında, iqtisadi potensialında, hərbi potensialı və hərbi inkiĢafının səviyyəsində, əhalisinin 
sayı, milli mentaliteti və milli ruhunda, əhalinin dövlət siyasətini dəstəkləməsində, diplomatiyasının 
gücündə görürdü. 

Morgentaunun yazdığı ―Millətlər arasında siyasət. Hakimiyyət və sülh uğrunda mübarizə‖ kitabı 
realistlərin çox mühüm əsəri hesab olunur. Bu əsər Ġkinci dünya müharibəsindən sonra yazılmıĢdır və 
haqlı olaraq beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsinin klassikası hesab oluna bilər. Əsər realizm prin-

siplərini möhkəmlətməklə yanaĢı yaranmıĢ Ģəraitdə ABġ-ın oynayacağı rola intelektual dəstək 
verirdi. Bu kitabda XX əsrin 40-50-ci illərində beynəlxalq arenada baĢ verən dəyiĢikliklərdən bəhs 
olunur. Bu əsər realizmin prinsiplərini möhməklətməklə yanaĢı yaranmıĢ Ģəraitdə ABġ-ın oynayacağı 
rola intellektual dəstək verirdi. 

Morgentau öz konsepsiyasını liberalizmin tənqidi üzərində qurur. Onun beynəlxalq münasi-
bətlərin öyrənilməsinə yönəlmiĢ nəzəriyyəsinin əsasını siyasi realizmin altı prinsipi təĢkil edir: 

1)Siyasət obyektiv qanunlarla idarə olunur; 
2)Beynəlxalq siyasətin dərk olunmasının açarı qüvvə, güc kimi tərif verilən maraq məhfumudur; 
3)Zamandan, məkandan və kontekstdən asılı  olaraq  dövlət  hakimiyyətinin formaları  və 
mahiyyəti dəyiĢsə də, maraq məhfumu dəyiĢməz qalacaqdır; 
4)Universal etik prinsiplər dövlətin fəaliyyətini müəyyən etmir; 
5)Universal Ģəkildə razılaĢdırılmıĢ mənəvi prinsiplərin məcmusu yoxdur; 
6)Siyasi sahə intelektual cəhətdən digər sahələrdən asılı deyil. 
Morgentaunun irəli sürdüyü bu altı prinsip mövcud Ģəraitin intellektual əhval-ruhiyyəsini əks 

etdirirdi. Bu prinsiplər liberalizmə qarĢı yönəlmiĢdir. Morgentauya görə, beynəlxalq siyasət dövlətlər 
arasında hakimiyyət uğrunda mübarizədir: milli maraqları güdmək normal, arzuolunan və müəyyən 

mənada zəruri bir fəaliyyətdir. 
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Morgentau hakimiyyəti, qüvvəni zorakılıqdan ayırır. Siyasi hakimiyyət, qüvvə-hərbi, yaxud 
psevdo-hərbi qüvvəyə çevriləndə zorakılıq yaranır. Qüvvə beynəlxalq münasibətlərdə həm vasitə, 
həm də məqsəddir, çünki əldə qalanda milli maraq da təmin edilmiĢ olur. 

Həm daxildə, həm də beynəlxalq sahədə hakimiyyət, qüvvə uğrunda mübarizə gedir. Lakin daxi-

ili və beynəlxalq siyasətdə mühit fərqlidir. Onun fikrincə, mədəni oxĢarlıq, birlik, texniki birləĢmə, 
siyasi təĢkilat milli dövləti sabit edir. Buna görə də beynəlxalq nizamdan fərqli olaraq, daxili siyasi 
nizamızorla dəyiĢməyə ehtiyyac daha azdır. Daxili siyasətdə sabitliyi, beynəlxalq siyasətdə isə qeyri-
sabitliyi dövlətin özü yaradır. Beynəlxalq sahədə hakimiyyət uğrunda mübarizəyə nəzarət edə biləcək 
mərkəzləĢdirilmiĢ qüvvə yoxdur (3,s.199). 

BaĢqalarına nəzarət, yaxud təsir etmək imkanını ifadə edən hakimiyyət, qüvvə dövlətlərin xarici 
siyasətini də müəyyən edir. Hər bir siyasi akt hakimiyyəti, qüvvəni saxlamağa, artırmağa, yaxud da 

nümayiĢ etdirməyə yönəlmiĢdir. Üç müxtəlif siyasət qeyd olunan aktlara uyğun gəlir: status-kvo ha-

kimiyyəti, imperializm hakimiyyəti və nüfuz hakimiyyəti (1,s.152). 
Hakimiyyət milli marağın inikası olduğuna görə, dövlət öz milli marağını güdməlidir. Milli mar-

aq xarici siyasət üçün yeganə istiqamətverici amildir. Morgentau milli marağın iki elementi arasında 
fərq olduğunu qeyd edir: 

1)Məntiqi cəhətdən tələb olunan və bu mənada zəruri olan; 
2)DəyiĢən və Ģəraitlə müəyyən edilən. 
Xarici siyasət uzun müddətli məqsədlər (dəyiĢən element) güdməlidir. Ġkinci element konkret 

Ģəraitlə bağlıdır və submilli, milli və supramilli maraqlarla müəyyən edilir. Qrup maraqları milli 
səhnədə özünü milli maraqlarla eyniləĢdirərək, xarici siyasətin aparılmasına təzyiq göstərə bilər. Milli 
maraq bilavasitə və ya dolayısı yolu ilə xarici təcavüzlə də zəbt oluna bilər. Morgentauya görə, milli 
marağın bu iki elementi arasında düzgün balans yaradılmalıdır. 

Morgentaunun milli maraq konsepsiyası ―mənəvi ləyaqətdən‖ azad deyil. Mövcud seçimlərdən 
ən az pis olanı götürmək lazımdır. Morgentauya görə, siyasi fəaliyyət mənəvi dəyərləri hakimiyyət 
vasitəsilə həyata keçirtmək cəhdi kimi təqdim edilə bilər. Milli maraq bütün xalqlar üçün azadlıqdan 
və ya iqtisadi rifahdan daha üstündür. 

Morgentauya görə, yaxĢı diplomatiyadan baĢqa sülhü daha iki vasitə ilə saxlamaq olar: 
1)Qüvvələrin balansı vasitəsilə; 
2)Beynəlxalq hüququn, beynəlxalq mənəviyyatın və dünya ictimai rəyinin normativ məhdud-

laĢdırılması vasitəsilə. 
Ümumiyyətlə, Morgentaunun nəzəriyyəsinə və münaqiĢələr probleminə nəzər salsaq görərik ki, 

o, öz nəzəriyyəsini empirik faktlar vasitəsilə əsaslandırmır. O, müəyyən ümumiləĢdirmələrə müraciət 
edir. Morgentau öz nəzəriyyəsinə belə bir müqəddimədən baĢlayır ki, bütün insanlar hakimiyyətə can 
atırlar. Bu müqəddimədən belə bir nəticə irəli gəlir ki, beynəlxalq münasibətlər hakimiyyət uğrunda 
hədsiz toqquĢmaların səhnəsidir və hal-hazırda sülhün bərqərar olması isə bu qaydadan müəyyən 
istisnadır. 

Ənənəvi realizmin banilərindən biri Edvard Karr hesab olunur. Realistlər Edvard Karrın yazdığı 
―Böhranın iyirmi ili‖ əsərini beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsinin dərsliyi hesab edirlər. 
MünaqiĢələr problemi ilə bağlı Karr hesab edir ki,  müharibənin qarĢısını almaq istəyi beynəlxalq 
münasibətlər elminin ilkin istiqamətini müəyyən edərək onu utopiyaya çevirdi. Beynəlxalq sülhə nail 
olmaq məqsədi beynəlxalq münasibətləri elə bir elmə çevirdi ki, orada arzu təfəkkürdən, ümu-

miləĢdirmə müĢahidədən üstün oldu. Karra görə, ―hər bir xalq sülhə can atır‖ fikri mövcud durumun 

saxlanılmasında maraqlı olan qalib ölkələrin mövqeyinin ifadəsi idi. Müharibədən sonrakı dövr qalib 
dövlətlərin xüsusi maraqlarını əks etdirirdi və buna görə də Almaniya kimi ölkələr Versal  
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müqaviləsindən qane deyildi. Karr qeyd edirdi ki, beynəlxalq sistemdə qüvvələrin qeyri-bərabər 
bölgüsü beynəlxalq münasibətlərin qərərsiz təhlilinin mərkəzi məsələsi olmayınca, müharibə və 
münaqiĢələrin səbəbləri düzgün dərk olunmayacaqdır (1,s.172). 

Karra görə, liberallar öz fikirlərini mütləqləĢdirirlər. Onların universal hesab etdikləri prinsipləri 
- sülh, maraqların harmoniyası, kollektiv təhlükəsizlik və sərbəst ticarəti prinsip hesab etmək düzgün 
deyil. Bu ―prinsiplər‖ konkret vaxtda milli marağın konkret anlayıĢına əsaslanan milli siyasətin Ģüur-

suz əks olunmasıdır. Bu, universal maraqların harmoniyası doktrinasının bir hissəsidir. Liberalizmin 
əsası olan maraqların harmoniyası isə qalib ölkələrdəki elitanın konkret marağıdır. ―Maraqların har-

moniyası doktrinası ele bir mənəvi plandır ki, elita ondan öz hakim mövqeyini təsdiq etmək və 
saxlamaq üçün istifadə edir.‖ Karr qeyd edir ki, ―sənaye kapitalizmi və sinfi sistem cəmiyyətin qəbul 
olunmuĢ strukturu olan kimi, maraqların harmoniyası haqqında doktrina da öz maraqlarını bütün 
cəmiyyətin maraqları kimi təqdim etməkləöz üstünlüyünü qoruyub saxlamaq istəyən hakim sinfin 
ideologiyasına çevrildi‖. Lakin beynəlxalq aləmdə onun qəbul edilməsi müharibələrarası sülhün 
qalxmasına səbəb olur. 

Mövcud dünya nizamından razı olmayan, ərazisinin sərhədlərini, yaxud iqtisadi və stratji 
qüvvəsini dəyiĢmək istəyən dövlət üçün beynəlxalq sülh universal harmoniya kimi qəbul olunmazdır. 
Beynəlxalq sülh öz iradəsini, istəyini digər dövlətlərə qarĢı qoyan güclü dövlətlərin Ģüarıdır. 
Beynəlxalq sistemdə dövlətlər arasında maraqların təbii harmoniyası yoxdur. Yalnız qlobal hakimiy-

yətin konkret konfiqurasiyasının keçici və müvəqqəti harmoniyası vardır. Müharibə beynəlxalq sis-

temdə qüvvələrin həyata keçirə biləcəyi yeganə və məqsədə uyğun yoldur. Karr və digər realistlərə 
görə, beynəlxalq sistemə nəzarət edən qüvvə olmasa, dövlətlərarası münaqiĢələr labüd olacaqdır. 
Məcburi yurisdiksiyanın olmaması, yəni anarxiyalı beynəlxalq sistemin mövcudluğu daxili və 
beynəlxalq siyasət arasında fərqi təsdiqləyir. VətəndaĢ cəmiyyətindən fərqli olaraq beynəlxalq sis-

temdə tənzimləyici qüvvə yoxdur (8,s.23-27). 

Məlum olduğu kimi, realistlər beynəlxalq  proseslərin ən geniĢ yayılmıĢ və aparıcı istiqaməti 
kimi münaqiĢəni göstərirlər. Lakin bu o demək deyil ki, realistlər beynəlxalq əməkdaĢlıq probleminə 
fikir vermirlər. Realistlərin bu problemə münasibətinin əsas xüsusiyyətləri aĢağıdakılardan ibarətdir: 

1.Realizm beynəlxalq əməkdaĢlığı dövlətlərarası münasibətlərlə eyniləĢdirir. Dövlətlərarası 
münasibətlərin əsasında isə qarĢı tərəflərin bir-birlərinin müstəqilliklərinə hörmət etmələri və bir-
birlərinin daxili iĢlərinə müdaxilə etməmələri durur; 

2.Realistlərin fikrincə, dövlətlərarası əməkdaĢlığın yaranmasında beynəlxalq mühitin anarxiyalı 
olması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. BaĢqa sözlə desək, əməkdaĢlıq münaqiĢə və onun olduğu yerdə 
yaranır; 

3.Beynəlxalq əməkdaĢlığın əsas məqsədi təhlükəsizlikdirsə, onun ən sadə və ən geniĢ yayılmıĢ 
forması hərbi (hərbi-siyasi) ittifaqdır. Hərbi (hərbi-siyasi) ittifaqların yaradılmasında əsas rol qüdrətli 
dövlətlərə məxsusdur. Məhz onlar kiçik dövlələri zorla bu ittifaqlara daxil edirlər (6,s.98). 

Beynəlxalq əməkdaĢlıq problemini siyasi realizm mövqeyindən əsaslı Ģəkildə Arnold Volfers 
tədqiq etmiĢdir. Beynəlxalq mühiti anarxiya kimi təsvir edən Volfers qeyd edir ki, öz ölkəsinin baĢqa 
ölkələrlə münasibətlərini müəyyən edən və öz dövlətinin adından çıxıĢ edən siyasətçilərin fəaliyyəti 
milli maraqların qərəzsiz dəyərləndirilməsinə əsaslanmalıdır. Bunun üçün dövlət xadimləri emosiya-

lara uymamalıdırlar. Belə olan bir Ģəraitdə əməkdaĢlığın əsas məğzi qüvvələrin balansı siyasətinin 
uğurla həyata keçirilməsinin zəruri Ģərti kimi qələmə verilir. Onun fikrincə, dövlətlərarası 
əməkdaĢlığın iki növü vardır: daxili istiqamətli və xarici istiqamətli əməkdaĢlıq. Daxili istiqamətli 
əməkdaĢlıq dövlətin qrupun daxilində münasibətləri yaxınlaĢdırmaq istəyindən irəli gəlir. Burada 
maraq ölkələr üçün daxili bir amil kimi çıxıĢ edir və xarici təhlükələrdən tamamilə asılı deyil. Xarici 
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istiqamətli əməkdaĢlıq isə dövlətlərin ümumi xarici təhlükəyə qarĢı mübarizədə səylərinin 
birləĢməsindən irəli gəlir. Bu halda əməkdaĢlıq dövlətlərin birləĢməsi üçün stimul olan təhlükənin 
müddətindən asılıdır. 

Xarici istiqamətli əməkdaĢlıq (Volfersin fikrincə, bura kollektiv müdafiə haqqında müqavilələr 
və alyanslar daxildir) daxili istiqamətli əməkdaĢlıqla müqayisədə problemlərlə az üzləĢir. Dö-
vlətlərarası əməkdaĢlığın qeyd olunan iki növü ilə yanaĢı Volfers üçüncü növünü də göstərir. Üçüncü 
növü Volfers ―qarĢılıqlı münasibətlərin minimumu‖ vəziyyəti kimi təsvir edir. Bu vəziyyətdə elə dö-
vlətlər olur ki, onlar baĢqa dövlətlərlə mübahisələrə girmək istəmir və bunun üçün də minimal siyasi 
əlaqələr siyasətini yeridirlər. Məsələn, Birinci dünya müharibəsi ərəfəsində neytrallıq siyasəti 
yürüdən ABġ qarĢılıqlı münasibətlərin minimumu vəziyyətində idi. Neytrallıq siyasətini yeridən dö-
vlət ümid edir ki, baĢqa dövlətlər buna cavab olaraq onun daxili iĢlərinə qarıĢmayacaqdır və onunla 
dostluq münasibətində olacaqlar. Lakin ola bilər ki, bəzi dövlətlər neytrallıq siyasətini yeridən dö-
vlətlərdən bu siyasətdən əl çəkməyi tələb etsinlər (7,s.304-305). 

Beləliklə, realizm üstünlüyü milli marağa, xarici təhlükənin vacib olmasına, qüvvələr balansına, 
beynəlxalq aləmdə baĢ verən hadisələrin rasional dərk olunmasına üstünlük verir. 

Bəzi tədqiqatçılar hesab edirlər ki, beynəlxalq əməkdaĢlığın problemlərini beynəlxalq strateji 
mühitin xüsusiyyətlərində axtarmaq lazımdır. Bu səbəbdən onlar beynəlxalq əməkdaĢlıqın təhlilini 
sosioloji yanaĢma çərçivəsində aparmağı məqsədə uyğun hesab edirlər. Onların fikrincə, müasir dö-
vrdə beynəlxalq əməkdaĢlığın təhlili qlobal transmilli əlaqələrin daha geniĢ miqyasında aparılmalıdır, 
çünki yeni Ģərait istər normativ-hüquqi istərsə də rejim yanaĢmalarının məhdudluğunu göstərir. Bu 
yanaĢmaların ümumi çatıĢmazlığı ondadır ki, beynəlxalq aləmdə baĢ verən proseslərin səbələrini 
siyasi rasionallığda, ölkənin iqtisadi inkiĢafında, qüvvələr balansında, yaxud maddi rifahda görərək, 
onlar qeyri-maddi faktorların rolunu nəzərə almırlar. Daha konkret desək, bu yanaĢmalar beynəlxalq 
əməkdaĢlıqın formalaĢmasında və inkiĢafında sosial normaların və institutların, mədəniyyətlərin və 
ənənələrin, etnik dəyərlərin rolunu nəzərə alır. Qeyd olunan faktorlar əməkdaĢlıqda iĢtirak edən 
tərəflərin maraqlarını artırır. 

QloballaĢma Ģəraitində beynəlxalq əməkdaĢlıqda iĢtirak edən subyektlərin müxtəlifliyi artır. Dö-
vlətlərnən yanaĢı beynəlxalq əməkdaĢlıqda müxtəlif legitimliyə, müxtəlif insanlara, maraqlara malik 
olan transmilli firmalar, banklar, maliyyə qruppları, müxtəlif peĢəkar birləĢmələr və s. iĢtirak edir. Bir 
qayda olaraq əməkdaĢlıqın ümumi qaydaları olmur. Beləliklə, beynəlxalq əməkdaĢlıqın təhlilinə dair 
sosioloji yanaĢma bu aktual problemin tədqiq olunmasının imkanlarını geniĢləndirir. 
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MÜASĠR DÖVRDƏ RUSSĠYA VƏ TURKĠYƏ  

MÜNASĠBƏTLƏRĠNDƏ PROBLEMLƏR 

 

Məqalə Rus-Türk münasibətlərin qarşıdurmalarına həsr olunub. Bu ziddiyyətlər Rusiya və Türki-
yə arasında olan iqtisadi əməkdaşlıqdan asılı deyil və əslində burada daha geniş geosiyasi 
məsələlərin  mövcud olduğunu ehtimal etmək mümkündür. Bu səbəbdən məs bu mövzunun gündəmdə 
olduğunu misal getirmək olar. İqtisadiyyat sahəsində inkişaf etmiş əlaqələr, o cümlədən  energetika 
sahesində olan inkişaf, təbii ki  ikitərəfli münasibətlərə müsbət təsirini gostərir, lakin bu münasibətlər 
gərgin vəziyyəti ləğv etmək məsələsinə getirib çıxarmır, çünki burada bir çox beynəlxalq səviyyəsində 
olan suallar ortaya çıxır. Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin formalaşmasında aktual ziddiyyətlər  
hələdə özünü doğrultmaqdadır. Məsələn: Suriya münaqişəsi, Ukrayna və Krım, Qara dəniz re-

gionunda əməkdaşlıq problemi, Kipr və digər  beynəlxalq xarakterli məsələlər. Bu problemlərin ən 
dərin tarixi kökləri var, Rusiya və Osmanlı imperiyaların mövcudluğu zamanından  bu günə kimi 
Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin mövcud olduğunu müşahidə edirik. 

Açar sözlər: Rusiya, Türkiyə, Yaxın Şərq, keçmiş sovet ölkələri, Qara dəniz təyyarələri, Kipr 
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CURRENT PROBLEMS OF THE RUSSIAN-TURKISH RELATIONS 

 

The article is devoted to the Russian-Turkish contradictions, which steadily accompany the bilat-

eral relations regardless of stages of confrontation or rapprochement. These contradictions also do 

not depend on economic cooperation between Russia and Turkey, and are geopolitical ones, that also 

can explain their stability. The developed economic relations, including the sphere of energetics, nat-

urally has a positive impact on the bilateral relations. Nevertheless, they are not capable to nullify 

the different perspectives on many international issues. Presently, the Russian-Turkish relations con-

tinue holding serious contradictions on such questions as Syrian conflict, situation around Ukraine 

and Crimea, Nagorno-Karabakh conflict, problem of cooperation in the Black Sea region, situation 

around Cyprus and on other questions of regional and international character. 

Keywords: Russia, Turkey, Middle East, post-Soviet countries, Black Sea straits, Cyprus 
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ENERJĠ SAHƏSĠNDƏ RUS-TÜRKĠYƏ ƏLAQƏLƏRĠNĠN VƏZĠYYƏTĠ VƏ 
PERSPEKTĠVLƏRĠ 

 

Məqalə Rusiya ilə Türkiyə arasında energetika sahəsində əlaqələrin dinamikası və quruluşuna 
həsr olunub. Burada vurğulayıram ki, ümumiyyətlə, iki ölkə arasındakı münasibətlər mütərəqqi olub. 
Bununla yanaşı, əsasən üçüncü ölkələrlə əlaqəli olan geosiyasi vəziyyətin qeyri-müəyyənliyi bir sıra 
böyük birgə iqtisadi layihələrə təsir göstərir və gələcəkdə də mənfi nəticələrə səbəb olur. Enerji sa-

həsində əməkdaşlıq, xüsusilə də qaz ticarəti, ikitərəfli əlaqələrin inkişafı üçün lokomotivdir. Ticarətin 
inkişafında mütəxəssislər müsbət gündəliyin yaranma ehtimalını görürlər və bunun əsasında münasi-
bətlərdəki siyasi qeyri-sabitliyi aradan qaldırmaq və onun inkişafını ciddi böhran hallarına çevirmək 
mümkün olacaqdır. 

Açar sözlər: Rusiya, Türkiyə, Neft sektoru, Qaz sənayesi, Energetika. 
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STATUS AND PROSPECTS OF RUSSIAN-TURKISH  

RELATIONS IN THE ENERGY SPHERE 

 

This article  is concentrated on the dynamics and structure of Russia-Turkish ties in the energy 

sphere. This article will highlight the positive relations between the two nations in this sector. How-

ever, issues in foreign policy towards third world counties, has played a crucial role towards the co-
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operation on joint ventures that has led to negative repercussions. Collaboration in energy, especial-

ly in trading gas, nevertheless has kept the ties as well as pushed them towards positivity. Experts, 

highlight that the energy bond between the two countries, will be the basis that will allow the nations 

to overcome political instability and prevent their disagreements escalating into crisis situations. 

Key words: Russia, Turkey, Oil sector, Gas industry, Power engineering. 

 

       -  -
          
 ,    ,    -
 ,   ,        
   . 

         
.  2005–2015 .     45   . .,  46%,  

 131   . .          -
:   2015 .         7%16.  

     ,       .  
2014 .         ,    

,   2015 . (1, .34)   :    
  ,          . 
 ,    ,   2015 .   
         . (3%  2015 .  
  10%  2014 .),         .   
 2016 . ,    .   -

  :  ,       
30% ,  10%       : 

,   ,    ( ,  
  ).   .        

   ,     (  2015 .  
      65  35%    2014 .). (2, 

.55)          -
          -

 .  ,      –  -
,       .   -

 ,  «  »  , , 
,          -

    ,   ,       
    . 

  –    

,      ,  
       ,    -

 ,           
   .     -

     : 
•     ,     

    ; •       -



139 

 

       ; 
•        , -
   ,   ,  ,  -

    ; 
•           

   . 
          -

.   TPAO       -
 ,  ,       -

 ,         -
 - ,        

« ».   « »       -
    .      

.    150      ,     
.  ,        

    .           
 –   2013 . -      

.  (3, .4) 
        -
      –      .  

2015 .       .    -
      «  » (   16  
.  ).           .  

     «  »,      
   «  ».     -

  « »            -
     ,     . -
        63  3 ,  

     ,        -
  32  3 .        -

    15,75  3     -
.   2- ,  , , 3-   4-       
     . 10  2016 .,     

   -  ,  -
      .  
    . ,     
   2019 .        -

.    ,    2  2016 .    
,            
 ,  -       

        «  ».  (4, 
.48)         « » -
        2019 .,     
. 

      -  -



140 

 

   ,  ,  .   
          

     .         
      ,      -

 .      5–9%  ..     -
      . ,  -

          
     . ,   2018 . -

      .   
          

,           
      ,  , 

  – c .          
5%           2020 .  
  10%  2030 .  ,      -

, ,   ,        
 .          

  . ,  -      30  -
  .  2007 ., ,     ,   

   .   2010 .      -
     « »,     

  .   2010 .         
« »    . (5, 22)   -

     1,2     « -2006» 
 -   .      

  20  .      -
.   ,    « »     

  2020 .,  3        
  2023 ..  ,       2015 .  

           
.    « »    .  -
        .      
       -   ATMEA. 

   ,        -
    ,    ,   

     . ,    « »  -
    ,   –   (   ,    – 

), ,   ,      ATMEA. -
          

    .       
 «  »   Inter Rao Turkey Enerji Holding.   2012 . -

  90%    « »   
478 M ,    2013 .     100%.     1% 

     .  «  »  -
      . (6, .14)    -



141 

 

        « ».  « » 
          . -
     ,     -
,          . -

   ,    ,  
   ,     .  , ,   

    «  »,      -
,  «BOTAġ»   ,      . 

   «  »       -
    ,      . 

         «  ». -
 -         

      ,      -
           

   .     
2016–2040 .      2,2%   2040 .  212   . . -

          -
.          .  

          
         ,   
   : 

•         ,  
        ,   

         
,         -

 ; 
•     ,   -
        ,     2015 . 

(7, .38). 
 ,          
  ,       .  
  ,    –       

      « »,       .  
 ,      ,  -

 . (8, .34)    ,      
   ,       ,    

     ,   ,    « -
 »   15,75  3  ,     -

,         « -
 » (  2,3  4). (9, .25)    ,   -

         ,  
    ,  ,   -

   .       , 
         ,  -

  .         



142 

 

   .    ,       
          

        .   -
     ,       -

           -
.   ,         

     «  ». ,    
        ,  

      .     -
         -

. (10, .32)   , ,      -
       ,   -

,         -
     .       
          -   
        .    

        -
          , , 

   ,  ,    
         . 

 

  

 

1.  .         
    //     . URL: 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=8316#top-content (  - : 10.11.2016 

2. 6 BP Statistical Review of World Energy. London, UK. June, 2016 

3. Gareth Minrow. Realization of Turkey‘s Energy Aspirations: Pipe Dreams or Real Projects? 
Center on the US and Europe at Brookings. 26 p. April 2014. 21  . 22 

4. Turkey‘s Policy toward Syrian Refugees URL: https://www.swp-

berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2014C47_ ahmadoun.pdf (  -
: 1.12.2016) 38 

5. Mehmet Bulut. A Perspective of Turkey Nuclear Power Plant Projects. Workshop on Energy 
Assessments and PreFeasibility/Feasibility Studies for a NPP Programs. Korea Nuclear 
Agency, Seoul, Korea 17-21 March 2014. Presentation 

6. Jörn Richert. Is Turkey‘s Energy Leadership Over Before it Began? // IPC-Mercator Policy 
Brief. 16 p. January 2015. 25 

7. 9 Gulmira Rzaeva. Natural Gas in the Turkish Domestic Energy Market: Policies and Chal-
lenges. Oxford Energy Institute. NG 82, 79 p., February 2014 

8. Istanbul home to the largest number of NGOs // Hürriyet, 5  2009 . URL: 
http://www.hurriyet.com.tr/istanbul-hometo-the-largest-number-of-ngos-10697678 

9. Oy ve Ötesi kimin için çalıĢıyor? URL: http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/07/04/oy-ve-
otesi-kimin-icin-calisiyor (  : 1.12.2016) 

10. Zafer Toprak, Tanzimat‘tan Cumhuriyet‘e Türkiye Ansiklopedisi, cilt 1 . 
  



143 

 

Ceyhun ƏHMƏDOV 

magistrant, Bakı Dövlət Universiteti 
 

BEYNƏLXALQ  ƏMƏKDAġLIQ MÜASĠR DÖVRDƏ DÖVLƏTLƏRARASI 

MÜNASĠBƏTLƏRĠN ƏSAS FORMASI KĠMĠ 

 

Əməkdaşlıq və münaqişə mövzusunun araşdırılması həm nəzəri, həm də praktiki nöqteyi 
nəzərindən müasir beynəlxalq münasibətlərlərdə aktualdır. Münaqişə və əməkdaşlıq ictimai inkişaf 
prosesində həmişə qarşılıqlı əlaqə kəsb etmişdir. Müxtəlif ictimai-siyasi quruluşa malik olan bütün 
cəmiyyətlərdə münaqişələr mövcud olmuşdur. Bu, cəmiyyətdə potoloji hal kimi yox, təbii və normal 
hadisə kimi başa düşülməlidir. Cəmiyyətin inkişaf tarixi göstərir ki, cəmiyyətdə və ya onun ayrıca bir 
sahəsində daim münaqişə ilə nəticələnən ziddiyyət mövcuddur. 

Açar sözlər: Əməkdaşlıq, münaqişə, təhlükəsizlık, danışıqlar, funksionalizm, federalizm, transna-

sionalizm, inteqrasiya, siyasət, kommunikasiya, ticarət, konsepsiya 
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INTERNATIONAL  FELLOWSHIP  AS A MAIN  PART OF INTERGOVERNMENTAL  

RELATION IN  MODERN TERM 

 

Exploration of fellowship and conflict is very actual in international relation both theoretical and 

practical side. Conflict on fellowship always means interaction relation in the development of so-

cial  process. The conflict had existed all different social political community. It mustn`t be under-

stood as or political situation it must  be understand as natural and normal. The development of 

community shows that in society or another of it always exists contradiction, resulted with conflict. 

     Key words: fellowship, conflict, safety, negotiation, functionality, federalism, transnationalism, 
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Beynəlxalq əməkdaĢlığın tarixi Avropada dini müharibələrin qurtarması və Vestfal sülhünün im-

zalanması ilə əlaqədardır. Vestfal sülh müqaviləsinin ən mühüm nailiyyətlərindən biri dövlətlər 
arasında hüquqi münasibətlərin əsasının formalaĢması olmuĢdur ki, bu da öz növbəsində beynəlxalq 
əməkdaĢlığın meydana gəlməsi, institutlaĢması və sonrakı inkiĢafı üçün Ģərait yaratmıĢdır. Avropa 
beynəlxalq münasibətlər sisteminin (baĢlıca parametrləri və hər Ģeydən əvvəl onun əsas elementi olan 
dövlət insanların siyasi təĢkilatının forması kimi tədricən bütün dünyaya yayılacaq) formalaĢması 
nəinki beynəlxalq əməkdaĢlığa təkan verdi, həmçinin uzun müddətə beynəlxalq əməkdaĢlığın əsas 
istiqamətini müəyyən etdi. Dövlətlərarası əməkdaĢlığın əsasını dövlətlərin bir-birlərinin suverenliyinə 
qarĢılıqlı hörmət və bir-birlərinin daxili iĢlərinə müdaxilə etməmək təĢkil edir. Bu əməkdaĢlığın əsas 
məqsədi isə dövlətlərin milli təhlükəsizliyinin və müstəqilliyinin möhkəmlənməsidir. Öz növbəsində 
öz suverenliyi haqda qayğıları dövlətləri mövcudluq hüququ və onun əsas prinsipi olan hüquqi 
bərabərliklə razılaĢmağa məcbur etdi (2, s.12-13). 

Ümumiyyətlə, mövcudluq hüququ dövlətlərin üzərinə əsasən mənfi öhdəliklər qoyurdu: dö-
vlətlərin bir-birlərinin daxili iĢlərinə qarıĢmamaq, müqavilələri pozmamaq, ədalətsiz müharibələr 
aparmamaq, öz ərazisində digər ölkələrin rəsmi nümayəndələrinin diplomatik fəaliyətinə maneələr 
yaratmamaq və s. Buna görə də beynəlxalq-siyasi elmdə əməkdaĢlıq probleminin nəzəri statusu, bir-
mənalı olaraq, müstəqil dövlətlər arasında olan ziddiyyətlər və münaqiĢələrlə bağlı oldu. Amma 
elmin sonrakı inkiĢafı beynəlxalq əməkdaĢlığın və onun növləri anlayıĢının geniĢlənməsinə gətirib 
çıxardı (3,s.352-353). 

Beynəlxalq əməkdaĢlıq iki və daha çox aktorların bir-birlərinə qarĢı zorakılığın tətbiq 
edilməsindən çəkinərək ümumi maraqlarının reallaĢdırılmasının yollarını birgə səylərlə axtarırlar. 
Bəzən əməkdaĢlıq münaqiĢənin olmaması kimi qələmə verilir. Əslində isə əməkdaĢlıq münaqiĢənin 
olmaması demək deyil, sadəcə onun kritik formalarının olmamasıdır. ƏməkdaĢlığın tərifini 
verənlərdən biri Jan Pol Derriennik olmuĢdur (1,s.110; 8,s.129).  Onun fikrincə, iki  aktor yalnız o 
halda əməkdaĢlıq münasibətində olurlar ki, nə vaxt bir aktor yalnız digərinin qane olmuĢ olduğu hal-

da qane olmuĢ olur, yəni bir aktor o zaman məqsədinə nail olur ki, digər aktor da məqsədinə nail 
olmuĢ olsun. ƏməkdaĢlıq elə bir situasiyadır ki, ya o, hər bir aktoru qane edir, ya da heç birini qane 
etmir. Robert Kohenə görə, əməkdaĢlıq bir aktorun öz fəaliyyətini baĢqa bir aktorun fəaliyyətinə 
uyğun tənzimləməsidir. Ənənəvi olaraq əməkdaĢlıq münasibətləri özündə ikitərəfli və çoxtərəfli 
diplomatiyanı, müxtəlif növ ittifaqların və müqavilələrin imzalanmasını özündə ehtiva edir (məsələn, 
münaqiĢələrin birgə nizamlanması, ümumi təhlükəsizliyin təmin olunması və ya iĢtirak edən bütün 
tərəflər üçün ümumi maraqlar kəsb edən məsələlərin həlli) (10, s.333-334). 

Beynəlxalq münasibətlərin aktorları arasında əməkdaĢlığın inkiĢafı qlobal və regional xarakterli 
təĢkilatların yaranmasına səbəb olmuĢdur. Bundan baĢqa dünyada qarĢılıqlı asılılığın artması, müasir 
dövrdə qlobal problemlərin meydana gəlməsi və kəskinləĢməsi beynəlxalq əməkdaĢlığın 
geniĢlənməsinə və həyatın digər sahələrinə yayılmasına Ģərait yaratdı. Bu gün beynəlxalq əməkdaĢlıq 
nəinki ticarət, gömrük qaydaları, sərhəd nizamlamaları və ya hərbi siyasi ittifaqlar məsələlərini, 
həmçinin ekoloji məsələlər, kosmosun tətbiqi, ümumi ehtiyyatların birgə istifadəsi, kommunikasiya 
Ģəbəkəsini inkiĢafı, silahlanmaya nəzarət və s. məsələləri də əhatə edir. Son onillikdə beynəlxalq 
əməkdaĢlığın nəzəri tədqiqatı sahəsində əldə olunmuĢ uğurları qeyd edərək mütəxəssislər 
nəzəriyyənin iki əsas nailiyyətini xüsusi vurğulayırlar: 

1) Baxmayaraq ki, diskussiyalar bu gün də davam edir, amma elmi cəmiyyətdə ―dövlətlərarası 
əməkdaĢlıq‖ anlayıĢına dair razılıq əldə olunmayıb. R.Kohenin ardınca bir çox alimlər bu gün 
əkəkdaĢlığı bir aktorun öz fəaliyyətini baĢqa bir aktorun maraqlarına uyğun tənzimlədiyi hadisə kimi 
baĢa düĢür. Beynəlxalq əməkdaĢlığın əsas növü dövlətlərarası əməkdaĢlıq hesab olunur (7, s.89-90; 
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9,s.124-125). Dövlətlərarası əməkdaĢlıq üçün 3 əsas elementin olması vacibdir: 
a) əməkdaĢlıq edən dövlətlərin ümumi məqsədləri; 
b) onların bu əməkdaĢlıqdan fayda gözləmələri; 
c) faydanın qarĢılıqlı olması. 
R.Kohen qeyd edir ki, heç bir aktor digərinə kömək etməyə məcbur deyil, lakin kömək edirsə öz 

vəziyyətinin də yaxĢılaĢmasını gözləyir, bu da dövlətlərin siyasətlərinin qarĢılıqlı uzlaĢmasına gətirib 
çıxarır. Bu cür yanaĢma çox vacibdir. Belə ki, bu cür yanaĢma nəinki əməkdaĢlıq və rəqabət (və ya 
münaqiĢə) arasında sərhədi tapmağa imkan verir, həmçinin ―dövlətlərarası əməkdaĢlığın‖ bu cür baĢa 
düĢülməsi əməkdaĢlığı qeyri-əməkdaĢlıqdan ayırır. Ümumiyyətlə, dövlətlərarası əməkdaĢlığın 
aĢağıdakı növləri var: 

a)  DanıĢıqlar.  DanıĢıqlar insan ünsiyyətinin qədim və universal vasitəsidir. Onlar mənafelərin 
üst-üstə düĢmədiyi, fikir, yaxud baxıĢların toqquĢduğu yerlərdə razılıq əldə etməyə imkan yaradır. 
Tarixi planda danıĢıqların inkiĢafı üç istiqamət üzrə cərəyan etmiĢdir: diplomatik, ticarət və 
mübahisəli problemlərin həlli. Tərəflər cəbhələĢmə nəticə vermədikdə, yaxud əlveriĢsiz olduqda 
danıĢıqların zəruriliyini anlayırlar. DanıĢıqların əsas məqsədi dövlətlərin qarĢılıqlı fəaliyyətlərindən 
əldə olunan faydaların bölüĢdürülməsidir. DanıĢıqlar həmçinin əməkdaĢlığa aparan və onun mövcud-

luğunun göstəricisidir. DanıĢıqların 2 tipi fərqləndirilir: münaqiĢə münasibətləri çərçivəsində aparılan 
və əməkdaĢlıq Ģəraitində aparılan danıĢıqlar. ƏməkdaĢlığa istiqamətlənmiĢ danıĢıqlar tərəflərin 
arasında ciddi fikir ayrılıqlarının yaranmasını və bu zəmində münaqiĢənin meydana çıxacağını istisna 
etmir. MünaqiĢənin nizamlanmasından sonra keçmiĢ rəqiblərin əməkdaĢlıq etməyə baĢladıqları əks 
vəziyyət də mümkündür. DanıĢıqlar birgə qərarların qəbul edilməsi üçün lazımdır. DanıĢıqların hər 
bir iĢtirakçısı bu və ya digər təkliflə razılaĢıb-razılaĢmamaq barədə özü qərar qəbul edir (6, s.45). Bir-
gə qərar tərəflərin həmin vəziyyətdə ən yaxĢı hesab etdikləri vahid qərardır. 

b) Siyasətlərin uzlaĢdırılması. Siyasətlərin uzlaĢdırılmasının əsas məqsədi danıĢıqlar vasitəsilə ilə 
dövlətlərin birgə fəaliyyətlərinə dair razılığa gəlməkdir. 

c) Gizli əməkdaĢlıq. Burada dövlətlər formal razılıq və ya bilavasitə əlaqələr olmadan 
əməkdaĢlıq edirlər. Bu cür əməkdaĢlıq aktorların üst-üstə düĢən gözləntiləri nəticəsində meydana 
çıxır. 

d) Məcburi əməkdaĢlıq. Bu əməkdaĢlıq zamanı güclü tərəf zəif tərəfi öz siyasətində müəyyən 
dəyiĢikliklərin edilməsinə məcbur edir. Lakin bununla əlaqədar güclü tərəf öz siyasətini yaranmıĢ 
vəziyyətə uyğunlaĢdırır. 

e) Reqlamentasiya, ekspertiza, subsidiya fəaliyyəti ilə məĢğul olan xüsusi institutların yaradıl-
ması (məsələn, BMT-nin ixtisaslaĢmıĢ qurumlarının). Belə institutların yaradılması dövlətlərarası 
əməkdaĢlığın inkiĢafı üçün Ģərait yaradır. 

2) Beynəlxalq əməkdaĢlıq sahəsində aparılan son tədqiqatlar daha bir vacib nailiyyəti dövlətlər 
arasında əməkdaĢlığın hansı Ģərtlərdə daha çox ehtimal olunan olduğu hipotezlərinin iĢlənib hazır-
lanmasıdır. Bu hipotezlər beynəlxalq əməkdaĢlığın kompleks nəzəriyyəsini təĢkil etmirlər. Bu hipo-

tezlərin analizi və empirik yoxlanılması kompleks nəzəriyyənin yaradılması iĢinə yardımçı olur, 
deməli, ümumilikdə beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsinin də iĢinə təkan vermiĢ olur (5, s.116-117; 

11,s.174). 

Beynəlxalq əməkdaĢlığın hərtərəfli təhlili üçün onu beynəlxalq aləmdə müĢahidə olunan inte-

qrasiya prosesləri ilə müqayisə etmək vacibdir. ƏməkdaĢlıqla inteqrasiyanın münasibətinə dair 
ədəbiyyatda iki bir-birinə zidd fikir vardır. Birinci fikrə əsasən, dövlətlərarası əməkdaĢlıq inteqrasiya 
proseslərindən fərqlənir, çünki dövlətlərarası əməkdaĢlıq dövlətlərin suverenliyi ilə məhdudlaĢırsa, 
yəni onu uca tutursa, inteqrasiya dövlətin suverenliyinin müəyyən hissəsindən inteqrasiya naminə əl 
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çəkməyi nəzərdə tutur. Digər bir fikrə əsasən, bu iki proses bir biri ilə bağlıdır. Daha konkret desək, 
inteqrasiya dövlətlərarası əməkdaĢlığın inkiĢaf mərhələsidir (2, s.15). 

Ġnteqrasiya probleminin elmi cəhətdən öyrənilməsi dünyada baĢ verən real inteqrasiya 
proseslərinin dərk olunması ilə bağlıdır. Bu problemin tədqiqi ilə daha çox üç nəzəri məktəb 
məĢğuldur: funksionalizm və neofunksionalizm məktəbi, federalizm və transnasionalizm (yaxud plu-

ralist) məktəbi. 
Funksionalizm dövlətlərarası əməkdaĢlığın müxtəlif sahələrdə inkiĢaf etdirməyi vacib hesab 

edərək onu dövlətlərin suverenliyinin zəifləməsi vasitəsi ilə dövlətlərin inteqrasiyasına nail olmağda 
mühüm bir faktor kimi dəyərləndirir. Funksionalizmə əsasən milli dövlət iqtisadi sosial və texniki 
problemləri həll etməyə qadir deyil. Bu problemləri beynəlxalq əməkdaĢlıq səviyyəsində həll etmək 
mümkündür. Beynəlxalq əməkdaĢlıq dövlətlərin bir-birindən asılılığını elə bir səviyyəyə çatdıra-

caqdır ki, onların arasında hərbi münaqiĢə qeyri-mümkün olacaqdır. Funksionalizmin müddəalarını 
real praktikada tətbiq edilməsi müəyyən problemlərin yaranmasına səbəb oldu. Dövlət suverenliyinin 
əhəmiyyətinin azalması ilə bərabər ixtisaslaĢdırılmıĢ beyəlxalq təĢkilatların suverenliyinin 
güclənməsi müĢahidə olunurdu. Bundan baĢqa dövlətlər hərbi və siyasi sahədə öz hüquqlarından 
inteqrasiya naminə əl çəkmək istəmirdilər. Neofunksionalizm funksionalizmin ideyasını inkiĢaf 
etdirərək göstərir ki iqtisadi, sosial yaxud mədəni fəaliyyətin bu və ya digər sahəsində əməkdaĢlığın 
inkiĢaf etdirilməsi zərurəti bu fəaliyyətləri əlaqələndirmək məqsədi ilə ixtisaslaĢmıĢ beynəlxalq insti-
tutların yaradılmasına gətirib çıxaracaqdır. Nəticədə siyasi inteqrasiya prosesləri daha da 
sürətlənəcəkdir. Neofunksionalizmə görə, hər bir dövlət siyasi pluralizm, fundamental dəyərlərə dair 
razılığ kimi inteqrasiyanın mühüm Ģərtlərinə Ģərait yaratmalıdır. 

Əgər funksionalizm siyasi institutların iqtisadi, sosial və digər proseslərdən asılı hesab edirsə, 
federalizm məktəbi siyasi institutları əsas hesab edərək onları konsepsiyaların mərkəzinə qoyur. Bu 
məktəbin nümayəndələri federalizmi mərkəzçilikdən imtina etmə, müxtəlif mərkəzlər arasında 
səlahiyytlərin paylaĢdırılması kimi qələmə verirlər. Onlar beynəlxalq inteqrasiyanın iĢtirakçılarının 
siyasi iradəsini inteqrasiya prosesləri üçün əhəmiyyətini və səlahiyyətlərin paylaĢdırılmasının rolunu 
göstərirlər. 

Federalizm konsepsiyası Qərbi Avropada gedən inteqrasiya proseslərində özünü tədricən 
göstərməyə baĢlayıbdır. 1984-cü ildə Avropa Parlamenti Avropa Ġttifaqı haqqında A.Spinellinin 
hazırladığı müqavilənin layihəsini qəbul etdi. Bu layihədə Avropa Ġttifaqının fəaliyyətinin əsas 
istiqamətləri əks olunurdu, ittifaq ilə dövlətlər arasında səlahiyyətlərin bölüĢdürülməsinə xüsusi fikir 
verilirdi (4,s.119-120). Ġttifaq dövlətlərin ayrılıqda səmərəli Ģəkildə həyata keçirə bilmədikləri 
məsələləri öz üzərinə götürürdü. Lakin federalizm əvvəlcədən Avropa inteqrasiya prosesinin konsep-

tual əsası kimi çıxıĢ etmirdi. Bu prosesin baĢlanğıcında nəzəri cəhətdən üç mümkün yolu var idi: 
1.Suveren və müstəqil qalan dövlətlər arasındakı birliklərin yaxud asossiasiyaların çərçivəsində 

əməkdaĢlıq. Bu, ən ənənəvi yol  idi; 
2.Müəyyən sahələrdə milli dövlətin hüdudlarını aĢan vahid siyasi hakimiyyət. Bu, ən cəsarətli 

yol idi; 
3.IxtisaslaĢdırılmıĢ institutların çərçivələrində ümumi qaydada fəaliyyət göstərməyə imkan verən 

funksional inteqrasiya. Bu isə ən orijinal yol idi. 
Qeyd olunun yollardan birincisi zəruri və faydalı olmasına baxmayaraq kifayət deyildir. Ġkinci 

yol qeyri-mümkün idi. Buna görə də inteqrasiya prosesi funksional modelin inkiĢaf yolu ilə gedərək 
adi əməkdaĢlığın çərçivəsindən çıxdı və mümkün federasiya üçün Ģərait hazırladı. 

Beynəlxalq inteqrasiyanın federasist modelinin əsas çatıĢmazlığı ondan ibarət idi ki, funksional 
model ilə müqaisədə onu reallaĢma Ģansları azdı. Bu çatıĢmazlığının əsas səbəbi federalist modelində 
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normaların çoxluğu ilə bağlıdır. Yuxarıda qeyd olunan yanaĢmaların çatıĢmazlığını nəzərə alaraq 
beynəlxalq inteqrasiyanın real prosesini, bu yanaĢmaların hər birinin üstünlüyün kompleks Ģəkildə 
dərk etmək ilə anlamaq olar. 

Transmilli (pluralist) yanaĢma obyekti məhz kompleks Ģəkildə öyrənir. Bu yanaĢmada inteqrasya 
prosesi kommunikasiya Ģəbəkələri terminlərində tədqiq olunur. 

Beləliklə, funksionalizm, federalizm və pluralizm interqrasiya probləmini müxtəlif səpkidən 
tədqiq edir. Bu konsepsiyaların hər birinin mühüm praktiki əhəmiyyəti var. Onlar inteqrasiyanı 
əməkdaĢlığın daha yüksək forması kimi qələmə verərək beynəlxalq inteqrasiya proseslərinin yollarını 
araĢdırırlar. Bu konsepsiyaların nümayəndələri, tədqiqatlarından irəli gələn ideyaları tövsiyə Ģəklində 
Avropa Birliyinin fəaliyyətinin təkmilləĢdiriləməsi üçün təklif edirlər. 
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BÖYÜK BRĠTANĠYANIN MÜASĠR XARĠCĠ SĠYASƏTĠ VƏ AVROPA BĠRLĠYĠNĠN 
TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠ 

 

Böyük Britaniya müasir beynəlxalq münasibətlər üzrə aparıcı aktordur. Dünya siyasətini 
müəyyənləşdirən və formalaşdıran qüvvələrindən biridir. Britaniya üçün xarici siyasətin ən aktual 
məsəlısi - Avropa Birliyi və onunla əlaqələridir. Bu məqalə İngiltərənin xarici siyasətini və AB-nin 

təhlükəsizliyini təmin etmək məsələsində onun mövqeyini təhlil edirAçar sözlər: beynəlxalq 
münasibətlər, Böyük Britaniya Birləşmiş Krallığı, xarici siyasət maraqları. 
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“MODERN FOREIGN POLICY OF THE GREAT BRITAIN AND SECURITY  
OF THE COUNCIL OF EUROPE” 

 

The UK is the leading actor in modern international relations. It is one of the defining and shap-

ing forces of world politics. The most relevant object of foreign policy today for Britain is the Euro-

pean Union and relations with it. This article analyzes England's foreign policy and its position on 

the issue of ensuring EU security. 

Keywords: international relations, United Kingdom of Great Britain, foreign policy interests. 
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AMERIKA BIRLƏġMIġ ġTATLARININ CƏNUBĠ QAFQAZDA MARAQLARININ 
ƏSASLARI 

 

Cənubi Qafqazın siyasi xəritədə mərkəz rolunu oynaması geopolitikada əsaslı yer tutur. Qədim 

dövrlərdən müasir dövrümüzə qədər bu ərazinin iqtisadi və siyasi mərkəzlərin qovşağında yerləşməsi 

böyük dövlətlərin maraqlarının burada cəmlənməsinə səbəb olmuşdur. SSRİ-nin dağılması ilə Cənubi 

Qafqaz əksər dünya dövlətlərinin maraq dairəsinə daxil oldu. Məqalədə belə dövlətlərdən biri olan 

ABŞ-ın bu ərazi ilə bağlı siyasi hədəflərindən və qarşısında duran maneələrdən bəhs olunur. 

Açar sözlər: enerji təhlükəsizliyi, demokratikləşmə, Xəzəryanı ölkələr, strategiya, konsepsiya. 
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Elvin RZAYEV, 
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MAINTENCE OF ĠNTERESTS OF THE UNITED STATES OF AMERICA IN 

SOUTHERN CAUCAS 

 

The location of the South Caucasus on the political map occupies a special place in geopolitics. 

From ancient times to the present day, cause of the economic and geographical location of the terri-

tory in the South Caucasus, the interests of big powers collided. After the collapse of the Sovet Union  

and the rupture of a single union space, the South Caucasus became a region of immediate interests. 

The article justifies US interests and obstacles to the policy in the geostrategic region. 

Key words: power safety,  democratization,  Caspianian countries,  strategy,  consepsion. 

 

Soyuq müharibə sonrasında ABġ-ın "Super Güc" kimi öz mövqeyini qoruyaraq davam etməsi 

istiqamətində siyasət yeritdiyi özünü açıq Ģəkildə büruzə verirdi. Bunun üçün ABġ digər beynəlxalq 

aktorların onun "Super Güc" mövqeyini zədələyəcək qədər güclənməsinə mane olmağa çalıĢırdı. 
ABġ-ın milli təhlükəsizlik strategiyasının əsasını qeyd edilən ideyalar təĢkil edirdi . 

Soyuq müharibənin bitməsindən sonra ABġ-ın Rusiyanın müstəqilliyinin ilk illərindəki mövqeyi 
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əməkdaĢlığa yönəlmiĢdi. Bu dövrdə ABġ-Rusiya əlaqələri "strateji tərəfdaĢlıq" səviyyəsində for-

malaĢmağa baĢlamıĢdır. Bununla birlikdə, Rusiyanın postsovet məkanına dair siyasətində enerji 

mənbələrinə nəzarəti hədəflədiyi ABġ-ın diqqət mərkəzində idi. 

ABġ-ın Cənubi Qafqaz və digər stratejik regionlara dair olan maraqları layihələrdə və konsep-

siyalarda öz əksini tapmıĢdır. 1992-ci ilin may ayında ABġ-ın Müdafiə Planı Klavuzunun Layihə 
Mətni təsdiq edilmiĢdir. Bu sənəddə, ABġ-ın güc və maraqlarına qarĢı ehtimal olunan təhdidlərin 

aradan qaldırılması istiqamətində planın üzərində dayanılır. Bu plana uyğun olaraq, ABġ-ın ərazi 

bütövlüyünə, vətəndaĢlarına və silahlı qüvvələrinə qarĢı hücumların qarĢısının alınmasına və ABġ-ın 
müttəfiqlərinə hərbi dəstəyin təmininə yer verildiyi müĢahidə edilir. Bununla bərabər, ABġ-ın mara-

qlarına uyğun olaraq həssas bölgələrin hər hansı bir düĢmən qüvvənin nəzarətinə düĢməsinin 

qarĢısının alınması ABġ-ın hərbi planlamasında diqqət çəkir. 

Bu baxımdan, qeyd olunmalıdır ki, ABġ Rusiyanın postsovet məkanının enerji resurslarına 
nəzarətini öz maraqları baxımından mənfi qiymətləndirib. Bunu təqib edən illərdə, postsovet 

məkanında güclənmə hədəfi ABġ- Rusiya əlaqələrindəki "əsas" problemlərdən birini təĢkil etmiĢdir. 
Rusiyanın bu məkandakı fəaliyyəti ABġ-ın narahatçılığına əsas yaradırdı. Bu narahatçılıqlar da Orta 
Asiya, Xəzər və Cənubi Qafqaz siyasətində özünü büruzə vermiĢdir. 

Məsələn, 1995-ci ildə ABġ Hərb Akademiyaları Strateji AraĢdırmalar Ġnstitutunda Orta Asiyada 
Enerji, Ġqtisadiyyat və Təhlükəsizlik: RF və Rəqibləri adlı bir hesabat dərc olunmuĢdur. Bu hesabata 
görə Orta Asiyada Rusiyaya rəqib dövlətlər arasında ABġ da yer alır. Rusiyanın Orta Asiya re-

gionundakı dövlətlərə öz mövqeyini təlqin etməsi bu rəqabətin önə çıxan amili kimi görünür. Orta 
Asiyaya aid olan hesabatın içərisində Cənubi Qafqaz regionuna da toxunulur. Hesabatda Cənubi 

Qafqaza yönələn beynəlxalq marağın regiondakı mövqeyi baxımından Rusiyada məmnuniyyətsizlik 

yaratdığından bəhs edilir. 

Bundan baĢqa sənəddə Cənubi Qafqazda rəqabətin əsl amilinin boru kəmərlərinin marĢrutları 
üzərində yaĢanacağı nəzərdə tutulur. Sənəddə Rusiyanı kənarda qoyan marĢrutlar seçilməsi ilə Rusi-

yanın regiondakı gücünün məhdudlaĢdırılacağı ifadə edilir. 

Eyni il, ABġ Milli Təhlükəsizlik ġurasının Rusiya, Ukrayna və Avrasiya Məsələləri üzrə Ġdarəsi 

ABġ-ın Xəzər siyasətinin əsas hədəflərini təyin etmiĢdir. Bu hədəflər içərisində Qafqazın ayrıca ifadə 
edildiyini görmək mümkündür. ABġ-ın regiona istiqamətli hədəfləri daxilində; Cənubi Qafqazın da 
tərkibində olduğu Xəzər regionunda Rusiyanın hakimiyyətinin məhdudlaĢdırılması birinci yeri tutur. 
Buna paralel olaraq, Qafqazdakı keçmiĢ Sovet respublikalarında Qərb tə  rəfdarı meyllərin 

dəstəklənməsi nəzərdə tutulur. Ardından dünya enerji qaynaqlarının müxtəlifliyinin artırılması hədəfi 
görünür. Ayrıca bu hədəflər daxilində, ABġ Ģirkətlərinin maraqlarını qorumaq və dəstəkləmək də yer 

alır. 
Bu baxımdan ABġ-ın 1995-ci il etibarilə, Cənubi Qafqazı əhatə edən Xəzər siyasətinin 

hədəflərinin QərbləĢmənin dəstəklənməsi və dünya enerji qaynaqlarının müxtəlifliyinin artırılmasına 
istiqamətli olaraq, ABġ-ın regiondakı enerji qaynaqlarına nəzarətinin təmin edilməsi Ģəklində olduğu 
deyilə bilər. Beləliklə, ABġ regionun enerji qaynaqlarına sahib olma məqsədilə Amerika Ģirkətlərini 

bir vasitə kimi görür. Bu Ģirkətlərin ABġ xarici siyasəti ilə uyğun hərəkət etdiklərini bu hədəflər 
istiqamətində görmək mümkündür. 

2000-ci illərdə, ABġ-ın dərc etdiyi təhlükəsizlik strategiya sənədlərində Cənubi Qafqaz re-

gionundan yenə birbaĢa bəhs edilir. Bununla birlikdə, bu sənədlərdə Rusiya və Rusiyanın Yaxın 
Ətrafına istiqamətli siyasətinə toxunulmuĢ və ABġ-ın Xəzərə istiqamətli marağı ortaya qoyulur. 

Məsələn, 2000-ci il tarixli Milli Təhlükəsizlik Strategiyası sənədinə görə, beynəlxalq mühit qey-

ri-müəyyən, dəyiĢən və təhdidlərlə doludur. "Milli maraqlar" daxilində, ABġ sərhədləri xaricindəki 

http://newtimes.az/az/politics/2164/#_edn11
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ABġ maraqlarının olduğu regionlarda demokratiyanın yayılmasına yer verilir. Sənəddə, demokrati-

kləĢmə ilə birlikdə, ABġ dəyərlərinə daha yaxın bir dünyanın yaradılmasından bəhs edilir. 

Bundan baĢqa, sənəddə ABġ-ın enerji ehtiyacının 40%-nin neftdən təmin edildiyinə toxunulur. 

Bu hissənin yarısının idxalat yolu ilə təmin edildiyinə diqqət çəkilir. Bu səbəblə, təhlükəsizlik strate-

giyası sənədində enerji təhlükəsizliyi üzərində də durulur. 

Enerji təhlükəsizliyi baĢlığı altında, Xəzər regionuna da yer verilir. Bu mövzuda, Xəzər re-

gionunun təxminən 160 milyard barel səviyyəsindəki potensial neft ehtiyatına diqqət çəkilir. ABġ 
neft idxalını Venesuela baĢda olmaqla, Afrika, Kanada, Meksika və OPEC ölkələrindən təmin edir. 

Bu səbəbdən Xəzər regionunun ABġ-ın əsas enerji təminatçılarının arasında olmadığı görünür. Bu 
baxımından, ABġ-ın təhlükəsizlik strategiya sənədində Xəzər regionuna yer verməsinə səbəb kimi, 

regionun əhəmiyyətinin dünya enerji tələbatındakı artım ilə birlikdə artacağı fikri ola bilər. 
Digər tərəfdən ABġ sərhədləri xaricindəki neft regionlarına olan marağının davam edəcəyini, 

bunun ABġ-ın əsas maraqlarından biri olduğunu irəli sürür. Bu vəziyyətdə, Cənubi Qafqazın zəngin 

neft bölgələri və geostrateji mövqeyi nəzərə çarpır. Həssas mövqedəki enerji istehsalı regionlarına 
ABġ-ın nəzarətinin davam etməsinin təmin edilməsinə, eləcə də buradan əldə edilən xammalın dünya 
bazarına çatdırılmasının sərbəstləĢməsinə ABġ-ın maraqları baxımından diqqət çəkilir. Bu səbəblə, 
ABġ-ın enerji ehtiyacı baxımından birbaĢa idxalat həyata keçirmədiyi regionları da nəzarət altında 
tutma hədəfində olduğu görülə bilər. 

Bundan baĢqa, 2002-ci ildə dərc olunan ABġ Milli Təhlükəsizlik Strategiyasına  görə, ABġ-ın 
hərtərəfli milli strategiyası daxilində enerji təhlükəsizliyinin inkiĢaf etdirilməsi yer alır. Burada, 
Xəzərin ayrıca ifadə edildiyi görülür. Xəzər regionu enerji təhlükəsizliyi baxımından Yaxın ġərq və 
Afrika ilə bərabər təhlil edilir. Xüsusilə buradan əldə edilən qlobal enerjinin növ və qaynaq baxımın-

dan çeĢidləndirilməsinə toxunulur. Bu sənəddən aydın olur ki, enerji təhlükəsizliyi və Xəzər regionu-

na istiqamətli marağın ABġ-ın Cənubi Qafqaz siyasətinin amilləri arasında dəyərləndirilməsi 

mümkündür. 
Daha sonra, ABġ-ın 2003-ci il tarixli Milli Təhlükəsizlik Strategiyası açıqlanmıĢdır. 2003-ci il 

tarixli Milli Təhlükəsizlik Strateji Sənədində Xəzərin enerji ehtiyatlarına da toxunulur. Sənəddə ABġ-

ın Xəzər mənbələrinə verdiyi strateji əhəmiyyətin artaraq davam etdiyinə dair fikirlər vardır. 
Bunun ardından dərc olunan 2004-ci il tarixli ABġ-ın Milli Hərbi Strateji Sənədi də Milli 

Təhlükəsizlik Strategiyasında bəhs edilən "qlobal təhlükəsizlik hədəfi" üzərində qurulub. Amerika si-

lahlı qüvvələrinin hərəkətə keçə biləcəyi dörd təməl müdafiə məqsədindən birincisi ölkə sərhədləri 
daxilində təhlükəsizliyin təmin edilməsi olmaqla yanaĢı, bu əsas məqsədlər arasında beynəlxalq ni-

zamın təmin edilməsi üçün lazım olan təhlükəsizlik atmosferinin yaradılması da yer alır. Burada 
təhlükəsizliyin milli sərhədlərin xaricində mövqeləndirildiyini yenidən görmək mümkündür. Bununla 
bərabər, strateji məkanlara etibarlı giriĢ və qlobal miqyasda fəaliyyət qabiliyyəti də dörd təməl müda-

fiə məqsədi daxilindədir. Bu baxımdan, ABġ-ın "Super Güc" mövqeyini qlobal səviyyədə qəbul 

etdirmə hədəfini bu maddələrdə görmək mümkündür. 
Bundan baĢqa, 2005-ci il tarixli ABġ Milli Müdafiə Strateji Sənədinə görə Rusiya "strateji" 

mövqedəki ölkələr kateqoriyasında göstərilir. Sənəddə həmçinin, yenidən alovlanma ehtimalı olan 
böyük güclər arası rəqabət riskinə də yer verilir. Bu vəziyyətin Rusiya ilə ABġ-ı yenidən qarĢı-
qarĢıya gətirə biləcəyindən bəhs edilir. Rusiyanın regional və qlobal miqyasda siyasət, iqtisadiyyat və 
təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı qərarlarının ABġ ilə əlaqələrinə təsir edəcəyinə toxunulur. Rusi-

yanın qlobal və regional məsələlərdə üzərinə götürəcəyi missiyasının dünyadakı strateji mövqeyini də 
dəyiĢdirə biləcəyinə diqqət çəkilir. Bu vəziyyətin ABġ-ın təhlükəsizliyi baxımından qeyri-
müəyyənlik yaratdığı və bunun fürsətlər yaratmaqla yanaĢı risk ehtimalı daĢıdığı da ifadə edilir. 
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Sənədə görə Rusiyanın strateji bir ölkə kimi üzərinə götürəcəyi missiya baxımından ABġ ilə 
əməkdaĢlığı inkiĢaf etdirməyə yönəlməsi müzakirə mövzusu olduğu kimi, regional bir rəqibə və ya 

bir düĢmənə çevrilmə ehtimalı da vardır. Xüsusilə ABġ-ın maraqlarının olduğu həssas bölgələrdə 
təsirini davam etdirən "əsas" ölkələr ABġ maraqlarına qarĢı bir "təhdid" kimi ələ alınmıĢdır. 

ABġ-ın 2002-ci ildə dərc etdiyi Milli Təhlükəsizlik Strategiyasında Xəzər regionuna istinad 

edildiyi nəzərə alınarsa, həssas bölgələrdən biri kimi Xəzərdən də bəhs edilə biləcəyi ehtimalı vardır. 
Bu baxımdan, strateji dövlət olaraq bəhs edilən Rusiyanın həssas bir bölgə olan Xəzər üzərindəki 

təsirinin davam etdirilməsinin ABġ maraqları üçün bir təhlükə kimi görülə biləcəyini izah etmək 

mümkündür. 
Bununla yanaĢı 2006-ci il tarixli Milli Təhlükəsizlik Strateji Sənədində əvvəlki təhlükəsizlik 

strategiya sənədlərinə görə enerji məsələsinə edilən istinadda artım müĢahidə edilir. Enerji 

təhlükəsizliyi məsələsində ABġ-ın enerji istehsalçıları ilə əlbir fəaliyyət göstərərək enerji qaynaq və 
növlərinin artırılmasına yönəlməsi fikri təkrarlanır. Burada diqqəti çəkən məsələ enerjinin açıq ba-

zarlara nəqli üçün xüsusi təĢəbbüsün inkiĢaf etdirilməsinin qlobal enerji tələbinin təmininə fayda 

verəcəyindən bəhs edilməsidir. Bu baxımdan, ABġ-ın qlobal enerji tələbatının təmininə yönələn 

siyasəti liberalizmin vasitələrindən istifadə edilməsinə istiqamətlənir. 

Bundan baĢqa, sənəddə enerji təhlükəsizliyi baĢlığı altında da sərbəst bazarın və ticarətin 

sərbəstləĢdirilməsinin qlobal miqyas qazanmasına toxunulur. ABġ üçün bu bir "zərurət" kimi 

dəyərləndirilir və buna əngəl törədilməsi "risk" Ģəklində qiymətləndirilir. Ġqtisadiyyatdakı bu liber-
allaĢmaya paralel olaraq demokratik infrastrukturun daha geniĢ bir seqmentə yayılması ABġ-ın əsas 

vəzifələrindən biri hesab edilir. Hüququn üstünlüyünün təmin edilə bilmədiyi hallarda, "Ģəffaflıq və 
dövlət idarəçiliyi" məsələlərində ortaya çıxan problemlər həlli labüd olan mövzular Ģəklində ələ 
alınmıĢdır. Bu məsələlər enerji təhlükəsizliyi rubrikasında yer almıĢdır. 

Bu baxımdan, bu amillər ABġ-ın enerji sahəsində önə çıxan bəzi ölkə və regionlara istiqamətli 
baxıĢ bucağını göstərir. Belə bölgələrdən biri olması səbəbindən ABġ-ın Xəzər və Cənubi Qafqaz 

siyasətinin iqtisadiyyat və demokratiya sahəsində cəmləĢdiyi söylənə bilər. 
Enerji sahəsində böyük güc olan Rusiya bu sənəddə "mühüm regional tərəfdaĢ" kimi təqdim 

edilir. Ayrıca Rusiya qlobal və regional inkiĢafın aparıcı gücləri olan dövlətlər arasında 
dəyərləndirilir. Digər tərəfdən, Rusiya "mühüm Avropa dövləti" kimi qiymətləndirilir. Buna əlavə 
olaraq əvvəlki təhlükəsizlik strategiya sənədlərindən fərqli olaraq Rusiya müstəqil bir baĢlıqda 
araĢdırılır. Buna görə ABġ Rusiya ilə müĢtərək maraqlara malikdir. Rusiya coğrafiyası və güc 
amilləri səbəbi ilə Avropa və öz Yaxın Ətrafında olduğu qədər ABġ-ın həyati maraqlarının olduğu 
digər bölgələrdə də təsirə malikdir. ABġ 2006-ci il tarixli Milli Təhlükəsizlik Strategiyası Sənədində 
Rusiyanın Yaxın Ətrafına dərindən təsir etdiyinə diqqət çəkmiĢdir. Bundan baĢqa Yaxın ġərq, eləcə 
də Orta, Cənubi və ġərqi Asiyada Rusiyanın təsirindən bəhs edilərək, bu bölgələrdə demokratiyanın 
inkiĢafına əngəl törətməməsi üçün tədbir alınmasına diqqət çəkilir. Beləliklə ABġ-ın Rusiyanın təsir 

dairəsindəki ölkələrdə demokratikləĢmə hərəkatlarını nəzarət altına alacaq fəaliyyətdə olduğunu 
qəbul etdiyini anlamaq mümkündür. 

ABġ xüsusilə Rusiyanın Yaxın Ətrafında aktiv demokratiyanın iqtidara gəlməsini Rusiya ilə 
əlaqələrin davamlı Ģəkildə inkiĢaf etdirilməsi üçün ilkin Ģərt kimi görür. Bunun Rusiyanın Yaxın 
Ətrafı olaraq qəbul edilən Cənubi Qafqazı da əhatə etdiyini söyləmək mümkündür. 

Buna əlavə olaraq, ABġ-ın 2007-ci ildə Enerji Asılılığı və Təhlükəsizlik qanunu təsdiq 

edilmiĢdir. Həmin qanuna əsasən, ABġ-ın neft idxalına olan asılılığının azaldılması və alternativ en-

erji qaynaqlarına yönəlməsi nəzərdə tutulur. Bundan baĢqa, enerji məhsuldarlığının təĢviq edilməsi və 
enerji texnologiyalarına investisiya qoyulması üzərində dayanılır. 2007-ci il tarixli bu qanuna görə, 
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ABġ-ın alternativ enerji qaynaqlarına bağlı strateji ehtiyat yaratma hədəfi mövcuddur. Bu ABġ-ın en-

erji siyasətində xarici mənbəli neftin faizinin aĢağı salınması istiqamətindəki mövqeyi dəstəkləməsi 

Ģəklində Ģərh oluna bilər. 
Bunun ardınca dərc olunan 2008-ci il tarixli Milli Müdafiə Strategiyasına görə, ABġ-ın milli 

hədəfləri arasında beynəlxalq səviyyədə təhlükəsizliyin təmin edilməsi yer alır. ABġ-ın təhlükəsizlik 

anlayıĢının beynəlxalq sistemi əhatə edən qlobal miqyasda olduğu görünür. Milli hədəflərə çatmaq 
üçün ABġ-ın təyin etdiyi vasitələr arasında "mühüm mövqeyə malik ölkələrin siyasətinin for-

malaĢdırılması, ABġ-ın ittifaqlarının geniĢləndirilməsi və ABġ-ın strateji bölgələrə daxil olmasının 
və hərəkət qabiliyyətinin mühafizə edilməsi yer alır. 

Bu vasitələrdən ABġ-ın strateji bölgələrə daxil olmasının və hərəkət qabiliyyətinin mühafizə 
edilməsi məsələsində ABġ-ın enerji mövzusuna yanaĢması görünür. Buna görə, ABġ-ın strateji 
bölgələrə daxil olmasının davamının təmin edilməsi milli təhlükəsizliklə əlaqəlidir. Enerji 

qaynaqlarına aramsız giriĢ qlobal iqtisadiyyatın fəaliyyəti üçün labüd hesab edilir. Xüsusilə, neftin 

günümüzdəki dominant mövqeyini qoruması və neft çıxarılan qeyri-sabit bölgələrə qarĢı asılılıq dü-
nya iqtisadiyyatı üçün bir zəiflik kimi görünür. Burada neftin dünya bazarına çatdırılmasının dünya 
iqtisadiyyatına verdiyi töhfəsi vurğulanır. Beləliklə ABġ-ın qlobal iqtisadiyyatın inkiĢafını neft 
istehsalçısı ölkələrə istiqamətli marağına bir səbəb kimi təqdim etdiyi görülə bilər. 

ABġ-ın 2010-ci il tarixli Milli Təhlükəsizlik Strategiyasına görə isə, ABġ-ın strateji hədəfləri üç 
baĢlıq altında toplana bilər. Bunlar daxili təhlükəsizliyin təmin edilməsi, ittifaqların əhatəli Ģəkildə 
davamı, beynəlxalq nizamın təsisi və sabitliyidir. Beynəlxalq nizam "qlobal təhdidlərə qarĢı ABġ-ın 
liderliyində yaradılması nəzərdə tutulan ədalətli bir ittifaq" kimi dəyərləndirilir. Bəhs edilən beynəlx-

alq nizam "maraqların inkiĢaf etdirilməsi" rubrikası altında nəzərdən keçirilir. Bu, ABġ-ın milli mar-
aqlarının inkiĢafına xidmət edən bir ideya xarakteri daĢıyır. Bu mövzu ilə əlaqədar olaraq, ABġ-ın 
digər təsir mərkəzləri ilə qarĢılıqlı təsirin təmin edilməsinin faydası üzərində dayanılır. 

Sənəddə, Rusiya 21-ci əsrin təsir mərkəzlərindən biri kimi qəbul edilir. Bundan baĢqa, sənəddə 
ABġ-ın ikitərəfli əlaqələrini inkiĢaf etdirməsi labüd olan üç dövlət yer almıĢdır. Bu ölkələr Çin, Hin-

distan və Rusiyadır. Bu dövlətlər ilə müĢtərək maraqlar əsasında əməkdaĢlığın artmasının vacib 
olduğuna toxunulur. Bununla birlikdə, Rusiyanın yaxın ətrafının suverenliyinin və ərazi 

bütövlüyünün qorunması məsələsində ABġ-ın dəstək verəcəyi qeyd edilir. 

Göründüyü kimi, ABġ-ın Cənubi Qafqaz siyasəti onun enerji təhlükəsizliyinin və qlobal 

təhlükəsizlik hədəflərinin bir nəticəsi Ģəklində qiymətləndirilə bilər. Enerji təhlükəsizliyi çərçivəsində 
Xəzər regionu buradan əldə edilən enerjinin qlobal dövriyyədəki rolu baxımından əhəmiyyət kəsb 

edir. Xəzər regionundan əldə edilən enerjinin növ və mənbə baxımından diversifikasiyasına nəzər 
salındığı zaman, ABġ-ın regiona olan diqqətini görmək mümkündür. Cənubi Qafqazın Xəzərdəki en-

erjinin nəqli yolu üzərində olması ilə əlaqədar ABġ-ın maraq sahəsinə daxil edilir. 

Digər tərəfdən, ABġ-ın Cənubi Qafqazda hərəkət sərbəstliyini qoruma hədəfi regiona 

istiqamətlənən siyasətinin amillərindən biri kimi görülə bilər. Bu siyasətin nəticəsi kimi, ABġ 
Xəzərdəki enerji qaynaqlarının nəqlini nəzarətdə saxlamağı hədəfləyir. Bundan baĢqa, ABġ qlobal 
enerji tələbatı üzərində təsir gücünü əlində saxlamağa əhəmiyyət verir. Bu səbəbdən, ABġ üçün bu 
hədəflərin təmin edilməsində Cənubi Qafqazda demokratiya və iqtisadiyyatın sərbəstləĢməsi kimi 

liberalizm amilləri bir vasitə kimi istifadə edilə bilər. 
Buna əlavə olaraq, ABġ-ın təhlükəsizlik hədəflərindən biri kimi qlobal təhlükəsizlik faktına 

toxunulur. Bu hədəfə uyğun olaraq, dünyanın əsas regionlarında nüfuz sahibi olan digər güclər təhdid 

kimi dəyərləndirilir. Xüsusilə, Rusiyanın postsovet məkanındakı fəaliyyəti üzərində durulur. Bu da 

Rusiyanın ABġ-ın Cənubi Qafqaz siyasətində əhəmiyyətli bir amil olmasına rəvac verir. 
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ABġ-ın təhlükəsizlik strategiyası sənədlərində mühüm bir güc kimi qəbul edilən Rusiyanın 
strateji bölgə sayıla bilən Xəzərdəki nüfuzu regionda ABġ ilə maraqlarının toqquĢmasına da zəmin 

yaradır. Cənubi Qafqaz həm Xəzəryanı və enerji zəngini bir regiondur, həm də enerji nəqli yolun-

dadır. Burada bu səbəblə Xəzərdəki fəaliyyət sahəsinə aid maraq toqquĢmasının Cənubi Qafqazı ABġ 
siyasətində daha da əhəmiyyətli hala gətirməsindən bəhs edilir. 
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RUSĠYANIN CƏNUBĠ QAFQAZDA MARAQLARININ ƏSASLARI 

 

Cənubi Qafqazın siyasi xəritədə mərkəz rolunu oynaması geopolitikada əsaslı yer tutur. Qədim 

dövrlərdən müasir dövrümüzə qədər bu ərazinin iqtisadi və siyasi mərkəzlərin qovşağında yerləşməsi 

böyük dövlətlərin maraqlarının burada cəmlənməsinə səbəb olmuşdur. SSRİ-nin dağılması ilə Cənubi 

Qafqaz əksər dünya dövlətlərinin maraq dairəsinə daxil oldu. Məqalədə belə dövlətlərdən biri olan 

Rusiyanın bu ərazi ilə bağlı siyasi hədəflərindən və qarşısında duran maneələrdən bəhs olunur. 

Açar sözlər: enerji təhlükəsizliyi, demokratikləşmə, Xəzəryanı ölkələr, strategiya, konsepsiya. 
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MAINTENCE OF ĠNTERESTS OF RUSSIA IN THE SOUTHERN CAUCAS 

 

The location of the South Caucasus on the political map occupies a special place in geopolitics. 

From ancient times to the present day, cause of the economic and geographical location of the terri-

tory in the South Caucasus, the interests of big powers collided. After the collapse of the Sovet Union  

and the rupture of a single union space, the South Caucasus became a region of immediate interests. 

The article justifies Russia interests and obstacles to the policy in the geostrategic region. 

Key words: power safety,  democratization,  Caspianian countries,  strategy,  consepsion. 

 

Cənubi  Qafqazın geostratejik mövqeydə yerləĢməsi tarixən bir çox dünya ölkələrinin bu əraziyə 
maraqlarının formalaĢmasına gətirib çıxarmıĢdır. Orta əsrlərdə və Yeni dövrə keçid mərhələlərində 
Rusiya imperiyasının, Osmanlı imperiyasının və digər həmin dövrün böyük dövlətlərinin mara-

qlarının bu ərazidə cəmlənməsi bu bölgənin əhəmiyyətli geostratejik mövqey olmasının göstəricisi idi. 

Müasir dövrdə isə Rusiya ilə ABġ arasında olan soyuq müharibənin bitməsi ilə durğunluq dövrü 
baĢlamıĢdır. Bir müddət davam edən durğunluqdan sonra ―super güc‖ olmaq uğrunda gedən müba-

rizələr daha geniĢ miqyas və yeni xarakter almağa baĢladı. Bunun üçün əsas qarĢıda duran məqsədlər 
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geosiyasi əhəmiyyətli ərazilərin öz təsirləri altında saxlanılması idi. Belə əsas stratejik bölgələrdən bi-

ri Cənubi Qafqazdır. Geosiyasi və strateji əhəmiyyəti, etnik baxımından müxtəlifliyinə görə, boru 

xətləri marĢrutlarının bu bölgədən keçməsi və Avropanı Asiya ilə birləĢdirən Cənubi Qafqaz bölgəsi 

Rusiya xarici siyasətində ən önəmli yeri tutmaqdadır. Sovetlər Birliyinin dağılması ilə birlikdə Rusiya 

bölgəyə hakim olmaq və bölgə ölkələrini öz təsiri altına almaq məqsədi xarici siyasətində əsas yer 

tutmaqdadır. Sovetlər Birliyinin dağılması ilə Cənubi Qafqaz bölgəsi yenidən digər dövlətlərin maraq 

dairəsinə daxil olmuĢdur. Belə ki, baĢda Rusiya olmaqla Amerika, Avropa Birliyi, Türkiyə, Ġran kimi 
dövlətlərin də Cənubi Qafqaza maraqları artmıĢdır. Bu səbəbdən də Rusiya bu əraziləri öz təsiri altın-

da saxlamağa çalıĢmaqdadır və region ölkələrində özündən asılı hala salacaq SSRĠ-dən qalan prob-

lemlərin möcudluğunun əsas təminatçısıdır .Bu baxımdan Rusiya Cənubi Qafqazı nəyin bahasına 
olursa olsun əldən vermək istəməmiĢdir. Hətta A.Volski yazırdı ki, ―Rusiyanın Qafqazdakı geosiyasi 
maraqları XIX əsrdəki kimi qalmaqdadır. Biz istəsək belə Rusiya burdan gedən deyildir. Rusiyanın 
tək bir qorxusu var ki, Rusiya burdan getsə digər dövlətlər (ABġ, Türkiyə, Ġran) onun yerinə keçə 
bilərlər. Bu da Rusiyanın məqsədlərinə uyğun gəlməməkdədir‖. Bu səbəbdən də ərazidə olan təsirini 

daima qorumağa və digər ölkələrin bu əraziyə təsir etməsi məsələsini nəzarəti altında saxlamağa 
çalıĢmıĢdır. 

Tarixdən də bildiyimiz kimi Rusiyanın bir dünya gücü olmağa baĢladığı illərdən bu yana xarici 

siyasətində Cənubi Qafqazın önəmi mövcud olmuĢdur. Bunun əsas səbəbi isə Rusiyanın ―isti 
dənizlərə‖ birbaĢa çıxıĢı mövcud deyil. Belə ki, Rusiyanın isti dənizlərə çıxıĢı əsas olaraq üç ana 
istiqamətdədir. Bunlardan birincisi, Balkanlar yolu ilə Ġstanbul və boğazları əldə tutmaqla Egey və 
Aralıq dənizlərinə hakim olmaqdır. Ġkinci olaraq, Qafqaz bölgəsini ələ keçirməklə və keçid bölgəsi 

kimi istifadə etməklə ġərqi Anadolunu ələ keçirməklə Aralıq dənizinə enmə imkanını əldə etmək. 

Üçüncü olaraq isə yenə Qafqaz bölgəsini ələ keçirməklə Ġran üzərindən Hind okeanına çıxıĢ im-

kanının əldə etməkdir. Cənubi Qafqaz Rusiya üçün həm Avropa ilə Orta Asiya arasında bir körpü, 
həm də Qara dəniz və Xəzər dənizinə çıxıĢa malik olmaqla vacib geosiyasi regiondur. Bundan baĢqa 
Cənubi Qafqazın Rusiya üçün iki fərqli xüsusiyyəti də vardır. Biri, Asiyadakı rəqibləri olan Türkiyə 

və Ġranla qovuĢma nöqtəsi olması, digəri isə Qafqazın Orta Asiyanın qapısı rolunu oynamasıdır. 
Digər tərəfdən Xəzər dənizində mövcud olan neft Azərbaycanın Rusiya üçün nə qədər əhəmiy-

yətli olduğunu sübut etməkdədir. Bildiyimiz kimi, Rusiya dünya neft məhsullarının 40% nə sahibdir 

və dünya ölkələrini özündən asılı vəziyyətdə saxlamaq istəməkdədir. Sovetlər Birliyinin dağılmasın-

dan sonra Azərbaycan xarici siyasətində dönüĢ nöqtəsi olaraq Qərb dövlətləri ilə birlikdə ―Əsrin 
müqaviləsini‖ imzalamıĢdır. Bu müqavilənin imzalanmaması üçün Rusiya Azərbaycan təsir etmiĢ an-

caq heç bir nəticə əldə etməmiĢdir. Rusiyanın əsas məqsədi isə Azərbaycan neftinin Qərb bazarına 
daĢıyacaq olan boru xətlərinin Rusiya üzərindən keçməsidir. Bundan baĢqa isə tarixə də nəzər salsaq, 

Azərbaycanın neft ehtiyatları baxımından SSRĠ üçün nə dərəcədə əhəmiyyətə malik olmasını görmək 

olar. SSRĠ-nin Azərbaycanı zəbt etməsinə qədərki olan illər ilə ilhaqdan sonrakı illərin neft hasi-

latlarını müqayisə etsək, SSRĠ-nin enerji təminatında Azərbaycanın nə qədər rol oynamasını görmək 

olar. 1918-1921-ci illərdə qədər olan ortalama neft hasilatı təxminən 2,4 mln. tona çatırdı. 
Azərbaycanın SSRĠ-nin tərkibinə qatılması ilə axtarıĢ-kəĢviyyat iĢlərinin geniĢləndirilməsi baĢladı və 
Azərbaycanda bir sıra yeni neft yataqları (xüsusilə Qala, Buzovna-MaĢtağa və s.) aĢkar edilib istis-

mara verildi və neft hasilatı 1941-ci ildə 23,6 mln. tona çatdırıldı ki, bu da o dövrdə SSRĠ-nin neft 

hasilatının 76%-ni təĢkil edir. Bundan baĢqa qeyd etmək olar ki, Ġ.Stalinin Almaniyanın Bakını zəbt 

edəcəyi halda bütün neft yataqlarının partladılması göstəriĢini verməsi də neft yataqları baxımından 
Cənubi Qafqaz regionunun nə dərəcədə geostratejik region olmasının göstəricisidir. 

Cənubi Qafqaz ölkələrinin ayrı -ayrılıqda Rusiya üçün önəmi vardır. Bu baxımdan Azərbaycan-
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dan baĢqa digər Cənubi Qafqaz ölkələrini də nəzərdən keçirmək lazımdır. Və ilk olaraq Gürcüstan 
dövlətinin Rusiya üçün marağına baxdıqda görmək mümkündür ki, Gürcüstan Cənubi Qafqazın 
mərkəzində yerləĢmiĢdir. Belə ki, Gürcüstan digər Cənubi Qafqaz ölkələrindən fərqli olaraq ―açıq 
dənizlərə‖ birbaĢa çıxıĢı vardır. Cənubi Qafqaz ölkələrindən Gürcüstan Rusiya ilə mənfi, Qərb ölk-

ələri baĢda Amerika olmaqla yaxın münasibətləri vardır. Mixayıl SaakaĢvilinin 2003-cü ildə iqtidara 

gəlməsi və Qərb yönlü siyasət həyata keçirməsi ilə iki ölkə arasında münasibətlər gərginləĢmiĢdir və 
2008-ci ildə Rusiya ilə Gürcüstan arasında müharibəyə gətirib çıxarmıĢdır. Baxmayaraq ki, Rusiya-

Gürcüstan müharibəsi iki tərəf arasında baĢ vermiĢdir, amma onun nəticələri istər müharibə zamanı, 
istərsə də müharibədən sonrakı dövrdə də bütün Cənubi Qafqaz bölgəsinə təsir etmiĢdir. 

Sovet Ġttifaqı dağıldıqdan sonra da Rusiya keçmiĢ ittifaq dövlətlərində olan maraqlarından imtina 
etmədi, sadəcə olaraq təsir mexanizmlərini dəyiĢdirərək bu ölkələrdə nüfuzunu saxlamaq üçün 
ənənəvi metodlarını iĢə saldı. Xalqlar həbsxanası olan Rusiyada məqsədli Ģəkildə etnik qrupların 
məskunlaĢması nəzərə alınmadan dövlət qurumları yaradılmıĢ, deportasiya və məcburi 

köçürmə  siyasətləri nəticəsində bəzi xalqlar öz yurd-yuvalarından məhrum edilmiĢ, digər xalqlar da 

həmin ərazilərə yerləĢdirilmiĢdir. Heç Ģübhəsiz ki, Rus imperializminin əsas məqsədi xalqlar arasında 
süni Ģəkildə düĢmənçilik toxumları səpmək idi. 

Azərbaycanın Rusiya üçün əhəmiyyətinə baxdıqda isə həm tarixi faktorlar, ölkənin təbii zəngin-

liklərə sahib olması, digər tərəfdən ölkənin geostrateji mövqeyi və s. kimi faktorlar təsir etməkdədir. 

Rusiyanın xarici siyasətində Azərbaycanın siyasətinə baxdıqda, ilk olaraq Azərbaycanı təsir altında 
saxlamaqla, Yaxın və Orta ġərqə çıxıĢ əldə etməkdir. Bununla birlikdə, Azərbaycan ġərq-Qərb 

nəqliyyat kommunikasiyaları və dəhlizlərinin mərkəzində yerləĢməsidir. Digər tərəfdən Azərbaycanın 
zəngin karbohidrogen yataqları mövcuddur ki, bunların istismarı, istehsalı və ixracında Rusiya biganə 
qala bilməməkdədir. Həmçinin Azərbaycanı təsir altında saxlamaqla Azərbaycanın Türk dünyası ilə 
olan əlaqələrini zəiflətmiĢ və Türkiyənin Orta Asiya və ġimali Qafqaza təsirinin önünü ala bilmiĢdir. 
Digər tərəfdən Ġranın Azərbaycana olan maraqlarından və Ġranın Rusiyaya olan təsirini azaltmaq 

məqsədi ilə Azərbaycan hər zaman Rusiyanın maraq dairəsindədir. 

Ermənistanın Rusiya ilə münasibətləri əsrlər boyu mövcud olmuĢ və 1990-cı ildən etibarən Er-

mənistanın Rusiya üçün Cənubi Qafqazda əhəmiyyəti artmıĢdır. Bunun əsas səbəbi isə Azərbaycan və 
Gürcüstanın Qərb ölkələri ilə olan münasibətləridir. Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin 

mövcud olması, Türkiyə ilə illərdən bəri irəli sürülən ―erməni soyqırımı‖ məsələsi və torpaq iddiası 
ilə bağlı problemlərinin olmasından dolayı Ermənistan Rusiya ilə münasibətlərini inkiĢaf etdirmiĢdir. 
Rusiya ilə Ermənistan arasında əsas əlaqələr hərbi sahədə inkiĢaf etməkdədir. Ermənistan və Rusiya 

arasında Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi ilə baĢlayan hərbi əlaqələr Ermənistan sərhədlərinin rus 

hərbçiləri tərəfindən qorunmasına dair 30 Sentyabr 1992-ci il tarixli müqavilə ilə ikitərəfli səviyyədə 
həyata keçirilməyə baĢlanılmıĢdır. Ermənistan və Rusiya arasında 21 oktyabr 1994-cü ildə imzalanan 

müqaviləyə əsasən Rusiyaya Gümrü və Ġrəvanda olmaqla iki hərbi baza qurmasına icazə vermiĢdir. 
2010-cu il avqust ayında 1995-ci il Rusiya-Ermənistan ikitərəfli müdafiə müqaviləsini yenidən 

gözdən keçirərək Gümrüdə Rusiya hərbi bazasının icarə müddəti 2044-cu ilə qədər uzadıldı. Eyni 
zamanda müqavilənin mətni də dəyiĢdirildi. Belə ki, müqavilədə MDB ölkələrindən baĢqa digər ölk-

ələrin Ermənistana hücum edəcəyi təqdirdə Rusiyanın müdafiəsini nəzərdə tutmaqdadır. Bu da Rusi-
yanın Cənubi Qafqaz regionunda olan münaqiĢələrdə maraqlı olmasının göstəricilərindən biridir. 
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TÜRKĠYƏ-AĠ MÜNASĠBƏTLƏRĠNDƏ MĠQRANT PROBLEMĠ 

 

Türkiyə ilə Avropa İttifaqı arasında qeyri-qanuni mühacirətlə mübarizə aparmaq məqsədilə 16 
dekabr 2013-cü ildə imzalanıb 1 oktyabr 2014-cü ildə qüvvəyə minən ―Geri qəbul müqaviləsi‖nin 
məzmunu nəzəri olaraq bir ölkəyə qeyri-qanuni yollarla daxil olan digər ölkə vətəndaşlarının, üçüncü 
ölkə vətəndaşlarının və vətənsiz insanların geri qəbulunu təmin etmək və ya tranzit keçid ilə bağlı 
şərtləri, əsasları və üsullarından ibarətdir. Müqavilənin qüvvəyə minməsi Türkiyədə mübahisələrə 
səbəb olmuşdur. Buna görə də bu məqalədə GQM-nin Türkiyə baxımından yaradacağı risklər və bu 
risklərin necə minimuma endirilməsi istiqamətində təhlil aparılır, eyni zamanda türk vətəndaşlarının 
Avropaya vizasız səyahət edib-etməyəcəyi və Türkiyənin yaxın zamanda Avropa İttifaqına üzv olub-

olmayacağı müzakirə edilir. 
Açar sözlər: Geri qəbul müqaviləsi, Suriya qaçqınları, viza sərbəstliyi, Aİ-a üzvlük, Kipr 

problemi 
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THE PROBLEM OF MĠGRANT ĠN TURKEY-EU RELATĠONS 

 

The content of the Readmission treaty signed between Turkey and the European Union to tackle 

illegal immigration in 16 December, 2013 and entered into force in 1 october, 2014 comprises of 

conditions, grounds and tools on provision of readmission of citizens of other countries, third coun-

tries and stateless persons entering to a state illegally and transit passage theoretically. Entering of 

the treaty into force has led to disputes in Turkey. Therefore, risks for Turkey stemmed from the treaty 

and minimizing of the risks are analyzed in the article in framework of the discussions depicted in the 
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article and at the same time, probability of application of visa-free regime for Turkish citizens to 

travel to Europe and membership of Turkey to the EU over the following years is discussed. 

Key words: Readmission treaty, Syrian refugees, visa liberalisation, membership to EU, Cyprus 

dispute 

 

Qeyri-qanuni yollarla Türkiyə ərazisindən AĠ-a və ya AĠ-dan Türkiyəyə keçən qaçqınların qay-

tarılmasını nəzərdə tutan ―Geri qəbul müqaviləsi‖ 16 dekabr 2013-cü ildə Ankarada imzalanmıĢ və 1 
oktyabr 2014-cü ildə qüvvəyə minmiĢdir. Həmçinin həmin dövrdə ―Geri qəbul razılaĢması‖ ilə 
əlaqədar olaraq türk vətəndaĢlarının Avropaya vizasız səyahəti məsələsi ilə bağlı olaraq danıĢıqların 
baĢlaması türk ictimaiyyətində maraq oyandırmıĢdır. ―Geri qəbul müqaviləsi‖nin imzalanması ilə türk 
ictimaiyyətinin anladığı ilk növbədə türk vətəndaĢlarının azad bir Ģəkildə Avropa Ġttifaqı sərhədləri 
daxilində hərəkət edəcəyi, yaĢayacağı, iĢləyəcəyi və buna əsasən də Türkiyənin AĠ-a üzv olacağı 
istiqamətindədir. Türk xalqı xüsusilə Türkiyənin üzv olmasını səbirsizliklə gözləyərkən AĠ-dan gələn 
bəyanatlar və aparılan danıĢıqlar bu gözləntilərin əbəs olduğunu göstərmiĢdir. Çünki Türkiyənin 
üzvlük prosesi ərzində Avropa Ġttifaqı tərəfindən qarĢısına qoyulan demokratiya, insan hüquqları və 
söz azadlığı kimi maneələrin hazırda yenə də aktual olduğu görülmüĢdür. Həmçinin Avropa Ġttifaqı 
tərəfindən Türkiyənin danıĢıqlardan yaxın zamanda Ġttifaqa daxil olacağı nəticəsini çıxarmaması 
lazım olduğu istiqamətində verilən bəyanatlar türk ictimaiyyətinin fikirlərini qarıĢdırmıĢ və AĠ-nın nə 
qədər sözünə sadiq və etibarlı olub-olmadığını mühakimə etməsinə səbəb olmuĢdur.(10, səh 24) 

Əslində ―Geri qəbul müqaviləsi‖ iqtisadi böhranla boğuĢan AĠ-nın daha çox iqtisadi və sosial 
itkilər yaĢamaması üçün sərhədlərinə yaxın qonĢu ölkələrə tətbiq etdiyi siyasi vasitədir. Bu vasitə ilə 
AĠ sərhədlərinə daxil olan qeyri-qanuni miqrasiyanın qarĢısını alıb sərhəd təhlükəsizliyini təmin 
etməyi qarĢısına məqsəd qoymuĢdur. Həyata keçirdiyi bu siyasət əsasında insani dəyərlərini qeyd 
edərək sərhədlərində daha miqrant istəmədiyini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmıĢ və imzaladığı 
―Geri qəbul müqavilələri‖ də sərhədlərinə daxil olan köçkünləri geri qaytararaq miqrasiyadan 

çəkindiyini də beləcə göstərmiĢdir. Türkiyə ilə imzaladağı ―Geri qəbul müqaviləsi‖ndə də mi-

qrasiyadan çəkindiyini bir daha təsdiq etmiĢ, hətta bu siyasətini Türkiyəyə bu günə qədər vermədiyi 
güzəĢtləri vəd verərək isbat etmiĢdir. AĠ-nın bu siyasətindən Ġttifaqda beynəlxalq insani 
keyfiyyətlərdən daha çox sosial-iqtisadi amillərin dominant olduğu nəticəsini çıxarmaq olar. Çünki 
Ġttifaq hələ ki, qeyri-qanuni miqrantların səbəb ola biləcəyi iqtisadi, sosial təhlükəsizlik sahələrindəki 

risklərə hazır deyil kimi görünməkdədir.(4, səh 31) Bu baxımdan imzalanan ―Geri qəbul 
müqavilələri‖ AĠ-nın qeyri-qanuni mühacirətlə mübarizə strategiyası kimi qiymətləndirmək olar. 
Eyni zamanda, imzalanan bu müqavilələrlə AĠ-nın təkbaĢına qeyri-qanuni mühacirətlə mübarizə edə 
bilməyəcəyini və bu istiqamətdə digər ölkələrlə daha çox əməkdaĢlığa ehtiyacı olduğunu da qeyd 
etməkdə fayda vardır. Lakin AĠ qonĢu ölkələrlə ―Geri qəbul müqaviləsi‖ imzalayarkən öz maraqlarını 
nəzərə aldığı üçün müqavilə bağladığı qarĢı tərəfin maraqlarını o qədər də çox diqqətə almır və 
müqavilənin qarĢı tərəfə nə kimi yük gətirə biləcəyinin dəqiq hesabını aparmır. Buna görə də AĠ ilə 
imzalanan ―Geri qəbul müqaviləsi‖nin qüvvəyə minməsilə müqavilənin qarĢı tərəfi çıxılmaz böyük 
risklərlə üzləĢir. 

Siyasi səbəblərə görə soyuqlaĢan münasibətlər və dinamikliyini itirən müzakirələr 2015-ci ilin 

son dövrlərindən etibarən AĠ-nın qarĢı-qarĢıya qaldığı qaçqın böhranına görə gözlənilməz bir Ģəkildə 
yenidən canlanmıĢdır. 2015-ci il oktyabr ayından bu yana tərəflər arasında intensiv diplomitik səfərlər 
və danıĢıqlar olmuĢdur. Bu vəziyyət münasibətlərində yeni bir səhifə açmıĢ, ardından da ―üzv 
olacaqmı?‖ sualını gündəmə gətirmiĢdir. Türkiyə-AĠ əlaqələrinin aktual məsələlərinə baxanda bunlar 
Suriya məsələsində AĠ ölkələrinin Türkiyəni tam olmasa da dəstəkləməsi, Suriya qaçqın böhranı, türk 
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vətəndaĢlarının AĠ sərhədləri daxilində sərbəst hərəkətini nəzərdə tutan viza sərbəstliyi, yeni müza-

kirə prinsiplərinin müzakirəyə çıxarılması, Suriya mühacirlərinin və ya qaçqınlarının Türkiyədə qal-

ması üçün AĠ-nın 3 milyard avroluq yardım göstərməsi və ―Geri qəbul müqaviləsi‖dir. (2, səh 57) 
Xüsusi ilə, Türkiyə-AĠ münasibətlərinin canlanmasına səbəb olan hadisə BəĢər Əsəd rejimindən 

qaçan Suriya miqrantlarının Türkiyə üzərindən Avropaya axın etməsi olmuĢdur. 2015-ci ilin 

ortalarından etibarən Türkiyədə olan Suriya qaçqınlarının axın-axın Avropa sərhədlərinə, xüsusilə də 
Almaniyaya doğru hərəkət etməsi AĠ-a ―nə baĢ verir?‖ sualını dedirtmiĢdir. Bu köç axınları ilə 
birlikdə AĠ-nın aralarında AĠ ġura sədri, Avropa Komissiyasının sədri, Komissiyanın 
GeniĢlənməsindən məsul komissarı və Almaniya BaĢ naziri Angela Merkel kimi bir çox yüksək 
səviyyəli Ģəxsləri Türkiyəni ziyarət etmiĢtir. Bu səfərlərin ardınca Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
da Brüsseldə səfərdə olmuĢdur. Bu görüĢlərdən sonra Avropa Ümumi ĠĢlər və Xarici Əlaqələr 
ġurasının Kipr problemi həll edilmədən yeni müzakirə baĢlığının açılmaması və açılan mövzuların 
qapadılmaması barəsində 11 dekabr 2006-ci il tarixli qəti qərarı olmasına baxmayaraq nədənsə AĠ 
birdən-birə yeni müzakirə baĢlıqlarının ortaya gətirilməsindən, türk vətəndaĢlarının Ġttifaq daxilində 
sərbəst hərəkətini nəzərdə tutan viza sərbəstliyindən, Suriya qaçqınları üçün istifadə edilməli 3 mi-

lyard avroluq yardımdan və tez bir Ģəkildə Türkiyə ilə imzalanan ―Geri qəbul müqaviləsi‖nin 
qüvvəyə minməsindən bəhs etməyə baĢlamıĢdır. 

Tərəflər arasında əlaqələrin birdən-birə bu Ģəkildə inkiĢaf etməsi AĠ-nın həm məcburi köçkün, 
həm də digər məsələlərdə Türkiyəsiz edə bilməyəcəyini ortaya qoymuĢdur. Amma o cümlədən, Tü-
rkiyə qaçqın böhranında AĠ-a kömək edəcəyini və AĠ Türkiyəni yaxın zamanda Ġttifaqa daxil 
edəcəyini düĢünməmək lazımdır. Belə bir gözlənti içində olmaq yanlıĢdır, çünki AĠ nə zaman çətin 
vəziyyətdə qalsa, kömək üçün Türkiyəyə müraciət etmiĢ və böhrandan çıxmağa çalıĢmıĢdır. Buna 
görə də bu gün yaĢanan qaçqın böhranında da AĠ-nın Türkiyəyə müraciət etməsini normal qarĢılamaq 
lazımdır, çünki kapitalist sistemində itirmədən bir qoyub on qazanmağa üstünlük verilir. AĠ-nın bu 
gün həyata keçirməyə çalıĢdığı Türkiyə siyasəti də belədir. AĠ Türkiyəyə 3 milyard avroluq yardım 
göstərərək Suriya qaçqınlarının Türkiyədə qalmasını istəyir. BaĢqa bir ifadə ilə AĠ qlobal bir problem 
olan qaçqın problemini maliyyə ilə həll etmək istəyir. (12, səh 72) 

AĠ-nın bu siyasəti ilə qaçqın axınına qarĢı Türkiyəyə 3 milyard avro təklif edərək sadə yolu 
seçdiyi nəticəsini çıxarda bilərik. Bu siyasət AĠ-nın qaçqın böhranı ilə üzləĢməkdən çəkindiyini 
göstərir. Halbuki qaçqın böhranı sadəcə Türkiyə və AĠ məsələsi və ya regional bir məsələ deyil, 
əksinə, qaçqın böhranı qlobal bir problemdir və hər bir ölkə bu məsuliyyəti bölüĢməklə ortaq həll yol-

ları tapması və fəal rol oynaması lazımdır. Buna görə də Avropa Ġttifaqı də ağır, amma gerçək olan 
qaçqın böhranı ilə üzləĢmək məcburiyyətindədir. BMT-nin 18 iyun 2015-ci ildə nəĢr etdirdiyi 2014-ci 

ilə dair ―Qlobal tendensiyalar hesabatı‖nda dünya miqyasında yerindən edilmiĢ və qaçqın vəziy-

yətində olan insanların sayısının 60 milyondan çox olduğu qeyd edilir. UNHCR tərəfindən nəĢr 
olunan hesabatda dünya miqyasında qaçqın sayının artmasının səbəbi kimi müharibələr, münaqiĢələr, 
rejim təzyiqi və teror göstərilir. Bundan baĢqa BMT-nin hesabatında 2014-ci ildə ən çox qaçqın qəbul 
edən ölkələr arasında Türkiyənin ilk sırada olduğu görünür. Həmin hesabatda Türkiyədə mühacirət 
statusunda olan ən çox əhali suriyalılar olmuĢdur. Bu barədə BaĢ Nazirin müavini Numan KurtulmuĢ 
―Suriya koordinasiya iclası‖nda mətbuat nümayəndələrinə bəyanatlar vermiĢdir. Numan KurtulmuĢun 
açıqlamasına görə ―bu gün Türkiyədəki Suriya qaçqınların sayısı 2 milyonu keçmiĢdir və buna paralel 
olaraq Türkiyənin xərclədiyi məbləğ isə 7.6 milyard dolları keçmiĢdir‖ Ģəklində olmuĢdur. Həmçinin 
Numan KurtulmuĢ bu pulun daxilində xarici mənbələrdən sadəcə 418 milyon dollar olduğunu bildirir. 
Bu vəziyyətdə Türkiyə həm qaçqınlara ev sahipliliyi edir, həm də qaçqınların dolanıĢıq ehtiyacını 
qarĢılayacaq Ģəkildə büdcəsindən pul ayırır. Bu da Türkiyənin beynəlxalq qlobal təĢkilatlara reaksiya 
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verməsində son dərəcə haqlı olduğunu ortaya çıxardır.(14, səh 97) 
Avropa Ġttifaqının qaçqın böhranı ilə üzləĢməyə baĢlaması ilə birlikdə baĢda Almaniya olmaqla 

bir çox üzv ölkə quru sərhədlərində pasport nəzarətinə keçərək ġengen sistemini təxirə salmıĢdır. 
ġengen ortaq siyasətinin təxirə salınması ilə sarsılan AĠ-nın təxirə salınan siyasətlərin digər sahələrə 
də sıçrayacağı düĢüncəsi narahatlıqlarını daha da artmıĢdır. Qaçqın böhranı ilə üzləĢmək 
məcburiyyətində qalan AĠ həm öz daxili problemini həll etmək, həm də qaçqın probleminə sürətli və 
səmərəli həll tapmaq üçün Türkiyəyə müraciət etmiĢdir. BaĢqa sözlə vəziyyətin ciddiliyini anlayan AĠ 
bir daha həm öz daxilində, həm də qlobal xarakterli bu problemi Türkiyə və Türkiyənin rolu olmadan 
həll olunmayacağını baĢa düĢmüĢdür. Vəziyyət belə olduğuna görə AĠ Türkiyə əleyhinə siyasətini 
yumĢaltmıĢ və münasibətləri inkiĢaf etdirmək yollarını axtarmağa baĢlamıĢdır. Bu istiqamətdə AĠ 
həm AĠ ġurası, Fransa və Cənubi Kiprin veto etdiyi müzakirə fəsillərinin açılmasını, həm də türk 
vətəndaĢlarının Avropa sərhədlərində sərbəst hərəkətini nəzərdə tutan viza sərbəstliyi müqaviləsinin 
bir an əvvəl qüvvəyə minməsini gündəmə gətirmiĢdir. Bundan baĢqa AĠ Suriya qaçqın böhranına 
qarĢı həll yolu tapmaq üçün ―Geri qəbul müqaviləsi‖nin qüvvəyə minməsi barədə Türkiyəyə 
təzyiqlərini artırmıĢdır. Son zamanlar birdən-birə inkiĢaf edən bu hadisələr nəticəsində ―AĠ Ġttifaqın 
qapısını Türkiyəyə açırmı?‖ və ya ―AĠ Türkiyəyə nə vəd verir?‖ Ģəklindəki suallar münasibətlərin ak-

tual mövzusu olmuĢdur.(15, səh 88) 
Əvvəlcə ilk sualı xırdalayacaq olsaq, yaxın zamanda Türkiyənin AĠ-a daxil olmasını 

gözləməmək lazımdır. Çünki əvvəlki dövrlərdə tərəflər arasında əlaqələr zəifləmiĢ və zəifləyən 
münasibətlər beynəlxalq sistemin dəyiĢkən inkiĢafına görə yenidən düzəlmiĢ və inkiĢaf etmiĢdir. 
Məsələn, adətən Qərb xüsusən, Avropa Ġqtisadi Birliyi ―Soyuq Müharibə‖ dövründə Sovet 
təhlükəsinə qarĢı Türkiyəni Qərb blokunda saxlamaq üçün Türkiyəyə üzvlük vəd edərək tərəfdaĢlıq 
əlaqələrini gücləndirməyə çalıĢmıĢdır. Yenə ―Soyuq Müharibə‖nin gərgin keçdiyi dövrlərdə Kipr 
problemi və bir sıra iqtisadi səbəblərə görə Türkiyənin Qərb/AĠB ilə münasibətləri zəifləmiĢ və Tü-
rkiyə də Rusiya ilə yaxınlaĢmaq məcburiyyətində qalmıĢdır. Qərb/AĠ bu yaxınlaĢmağı təhlükəli olar-

aq görmüĢ və Ecevitə nümayəndə göndərərək Türkiyənin Yunanıstan ilə birlikdə Avropa Ġqtisadi 
Birliyinə müraciət edə bilmə imkanı tanımıĢdır. ―Soyuq Müharibə‖nin sonlarına doğru Türkiyə AĠB-ə 
üzvlük müraciəti etmiĢ, lakin AĠ- o vaxt açıq Ģəkildə ifadə etməsə də- Türkiyənin AĠ üçün artıq 
əhəmiyyəti qalmadığı səbəbilə üzvlük istəyini rədd etmiĢdir. 1990-cı illərdə Türkiyə-AĠ münasibətləri 
yalnız Gömrük Ġttifaqı çərçivəsində davam etdirilmiĢ və əlaqələrin siyasi ölçüsü iyun 1999-cu ilə 
qədər son dərəcə sabit keçmiĢdir. 1999-cu ildə münasibətlər yenidən sürətlənmiĢdir. Bunun səbəbi 
AĠ-nın Ģərqi Aralıq dənizi siyasəti çərçivəsində Kipr Rum tərəfini Ġttifaqa daxil etmək istəməsi və 
Cənubi Kiprin qarsında ən əhəmiyyətli problem isə Türkiyə olması idi. Türkiyə imzalanan beynəlxalq 
müqavilələrə görə Cənubi Kiprin üzvlüyünə qarĢı çıxırdı. Belə bir halda AĠ-nın Türkiyənin qarĢı 
mövqeyini yumĢaltması lazım idi. AĠ bu istiqamətdə Türkiyənin yox deyə bilməyəcəyi üzvlük sta-

tusunu gündəmə gətirmiĢ və Türkiyəni namizəd elan etmiĢdir. Eyni zamanda da Cənubi Kipri Ġttifaqa 

daxil etmiĢdir. BaĢqa sözlə AĠ Kipr problemi çərçivəsində Türkiyəni namizəd ölkə elan etmiĢdir. 
1999-cu ildən ABġ-ın Ġraq əməliyyatına qədər münasibətlər normal axarında davam etmiĢ və ABġ-ın 
Ġraqa daxil olması ilə yenidən güclənmiĢdir. Çünki bir çox AĠ ölkəsi (Fransa, Almaniya kimi ölkələr) 
ABġ-ın Ġraq əməliyyatına əleyhinə idi və Türkiyənin ABġ-ın tərəfində durmaması lazım idi. Türki-

yənin Ġraq əməliyyatında iĢtirakı etməməsi AĠ-ı məmnun etmiĢdir. Türkiyənin Ġraq müharibəsində 
iĢtirakı rədd etməsi Türkiyə ilə AĠ arasında danıĢıqların baĢlanmasına səbəb olmuĢdur. 3 oktyabr 
2005-ci il tarixində üzvlük müzakirələrinin baĢlaması ilə Türkiyənin yaxın zamanda AĠ-a üzv 
olacağını düĢünən türk ictimaiyyəti AĠ-nın ―danıĢıqlar tam Ģəkildə açıq bir prosesdir və yaxın zaman-

da Türkiyə üzv olacağını gözləməməlidir‖ olaraq bildirməsini mənfi qarĢılamıĢdır. Bu bəyanatlardan 
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sonra bir daha türk xalqının AĠ-a qarĢı inamı sarsıdılmıĢ, AĠ-a olan dəstək azalmağa baĢlamıĢdır. 
Cənubi Kiprin Ġttifaqa üzv olmasıl ilə yanaĢı münasibətlərin istiqamətini Kipr problemi müəyyən 
etməyə baĢlamıĢ və üzvlük müzakirələri Kipr problemi ilə əlaqədar olaraq veto edilərək təxirə 
salınmıĢdır. Nəticə də 2006-2008-cı illəri arasında tərəflər müzakirələrdə hər hansı bir nəticə əldə edə 
bilməmiĢdir. 2008-ci ildə Rusiyanın Gürcüstana müdaxilə etməsi və boru kəmərlərini bağlaması AĠ-ı 
narahat etmiĢ və 2008-ci ildə AĠ yenidən Türkiyə ilə münasibətləri düzəltmək üçün yenidən əlaqələri 
gücləndirmək istəmiĢdir. Rusiyanın Gürcüstan və Ukraynadan keçən boru kəmərlərini bağlaması ilə 
AĠ-ı təhdid etməsi müzakirələrdə yeni mövzuların açılmasına səbəb olmuĢdur. Əlaqələr tam Ģəkildə 
yenidən canlandı deyərkən 2010-2015-ci illərdə Kipr və saxta ―erməni problemləri‖nə görə yenidən 
zəifləmiĢdir. Bu prosesdə AĠ Türkiyənin 1915-ci il saxta ―erməni soyqrımı‖nı və Cənubi Kipri tanıyıb 
limanlarını Cənubi Kiprə açması məsələlərindəki mövqeyini davam etdirmiĢdir. AĠ-nın bu mövqeyinə 
görə soyuq münasibətlər 2013-ci ilin sonlarına qədər davam etmiĢ və müzakirələrin dayanmasına 
səbəb olmuĢdur. Bundan sonra ikitərəfli münasibətlərə Suriya qaçqın böhranı təsir etmiĢdir. Suriya 
böhranı ilə əlaqədar olaraq münasibətlər 5 noyabr 2013-cü ildə ―Regional Siyasət və Struktur Va-

sitələrin Koordinasiyası‖ viza sərbəstliyi müqavilələri çərçivəsində canlansa da, AĠ-nın yuxarıda ifadə 
edilən səbəblərə görə davam etdirdiyi mövqeyi 2015-ci ilin son rübünə qədər davam etmiĢdir. 

2015-ci ilə qədər dövrü analiz etdikdə əsasən Türkiyə-AĠ əlaqələrinin dalğavari formada olduğu 
görülməkdədir. Bundan baĢqa AĠ nə vaxt çətin vəziyyətdə qalsa, Türkiyəyə müraciət etmiĢ və müna-

sibətlər yaxĢılaĢmıĢdır. Bu dövrlərdə də Türkiyənin AĠ-dan üzv qəbul edilməsini gözləməsi müĢahidə 
olunmuĢ, ancaq Türkiyə üzv ola bilməmiĢdir. Bu gün də Türkiyə-AĠ münasibətləri Suriya miqrant 

böhranı ilə yenidən yaxĢılaĢmıĢdır. BaĢda Almaniya kansleri Angela Merkel olmaq üzrə bir çox AĠ 
orqanlarının nümayəndələri qaçqın problemini müzakirə etmək üçün Türkiyəyə səfər etdilər. 
QarĢılıqlı diplomatik danıĢıqlar çərçivəsində davam etdirilən danıĢıqlarda müzakirənin diqqət çəkən 
tərəfi Türkiyənin yaxın zamanda Ġttifaqa üzv olmasından çox, qaçqın böhranının həllinə qarĢı türk 
vətəndaĢlarının sərbəst hərəkəti və bir neçə kiçik məsələlərdir. AĠ bununla da Türkiyənin miqrant 
problemində aktiv Ģəkildə iĢtirak etməsi üçün Türkiyəyə yox deyə bilməyəcəyi Ģərtlər təqdim edir. 
Eyni zamanda hər gün Türkiyəyə keçən Suriya qaçqınlarının sayının artığını nəzərə alınarsa, AĠ Tü-
rkiyənin 3 milyard avroluq təklifə yox deyə bilməyəcəyini düĢünür. Bu istiqamətdə AĠ müəyyən 
etdiyi 3 milyard avroluq yardım paketini təsdiq etmiĢdir. Nəhayət, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, 
daha əvvəl həll edilməsi lazım olan məsələlərin qaçqın böhranı sayəsində həll edilməyə çalıĢılması və 
türk vətəndaĢlarının hüququ olduğu halda istifadə edə bilmədiyi sərbəst hərəkət hüququnun qaçqın 
böhranının həllinə bağlı olaraq həll edilməyə çalıĢılması həqiqətən düĢündürücüdür.(6, səh 82) 

Maraqlı baĢqa bir məqam AĠ-nın 3 milyard avroluq yardımına əvəz olaraq Türkiyədən nə 
gözləyidir. AĠ imzalanan müqavilə qarĢılığında Türkiyədən ərazisindən Avropaya keçmək istəyən 
qaçqınlara mane olmasını və bu qaçqınların Türkiyədə məskunlaĢmasına icazə verməsini, tərəflərar-

ası imzalanan müqavilə çərçivəsində Türkiyə ərazisindən qeyri-qanuni olaraq AĠ sərhədlərinə keçən 
qaçqınların Türkiyəyə geri ekstradisiya edilməsini gözləyir. Bunu unutmamaq lazımdır ki, bu gün Tü-
rkiyə ərazisindən AĠ üzvü olan ölkələrə qeyri-qanuni yollarla daxil olmuĢ 2015-ci il məlumatlarına 
görə 600 minə yaxın miqrant vardır. ―Geri qəbul müqaviləsi‖ çərçivəsində Türkiyə bu köçkünləri geri 
qəbul etmək məcburiyyətində qalır. AĠ-nın istəmədiyi isə Türkiyənin üzvlüyünün müzakirə 
edilməsidir. Çünki AĠ müzakirə prosesi zamanı Türkiyənin üzvlüyünü müzakirə heç vaxt etməmiĢdir. 
AĠ-nın Suriya qaçqınların Türkiyədə qalması əvəzində Türkiyəyə vəd etdikləri arasında ilk növbədə 
―3+3‖ milyard avroluq yardım vardır. Ancaq bu yardımların nə Ģəkildə və hansı fondlar vasitəsi ilə 
reallaĢacağı qeyri-müəyyəndir. AĠ-nın digər bir vədi isə daha əvvəl Fransa və Cənubi Kipr tərəfindən 
veto edilən müzakirələrin davam etdirilməsidir. Son vəd isə türk vətəndaĢlarının 1980-ci illərin 
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ortalarında əldə etdiyi və istifadə edə bilmədiyi sərbəst hərəkət hüququdur. AĠ-nın yuxarıda ifadə 
edilən vədlərindən Türkiyənin Ġttifaqa tam hüquqlu üzvlüyü və ya türk vətəndaĢlarının Ġttifaq daxil-
ində sərbəst hərəkəti mənasını çıxarmamaq lazımdır. Çünki həm razılaĢma mətni, həm də vədlərin 
necə həyata keçirəciləcəyi müəmmalıdır. Məlum olduğu kimi AĠ hüququnda qərarlar dəqiq olmalı və 
Ģərhə açıq olmalıdır. Lakin əldə olunan razılıq keçmiĢdə imzalanan müqavilələrdə olduğu kimi qeyri-
müəyyəndir. Qəti tarix qeyd edilməmiĢdir. Çünki əldə olunan razılıqda ―Türkiyə üzərinə götürdüyü 
məsuliyyətləri yerinə yetirdiyi təqdirdə‖ cümləsi yazılmıĢdır. (15, səh 123) 

Türkiyə-AĠ münasibətlərində qaçqın böhranına görə yeni bir dövr baĢlamıĢdır. Buna görə də bu 
dövrün adını ―qaçqın münasibətləri‖ kimi qeyd etmək olar. Çünki bu yeni münasibətlərdə Türkiyənin 
üzvlüyündən daha çox AĠ-ı çətin vəziyyətdə qoyan Suriya qaçqınlarına qarĢısının alınması üçün 
lazım olan tədbirlərdən bəhs edilir. Amma münasibətlərdəki bu yeni dövr ictimaiyyətə Türkiyənin 
yaxın zamanda Ġttifaqa daxil olacaqmıĢ kimi əks etdirilir. Halbuki yeni müzakirə baĢlıqlarının müza-

kirəsi və ya vizasız səyahət məsələləri yeni bir Ģey deyil, bu, onsuz da həll edilməli lazım olanlardır. 
Burada edilən ən mühüm səhv AĠ-nın qaçqın probleminə qarĢı bunları arqument kimi istifadə 
etməsidir. BaĢqa sözlə Türkiyə-AĠ arasında yeni dövr münasibətlərindəki ən mühüm problem AĠ-nın 
qaçqın probleminin həll olunmasını vizasız səyahətin açarı kimi göstərməsidir. 

Bu gün istər AĠ nümayəndələrinin, istərsə də AĠ-nın əsas üzv ölkəsi olan Almaniya kansleri Mer-

kelin səfərlərindən belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, Türkiyə qaçqınları Ġttifaqdan uzaq tutması və AĠ 
üzvlük meyarlarını yerinə gətirməsi əvəzində AĠ də Türkiyəyə müzakirələrdə bir sıra güzəĢtlər 
verəcəkdir. AĠ Türkiyə ilə üzvlük əvəzinə 1959-ci ildə təməli atılan və ―Ankara müqaviləsi‖ ilə təsdiq 
ediliyi kimi tərəfdaĢlıq quracağını bildirmək istəyir. BaĢqa sözlə AĠ Türkiyəyə Ġttifaqa üzvlük yox, 
güzəĢtli tərəfdaĢlıq vəd edir. Yaxın zamanda qüvvəyə minməsi çətin kimi görünən türk 
vətəndaĢlarının vizasız səyahət etmə imkanı da bunun bir hissəsidir. AĠ tərəfdaĢlıq siyasəti 
çərçivəsində türk vətəndaĢlarının Avropa sərhədlərində sərbəst hərəkətini təmin etməsi ilə yanaĢı, Tü-
rkiyəni Ġttifaqın öz istədiyi kimi siyasətinə daxil edib Türkiyə ilə yaxın əməkdaĢlıq etdiyini bildirərək 
Türkiyənin reaksiyasını sakitləĢdirib, prosesi idarə etmək  və ələ almaq istəyir. (10, səh 209) 

Yuxarıdakı qeyd edilənlərdən məlum olur ki, AĠ Türkiyə ilə razılaĢıb qaçqın problemini tez bir 
zamanda həll etmək istəyir. Çünki hər gün AĠ sərhədlərinə keçən Suriya qaçqınlarının sayı art-
maqdadır. Bu artım AĠ və Avropa xalqını ciddi Ģəkildə narahat edir. Bu narahatlığın məlum səbəbi 
kimi təhlükəsizlik, iqtisadiyyat, iĢsizlik problemi kimi arqumentlər irəli sürülsə də, AĠ və Avropa 
xalqının qaçqınları qəbul etmək istəməməsinin ən əhəmiyyətli səbəbi getdikcə artan müsəlman 
nifrətidir. Bu isə Avropa Ġttifaqı daxilində qruplaĢmalara səbəb olur. Bu qruplaĢmaların gələcəkdə 
AĠ-ı çətin vəziyyətdə qoyma ehtimalı olduqca yüksək görünür. Bu və buna oxĢar cəhətlərə görə AĠ-
nın qaçqın böhranına dair Türkiyə ilə əməkdaĢlıq məsələsinə ayrı bir əhəmiyyət verdiyi görünür. 
Çünki dünənə qədər Türkiyənin üzvlük prosesini müxtəlif bəhanələrlə mane olan və təxirə salan AĠ 
bu gün Türkiyəyə verməmiĢ olduğu güzəĢtləri verməyə hazır olduğunu bildirir. Son vaxtlardakı 
proseslərə baxsaq, iki tərəf arasında münasibətlərin inkiĢafı AĠ-dan gələn ani bir manevr ilə birdən-

birə sürətləndiyini görə bilərik. Amma Türkiyə bu yeni prosesin adını ―üzv olacaq‖ Ģəklində müəyyən 
etməməlidir. AĠ-nın üzləĢdiyi qaçqın böhranı problemini həll etdikdə yenə köhnə mövqeyinə qayıt-
ması və Türkiyə ilə üzvlük Ģərtlərini yenidən müzakirə  etmək istəməsi dəqiq görünür. Türkiyənin 
üzvlüyü barədə AĠ-nın mövqeyini dəqiq anlamaq üçün Türkiyə-AĠ tarixinə qısaca nəzər salmaq 
kifayət edir. Son zamanlarda müəyyən dərəcədə yaxĢılaĢan münasibətlər daha sonra AĠ-nın qaçqın 
böhranını həll etməsi ilə Türkiyənin gözləntilərini nəticəsiz qoya bilər. Problemin həllini Türkiyədən 
gözləyən AĠ-nın tək qayəsi vaxt itirmədən qaçqın böhranına həll tapmaqdır. BaĢqa sözlə AĠ 
problemin həllini türk vətəndaĢlarının viza sərbəstliyi məsələsinə əsaslanaraq həm Ġttifaq içərisində 
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qaçqın böhranını həll etmək, həm də yaxın perspektivdə Türkiyənin üzvlüyünü gündəmə 
gətirməməyə çalıĢmaq istəməkdədir. AĠ-nın Türkiyəyə təqdim etdiyi istər viza sərbəstliyinin, istərsə 
də digər vədlərinin miqrant problemində güzəĢt edilmiĢ siyasi vəd olduğunu rahatlıqla ifadə etmək 
olar. 

Nəticə 

Türkiyə-AĠ əlaqələrinin ümumi gediĢinə baxanda, son zamanlar münasibətlərin qaçqın böhranına 
əsaslandırıldığı müĢahidə olunur. Ona görə bu yeni dövrün adını ―qaçqın münasibətləri‖ kimi qeyd 
etmək olar. Tərəflər arasındakı münasibətlərin bu qədər inkiĢaf etməsinin əsas səbəkarı isə AĠ 
olduğunu da demək olar. Bunun səbəbi AĠ-nın uzun bir müddət üzləĢməkdən çəkindiyi qaçqın 
böhranı ilə qarĢı-qarĢıya qalması və qaçqın böhranının AĠ-nın bir çox sahədəki sistemini alt-üst 
etməyə baĢlamasıdır. Bu istiqamətdə AĠ Türkiyə ilə zəifləyən münasibətləri yenidən düzəltmə yol-

larını axtarmıĢ və Türkiyəyə vədlər təklif etmiĢdir. Məsələn, üç milyard avroluq yardım və türk 
vətəndaĢlarının vizasız olaraq AĠ-a səyahəti kimi güzəĢtlər təklif etmiĢdir. Amma AĠ-nın bu vədləri 
yerinə yetirəcəyi mübahisəlidir. Məsələn, AĠ viza sərbəstliyini ―Geri qəbul müqaviləsi‖nə 
əsaslandırmaqda və Türkiyədən ―Geri qəbul müqaviləsin‖də göstərilən tələbləri yerinə yetirməsini 
tələb etməkdədir. Əgər Türkiyə geri qəbul və viza sərbəstliyi razılıqlarında göstərilən meyarlardan bir 
və ya bir neçəsini yerinə yetirməzsə, türk vətəndaĢlarının Avropaya vizasız səyahət etmə imkanı çətin 

həyata keçə bilər. BaĢqa sözlə AĠ viza sərbəstliyi prosesini ―Geri qəbul müqaviləsi‖ ilə əlaqələndirir. 
Çünki AĠ viza sərbəstliyi strategiyasını xarici siyasət vasitəsi kimi görür və qonĢu ölkələrin bu strate-

giya meyarları çərçivəsində AĠ-nın önəm verdiyi dəyərlərə tabe olmasını istəyir. Ən əhəmiyyətlisi də 
AĠ geniĢlənən sərhədlərini qanunsuz miqrasiyaya qarĢı qoruyaraq sərhədlərinin təhlükəsizliyini təmin 
etməyi planlaĢdırır. Buna görə də AĠ Türkiyə ilə eyni plan çərçivəsində ―Geri qəbul müqaviləsi‖ im-

zalamıĢdır. Bu planın qüvvəyə minməsi AĠ üçün hər hansı bir risk yaratmır, əksinə, AĠ-nın mara-

qlarına xidmət edir. AĠ-nın mənafeyinə xidmət edən bu plan, Türkiyə üçün isə bir sıra risklər yarada 
bilər.(2, səh 161) 

Xüsusilə ―Geri qəbul müqaqvilə‖si ilə əlaqələndirilən viza sadələĢdirməsini ictimaiyyətə viza 
sərbəstliyi kimi təqdim olunan müqavilə əslində Türkiyənin AĠ-nın ortaq viza siyasətinə, yəni 
ġengenə daxil olmasını nəzərdə tutmur. Müqavilə türk vətəndaĢlarının viza alması zamanı asanlıq və 
tranzit keçidlərində sərbəstliyini nəzərdə tutur. Hərkəsin gözlədiyi kimi AĠ tamamilə qapılarını türk 
vətəndaĢlarına açmır və Avropa vətəndaĢlarının malik olduğu hüquqları türk vətəndaĢlarına tanımır. 
Bu səbəbdən ötrü Türkiyə minlərlə qaçqını AĠ-dan geri aldıqdan sonra AĠ-a daxil olacaq türk 
vətəndaĢlarına vizada asanlıq təmin edilməsinin xərcinin Türkiyə ödəməsi ehtimalı olduqca 
böyükdür. Məsələn, AĠ 2009 və 2010-cu illəridə Balkan ölkələrinin AĠ-nın ġengen ərazisinə gi-

riĢlərində viza Ģərtini ortadan qaldırmıĢ, amma Balkan ölkələrindən AĠ-a keçənlərə iĢ axtarma, yer-

ləĢmə və daimi yaĢayıĢ tanımamıĢdır. AĠ-nın Balkan ölkələrinə qoyduğu eyni qaydalar, Türkiyə üçün 
də keçərli olacaqdır. Hətta daha da məhdud (daraldılmıĢ) olmasını gözləmək olar. 

Həmçinin ekstradisiya sonrasında ortaya çıxan və ya çıxacaq olan maddi baxımından problemlər 
Türkiyə iqtisadiyyatına böyük miqdarda təsir etmə riski var. Müqaviləyə görə tərəflər maliyyə olaraq 
yalnız öz bölgələrindəki qaçqınlara dair xərclərə məsuliyyət daĢıyır. Türkiyə ilə AĠ-ı müqayisə 
etdiyimiz zaman Türkiyəyə daxil olan hər bir Suriya qaçqınına 28 üzvlü AĠ bir qaçqın qəbul 
edəcəkdir. Bu gün 28 üzvlü AĠ rahatlıqla bu bir nəfərin xərcini öz aralarında həll edərkən Türkiyə bu 
adamın təhsil, səhiyyə kimi digər ehtiyaclarını təkbaĢına öz büdcəsindən ödəmək məcburiyyətində 
qalacaq kimi görünür. Bu vəziyyət baĢda türk iqtisadiyyatı olmaqla Türkiyənin digər sahələrdəki sis-

temi əhəmiyyətli dərəcədə çətin vəziyyətdə qoyacaqdır. Mövcud vəziyyət Türkiyə baxımından 
əhəmiyyətli bir risk yaradır. 
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Türkiyəyə mənfi təsir göstərəcək digər bir məqam isə ―Geri qəbul müqaviləsi‖nə əsaslanaraq Tü-
rkiyəyə göndərilən qaçqınların xarakteri ilə bağlıdır. Suriya qaçqınlarının bir çoxu səriĢtəsiz, iĢləməyi 
sevməyən və fədakar olmayan adamlardır. AĠ qeyri-qanuni olaraq sərhədlərinə daxil olmuĢ bu insan-

lardan yalnız ixtisaslı Ģəxsləri alıb, iĢə yaramayan və təhsilsiz olanları isə Türkiyəyə ekstradisiya 
etməkdədir. Zaman keçdikcə bu səriĢtəsiz və təhsilsiz adamlar Türkiyədəki və ya baĢqa ölkələrdəki 
terror təĢkilatlarıyla əlaqə yaradıb Türkiyəyə qarĢı terror aktlarında ola bilmə ehtimalı vardır. Bu 
barədə tarixə baxsaq, 1980-ci illərdə Ġran-Ġraq müharibəsindən, 1991-ci il Körfəz müharibəsindən, 
2003-cü il ABġ-ın Ġraq əməliyyatından qaçıb Türkiyəyə sığınan on minlərlə miqrantın bu gün türk 
təhlükəsizlik sisteminə necə mənfi təsir göstərdiyini görmək mümkündür. Bu qaçqınlara bir də Suriya 
qaçqınlarının əlavə olunduğunu nəzərə alsaq, Türkiyədə təhlükəsizlik sisteminin necə bir risklə qarĢı-
qarĢıya qaldığını və ya nələrlə qarĢılaĢacağını təxmin edə bilərik. AĠ baxımından isə bu risk olduqca 
aĢağıdır, çünki AĠ qəbul etdiyi qaçqınları Ġttifaq üzvü olan müxtəlif ölkələrdə iĢlə təmin edərək 
təhlükəsizlik riskini çox aza endirir. (8, səh 92) 

Bu prosesdən ən qazanclı çıxan əslində Avropa Ġttifaqıdır, çünki AĠ ―Geri qəbul müqaviləsi‖ ilə 
birlikdə həm sərhəd təhlükəsizliyini təmin edəcək, həm də qeyri-qanuni miqrasiya və qaçqın prob-

lemlərini nəzarət altına ala biləcəkdir. Digər tərəfdən də AĠ Türkiyənin üzvlüyü qarĢısında daim irəli 

sürdüyü və bu səbəblərə görə də üzv qəbul edilməsi vaxtını uzadaraq siyasi, hüquqi və iqtisadi 
səbəbləri hələ də gündəmində saxlayır. Bu məsələlərdə AĠ üzvü ölkələr həmfikirdirlər. Türkiyə isə 
üzvlük ümidi ilə AĠ-nın tələblərinə cavab verməyə çalıĢmaqdadır. Üzv olma ümidi ilə Türkiyə AĠ-nın 
qaçqın böhranından xilas olmaq üçün hər cür yollara əl atdığı bu dövrdə üzvlük yolunda ən azından 
türk vətəndaĢlarının Avropaya vizasız səyahət etməsi üçün cəhdlər edir. Bu prosesdə Türkiyə vizasız 
səyahət və ―Geri qəbul müqaviləsi‖nin yaxĢı səslənən vədlərinə deyil, müzakirə prosesində mənfəət 
və zərərlərə fikir verməlidir. 
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TÜRKĠYƏNĠN SURĠYA SĠYASƏTĠ: ENĠġLƏR VƏ YOXUġLAR 

 

Suriya ilə 910 km-lik sərhəddi olan Türkiyənin bu ölkəyə dair siyasəti daima enişli və yoxuşlu 
olmuşdur.Son illərdə baş verən Suriya konflikti əsnasında da Türkiyə bu ölkəyə dair siyasətinə 
dəfələrlə dəyişikliklər etməli olmuşdur.Suriyada rejimin öz hakimiyyətini qoruya bilməsi və buradakı 
kürd qrupların hərbi və siyasi cəhətdən güclənməsi,Türkiyənin cənub sərhəddində yeni təhlükələr 
meydana gətirmiş və onu xarici siyasətinə düzəlişlər etməyə vadar etmişdir. 

Açar sözlər: siyasi reform,təhlükəsizlik zonası,kürd məsələsi,terrorla müharibə,Fərat  Qalxanı. 
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TURKEY’S SYRIA POLICY: THE UPS AND DOWNS 

 

Having 910-km long borders with Syria,Turkey‘s Syria policy was always accompanied by the 
ups and downs.During the Syrian conflict Turkey has changed its policy toward this country repeat-

edly.The protection of the dominance of  Syrian regime and the Kurdish gaining of a substantial pow-

er there,made Turkey‘s southern borders more dangerous and impelled it to change its policy toward 
Syria. 

Key words: political reform,safe zone,Kurdish issue,war against terrorism,Euphrates Shield. 
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Suriya konflikti dünyadakı bir çox regional və qlobal güclərin  mübarizə meydanına 
çevrilmiĢ,lakin heç Ģübhəsiz bu krizin ən ciddi nəticə və təsirləri Türkiyədə özünü 
göstərmiĢdir.Türkiyə bu krizə dinamik yanaĢmıĢ və ölkə krizin müxtəlif mərhələlərində müxtəlif 
taktika və prioritetlərə yönəlmiĢdir.Ümumiyyətlə,Suriya və Ġraqın ərazi bütövlüyü Türkiyə üçün ən 
vacib məsələlərdən biri olub,bu ölkələrdəki parçalanmanın Türkiyəni də parçalanma təhlükəsi ilə üz-

üzə qoyacağı hər zaman nəzərə alınmıĢdır.Türkiyənin Suriya siyasəti son vaxtlar ciddi dəyiĢiklik və 
transformasiyalarla müĢaiyət olunur.Bunun əsas səbəbi isə,Suriya konfliktinin Türkiyənin 
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təhlükəsizliyinə törətdiyi mənfi fəsadlardır. 
Xarici siyasətdəki bu dəyiĢikliklərin özünə də bir neçə dəfə düzəliĢlər edilmiĢdir. Əvvəla,Türkiyə 

Suriya siyasətinin miqyasını məhdudlaĢdırmıĢ,əsasən Ģimali Suriyaya fokuslanmıĢdır.Daha 
sonra,xüsusən də Rusiyanın Suriyaya hərbi müdaxiləsi və Hələbin itirilməsi ilə Türk xarici siyasəti 
Suriyada rejim-dəyiĢdirmək iddiasından  rejimdə-reformasiya gündəliyinə geri çəkilmiĢdir. 

 

Suriyada yeganə məqsəd: Rejimi dəyiĢmək 

Suriya krizinin baĢlanğıcında Türk xarici siyasətinin əsas istiqaməti Suriyanın bütün ərazisinə 
yönəlmiĢ və ölkə idarəçiləri bu konflikti çox bəsit formada qavramıĢdırlar.Belə ki,türk 
qərarvericilərinin qənaətincə ―Ərəb Baharı‖nın bir çox ərəb diktatorlarını devirdiyi kimi bu dalğa  
Suriyaya da yayılmalı və xalqın  üsyanı nətiəsində rejim dəyiĢikliyi baĢ verməli idi.Türkiyənin Suriya 
müxalifətinə verdiyi dəstəyin kökündə də rejimi dəyiĢmək məqsədi durudu. 

 

Təhlükələrin multiplikasiyası 
Lakin ,Suriya krizi davam etdikcə və uzandıqca daha çox hərbiləĢmiĢ və daha çox təhlükə 

meydana çıxarmıĢdır.2012-ci ilin ortasından baĢlayaraq,rejim güclərinin Ģimali Suriya qəsəbələrini 
tərk etməsi ilə,yaranan boĢluğu yerli Kürd partiyasi (PYD) və hərbi birləĢmələri(YPG) 
doldurmuĢdur.Lakin bu yeni təhlükə də Türkiyənin Suriya siyasətini dəyiĢməmiĢ,Suriyada rejimi 
dəyiĢdirmək əsas məqsəd olaraq qalmıĢdır.Belə ki,rejim dəyiĢikliyindən sonra kürd məsələsinin də 
asanlıqla həll olunacağına inanılmıĢdır. 

2014-cü ildən baĢlayaraq Suriya konfliktində mərkəzi rol alan ĠġĠD, Türkiyənin Suriya siyasəti 
üçün yeni təhlükə elementi olmuĢdur.Suriya və Ġraqda ĠġĠD-in sürətli qələbələri nəticəsində Suriya 
konfliktinin konsepsiyasında dəyiĢiklik olmuĢ,məsələ rejim dəyiĢikliyindən daha çox terrorla 
müharibə məsələsinə çevrilmiĢdir.Artıq ĠġĠD-lə mübarizə ABġ-ın və bir çox Qərb ölkələrinin xarici 
siyasət istiqamətinin əsas hissəsinə çevrilmiĢdir.Bu mübarizədə Suriyadakı Kürd təĢkilatı olan PYD-

nin də aktiv iĢtirak etməsi ona dünyada legitimlik və dəstək qazandırmıĢ və onun Ģimali Suriya 
ərazisinə yayılması Ankarada təhlükə zənglərinin çalınmasına səbəb olmuĢdur.2014-cü ilin 
Sentyabrında ĠġĠD-in Suriyadakı kürd Ģəhəri Kobanini tutması isə, Türkiyə kürdlərinin geniĢ 
mitinqləri ilə müĢaiyət olunmuĢ,bu zaman xeyli insan vəfat etmiĢ,beləliklə Türkiyənin bu mövzudakı 
qayğılarının nə dərəcədə haqlı olduğu ortaya çıxmıĢdır.Hətta Türk hökümətinin kürdlərlə apardığı 
sülh görüĢmələri də bu hadisə sonunda çökmüĢdür.Türkiyə hökümətinin Suriyaya bir neçə illik 
müdaxiləsinin qarĢılığında Türkiyə sərhəddində PKK ya geniĢ imkanlar açılmıĢ,Suriyada kürdlərin 
silahlı qanadı olan YPG Amerikanın və beynəlxalq koalisiyanın ĠġĠDə qarĢı  əsas partnyoru halına 
gəlmiĢdir. 

2015-ci ilin Sentyabrında DəməĢqdəki BƏƏS rejiminin müxalif qüvvələr tərəfindən devrilməsinə 
Rusiyanın bu ölkəyə birbaĢa hərbi müdaxiləsi və BəĢər Əsədi açıq formada dəstəkləməsi mane 
olmuĢdur.Türkiyənin hava sərhəddini pozan rus hərbi təyarrəsinin noyabrın 24-ü 2015-cı ildə 
vurulması ilə türk-rus münasibətləri son dərəcə gərginləĢmiĢ,Rusiya Türkiyəyə iqtisadi embarqo 

tətbiq etmiĢdir.Bununla birlikdə,Suriya konfliktinə yanaĢmada digər qlobal güc ABġ ilə də 
Türkiyənin ciddi fikir ayrılıqları mövcud idi.Bütün bunlar Türkiyənin bir müddət Suriya 
konfliktindən təcrid olunmasına və beləliklə kürd təĢkilatları və silahlı dəstələrinin Suriyanın 
Ģimalında möhkəmlənməsinə gətirib çıxarmıĢdır. 

 

Türkiyənin xarici siyasət prioritetlərini yeniləməsi 
Türkiyənin Suriyayadakı müharibə zamanı formalaĢan prioritetlərini bu cür sıralamaq olar: 
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1.Suriyanin Ģımalında Türkiyəyə bitiĢik ərazidə PYD baĢçılığındakı kürd idarəçiliyinin 
formalaĢmasını əngəlləmək. 

2.ĠġĠD-i öz sərhədlərindən uzaqlaĢdırmaq. 
3.Suriyada BəĢər Əsəd rejimini devirmək. 
Lakin baĢ verən hadisələrin  bu üç məqsədi birlikdə həyata keçirməyin qeyri-mümkün olduğunu 

ortaya çıxarması ilə Türkiyə bu ölkədəki prioritetlərinə yenidən baxmalı olmuĢdur.Kürd məsələsini 
bu ölkədəki siyasət gündəliyində ən baĢa alan Türkiyə höküməti rejim dəyiĢikliyi mövzusunda 
müvəqqəti də olsa geri çəkilmiĢdir.Bu qərarın alınmasında Rusiya və Ġranın rejimə ciddi dəstəyi və 
bunun nəticəsində Hələb Ģəhərinin yenidən rejim qüvvələrinin əlinə keçməsinin də böyük payı 
var.Hadisələrin yenidən oxunması ,prioritetlərin yenidən müəyyənlənməsi,Türkiyənnin Suriyadakı 
Fərat Qalxanı əməliyyatlarının da arxa planını hazırlamıĢ və bu uğurlu hərbi əməliyyat Türkiyənin 
regional siyasətdə ortaya qoydugu ən aktif fəaliyyət olmuĢdur.Fərat Qalxanı əməliyyatının hərbi 
məqsədi ĠġĠDi Türkiyə sərhədlərindən uzaqlaĢdırmaq olsa da,strateji məqsədi PYDnin bu ərazilərə 
yayılmasının və burada qazandığı uğurların qarĢısını almaq idi.Türkiyənin  Rusiya ilə yenidən 
yaxınlaĢması,eləcə də regionda Ġranın maraqları ilə hesablaĢması da bu əməliyyatı 
asanlaĢdırmıĢdır.Lakin eyni zamanda bu əməliyyatın gediĢində Rusiya və Ġranın siyasət və 
strategiyalarının hesaba alınması əməliyyatı bir qədər kövrək hala gətirmiĢdir. 

 

Rejim reformu yoxsa “vəziyyəti qurtarmaq” 

2016-cı ilin iyulunda Türkiyədə baĢ vermiĢ çevriliĢ cəhdindən sonra ABġ-ın  Gülənin 
ekstradisiyasını rədd etməsi,eləcə də NATO müttəfiqi olmasına baxmayaraq YPG ilə sıx 
əməkdaĢlığı,Türkiyəni ABġ-dan ―icazəsiz‖ xarici siyasət xəttinə sövq etmiĢ və onu Rusiya ilə 
yaxınlaĢdırmıĢdır.2017-ci ilin yanvarında   Rusiya,Türkiyə və Ġranın təĢkilatçılığı ilə Astanada 
danıĢıqlar prossesi baĢladılmıĢ və ilk dəfə olaraq Suriyadakı iqtidar və müxalifət bir araya gəlmiĢ və 
müzakirələr aparılmıĢdır.Lakin bu danıĢıqların da real bir nəticəsi olmamıĢdır.Türk-rus münasi-
bətlərində yenidən ―istiləĢmə‖ və Astana prossesi nəticəsində,Türkiyənin Suriya siyasətinin gündəliyi 
rejim dəyiĢikliyindən rejim-reformuna təkamül etmiĢdir.Lakin Rusiyanın  baĢçılığı altında  aparılan 
bu siyasi proseslərin əsas məqsədi artıq mümkünsüz görünən rejim-reformu məsələsini də arxa plana 
atmıĢ və indi Türkiyə üçün həyati məsələ Suriya  müxalifəti üçün ―vəziyyəti qurtaran‖ tədbirlər 
həyata keçirmək olmuĢdur. 

 

Qayğılı məqamlar: Konstitusiya layihəsi və təhlükəsizlik zonası 
Rusiya, Ġran və Türkiyənin  Suriyada ortaq siyasi çözüm axtardığı dönəm ABġ-da Obama admin-

istrasiyasının Tramp administrasiyası ilə əvəzləndiyi dönəmlə üst-üstə düĢmüĢdür.Türkiyənin ĠġĠDlə 
mübarizədəki fəallığı və bu münasibətlə Trampın seçki kompaniyası zamanı Türkiyəylə bağlı müsbət 
fikirlər bildirməsi,türk idarəçilərdə Trampın prezidentliyi zamanı onun PYD-Türkiyə ziddiyyətində 
Türkiyənin lehinə qərarlar verəcəyinə dair xam bir gözlənti yaratmıĢdır.Lakin tezliklə bunun doğru 
olmadığı ortaya çıxmıĢ,hətta Trampın prezidentliyi zamanı kürd təĢkilatları və yaraqlılarına dəstək 
daha da artmıĢ,onlara 3000 yük maĢınıyla dolu silah-sursat verilmiĢdir.Tramp dövründə ABġ-ın Suri-
ya siyasətinin əsasən ĠġĠD-lə mübarizəylə məhdudlaĢdırılması, hətta bu mövzuda Rusiya və BəĢər 
Əsədlə birgə iĢləniləbiləcəyinin vurğulanması Türkiyəni regionda təkləmiĢ və onu yeni arayıĢlara 
yönəldmiĢdir.Ankara artıq bu məsələdə Rusiya və Ġranla əməkdaĢlığa üstünlük vermiĢdir. 

Astana görüĢmələri ərəfəsində iki məsələ Türkiyədə xüsusi qayğı yaratmıĢdır: Birincisi görüĢ 
zamanı Rusiya tərəfindən iĢtirakçılara təklif olunan konstitusiya layihəsi idi hansı ki daha sonralar 
Moskvada davam etdirilən bu görüĢmələrə PYD ünsürləri də qatılmıĢdır.Bu konstitusiya layihəsinin 
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müəyyənedici xarakteri isə hakimiyyət bölgüsü və etnik və dini azlıqlara siyasi və kimlik haqlarının 
tanınması idi.Bu isə istər-istəməz PYD-nin legitimləĢməsinə və onun hakimiyyətdə təmsil olun-

masına yol açdığından Türkiyə tərəfindən soyuq qarĢılanmıĢdır. 
Ikincisi isə,ABġ prezidenti Donald Trampın təklif etdiyi təhlükəsizlik zonası idi.Əvvəllər bu 

məsələdə xüsusi aktivlik nümayiĢ etdirən, illərlə belə bir zonanın yaradılması uğrunda çalıĢan Türki-

yə Trampın təklifindəki təhlükəli məqamları sezdikdən sonra məsələyə Ģübhə ilə yanaĢmıĢdır.Belə ki 
təhlükəsizlik zonasının ərazisi və orada yaĢayanların əsasən kürd qruplar olması Türkiyə 
hökumətində haqlı olaraq suallar yaratmıĢ və onun yaddaĢını təzələmiĢdir.Məlumdur ki,1990-cı ildə 
ABġ baĢçılığındakı koalisiya tərəfindən Ġraqda müharibə aparılan zaman Ģimali Ġraqda uçuĢa yasaq 
bölgənin yaradılması,bugünkü Kürdüstan Regional Hökümətinin ortaya çıxmasına səbəb 
olmuĢdur.Suriyada da eyni ssenarinin təkrarlanabiləcəyindən ehtiyat edən Türkiyə bu təklifi də xoĢ 
qarĢılamamıĢdır. 

 

Nəticə 

Ərəb baharı dövründə ortaya çıxan Suriya konfliktinə Türkiyənin biganə qalmaması təbi-

idir.BaĢda suriyalı qaçqınlar məsələsi olmaqla bu krizin nəticələri Türkiyəyə birbaĢa və ya dolayı yol-

la təsir etməkdədir.Türkiyənin krizin həllinə istiqamətlənmiĢ Ərəb dövlətləri ilə və sonralar Rusiya və 
Ġranla apardığı diplomatik görüĢmələri olduqca əhəmiyyətlidir.Lakin Suriya konfliktinin baĢlandığı 
vaxtdan etibarən Türkiyə bəyanatları və fəaliyyətləri ilə əsasən bu krizin həllinin yox,problemin 
tərəfdarı halına gəlmiĢdir.Suiya konflikti ilə yaxın ġərqdə daha da dərinləĢən sünni-Ģiə gərginliyində 
Türkiyənin sünni blokun tərəfi olduğu görüntüsü yaranmıĢdır.Türk qərarvericiləri Suriya krizinin re-

gional və beynəlxalq bir anlaĢmazlığa çevriləbiləcəyini proqnozlaĢdıra bilməmiĢ,Əsəd rejiminin 
güclü bir xarici dəstək alaraq öz hakimiyyətini saxlayacağını təxmin etməmiĢdir.Bunun nəticəsində 
Türkiyə bu konfliktin davam etdiyi illərdə bir neçə dəfə Suriya siyasətinə yenidən baxmalı və dəyiĢi-
kliklər etməli olmuĢdur. 

Türkiyə Suriya krizində mövcud imkanlarının üzərində məsuliyyət almaqdan çəkinməli,bu kon-

fliktin idarə olunmasında Qərbdəki müttəfiqləri və NATO ilə birlikdə hərəkət etməlidir.Suriya ilə 
savaĢa girməkdən boyun qaçırmalı,Əsədin devrilməsinə istiqamətlənmiĢ hər hansı xarici müdaxilə 
zamanı isə sadəcə logistik və humanitar dəstək təklif etməlidir.Türkiyə PKK və PYD-nin Ģimali Suri-
yadakı fəaliyyərlərini diqqətlə təqib etməli,lakin buradakı kürd əhalisinə düĢmən 
kəsilməməlidir.Ankara Suriyanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməli və bunun uğrunda Əsədlə də 
danıĢıqlardan çəkinməməlidir. 
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SOSĠAL MEDĠADA ETĠK QAYDALAR 

 

Sosial mediada da ənənəvi mediada olduğu kimi bir çox etik qayda pozuntuları ilə rastlaşırıq. Bu 
etik pozuntular müxtəlif formada qarşımıza çıxır. Araştırmanın məqsədi sosial mediada 
rastlaşdığımız etik pozuntuları təhlil etmək, bu sahəni tənzimləmək üçün hazırlanmış etik qaydaların 
önəmini incələməkdir. 

Məqalədə ilk olaraq texnologiyanın inkişafının media sahəsində yaratdığı dəyişikliklərdən bəhs 
edilmiş, sosial medianın xüsusiyyətləri ətraflı şəkildə sadalandıqdan sonra burada rast gəlinən etik 
pozuntular ətraflı şəkildə şərh olunmuşdur. Daha sonra isə sosial mediada, ümumilikdə isə internetdə 
riyaət edilməsi vacib olan etik qaydalar müxtəlif mənbələrə istinad edilərək tətqiq edilmişdir. 

Açar sözlər: sosila media, etika, yeni media, internet, jurnalistika 
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ETHICAL RULES IN SOCIAL MEDIA 

 

Like in traditional media, we see many ethical violations in social media, too. These ethical vio-

lations exist in different forms. The aim of the research is to study the ethical violations of social me-

dia, and analyse the ethical rules which are made to regulate this area. 

Firstly, the effects of technological developments on social media have been discussed, and after 

representing the characteristics of social media, ethical violations have been commented in detail. 

Then, important ethical rules of social media and internet, in general, have been investigated, refer-

encing to various resources. 

Keywords: social media, ethics, new media, internet, journalism 

 

Texnolgiyanın inkiĢafı özü ilə bərabər müxtəlif yeniliklər və dəyiĢikliklər də gətirmiĢdir. Ġnternet 
çox qısa bir zamanda bu dəyiĢikliyin simvolu olmuĢ, 1990-cı illərdən etibarən bütün dünyaya 
damğasını vurmağa baĢlamıĢdır. Çünki internet məlumata asan, ucuz, sürətli, təhlükəsiz çatmağın və 
onu paylaĢmağın ən əsas yoludur. Ġlk dəfə ABġ Müdafiə Nazirliyinin hərbi layihəsi olaraq  yaradılan 
internet günümüzdə insanların məlumat paylaĢması üçün müraciət etdiyi ən önəmli mənbə halına 
gəlmiĢdir (2). Bunula yanaĢı internet insanların yaĢayıĢ tərzini də dəyiĢmiĢdir. Digər ünsiyyət va-

sitələri ilə müqayisə edilməyəcək zənginlikdə bir kütləvi informasiya vasitəsi olmaq özəlliyinə sahib 
olan internet, fərdi kompüterlərin istifadəsinin yayılması ilə nəhəng virtual Ģəbəkələri, virtual 
kütlələri, virtual camaat nümunələrini ortaya çıxarmıĢ, öz mədəniyyətini yaratmıĢ və eyniylə özündən 
öncəkilər kimi yeni bir yaĢayıĢ tərzini formalaĢdırmıĢdır (7). Ġnsanlar artıq bütün duyğularını, 
düĢüncələrini, xatirələrini saxlaya biləcəyi, bunları yenidən istifadə edə biləcəyi, yeni mütaliələr 
edərək düĢündüyünü və hiss etdiyini ötürə (paylaĢa) biləcəyi, baĢqalarının nə söylədiyini qeyd edib 
istifadə edə biləcəyi, birgə yaĢayıĢın paylaĢmağa söykənən quruluĢundan müxtəlif formalarda 
yararlana biləcəyi bir vasitəyə-mühitə də sahib olmuĢdur (11). Təbii ki, bütün bunlar Web 2.0 
texnologiyası sayəsində reallaĢmıĢdır. Web 2.0 ənənəvi media mərhələsinin sonu, yeni media 
mərhələsinin isə baĢlanğıcıdır. Web 2.0-dan öncəki dönəmdə media, bir neçə böyük media qrupunun 
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inhisarında olan və tək istiqamətli bir ünsiyyət vasitəsi olaraq həyatımızda yer alırdı. Bir media isteh-

lakçısı olaraq sadəcə bizə təqdim olunan müxtəlif, ancaq məhdud variantlardan bir və ya bir neçəsini 
seçə bilir və bizim üçün bu böyük qruplar tərəfindən hazırlanmıĢ, üzərində hər hansı bir idarəedici 
funksiyamızın olmadığı matrealları istifadə edə bilirdik (8). Web 1.0 olaraq xarakterizə edilən web 
saytlarındaki əsas məqsəd, sadəcə istifadəçiyə məlumat təqim etmək idi. BaĢqa bir sözlə web 

dizayner saytı hazırlayır və yayımlayır, istifadəçilər isə bu sayta daxil olub məlumatı sadəcə oxuya 
bilirdilər. Burada istifadəçinin matreallara əlavələr edə bilmək kimi haqqı yox idi. Yəni istifadəçinin 
passiv bir rolu vardı (9). Bu gün isə web 2.0 sayəsində hər bir fərd daha öncə yayın-nəĢr inhisarını 
əlində saxlayan qruplardan tamamilə müstəqil olaraq, sərbəstcə öz matreallarını yarada bilir, bunu 
istədiyi Ģəkildə yayımlaya bilir və yenə istədiyi Ģəxslərlə paylaĢa bilir.  Qısacası, insan düĢüncəsi za-

manın və məkanın cızdığı sərhədlərin kənarına keçmək üçün gərəkli maddi bir mühitə, Ģəraitə 
qovuĢmuĢdur (11). Bu mühit özü ilə bərabər həm də yeni vətəndaĢlıq anlayıĢını gətirmiĢdir. XXI 
əsrdə Ġnternetlə (Net), digər deyimlə, qlobal kompüter Ģəbəkəsi ilə sadə, normal ölkə vətəndaĢlığının 
yanında NetdaĢlığa (Netzens) da keçilmiĢdir. Artıq internet ilə maraqlanan hər kəs ―qlobal kənd‖in 
vətəndaĢıdır. Dolayısı ilə virtual aləmdəki hər kəs bu dünyanın bir vətəndaĢıdır. Fiziki olaraq hər 
hansı bir ölkədə yaĢamamağımıza baxmayaraq, yaĢadığımız bu coğrafi yerə asılı qalmadan beynəlx-

alq kompüter Ģəbəkəsi ilə dünyanın hər ölkəsi və coğrafi bölgəsi ilə ünsiyyət qura bilirik. Virtual 
aləmdə coğrafi uzaqlıq önəmli olmayıb hər internet istifadəçisi, eyni aləmin bir üzvü mövqeyindədir. 
Virtual dünyadaki hər Net-daĢa qonĢu olaraq yaĢayırıq. Coğrafi uzaqlıq eyni virtual mühitdə olmaqla 
ortadan qalxmaqdadır (5). 

Artıq hara gediriksə gedək, yanımızda ünsiyyət qurmağa imkan verən mobil telefonlar sayəsində 
əlaqə yarada biləcəyimiz və anında məlumat əldə edə billəcəyimiz bir mühitə sahibik. Sosial media 
olaraq adlandırılan və ənənəvi medianın tam tərsinə, adi fərdlərin də aktif iĢtirakını təmin edən bu ye-

ni məcradaki ünsiyyət mühitində hər Ģey çox daha fərqli və sürətli bir Ģəkildə reallaĢmaqdadır (3). 
Sosial media terminin ilk hissəsi olan ―sosial‖, biz insanların digər insanlarla əlaqə qurmaq 
ehtiyacımızı ifadə edir. Ġnsanlıq tarixinin baĢlanğıcından etibarən bu ehtiyac fərqli formalarda 
ödənmiĢdir. Fərd düĢüncə, fikir və təcrübələrini öz evindəki kimi rahatça bölüĢə biləcəyi, eyni fikirə 
sahib insanlara yaxın olma ehtiyacı hiss edir. Terminin ikinci hissəsi olan ―media‖ isə fərdlərin bir-
birləri ilə əlaqə qurmaq üçün istifadə etdikləri mühit mənasına gəlir (7). Burdan da belə bir nəticəyə 
gəlirik ki, sosial media insanların bir-biri ilə əlaqə qura bildiyi bir mühitdir. 

Sosial medianın özəlliklərini 5 baĢlıq altında xarakterizə edə bilərik: 
1. ĠĢtirak. Sosial media, ünsiyyət qurulan insanların geri cavab göndərməsini və lazımi töhfələr 

verməsini asanlaĢdırır. Media ilə auditoriya arasındaki xətti incəldir, himayəçilyi istifadəçinin xid-
mətinə verir. 

2. Açıqlıq. Məlumatların əldə edilməsi və istifadəsində maneələr mümkün olduğu qədər aradan 
qaldırılmıĢdır. Ġstifadəsi son dərəcə açıq və rahatlaĢdırılmıĢdır. 

3. QarĢılıqlı söhbət. Ənənəvi media daha çox tək istiqamətli bir ünsiyyət ehtiva edir. Klassik 
kütləvi informasiya vasitələrində geri cavab göndərilməsi çətindir və vaxt alır. Buna qarĢlıqlı olaraq 
sosial media fərdlərə iki istiqamətli ünsiyyət, rahat və vaxtında geri cavab vermək imkanı təmin edir. 

4. Birgəlilik. Sosial media, cəmiyyətin  əlaqəli mövzu ilə bağlı təsiredici bir Ģəkildə ünsiyyət 
qurmasına Ģərait yaradır. 

5. Əlaqəlilik. Bir çox sosial media əlaqəlidir (3). Müxtəlif saytlara, mənbələr və insanlara link 
verilir. 

Göründüyü kimi yeni media ənənəvi mediadan fərqli olaraq istifadəçilərə bir çox imkanlar təklif 

edir. Lakin ənənəvi mediada olduğu kimi yeni mediada da etik problemlər mövcuddur. Eika kəliməsi 
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ərəb mənĢəli olub mənası ―Müəyyən bir dönəmdə, müəyyən insan qrupları tərəfindən mənimsənmiĢ 
olan, fərdlərin bir-biri ilə əlaqələrini tənzimləyən mənəvi davranıĢ qaydalarının və qanunlarının 
məcmuəsidir‖ (1). Bir əxlaqi hərəkət nəzəriyyəsi olan etika...əxlaq anlayıĢından hərəkət edərək bir 
hərəkət və davranıĢın anlamını inkiĢaf etdirir. Ancaq bu hərəkət subyektiv, keyfi, təsadüfi bir 
istəmənin deyil, tənqidi bir məsafədən özünü müstəqilcə müəyyənləĢdirən və digərinin müstəqilli-
yinə, sərbəstliyinə görə öz müstəqilliyinə sərhədlər qoyan bir iradənin hərəkətidir. Dolayısı ilə etika 
və azadlıq anlayıĢı  bir-biri ilə yaxından əlaqəlidir (12). Təbii ki, sərbəst düĢünə və ya hərəkət edə 
bilmədiyimiz bir yerdə etika da kölgədə qalacaqdır. 

Jurnalistlər üçün bəzi əsas etik qaydalar vardır. Doğruluq və həqiqəti söyələmək, digər Ģəxslərin 
haqlarına hörmət və cəmiyyətin yaxĢılığını güdmək kimi. Bu qaydalar eyni zamanda vətəndaĢ jurnal-

istikası üçün də əsasdır (4). Media etikası araĢtırmaları ilə tanınan John Pavlik iki cür etik problem 
olduğunu söyləyir. Bunlardan birincisi, ―davranıĢı həyata keçirməkdən meydana gələn xətalar‖dır. 
Ġkincisi isə, edilməsi gərəkən davranıĢlara iĢarə edən ―davaranıĢı həyata keçirməməkdən meydana 
gələn xətalar‖dır. Pavlik yeni medianı istifadə edən vətəndaĢ jurnalistlərin və profisanalların 
etməməsi gərəkən ―davranıĢın həyata keçirilməsindən doğan xətalar‖a: kopyalama, istifadə etdiyi 
xəbər qaynağını, istinadı və ya hekayəyi uyudurmaq, ĢiĢirdilmiĢ baĢlıqlar istifadə etmək, mobil tele-

fon nömrələrini icazə olmadan toplamaq və istənməyən zənglər etmək, xəbər qaynaqlardan hədiy-

yələr qəbul etmək kimi davaranıĢları nümunə göstərir. DavranıĢın həyata keçirilməməsindən mey-

dana gələn xətalar isə jurnalistlərin etməsi gərəkən, ancaq həyata keçirmədiyi Ģeylərdir. Məsələn, bəzi 
Ģəxslərə istənilməyən sualların verilməsindən qorxulması kimi (4). 

Günümüzdə ən çox etik problemlərin yaĢandığı virtual məkanlardan bir də sosial mediadır. So-

sial mediada ən çox qarĢılaĢdığımız etik problemlərə aĢağıdakıları misal göstərə bilərik (14): 
ġəxsi həyatın gizliliyi. ġəxsi həyatın gizliliyi hüququ sosial mediada müxtəlif formalarda po-

zulmaqdadır. Bu pozuntular: Audio və viziual matreal paylaĢımı, etiketləmə özəlliyinin istifadəsi və 
ya paylaĢımların icazə olmadan ötürülməsi və s. kimi xarakterizə oluna bilər. 

Matrealın əsl mənbəsinin göstərilməməsi. ġübhəsiz ki, intertetdə və sosial mediada yayım edən 
bir sayt baĢqa bir saytdaki məlumatın dövrülüyünü artırmaq məqsədi ilə onu təkarar yayınlaya bilər. 
Ancaq söhbət gedən məlumatın istinad edildiyi mənbənin göstərilmədən yayınlanması plagiatın sosial 
media mühitində ən sıx görülən formasıdır. 

Müəllif, patent haqları. BaĢqa bir Ģəxs və ya qrumun əməyi ilə qazanc əldə etmək oğurluq və ya 
haqsız qazanc olaraq xarakterizə edilir. Və bu vəziyyət həm kommersiya, həm də etik baxımından 
problemlidir. 

Hazırlanan matrealların tam hazır olmadan və doğruluq dərəcəsi təyin edilmədən yayılması. 
Ənənvi media üçün əsas olan ―xəbərin/hadisənin doğruluğunu təyin etmək‖ sosial media üçün də 
əsaslılığını qorumaqdadır. Ġstifadəçilər eĢitdikləri xəbərin doğruluğunu yoxlamadan, araĢtırmadan 
paylaĢırlar. Beləliklə də, məlumat kirliliyi ortaya çıxır ve etik problemlərlə üzləĢilir. 

ġəxsi məlumatların təhlükəsizliyinin təmin edilə bilməməsi. Texnologiyanın gətirdiyi 
dezavantajlardan biri də məlumatların təhlükəsiz bir Ģəkildə saxlanmaması və hər hansı bir Ģəkildə 
baĢqasının əlinə keçə bilməsi ehtimalıdır. Sosial media mühitində paylaĢılan məlumatlar, Ģəxsi 
məlumatlardan ibarət bir məlumatlar bazası yaradılacaq qədər ola bilər. 

Məlumat bazası. ġirkətlər məhsularını daha yaxĢı sata bilmək üçün istifadəçilərin Ģəxsi məlu-

matlarını toplayıb, onları müəyyən xüsusiyyətlərinə görə qruplaĢdırırlar. Bununla bərabər istehlakçı 
internetdə bir səhifəyə girib  alıĢ-veriĢ etdiyində özü haqqında digital bir iz buraxır. Ancaq Ģirkətlər 
təkcə alıĢ-veriĢ zamanı Ģəxslərin məlumatlarını toplamır, eyni zamanda istifadəçilərin hansı saytlara 
girdiklərini, sosial Ģəbəkələrdə nələrdən xoĢlandıqlarını, hansı mövzuları təqib etdiklərini, e-
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poçtlarında hansı kəlimələr istifadə etdiklərini təqib edərək bu istifadəçilərə görə marketinq strate-

giyası inkiĢaf etdirirlər. Bu toplanan istifadəçi məlumatlarını təkcə özləri üçün istifadə etmir, eyni 
zamanda istiadəçinin məlumatı və icazəsi olmadan baĢqa Ģirkətlərə satırlar. 

Digital nəzarət faktı. Sosial mediada edilən hər Ģey digital olaraq nəzarət altında saxlanılır. 
Xəbər və kommersiya xarakterli informasiya sərhədlərinin qeyi-müəyyənləĢməsi. Sosial media 

ilə birlikdə xəbər və reklam anlayıĢları da iç-içə keçmiĢdir. Sosial mediada reklamların televiziyada 
olduğunun əksinə, ümumi bir kütləyə çatdırılmasın yerinə, xüsusi özəllikləri ilə tanınan müəyyən 
Ģəxslər ya da qruplara çatdırılması mümkündür. Bu məqamda istifadəçilərin maraqlarını müəyyən 
reklamlara çəkə bilmək üçün çox vaxt reklamların xəbər kimi təqdim olunduğu müĢahidə olunur. 

Sıxlıqla istifadə oluna reklam matrealları. Sosial mediada reklamlar, ənənəvi media ilə 
müqayisədə çox daha rahat və hər hansı bir qayda olmadan yayınlana bilir. Ənənəvi mediada reklam 
yayınlamaq müəyyən qaydalar çərçivəsində həyata keçirilir, sosial mediada isə bu vəziyyət 
dəyiĢmiĢdir. Ġstifadəçi daim reklam xarakterli matreallara məruz qalmaqda və istədiyi məlumata 
çatmaq və ya istədiyi səhifəyə gələ bilmək üçün reklama baxmaq məcburiyyətindədir. 

Aldadıcı etiketləmə və adlandırma. Kommersiya tipli web saytların əsas gəlir qaynaqları reklam-

lardır. Belə olan halda  reklamları daha çox internet istifadəçisinə çatdıra bilmək web saytın və sosial 
medianın əsas məqsədlərindən biri halına gəlmiĢdir. Bu məqsədə çata bilmək üçün sosial mediada bir 
çox hallarda bilərəkdən səhv etiketləmə və adlandırmadan istifadə edilir. 

Nifrət xarakterli  ifadələrin mövcudluğu. Nifrət xarakterli ifadələrin yer aldığı mesajların 
xüsusiyyətlərini aĢağıdaki Ģəkildə sadalamaq olar: 

The Powerful Menace Hallmark-Güclü təhdid xüsusiyyəti: Hədəf qrup, güclü bir təhdid olaraq 
təsvir ediməkdə, cəmiyyətdəki baĢlıca quruluĢları idarəsi altına almaqda və digərlərini dolanĢıq, 
təhlükəsizlik, ifadə azadlığı və ümumi xoĢbəxtlik və rifahdan məhrum etməkdədir. 

The True Story Hallmark-Real hekayə xüsusiyyəti: Mesajlarda real hekayələr, xəbərlər, referans-

lar və hörmətli mənbələr istifadə edilərək hədəf qruplarla bağlı neqatif ümumiləĢdirmələr 
aparılmaqdadır. 

The Predator Hallmark-Dağıdıcı xüsusiyyəti: Hədəf qrup olaraq uĢaqlar, yaĢlılar və müdafiəsiz 
olanlar təsvir edilir. 

The Cause of Society`s Problems Hallmark-Cəmiyyətdəki problemlərin səbəbi: Hədəf qrup 
cəmiyyətdəki və dünyadaki mövcud problemlər üçün günahlandırılır. 

The Dangerous or Violent by Nature Hallmark-Təhlükə ya da Ģiddət: Hədəf qrup 
doğuĢdan/təbiəti belə olduğu üçün təhlükəli ya da hirsli olmaqda günahlandırılır. 

The No Redeceming Qualities Hallmark-Öhdəlikləri yerinə yetirməmək: Mesajlar, hədəf qrupun 
öhdəlikləri yerinə yetirəcək xüsusiyyətdən məhrum olduğu və pis olduğu mesajını yaymaqdadır. 

The Banishment Hallmark-UzaqlaĢdırma/sürgün xüsusiyyəti: Mesajlar, bu qrupun insanlardan 
uzaqlaĢdırılması, ayrı tutulması və yox edilməsini təmin etdikləri vaxt digərlərinin bu qrupun 
verəcəyi zərərdən azad olacağını yayarlar. 

The Sub-human Hallmark-Qeyri-Ġnsani xüsusiyyət: Hədəf qrup müqayisələr; heyvanlar, 
həĢaratlar və digər zərərli maddələrlə əlaqələndirilmə yolu ilə insanlıqdan çıxarılır. 

The Ġnflammatory Laguage Hallmark-QızıĢdırıcı dil xüsusiyyəti: Mesajlarda qızıĢdırıcı və 
alçaldıcı bir dilin həddindən artıq nifrət və alçaldılma üçün istifadəsi halıdır. 

The Trivialising or Celebration of Past Tragedy Hallmark-KeçmiĢ bir faciənin 
önəmsizləĢtirilməsi ya da qeyd olunması xüsusiyyəti: Mesajların, hədəf qrupun üzvlərini xarakterizə 
edən keçmiĢ faciə ya da zülmü önəmsizləĢtirməsi ya da qeyd etməsi vəziyyətidir. 

The Call to Violent Action Hallmark-ġiddətə çağırıĢ xüsusiyyəti: Mesajlarda hədəf qrupa qarĢı 
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hərəkətə keçmək üçün çağrıĢın edilməsidir (6) . 
Nifrət xarakterli ifadələrin yer aldığı sosial media nümunələrindən ən geniĢ yayılmıĢı 

YouTubedur. Qaranlıq bir gələcəyi əvvəlcədən xəbər verən və ―Ġl XXXX‖ Ģəklindəki videolar özəlli-
klə Avropada çox yayılmıĢdır. Orta ġərq və Afrikadan gələn immiqrantaların, müsəlmanların, ya da 
qaraçıların ―ağ‖ Avropayı yox edəcəyini iddia edən və ―Ġrqinə sahib çıx‖ mesajı verən bir çox video-

lar yer almaqdadır (6). 
Troll faktı. Diqqət edilməsi gərəkən fərqli bir istifadəçi növü isə internet trolləridir. Troll internet 

vasitəsilə edilməyə çalıĢan hər hansı müsbət bir hərəkətə ―qəsdən və məqsədli‖ olaraq mane olmağa 
çalıĢan istifadəçidir. Trolun mənası Vikipediyaya görə Skandinaviya foklorunda div və ya cücə olaraq 
rəsm edilən, mağaralarda yaĢayan əfsanəvi, çirkin bir varlıqdır. Müasir uĢaq hekayələrində, əsasən, 
körpülərin altında gözləyən, yolçuları müxtəlif iĢlərlə məĢğul edən və ya xərac kəsən xarakter olaraq 
rəsm edilir (8). Erin Buckelsin rəhbərliyi ilə elm adamlarının apardığı araĢdırmada, trollərin müalicə 
olunması gərəkən ciddi bir psixoloji xəstəliklərə sahib olduğu irəli sürülür. AraĢdırmada trollük ―so-

sial bir Ģəbəkə üzərində müəyyən bir məqsəd olmadan aldadıcı, dağıdıcı və ya qarıĢıqlığa yol açacaq 
davranıĢ nümayiĢ etdirmək‖ olaraq ifadə edilir. AraĢdırmaçılar bu davranıĢları həyata keçirən 
Ģəxslərin psixologiyada  ―Dark Tetrad‖ adı verilən bir Ģəxsiyyət pozğunluğuna sahib olduğunu qeyd 
edirlər (13). 

Ümumi əxlaqa zidd matrealları hazırlamaq və yaymaq. UĢaq və gənclərin də yeni media 
mühitində ola biləcəyi göz ardı edilərək həm onların fiziki, psixoloji və cinsi inkiĢafını mənfi yöndən 
təsirləndirəcək, həm də ümumi əxlaq qaydalarına uyğun gələməyən paylaĢımların edilməsi ən önəmli 
etik pozuntular arasındadır. 

Anonimlik faktı. Anonimlik faktına saxta profil istifadəçisi də deyilə bilər. Ġstifadəçilərin saxta 
profil hazırlayaraq sosial mediada hesab açması, sərbəst fikir alıĢ-veriĢində olması, müzakirələrə 
qatılması, müxtəlif hərəkat və təĢkilatlara dəstək verməsi mümkündür. 

Dil faktı. Ġstifadəçinin müxtəlif özəllikləri və hər təbəqən istifadəçinin sosial media mühitində 
olması səbəbi ilə dilin istifadəsi mövzusunda problemlər yaĢanır. Dili istifadə edən fərdlərdir və so-

sial mediada istifadə edilən mənasız qısaltmalar, xarici terminlər istifadəçilər tərəfindən yaradılır, bu 

da dilin korlanmasına səbəb olur. 
Ənənəvi mediada media etikasını tənzimləmək üçün bir çox qaydalar və kodekslərlə yanaĢı, 

özünütənzimləmə mexanizması da mövcuddur. Mətbuat azadlığını qorumaq və ictimaiyyətin 
təhlükəsizliyini sarsacak davranıĢlara mane olmaq üçün inkiĢaf etdirilən və öz-özünü tənzimləməyə 
imkan verən quruluĢlardan baĢlıcaları etik komitələr, ombudsman, mətbuat Ģuraları və mediya müĢa-

hidə evləridir. 
Ġnternetdən istifadəni tənzimləyən qaydalar toplusuna isə ―netiket‖ deyilir. ―Netiket‖ iki sözün – 

―net‖ və ―etiket‖ sözlərinin birləĢməsindən yaranıb. ―Net‖ anlaĢıldığı kimi ―Ģəbəkə‖ anlamı verir, 
―etiket‖ isə ümumiləĢdirilmiĢ Ģəkildə davranıĢ qaydaları toplusudur.  Belə olduğu halda ―netiket‖ 
Ģəbəkədə davranıĢ qaydaları toplusu kimi anlaĢılır. ―Netiket Usenet, xəbər göndəriĢləri, bloglar, fo-

rumlar və s. Ģəbəkələr üzərində ünsiyyət mədəniyyətini tənzimləyən ictimai razılaĢma toplusudur‖ 
(15). 

Ġnternetdə etik məslələri tənzimləmək üçün bir sıra addımlar atılmaqdadır. Bunlardan biri də 
1985-ci ildə Kompüter Etikası Komissiyası tərəfindən yaradılan Kompüter Etikası Ġnstitutudur (CEI). 
Bu Ġnstitun kampüter istifadəsi ilə bağlı yayımladığı on əmr vardır: 

 Kompüteri baĢqa insanlara ziyan vermək üçün istifadə etməyin; 
 BaĢqa insanların qovluqlarına burnunuzu soxmayın; 
 Kompüteri yalan məlumat yaymaq üçün istifadə etməyin; 
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 Yazdığınız proqramın sosial həyata təsirlərini diqqətə alın; 
 BaĢqa insanların kompüter çalıĢmalarına qarıĢmayın; 
 Kompüteri oğurluq etmək üçün istifadə etməyin; 
 QarĢılığını ödəmədiyiniz proqramı kopyalamayın ya da istifadə etməyin; 
 BaĢqa insanların intelektual məlumatlarını özünüzün adınıza çıxarmayın; 
 Kompüteri hörmət ediləcək, haqqında bəhs ediləcək Ģeylər üçün istifadə edin (16). 
Ġnternetin də ünsiyyət qaydaları vardır. Bunlar baĢqalarına qarĢı hörmət, formal qayğı və 

matrellarla bağlı xüsusi mövzular ətrafında sıxlaĢır. Burada özünü gizlədə biləcəyini umaraq real 
həyatda mənimsənilməmiĢ davranıĢlar nümayiĢ etdirməmək, hörmət etmək, emosional yöndən nara-

hat edici mesajların yayılmasına imkan verməmək, tutarlı bir səbəb olmadan kimliyini gizləməmək, 
gərəksiz yerə böyük hərflərlə yazıĢmaqdan, sıx-sıx xüsusi simvollar istifadə etməkdən, zarafatcıl ya 
da lağlağı izahatlardan uzaq durmaq, göndərilən əlavələrin viruslu olmamağına diqqət etmək, baĢqal-
arının məlumat mənbələrini, düĢüncələrini və proqramlarını sahiblənməmək, kiĢilik haqlarına və 
Ģəxsi həyata hörmət etmək kimi qaydalara riyaət olunması istənilməkdədir. Ayrıca internet mühitinin 
yaratdığı imkanları hər cür saxtəkarlıq, sui-istifadə, fırıldaqçılıq ya da oğurluq kimi pis məqsədlə isti-
fadə etməmək lazımdır (12). 

Ġnterneti tənzimləyən qaydalar toplusunun Netiket olduğunu yuxarıda da qeyd etdik. BBC-nin 

web səhifəsində yer alan əsas Netiket qaydaları aĢağıdaki Ģəkildə qeyd edilməkdədir: 
 ġəxsi təcavüzdən uzaq durmağa çalıĢın. Birinin söylədiyinə sağlam bir Ģəkildə etiraz edə 

bilərsiziniz, ancaq onları ad olaraq adlandırmayın ya da Ģəxsi Ģiddətlə təhdid etməyin; 
 Spam göndərməyin. Yəni məhsul və xidmətlər üçün eyni reklamı dəfələrcə yayımlamayın. 

Bir çox saytlar kimlərin reklam yayımlamasına icazə verildiyinə və nə kimi reklam növlərinə sahib 
olduqlarına dair qatı və müəyyənləĢdirilmiĢ qaydalara sahibdir; 

 Açıq və qısa yazın. BaĢa düĢülməyən argo istifadə etməyin; 
 Yayınlarınızın hər kəsə açıq olduğunu unutmayın. Yazdıqlarınızın həyat yoldaĢınız, 

uĢaqlarınız, ailəniz və ya müdürünüz tərəfindən oxuna biləcəyini unutmayın; 
 Mövzu ilə qalın. Xüsusi ilə də yeni olduğunuzda. Bir bağbanlıq forumunda, bir saç baxımı fo-

rumunda futbol haqqında məlumat verməyin; 
 BaĢqasının sizin üçün tapĢırıq yerinə yetirməsini gözləməyin. Məsələn, texniki bir kömək 

alacaqsanız manuel ve ya onlayn kömək bölməsini oxuyaraq asanlıqla cavab tapa biləcəyiniz sualları 
soruĢmayın. Kömək istədiyiniz halda nə kimi cəhdlər etdiyinizi detayları ilə əlavə edin. Bu onlara 
vaxt qazandıracaq və insanlara sizə kömək etmək üçün onlara kömək etdiyinizi göstərəcəkdir. 

 Haqlarına sahib olmadığınız müəllif haqları ilə qorunan matrealları yayımlamayın. Saytlar 
bu mövzuda nə qədər sərt olduqları ilə bağlı dəyiĢiklik göstərir (18). 

Dünyada Netiket qaydaları ilə bağlı müxtəlif kitablar da yazılmaqdadır. Virginia Shea tərəfindən 
hazırlanmıĢ ―Netiket‖ adlı kitabda  Netiketle bağlı 10 qayda 10 Fəsil Ģəklində yer almaqdadır. Bu 
qaydalara qısaca nəzər salaq: 

1-ci Qayda. İnsanı xatırla. Yaddan çıxarmamaq lazımdır ki, internet istifadəçiləri də real insan-

lardır. Yazdığın bir Ģeyi həmin Ģəxsin üzünə qarĢı söyləyə bilərsənmi? Özünüzə bu sualı verin: ―Bunu 
Ģəxsin üzünə söyləyə bilərəm mi?‖ Cavab xeyr isə yenidən yazın və yenidən oxuyun. 

2-ci Qayda. Real həyatda olduğu kimi onlayn davranış standartalarına da riyaət edin. DavranıĢ 
standartları bəzi virtual sahələrdə fərqli ola bilər, ancaq real həyatdaki yaĢamdan daha aĢağı deyildir. 

3-cü Qayda. Virtual məkanda harada olduğunuzu öyrənin. Etika mühitdən mühitə dəyiĢir. Bir 
mühitdə mükəmməl qəbul edilə bilənlər, baĢqa birində qorxunc dərəcədə kobud görünə bilir. 
Məsələn, bir çox TV müzakirəsi qrupunda boĢ qeybətlərə yer verilə bilər, ancaq jurnalistlərin müza-
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kirə forumunda əsasız Ģaiələrin ətrafında danıĢmaq sizi orada çox sevimsiz edəcəkdir. 
4-cü Qayda. Başqalarının zaman və bant genişliyinə hörmət göstərin. Göndərdiyinizi oxuyarkən 

sərf etdikləri vaxtın boĢa sərf edilməməsini təmin etmək sizin məsuliyyətinizdədir. 
5-ci Qayda. Özünüzə yaxşı bir onlayn görüntü yaradın. ġəbəkələr, özəlliklə müzakirə qrupları 

heç qarĢılaĢmadığınız insanlarala əlaqənizi təmin edir. Və onlardan heç biri səni görmür. Cildinizin, 
saçlarınızın və ya gözlərinizin rənginə, kilonuza, yaĢınıza və ya geyiminizə görə dəyərləndirilmirsi-
niz. Yazınızın keyfiyyəti ilə dəyərləndirilirsiniz. Yazınızın məzmununa diqqət edin. Nə haqqında 
danıĢdığınızdan əmin olun. Ayrıca qeydlərinizin aydın və məntiqli olduğundan əmin olun. 

6-cı Qayda. Peşəkar məlumatı paylaşın. Məlumatlarınızı paylaĢmak daha əyləncəlidir. Bu uzun 
bir vaxtdır ki, bir ―NET‖ ənənəsidir. 

7-ci Qayda. Alov müharibələrini idarə altında saxlamağa köməkçi olun. 

8-ci Qayda. Başqalarının gizliliyinə hörmət göstərin. 
9-cu Qayda. Gücünüzü pis məqsədlər üçün istifadə etməyin . 
10-cu Qayda. Başqalarının səhvlərini bağışlayın (17). 
Professor Erçin Töreci ―BiliĢim‖ jurnalında yayımlanan  ―Ġnternet etiği: sosyal medya or-

tamlarında internet iletiĢiminin etik kuralları‖  baĢlıqlı məqaləsində etik qaydaların məqsədinin Ġnter-

net kimi sərhədsiz ortaq bir ünsiyyət və qarĢılıqlı əlaqə mühitini istifadə edərkən narahat olmamaq və 
kimsəni də narahat etməmək üçün fərdlərə istiqamətlənən  intuitiv xatırlatma və xəbərdar etmə 
olduğunu qeyd etməkdədir. Erçin Töreci sosial media mühitində internet ünsiyyətinin etik qaydalarını 
aĢağıdakı Ģəkildə açıqlamaqdadır: 

1. BaĢqalarına qarĢı hörmət 
 Ġctimaiyyət qarĢısında özünüzə yaraĢdırdığınız davranıĢ tərzini internetin virtual mühitində də 

davam etdiririniz, Ģəxsiyyətinizi gizləyə biləcəyinizi umaraq real həyatda mənimsəmədiyiniz 
davranıĢlar nümayiĢ etdirməyin; 

 BaĢqalarına qarĢı hörmətli olun, bunun özünüzə olan hörmətin və sizə baĢaqalarının göstərdiyi 
hörmətin ön Ģərti olduğunu unutmayın; 

 DüĢüncələrinizi dilə gətirərkən müsbət yanaĢmanın və incə bir ifadə istifadə etməyin doğru 
qərarlar vermək üçün gərəkli olduğunu xatırlayın; 

 Mübahisələrin xüsusiləĢdirilməsinə və ĢəxsiləĢdirilməsinə yol açamyın; 
 Ġnsanları emosional yöndən zədələyəcək və narahat edəcək mesajların yayılmasına Ģərait 

yaratmayın; 
 Ġstənilmədən edilən səhvləri xoĢluqla qarĢılayıb, anlayıĢla kömək etməyə çalıĢın; 
 ġəxslərin istədikləri xaricində mesajlar alaraq narahat olmalarının əlinizdən gəldiyi qədər 

qarĢısını alın. Buna səbəb olmayın; 
 Sizə gələn bir mesajı baĢqasına göndərmək istədiyinizdə bu mesajı sizə göndərənin bunu 

istəyib istəmədiyindən əmin olun. 
2. Ġnfrastrukturu və vaxtı faydalı istifadə etmək 

 Ünsiyyət qurarkən mənasız hesab olunacaq mesajlar göndərməyin; 
 Ġnsanların zamnının kiçik bir hissəsini belə almamağa diqqət edin; 
 Mesaj çatmadı qayğısı ilə olsa belə eyni mesajları ard-arda göndərməyin; 
 Məlumatlandırmaq və hadisələrin inkiĢafından xəbərdar etmək üçün davamlı olaraq bir 

elektron büllüten göndərmək istədiyinizdə, göndərdiyiniz Ģəxsin bu paylaĢma və elan siyahısında 
qalıb qalmamaq istəyini təmin ediniz, qalmaq istəyini bəyan etməyənləri bir daha narahat etməyin; 

 Bir web saytında yer alan uzun bir mətn ya da sənədi e-poçt əlavəsində göndərməyin, bu mətn 
ya da sənədin ünvanını və məzmununu bildirib buraya gəlib baxa bilməsi üçün virtual ünvanı 
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verməklə kifayətlənin; 
 Mesajın getməsini sıxlaĢdıran göndəriĢlər edənlərə xəbərdarlıq edin, təkid edənlərə qarĢı 

alınması gərəkən hüquqi tədbirlərin yaradılmasına töhfə veriniz və sanksiyaların tətbiqinə dəstək 
olun, texniki yollarla da alına biləcək tədbirlərlə bağlı da kömək edin. 

3. Formaya diqqət göstərmək 

 Açıq Ģəxsiyyətinizi əsaslı bir səbəbiniz olmadıqca gizlətməyin, hər mesajınızda  
Ģəxsiyyətinizin dəqiq olaraq müəyyən olunduğundan əmin olun; 

 ġəxsiyyətin önəm daĢımadığı vəziyyətlərdə görüĢ və düĢüncələrinizi anonim olaraq 
açıqlamağı münasib görürsünüzsə bunu pis məqsədlə istifadə etmədən diqqətlə edin; 

 Mövzu hissəsi yetərincə açıq olan (mesajın məzmununa baxıldığında müəyyən edilən 
açıqlıqda), dili baĢa düĢülən, aydın qısa mesajlarla ünsiyyət qurmağa və qarĢılıqlı əlaqəyə diqqət 
göstərin; 

 Əgər hər kəsi deyil də bir Ģəxsi maraqlandıracağını düĢündüyünüz bir mesaj varsa digərlərinə 
heç xəbər vermədən birbaĢa həmin Ģəxsə mesajlarınızı göndərin; 

 Hər zaman cavab verdiyiniz mövzu baĢlığını qoyaraq cavab verin. 
4. Məzmuna diqqət 
 Nə demək istəyirsənizsə ona əks olan, səhv anlaĢılmalara səbəb olmayacaq birbaĢa və sadə 

sözlərlə düĢüncələrinizi ötürməyə çalıĢın; 
 Mesajlara cavab vermədən öncə bir daha diqqətlə oxuyun, verdiyiniz cavabı da göndərmədən 

öncə həmin mesaja diqqətlə bir daha baxın; 
 Özəlliklə müzakirə quruplarında daha öncə toxunulmuĢ mövzulara əlavə bir töhfəniz 

olmayacaqsa boynunuza götürməyin, sonda əldə olunan nəticəni görməməzliyə gələrək öz 
düĢüncələrinizi qəbul etdirməkdə təkidedici olmayın; 

 Lazımsız yerə böyük hərflər ilə yazıĢmaqdan, tez-tez xüsusi simvollar istifadə etməkdən, 
zarafat və lağlağı izahlardan uzaq durun. Jarqon hesab ediləcək fərqli bir ifadə ilə hər kslə açıq 
platformlarda ünsiyyətə girməyin; 

 Mümkün olduğu qədər uzun istinadlar etməkdən və əlavələr göndərməkdən uzaq durun, 
göndərdiyiniz əlavələrin çox yer tutmamasına, virus kimi ziyanvericilər daĢımamasına diqqət edin; 

 Viruslu mesajlarla qarĢılaĢdığınızda ən qısa zamanda mənbəyini və geçikmədən bundan 
təsirlənəcəyini düĢündüyünüz Ģəxsləri xəbərdar edin. 

6.Digər mövzular 

 Üzvlük haqlarını zədələməməyə diqqət edin. BaĢqasının məlumat mənbələrini, düĢüncələrini 
və proqramlarını sizinmiĢ kimi sahiblənməyə çalıĢmayın; 

 BaĢqalarının kiĢilik haqlarına və Ģəxsi həyatına hörmət edərək Ģəxslərlə bağlı qaralama 
məqsədli Ģərhlər yazmayın; 

 Ġnternet mühitinin imkan verdiyi Ģəraitin qeyri-qanuni tərzdə insanlara zərər vermə, 
baĢqalarının iĢlərinə mane olmaq, gizli və Ģəxsi məlumatlarını əldə edib faydalanmaq, hər cür 
saxtakarlıq, sui-istifadə, fırıldaqçılıq ya da oğurluq kimi pis məqsədlər üçün istifadəyə imkan 
yaratmayın və göz yummayın; 

 Qeyri-münasib davranıĢlar  nümayiĢ etdirməkdə təkidedici olanları birlikdə xəbərdar etməyə 
çalıĢın; 

 Sizə gələn bir mesajı baĢqalarına yönləndirərkən mesaj üzərindəki e-poçt ünvan məlumatlarını 
lazım deyilsə yönləndirdiyiniz Ģəxsin əlinə keçməməsinə diqqət edin; 

 Özünüzün ya da təmsil etdiyiniz qurumun məhsul və xidmətlərinin reklamını etməyin; 
 Etibar zədələyici və pozucu təĢəbbüslərə qarĢı alınması gərəkən tədbirlərə diqqət edin, bu 
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mövzuda bir Ģübhə hiss etdiyinizdə birbaĢa internet xidməti provayderinə ya da qurum təmsilcisinə 
vəziyyəti bildirərək tədbir alınmasında köməkçi olun; 

 Ġnternet üzərində nəzarət və tənziləmə səlahiyyəti olanların mövqelərini pis məqsədlər üçün 
istifadə etməsinə qarĢı həssas olun, ancaq lazım gəldiyində iĢlərini asanlaĢdıracaq hər cür dəstəyi 
verin (19). 

Sosial medianın ən geniĢ yayılmıĢ nümunələrindən biri də bloqlardır. 1999-cu ildə qurulan 
Bloqqerin qısa bir vaxt sonra pulsuz xidmət verməyə baĢlaması, bloqçuların çoxalması üçün önəmli 
bir addım oldu. Google 2003-cü ildə Bloqqeri satın aldı və bu sahənin daha da geniĢlənməsini təmin 
etdi (13). 

Bloq yazarlarının öz aralarında etik davranıĢlar haqqında müzakirələr etdikləri, bu mövzuda 
tədbirlər irəli sürdükləri və etik qaydalara riyaət etməyən bloq yazarlarını tənqid etdikləri 
görülməkdədir. Bloq yazarları öz peĢə təcrübələrini, peĢəkarlıq gərəkdirən sahədə düĢüncələrini 
bloqlarında paylaĢmaqla bu məlumat və görüĢləri bütün internet istifadəçilərinin istifadəsinə təqdim 
edirlər (10). Bloq mühitində ən çox rast gəlinən qeyri-etik vəziyyətlərdən biri də bloqlarda yer alan 
matrealların, məlumat və görüĢlərin icazə olmadan, mənbə göstərilmədən istifadə olunmasıdır. Bloq 
yazarları zaman və əmək sərf edərək hazırladıqları matrelların qaynaq göstərilərək alınmasını tələb 
edirlər. Bloq yazarları hazırladıqları matrealları istifadə etmək istəyənləri mənbə göstərərək istifadə 
etmələri üçün öz bloqlarına yazdıqları xəbərdarlıq qeydləri ilə xəbərdar edirlər (10). 

Virtual jurnalistlər saytında yer alan Bloqçunun etik qaydaları aĢağıda göstərilmiĢdir: 
1. Dürüst və ədalətli olun 

 Bloqçular məlumat toplayarkən, xəbər yazarkən və məlumatı Ģərh edərkən dürüst və ədalətli 
olmalıdırlar; 

 Heç vaxt plagiatçılıq etməməlidirlər; 
 Qaynaqları dəqiqləĢdirməli və əlaqə adreslərinin linklərini verməlidirlər. Ġctimaiyyətin  

mənbənin etibarlılığı ilə bağlı mümkün olduğu qədər çox məlumatlandırılma haqqı var; 
 Bloqdakı istinadlar: baĢlıqlar, fotolar və digər bütün matreallar səhv təqdim edilmiĢ 

olmamalıdır. Mövzu xaricindəki hadisələr kiçildilməməli və ya həddindən artıq ĢiĢirdilməməlidir; 
 Fotonun məzmununun dəyiĢdirildiyi açıqlanmadıqca əsla dəyiĢiklik edilməməlidir. 

Görüntülərdəki dəyiĢiklər ancaq texniki bir dəqiqləĢdirmə məqsədi ilə qəbul edilə bilər. Montaj və 
foto illustrasiyaları qeyd edilməlidir; 

 Doğru olmadığını bildiyi məlumatı əsla yayımlamamalı və əgər mübahisəli bir məlumat varsa, 
Ģübhəli olduğunu açıq bəyan etməlidir; 

 Real və Ģərhli məlumat reklamdan ayrılmalı və ikisi arasında xəttin yox olmasından 
uzaqlaĢılmalıdır. 

2. Zərəri minuma endirmək 

Etik bloq yazarları mənbələrinə və şəxslərə hörmət tələb edən fərdlər olaraq davranmalıdırlar. 
Bloq yazarları: 
 Bloq matreallarından mənfi təsirlənə biləcək Ģəxslərə qarĢı anlayıĢlı olmalıdırlar; 
 UĢaqlarla, təcrübəsiz mənbələr və Ģəxslərlə ünsiyyət qurulduğunda xüsusi həsasslıq 

göstərməlidirlər; 
 Bir faciə və ya acı bir hadisədən təsirlənmiĢ Ģəxslərlə bağlı görüĢ və ya foto araĢtırmasında və 

yaxud istifadəsində həssas olmalıdırlar; 
 Məlumat toplamağın və xəbər hazırlamağın zərər verə biləcəyi ya da rahatsızlıq yarada 

biləcəyi düĢünülməlidir. Məlumat axtarıĢında olmaq həddini aĢmağa icazə verməz; 
 YaxĢı bir üslub nümayiĢ etdirməlidir; 
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 UĢaq Ģübhəliləri, cinsi istismar cinayət qurbanlarını və hələ hökm oxunmamıĢ cinayət 
Ģübhəllilərini qeyd edərkən ehtiyatlı olmalıdırlar. 

3. Məsulliyətli, cavabdeh olun. 
Bloq yazarları: 
 Səhvlərini qəbul etməli və o saat düzəltməlidirlər; 
 Bloqun məqsədini açıqlamalı və bloqun məzmunu və yazarının davarnıĢı haqqında ictimiyyəti 

dialoqa dəvət etməlidirlər; 
 ToqquĢan maraqları, əlaqələri, etkinlikləri və Ģəxsi gündəmləri açıqlamalıdırlar; 
 verən qaynaqlara qarĢı tədbirli olunmalıdır. Bu cür məlumatı qəbul etdiklərində sözü gedən 

mənfəəti açıqlamalıdırlar; 
 Digər bloqçuların qeyri-etik davranıĢlarını göstərməlidirlər; 
 BaĢqaları üçün qoyduqları yüksək standartlara özləri də riyaət etməlidirlər (4). 
Bloqlarda hazırlanan matreallar Ģirkətlər və markaları da maraqlandırır. Ġnternet istifadəçiləri 

bloqlarında, ya da sosial Ģəbəkələrdə Ģirkət və markalar haqqında Ģərhlər yazmaqda və matrealllar 
hazırlamaqdadırlar. Ġstifadəçilər Ģirkətlərə, markalara olan məmuniyyətlərini ifadə etdikləri kimi, 
Ģikayətlərini, məmnuniyətsizliklərini də ifadə edirlər. Ġstifadəçilər Ģikayətlərini dilə gətirərkən 
fərqində olmadan etik pozuntulara yol verə bilirlər. Ġnternet mühitində hazırlanan matrealın çox tez 
və asan bir Ģəkildə digər istifadəçilərə yayılmasından dolayı Ģirkətlər və markalar zərər görə bilirlər. 
Əsasız matrealların yer aldığı e-poçtlar zincir halına gələrək çox sayda istifadəçiyə çata bilir. Danone, 
Polonez ve LCW əsasız matreaaların yer aldığı, qaralama məqsədli e-poçt zincirinə məruz qalan 
markalara misal ola bilər. Danone ilə bağlı e-poçt 6,3 milyon Ģəxsə getmiĢ və uĢaqlara yönəlik süd və 
süd məhsulları bazarı 26 faiz aĢağı düĢmüĢdür. LCW markasının satıĢları isə 10-15 faiz ərtafında 
geriləmiĢdir (10). Göründüyü kimi sosial mediada yaĢanan etik pozuntular bəzən böyük Ģirkətlərə 
belə külli miqdarda ziyan vurmaq potensıalına malikdir. 

Nəticə olaraq qeyd edək ki, istər ənənəvi, istərsə də yeni medyada olsun etik qaydalara riyaət 
etmək hər kəsin borcudur. Bir sözlə, bu qaydalar yalnız kağız üzərində qalmamalı, insanlarası 
münasibətləri tənzimləyən mexanizmanın bir növü kimi real həyatda da tətbiq olunmalıdır. 
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The concept of Polarity examines the types of polarity that have been in the international system. 

It describes the nature of the international system at any given period of time. In this article is de-

scribed the types of Polar, which have existed in history and even does. 
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BEYNƏLXALQ MÜNASĠBƏTLƏR SĠSTEMĠNDƏ QÜTBLƏġMƏ 

 

Qütbləşmə konsepsiyası beynəlxalq sistemdə baş verən qütbləşmənin növlərini araşdırır. Tarixin 
hər hansı bir dövründə beynəlxalq sistemin xarakterini təsvir edir. Məqalədə tarixdə mövcud olmuş 
və hazırda mövcud olan Qütblülüyün tipləri təsvir edilmişdir. 
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In efforts to understand the nature of the international system, many scholars have used a variety 

of terms, like: empire, hegemony, imperial power, colossus with hegemonic power, etc. For a long 

time have been looking for a language that can describe and introduce historical and comparative per-

spective on the structure of the international order in different periods, although the terminology used 

has created more confusion than clarity about global system. Therefore it is not surprising that studies 

on the polarity of the international system and comparative analyzes between unipolar, bipolar or 

multi-polar systems turned to central debate in the theories of international relations. Not only the de-

bates on the polarity of the system, but also those on hegemony or anti - hegemonic balancing coali-

tions, reflect the fact that the role of the state is a defining paradigm in the international order. We 

cannot doubt that although the states have different capacities to act, they continue to be essential ac-

tors of the international order. 

In fact polarity is a theoretical concept. Polarity in international relations is any of the various 

ways in which power is distributed within the international system. The type of system is completely 
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dependent on the distribution of power and influence of states in a region or globally. As a result, the 

nature of power distribution in the international system changes over time. Throughout history politi-

cal power has been distributed into three types of systems: Unipolar, bipolar and multipolar. Alt-

hough for distinguishing between these systems are not clear-cut, they are usually related to military 

and economic power. These different systems basically reflect the number of powerful states vying 

for power and their hierarchical relationship. In addition, these systems assume that each pole is of 

comparable strength. The concept of Polarity depicts this Realist school of thought, and especially 

one examines the types of polarity that have been in the international system. It describes the nature 

of the international system at any given period of time. Having defined Polarity, the concerned of this 

article digs into the types of Polar, which have existed in history and even does. Historians generally 

have identified three major types of Polarity: Unipolarity, Bipolarity and Multipolarity. 

Realism theory in the study of International Relation presumes state security and power above all 

else. Morgenthau argues that states are self-interested, power-seeking rational actors, who seek to 

maximize their security and chances of survival, and cooperation between states, are for this purpose. 

The polarity implies a threshold value in relation to the capacity to be reached by the power of states 

in order to be considered ―polar actor‖ in the international system. But, how can one understand 
whether or to what extent a particular state has met the necessary requirements of distribution of ca-

pabilities, in order to turn the international system into a unipolar, bipolar or multi-polar one. For this 

we will need to refer to the conventional definition of the term ―pole‖, according to which the interna-

tional system is unipolar if a state contains capacities which unequivocally place it in a separate cate-

gory compared to all other states in the system. This concept has been extensively discussed among 

scholars of international relations, thus creating an abundant literature on polarity, where the scholar 

Kenneth Waltz is worth mentioning. According to this researcher, for states to qualify as poles, they 

should have the following power components, such as size of population, territory, natural resources, 

economic power, military and force. Waltz writes in The Theory of International Politics that ―polar 
actor‖ is a state that: (a) enjoys considerable level of resources or opportunities to achieve its goals; 
(b) exceeds other states in every element of state capacity conventionally defined as, the size of popu-

lation and territory, natural resources, economic capacity and military forces, as well as organization-

al-institutional ―competence‖. Referring to the realistic school of international relations, which is cre-

ated by the concept of ―polarity‖, one will understand that ―poles‖ are considered the most important 
actors within the system of international relations, where the skills of the latter are so great that they 

can not be counterbalanced. Fatos Tarifa, following this school, states that ―polar actor‖ is considered 
one state or coalition of states, which is so important, that his leaving or entering into the system will 

change the architectural structure of the international system itself. He specifies four essential com-

ponents which determine the status of a power polar in the international structure: political power, 

economic power, military power and technological power. Polarity refers to the distribution of power 

in the international community, thus describing the nature of the international system and the conse-

quences that come from it. 

In a unipolar system, one state has the most political, cultural, economic and military power. Ac-

cording to Monteiro, a unipolar system is defined by three characteristics. First, unipolarity is in an 

inter-state system, which implies the existence of several states. Second, as there are several existing 

states, a unipolar state is significantly constrained by anarchy, which means that it cannot completely 

control the other states. Unipolarity is different from a hegemonic entity because a hegemonic state is 

able to control the foreign policies of other states. Third, unipolarity obstructs the international sys-

tem's usual tendency towards power balancing. Unlike in bipolar and multipolar systems, there is no 
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systemic balance of power in a unipolar system because the strongest state is too powerful to mean-

ingfully balance against it. Scholars use the term unipolarity to distinguish a system with one ex-

tremely capable state from systems with two or more great powers (bi-, tri-, and multipolarity). Uni-

polarity should also be distinguished from hegemony and empire, terms that refer to political relation-

ships and degrees of influence rather than to distributions of material capability. International rela-

tions scholars have long defined a pole as a state that commands an especially large share of the 

resources or capabilities states can use to achieve their ends and that excels in all the component ele-

ments of state capability, conventionally defined as size of population and territory, resource endow-

ment, economic capacity, military might, and organizational-institutional ―competence.‖ A unipolar 
system is one whose structure is defined by the fact of only one state meeting these criteria. Unipolar-

ity is used to describe the power structure when one superpower dominates alone. The end of the 

Cold War meant that the previous decades‘ superpower rivalry now had ended. There was no longer 
the ―traditional‖ East vs. West conflict, at least not the way it had been earlier in the 20thcentury. The 

United States surfaced as the sole dominating power in world politics as there were no real challeng-

ers to their hegemonic position. This allowed greater room for the superpower to maneuver and to get 

involved in international issues that not necessarily coincided with national interest. We can describe 

this new political situation as being unipolar. 

‘Bipolarity‘ usually refers to a situation in which the international system or one of its subsys-

tems is dominated by two superpowers, each with a supporting bloc of relatively weak allies. ‘Multi-
polarity‘ usually refers to an opposite condition in which more than two great powers play dominant 
roles in the international system. Deutsch and Singer argue that for two reasons multipolarity is more 

stable - i.e., more likely to remain in a steady, peaceful state - than bipolarity. First, in a bipolar 

world, all conflicts involve the nations of one side against those of the other, so that each side comes 

to regard the other as the enemy. In a multipolar world, interaction patterns increase in complexity 

and variety. An enemy on one issue becomes an ally on another. Waltz counters with the thesis that 

bipolarity is more stable than multipolarity. Selecting the Cold War between the United States and the 

Soviet Union as a bipolar system, he argues that the second-strike capabilities and militarily dominant 

position of the two superpowers deterred any possible attack the one might launch on the other, and 

allowed each to control extremists in their own camps (as, for example, the U.S. did against Britain 

and France when they seized the Suez Canal in 1956). The result of these two restraints was a rela-

tively peaceful Cold War era despite high tensions. Waltz also addresses the matter of divided atten-

tion, but argues that as the number of poles increase, divided attention breeds miscalculation and 

thereby increases the probability of war. Deutsch, Singer and Waltz carried on their debate about po-

larity in the aftermath of Kaplan‘s System and Process in International Politics (1957), which popu-

larized the discussion of power systems in terms of the ideal types of multipolarity (the classic bal-

ance of power) and loose or tight bipolarity. It is a thesis of this paper that the balance of power and 

alliance polarization should not be treated in terms of such ideal types, but should rather be treated in 

terms of the variables used to compute the product-moment about the center of a space. In such an 

analysis, the two key variables are the weight, or power of a country, and the degree of hostility or 

friendship which obtains in its relations with other nation-states in the system. 

History has indeed already shown how multi-polarity is more unstable and war-prone than bipo-

larity or unipolarity. The modern history of Europe for example has been characterized by many mul-

ti-polar moments. At the beginning of the 17th century, the multi-polar European order was swept 

away by the Thirty Years War, a conflict that lasted from 1618 to 1648 and was triggered by religious, 

territorial and dynastic disputes over the internal politics and balance of power among various Chris-
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tian groups and principalities. The conflict involved the Holy Roman Empire of the Hapsburgs, Ger-

man Protestant princes, the foreign powers of France, Sweden, Denmark, England and the United 

Provinces and was ended by the Peace of Westphalia, which introduced the concept of state sover-

eignty and gave rise to the modern international system of states. This system of states was chal-

lenged by the expansion of the Napoleonic Empire at the beginning of the 19th century. After the de-

feat of the Emperor, in 1815 the great powers held the Congress of Vienna to re-establish the previ-

ous state order and formulated the Concert of Europe as a mechanism to enforce their decisions. The 

Concert of Europe was composed by the Quadruple Alliance of Russia, Prussia, Austria and Great 

Britain and was aimed to achieve a balance of power in Europe, preserving the territorial status quo, 

protecting legitimate governments and containing France after decades of war. The Concert of Eu-

rope was one of the few historical examples of stable multi-polarity: the regular meetings of the great 

powers assured decades of peace and stability in the continent. The Concert of Europe suppressed up-

risings for constitutional governments in Italy and Spain, secured the independence of Greece and 

Belgium but did not prevent the Crimean War in 1853 and a return to great power rivalry. During the 

20th century multi-polar international systems resulted in instability and led to two world wars in less 

than 50 years. The balance of power and the system of alliances of the early 20thcentury was swept 

away by the assassination of Franz Ferdinand of Austria in 1914. That event triggered World War I, a 

global conflict that caused the death of more than 15 million people in less than five years. After few 

decades, the multi-polar world emerged by World War I with a new system of alliances and the mul-

tilateral body of the League of Nations was not able to tame the totalitarian aspirations of Hitler. The 

German invasion of Poland in 1939 triggered World War II, the deadliest conflict of the history 

which resulted in millions of deaths and in the holocaust. Since the end of the World War II the world 

has never been multi-polar again, nevertheless these historical accounts seem to indicate how multi-

polarity often created an unstable and unpredictable world, characterized by shifting alliances and by 

the aspiration of the rising powers to change the balance of power and create a new order. These his-

torical features of multi-polarity will likely distinguish also the future multi-polar world, in spite of its 

strong economic interconnection and institutionalization. History indeed has also shown how the ef-

fects on stability of a global economy and of multilateral institutions have been sometimes overesti-

mated. The multi-polar world at the beginning of the 20th century was highly economically intercon-

nected and characterized by a large cross-border flows of goods, capital and people, at the point that 

the ratio of trade to output indicates that ―Britain and France are only slightly more open to trade to-

day than they were in 1913, while Japan is less open now than then. Nevertheless, this high intercon-

nection was swept away by World War I. Furthermore, the presence of the League of Nations did not 

prevent World War II; likewise, the multilateral organization of the UN has not always been effective 

in promoting peace and security, and membership in the European Union did not prevent European 

countries from having different positions and antithetic behaviours in the wake of US war in Iraq in 

2003. A shifting from a well defined hierarchy of power to a great power rivalry will therefore result 

in a less stable world order. 

Finally we can say that the concepts ―pole‖ and ―polarity‖ are important causal variables that are 
widely used in analysis of international relations systems. The concept of polarity implies that within 

a certain relationship, one or several actors are so important, that their leaving or entering the system 

will change the architectural structure of the international system itself. Essential components which 

can determine the status of a polar power in the international structure are: political power, economic 

power, military power and technological power. According to the theory of structural realism, the 

concept of ―polarity‖ is made quite clear during the three time periods of modern Western civilization. 
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Before 1945 there were more than three countries that qualified as poles, thus creating a multi-polar 

international system; after World War II, and later, only two states were at the right level to be deter-

mined as an polar actors by making the system of international relations recognize the classical case 

of a bipolar world; while in the early 1990s, one of these two poles lost this status. As a result, the 

United States emerged as the largest military, political and economic power in the world, thus reshap-

ing the international order of the post-Cold War. 
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QLOBALLAġMA ġƏRAĠTĠNDƏ  ĠNSAN TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠ 

 

Məqalədə qloballaşma dövründə insan təhlükəsizliyi analiz edilir. İnsan təhlükəsizliyi konsep-

siyasının yaranması, onun təkamülü BMT çərçivəsində  araşdırılır.  Qısaca olaraq Azərbaycanın   da 
bu konsepsiyaya nəzər yetirməsi, onun müddəalarının xarici və daxili siyasətdə  yerinə yetirilməsi 
zərurəti qeyd edilir. 
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HUMAN SECURĠTY WĠTHĠN THE CONTEXT OF THE GLOBALĠZATĠON 

 

Human security within the context of the globalization   is researched  in the article. The origin 

of the human security conseption, its evolution are being  analyzed in the activity of UNO. Briefly, the 

importance of the Azerbaijan‘s attitude towards this conseption, implemention the conseptual  views  
about human security  in  the external  and internal  policy are underlined. 

Keywords: globalization, human security, liberalism, UNO 

 

QloballaĢmanın təhlükəsizliklə qarĢılıqlı əlaqəsi 
QloballaĢma konteksində insan təhlükəsizliyi   mövzusu XXI əsr Amerika və Avropa alimlərinin 

əsas tədqiqat sahələrindən və istiqamətlərindən biri olmaqla böyük aktuallıq kəsb edir.  Son iki əsrin 
qovuĢağında özünə yer alan qlobal  siyasi və iqtisadi inteqrasiya prosesləri və  bu  proses  zamanı ya-

ranan milli dezinteqrasiyada  bir sıra  geniĢ təhlükəsizlik fəaliyyətləri ortaya çıxdı. Qlobal azad 
iqtisadiyyatın yaranması xüsusən sosializm sisteminin ortadan çıxması ilə təhlükəsizlik məsələlərini 
daha da irəli çəkdi.  ―Kompleks qarĢılıqlı asılılıq‖ prosesi ticarət və təhlükəsizlik kimi ictimai məhsul-

ların idarəetməyə qoĢulması ilə daha da dərinləĢib.[1,s.53-54] Əksər hökümətlər razılaĢırlar ki, ətraf 
mühit, beynəlxalq iqtisadiyyat, terrorizm, inkiĢaf, xəstəliklər, aclıq  və narkotiklərin yayılması, sülh 
və təhlükəsizlik,  vətəndaĢ münaqiĢələri elə probləmlərdir ki, bu sahədə üzləĢilən təhlükələrlə bağlı 
ciddi siyasi idarəetmə lazımdır. [2,s.34] 

Qlobal ekoloji problem, qlobal iqlim dəyiĢməsi, qlobal ərzaq çatıĢmamazlığı, qlobal 
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təhlükəsizlik, mədəniyyətlərin dialoqu, beynəlxalq sülh və təhlükəsizlık kimi anlayıĢlar da qlobal-

laĢmanın təzahürlərindəndir. 
QloballaĢma dedikdə, bütün dünyanın bir qlobal məkana çevrilməsi və həmin məkan daxilində 

xalqların qarĢılıqlı asılılığının zaman keçdikcə daha da artması və bütün sərhədlərin və maneələrin 

aradan qaldırılması baĢa düĢülür. Belə ki, ilkin mərhələdə qloballaĢma insanlar, kapital, mal və ideya-

ların tez və sərbəst axın etdiyi yeni bir dünyanın yaranması deməkdir.[3, s.6] Sonrakı mərhələdə isə, 
dünyada insan hüquqlarının tam tətbiq edildiyi və qorunduğu bir cəmiyyətin formalaĢması nəzərdə 
tutulur. Çünki, qloballaĢma demokratik dəyərlərin, insan hüquqlarının və ədalətin dünyanın hər bir 
guĢəsinə yayılmasını təmin etməklə dünyanın hər bir sakini üçün firavan həyat qurmağa nail olmağa 
ĢağırıĢ edən bir paradiqmadır. 

Beləliklə, qloballaĢma güclü qeyri-dövlət orqanları yaratmaqla müasir insan hüquqları 
hərəkatının inkiĢafı zamanı nəzərdə tutulmayan yollarla insan hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxa-

ra bilər. Bu inkiĢaf prosesi özü də insan hüquqları üzrə beynəlxalq hüquqa problemlər yaradır. Belə 
ki, getdikcə qloballaĢan vətəndaĢ cəmiyyəti iqtisadi qloballaĢmaya Ģəffaflıq, ictimai iĢtirak və əsas 
hüquqlara hörmət ilə müĢayiət olunmayan liberallaĢdırılmıĢ ticarət və investisiya rejimləri ilə cavab 
verə bilər. Və nəticə etibarilə ―qloballaĢmaların qarĢıdurması‖ baĢ verər. Belə qarĢıdurma da 
beynəlxalq institusional və normativ sistemdə böyük əhəmiyyət kəsb etməklə, insan hüquqları 
məsələlərini iqtisadi siyasətin formalaĢdırılması və tənzimlənməsi, fərqli təĢkilatlar, qanunlar və hər 
bir sahə üçün dəyərlər yaradılması prosesindən ayrı dəyərləndirmiĢ olar. Onların inteqrasiyası iĢi isə 
heç də asan deyil və bu toqquĢma zonasında insanın təhlükəsizliyi ideyası önə çəkilir.  [4,s.6] Çünki 
qloballaĢma dövlətlərin bir birinə inteqrasiyasını nəzərdə tutduğundan millətlərarası mədəni, mənəvi, 
sosial, fiziki  yaxınlaĢma insan təhlükəsizliyi problemini ortaya çıxarır. Millətlərarası münasibətlərin, 
əlaqələrin dərinləĢməsi onların dəyərləri arasındakı fərqləri ortaya çıxardır ki, bu da  bəzən ziddiy-

yətli hallar, hətta münaqiĢəyə gətərib çıxardacaq vəziyyət   yaradır.  Buna bariz nümunə kimi Han-

tiqtonun ―Sivilizasiyaların toqquĢması‖ əsərini misal göstərə bilərik. Onun fikrincə, milli dövlətlər  
beynəlxalq münasibətlərin əsas aktorları kimi qalsa da, qlobal siyasət üzrə əsas münaqiĢələr  müxtəlif 
sivilizasiyaların millətləri və qrupları arasında baĢ verəcək. [5,s.27] 

Ġnsan Təhlükəsizliyinin  əsasları 
Soyuq müharibənin bitməsi ilə beynəlxalq münasibətlərdə   qloballaĢma və inteqrasiya   

meyllərinin baĢlaması insan təhlükəsizliyi anlayıĢını meydana gətirdi.  Belə ki,  inkiĢaf, insan 
hüquqları və milli təhlükəsizlik kimi  üçbucaq anlayıĢdan meydana gələn insan təhlükəsizliyi  kon-

sepsiyası köhnə və yeni dövrün hədələrinə qarĢı  yaradılmıĢ bir sistem idi.  Burada  təkcə insan 
təhlükəsizliyinə qarĢı olan təhdidləri müəyyənləĢdirib konvensional addımlar atmaq yox həmçinin 
yuxarıda qeyd etdiyimiz inkiĢaf, insan hüquqları və milli thlükəsizlik  arasında dövlətlər  balansı 
qorumalıdırlar. [6,s.134] Ġnsan təhlükəsizliyi  anlayıĢı  həmçinin fundamental azadlıqların qorunması 
və ona olan təhdidlərin qarĢısının alınması məqsədilə iĢlənilmiĢdir. Belə ki,  insan təhlükəsizliyi 
beynəlxalq münasibətlərdə hər iki paradiqmal istiqamət,  yəni realizm və liberalizm cərəyanlarının 
hər ikisinin təsiri ilə yaranan və formalaĢan yeni təhlükəsizlik çağırıĢlarından biridir. Bu konsep-

siyada həm insan  onun həyat və faəliyyəti nəticəsində ortaya çıxan onun hüquqlarının pozulmasına 
gətirib çıxaran, hüquqlarına yaranan təhlükə önə çəkildiyindən  bu konsepsiyanı liberalizmə də aid 
etmək olar. Digər tərəfdən insan təhlükəsizliyinin təmin edilməsi hökümətlər, dövlətlər və ümumilik-

də qlobal yəni bəĢəri bir məqsəd olduğundan, insan dövlətin təyinati qüvvəsi olduöundan milli 
təhlükəsizliklə də bu konsepsiya əlaqələndirilir. Ona görə də, insan təhlükəsizliyi hər iki 
paradiqmanın ortasında, mərkəzində dayanan bir konsepsiyadır. 

Ġnsan təhlükəsizliyi termini ilk dəfə 1990-cı illərin əvvəllərində BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının 
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ĠnkiĢaf  Proqramı vasitəsilə məĢhurlaĢmıĢdır. Bu termin insan əziyyətini azaltmaq və təhlükəsizliyi 
təmin etmək məqsədilə müxtəlif humanitar, iqtisadi və sosial məsələləri əlaqələndirmək vasitəsi kimi 
Soyuq müharibədən sonrakı dövrdə yaranmıĢdır. 

Ġnsan təhlükəsizliyinin ünvanlandığı məsələlər aĢağıda verilənləri əhatə edir, lakin onlarla 
məhdudlaĢmır: 

 MütəĢəkkil Cinayət və Cinayət Xarakterli Zorakılıq 

 Ġnsan hüquqları və Vicdanlı Ġdarəetmə 

 Silahlı MünaqiĢə və Müdaxilə 
 Soyqırım və Kütləvi Cinayətlər 
 Sağlamlıq və ĠnkiĢaf 
 Resurslar və Ətraf Mühit 
Ġnsan təhlükəsizliyinə ətraflı baxıĢa ilk dəfə 1994-cü il BMT-nın ĠnkiĢaf Proqramında  rast 

gəlmək olur. Bu sənəddə 7 əsas kateqoriya üzrə insan təhlükəsizliyi  sahələri qeyd edildi: 
 Iqtisadi təhlükəsizlik (  əsas gəlir təminatı və s.) 
 ərzaq təhlükəsizliyi (ərzaq əldə etmək imkanı  və s. ) 
 sağlamlıq təhlükəsizliyi (sağlamlığının qayğısına qalma və xəstəliklərdən qorunma təminatı  

və s. ) 
 ətraf mühit təhlükəsizliyi (ətraf mühitin zərərli təsirlərindən qorunma və s.) 
 Ģəxsi təhlükəsizlik (dövlətlər, qruplar və Ģəxslər tərəfindən yarabnan təhlükələrdən qorunma 

və s. ) 
 ictimai təhlükəsizlik ( zərərli ictimai təcrübələrdən qorunma təminatı və s.) 
 siyasi təhlükəsizlik  (insan hüquqlarının təminatı  və siyasi təzyiqlərdən qorunma təminatı  və 

s.)  [7,s.12] 

Ġnsan təhlükəsizliyi sülhü dəstəkləsə də, davamlı, fasiləsiz inkiĢafı təmin etsə də, əsasən, 
insanların müdafiəsinə yönəlir. O, təhlükəsizliyə təsir edən qeyri-bərabərliklərin aradan qaldırılması 
üçün insan yönümlü yanaĢmadan istifadə etməklə fərdlərə yardım etməyə xüsusi diqqət yetirir. Ġnsan 
təhlükəsizliyinin tənqidçilərinə əsasən, onun əsas çatıĢmazlıqlarından biri hədsiz dərəcədə əhatəli 
olması və insanın mövcudluq Ģəraitini inkiĢaf etdirmək üçün yüksək məqsədlərə nail ola 
bilməməsidir. Lakin bu konsepsiyanın dünyanın ən təxirəsalınmaz problemlərini həll etmək üçün 
uyğun olması aydın görünür. Təhlükəsizlik qlobal olmuĢdur və artıq sadəcə olaraq milli hökumətlərin 
təhlükəsizliyi ilə məhdudlaĢmır. Hal-hazırda fərdin təhlükəsizliyi hökumətin təhlükəsizliyinə və 
əksinə, hökumətin təhlükəsizliyi fərdin təhlükəsizliyinə birbaĢa təsir edir. 

BMT-nin əvvəlki BaĢ Katibi Kofi Annan Ġnsan Təhlükəsizliyi və Yeni Diplomatiya kitabının 
Müqəddiməsində Ġnsan təhlükəsizliyini təsvir edərək yazır: 

―Soyuq müharibə dövründə təhlükəsizlik, demək olar ki, bütövlükdə hərbi güc və qorxu balansı 
terminləri ilə müəyyən edilməyə meylli idi. Bu gün biz bilirik ki, ―təhlükəsizlik‖ münaqiĢənin 
olmamasından daha çox Ģeyi ifadə edir. Bizim həmçinin münaqiĢənin mülki mənbələri ilə bağlı daha 
geniĢ anlayıĢımız vardır. Biz davamlı sülhün təhsil və səhiyyə, demokratiya və insan hüquqları, ətraf 
mühitin pisləĢməsindən müdafiə və məhvedici silahların yayılması kimi sahələri əhatə edən daha 
geniĢ təsəvvür tələb etməsindən xəbərdarıq. Biz bilirik ki, aclıq Ģəraitində təhlükəsizliyimiz təmin 
oluna bilməz, yoxsulluğu azaltmadan sülh yarada bilmərik, ədalətsizlik bünövrəsi üzərində azadlıq 
qura bilmərik. Hal-hazırda insan yönümlü konsepsiya olan ―insan təhlükəsizliyi‖ kimi dərk etdiyimiz 
məfhumun bu əsas prinsipləri bir-birindən qarĢılıqlı Ģəkildə asılıdır və bir-birini tamamlayır.‖ [8, 
s.43] 
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BMT-nin 2000-ci ildə qəbul edilmiĢ Minilliyin ĠnkiĢaf Məqsədləri Hesabatı Ġnsan Təhlükəsizliyi 
sferasını sistemləĢdirmək və onun ölçülə bilən olmasını təmin etmək üçün bir cəhd idi. Hazırda Ġnsan 
Təhlükəsizliyi termini hökumət rəsmilərinin, hərbi qulluqçular  və qeyri-hökumət təĢkilatının iĢçiləri, 
humanitar yardım iĢçiləri və siyasi xadimlərin gündəlik leksikonuna daxil olmuĢdur. Beynəlxalq 
təhlükəsizlik üçün insanların müdafiəsinin vacibliyi hal-hazırda qəbul edilmiĢdir. Lakin bunun həyata 
keçirilməsi çətindir. 

Ġnsanın təhlükəsizliyi cəmiyyətdə, dövlətdə, təhlükəsizliyin digər istiqamətləri olan hərbidə, 
iqtisadiyyatda, ictimaiyyətdə, informasiyada və milli təhlükəsizlikdə münasibətlərin qurulması 
əsasında durur, çünki bütün bu "təhlükəsizliklər" sonda konkret insanın təhlükəsizliyini təmin etmək 
vəzifəsini daĢımalıdır. 

Biz insanın təhlükəsizliyindən danıĢarkən təkcə onun birbaĢa məhvinə gətirib çıxara biləcək 
təhlükələrdən danıĢmırıq, ümumilikdə təhlükəsizlik sisteminin zəifləməsinə və ya  tənəzzülünə gətirib 
çıxara biləcək təhlükələri də nəzərdə tuturuq. Bu kimi sistemlər cəmiyyətin inkiĢafı ilə 
birgə  yüzillərlə formalaĢaraq mürəkkəbləĢib. 

BMT-nin BaĢ Assambleyası «insan təhlükəsizliyi» anlayıĢının kriteriyalarını rəsmi Ģəkildə 
müəyyənləĢdirən qətnamə qəbul edib. Qətnamə insanın azadlıq və bərabərlik Ģəraitində həyati 
hüquqlarını təsdiqləyir, həmçinin yoxsulluqdan müdafiəsinin zəruriliyini açıqlayır. Konsensus 
əsasında qəbul edilmiĢ sənəd dövlətlərin bu prinsiplərin qorunması üçün «milli məsuliyyət»ini 
vurğulayır. Bu məsuliyyətin həyata keçirilməsi zamanı əlavə hər hansı hüquqi öhdəliklərin 
tətbiqindən uzaq durmanı mühüm sayır. 

BaĢ Assambleyanın qətnaməsində bildirilir ki, özündə vətəndaĢlıq, siyasi, iqtisadi, sosial və 
mədəni hüquqları ehtiva edən «insan təhlükəsizliyi» konsepsiyası BMT-yə üzv ölkələrə onlarda 
yaĢayan xalqların mövcudluğuna və ləyaqətinin qorunmasına yönələn vasitələrin tapılması ilə 
əlaqədar iri miqyaslı problemlərin müəyyənləĢdirilməsində və həllində kömək göstərilməsinə xidmət 
edir. Ġnsanların hüquqlarının və imkanlarının geniĢləndirilməsinə dair preventiv tədbirlərin 
görülməsini də nəzərdə tutur. [9, s.53] 

Sənəddə ölkələrə qarĢı hər hansı güc tətbiqi yollarının nəzərdə tutulmadığı da əksini tapıb. 
Xüsusən vurğulanıb ki, «insan təhlükəsizliyi» termini dövlətlərin təhlükəsizliyinə xələl gətirmir, 
onların suverenlik prinsiplərini riskə atmır. «Ġnsan təhlükəsizliyi milli məsuliyyətə əsaslanır» fikrinin 
qabardıldığı konsepsiya dövlətləri və hökumətləri beynəlxalq, regional miqyaslı təĢkilatlarla, habelə 
vətəndaĢ cəmiyyəti ilə əməkdaĢlığa çağırır. 

BMT həmçinin bildirir ki, «insan təhlükəsizliyi» anlayıĢının rəsmi sənədlərdə 
müəyyənləĢdirilməsi təĢəbbüsü qurumun dövlət baĢçılarının 2005-ci ildə Nyu-Yorkda baĢ tutan 
dünya sammitində qaldırılıb.  Bundan sonra bir sıra dövlətlər Kanada, Yaponiya, bir sıra Avropa 
ölkələri bu konsepsiyaya dair rəsmi sənədlər hazırlamıĢlar.  Belə ki, müstəqillik qazandıqdan sonra 
meydana gələn insan təhlükəsizliyi siyasətini Azərbaycan da beynəlxalq hüququn tam subyetkli üzvü 
kimi də öz xarici siyasətində nəzərə almıĢ və insan hüquqlarının qorunması, insanların sülh və 
mehribanlıq Ģəraitində yaĢaması, özünü təhlükəsiz hiss etməsi üçün bütün daxili və xarici 
təhlükəsizlik tədbirlərini görmüĢdür. Bunun sayəsində Azərbaycan beynəlxalq aləmdə gedən iqtisadi 
böhranlar, insan sağlamlığına təhlükə yaradan virus və infeksiyalardan, eləcə də, siyasi çevriliĢlər, 
rejim deyiĢikliyi, terrorizm və digər bu kimi   ölkədaxili sabitliyi pozan digər təhlükələrdən 
qorunmuĢdur. Lakin Ermənistanın Azərbaycana qarĢı yeritdiyi xüsusi planlı iĢğalçılıq və terror 
siyasəti,  1 milyona yaxın insanımızın həyatını təhlükəyə atmıĢ və hələ də cəbhəboyu ərazilərdə də 
həyati təhlükə yaĢayan insanlarımız var.  Bu  və digər amillər Azərbaycanın bu konspsiyaya dair 
baxıĢlarını ortaya qoymasını zəruri edir. 
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Yer kürəsində yaĢayan bütün xalqların, millətlərin və ölkələrin inteqrasiyası qloballaĢmanı zəruri 
amillərdən birinə çevirdiyindən insan təhlükəsizliyinin  təmini  də onunla yanaĢı aparılmalı, 
insanların daha təhlükəsiz həyat və fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün ümumi birgə səylər 
gücləndirilməlidir  və bu istiqamətdə çağırıĢlar edilməlidir. 
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XXI ƏSRIN ƏVVƏLĠNDƏ ABġ-IN MĠLLĠ TƏHLÜKƏSĠZLĠK STRATEGĠYALARI: 
HƏDƏFLƏR, PROBLEMLƏR, PERSPEKTĠVLƏR 

 

Bu məqalənin əsas mövzusu 11 sentyabrdan sonra ABŞ-ın yeni təhlükəsizlik strategiyasının təsvi-
ri və onun effektivliyinin müəyyənləşdirilməsidir. Bu çərçivədə  strategiyaların həm milli, həm də 
beynəlxalq arenada əks təsirləri nəzərdən keçirilmişdir. Bu məqalədə hakim olan ən əsas fikir qlobal-

laşmadır. Həmçinin araşdırma qlobal güc olan ABŞ tərəfindən milli təhlükəsizlik anlayışı, 
təhlükəsizlik problemləri və bu sahədə ABŞ - ın səhv siyasətinin həyata keçirilməsindən ibarətdir. 

Açar sözlər: ABŞ, Təhlükəsizlik Strategiyası, 11 sentyabr, terror, Milli Təhlükəsizlik, Corc Buş, 
Barak Obama. 
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AT THE BEGINNING OF 21ST CENTURY NATIONAL SECURITY STRATEGIES OF 

THE USA: AIMS; PROBLEMS; PERSPECTIVES 

 

Description and examination of effectiveness of USA new security policies after September 11 is 

the subject-mater of this article. In this context, reflections of these policies on both national and in-

ternational arena are reviewed. The very fundamental opinion professed in this article is the globali-

zation of the concept of national security by the U.S., as it is a global power; the misconception of the 

security issue and the implementation of wrong policies by the U.S. 

Keywords: USA, Security Strategy, September 11, terror, National Security, George W. Bush, 

Barack Obama. 

 

ABġ-ın tarixinə nəzər saldıqda təhlükəsizlik problemləri ilə əlaqədar narahatçılığa tez-tez rast 

gəlinir və bu problem bəzən dövlətin imicinin zədələnməsi ilə nəticələnir. Məsələn, II Dünya 
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Müharibəsi dövründə ABġ-da yaĢayan yapon milliyətinə qarĢı hökümətin rəftarı ABġ-ın ―insan 
hüquqları müdafiəçisi‖ imicinin zədələnməsinə gətirib çıxarmıĢdır. 

Artıq XXI əsrin əvvəlində baĢ verən siyasi proseslər beynəlxalq sistemdə dövlətlərin və cəmiy-

yətlərin təhlükəsizliyinin sərhədləri bilinən baĢqa dövlətlər və onların orduları tərəfindən deyil, 
beynəlxalq terror qrupları tərəfindən təhdid edilməyə baĢladığının əsas göstəricisi olmuĢdur. Yeni 
Dünya Nizamı ilə birlikdə yeni təsir məkanı qazanan bu təhdidin adı ―beynəlxalq terrorizm‖dir. 

Müasir dövrdə milli təhlükəsizlik problemləri daha da qarıĢıq hal almağa baĢlamıĢdır və bu 
problemin həlli zamanı daxili, xarici, hərbi, iqtisadi və digər çoxsaylı məsələlərlə yanaĢı müzakirə 
olunmalıdır. Bu səbəbdən, təhlükəsizlik strategiyasının yaradılması mərhələsində bir çox müxtəlif 
qurumların prosesə töhfə verməsinin əhəmiyyəti artır və mərkəzləĢdirmə prosesi davam edir. Mərkəz 
isə əsasən Milli Təhlükəsizlik Strategiyası formalaĢdırılarkən 4 məsələdə yaxından və bilavasitə 
iĢtirak edir: koordinasiya, uzunmüddətli strateji planlaĢdırma, böhranın idarə edilməsi və prosesə 
siyasi qəyyumluq etmək. (11, s.77) 

XXI əsrdə ABġ-ın Milli təhlükəsizlik siyasətinin əsası 1999-cu il dekabr ayında prezident Bill 
Klintonun qəbul etdiyi ―Yeni əsr üçün Milli Təhlükəsizlik Strategiyası‖ adlanan sənədlə 
qoyulmuĢdur. Bu sənəddə XXI əsrin ABġ üçün böyük ümidlər erası olacağı qeyd olunurdu. Burada 
həmçinin ABġ-ın beynəlxalq maraqlarının nələr olduğu və onları qorumağa və onları qorumağa 
istiqamətlənmiĢ strategiyalar da göstərilmiĢdir. ABġ-ın Böyük Strategiyasının əsas ideyası olan ABġ-

a aid təkqütblü nizamın davam etdirilməsi və bu siyasəti reallaĢdırmaq üçün azad ticarəti artırmağı 
qarĢısına məqsəd olaraq qoyduğu həmin sənəddə vurğulanmıĢdır. XXI əsrin əvvəlində baĢ verən had-

isələr isə təhlükəsizlik strategiyasında boĢluqların olduğunu göstərdi. 11 sentyabr terror aktlarından 
sonra, demək olar ki, bütün dünyada beynəlxalq təhlükəsizlik və kəĢfiyyat anlayıĢları dəyiĢmiĢ, dö-
vlətlər bu sahə üzrə qurumlarını yeni nizama əsasən yenidən qurmuĢ və qanunda bəzi dəyiĢikliklər 
etmiĢlər. (1) 

ABġ-ın terror aktlarına hazırlıqsız olması kəĢfiyyat qurumlarındakı böyük boĢluqlarla birbaĢa 
əlaqəli olması ilə yanaĢı, terror aktlarına zəmin yaratdığı düĢünülən və buna görə yenidən müzakirə 
olunan baĢqa bir məsələ də ölkədəki ―azadlıq‖ların çox olması ilə əlaqələndirilmiĢdir. ABġ-da 

vətəndaĢ hüquq və azadlıqlarının çox olması səbəbi ilə bu nizamın terroristlərə öz hücumlarını 
hazırlaya və həyata keçirə bilmək üçün rahat bir məkan olduğu ideyasına əsaslanan bu düĢüncə terror 
aktlarının ardından beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində müəyyənləĢdirilən beynəlxalq qərar və qanun-

ların əsasını qoymuĢdur. (6, s.117) 
2002-ci il sentyabr ayında BuĢ adminstrasiyası ABġ xarici siyasəti və yeni dünya nizmının əsas 

prinsip və obyektlərini əks etdirən sənəd təqdim etdi. Bu sənəd ―ABġ-ın Milli Təhlükəsizlik Strate-

giyası‖ adlanırdı. Bu sənəddə beynəlxalq terrorizm, kütləvi qırğın silahlarının artması və texnoloji 
təhdid kimi ABġ-ın milli təhlükəsizlik maraqlarına qarĢı əsas təhlükələr qeyd edilmiĢdir. 

Bu yeni sənəd beynəlxalq terrorizmin ABġ üçün təhlükəli olmasını müəyyənləĢdirməklə yanaĢı, 
milli maraqların qorunmasının vacibliyini və onlara qarĢı mübarizə aparmağın gərəkliliyini 
vurğulayır: ―KeçmiĢdə Amerikaya zərər yetirmək istəyən düĢmənlərin güclü orduya və sənaye poten-

sialına ehtiyacı olduğu halda, hal-hazırda terroristlər açıq cəmiyyətlər yaradaraq müasir texnologi-

yanın gücündən bizə qarĢı istifadə edirlər. Yəni müasir dövrdə fiziki zərərdən daha çox psixoloji va-

sitələrlə ölkə daxili stabillik pozulmağa çalıĢılır.‖ (3, s.5) 

Yeni təhlükəsizlik strategiyasının əsas hədəfləri aĢağıdakılardır: 
1. Qlobal terrorizmə qarĢı mübarizəni gücləndirmək və ABġ-a və onun dostlarına qarĢı 

hücumların qarĢısını almaq məqsədi ilə iĢlər görmək; 
2. Regional konfliktləri azaltmaq və aradan qaldırmaq üçün baĢqa dövlətlərlə əməkdaĢlığı 
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inkiĢaf etdirmək; 
3. ABġ-a və onun dostlarına qarĢı yönəldilmiĢ kütləvi qırğın silahları ilə təhdidin qarĢısını 

almaq; 
4. Yeni erada qlobal iqtisadi inkiĢafı azad ticarət və vahid bazar vasitəsi ilə təmin etmək; 
5. Demokratiya institutunun infrastrukturunu inĢa etmək və açıq cəmiyyətlər tərəfindən onların 

təsir dairəsini geniĢləndirmək; 
6. Qlobal gec mərkəzləri ilə əməkdaĢlığı artırmaq; 
7. DəyiĢən Amerika milli təhlükəsizlik institutlarını XXI əsrin problem və imkanlarına 

uyğunlaĢdırmaq. (2, s.7-8) 
2002-ci ildə təqdim olunmuĢ milli təhlükəsizlik strategiyasında ABġ-ın nəinki öz ərazisində hətta 

torpaqlarından kənarda da milli maraqlarına təhdid ola biləcək terror qruplaĢmalarına qarĢı mübarizə 
aparmaq hüququnun olduğu vurğulanır. Bu sənəddə xüsusi diqqət əsasən kütləvi qırğın silahlarının 
terror qruplaĢmalarının və onları müdafiə edən dövlətlərin əlində olmasının qarĢısının alınması 
probleminə yönəldilmiĢdir. 

ABġ-ın yeni strategiyasının avtoritar rejimlə idarə olunan, insan hüquq və azadlıqlarının 
pozulduğu, terrorizmə dəstək olan və kütləvi qırğın silahlarından istifadəyə can atan qüvvələrə qarĢı 
istiqamətləndiyi açıq Ģəkildə görünür. 11 sentyabr hadisələrindən sonra BuĢ adminstrasiyası Ġran, 
Ġraq, ġimali Koreya, Əfqanıstan və baĢqa dövlətlərə qarĢı bu strategiyadan istifadə etmiĢdir. Bu 
sənəddə qeyd olunur: ―Bu təhlükənin qarĢısını ala bilmək üçün biz hərbi güc, hüquqi mühafizə, 
sərhədlərin mütəĢəkkil müdafiəsi və terroristlərin maliyyə mənbələrini aradan qaldırmaq kimi hər cür 
vasitə və metoddan istifadə etməliyik. ABġ terrorla mübarizə aparan hər bir dövlətdən öz yardımını 
əsirgəməyəcək.‖ (7) 

Əsas məqsədi dünyanın daha təhlükəsiz bir yer olması ilə yanaĢı ABġ mənafelərini əks etdirən 
BuĢ doktrinası beynəlmiləlçiliyə əsaslanan qlobal sistemdə ABġ təhlükəsizliyini qorumaq fikrinə 
əsasləanaraq tətbiq olunmağa baĢlanılmıĢdı. Doqquz bənddən ibarət olan ―Beynəlxalq Təhlükəsizlik 
Strategiyası‖ ABġ-ın siyasi və iqtisadi suverenliyini ön planda tutmaq Ģərti ilə dünya sülhünü əsas 
məqsəd olaraq göstərmiĢdir. BaĢ verən terror aktlarından sonra dünya sülhünü qorumaq sahəsində 
əsas məsuliyyət də elə məhz ABġ-ın üzərinə düĢür. BuĢ doktrinası əksər siyasi analitiklər tərəfindən 
―demokratik imperializm‖ olaraq adlandırılmıĢdır. Demokratik imperializm dedikdə ABġ-ın 
təhlükəsizliyini  təmin etmək üçün dünyada demokratik rejimlər formalaĢdırması nəzərdə tutulur. 
BaĢqa sözlə desək, ABġ ―demokratik dövlətlər bir-birinə qarĢı müharibə etmir‖ nəzəriyyəsi əsasında 
dünyada sülhü təmin edəcəyinə inanır. 

BuĢ doktrinasının 3 sütunu olmuĢdur: 
1. Terror qruplaĢmalarına və ya anti-demokratik rejimlərə qarĢı müdafiə 
2. Sülh vasitəsi ilə dünyada qloballaĢma prosesini həyata keçirmək 

3. Azadlıq və rifah Ģəraitində ―Dünya Sülhü‖ 

Bu hədəflərə çata bilmək üçün isə ABġ ―qabaqlayıcı hücum‖ və ―qabaqlayıcı zərbə‖ 
metodlarından istifadə etmiĢdir və BuĢun hakimiyyət dövründən əvvəl tətbiq olunan siyasətin passiv 
olduğu vurğulanaraq tənqid olunmuĢdur. ―Qabaqlayıcı hücum‖ metodu təhdid meydana gəlməmiĢdən 
əvvəl təhdidi ortadan qaldırmağa istiqamətlənmiĢ siyasətdir. ―Qabaqlayıcı zərbə‖ dedikdə isə qarĢı 
tərəfdən gələ biləcək mümkün hücumların qarĢısını ala bilmək üçün gücdən istifadə nəzərdə tutulur. 
(8, s.73) 

ABġ 11 sentyabr terror aktından sonra Əfqanıstan, Ġraq, Ġran və ġimali Koreyanı ―ġər qüvvələr‖ 
olaraq qiymətləndirərək, bu ölkələrə qarĢı daha aqressiv xarici siyasət tətbiq etməyə baĢlamıĢdır. 
ABġ bu doktrina vasitəsilə öz xarici siyasətində təhlükəsizlik strategiyalarını formalaĢdırmaqla 
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yanaĢı, bütün dünyaya hegemoniyasını bir daha göstərmiĢdir. Belə ki, doktrinada ABġ-ın çox böyük 
qüvvəyə malik olduğu və bu qüvvəsini anti-demokratik cəmiyyətləri aradan qaldırmaq üçün istifadə 
edəcəyini bildirmiĢdir. ABġ bu strategiyası ilə öz müttəfiqlərindən kömək gözlədiyini ifadə etmiĢ və 
―Ya bizimləsən, ya da onlarla‖ ifadəsini iĢlətmiĢdir. 

BuĢ doktrinası təkcə terror hücümlarının qarĢısının alınması ilə əlaqəli deyildi. Doktrinaın altıncı 
maddəsində açıq bazar azad ticarət vasitəsi ilə yeni bir qlobal iqtisadi inkiĢaf dövrünü baĢlatmaq və 
bununla da ―Dünya sülhü‖nə mane olan iqtisadi qeyri bərabərlikləri aradan qaldırmaq əsas 

hədəflərdən biri kimi göstərilmiĢdir. (8, s.76) 
Doktrinanın son maddəsində isə XXI əsrdə qarĢıya çıxacaq təhdidlərin qarĢısını ala biləcək Milli 

Təhlükəsizlik qurumları formalaĢdırmağın vacib olduğu vurğulanır. Bunun üçün ilk növbədə 
təhlükəsizliklə bağlı idarələrin yenidən qurulması, kəĢfiyyat təĢkilatlarının inkiĢaf etdirilməsi və 
ordunun müasirləĢdirilməsi prosesini sürətləndirmə fəaliyyətlərinə xüsusi əhəmiyyət verilmiĢdir. 

Bu dövrdə Milli Təhlükəsizlik qurunlarının perspektivdə aĢağıdakı hədəfləri müəyyənləĢdirildi: 
1. Müttəfiq və dostlara inam vermək; 
2. Digər dövlətləri hər vasitə ilə güc mübarizəsinə girməkdən yayındırmaq; 
3. ABġ-a, müttəfiq və dostlarına qarĢı təhdidləri aradan qaldırmaq; 
4. ABġ-ın xaricdəki hərbi qərargahlarını qorumaq Ģərti ilə, ABġ-ın gücünün dünyaya nümayiĢ 

olunması və bu qərargahlar vasitəsilə ABġ torpaqlarından mümkün qədər ən uzaq yerdə təhdidləri 
neytrallaĢdırmaq. 

2006-cı ilin mart ayında prezident BuĢ daha bir Beynəlxalq Təhlükəsizlik strategiyası qəbul edir. 
Bu sənəddə əsasən müharibə dövrünün strategiyaları əks olunmuĢdur. 2006-cı il Beynəlxalq 
Təhlükəsizlik Strategiyasına əsasən 2 əsas məqsəd müəyyənləĢdirilmiĢdir: 

1. Azadlıq, ədalət, insan hüquqları prinsipləri əsasında təzyiq altında yaĢayan insanları xilas 
edərək azad ticarəti yaymaq; 

2. Digər demokratik sistemlərə liderlik edərək yoluxucu xəstəliklərə, kütləvi qırğın silahlarının 
yayılmasına, terrorizmə və insan alverinə qarĢı mübarizə aparmaq. 

Bu strategiyanın ən əsas xüsusiyyəti isə ABġ-ın Ġraqla bağlı verdiyi qərar idi. Belə ki, bu qərara 
əsasən ABġ-ın Ġraq müharibəsində məğlub olma haqqı yoxdur, çünki bu halda dost və müttəfiqlərinin 
ABġ-ın gücünə olan inancları qalmayacaq. Buna görə də ABġ Ġraq yerli özünü idarəetməsini təmin 
edə biləcək dövlət olanadək, bu torpaqlardan geri çəkilməyəcək. (4) 

Həm 2002-ci il BuĢ doktrinasında, həm də 2006-cı il Beynəlxalq Təhlükəsizlik strategiyası 
haqqında sənəddə ABġ-ın beynəlxalq maraqlarının nələr olduğu və onları qorumaq üçün tətbiq 
ediləcək strategiyalar göstərilmiĢdir. Hər iki sənədi nəzərdən keçirdikdə dünyada ABġ-a aid 

təkqütblü nizamın davam etdirilməsi istəyi və bunu həyata keçirə bilmək üçün də azad ticarətin 
yayılmasının qarĢıya məqsəd qoyulduğu, sərbəst ticarətə mane ola biləcək hər cür maneənin aradan 
qaldırılacağı fikri ABġ-ın ―Böyük Strategiyası‖nın əsasını təĢkil edir. 

ABġ-ın terror aktlarından sonra tətbiq etdiyi daxili və xarici siyasət strategiyalarını Ģərti olaraq 3 
dövrə bölmək mümkündür. Birinci dövr ―Ya bizimləsiniz, ya da bizə qarĢısınız‖ ifadəsi ilə əsası 
qoyulan terrorizmə qarĢı mübarizə dövrüdür və 2001-2006-cı illəri əhatə edir. Ikinci dövr isə Ġraq 
iĢğalının sonrakı illərində ABġ-ın beynəlxalq əməkdaĢlığa daha çox əhəmiyyət vermə ehtiyacının 
artması ilə yanaĢı, həm terrorla mübarizə, həm də beynəlxalq təklükəsizlik ilə əlaqəli digər 
məsələlərdə daha çox müttəfiq axtarıĢında olduğu dövrü əhatə edir. Üçüncü dövr isə ABġ-ın 
beynəlxalq əməkdaĢlıqda ―Qlobal problemləri ABġ tək həll edə bilməz, bu problemləri birgə həll 
etmək lazımdır‖ anlayıĢını tətbiq etməyə çalıĢdığı dövrdür. Birinci və ikinci dövr BuĢun hakimiyyət 
dövrünə aid edilsə də, üçüncü dövr Barak Obamanın hakimiyyət dövrü ilə baĢlayır və bu müddətdə 
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terrorla mübarizə anlayıĢında bəzi dəyiĢikliklər olmuĢdur. Bəhs olunan dəyiĢikliklər perspektivdə 
ABġ-ın təcrid olunmadan, çoxtərəfli sülhpərvər müdaxilələrlə dünya miqyasında aktivləĢəcəyinin, 
ehtiyac olduğu zaman hərbi müdaxilələrdən çəkinməyəcəyinin, real və psixoloji diplomatiya an-

layıĢlarının qarĢılıqlı əlaqələrinin artırılacağının bir növ isbatı olmuĢdur. Bunları əsas götürərək ha-

kimiyyətə gələn ABġ-ın 44-cü prezidenti Barak Obama üçün prioritet məsələlər aĢağıdakılar 
olmuĢdur: 

1. Hökümətlərarası əməkdaĢlıq; 
2. Terrorizmlə mübarizə; 
3. Qlobal terrorizmə qarĢı ―qlobal mübarizə‖; 
4. Nüvə silahlarının yayılmasının qarĢısını almaq; 
5. Geosiyasi sistemindən geoiqtisadi sistemə doğru inkiĢaf etmək; 
6. Amerikanın dünyadakı nüfuzunu yenidən bərpa etmək. (5) 
Bütün bunlar Obama doktrinasının, yəni 2010-cu ildə qəbul olunmuĢ Beynəlxalq Təhlükəsizlik 

Strategiyasının formalaĢmasında əsas faktorlar olmuĢdur. BuĢ doktrinası xarici siyasətdə təktərəfliliyi 
müdafiə edən və Amerika maraqlarının sadəcə hərbi güc vasitəsilə qorumağın mümkünlüyünü 
vurğulasa da, Obama idarəçiliyi Əfqanıstandakı hərbi mövcudluğunu beynəlxalq konsensusunun 
icazə verdiyi çərçivədə davam edə biləcəyini, Ġraqdakı əsgərlərin geri çəkiləcəyini və Ġran ilə 
diplomatik yollarla dost münasibətləri qurmağa çalıĢacağını bildirmiĢdir. (9, s154-155) 

Yeni təhlükəsizlik strategiyalarının meydana çıxardığı nəzəri və praktiki nəticələr olmuĢdur. Ilk 
növbədə, 11 sentyabrdan sonra öz torpaqlarında ilk dəfə hücuma məruz qalan bir dövlət olaraq öz 
hava qüvvələrinə tabe olan təyyarələrlə yenə özünə qarĢı istiqamətlənmiĢ terror aktına məruz qaldı. 
Bu səbəbə görə hökümətin ilk fəaliyyəti vətəndaĢlarının azadlıqlarını məhdudlaĢdırmaqla nəticələnsə 
belə, ölkədaxili qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirmək olmuĢdur. Məsələnin müharibə Ģəraitində olan 
ölkənin daxili nizamını əlaqədar edən tərəfi ilə yanaĢı, beynəlxalq sistemlə əlaqəli tərəfi də heç də az 
əhəmiyyət kəsb etmir. Istər hücum edən, istərsə də hücuma məruz qalan tərəf olsun, müharibə 
vəziyyəti ölkənin vətəndaĢları üçün həyati əhəmiyyətə malikdir. Müasir dövrdə Amerikada Ģəxsi 
azadlıqlar ən çox təhlükəsizliklə bağlı məsələlərdə təhdid olunur. Bu çərçivədə hökümət xüsusilə 
hava məkanlarının təhlükəsizliyini artdırmıĢ, Yaxın ġərqdən olan vətəndaĢlar üzərindəki nəzarəti ən 
üst səviyyəyə çıxarmıĢdır. Aydındır ki, təhlükəsizliklə bağlı ən vacib əməliyyatlar Əfqanıstan və 
Ġraqa qarĢı gerçəkləĢdirilmiĢdir. Bütün bunlar beynəlxalq təhlükəsizliyi təmin etmə sahəsində BMT-

nin həqiqətən vacib bir təĢkilat olma xüsusiyyətini davam etdirib-etdirməyəcəyi müzakirə olunmağa 
baĢlanmasına səbəb olmuĢdur. (10, s.5) 

ABġ-ın milli təhlükəsizlik strategiyasının əsas ideyası Amerikanın dünyaya liderliyinin təmin 
edilməsidir. Amma onun baĢqa dövlətlərdən iqtisadi və hərbi üstünlüyü olmadan qlobal amerikan 
təhlükəsizliyi təmin edilə bilməz. Buna görə də ABġ-ın milli təhlükəsizlik sistemində dövlətin 
rolunun gücləndirilməsi əsas məqsəd kimi götürülür. Aydın görünür ki, burada təhlükəsizlik, əsasən, 
"fərdi təhlükəsizlik-dövlətin təhlükəsizliyi-beynəlxalq təhlükəsizlik" kontekstində diqqətə alınır. Həm 
də bu sxemdə fərd "öz təhlükəsizliyi məsələsinin böyük bir hissəsini dövlətə etibar edir" . 

Bütün bunların fonunda ABġ-ın milli təhlükəsizlik strategiyasının kökündə duran əsas 
ziddiyyətin bir dövlətin dünyaya liderlik iddiasının birbaĢa qlobal təhlükəsizlik Ģərti ilə bağlı olduğu 
görünür. Çünki bu iddia, əslində, qlobal təhlükəsizlik paradiqmasına bir məhdudlaĢdırıcı Ģərt qoyur. 
Bu, Amerikanın liderliyinin təminidir. Müəyyən mənada bu, qlobal təhlükəsizliyin bir dövlətin 
liderliyinə xidmət etməsi anlamına gəlir. (12) 
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ABġ-IN NÜVƏ SĠYASƏTĠ: ĠRAN VƏ ĠSRAĠLĠN 
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Bu məqalədə ABŞ-ın nüvə siyasəti onun yaranma tarixi və onu yaradan səbəblərdən bəhs edilir. 
Həmçinin ABŞ-ın nüvə siyasətində İran və İsrailin fərqli mövqeləri göstərilmiş, ABŞ-İsrail 
əməkdaşlığının tarixi səbəbləri açıqlanmışdır. Bundan başqa məqalədə Qərblə İran arasındakı nüvə 
razılaşması və ABŞ-ın bu razılaşma ilə bağlı mövqeyi öz əksini tapıb. 
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NUCLEAR POLICY OF USA: DIFFERENT POSITION OF 
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This article deals with the history of the USA nuclear policy and the reasons for it. In addition, 

the different position of Iran and Israel in the USA nuclear policy and the historical reasons of USA-

Israel cooperation is indicated. In this article also is talking the nuclear agreement between the West 

and Iran and the USA attitude to this agreement. 
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Nüvə silahının ərsəyə gətirilməsində və tətbiq edilməsində ABġ-ın ―xidmətləri‖ əvəzsizdir. Bu 
onun 1945-ci ilin avqustunda Yaponiya üzərində tətbiq edilməsində və gizli hərbi planların hazır-
lanmasında, atomun tətbiq edilməsi barəsində dövlət əhəmiyyətli sənədlərin ortaya çıxmasında özünü 
göstərir. 1941–ci ilin payızında F.Ruzvelt ABġ-da atom enerjisinin inkiĢafına dair təkliflər iĢləyib 
hazırlamaq üçün xüsusi komitə təyin etdi. Bu komitəyə vitse-prezident Q. Uolles, hərbi nazir 
Q.Stimson ordu Ģtabının rəis generalı C.MarĢall, professorlardan V. BuĢ, C.Konant daxil oldular. 40-

cı illərin əvvəllərində ABġ-ın müxtəlif elmi laboratoriyalarında tədqiqatlar aparılırdı. Dövlət artıq özü 



206 

 

birbaĢa bu məsələ ilə, yəni atom silahına yiyələnmə məsələsinə ciddi yanaĢırdı. Bu iĢdə ona Ġngiltərə 
fəal surətdə köməklik edirdi. Hər iki ölkənin mütəxəssisləri xüsusi bir layihə- ―Manhetten layihəsi‖ 
hazırladılar ki, bu layihə üzrə aparılan iĢlərə general Pesle Qrovs rəis, Robert Oppenheymer elmi 
rəhbər təyin edilmiĢdi. Bu plan üzrə ilk nüvə silahları kompleksləri 1942-1943-cü illərdə tikilməyə 
baĢlandı. Onlardan Riçlend istehsal kompleksi(VaĢinqton Ģtatı), Okric kompleksi (Tennesi Ģtatı), Los-

Alemos laboratoriyası (Nyu-Meksika Ģtatı) Sandiya və Lourens adına Livermors laborotoriyalarını 
misal göstərmək olar. Xüsusilə LosAlemosda və Livermorsda 1945-ci ildə 100 çeĢiddə nüvə silahı və 
onların modifikasiyaları hazırlanmıĢdı. 1945-ci ilin aprelin12-dən prezident olan Harri Trumen ic-

timaiyyətdən gizli surətdə saxlanılan bu silahın hazırlanmasından xəbərdar deyildi. Hərbi nazir Stim-

son bu haqda ona məlumat verdikdən sonra Trumen onunla ABġ-ın dünyanın yeganə fövqəl dövləti 
olacağını əmin idi və onun perspektivlərinin beynəlxalq arenada, xüsusilə SSRĠ-yə qarĢı, necə böyük 
əhəmiyyətinin olacağına qətiyyən Ģübhə etmirdi. 

Atom bombası haqqında geniĢ amerikan ictimaiyyətinə məlumat vermək vaxtı gəlib çatmıĢdı. Bu 
elə edilməli idi ki, ABġ-ın nüvə Ģantajı konsepsiyası ilə qidalanan xarici siyasətinə haqq qazan-

dırılsın.Trumen bu haqda çox fikirləĢmədi. Dünya kapitalizm düĢərgəsində, eləcə də ABġ-da insan-

ların dini heysiyyatından məharətlə istifadə edildi. ―Tayms‖ qəzetində bu haqda nəzərə çatdırıldı ki, 
Bibliyada atom bombasına haqq qazandırmaq üçün orada ―alovlu (yanğınlı) məhv edilmə‖ ibarəsi var 

. Öz memuarlarında Trumen etiraf edirdi ―yeni silah təkcə müharibədə inqilab deyil, həm də tarixi və 
sivilizasiyanın axarını dəyiĢəcəkdir‖. Bu konsepsiya ABġ-ın müharibədən sonrakı strateji planlarında 
nüvə silahlarından istifadəni nəzərdə tuturdu. Amerika diplomatiyasının veteranı C.Kennan o günləri 
yada salaraq yazırdı: Biz beynəlxalq formada çıxış etdiyimiz zamanda atom silahının tərxis edilməsi 

barəsində güzəştlərə getməyi söz verdik. Lakin hər şey aydın idi. . . . . . ki, biz bu silah ilə öz müdafiə 
strukturumuzu təsis etmək və silahdan ilk olaraq istifadə etmək niyyətindəyik‖. 1945-ci ilin iyulun 16-

da ABġ özünün ilk atom silahını Los-Alemos səhralığında sınaqdan keçirdi. Bu sınaq bəĢəriyyət tar-

ixində yeni eranın - atom erasının əsasını qoydu. ABġ 1942-1946-cı illərdə atom bombasının hazır-
lanmasına 2 milyard dollar vəsait xərcləmiĢdi. ABġ-ın artıq dünyada hegemonluq iddiasında olmasını 
bildirmək məqsədi ilə Yaponiyanın Xirosima və Naqasaki Ģəhərlərinə növbə ilə 1945-ci ilin avqustun 

6 və 9-da atdığı atom bombası atması bir çox dövlətlər, xüsusilə SSRĠ tərəfindən böyük narazılıqla 
qarĢılandı. Verilən hər bir təklif ABġ-ın ―atom diplomatiyası‖ siyasətinə zidd olduğu üçün o bunu 

qəbul etmədi. ―Qüvvələr mövqeyi‖ siyasətini rəhbər tutan ABġ beynəlxalq problemlərin həllində 
atomdan bir vasitə kimi istifadə etmək istəyirdi. Atom üzərində ABġ-ın inhisarının ömrü o qədər də 
uzun olmadı. Belə ki 40-cı illərin sonlarında dünyada mühüm bir dəyiĢiklik oldu: ABġ bu inhisar 
hüququnu itirdi. 1949-cu il sentyabr ayının 25-də SĠTA-nın məlumatında göstərilirdi ki, Sovet Ġttifaqı 
atom silahının sirlərini kəĢf etmiĢdir və artıq bu silaha malikdir (1, s.7). 

ABġ-ı nüvə silahı strategiyasına aparan 3 əsas səbəb vardı. Birincisi hər böyük müharibədən son-

ra ABġ-ın ―öz qabığına çəkilmək‖ hissi, ikincisi ABġ üçün müharibə müvəffəqiyyətlə baĢa çatmıĢ və 
düĢmən qeyd-Ģərtsiz cəzalandırılmıĢdı. Üçüncüsu isə, artıq Amerika Avropanın qarıĢıq ittifaqlarından 

uzaq durmağa çalıĢırdı (8). 
ABġ-ın ikinci dünya müharibəsindən sonraki strategiyasına baxdıqda, ―qarıĢıq ittifaqlar‖ diplo-

matiyasından kənar olmaq düĢüncəsinə baxmayaraq, SSRĠ-nin rəhbərliyi altında kommunizmin 
sürətli yayılmasından da ciddi narahat olmuĢ və bu strategiyadan qısa müddət ərzində imtina etmiĢdir. 
Bu baxımdan Trumenin tərəfindən 1947-ci il martında Sovet təhlükəsi və təhdid altında olan Türkiyə 
və Yunanıstana hərbi və iqtisadi yardımını nəzərdə tutan doktrinanın qəbul edilməsi, 1948-ci ilin 

aprelində iqtisadi cəhətdən çökmüĢ Avropanı dirçəltmək məqsədi ilə MarĢal planı qəbul edilməsini 
misal göstərmək olar (2, s.275). 
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Müharibədən sonrakı illərdə nüvə straegiyası haqqında düĢünənlər atom bombasının strateji 
nəticələrinə iki cür baxırdı. Birincisi,atom silahı beynəlxalq əlaqələrin keyfiyyətini dəyiĢdimi? Ya da 
yaxın gələcəkdə bunu dəyiĢə biləcəkmi? Digər ölkələr də atom silahı əldə etdikdən sonra vəziyyət 
necə olacaqdır? Ġkincisi isə,indiki və yaxın gələcəkdəki qabiliyyətlər nəzərə alınaraq hərbi planlar 

necə hazırlanmalıdır (9,s 28-29). 

Nüvə strategiyasının ilk böyük kitabı heç Ģübhəsiz Bernard Brodinin ərsəyə gətirdiyi ―Mütləq si-
lah‖ (The Absolute Weapon) baĢlıqlı ortaq əsərdir. Brodi hesab edirdi ki, atom bombası bir hücum 
silahından daha çox çəkindirmə anlayıĢını özündə əks etdirən bir silahdır. Onun düĢüncəsinə görə at-

om silahının istifadə edildiyi hər hansı müharibədə hansı tərəfin qalib gələcəyinin əhəmiyyəti itir-
limiĢdir. Bu günə qədər silahlı qüvvələrin tək məqsədi müharibədə qalib gəlmək olmuĢdur, bundan 
sonra isə müharibənin qarĢısını almaq olacaqdır. Çəkindirmə artıq daha ağıllı hərbi siyasət halına 
gəlmiĢdir (10). 

ABġ soyuq müharibə dövründə xarici siyasətini həyata keçirərkən nüvə silahı amilinə xüsusi 
diqqət yetirmiĢdir.Buna misal olaraq Koreya müharibəsini, Karib böhranını misal göstərərək qeyd edə 
bilərik ki artıq Amerika qlobal miqyaslı müharibənin olmasının tərəfdarı deyildi. Digər tərəfdən 
1945-1949cu illərdə nüvə silahı əldə etməsinə baxmayaraq onun istifadə edə bilmək baxımından 

texniki imkanları son dərəcə məhdud idi. Bildiyimiz kimi SSRĠ ilk dəfə 1949-cu ildə nüvə silahını 
sınaqdan keçirtmiĢdir. Hansı ki artıq ABġ xarici siyasət qərarlarında SSRĠ-nin də bərabər imkanlarını 
nəzərə alaraq addımlar atmağa məcbur olmuĢdu. Artıq nüvə silahı bu dövlətlər üçün sadəcə hərbi üs-

tünlük,digərini məhv etmə amili olaraq deyil beynəlxalq məsələlərdə ümumi razılığa gələ bilmək 
üçün məcburedici təsir amili kimi dəyərləndirilirdi. 

Ġsrailin nüvə təsisatı və silahları ilə bağlı məlumatlar isə ilk dəfə 1986-cı ildə Ġsrailin Dimona 
nüvə təsisində çalıĢan mühəndis Mordechai Vanunu tərəfindən irəli sürülmüĢdür. «The Sunday 
Times» qəzetində Dimona təsisi ilə bağlı fotolar və texniki bilgiləri verən Vanunun ifĢasının ardından 
Ġsrail rəsmən qəbul etməsə də, bu ölkənin inkiĢaf etmiĢ nüvə texnologiyasına və silahlarına sahib 
olduğu düĢünülür.  Daha sonralar həmin Ģəxsin Mossad tərəfindən qaçırılması və Ġsraildə həbs olun-

ması kimi məlumatlar da mövcuddur. Qeyd edək ki, Ġsrail Orta ġərqdə NPT-yə üzv olmayan yeganə 
dövlətdir. Həmçinin bu dövlətin 200-ə yaxın nüvə baĢlığına sahib olduğu da düĢünülməkdədir (4). 

David Ben Gurion, 1952-ci ildə yəni müstəqillik əldə edildikdən dörd il sonra Ġsrail Atom Enerji-
si Komissiyasını qurdu. Bir neçə ildən sonra Fransa ilə razılaĢdıqdan sonra Dimona nüvə reaktorunu 
gizli Ģəkildə inĢa etdirdi. Köhnə BaĢ nazir ġimon Peres isə bu razılaĢmanın memarı idi. 1960-cı ildə 
ABġ kəĢfiyyatı, açıq Ģəkildə nüvə silahlarına sahib olmağının Ġsrailə daha çox təhlükəsizlik, güvən və 
daha sıx bir mövqe təmin edəcəyini qiymətləndirdi. Buna baxmayaraq, John F. Kennedy Ġsrailin 
bomba hazırlamasından imtina etməsinə inandırmağa çalıĢdı. Lakin uğur qazana bilmədi. Üstəlik, 
proqram daha da sürətləndi. 1974-cü ildə ABġ kəĢfiyyatı Ġsrailin az sayda nüvə silahı olduğuna 
inanırdı (5). 

1981-ci il noyabrın 30-da ABġ-ın və Ġsrailin müdafiə nazirləri VaĢinqtonda «strateji əməkdaĢlıq 
sahəsində qarĢılıqlı anlaĢmaya dair memorandum» imzalamıĢdı. Həmin sənədin giriĢ hissəsində hər 
iki tərəf «BirləĢmiĢ ġtatlarla Ġsrail arasında ümumi dostluq telləri» olduğunu və «qarĢılıqlı 
təhlükəsizliyi təmin etmək sahəsində hər iki ölkə arasında münasibətlərin mövcudluğu»nu təsdiq 
etmiĢdi. VaĢinqtonun Təl-Əvivə «meyli»nin səbəbi ərəb xalqlarının milli-azadlıq hərəkatına qarĢı 
mübarizə üçün ondan istifadə etmək və ən mühüm strateji dayaq məntəqəsində Amerika imperializ-

minin mövqelərini möhkəmlətmək niyyətləri idi. Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının hegemonluq planları 
ilə Ġsrail ekspansiyaçılığının uzlaĢdırılmasına o əsas təĢkil etmiĢdir ki, hər iki ölkə arasındakı «xüsu-

si» münasibətlər qırx ilə yaxın bir müddətdə onun üzərində dayanır. Londonda çıxan «Tayms» qəzeti 
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həmin münasibətləri xarakterizə edərək hələ 1971-ci ildə yazmıĢdı ki, ABġ ilə Ġsrail arasındakı 
münasibətlərin «Amerika tarixində misli-bərabəri olmamıĢdır… Bütün sahələrdə – müdafiə, iqtisadi 
əməkdaĢlıq, kəĢfiyyat məlumatları mübadiləsi, ikili təbəəlik və qarĢılıqlı diplomatik yardım sa-

hələrində olan bu əlaqələr, məsələn, BirləĢmiĢ ġtatlarla Böyük Britaniya arasındakı əlaqələrdən çox-

çox sıx olmuĢdur». Məlumdur ki, VaĢinqtonla Londonun beynəlxalq meydanda siyasi xətlərinin 
eyniliyini bir çoxları uzun zaman az qala «ailə ittifaqı» kimi təsəvvür edirdilər. 

Bu dövrdə həmiĢə olduğu kimi, BirləĢmiĢ ġtatların siyasi həyatında Ġsrail lobbisi olduqca mühüm 
rol oynayır, burada sionist yuxarı təbəqə ağalıq edirdi. Ġsrail lobbisi xeyli hissəsini öz nəzarəti altında 
saxladığı kütləvi informasiya vasitələrinin köməyilə rəsmi siyasətin və ictimai rəyin formalaĢmasına 
fəal təsir göstərirdi. Məsələn, 1975-ci ilin mayında sionist lobbisinin qazandığı təsirli qələbə kimi bir 
qələbə qazanmaq hələ heç bir lobbiyə, nə etnik, nə siyasi, nə də korporativ lobbiyə müyəssər 
olmuĢdur; o zaman Ġsrail lobbisi 76 senatoru Ġsrailə yardımı artırmaq tələbi ilə prezidentə məktubu 
imzalamağa inandıra bilmiĢdir. Yaxın ġərqdə Amerika imperializminin təcavüzkarlıq hərəkətlərinin 
xeyli fəallaĢması, irticaçı üsul-idarələrin silahlı qüvvələrin iĢtirakı ilə regionda indiyədək misli 
görünməmiĢ geniĢ miqyasda hərbi manevrlərinin keçirilməsi, qonĢu ərəb dövlətlərinə qarĢı Ġsrailin 
cəza tədbirlərinin gücləndirilməsi  yuxarıda adı çəkilmiĢ sənədin meydana gəlməsinin fonu idi. 
Əlbəttə, onu VaĢinqtonun Yaxın və Orta ġərqdəki bütün strategiyasından, Ġsrail ilə Misir arasında 
ABġ-ın himayəsi altında bağlanmıĢ seperat sövdələĢmədən, regionda Pentaqonun hərbi qüvvəsinin 
olmasını möhkəmləndirmək, ərəb dünyasında təfriqəni dərinləĢdirmək məqsədinin güclənməsindən 
kənarda nəzərdən keçirmək olmaz. Eyni zamanda bəzi ərəb ölkələrini Amerika – Ġsrail hərbi strate-

giyası məcrasına cəlb etmək məqsədilə bu ölkələrə güclü təzyiq göstərilirdi. ABġ Səudiyyə Ərəbista-

nına «AVAKS» aviasiya kəĢfiyyat sistemləri və baĢqa növ silahlar verməklə neft krallığını ilk 
növbədə VaĢinqtonun hərbi partnyoruna çevirməyi nəzərdə tuturdu. Səudiyyə Ərəbistanına 
«AVAKS» sistemləri satılması qərarını Ġsrail qarĢısında müdafiə etmək vəzifəsini ABġ-ın keçmiĢ 
prezidenti R. Nikson öz öhdəsinə götürmüĢdür. O demiĢdir: «İsrailin dostu kimi mən belə hesab 
edirəm ki, indiki mərhələdə bu sövdanın bəyənilməsi nəinki Birləşmiş Ştatların, həm də İsrailin 
özünün mənafeyinə uyğundur». 

Amerika-Ġsrail memorandumu VaĢinqtonun Yaxın ġərqdəki siyasətini daha da hərbiləĢdirmək 
yolunda yeni bir mühüm addım idi. Amerika-Ġsrail rəsmi təhlükəsizlik paktı haqqında fikir prezident 

Reyqanın belə bir əqidədə olmasından irəli gəlmiĢdir ki, hərbi cəhətdən güclü olan Ġsrail sadəcə ABġ-

ın təkcə emosiyalarla bağlı olduğu müttəfiqi deyil, həm də strateji fəalı hesab edilməlidir. Reyqan 
hökuməti çalıĢırdı ki, Ġsraili, habelə qərbpərəst ərəb dövlətlərini Yaxın ġərqdə yeni antisovet «strateji 
partnyorluğuna» cəlb etsin. Amerika-Ġsrail memorandumuna görə, ABġ-ın məqsədi bu memorandu-

mu imzalamaqla «həmin regionda Sovet Ġttifaqının nəzarəti altında olan, bu regiona gətirilib çıxarılan 
qüvvələr tərəfindən sülh və təhlükəsizlik üçün təhlükəyə qarĢı durmaq idi. 

Memoranduma görə, tərəflərin strateji əməkdaĢlığı  bir sıra məsələlər kompleksini əhətə edir. 

Bunların arasında «döyüĢ hazırlığını təmin etmək üçün tərəflərin razılaĢdırılmıĢ birgə fəaliyyətini 

təĢkil etmək və ona kömək etmək» məsələsi də vardır. Regionda Amerikanın hərbi qüvvələrinin ol-

masını möhkəmləndirmək və Ġsrailin onsuz da böyük olan hərbi qüvvəsini daha da artırmaq sahəsində 
qarĢılıqlı tədbirlər nəzərdə tutulurdu. Həmin sənəd Aralıq dənizinin Ģərq hissəsində hərbi-dəniz və 
hərbi hava təlimləri də daxil olmaqla gələcəkdə birgə hərbi təlimlər keçirilməsini nəzərdə tuturdu. 

Həmin dövr üçün memorandum Ġsrailə Amerikanın «sürətli əməliyyat qüvvələri» üçün dayaq bazası 
rolunu oynadı. ABġ-Ġsrail starateji birliyinin əsl məqsədi Yaxın ġərq ölkələrinin daxili iĢlərinə 
Amerika imperializminin qarıĢmasından, siyasəti Reyqan hökümətinin planlarına uyğun gəlməyən 

ərəb dövlətinə qarĢı hərbi qüvvədən istifadə etmək hüququ qazanmaqdan ibarət idi. Beləliklə, burada 
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söhbət ərəb dövlətləri barəsində Ġsrailin bütün təcavüzkar hərəkətləri üçün Amerika BirləĢmiĢ 
ġtatlarının üzərinə tam məsuliyyət qoyan, Ġsraili isə VaĢinqtonun əl ata biləcəyi hərəkətlərin bilava-

sitə iĢtirakçısına çevriən ittifaqdan gedirdi. Hər iki ölkənin xüsusi xidmət idarələrinin, o cümlədən 

Amerikanın MKĠ ilə Ġsrailin «Mossad» kəĢfiyyat idarəsinin birgə fəaliyyəti hələ 1950-ci illərdən 

baĢlanmıĢdır. ABġ Yaxın ġərqə aid məlumat toplamaq iĢində «Mossad»a geniĢ səlahiyyətlər ver-

miĢdir. 1959-cu ildən baĢlayaraq MKĠ-nin bütün Yaxın ġərq əməliyyatları «Mossad»la 
əlaqələndirilmiĢdir. 1981-ci ilin yayında Təl-Əvivin Ġraq nüvə reaktoru üzərinə basqını haqqında dü-
nya mətbuatında xəbər verilərkən yazılmıĢdı ki, bu basqında da MKĠ-nin iĢtirakı olmuĢdur. Belə 
texnikanın bəzi növləri ABġ-ın sifariĢi ilə Ġsrailin özündə istehsal edilməli idi. Məlum olduğu kimi 
bütün bu tədbirlər hələ 1978-1979-cu illərdə Kemp-Devid prosesi çərçivəsində müzakirə edilmiĢdi və 
bu tədbirlərin bəziləri hələ o zaman razılaĢdırılmıĢdı. Yaxın ġərq regionunda Ġsrailin VaĢinqton üçün 
rəsmi sürətdə hərbi partnyora çevrilməsi hər iki ölkənin hakim dairələrinin militarist siyasətini yeni 

pilləyə qaldırmaq, Ġsrailin hərbi potensialını daha da artırmaq demək idi. 

Ġsrailin silahlanması 80-ci illərdə olduqca yüksək dərəcədə idi.Dünyada silah satan ölkələr 
arasında Ġsrail yeddinci yeri tuturdu, o, 40 ölkəyə hərbi məhsul ixrac edirdi. Ġsrail üçün xammalın 
xeyli hissəsi, habelə silah üçün bəzi hissələr ABġ-dan gətirilirdi. VaĢinqton Ġsrailin silah ixracına 
nəinki müqavimət göstərmir, hətta əksinə, birinci növbədə xalqa zidd rejimli ölkələrə (Çili, ÇAR, 
Qvatemala və s. )silah ixracını hər vəchlə Ģirnikdirirdi. Ərəb dövlətləri ABġ-ın Ġsrail ilə hərbi ittifa-

qının dərinləĢməsini regionda vəziyyətin daha da kəskinləĢməsinin ərəfəsi hesab edirdilər. Beləliklə, 
VaĢinqton Təl-Əvivin təcavüzkar hərəkətlərini öz müdafiəsi altına alaraq bütün dünyaya göstərdi ki, 
kim Ġsrail təcavüzkarlarının qəyyumu və himayədarıdır, Yaxın ġərqdə hadisələrin təhlükəli inkiĢafı 
üçün bilavasitə məsuliyyət daĢıyır (1,s 165-171). 

Ġsrail heç bir zaman nüvə silahı dövləti olduğunu açıq Ģəkildə qəbul etmədi. Eyni zamanda o, heç 
nüvə Silahları haqqında Müqaviləni (NPT) imzalamadı.Ərəb dövlətləri Ġsraildən müqaviləni imzala-

mağı tələb etdilər.Əks halda, NPT rejiminin gələcəyini sabote edilməsi ilə bağlı fikirlər səsləndirildi. 
Əslində, Ġsrailin nüvə silahı ilə bağlı Amerika BirləĢmiĢ ġtatları ikili standart tətbiq edir. Ərəb ölk-

ələri 2009-ci ildə BMT-yə bağlı Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyində Ġsrailin NPT 
müqaviləsini imzalayaraq nüvə təsislərini beynəlxalq yoxlamaya açması üçün qərar verilmiĢdi.2010-

cu ilin may ayında keçirilən NPT konfransında ABġ daxil olmaqla 189 ölkənin razılığı ilə Orta Ģərqin 
nüvə silahlarından təmizlənmiĢ bölgə elan edilməsi qərarı qəbul edilmiĢ və 2012-ci ildə Ġsrailin NPT 
saziĢini imzalayıb yoxlamaya açması istənmiĢdi. Bütün bunlara baxmayaraq Ġsrail hələ də AEBA ilə 
əməkdaĢlıq etmir (5). 

ABġ-ın nüvə siyasətində önəmli yer tutan digər bir məsələ isə Ġranla bağlıdır. Hal-hazırda rəsmi 
olaraq nüvə silahına sahib yeganə müsəlman dövləti Pakistandır. Soyuq müharibə dövründə SSRĠ 
tərəfdaĢı Hindistanı balanslaĢdırmaq məqsədi ilə Qərb blokunda yer alan Pakistan nüvə silahına sahib 
olmasına göz yumulmuĢ və hətta ona yardım göstərilmiĢdir. Ġndi isə ikinci bir müsəlman dövləti, Ġran 
bu silaha sahib olmağa çalıĢır. Ġranın son 15 ildən bəri davam edən ciddi nüvə enerjisi çalıĢmaları 
ABġ baĢda olmaqla Nato və digər tərəfdaĢ dövlətləri narahat etməkdədir 

Ġran dünya tarixində irq, dil, din və mədəniyyəti özünəməxsus olan dövlətlərdən biridir.Əsrlərdən 
bəri öz nüfuzunu qoruyub saxlaya bilmiĢdir. 1979-cu ildəki inqilabdan sonra din dövlətinə çevrilən 
Ġran, dini ideoloji baxımdan təhdid kimi qiymətləndirdiyi Ġsraili və onun daimi qoruyucusu  ABġ-ı 
təhlükə olaraq görür. ġübhəsiz ki, Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının Ġslam Respublikasına 
istiqamətlənmiĢ düĢmən təĢəbbüsləri və layihələri bu fikir ayrılığında mühüm rol oynamıĢdır. Əvvəla, 
illərlə Ġraqla mübarizə aparan Ġran iqtisadi və sosial cəhətdən xeyli zəifləmiĢdir. Əgər ən əvvəldən 
ABġ Ġrana qarĢı daha yumĢaq və əməkdaĢlıq təklif  edən bir xarici siyasətlə yanaĢsaydı gərginlik bu 
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vəziyyətə gəlib çatmazdı. Hər iki tərəfin zəifləməsinə səbəb olan Ġran-Ġraq müharibəsi baĢ verməzdi. 

Ġranda din hakimiyyətində olan siyasi sistem öz daxilində birləĢdirici element kimi Amerika 
düĢmənliyindən istifadə edir. Ġranın regionda və qlobal səviyyədə nə dərəcədə vacib dövlət olduğunu 
söyləmək lazım deyil. Avrasiyanın giriĢi, Yaxın ġərqin neft çıxıĢ qapısı, həmçinin Hind Okeanından 
Uzaq ġərqə uzanan geniĢ coğrafiyanı əhatə edən,geosiyasi cəhətdən önəmli mövqedə yerləĢmiĢ bir 
dövlətdir. ABġ-ın Ġraq, Əfqanıstan və Qafqazda möhkəmlənə biməməsininin səbəblərindən biri də 
məhz Ġrandır. Buna görə də ABġ tərəfindən Ġranını hədəf alınması anlaĢılandır. Bunun əksinə olaraq 
Ġran, bölgədə hərbi və siyasi fəaliyyətini getdikcə artırmaqdadır. Suriyadakı rejim dəyiĢikliyinin 
tələblərini vurğulayan hadisələr, Ġranın bölgəyə təsirini zəiflətməyi hədəfləyir. Ġran xüsusilə Çin və 
Rusiya ilə strateji əlaqələrinə görə geostrateji tarazlığın mühüm elementi halına gəlmiĢdir. Belə ki, 
Ġran Qərbin nəzarətinə  keçsə, ABġ hərbi gücü Xəzər üzərindən Qafqaza, Əfqanıstan və Pakistan 
üzərindən Çinin Uyğur muxtar bölgəsinə asanlıqla çata biləcək. Buna görə də Ġranın həm Çin, həm də 
Rusiya ilə xüsusi əlaqələrinin səbəbini anlamaq olar. 

Ġran sahib olacağı nüvə silahını istifadə etməsə belə, Ġsrailin bölgədəki strateji üstünlüyünü sona 
çatdıracaq. Çünki uzaq məsafələrdən bu zamana qədər ona qarĢı irəli sürülən təhdidlər son 
verəcəkdir. Digər tərəfdən, bu gün nüvə silahını istifadə etmək qərarına gəlmək asan deyil. Ġlk isti-
fadəçi hüquqi, vicdanlı və həyati kontekstdə çox inandırıcı əsaslara malik olmalıdır. Əlbəttə ki, qarĢı 
tərəfin istifadəsi isə intiqam hissi ilə təmin olunmaq istisna olmaqla özünün məhv edilməsi üçün 
əlavə məhvdən baĢqa heç bir Ģey əldə etməyəcəkdir. 

2011-ci ilin sonuna qədər, Ġranın nüvə obyektlərinə hərbi müdaxilə ediləcəyi davamlı olaraq 
KĠV-də yer almıĢdır. Buna kim müdaxilə edirsə etsin, ABġ-Ġsrail və Böyük Britaniya triosunun 
razılğı ilə həyata keçirməli idi. Çünki, Ġranın göstərəcəyi reaksiyanın ciddiliyini və dərəcəsini 
proqnozlaĢdırmaq çətindir, Ġsrailin isə Ġran reaksiyana tək baĢına qarĢılıq verməsi mümkün deyil. 

Ərazisində Atom Elektrik Stansiyasına sahib istənilən ölkə atom silahı istehsalı istehsal etmək 
bacarığına malikdir. Bu səbəbdən də ABġ Ġranını nüvə proqramına qarĢı çıxır.ABġ-ın ĠNP səbəbi ilə 
Ġrana tətbiq etdiyi sanksiyalar ən çox iqtisadi sahədə özünü büruzə verir. ABġ Ġrana qarĢı əlavə 
sanksiyaların tətbiq edilməsi üçün beynəlxalq müstəvidə təbliğat aparır. ABġ BMT-nin hər hansı 
qərarını gözləmədən banklar və neft Ģirkətlərinin Ġranla hər hansı fəaliyyəti qadağan edən siyasət 
tətbiq edir. ABġ-a görə, Ġranın nüvə siyasəti ilə bağlı keçmiĢdə və indiki Ģərhləri siyasi aldatmadan 
baĢqa bir Ģey deyildir. ABġ-da Barak Obamanın hakimiyyəti illərində Rusiya və ġimali Koreya ilə 
çətin danıĢıqlardan sonra Ġrana qarĢı BMT-nin Təhlükəsizlik ġurasında yeni bir sankiya tələbinə nail 
ola bilmiĢdir. Bu sanksiyalar Ġranı uranın zənginləĢdirilməsini dayandırmağa və MAGATE-nin 

nəzarəti altına almağa məcbur edirdi. Hillari Clinton və ABġ-ın Müdafiə Katibi Robert Gates öz 
açıqlamalarında bildirirdilər ki, əgər sanksiyalar istənilən nəticə verməsə, onda problemin həlli üçün 
hərbi tətbiq də daxil olmaqla bütün mümkün yollarla həll olunacaq. 

Ġran ABġ və Qərb dövlətləri tərəfindən iqtisadi embarqo altındadır və bu sanksiyalar, Ġran dö-
vlətinin böyüməsini və güclənməsini maneə törədir,vətəndaĢ cəmiyyətini isə zəiflədir. Bunun aradan 
qaldırılması yolunda atılan addımlardan biri isə Ġran və Altılıq dövlətləri arasında bağlanan 
razılaĢmanı hesab etmək olar. 

Müxtəlif fasilələrlə təqribən 12 il davam edən danıĢıqlardan sonra, nəhayət, Ġran ilə ABġ ,Rusiya, 
Böyük Britaniya, Çin , Almaniya və AĠ arasında 2015-ci il iyulun 14-də Vyanada Ġranın Nüvə 
Proqramı üzrə Uzunmüddətli Birgə Fəaliyyət Planı imzalandı. Bu saziĢ qlobal güclərin maraqlarının 
toqquĢduğu mühüm bir məsələ ilə bağlı tarixi nailiyyət kimi dəyərləndirilir. Beləliklə, dünya gücləri 
beynəlxalq sanksiyaların ləğv edilməsi müqabilində Ġranını nüvə fəaliyyətini məhdudlaĢdıran 
razılaĢma əldə etdilər. 
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SaziĢə əsasən Tehran höküməti öz silah plutoniumunu istehsal etməməmək, 15 il ərzində özündə 
3,67%-dək zənginləĢdirilmiĢ urana 300 kq-dan artıq malik olmamaq, öz nüvə obyektlərini yenidən 
təhciz etmək və ondan yalnız dinc məqsədlərlə istifadə etmək barədə öhdəlik götürüb. Bununla yanaĢı 
BMT Tġ-nın Ġrana qarĢı tətbiq etdiyi silah embarqosu 5 il ərzində saxlanılacaq, MAQATE ekspertləri 
25 il ərzində Ġranın nüvə obyektlərinin monitorinqini aparacaq. SaziĢin Ģərtləri pozulduqda isə Qərbin 
sanksiyaları bərpa oluna bilər. Plan həmin ilin iyulun 20-də BMT Tġ tərəfindən dəstəklənib. 

Nüvə razılaĢmasından dərhal sonra danıĢıq iĢtirakçıları və maraqlı tərəflər saziĢə öz münasi-
bətlərini bildiriblər.VaĢinqton, Tehran, Kreml və Brüssel saziĢi "tarixi anlaĢma", "dünya üçün ümid 
mənbəyi", "konstruktiv addım" və bu kimi müsbət ifadələrlə səciyyələndiriblər. Bölgə dövlətlərindən 
Misir, Ġraq, Küveyt, Qətər, BirləĢmiĢ Ərəb Əmirlikləri də saziĢdən razılıqlarını ifadə ediblər. 
DanıĢıqların nəticəsində narazı qalan tərəflər isə Ġsrail, Səudiyyə Ərəbistanı və ABġ-dakı respublikaçı 
konqresmenlər olublar. Onlar razılaĢmanı "tarixi təslimiyyət", "təhlükəli addım" ,"Ġsrail dövlətinə 
ölüm hökmü" adlandırıblar. 

Nüvə saziĢindən sonra Obama mediaya müsahibəsində Ġranın beynəlxalq ictimaiyyəti aldadaraq 
nüvə silahı hazırlamağa çalıĢacağı təqdirdə hərbi cavabın verilə biləcəyi, ABġ ordusunun buna 
hazırlıqlı olması xəbərdarlığını da edib. Bənzər hədələyici bəyanat ABġ müdafiə naziri Aġ Karterdən 
də gəlib. Bu çıxıĢların real hədə olmaqla yanaĢı, müəyyən dərəcədə saziĢdən narazı qalan Ġsraili və 
daxildəki mühafizəkarları razı salmaq məqsədi daĢıdığını da düĢünmək olar. 

2016-cı ildə ABġ prezidenti seçilmiĢ Respublikaçı Donald Trump uzun müddətdir ki, saziĢin 
tənqidçisidir və öz seçki kampaniyasının gediĢatında onu ləğv edəcəyini bildirirdi. O, Ġranla nüvə 
saziĢini «ən pis sövdələĢmə» adlandırıb və ondan çıxmaqla hədələyib. 2015-ci ildə imzalanmıĢ həmin 
saziĢ Tehranın nüvə fəaliyyətini məhdudlaĢdırması əvəzində ona sanksiyaları yüngülləĢdirdi. 
Trampın saziĢə zəmanət verməkdən imtina edəcəyi, Ġrana qarĢı daha güclü addımlar atacağı 
gözlənilir. «The Financial Times» qəzeti yazır ki, bu, heç də ABġ-ın saziĢi avtomatik olaraq pozması 
anlamına gəlmir, ancaq bundan sonra baĢ verə biləcəklər xeyli mürəkkəb, qarmaqarıĢıq, potensial 
partlayıcı kimi görünür. 

Konqres sənədə hələ əvvəldən isti yanaĢmadığından, ondan saziĢi ratifikasiya etmək istənilməyib 
lakin 2015-ci ildə Ġran Nüvə SaziĢinin Nəzərdən Keçirilməsi Aktını qəbul edib. Sənəd hakimiyyətdə 
olan administrasiyadan tələb edir ki, hər 90 gündən bir ABġ-ın saziĢə öhdəliyini, eləcə də Ġranın 
sənədə necə əməl etdiyini, sənədin ABġ-ın milli təhlükəsizlik maraqlarına uyğun gəlib-gəlmədiyini 
təsdiqləsin. Əgər Tramp həmin tarixədək sənədə zəmanət verməsə, Konqres növbəti 60 gün ərzində 
nüvə sanksiyalarının qaytarılması üçün qanunvericilik təĢəbbüsü irəli sürə bilər. Bununla da 
BirləĢmiĢ ġtatlar nüvə saziĢini pozmuĢ olacaq ki, sonucda razılaĢma tamamilə dağıla bilər. Qeyd edək 
ki,Tramp bu saziĢi artıq 2 dəfə dəstəkləyib. Lakin onun dəstəkdən imtina edəcəyi barədə bəyanatları 
ABġ müttəfiqləri və hətta onun öz administrasiyası daxilində narahatlıqla qarĢılanmaqdadır. Tramp 
isə Tehranı dəfələrlə saziĢin "ruhun"a zidd hərəkətlərdə ittiham edib. Hərçənd ki, Beynəlxalq Atom 
Energetikası Agentliyi və ABġ Konqresi Ġranın razılaĢmaya əməl etdiyini hesab edir (13). 

MəhĢur amerikalı strateq Zbiqnev Bjezinskinin Robert M.Qeyts ilə birlikdə yazdığı ―Ġranın za-

manı gəldi‖ adlı kitabında deyilir: Ġran fiziki və simvolik baxımdan Orta  ġərqin mərkəzi rola sahib 
ölkəsidir. Bu nöqteyi-nəzərdən Ġran beynəlxalq müstəvidə elə bölgənin özü deməkdir. ABġ-ın re-

gional maraqları baxımından geniĢ geosiyasi imkanlara malikdir və Orta ġərq böhranının tam 
mərkəzində yerləĢir‖. Bjezinski Böyük ġahmat taxtası: Amerikanın hökmranlığı və onun geostrateji 
imperativləri adlı kitabında Ġranın əhəmiyyətinə toxunaraq qeyd etmiĢdir ki, ABġ davamlı olaraq 
Ġranla düĢmən mövqeyində qala bilməz və milli maraqların tələbinə uyğun Ģəkildə bu ölkəyə qarĢı 
davranıĢlarda müəyyən yumĢalma olmalıdır. 
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KÜTLƏVI ĠNFORMASIYA VASĠTƏLƏRĠ VƏ METOCOĞRAFĠYA 

 

Məqalə kütləvi informasiya vasitələrinin siyasi proseslərə təsirini araşdırır və KİV-in cəmiyyətdə 
mövcud stereotipləri gücləndirməsi fikrini sübut etməyə çalışır. Müasir media əsas siyasi hadisələrin 

və təşkilatların kompaniyalara və seçkilərə təsirindən tutmuş yalnız hər növ siyasi proseslərdə deyil, 

həm də hər hansı bir insanın həyatında bir çox lazımi məlumat xidmətlərini təmin edən və özünü ay-

dınlaşdırma və əyləncə imkanları təklif edən mərkəz rolunu oynayır. Media elə bir potensial gücdür 
ki, çox həssas məsələlərdə (gender, etnik və siyasi məsələlərdə) insanların münasibətinə, qərarlarına 
və hərəkətlərinə təsir etmə imkanına malikdir. 

Açar sözlər: kommunikasiya, cəmiyyət, Amerika, media, mətbuat azadlığı, televiziya 
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MASS MEDIA AND METHOGEOGRAPHY 

 

The article investigate the role of the mass media in influencing political process and aim to 

prove the idea that the mass media reinforces existing stereotypes in society. The modern media play 

a central role not only within the political processes of every type, ranging from coverage of major 

political events and institutions to effects on campaigns and elections but also in any individual's life, 

providing many necessary information services as well as offering possibilities for self-enlightenment 

and entertainment. Thus media have a potential power to influence peoples‘ attitude, opinion and be-

haviour around many sensitive issues, such as gender, ethnicity and politics. 

Key words: communication, society, America, media, freedom of press, television 
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Planetin geosiyasi həyatında kütləvi informasiya vasitələrinin mühüm geosiyasi aktora çevrilməsi 

prosesi nisbətən gec-soyuq müharibə dövründə baĢlamıĢdır. Etiraf etmək lazımdır ki, KĠV bir infor-

masiya və kommersiya strukturu olaraq dünyanın heç bir ölkəsində geosiyasi proseslərin müstəqil 

aktorları kimi çıxıĢ etmir. Onlar əsasən təmsil etdiyi ölkənin və yaxud transmilli təĢkilatı maraqlarının 
ifadəçisi rolunda çıxıĢ edirlər. Çox vaxt isə KĠV daha güclü iqtisadi və siyasi aktorların geosiyasi  və 
geostrateji sifariĢlərini yerinə yetirir, onların təsiri və nəzarəti altında fəaliyyət göstərir.(22) 

KĠV-in fəaliyyətində geosiyasi element ondan ibarətdir ki, onlar vasitəsilə dünyada və ayrı ayrı 
ölkələrin daxilində ictimai rəy formalaĢdırılır, bu və ya digər ideyalar insanların Ģüuruna yeridilir, on-

ların milli, sosial və qrup əhval ruhiyyəsinə təsir göstərilir, cəmiyyətdə ictimai səfərbərlik yaradılır və 
yaxud belə səfərbərliklərin pozulması təĢkil edilir və s.(22). Əlbəttə, göründüyü kimi KĠV çox vaxt 
əsas geosiyasi aktorların əlində ciddi alətə çevrilir və məqsədyönlü Ģəkildə istifadə olunur. 

KĠV bəhs olunan aktorlar tərəfindən bu və ya digər cari və perspektiv məqsədlər üçün də istifadə 
edilir. Cari planda onlar ölkələrində aparılan siyasətin təbliği, bu və ya digər siyasi addımın izahı və 
zəruriliyinin əsaslandırılması, rəqiblə mübarizə və s. Beynəlxalq və transmilli təsirinə görə dünyanın 
əsas KĠV-ləri arasında gedən rəqabət təmsil etdikləri aparıcı dövlətlərin geosiyasi maraqlarını əsas 

götürərək dünya ictimayyətinə təsir göstərmənin mühüm vektorlarından biri hesab olunur. Bu 
rəqabətin mərkəzində ilk növbədə televiziya dayanır. Məsələn, Yaxın ġərqdə baĢ verən prosesləri 
iĢıqlandırmaq və əhalini daha doğru və operativ məlumatlarla təmin etmək baxımından CNN və Əl-
Cəzirə televiziyaları arasında gedən rəqabət buna misaldır. Təəccüblü deyildir ki, hətta Fransa kimi 

bir ölkədə bu rəqabətə cavab olaraq son zamanlar daha obyektiv informasiya almaq üçün CNN-in 

fransız versiyasının yaradılması təklifləri səslənir.(22) 

Kütləvi kommunikasiya prosesləri bilik almaq üçün əsaslandırılmıĢ sahələrdir. Buna baxmayaraq 
KĠV-in özündə də (həm də ona dayaq verən biznes qurumlarında) onların xüsusi yeri var. Sözün əsl 
mənasında media prosesin əsas hissəsi ola bilər. Marshall McLuhan ―Medianın baĢa düĢülməsi‖ 
kitabının ―Ġnsanların inkiĢafı‖ hissəsində qeyd edir ki, ―informasiya vasitəsi məlumatdır‖. Bu o 
deməkdir ki, kommunikasiyanı yaradan insan səsi, çap vərəqi, istərsə də neon və ya elektron im-

pulslar məlumata, onu göndərənə və auditoriyaya təsir edir, eyni zamanda kütləvi kommunikasiyanın 
təsiri əvvəl baĢa düĢdüyümüzdən daha mühümdür.(10, s. 18) 

―Marshall McLuhan çox düzgün qeyd etmiĢdir ki, informasiya vasitəsi məlumatdır, televiziya 
çox qısa vaxtda bizim cəmiyyətin  mərkəzi kommunikasiya vasitəsinə çevrilmiĢdir. O, informasiya 
vasitəsinin nəyi hansı məqsədlə, necə yaymalı olduğunun ayırd edilməsi üçün Ģüurlu müəyyən olun-

muĢ sosial saziĢə heç bir təsir göstərmədən alaq otu kimi artdı. Təbii ki, bu, çox sürətlə baĢ verdi, 
həm də yaradıcı inikas üçün çox gözlənilməz oldu; belə ki, biz texnologiyanı formaya salmamıĢ o, 
bizi formaya saldı‖. 

Son 35 ildə ərzində baĢqa vasitələrdən daha çox elektron media amerikalıları bir-birinə daha çox 
bənzətmiĢdir. Dünya xalqları və milətləri vaxt keçdikcə bir-birinə daha çox oxĢayırlar. Marshall 
McLuhan belə təsvir etmiĢdir ki, biz hamımız informasiya vasitələrinin yaratdığı böyük kəndin sa-

kinlərinə çevrilirik. Kiçik terrorçu qrup öz qəzəbini bildirərkən bizi beynəlxalq elektron 
kanallarımızla tutur. Biz hamımız efirin girovlarıyıq, çünki hamımız böyük kəndin sakinləri kimi mif-
ik Ģəkildə onu xeyrində və Ģərində iĢtirak edirik.(10, s. 18-19) 

BirləĢmiĢ ġtatlar kütləvi kommunikasiyanın ən geniĢ istehsalçısı və alıcısıdır. Amerikanın 
Kütləvi Ġnformasiya Vasitələri yalnız özlərinə deyil, dünyanın qalan hissəsinə də təsir göstərir. 
Məsələn Amerika musiqisini yəqin ki, Afrikada radioda və televiziyada, diskotekalarda, gecə 
klublarında və evlərdə dinləyəcəklər.(1) Asiya Amerika filmləri Asiya filmlərindən daha tez-tez 

göstərilir. Latın Amerikasında ―Readers Digest‖ jurnalı yerli jurnallardan daha məĢhurdur. BirləĢmiĢ 
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ġtatların Ġnformasiya Agentliyi sorğular nəticəsində ayırd etmiĢdir ki, qeyri-kommunist dövlətlərində 
elitanın 15-30 faizi ―Time‖ jurnalını oxuyur. Dünyanın 200-dən çox aparıcı qəzetlərinin redaksiyaları 
―New York Times‖. ―Washington Post‖ və ya ―Los Angeles‖ qəzetlərinə abunə yazılırlar. Digər bir 
misal olaraq , ‖Əkiz Qüllələr‖in hali-durumundan Avstraliyada yaĢayan kəndli məhz KĠV sayəsində 
məlumatlı olur. Onun televiziya və qəzetlərdən aldığı bilgilər vasitəsilə ətraf mühitinə dünyaya baxıĢ 
açısı dəyiĢir, bir növ KĠV ona ―ağı‖ ―qaradan‖ seçməyə yardımcı olur.(20) 

Əgər Kütləvi Ġnformasiya Vasitəsi həyatımızda aparıcı rol oynayırsa, onda biz onun qurbanıyıq, 

yoxsa yaradıcısı? Yəni informasiya vasitəsi bizi idarə edirmi, məlumatlandırırmı, yoxsa baĢımızımı 
qatır? Bəlkə informasiya vasitəsi sadəcə bizə və bizim istəyimizə, aldığımız əĢyalara, diqqətimizə 
səhifəni çevirməyimizə, kanalları dəyiĢməyimizə təsir edir?(10, s. 19) 

Ən yaxĢı cavab hər ikisinin vəhdətidir. Biz hələlik onu mühakimə etmək prosesini lazımınca 
bilmirik. Biz kommunikasiya elmindən danıĢsaq belə, əsas suallara cavab verməyimizə hələ çox var. 
Bir Ģey aydındır: mövzu haqqında nə qədər çox bilsək, bir o qədər az yanılmıĢ olarıq. Mətbuatın gücü 
insanları yüzillər boyu qorxutmuĢdur, televiziyanın təsiri isə hələ indi təhlil olunmağa baĢlanıb.(21) 
Prosesin perspektivlərini bilənlər, sahələr arasında əlaqənin inkiĢafını baĢa düĢənlər, medianın 
formatlarından və funksiyalarından xəbərdar olanlar Kütləvi Ġnformasiya Vasitələrində sünilik ilə 
dəyər arasındakı fərqi görə biləcəklər. Biz isə  kommunikatorlar haqqında anlayıĢlarımızı meydana 
çıxarmaqdan baĢlayaq.(10, s. 19-20) 

ÜzləĢdiyimiz ən böyük təhlükə kiminsə bizimlə rəqabət aparması və azadlığımızı əlimizdən al-

ması deyil, özümüz də bilmədən onlara təslim olmağımızdır. Çünki biz nəyə malik olduğumuzu an-

lamırıq, onları dəyərləndirmirik, yaxud kiminsə imtiyazlarımızı, xüsusilə də xəbərlər birliyini poza 
biləcəyinə inanırıq.(10, s. 542) 

Söz azadlığı, toplanıĢ azadlığı və mətbuat azadlığı vətəndaĢın ünsiyyət azadlığını təmin edir və 
ağıllı qərarlar vermək iqtidarında olan məlumatlı seçicilərin yaranması üçün imkan yaradır. ―Azad‖ 
söz, toplanıĢ və mətbuat asan baĢa gəlmir. Bu azadlığı saxlamaq üçün çox vaxt mübarizə aparmaq 
lazım gəlir. Məsələn, azad mətbuat nüfüzlü dairə üzvlərinin ayağını basa bilər. 

Washington-dakı ictimai-siyasi mühit təkanverici qüvvədir. Hakimiyyətin ilk 2 ilində Reyqan 
rəhbərliyi bu iĢləri görmüĢdür: 

Ġnformasiya Azadlığı Aktının (F.O.Ġ.A) fəaliyyət dairəsini məhdudlaĢdırmağa çalıĢırdı. 
Çili prezidenti Salvador Allende-nin dul qalmıĢ həyat yoldaĢı Hortensia Allende də daxil olmaqla 

xarici spikerlərin danıĢacaqları sözlərdən ehtiyat edərək ölkəyə daxil olmasının qarĢısını alırdı. 
Filmlərin ölkəyə gətirilməsi və hətta çıxarılmasına mane oldu; nə Kanada Akademiyasının ―Bu 

planeti sevirsinizsə‖ mükafatı, nə də zəhərli tullantılar haqqında ABC-nin ―Məhvedici torpaq‖ adlı 
sənədli filmi rəhbərliyin mühakiməsindən qaça bilmədi. 

Daha çox informasiyanın gizli saxlanılmasına əmin olmaq üçün təsnifat sistemini yenidən 
yazırdılar. 

Rəhbər məmurlar görünməmiĢ ömürlük senzura sisteminə tabe olmağa məcbur edildilər. 
Universitetləri öz kampuslarında adətən elm və texnologiyaya aid gizli məlumatları nəĢr etmək 

və müzakirə etmək hüquqlarına qarĢı təzyiqlərə məruz qoydu.(10, s. 543) 
Müharibə dövründə senzura dövlətin mövcud olması üçün mühüm element kimi qəbul edilir. 

Sülh Ģəraitində məĢhur olmayan ideyaların senzurası bizim demokratik idealımızı deyil, həmin dem-

okratiyanın özünü təhlükə altına atır. Senzura Washington-dan gəlməli deyil. Tez-tez senzuraya siyasi 

fəaliyyət qrupları tərəfindən təzyiq göstərilir və bu da çox vaxt kitabxanalara və məktəblərə yönəlir. 
Təəssüf ki, onun 50 faizindən çoxu müvəffəqiyyətli olur. 

Gəlin media təsirinin saxlanmasına dair bir nümunəyə baxaq. 1983-cü il noyabrın 20-də ABC-
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nin ―Növbəti gün‖ filmi televiziya proqramlarının reytinqini vurub keçdi; 48 milyon ailə, yaxud 
tamaĢaçıların 62 faizi bu proqrama üz tutdu. Buna baxmayaraq 7 milyon dollarlıq həmin veriliĢ spon-

sor tapmaqda çətinlik çəkirdi, çünki o, nüvə silahları müharibəsinin nəticələrinə dair mübahisəli 
mövzudan bəhs edirdi və proqramları maliyyələĢdirən reklamçılar öz məhsullarına qoyulan embarqo 
ilə hədələnirdilər. Hədələr siyasi cəhətdən gizli proqramlara qarĢı kompaniyaların bir hissəsi kimi  
Rahib Jerry Falwell və Moral Majority tərəfindən edilirdi. Falwell-in bərabər vaxt tələbinə ABC 
imtina etdi. ġəbəkə filmin qaldırdığı məsələlərin müzakirəsini yayımladı və xalqın tanıdığı müxtəlif 
fikirli rəhbərliyi müzakirəyə qoĢdu. 

Proqramın senzurası bəzi sahələrdə uğur qazansa da dayandı. Televiziya Ģəbəkəsinin nisbətən 
dözə biləcəyi təzyiq çox vaxt məktəb sistemi üçün çox güclü olur. Milyonlarla uĢağın adətən öz 
valideynlərilə evdə baxdığı ―Növbəti gün‖ filmi hətta valideyinlər və böyüklər nəzarət etsələr belə, 
Floridanın Pinellas vilayətindəki məktəblərdə göstərilmədi. 

Yüksək qiymətlər və böyük gəlirlər media qüvvəsi və informasiyaya nəzarətin məhdud sayda 
mənbələrin əlində cəmləĢməsinə gətirib çıxardı. Tənqidçilər media materialına nəzarət edən ―elita‖ 
haqqında danıĢırdılar. Onlar bu ―media maqnat‖larının BirləĢmiĢ ġtatların sosial, iqtisadi və siyasi 
quruluĢuna həddən artıq çox təsir etdiklərindən qorxduqlarını bildirirdilər. 

Məsələn, 1980-ci illərdə kütəvi kommunikasiya biznesinin ―yüksək dövrü‖ oldu və KĠV Ameri-
kanın iqtisadi-siyasi baxıĢlarına təsir göstərərək insanlara ―hamı üçün həmiĢə hər Ģey olacaq‖ fikrini 
aĢıladı. Xəbərlər eləcə də əyləncə mediası iqtisadi artım, istifadəçilərin maraqlarının qorunması və 
―Yuppi etikası‖ formasında olan maliyyə hedoizmini tərifləmiĢdir. ―MəĢhur və zəngin insanların 
həyat tərzi‖ Money jurnalı, ―Wall Street Week‖ (PBS-də), yaxud ―Trading Places‖ filmi bizə bu gün 
real dəyərlər barədə nə danıĢır? Marksist meyilli tənqidçilər bildirirlər ki, KĠV həm kapitalizm 
―yaradıcıları‖nı qiymətləndirmək, həm də Amerika iqtisadiyyatının arzusunu həyata keçirmək 
baxımından kapitalizmin alətidir. 

Media bizə təkcə böyük arzularımızın olduğunu xatırlatmır, özü də bu arzuların həyata 
keçirilməsində fəal iĢtirak edir. O, böyük məbləğdə pul qoyur və gəlir əldə edəcəkləri barədə mərc 
gəlir. Bəs bu sistem bizim üçün necə iĢləyir? 

Media bazarında riskli və böyük məbləğlərə sahib olmaq üçün KĠV, ümumiyyətlə bütün 
üzvlərinin ehtiyaclarını ödəmək əvəzinə, ən böyük və ən dəyərli audiotoriyanı özünə cəlb etmək 
uğrunda rəqabətə girib. Mediaya kapital qoyanların bəziləri çətin məsələlərdə sakit mövqe tutmağa 
üstünlük verir və düĢünürlər ki, radikal və əks mövqelərdən material hazırlamaq təhlükəlidir. Media 
nəhəngləri və ümumi konqlomeratların artması iqtisadi sistemin mümkün olan nəticəsidir, lakin o 
maraqsızdır. Ona mənfəət məqsədi güdən kiçik azlıqlar nəzarət edir. Hökumətin mediaya sahib ol-

ması və ona nəzarət etməsi ona alternativ kimi verilə bilər, lakin bu, cəmiyyətimiz üçün 
qəbuledilməzdir. Mediadan istifadə etmə imkanları və məsuliyyət bu gün medianın əsas 
məsələləridir. 

KĠV Amerika cəmiyyətinin həqiqətən də nüfuzlu institutudur. Onlar iqtisadi, siyasi və 
mədəniyyət sistemlərinin hər bir sahəsinə cəlb olunublar. Amerika ictimai rəyi KĠV-də oxudu-

qlarımız, gördüklərimiz və eĢitdiklərimiz əsasında formalaĢır. 
Tarixi baxımdan biz medianın təsirini izləyə bilərik. Marshall McLuhan bəĢəriyyət tarixini medi-

anın nisbi mühümlüyü ilə səciyyələndirərək 3 dövrə bölür: düĢüncə əvəzinə hisslərin üstünlük təĢkil 
etdiyi əlifbadan əvvəlki ―akustika məkanı‖; əlifba və xətti düĢüncə; və yenidən dərketmə və düĢüncə 
tərzimizi dəyiĢən elektron media. Əlbəttə ki, Johannes Gutenberg-in çap maĢınını ixtira etməsi 
sayəsində nəĢr olunan kitablar daha çox iĢ gördü; onlar insanların dünya haqqında düĢüncələrini 
dəyiĢdirdi. Martin Luther medianın ilk nümayəndəsi kimi xristianlıq teologiyasını yenidən for-
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malaĢdırdı; bu, elə bir ənənədir ki, Amerika televiziyasının ruhaniləri ondan bütövlükdə istifadə 
edir.(8) 

Media inqilabçı vasitədir, çünki onlar öz yaradıcıları olan cəmiyyətləri daha ətraflı araĢdırırlar. 
Böyük Britaniyadakı mətbuat müstəmləkələrin qəniminə, əcdadlarımız isə üsyançılara və yeni 
millətin yaradıcılarına çevrildilər. Sülh, vətəndaĢ hüquqları, qadınların və homoseksualistlərin 
hüquqları ilə bağlı hərəkatların hamısı üsyançı hərəkatlar idi və dünyanı hamının yaĢaya biləcəyi daha 
yaxĢı bir yerə çevirmək üçün KĠV-dən istifadə edirdi. KĠV-in daha mücərrəd funksiyaları (ic-

timailəĢdirmə və siyasiləĢdirmə) hazırda araĢdırmanın mübahisəli sahəsidir. Medianın daha geniĢ 
yayılmıĢ və nüfuzlu növü televiziya ən çox öyrənilən sahədir. Medianın rəy formalaĢdırma 
qabilliyyətilə tədqiqatçılar razılaĢmasalar da, hamı həmin  sistemlər, makrosəviyyə, eləcə də 
mikrosəviyyələr üzrə diqqətlə düĢünülmüĢ araĢdırmalara olan ehtiyacı qəbul edir. 

Kommunikasiya azadlığına müraciət və məsuliyyət də daxil edilməlidir; KĠV məhsullarına insan-

ların çoxu tərəfindən nəzarət edilməlidir. Əgər biz bu gün sosial ədalət və sabahımız üçün  azadlıq 
istəyiriksə, siz, tənqidçi istifadəçi, bütövlükdə kütləvi kommunikasiya prosesində iĢtirak etməlisiniz. 
Siz KĠV-i manipulyasiya etməlisiniz, əks təqdirdə onlar sizi manipulyasiya edəcəklər. 

Nəhayət jurnalistlər üçün qlobal əxlaq kodeksi haqqında düĢünməyin vaxtıdır. Media etikası 
hesab etdiyimiz ideallar yeni mənalar alırlar. 1989-cu ildə Xristian Kommunikasiyası üçün Dünya 
Assosiasiyası beynəlxalq konfrans çağırdı. 80-dən çox ölkədən nümayəndələr gəlmiĢdi. Burada 
―Kommunikasiya və icma: Media deklarasiyası‖ qəbul olundu. Digər fikirlərlə yanaĢı deklarasiyada 
bu məsələlərdə var idi: 

KĠV və informasiya sənayesi güc strukturlarıdır. Onlar ölkənin  siyasi, iqtisadi və hərbi güc 
mərkəzləri ilə əlaqəlidir və get-gedə qlobal səviyyəyə çatır. Adi insanlar media gücünün qurban-

larıdır, onlara getdikcə subyekt kimi deyil, daha çox obyekt kimi baxılır, xüsusilə qadınlara, fəhlələrə, 
yerli azlıqlara, yaĢlı vətəndaĢlara və uĢaqlara. Bu meyli əks istiqamətə çevirmək üçün böyük səylər 
tələb olunur.(10, s. 568-569) 

Etika mütəxəssisi John Merrill deyir ki, bütün dünya jurnalistlərinin razılaĢa biləcəyi aforizm 
prinsiplər var. Birinci, biz emosional olmalıyıq ki, digər ölkə xalqlarının perspektivlərini, ehtiyacla-

rını və ümidlərini baĢa düĢməyi ürəkdən arzulayaq. Biz enerjimizi müstəqil məsələlərə həsr etmək ar-

zusunda olmalıyıq. Öz təqdimatlarımızda səmimi, düzgün və aydın olmalıyıq. Biz mənbələrə və audi-

toriyalara hörmətlə yanaĢmalı, hər hansı bir Ģəxs, yaxud siyasi sistemlə mübahisəyə meyilli ol-

mamalıyıq. Bundan baĢqa, biz mədəniyyətimizlə bağlı, lakin mühüm olduqda asanlıqla uyğunlaĢan 
etika standartlarımıza sadiq qalmalıyıq.(12) 

Əgər kommunikatorlar Merrill-in ―Kantian supermaxim‖ (Kant superaforizmi) tərəfdarları 
olsalar, dünya kommunikasiya mühiti daha humanist ola bilər. 

Digər millətdən olan insanlara hərəkət etdirilən, istifadə olunan, dəyiĢdirilən, yaxud idarə olunan 
obyektlər kimi deyil, öz Ģəxsi ləyaqəti, öz fikir və dəyərləri, qərar vermək və hərəkət etmək 
qabiliyyətləri ilə jurnalistikanın subyekti və istehlakçısı kimi baxın. Onları insan cəmiyyətinin üzvləri 
kimi tanıyın. 

Ġnsan cəmiyyəti əxlaqın bir çox baĢlıca ölçülərində hərtərəfliliyi hiss edir. Ġnsan cəmiyyəti bilir 
ki, etika prinsipləri insanların ənənəvi adətləri ilə bağlı olsa da, bu, sadə etnosentik Ģıltaqlıqdan daha 
çox məna kəsb edir. 

XXI əsrə doğru gedən kommunikatorlar üçün qlobal görünüĢ mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Son 
iqtisadi meyillər - birləĢmələr, alıĢlar və Ģaquli inteqrasiyalar dünya mediasına nəzarət edilməsi, 
fikrini gücləndirdi. Xarici sahibkarlıq ABġ-da əsas amil oldu və peyklər bizi qlobal kəndlə 
birləĢdirdi. 
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Mətbuat azadlığı olan ölkələr xalqlararası korporasiyalar üçün münbit torpağa çevrildilər. Ölkə 
kütləvi kommunikasiyasını təhlil etməyin çoxlu yolları var. Onlardan ən mühümü siyasi fəlsəfənin 
kütləvi kommunikasiyaya təsiridir. Müxtəlif siyasi fəlsəfələr mövcud olsa da, siyasi/media sistem-

lərinin 4 əsas nəzəriyyəsi üzə çıxır. Bunlar Four Theories of the Press ( Mətbuatın dörd nəzəriyyəsi) 
kitabında ümumiləĢib: 1) avtoritar sistem – hökumət mətbuata nəzarət edir; 2) Sovet kommunist sis-

temi – kütləvi kommunikasiyanın məqsədi kommunist partiyasının cəhdlərini müdafiə etməkdir; 3) 

azadlıq uğrunda mübarizə aparan sistem. Bu sistemdə hökumət insanların ehtiyaclarına xidmət etmək 
üçün mövcuddur və burada tam söz azadlığı olmalıdır; 4) sosial məsuliyyətli sistem təsdiq edir ki, 
mətbuat azadlığı o halda saxlanıla bilər ki, KĠV cəmiyyət qarçısındakı məsuliyyətini tam baĢa 
düĢür.(10, s. 569) 

Media alimləri bu bazanı Üçüncü dünya ölkələrini təqdim etmək, azadlıq diapazonunun Ģkalasını 
əks etdirmək, ölkə iqtisadiyyatı və mətbuat sisteminin bir formadan digərinə keçməsini izah etmək 
üçün qururlar. 

Azadlıq Evinin göstəricilərini araĢdırmaqla biz gördük ki, azad və məsuliyyətli mətbuatdan isti-
fadə ancaq azad və inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə mümkündür. Hər ölkə öz nadir Ģərait və faktlara əsaslanan 
kütləvi kommunikasiya sistemini inkiĢaf etdirmiĢdir. 

Sistemlər arasındakı fərq və Qərb ölkələri arasında media sahibkarlığının artması bir sıra 
məsələlər yaradır: 1) daha mütənasib xəbərlər axının olan ehtiyac və inkiĢaf etmiĢ ölkələrin təqdimatı; 
2) mədəni savadsızlıq; 3) texnoloji nailiyyətlərdən istifadəyə nəzarət; 4) materialist dəyərlərdən 
postmaterialist dəyərlərə mədəni keçid və 5) qlobal etikaya olan böyük ehtiyac.(10, s. 570) 

Mövcud dünya düzəninin formalaĢmasında müxtəlif media qrupları, media maqnatları da iĢtirak 
edirlər. Media vasitələri, eləcə də beynəlxalq informasiya texnologiyaları vasitələri də dünyanın ni-

zam qaydalarının formalaĢmasında mühüm rol oynayır. Belə ki, Ģəbəkə xarakteri daĢıyan və müxtəlif 
sahələri əhatə edən informasiya texnologiya vasitələri beynəlxalq ictimayyətdə rəy formalaĢdırıcı 
funksiyanı yerinə yetirir. Beynəlxalq sahələrdə ayrı-ayrı cəmiyyətlər üzərində təsir imkanları əldə 
edirlər. Bu baxımdan da mövcud zamanda informasiya  amili  böyük  dövlətlərin  ―dünya hakimiy-

yətlərinin‖ (müasir qloballaĢan dövrdə bir ölkənin dünya üzərində tam nəzarəti ağlabatan deyil) təmin 
edilməsində təsiredici, nüfuz yaradıcı vasitələr kimi çıxıĢ edir. Böyük media qrupları, məlumat yayan 
vasitələr-geniĢ efir vasitələri-tele kanallar, radiokanalllar, qəzet və jurnallar; kanalların internet 
yayımları, onlayn məlumatlar, digər internet yayımları, o cümlədən, internet məlumat yayan xəbər 
saytları və analitik saytlar, idman saytları, internet axtarıĢ sistemləri, sosial Ģəbəkələr, ensiklopedik 
məlumat saytları və s. əsasən böyük dövlətlərin əllərində cəmləĢir. Bütün bu vasitələr məlumat  
mənbələri  qismində  iĢtirak  etməklə  yanaĢı, istiqamətverici funksiya da kəsb edirlər. Böyük dö-
vlətlər bu resurslardan istifadə edərək müxtəlif məkanlar üzrə öz informasiya-təbliğat təsirlərini 
göstərirlər. Məlumatlar yolu ilə kiçik dövlətlərin cəmiyyətlərinə və hakimiyyətlərinə müxtəlif təsirlər 
göstərirlər. Böyük və beynəlxalq informasiya vasitələri böyük dövlətlərin qlobal siyasətlərini təbliğ 
etməklə onların baĢqa dövlətlər üzərlərində psixoloji təsirlərini (―böyük dövlət böyük olmalıdır‖ kimi 
psixoloji təsirlərdən meydana gələn baxıĢları) meydana gətirirlər. Məsələn, böyük dövlətlərin ayrı-
ayrı regionlarda həyata keçirdikləri hərbi əməliyyatlar ondan zəif olan ölkələri qorxu altında saxlayır 
və zəif ölkələr üzərində təsir imkanları həmin ölkələrin kiçik dövlətləri öz tərəflərinə çəkmələri üçün 
Ģərait yaradır. Ümumdünya iqtisadi böhranları, o cümlədən ərzaq böhranları və kənd təsərrüfatı sa-

hələrində olan regional və qlobal böhranlar, maliyyə-bank böhranları və s. ilə əlaqədar yayılan məlu-

matlar bir tərəfdən kiçik dövlətləri böyük dövlətlərdən psixoloji baxımdan asılı edir, digər tərəfdən 
kiçik  dövlətlərin  hakimiyyətləri  tərəfindən  cəmiyyətləri üzərində bərk xassəli rejimlərin yaradıl-
masına xidmət göstərir. Böyük dövlətlərdə sosial-siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə baĢ verən had-
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isələrin kiçik dövlətlər tərəfindən məlumat Ģəkilində əldə edilməsi kiçik dövlətlərin siyasi hakimiy-

yətləri və cəmiyyətləri üçün ayıqlığı yaradır və özünümüdafiəni ortaya çıxarır. Bundan da böyük dö-
vlətlər təsir məsələsində əks təsirlə də rastlaĢa bilirlər və kiçik dövlətlər reaksiyaverici funksiya yer-

inə yetirirlər.(4, s. 360-361) 

Böyük dövlətlərə məxsus olan informasiya agentlikləri dünya üzərində informasiya Ģəbəkəsi 
təsirlərini meydana gətirirlər. Ġnformasiya Ģəbəkəsi vasitəsilə dünya siyasətinə də Ģəbəkəli nəzarəti 
həyata keçirirlər. 

Belə hesab etmək olar ki, gələcək dünya düzəninin formalaĢmasında informasiya resursları 
birləĢdirici, uzlaĢdırıcı funksiyalarını daha da gücləndirəcəklər. Böyük dövlətlər informasiyaların 
yayılması yolu ilə kiçik dövlətlər üzərində psixoloji gərginlik yarada biləcəklər. Gələcək zamanda 
qlobal müharibələrin yerinə qlobal informasiya mübarizələri də həyata keçiriləcəkdir. Bu mübarizə 
zamanı çaĢdırıcı və real əsasları olmayan və qeyri-rasional məlumatların Ģəbəkə Ģəkilində yayılması 
prosesləri də həyata keçiriləcəkdir. Mövcud və gələcək əsrləri informasiya əsrləri hesab etmək olar. 
Yalan informasiyalar yolu ilə böyük dövlətlər böyük siyasi təsirlər və indikindən də böyük gəlirlər, 
qazanclar əldə edə biləcəklər. Ġnformasiyanın alınmasında və verilməsində, ötürülməsində  olan  op-

erativlik  siyasi  çevikliyi  yarada biləcəkdir. Ġnformasiya Ģəbəkəsi baĢlıca olaraq dünyanın sürətlə 
inkiĢafında müvafiq Ģəraiti ortaya çıxaracaqdır. Ġnformasiyalar  əsas  etibarilə  siyasi  hadisələrin  
sürətlə törədilməsi üçün münasib Ģərait yarada biləcəkdir. Böyük dövlətlər arasında baĢ verəcək 
geoinformasiya (ayrı-ayrı coğrafi məkanlarda dövlətlərin orqanlarını hərəkətə gətirən informasiyalar) 

mübarizələri demək olar ki, onların dünyanın ayrı-ayrı sahələrə bölünməsinə yönəlmiĢ siyasətini real-

laĢdıra biləcəkdir. Lakin informasiya təsirləri həm də birləĢməni və bütövləĢməni təmin edə 
biləcəkdir. Dövlətlər öz gizli siyasətlərini informasiya vasitələrindən istifadə etməklə də həyata 
keçirəcəklər. Yalan informasiyaların yayılmasının özü də dünyanın mübarizəsinin əsaslarını meydana 
gətirəcək və dünya sürətlə mübarizə Ģəraitində inkiĢaf mərhələlərinə yüksələ biləcəkdir. Böyük 
xalqmərkəzli dünya dövlətləri baĢlıca olaraq informasiya vasitələrindən istifadə etməklə öz 
böyüklüklərini qoruyub saxlayacaqlar və üstünlük əldə edəcəklər. 

Ümumiyyətlə, belə bir qənaətə gəlmək olar ki, böyük xalqların  həyata  keçirdikləri  yeni  imper-

iya  siyasətləri (qloballaĢma  proseslərində  həlledici  mövqelərə  malik olmalarını təmin edən 
siyasətləri) bu xalqların dünyaları ilə sıx əlaqəlidir.(4, s. 361-362) 

Mövcud zamanda dünya düzəninin formalaĢmasında dünyalara məxsus olan böyük dövlətlər və 
onların məxsus olduqları iqtisadi güclər, elmi-texnoloji və informasiya vasitələri mühüm rol oynayır. 
Gələcəkdə müvafiq istiqamətlər yenə də davam edəcəkdir və əlavə resurslar-vasitələr meydana 
gələcəkdir. Ġnsanların maraq sahələri artacaq və proseslərdə daha çox resurslar iĢtirak edəcəkdir. 
Bunun sayəsində də hərəkət sferaları geniĢlənəcək və inkiĢaf dalğalarının zamanla formalaĢmasını 
təmin edəcəkdir. 

Güman etmək olar ki, qloballaĢan dünyada KĠV-in, xüsusən də elektron informasiya vasitələrinin 
texniki imkanlarının artması və təmərküzləĢməsi nəticəsində bu rəqabət daha da güclənəcək və KĠV 
beynəlxalq geosiyasi münasibətlərin tənzimlənməsi və idarə olunmasında ən mühüm mexanizmlərdən 
birinə çevriləcəkdir. ġübhə yoxdur ki, bu  rəqabətin gediĢində planetdəki əsas millətlərin, siniflərin, 
sosial qrupların və siyasi dünyagörüĢün formalaĢdırılması və idarə edilməsi əsas vəzifəyə 
çevriləcəkdir.(4, s. 362-363) 
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Türkan ƏLĠYEVA, 
Magistr,Bakı Dövlət Universiteti 

 

KEÇMĠġDƏN GÜNÜMÜZƏ “MĠLLĠ MARAQ” FENOMENĠ 

 

Bu məqalədə, bir fenomen olaraq "milli maraq" anlayışının köklərinin, universal siyasi bir şifrə 
kimi qəbul edilməsinin ardında yatan səbəblərin və milli maraq şəklində adlandıran seçim və 
dəyərlərin qəbul edilməsini təmin edən prosesin araşdırılması hədəflənmişdir. Bu çərçivədə, ümumiy-

yətlə, realist yanaşmanın milli marağı təyin etmə və qanuniləşdirmə səylərinə paralel olaraq an-

layışın tarixi kökləri dəyərləndirilmişdir. 20-ci əsr ərzində dünya siyasətinin və millətlər arasındakı 
əlaqələrin anlaşıla bilməsində ümumi və əsas siyasi fəlsəfəni ifadə etməsi səbəbindən açar an-

layışlardan biri kimi qəbul edilən "milli maraq" anlayışı bu gün də öz əhəmiyyətini mühafizə 
etməkdədir. Milli maraq güc və təhlükəsizlik ilə birlikdə beynəlxalq münasibətlər nizamının ən geniş 
və ətraflı nəzəriyyəsi şəklində adlandıran "Realist yanaşma‖nın dövlətlərarası münasibətləri açıqla-

maqda istifadə etdiyi ən əsas anlayışdır, xarici siyasət qərarlarının altında yatan əsas hərəkətverici 
qüvvədir. Bu milli marağı günümüzün qloballaşan dünyasında hələ də imtina edilməyən bir anlayış 
olaraq qarşımıza çıxarır. 

Açar sözlər: Maraq, milli maraq, realizm. 

 

Turkan ALĠYEVA, 
Master, BAKU STATE UNİVERSİTY 

 

THE NATĠONAL ĠNTEREST PHENOMENON FROM PAST TO TODAY 

 

This paper aims to observe the origins of the ―national interest‖ concept as a phenomenon, and 
tries to identify the historical processes that caused its acceptance as a universal political code and 

culminated in the legitimization of the preferences /policies/values usually referred as the national 

interest. In this framework, the genealogy of the concept is evaluated from a perspective that is paral-

lel to the realist tradition‘s attempts to define and legitimize the concept. ―National interest‖ was 
admittedly a key concept throughout the 20th Century, since it reflected a shared basic political phi-

losophy that helped understand the world politics and relations among the nations during this era. 

Nonetheless, this concept retains its significance in the 21st Century, when the efficacy and even the 

very existence of the nation-state is being debated. National interest, along with power and security, 

is among the fundamental concepts of Realism, which could be considered as the most comprehensive 

theory in International Relations discipline. It also is the underlying momentum for foreign policy de-

cisions. Thus, the term ‗national interest‘ emerges as a fundamental concept in contemporary global 

affairs. 

Keywords: Interest, national interest, realism. 
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Milli maraq anlayıĢının köklərini ilk olaraq Qədim Yunanıstanda və Ġtalyan Ģəhər dövlətləri 
sistemində axtarmaq lazımdır. Bu baxımdan Fukidid və Makiavellinin yanaĢmalarının tədqiq edilməsi 
önəm daĢıyır. Bu prosesin davamı olaraq maraq anlayıĢının milli marağa doğru keçidini Maarifçilik, 
Vestfal və Avropa Harmoniyası dövrlərində formalaĢan müasir beynəlxalq sistemlə açıqlamaq 
məqsədəuyğundur. Nəticə olaraq isə bu prosesin günümüz dünyasında əks olunmalarını 
göstərməliyik. Maraq anlayıĢının qarĢısında ―milli‖ ifadəsi yer almadan ilk istifadəsi geriyə, Yunan 
Ģəhər dövlətləri dövrünə və Yunan tarixçilərinə qədər gedib çıxır. Entoni D. Smitin üzərində diqqətlə 
dayandığı fikir ondan ibarətdir ki, hər nə qədər Qədim Yunanıstanda günümüzdən fərqli olaraq milli 
və ya siyasi mənada milli dövlətlərin varlığından söz etmək mümkün deyilsə də, etnik və mədəni 
icmalara əsaslanan, hər biri öz suverenliyinə möhkəm bağlı olan Ģəhər-dövlətlərdən təĢkil olunmuĢ və 
günümüzün sistemini xatırladan dövlətlər birliyindən danıĢmaq mümkündür.(7, s 24) Fukidid 
afinalılarla spartalıları müharibəyə aparan səbəbləri açıqlayarkən Spartanın Afinanın getdikcə artan 
gücünün bir nöqtədən sonra öz maraqlarının əksinə çıxmasından qorxduğunu və bu çərçivədə inkiĢaf 
edən hadisələr üzərində sahib olduqları nüfuzunu bu hadisələrin axıĢını dəyiĢdirməkdə istifadə 
etməyə qərar verdiyini vurğulayır.(12, s 7) Belə ki, Fukidid Afinalı natiqlərin dilindən hədəflərinə 
çatmaq üçün toqquĢmaya hazır olan böyük Ģəhər dövlətlərinin davranıĢlarını açıqlamağa çalıĢmıĢdır. 
Bu açıqlamaları verərkən daha sonra müasir milli dövləti təsvir etməkdə istifadə edilən anlayıĢlar və 
bu kontekstdə maraq faktı üzərində dayanır. Xristianlığın intellektual və siyasi hakimiyyətinin aktual 
olduğu sonrakı dövrdə Fukididin siyasi görüĢlərində ifadəsini tapan klassik düĢüncə sisteminin 
səmərəliliyi itir. Bu dövrdə insan üçün baĢlıca prioritet intriqalarla dolu bu dünya yox, həqiqi 
xoĢbəxtliyin əldə ediləcəyi axirət dünyası üçün çalıĢmaq idi. Buna görə də, mənfəət kimi sırf fərdlə 
bağlı dəyərlər rədd edilməsi lazım olan mənfi dəyərlər kimi qəbul olunurdu. Buna uyğun olaraq, 
fərdlər üçün olduğu kimi dövlətlər üçün də varlıq səbəbi dar çərçivəyə sıxıĢdırılmıĢ maraqlar ola 
bilməzdi. Ümumi qəbul edilən daha ümumbəĢəri və müqəddəs olan uğrunda mübarizə idi. Keçid dövr 
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olaraq səciyyələndirilən və renessans ilə yekunlaĢan bu dövr maraq anlayıĢı baxımından neqativ bir 
dövr oldu. Bu yanaĢmanın sonunu iĢarə edən ən əhəmiyyətli ad Nikolo Makiavellidir. Makiavellini 
fərqli düĢünməyə sövq edən içərisində yaĢadığı Ģərait və qarıĢıq münasibətlər sistemi olmuĢdur. 
Ġtaliyanın 1494-cü ildə VIII Çarlz tərəfindən isğal edilməsindən sonra Avropada baĢlanan böyük xaos 
Makiavellini Ġtaliyanı bu vəziyyətdən necə qurtara biləcəyi məsələsində düĢünməyə və yazmağa 
vadar etmiĢdir. Bu çərçivədə Makiavellinin üzərində israrla durduğu anlayıĢ dövlətdir. Makiavellinin 
təbirincə desək insanlar "nankor, dəyiĢkən, qeyri-səmimi, qorxaq və mənfəətpərəstdir". Dövlət isə 
insanın bu eqoist təbiətini sosial məqsədlərə yönəldən ən mühüm vasitədir. Eyni zamanda insan 
dövlət vasitəsilə təhlükəsizliyini və davamlılığını təmin edir. Bu səbəbdən də dövlət varlığının və 
davamlılığının qorunmasından ziyadə daha uca bir sona, ilahi məqsədə və ya "marağa‖ malik 
deyildir. Makiavelli yuxarıda ana xətləri verilən ümumi konsepsiyası çərçivəsində maraq anlayıĢını 
konkret olaraq heç bir yerdə istifadə etməmiĢdir. Onun istifadə etdiyi anlayıĢ "zərurət‖(necessita) 
anlayıĢıdır. Makiavelliyə görə zərurət hökmdarları hərəkətə keçirməkdə və klassik fatehlərin 

etdiklərinin və klassik filosofların dediklərinin əksinə olaraq, əxlaqi keyfiyyətləri yeni bir xüsusiyyətə 
çevirməkdədir. Utopiyanın, yəni əldə edilməsi lazım olan ən yaxĢının zərurət anlayıĢı ilə yer 
dəyiĢdirməsi marağın inĢa edilməsi üçün lazım olan ilk əsas dayaq nöqtəsidir. Bu baxıĢ tərzilə adı 
maraq olaraq göstərilməsə də, maraq yəni zərurət hökmdarları doğru istiqamətə yönəldən yeni əsas 
anlayıĢ kimi ortaya çıxır. Beləliklə, Makiavellinin nəzəriyyəsi düĢünülənin əksinə olaraq maraq 
anlayıĢının yaradıcısı yox, mənĢəyi rolunda çıxıĢ edir.(5, s 94) Maraq anlayıĢının qarĢısına "milli" 
sifətinin əlavə olunaraq günümüzdə istifadə edilən Ģəklinə və mənasına bənzər bir hal alması isə milli 
dövlət faktının ortaya çıxması ilə əlaqəlidir. Amma bu irəliləyiĢdən öncə, XI-XIII əsrlər ərzində  
Avropa qitəsində hakimiyyətini davam etdirən ―res publica christiana‖nın yerini yavaĢ-yavaĢ da olsa 
milli olmayan mərkəzçi monarxik və "müasir" müstəqil dövlətlər almağa baĢladı. Bu prosesin 
sonunda – bütün qitəni əhatə edən daimi diplomatik əlaqələrin formalaĢmağa basladığı XVI əsrdə 
feodalizmin yerli və hissə-hissə maraqlarının fövqündə hazırda "dövlət marağı" kimi adlandıran 
"ortaq maraq" faktı ortaya çıxdı. (14, s 210) Bu yerdə qısa bir haĢiyəyə çıxaraq millət və milli dövlət 
anlayıĢları üzərində dayanmaq yerinə düĢərdi. Müasir milli dövlətin ortaya çıxması ilə bağlı çoxsaylı 
tədqiqatlar vardır. Bunların milli dövlətin formalaĢması ilə bağlı fərqli yanaĢmalar ortaya qoyduqları 
da qeyd edilməlidir. Ancaq bu proses üzərində çalıĢan nəzəriyyəçilərin üzərində uzlaĢdıqları ümumi 
tezis millət fenomeninin Ģəraitə bağlı bir fenomen olduğudur. Fərqli yanaĢmalar və mübahisələr də 
məhz bu zəmində ortaya çıxır. Bu Ģəraiti Emanuel VallerĢtayn kimi iqtisadi əsasdan baĢlayaraq 
açıqlamağa çalıĢanlar olduğu kimi, Bart kimi siyasi təhlillər və ya Benedikt Anderson və Ernest 
Gellner kimi böyümə yönümlü sənaye cəmiyyətləri və ya təbii olmayan süni xəyali icmalar əsasında 
mənalandırma və təyin etmə səyləri də mövcuddur. Demək olar ki, bütün tədqiqatçıların uzlaĢdığı 
digər bir məqam da millətçiliyin, millət və milli dövlətin Qərb və ya Avropa mənĢəli olaraq XVIII 
əsrdə ortaya çıxmasıdır.(11, s 128) A.D.Smit ―bir-biri ilə bağlı yeni bir növ siyasi kateqoriya – 

rasional dövlət və yeni bir cəmiyyət növü olan territorial millət ilk dəfə Qərbdə ortaya çıxmıĢdır" 
fikrini irəli sürür.(7, s 10,28) XVIII əsrdə ortaya çıxan bu yeni və uğurlu quruluĢ Avropanı və 
dünyanın geri qalan hissəsini də həvəsləndirdi və bu quruluĢ sürətlə yayılmağa baĢladı. Milli maraq 

anlayıĢı da bu çərçivədə yuxarıda qeyd olunan oxĢar anlayıĢlarla bərabər zamanlı bir Ģəkildə - XVIII 

əsrdən etibarən istifadə edilməyə və qəbul olunmağa baĢlamıĢdır. Bundan əvvəl də maraq anlayıĢı 
mövcud idi, ancaq milli maraq yerinə və vəziyyətinə görə dəyiĢməklə yanaĢı, ―hökmdarın məqsədi‖, 
―sülalə maraqları‖ kimi müxtəlif anlayıĢlarla paralel istifadə edilirdi. Bu anlayıĢlar antik rejimlər 
boyu iĢlədilmiĢ anlayıĢlar idi. Belə ki, bu zəmində Çarlz Börd də maraq anlayıĢının müasir mənada və 
realist yanaĢma çərçivəsində tədqiq olunduğu ilk əsər olan kitabında ―milli ləyaqət‖, ―dövlət marağı‖ 
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və ―ümumi məqsəd‖ kimi anlayıĢların milli maraqla yanaĢı, bu dövrdə milli dövlətlə birlikdə ortaya 
çıxdığını bildirir.(8, s 20-22) Bu dövrdə həmçinin, xalqın siyasi prosesdə getdikcə artan bir Ģəkildə 
iĢtirakının nəticəsi olaraq milli maraq anlayıĢı az qala millətin hamısını əhatə edən məna qazanmağa 
baĢlamıĢdır. Maraq anlayıĢının inkiĢaf edərək indiki mənasına gəlib çatması prosesi bu dövrdə, yəni 
XVII-XVIII əsrlərdə sürətlənmiĢ və artıq dövrün sadə həyatında və siyasi leksikonunda yer almağa və 
geniĢ bir Ģəkildə müzakirə olunmağa baĢlamıĢdır. Marağın yalnız siyasətdə istifadə edilən müvəqqəti 
bir anlayıĢ olmadığı, insanın yeni ümumbəĢəri təbiətinin təyin edilməsində lazım olan bir fenomen 
kimi əhəmiyyətli rolu olduğu fikrinə gəlinmiĢdir.(13, s 51) Bu mənada maraq anlayıĢının 
hökmdarların maraqları olmaqdan kənara çıxaraq, ümumbəĢəri bir qayda olaraq dövlətlərin 
hədəflərini və ya hərəkət tərzlərini açıqlamaqda müraciət olunan bir dəyər kimi qəbul olunmasında 
Tomas Hobbs adı ön plana çıxır. Hobbsun fikirlərinə əsasən, insanlar təbii vəziyyətdə mütəĢəkkil 
olmadan bərabər bir Ģəkildə, ancaq etibarsız Ģəraitdə yaĢamaqda idilər. Sonra təbiət qanununa tabe 
olaraq, bu etibarsız mühiti aĢmağa qərar verdilər və bunun aĢılmasını təmin edəcək yolu da ictimai 
müqavilə ilə dövləti (Leviathan) quraraq tapdılar. Bu baxımdan dövləti quran məhz ictimai 
müqavilədir. Ġctimai müqavilə ilə fərdlər bütün hüquqlarını bir hakimə təhvil verirlər və beləliklə, 
sivilizasiyalı cəmiyyət vəziyyətinə keçirlər. Ġctimai müqavilənin varlıq səbəbi can və mal 
təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Bunun üçün də mütləq suverenlik yolu ilə, yəni insanların bütün 
hüquqlarını təhvil vermələri ilə mümkün ola biləcək anarxiya vəziyyətinin aradan qaldırılması 
lazımdır. Bu çərçivədə hakim zalım da olsa təbəələrin ona itaət etmələri əsas qaydadır. Hakimin əsas 
məsuliyyəti də məhz təbəələrin can təhlükəsizliyini təmin etməkdir.(10, s 73-74) Bu cür yanaĢmaların 
müzakirə olunub inkiĢaf etdirildiyi 1648-ci il Vestfaliya sülhü sonrası dövr 1815-ci il Vyana 

Konqresinə qədər uzanan proses də daxil olmaqla, Avropada milli dövlətin oturuĢduğu, güc və güc 
tarazlığı anlayıĢlarının ən fəal Ģəkildə istifadə olunduğu dövrdür. Böyük bir sürətlə inkiĢaf edən 
ticarət, burjuaziya və 1789-cu Fransız Ġnqilabı ilə birlikdə inkiĢaf etməyə baĢlayan millət anlayıĢına 
əsaslanan siyasətlə yanaĢı milli maraq anlayıĢı da siyasət səhnəsində əhəmiyyəti getdikcə artan bir 
anlayıĢ olaraq yer tutmağa baĢlamıĢdır. Milli dövlət, milli ordu və millətçilik anlayıĢları ilə birlikdə 
təkbaĢına fərd və ya monarx maraqları yerinə yeni bir anlayıĢ olan milli marağın istifadəsinə doğru 
bir transformasiya yaĢanmıĢdır.(9, s 8-10)Bütün bu yenilikləri əhatə edən isə maarifçilik 
adlandırdığımız düĢüncə sistemində meydana gələn böyük dəyiĢikliklər prosesidir. Maarifçiliyin əsas 
dəyəri olan rasionalizmlə ağlın əhəmiyyəti ön plana çıxarılmıĢ, təbiət elmlərindəki yeniliklərə paralel 
Ģəkildə, dövlət xadimləri və siyasi mütəfəkkirlər tərəfindən bərabər və nizamlı bir siyasi dünyada 
maraqların balanslı bir Ģəkildə təmin oluna və bu çərçivədə hərəkət tərzləri formalaĢdırıla biləcəyi 
müzakirə olunmağa baĢlanılmıĢdır. Bu kontekstdə digər dövlətlərin də öz maraqları ola biləcəyi, 
bunun qanuni bir hal olduğu, qarĢılıqlı maraqların uzlaĢa biləcəyi kimi yeni və xoĢ məramlılığı ön 
plana çıxaran bir yanaĢma inkiĢaf etməyə baĢlamıĢdır.(4, s 25) XX əsr Amerika realistlərindən çox-

çox əvvəl Avropadan müstəqil yeni bir sistem qurmaq səyi içindəki Amerikanın qurucu dövlət 
xadimlərinin milli maraq anlayıĢına tez-tez müraciət etdikləri nəzərə çarpır.(15, s 34) Bu Ģəxslər hər 
nə qədər Avropadan müstəqil yeni bir sistem qurmaq fikrində olsalar da özlərini Avropanın sistem və 
dəyərlərindən çox da uzaqlaĢdıra bilməmiĢdilər. Maraq anlayıĢı da bu çərçivədə Avropada istifadə 
edilməsilə bərabər zamanlı və bənzər bir Ģəkildə Amerika gündəmində yer almağa baĢladı. 
Amerikada dövrün liderlərinin baxıĢına görə fərdi maraqlar və bunların bir-biri ilə rəqabət içində 
olduğu kimi dövlətlər də öz maraqlarına malikdirlər və bu maraqlar uzlaĢdırılmadığı müddətcə 
rəqabət halındadırlar. Amma bu təbii bir haldır. Bu kontekstdə Amerikanın qurucuları əslində 
Avropadakı rəqiblərindən çox da fərqli düĢünmürlər. QarĢıya qoyduları məqsəd maraqları eqoist 
arzular olmaqdan çıxarıb hesablanmıĢ, ortaqca paylaĢılan dəyərlərə çevirməkdir. Xüsusilə, 
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Avropadan fərqli bir siyasi quruluĢun, yəni seçki ilə gələn demokratik hakimiyyətlərin yer aldığı 
sistemin yaratdığı marağı saxlayan quruluĢun və beynəlxalq sistemin vurğulanması əhəmiyyətlidir. 
Bu prosesə və yeniliklərə Avropadan fərqli bir məcra qazandırmıĢdır. Birinci Dünya Müharibəsi 
sonrası dövrdə inkiĢaf edən və güclənən iki ayrı yanaĢmadan bəhs edə bilərik: Avropa Qitəsi və 
Anqlo-Amerikan yanaĢmaları. Bu iki fərqli yanaĢma bizi milli maraq anlayıĢına baxıĢda ümumi bir 
çərçivə ilə təmin edəcəkdir. Avropa qitəsi Ģəklində adlandırılan yanaĢmada milli maraq fenomeninə 
və beynəlxalq münasibətlərə baxıĢda əsas anlayıĢ yuxarıda vurğulandığı kimi ―hikmətli 
hökumət‖dir.(16, s 1-8) Bu anlayıĢın məğzi, müstəqil dövlətlərin öz ərazi bütövlüklərini baĢlıca Ģərt 
olaraq qəbul etdikləri bir diplomatik quruluĢ və tədbirlər məcmusu, xaricdən gələ biləcək 
müdaxilələrdən müstəqil olaraq, danıĢıqlar və ya qarĢıdurma yolu ilə maraqlarını təmin etmələri, güc 
faktorunun hər Ģeyin önünə keçərək münasibətləri təyin etdiyi anarxik bir dövlətlər sisteminin varlığı, 
dövlətin zərurətləri kimi anlayıĢlardan ibarətdir. Bu kontekstdə Rassel Qitə Avropası yanaĢması 
çərçivəsində ―hikmətli hökumət‖ anlayıĢının beynəlxalq siyasət nəzəriyyəsinin ortaya çıxıb 
formalaĢması üzərindəki təsiri üzrə əsas tezislərini müəyyən etmiĢdir. Nəticə olaraq, bu məqalədə 
"milli maraq" fenomenini və onun əhəmiyyətini anlamaq məqsədilə tarixi prosesdə anlayıĢın inkiĢaf 
dinamikası təhlil edilmiĢdir. Günümüzə qədər dövlət, güc və ―hikmətli hökumət‖ kimi anlayıĢlarla 
eyni mənalı Ģəkildə izah olunmağa çalıĢılan maraq fenomeni müxtəlif dövrlərdə siyasi mühitə uyğun 
Ģəkildə müxtəlif sifətlər əlavə olunaraq dəqiqləĢdirilməyə çalıĢılmıĢdır. Bu eyni zamanda anlayıĢın 
vacibliyini və əhəmiyyətini gücləndirmək cəhdi kimi də qəbul edilə bilər. AnlayıĢın içində hələ də bir 
qeyri-müəyyənlik və təyin etmə çətinliyi mövcud olduğu qəbul edilməklə yanaĢı, anlayıĢın mənĢəyi 
sayılan Makiavellidən Hobbsa, Metternixdən günümüzün liderlərinə qədər konkret bir legitimlik və 
hərəkət fonu qazandırdığı da inkar edilməməlidir. Günümüzdə hələ də insanların, cəmiyyətlərin, 
millətlərin, dövlətlərin "həyati maraqları" mövcuddur və bu mənada milli maraq dövlətlər sisteminin 
anlaĢıla bilməsində açar əhəmiyyətə malik anlayıĢlardan biri mövqeyindədir. 

 

ƏDƏBĠYYAT: 
 

1. Agaogulları, M.A. Kent Devletinden Ġmparatorluğa, Ankara, Ġmge., 2000.; 
2. Aydın, M. ―Uluslararası Ġliskilerin ‗Gerçekçi‘ Teorisi: Kökeni, Kapsamı, Kritiği‖, Uluslararası 

Ġliskiler: Akademik Dergi, 1(1), 33-60, 2004.; 

3. Eralp, A. ―Uluslararası Ġliskiler Disiplininin Olusumu: Ġdealizm-Realizm Tartısması‖, A. Eralp 
(der.), Devlet, Sistem, Kimlik: Uluslararası Ġliskilerde Temel Yaklasımlar, Ġstanbul, Ġletisim, 
57-88, 1996.; 

4. Hof, U. Avrupa‘da Aydınlanma, (çev. S. Sunar), Ġstanbul, Afa Yayıncılık, 1995.; 
5. Machiavelli, N. Prens, (çev. Nazım Güvenç), Ġstanbul, Anahtar Kitaplar, 1994.; 
6. Senel, A. Siyasal DüĢünceler Tarihi: Tarih Öncesinde, Ġlkçağda, Ortaçağda ve Yeniçağda 

Toplum ve Siyasal DüĢünce, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 1995.; 
7. Smith, A. D. Milli Kimlik, Ġstanbul, Ġletisim, 1999.; 
8. Beard, C. The Idea of National Interest: An Analytical Study in American Foreign Policy, 

New York, Macmillan, 1934.; 

9. Clinton, D. The Two Faces of National Interest, Baton Rouge ve Londra, Lousiana State Uni-

versity Press, 1994.; 

10. Jackson, R., G. Sorensen. Introduction to International Relations, Oxford, Oxford University 

Press, 1999.; 

11. Kedourie, E. Nationalism, Londra, Hutchinson, 1960.; 



226 

 

12. Keohane, R.O. Neorealism and its Critics, New York, Columbia University Pres, 1986.; 

13. Mansfield, H.C. ―Self-Interest Rightly Understood‖, Political Theory, 23(1), 48-66, 1995.; 

14. Philpott, Daniel. ―The Religious Roots of Modern International Relations‖, World Politics, 
52(1), 206-245, 2000.; 

15. Rosenau, J.N. ―National Interest‖, International Encyclopedia of the Social Sciences, Cilt 11, 
New York, The Macmillan Company ve The Free Press, 34-40, 1968.; 

16. Russell, G. Hans Morgenthau and the Ethics of American Statecraft, Baton Rouge ve Londra, 

Louisiana State University Press, 1990. 

  



227 

 

Yeganə AĞAYEVA, 
magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

TƏBLĠĞATIN PRĠNSĠPLƏRĠ VƏ VASĠTƏLƏRĠ 

 

Məqalədə əsasən XX və XXI əsr təbliğat vasitələri nəzərdən keçirilmiş və film, radio, afişa, 
təbliğat kağızları və son olaraq sosial medianın təbliğati önəmi öz əksini tapmışdır. Həmçinin  qeyd 
etdiyimiz vasitələrə aid nümunələr sadalanmışdır. Təbliğat prinsipləri olaraq da Gebbelsin təbliğat 
prinsipləri qeyd olunmuşdur. 

Açar sözlər: təbliğat, film, radio, sosial media, təbliğatın prinsipləri 
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PROPAGANDA: PRĠNCĠPLES AND TOOLS 

 

The article mainly mentioned XX and XXI century propaganda tools, such as movie, radio, post-

er and propaganda papers and also importance of social media was specially emphasized. In addi-

tion, the examples of the given incentive tools were enumerated, too. In the end Goebbels principles 

were introduced as a propaganda principles. 

Key words: propaganda, movie, radio, social media, the principles of propaganda 

 

TəĢkilati, davamlı və sistemli təbliğatın baĢlama tarixi olaraq 1622-ci il götürülür. Protestant 
Reformasiya Hərakatının təsirlərinə qarĢı mübarizə apara bilmək üçün, yeni Ģərait səbəbi ilə 
qabaqlayacı tədbirlər almaq lazım idi və Papa XV Qreqori Katolik Kilsəsinin iman və inancını sülh 
yolu ilə yaymaq niyyəti ilə bir qurum, orqan təĢkil etmək düĢüncəsində idi. Nəticədə 22 iyun tar-

ixində ―Sacra Congregatio Christianio Nomini Propaganda‖ quruldu. Bu quruluĢ Roma Katolik 
Kilsəsinin rəsmi bir orqanı oldu və Katolik Kilsəsinin iman və inancını yeni dünyaya yaymaq, eyni 
zamanda da köhnə dünyada da Roma Kilsəsinin din anlayıĢını gücləndirməklə vəzifələndirilmiĢdi. Bu 
orqan təbliğat fəaliyyətlərini həyata keçirmək üçün qurulan ilk orqan deyildi, lakin təbliğatla məĢğul 
olan və xüsusi ilə belə bir adla adlandırılan ilk orqan idi. Təbliğat reklam texnikalarının siyasətə 
tətbiq olunması ilə formalaĢmağa baĢlamıĢ və daha sonra isə özü ayrılıqda tədqiqat sahəsinə 
çevrilmiĢdir. 

1919-cu ildə, artıq təbliğat ―güc mübarizəsində‖ önəmli bir yerə sahib idi və nəticədə hər hansı 
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siyasi məsələnin tədqiqatında təbliğatdan söz açmamaq mümkünsüz idi. Fəqət siyasi tədqiqatçılar ilk 
olaraq təbliğat dedikdə tam olaraq nələri əhatə etdiyinin müəyyənləĢdirilməsi vacibliyini hiss 
edirdilər. Bunun səbəbi isə o dövrdə təbliğatın mahiyyəti ilə bağlı qarıĢıqlığın hökm sürməsi idi. Pro-

fesser Terens Qualter Təbliğat və Psixoloji Müharibə adlı kitabında təbliğatla bağlı müəyyən tərifləri 
təhlil edərək, həmin təriflərdəki zəif, əskik tərəfləri  meydana çıxartmaqla son olaraq özü bununla 
bağlı tərif vermiĢdir. O qeyd edir ki, ―Təbliğat bir Ģəxsin və ya qrupun baĢqa Ģəxslərin və ya qrupların 
mövqelərini, maraqlarını formalaĢdırmaq, idarə etmək və ya dəyiĢdirmək üçün informasiya va-

sitələrdən yararlanaraq və bu Ģəxslərin və ya qrupların müəyyən bir vəziyyətdəki reaksiyalarının öz 
məqsədlərinə uyğun reaksiyalar Ģəklində olacağını ümid edərək baĢladıqları Ģüurlu bir fəaliyyətdir‖ 
(6). Bu tərifdəki ―Ģüurlu fəaliyyət‖ ifadəsi ən əsas məqamlardan birini təĢkil edir, çünki bir növ 
təbliğat olanla, təbliğat olmayanı bir-birindən ayırır. Hər hansı bir fəaliyyətin təbliğat sayıla bilməsi 
üçün onun insanların  maraqları, yanaĢmaları  üzərində  nəzarət həyata keçirməklə, müəyyən 
nəticələrə nail olmağı Ģüurlu olaraq qarĢıya məqsəq qoymuĢ bir kompaniyanın daxilində olması 
lazımdır.  Bu baxımdan hər hansı bir sözün, kitabın, afiĢanın, sərginin, heykəlin və ya tarixi abidənin 
yuxarıda qeyd etdiyimiz məqsədlə istifadə olunması müəyyənləĢdiyi zaman onun bir təbliğat vasitəsi 
və ya materialı olduğunu qeyd edə bilərik. Bundan əlavə sosial media, qəzet, jurnal, broĢura, kitab, 
məktub, afiĢa, radio, vizual vasitələr olaraq: televizor, film, Ģəkil, sosial vasitələr olaraq: yarıĢ, iclas, 
seminar, forum, sərgi, teatr, opera, konsert və səyahəti  bir təbliğat vasitəsi olaraq qeyd edə bilərik. 
Ümumiyyətlə təbliğat vasitələri çox geniĢ spektirə malikdir. Qeyd etdiklərimizdən əlavə yuxarıdakı 
Ģərtlərə uyan digər vasitələr də təbliğati xarakter daĢıya bilər. Müharibələr zamanı xalqın könüllülük 
əsasında dəstəyini ala bilmək, onlarda düĢmənə qarĢı nifrət oyandırmaq əsas məsələlərdən birini 
təĢkil edirdi. Bu səbəblə də diqqətlə hazırlanan təbliğat mesajları filmlər, Ģəkillər, nitqlər, kitablar, 
afiĢalar və reklamlarla ictimaiyyətə çatdırılırdı. Məqalədə isə əsasən film, radio, afiĢa, təbliğat 
kağızları və son olaraq da sosial media təbliğati vasitə olaraq nəzərdən keçirilmiĢdir. 

Müharibə zamanı təbliğat filmləri ilə bağlı ən çox tədqiq olunan və bilinən dövr II Dünya 
Müharibəsi olmasına baxmayaraq, təbliğat filmlərinin inkiĢafında ilk və ən önəmli mərhələ I Dünya 
Müharibəsinə aiddir. Cəmiyyətin hər bir üzvünü tərkibinə alan I Dünya Müharibəsində, insanlara 

müraciət etmənin ən önəmli yolu kütləvi informasiya vasitələri idi. Bu səbəblə XX əsrin ilk media 
müharibəsinin I Dünya Müharibəsində cərəyan etdiyi vurğulanır. Məqalənin davamında ardıcılıqla I 
Dünya Müharibəsi illərində ingilis, alman, fransız və amerikan təbliğat filmlərindən bəhs olunur. 

Anatoli Vasilyeviç Lunaçarskinin fikrincə, ―Film digər sənətlərin əksinə ucuz, daĢına bilən və 
qeyri-adi bir formada vizuallıqdır. Filmin təsiri kitabın əsla çata bilməyəcəyi nöqtələrə çata bilər və 
təbii ki bütün təbliğat vasitələrindən daha güclüdür‖. Ġngiltərədə ilk rəsmi təbliğat filmləri 1915-ci 

ildə nümayiĢ etdirilməyə baĢlandı. Təbliğat əslində müharibə baĢlamamıĢdan öncə də Ġngiltərədə 
gündəlik həyatın bir parçası idi. Lakin nəzərdə tutulan təbliğat  dövlət vasitəsilə deyil, kilsə, mətbuat 
və siyasi partiyalar kimi qurumlar tərəfindən həyata keçirilirdi. 1915-ci ilin avqust ayında, idarəçili-
yinə Çarlz Mastermanın təyin edildiyi Vellinqton Haus Film Komitəsi (Wellington House Cinema 

Committee) quruldu. Müharibə zamanı komitə tərəfindən xüsusilə Fransada və Rusiyada təbliğat 
filmlərinin göstərilməsinə önəm verilirdi. Komitənin 1915-ci il, avqust ayında hazırladığı ilk rəsmi 
təbliğat filmi olan uzun metrajlı sənədli film Britain Prepared həm siyasi baxımdan, həm də ticari 
baxımdan uğurlu oldu. Digər uzun metrajlı, uğurlu film olaraq Somme DöyüĢü (Battle of the Somme) 

adlı filmi qeyd edə bilərik (5). 
Alman film prodüseri Oskar Eduard Mester 1916-ci ildə verdiyi məruzədə təbliğat filmlərinin və 

rəsmi bir film kompaniyasının önəminə diqqət çəkirdi. Almaniyada 1917-ci il yanvar ayında BuFA 
(Bild-und Film-Amt) və dekabr ayında isə UFA (Universum-Film AG) quruldu. UFA özəl və dövlət 



229 

 

bütün alman film sənayesinin birləĢərək hər cür kinomatoqrafiya məhsulunun təbliğat silahı olaraq 
istifadə olunması üçün qurulmuĢdu. 

Fransa müharibədən əvvəlki ən böyük film sənayesinə sahib olmasına baxmayaraq, müharibə 
zamanı rəsmi olaraq təbliğat filmlərinin çəkiliĢinə gec baĢlayan ölkələrdəndir. BaĢlanğıcda müharibə 
gedən yerlərdə film çəkiliĢinə qadağa qoyulmuĢdu. Lakin bu sahənin öndə gələn ailələri Qomon 
(Gaumont) və Patenin (Pathé)  israrları nəticəsində çəkiliĢlərə icazə verildi. Təhlükəsizlik səbəbi ilə 
cəbhəarxası və əsgərlərin gündəlik yaĢamları çəkilirdi. 1917-ci ilin yanvar ayında fotoqrafiya və ki-

nomatoqrafiya birləĢdirilərək Müharibə və Ġncəsənət nazirlikləri nəzarətində dövlətin tam idarəsində 
olmaq üzərə SPCA (Section Photographique et Cinématographique de IʼArmée) quruldu. SPCA 

Fransada müharibə zamanı Ģəkil və film çəkə bilmək səlahiyyətinə malik tək qurum oldu. 1917-ci ilin 

payızına qədər təbliğat filmlərində daha çox Fransa və Almaniya ordularından bəhs edilirdi. Lakin 
Fransanın çətinliyə düĢdüyü və müttəfiqlərinə daha çox güvənmək məcburiyyətində qaldığı bu dö-
vrdən sonra müttəfiq ölkələr filmlərdə daha çox yer almağa baĢladı. 

ABġ müharibəyə daxil olduqdan bir həftə sonra öz rəsmi təbliğat qurumu olaraq Ġctimai Ġnfor-

masiya Komitəsini (Comitee of Public Information) qurdu. ABġ təbliğatı- bütün insanlar üçün sülh, 
ədalət, azadlıq və demokratiya uğruna müharibəyə daxil olduğunu iddia edirdi. Amerikan filmləri ilə 
təbliğatın həyata keçirilməsi həmçinin ĠĠK-nin öhdəliyində idi. Rəhbərliyini Devid Urok Qriffitin 
(David Wark Griffith) həyata keçirdiyi Film Sənayesi Müharibə Kooperasiya Komitəsi (War Cooper-

ation Commitee of the Motion Picture Industry) hökumətə təbliğat fəalliyyətində könüllü olaraq 
yardım göstərirdi (5). 

Benito Mussolini 1 oktyabr 1928-ci il tarixli ―Bir Vəzifə Olaraq Jurnalistika‖ adlı nitqində qeyd 
edir ki, ―Totalitar bir rejimdə mətbuat, bu rejimin bir ünsürüdür və bu rejimin xidmətində bir 
qüvvədir. Bu səbəblə bütün Ġtalyan mətbuatı da faĢistdir. Rejimə zərərli olacaq hər Ģeydən uzaq duru-

lacaq, və rejimə faydalı olan her Ģey həyata keçiriləcəkdir‖. 
AfiĢalar da təbliğati əhəmiyyətli vasitələrdəndir və II Dünya Müharibəsi illərində afiĢalardan 

təsirli Ģəkildə istifadə edən ölkələrdən biri də ABġ-dır. 1942-ci ildə ABġ-da Müharibə Ġnformasiya 
Ģöbəsi (Office of War Information) quruldu. Bu qurum milli və beynəlxalq səviyyədə təbliğat 
fəaliyyətlərini həyata keçirirdi. Müharibə Ġnformasiya ġöbəsi ilə yanaĢı Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının 
digər qurumları tərəfindən də gerçəkləĢdirilən təbliğat fəaliyyətlərində müəyyən məqsədlərə çatmaq 
adına afiĢalardan olduqca təsirli Ģəkildə istifadə olunmuĢdur. ABġ-da səfərbərlik sonrası orduda 
ehtiyac duyulan iĢ sahələrində qadın əməyini qazanmağa istiqamətli fəaliyyət göstərilirdi. Bu sa-

hələrdən biri də kommunikasiya sahəsində önəmli yer tutan radio operatorluğudur. Bununla bağlı 
―It‘s a woman‘s war too! Join the waves‖ adlı afiĢanı göstərə bilərik. AfiĢada ciddi Ģəkildə iĢini 
həyata keçirən qadın radio operator rəsm edilmiĢdir. Burada məqsəd qadınların orduya qatılması ilə 
ölkəyə xidmət etməyə təĢviq etməkdir. ―Amerikanlar daim azadlıq uğrunda mübarizə aparacaqdır‖ 
(Americans will always fight for liberty) adlı afiĢa Bernard Perlinin illüstrasiyalarından for-

malaĢmaqdadır. AfiĢada Amerikan Ġnqilab dönəmindən və 1943-cü ildən üç əsgərin qarĢılaĢma 
səhnəsi  öz əksini tapmıĢdır. Bu tipli fəaliyyətlərdə əsas məqsəd səfərbərlik fəaliyyəti istiqamətində 
könüllülərin orduya qatılmasını təĢviq etmək idi. ―We have been just begun to fight!‖ adlı afiĢada isə 
müharibədə iĢtirak edən bir əsgərin ağ-qara rəngli Ģəkli rəsm edilmiĢdir. Onun sağ aĢağı küncündə isə 
ABġ-ın mübarizə apardığı cəbhələr öz əksini tapmaqdadır. Və burada qeyd olunan Ģüar ilə ölkənin 
müharibəni sonuna qədər davam etdirməkdəki qərarlığı özünü göstərir. ―I need your skill in a war 
job‖ adlı digər bir afiĢada isə hökümətin xalqın əməyinə ciddi ehtiyacının olduğu öz əksini tap-

maqdadır. Burada ordunun ehtiyac duyduğu istehsal sahələrinin adları qeyd olunmuĢ və Amerikan 
xalqı həmin sahələrdə fəaliyyət göstərməyə dəvət edilmiĢdir. Son olaraq, ―Əlindən gələnin ən 
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yaxĢısını et!‖ adlı (Give it your best!) afiĢa Çarlz T. Koyner tərəfindən hazırlanmıĢdır. Burada isə 
sadəcə Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının bayrağından istifadə olunmuĢdur. ġüarı və Amerikan bayrağı 
ilə ictimaiyyət tərəfindən dərhal mənimsənən bu afiĢa hal-hazırda New York Ġncəsənət Muzeyində 
saxlanılmaqdadır. Ruzvelt hökuməti müharibə dövründə xalqın dəstəyini qazanmaq üçün qısa və öz 
mesajlardan formalaĢan afiĢalar hazırlatmıĢ və onlarda əsasən müstəqillik, azadlıq və vətənpərvərlik 
mövzuları öz əksini tapmaqdadır (7). 

Təbliğat kağızları, Koreya müharibəsində istifadə olunan təbliğat vasitələrindən biri idi. Məsələn, 
ġimali Koreya və Kommunist Çin əsgərləri ilə sivil vətəndaĢları hədəf alan təbliğat kağızlarında 
aĢağıdakı ifadələr öz əksini tapmıĢdır. ġimali Koreyaya kommunist rejiminin ancaq fəlakət gətirəcəyi, 
əsgərlərin ailələrində aclıq və səfalətin hökm sürdüyü, qarĢı tərəfin qüvvələrinin güclü olduğu və bir 
gün mütləq məğlub olacaqları qeyd olunurdu (1, s.181). 

Təbliğati baxımdan maraq kəsb edən məsələlərdən biri də təbliğatın prinsipləridir və effektli bir 
təbliğat həyata keçirmək üçün onun prinsiplərinə diqqət yetirmək lazımdır. Məqalənin davam edən 
hissəsində isə Gebbelsin təbliğat prinsipləri nəzərdən keçirilmiĢdir. 

1945-ci ildə Amerikan rəsmi qurumları tərəfindən yanğından qurtarılmıĢ nasist sənədləri arasında 
Yozef Gebbelsə (Paul Joseph Goebbels) aid 6800 səhifəlik əlyazma mövcud idi. Əlyazma bir çox 
boĢluqlara rəğmən 21 yanvar 1942-ci ildən 9 dekabr 1943-cü ilə qədərki dövrü əhatə etməkdədir. 
Sənədlərə əsasən qeyd edəcəyimiz təbliğat prinsipləri bunlardır; Ġlk olaraq təbliğatçı baĢ verən had-

isələr və ictimai rəy haqqında məlumatlı olmalıdır. Ġkinci olaraq  təbliğat yalnız bir mərkəz tərəfindən 
planlanmalı və həyata keçirilməlidir. Bu prinsipə əsasən mərkəzi idarə üç funksiya yerinə 
yetirməlidir. Birinci olaraq bütün təbliğat direktivlərini müəyyən etməlidir. Yəni təbliğatın ən kiçik 
parçası belə ümumi təbliğat siyasətinin tərkibində nəzərə alınmalı və təbliğat direktivləri aydın olma-

lıdır. Digər bir funksiyanı önəmli məmurlara direktivlərin açıqlanması təĢkil edir. Sonuncusu isə 
fəaliyyətləri təbliğat xarakteri daĢıyan digər dövlət quruluĢlarına nəzarət edilməsidir (3). 

Bir fəaliyyətin təbliğati nəticələri, həmin fəaliyyətin planlanması zamanı diqqətə alınmalıdır. O 
düĢmənin siyasətinə və fəaliyyətinə təsir göstərməlidir. Təbliğat dinləyicinin diqqətini cəlb etməli və 
diqqət çəkən kommunikasiya vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Məsələn, Radionun təbliğat vasitəsi 
kimi istifadəsi ilə əlaqədar olaraq Gebbels qeyd edirdi ki, ―Təəssüf olsun ki, biz SSRĠ xalqına radio 
ilə təsir edə bilmədik. Kremlin idarəçiləri SSRĠ xalqının sadəcə yerli radio stansiyalarını dinləməklə 
kifayətlənmələrini təmin edəcək qədər ağıllı insanlardır‖. Gebbelsin inancına görə radio ilə təbliğat 
aparmaqla dinləyicini uzun müddət əldə tutmaq mümkün deyildi. 1942-ci ildə Gebbels alman 
xalqının alman radiolarından sadəcə öyrədici yayımlar deyil, həmçinin əyləndirici yayımlar da 
istədiyini anlaraq, məsələni həll etmək üçün jurnalist Hans Hinkel vəzifələndirilmiĢ və uğurlar əldə 
olunmuĢdur. Lakin xalqa digər dövlətlərin radiolarının dinlənilməsinə qadağa qoyulmuĢdu. Əcnəbi 
yayımları dinləyənlər və həmçinin öyrəndiklərini digərlərinə çatdıranlar cəzalandırılırdı. Oyqen Paul 
Xadamoski (Eugen Paul Hadamovsky) bununla bağlı olaraq qeyd edirdi ki, ―Xalqın həyatı üçün 
müharibə aparırıqsa, heç kimin düĢmən yayımlarını dinləməyə və digərlərinə nəql etməyə haqqı yox-

dur‖. 1940-ci ilin ilk yarısında bu səbəbdən 2400 Ģəxs həbs edilmiĢdir. Lakin cəzalar edama qədər 
çıxarılsa da əcnəbi qaynaqlı radioların dinlənilməsinin tam olaraq qarĢısı alına bilməmiĢdir. 

1924-cü ildən mövcud olan Gənclik Radiosu 20 aprel 1933-cü il tarixindən sonra HJ-Funk ( Hit-

ler Jugend Fund-Hitler Gənclik Radiosu) olaraq yayımlarına davam etmiĢdir. ―Dünyadakı hər böyük 
Ģey sədaqət nəticəsində olmuĢdur‖, ―Məsuliyyətlərini yerinə yetirməyə çalıĢ‖, ―Böyük müharibədə 
Alman əsgərlərinin gəzintiləri‖ kimi baĢlıqlar radioda verilən mesajlardan bəziləridir (4). 

Növbəti prinsiplər- prestij sahibi liderlər təbliğatın iĢini asanlaĢdırırlar. Təbliğatın tətbiq olunma 
zamanı diqqətlə seçilməlidir. Təbliğatın düzgün zamanında tətbiq olunması məsələsi Gebbels üçün 

https://www.thefreedictionary.com/Paul+Joseph+Goebbels
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hər zaman əsas taktiki problem təĢkil edirdi. Bu prinsipin tətbiqi zamanı təbliğat düĢmən təbliğatın-

dan daha öncə kütlələrə çatmalı, təbliğat ən əlveriĢli anda baĢladılmalı və onun mövzusu təsirinin 
azaldılmaması Ģərti ilə təkrar edilməlidir. 

Təbliğatda ifadələr, Ģüarlar əhəmiyyət kəsb edən məqamlardandır. Gebbels hadisələri xarakterize 
etməkdə Ģüarların və xüsusi ifadələrin daĢıdığı böyük önəmi dəfələrlə vurğulamıĢdır. Məsələn, 1942-

ci ildə baĢlatdığı kompaniya ilə Ġngiltərədəki iqtisadi, siyasi və sosial narahatçılıqları göstərmək üçün 
həmin vəziyyəti ―sürünən böhran‖ adlandırırdı. Ġstənilən təsirin əldə olunması üçün ifadələrin sadə 
olmasını, rahatlıqla öyrənilə bilmə qabiliyyətinə malik olmasını qeyd edirdi. 

1942-ci il fevral ayının 24-də fəaliyyət göstərməyə baĢlayan Amerikanın Səsi (Voice of America) 

radiosu Amerikan qüvvələrinə təbliğati dəstək baxımdan köməklik göstərmiĢdir. Daha sonra isə 
yayımlarını  kommunist rejimin olduğu ġərqi Avropa, SSRĠ və Çin Xalq Respublikasına yönəldilmiĢ 
Ģəkildə davam etdirmiĢdir. 1985-ci il 20 may tarixində Amerikanın Səsi radiosu Radio Marti adı ilə 
kommunizmin ən güclü qalalarından biri olan Kubaya yönəldilmiĢ radio yayımlara baĢlamıĢdır. 
Amerikanın Səsi prinsipləri daxilində Kuba xalqının yararına, doğru və obyektiv xəbər yayınladığını 
iddia edən Radio Marti, xəbərə, musiqiyə, müxtəlif sosial və mədəni proqramlara yer verirdi. 

Müasir dünyada qlobal hörümçək torunun - internetin istifadəçilərinin sayı durmadan artır. Bu 
artım bir tərəfdən klassik təbliğat vasitələrini ikinci plana keçirərkən, digər tərəfdən də təbliğatın 
geniĢ kütlələrə xitab etməsini də təmin etməkdədir. Beynəlxalq statistikaya əsasən, planet sakinlərinin 
üçdən biri sistemli olaraq internetə giriĢə malikdir. Bu da öz növbəsində hər bir dövlətin xarici siyasət 
strukturlarına öz ölkəsinin nüfuz və mövqelərinin möhkəmləndirilməsini təmin edən siyasi xəttin 
həyata keçirilməsi baxımından müəyyən üstünlüklər verir. 

Ġnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları (ĠKT) inqilabının hazırkı mərhələsi «sosial 
Ģəbəkələr» (Sġ) fenomenini yaratmıĢdır. Ġnsanlar arasında ünsiyyət və əlaqələrin yeni forması kimi 
Ģəbəkə istifadəçilərinin ictimai-siyasi proseslərə təsir imkanlarının sürətlə artması, siyasi və media 
texnologiya qismində tətbiqi bu sahəyə hər bir dövlətin xüsusi diqqətini cəlb etmiĢdir. ġəbəkələrdə 
fəaliyyətin təhlükəsizliyinin, forma və mexanizmlərinin müəyyən edilməsi dövlətin istər daxili, 
istərsə də xarici siyasətinin mühüm istiqamətinə çevrilmiĢdir. Digər tərəfdən, Sġ-lərin qeyri-formal, 

lakin iĢlək mexanizmlər (strukturlar) yaratmaq imkanları onları asanlıqla müxtəlif məqsədli təsir və 
proseslərin hədəfinə («opinion maker», «brain washing») çevirə bilir. Ġstifadəçilər arasında qarĢılıqlı 
bağlılığı ən yüksək səviyyədə təmin edən Sġ-lərdə insanlar özlərini vahid (siyasi, iqtisadi, mədəni) 
toplumun, kollektivin üzvü kimi hiss edirlər. Həmçinin 1990-cı ildə ABġ politoloqu və alimi C.Nay 
tərəfindən formalaĢdırılan məlum «yumĢaq güc» (smart power) konsepsiyası ĠKT-nin bu sahədə po-

tensialının gücləndirilməsində, xarici siyasi fəaliyyətin səmərəliliyi və operativliyinin yüksəld-

ilməsində xüsusi rolunu önə çıxarmıĢdır. 
Statistikaya görə, hazırda qlobal mobil əlaqə abonentlərinin sayı bir il ərzində 7 faizə yaxın art-

maqdadır. ĠKT-nin siyasi məsələlərin yerinə yetirilməsinə tətbiqi nəticəsində formalaĢan elektron-

rəqəmsal diplomatiyanın beynəlxalq münasibətlərdə çəkisi hər gün getdikcə artmaqdadır. 
Hədəf kütlələrə çatmağın rahat, ucuz və sürətli olması sosial medyanı təbliğati baxımdan önəmli 

hala gətirmiĢdir. Lakin klassik təbliğat vasitələrinin istifadəsində hədəf kütlələrə çatmaq üçün ön 
hazırlığa ehtiyac duyulmaqda idi. Həmçinin hədəf kütlənin reaksiyasının anında bəlli olması mühüm 
əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Beləliklə təbliğatçı hədəf kütlənin reaksiyasına görə təbliğatda israrlı 
olmaq ya da strateji dəyiĢiklik edə bilməkdədir. Lakin klassik təbliğat vasitələrində isə bu mərhələ 
uzun müddət tələb edirdi. 

Hazırda dünya liderlərinin üçdə ikisi sosial Ģəbəkələrdə fəaliyyət göstərir. Onlar həmkarları və 
digər istifadəçilərlə ünsiyyətə girirlər. Ġstifadəçilərin yalnız 140 simvolla fikirlərini ifadə etdiyi ―Tvit-
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ter‖ vaxta qənaət və yığcamlıq baxımından diplomatik mesajların verilməsində üstünlüyə malikdir. 
Bu, ABġ-ın Burson-Marsteller PR agentliyinin apardığı tədqiqatlar nəticəsində gəldiyi qənaətdir. 

Bu gün informasiya cəmiyyətində sosial Ģəbəkələr üçün qapalı olan hadisələr minimuma 
enmiĢdir. Belə ki, NATO rəsmisinin sözlərinə görə, bu qurumun bütün əməkdaĢları sosial 
Ģəbəkələrdən istifadə edir. NATO-nun BaĢ katibi sammitləri ―Tvitter‖ vasitəsilə Ģərh edir. MünaqiĢəli 
və dinc regionlarda insanlararası və dövlətlərarası ―Tvitter‖ müharibələrinin aparılmasından bəhs 
edilir. ―Tvitter‖ müharibələri normaya çevriləcəkmi?‖ (Will Twitter war become the new norm?) adlı 
məqalənin müəllifi Con D. Satter yazır ki, artıq müharibələr yalnız bomba və raketlərlə deyil, həm də 
sözlərlə aparılır. Yaxın ġərqin ən ağrılı münaqiĢə cəbhəsində Ġsrail Silahlı Qüvvələri təmsilçilərinin 
müharibənin gediĢi ilə bağlı ―Həmas lideri məhv edildi‖ kimi canlı tvitlər göndərməsi və müzakirə 
edilməsi sosial Ģəbəkələrdə indiyə qədər görünməmiĢ hadisə kimi tarixdə qalmıĢdır. Yaxud məlum 
olduğu kimi, NATO Liviyaya havadan zərbələr endirmək üçün ―Tvitter‖dəki informasiyadan istifadə 
etmiĢdir. Rəsmilər etiraf edib ki, baĢ verənlərin tam mənzərəsinin yaradılması üçün ―Tvitter‖ mikrob-

loqundakı bütün müvafiq yazıĢmalar təhlil edilir, NATO analitikləri onların üzərində iĢləyirlər (1). 
Böyük Britaniyada artıq Sġ-lərdə müharibənin aparılması üçün ordunun yaradılması barədə qərar 

qəbul edilmiĢdir. Bu ölkədə Sġ-lərdə - ―Facebook‖ və ―Tvitter‖də psixoloji müharibənin aparılması 
üzrə ixtisaslaĢan ordu bölməsinin yaradılması planlaĢdırılmıĢdır. ―The Independent‖in Britaniya or-

dusunun general-mayoru Hik Karterə istinadən yazdığına görə, belə bir xüsusi ordu bölməsinin 
yaradılması haqqında qərarın verilməsi ―informasiya əsrində mübarizə aparmaq‖ zərurətindən irəli 
gəlmiĢdir. Ordu 2 min nəfərdən ibarət olacaq və onun hər bir üzvü sosial mediada ən yeni 
texnologiyaları tətbiq etməklə psixoloji informasiya müharibəsinin aparılması və s. müasir 
bacarıqlara yiyələnəcəkdir. 
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KĠV-IN MÖHKƏMLƏNDĠRĠLMƏSĠNDƏ YUNESKO-NUN ĠġTĠRAKI 

 

Məqalədə müasir beynəlxalq münasibətlərdə, dövlətlərarası əməkdaşlıqda, çoxtərəfli 
diplomatiyada beynəlxalq təşkilatlar mühüm rol oynamasından, beynəlxalq təşkilatların meydana 
gəlməsi və çoxtərəfli fəaliyyəti dünya inkişafının gedişi ilə şərtlənmişdir və obyektiv xarakter 
daşımasindan bəhs edilir. 

Cəmiyyətdə demokratikləşmə prosesinin getdiyi, hüquqi dövlətin əsaslarının yarandığı bir 
dövrdə, demokratik cəmiyyətin əsas elementlərindən sayılan söz azadlığı, informasiya hüququ və 
informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı milli və beynəlxalq hüquqi norma və prosedurlar işlənib hazırlanır 
və geniş tətbiq olunur. Məqalədə bu fikir dərin əsaslandırılır. 

AĢar sszlər: BMT, YUNESKO, informasiya təhlükəsizliyi, demokratik cəmiyyət, informasiya 
vasitələri, mətbuat azadlığı, kommunikasiya. 
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UNESCOS PARTICIPATION IN THE CONSOLIDATION OF MEDIA 

 

The article talks about contemporary international relations, international cooperation and mul-

tilateral diplomacy is an important role of international organizations, international organizations 

and multilateral action to occur in the course of development of the üorld is about conditioned and 
objective nature.While the process of democratization takes place in the community, at a time where 

the establishment of the foundations of legal state starts, which is considered a key element of a dem-

ocratic society, there are legal norms which are being developed and used nationally and interna-

tionally for freedo of speech, the right to information and information security.The article has showed 
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the base of the idea. 
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Cəmiyyətdə demokratikləĢmə prosesinin getdiyi, hüquqi dövlətin əsaslarının yarandığı bir dö-
vrdə, xüsusilə beynəlxalq aləmdə qəbul olunmuĢ baĢlıca insan hüquqlarının və demokratik cəmiy-

yətin əsas elementlərindən sayılan söz azadlığı, informasiya hüququ və informasiya təhlükəsizliyi ilə 
bağlı milli və beynəlxalq hüquqi norma və prosedurlar iĢlənib hazırlanır və geniĢ tətbiq olunur. 

Hazırda bəĢəriyyət informasiya cəmiyyətinin formalaĢması dövrünü yaĢayır. Qlobal informasiya 
mühitinin yaradılması, informasiya və kommunikasiya texnologilarından kütləvi istifadə edilməsi, so-

sial və iqtisadi fəaliyyətinin yeni formalarının yaranması, informasiyanın əmtəəyə çevrilməsi, infor-

masiya və bilik bazalarının yaradılması və inkiĢaf etdirilməsi, təhsil sisteminin təkmilləĢməsi, 
beynəlxalq, milli və regional səviyyədə informasiya mübadiləsi sistemlərinin imkanlarının 
geniĢlənməsi hesabına peĢə və ümumi mədəniyyət səviyyəsinin artması və s. bu, cəmiyyəti səciy-

yələndirən əsas xüsusiyyətlərdir.(13) 
Ġnformasiya cəmiyyətinin bərqərar olması demokratik inkiĢafın vacib Ģərti sayılan amilin – 

vətəndaĢların və sosial institutların məlumat almaq,  yaymaq və ondan istifadə etmək kimi 
hüquqlarını təmin edən mühitin yaradılmasına da zəmin olur. Demokratik idarəetmə forması fikrin 
azad ifadə olunmasını tələb edir. Bunsuz vətəndaĢların siyasi və içtimai həyatda iĢtirak etmələri üçün 
vacib olan informasiyanı əldə etmək mümkün deyil. Ġnformasiya daĢıyıcısı və yayıcısı kimi KĠV-in 

azadlığı isə əsl demokratik vətəndaĢ cəmiyyəti quruculuğunun ən baĢlıca Ģərtəlrindən biridir. (14) 
Müasir dövrdə informasiya cəmiyyətdə əsas strateji resursa çevrilmiĢdir və informasiya sahəsinin 

ictimai rolu getdikcə daha da artmaqdadır. Ġnformasiya sahəsi informasiyanı, informasiyanın infra-

strukturunu, informasimyanın toplanılması, formalaĢdırılması, yayılması və istifadəsini, həmçinin bu 
zaman ortaya çıxan ictimai münasibətlər sisteminin tənzinlənməsi subyektlərini özündə ehtiva 
edir.(16) 

Ġnformasiya sahəsi cəmiyyətin həyatında sistemyaradıcı bir amil olaraq ölkənin siyasi, iqtisadi, 
müdafiə və s kimi əsas təhlükəsizliyinin, xüsusilə informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasında 
olduqca asılıdır və müasir texniki tərəqqi dövründə bu asıllılıq daha da artmaqdadır. 

Ġnformasiya münasibətlərinin və proseslərinin durmadan inkiĢafı informasiya sahəsində yeni 
münasibətlər sistemini-informasiya təhlükəsizliyinin təminatı sisteminin, informasiya hüququnun 
yaranmasını tələb edir. (13) 

Beynəlxalq aləmdə baĢ verən proseslərə fəal Ģəkildə qoĢulmaq, baĢqa ölkələrlə münasibətlər 
yaratmaq və bu münasibətləri müsbət istiqamətdə inkiĢaf etdirmək ümumbəĢəri və qlobal problem-

lərin həllində kənarda qalmamaq üçün BMT-nin üzvü olmaq əsas amillərdən biri kimi meydana çıxır. 
BMT-nin tribunası dövlətin öz məqsəd və məramlarını dünyaya bəyan etmək, istər xarici istərsə də 
daxili problemlərin həlli üçün digər ölkələri əməkdaĢlığa çağırmaq məqsədilə istifadə edə biləcəyi ən 
ali kürsüdür. 

1991-ci il oktyabrın 18-də «Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında» Konsti-
tusiya Aktı qəbul olundu. Bu aktla öz suverenliyini bəyan etmiĢ Azərbaycan Respublikası müstəqilli-
yinin ilk günlərindən baĢlayaraq BMT üzvü olmaq istiqamətində addımlar atmıĢ, nəhayət, 1992-ci il 

martın 2-də bu beynəlxalq təĢkilata daxil olmuĢdur. BMT-nin Minillik sammitində respublikaızın 
prezidenti olan Ulu sndər Heydər Əliyev Azərbaycanın BMT ilə bağlı ümidlərindən bəhs edərək 
göstərirdi ki, «təcavüzkarlıq aktları, ərazilərin iĢğalı, etnik təmizlənmə, təcavüzkar separatizm və ter-

rorçuluqdan əziyyət çəkən dövlətimiz BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatından ədalətli sülhün bərqərar 
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olunması, təhlükəsizlik BMT Nizamnəməsi prinsiplərinin qorunması sahəsində səmərəli fəaliyyət 
gözləyir». (20) 

Azad və müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinə təminat verilməsi üçün zəruri olan prinsiplərə 
dair ümumi razılığı əks etdirən müddəalar 1989-cu ildə Londonda keçirilən Avropada sülh və 
təhlükəsizlik müĢavirəsinin informasiya forumunun iĢtirakçıları, 1991-ci ilin sentyabrında bununla 
əlaqədar ATƏM-in keçirdiyi «dəyirmi masa»nın institutlar üzrə ATƏM ekspertlərinin seminarında 
təsdiq edilmiĢdir. (20) Beynəlxalq jurnalist təĢkilatlarının böyük miqyaslı beynəlxalq qurumlarla 
əlaqələrindən danıĢarkən qeyd etmək lazımdır ki, jurnalsit hərəkatının demokratikləĢməsində jurnal-

istlərin hüquqlarının qorunmasında, onlar üçün lazımi Ģəraitin yaradılmasında bu təĢkilatlar fəal 
iĢtirak edirlər. Bir çox beynəlxalq jurnalist təĢkilatlarının Yunesko yanında məĢvərətçi statusuna ma-

lik olması dediklərimizi bir daha təsdiq edir. Maraqlıdır ki, BMT-nin, ATƏT-in, Avropa ġurasının, 
Avropa ġurası Parlament Assombleyasının, Avropa ġurası Nazirlər Komitəsinin qərarlarında və 
tövsiyələrində, jurnalistlərin, xüsusilə Beynəlxalq jurnalist təĢkilatların fəaliyyətinə mühüm əhəmiy-

yət verilir, onların iĢinin daha da yaxĢılaĢdarılması üçün tədbirlər görülür. Yunesko-nun hələ 1983-cü 
ildə qəbul etdiyi «Jurnalistikada PeĢə Etikasının Beynəlxalq Prinsipləri» bu gün də öz əhəmiyyətini 
itirməmiĢdir. Və həmin prinsiplərin tətbiqiq lazımi səmərəsini verir. 

1994-cü ilin dekabrında Praqada nazirlərin V Avropa Konfransı  kütləvi kommunikasiya va-

sitələri sahəsində siyasət məsələsini müzakirə edərkən «Jurnalist azadlıqlarının pozulması haqqında» 
bəyanət vermiĢ və bildirmiĢdir ki, konfransın iĢtirakçıları olan nazirlər və nümayəndə heyətlərinin 
baĢçıları söz və informasiya azadlıqlarının, plüralizsin, Avropada demokratiyanın və demokratik 
təhlükəsizliyin tərəfdarıdırlar və qitədə jurnalistlərin hüquqlarının qorunması çalıĢırlar. Onlar belə 
hesab edirlər ki, jurnalist xəbərlər və informasiya haqqında məlumat verərkən tam müstəqil olmalıdır. 
Qərarda Avropa ġurasının Nazirlər Komitəsinə tövsiyə edilmiĢdir ki, təhlükəli ezamiyyətlərdə, yaxud 
gərginlik və münaqiĢələr Ģəraitində olan jurnalistlərin müdafiəsinin yaxĢılaĢdırılmasına yönəldilmiĢ 
təcili iĢ görsün. 

Bütün bunlar göstərir ki, beynəlxalq qurumlar jurnalistlərin, onların birləĢdirdikləri beynəlxalq 
təĢkilatların fəaliyyətini daim diqqət mərkəzində saxlayır, dünyada jurnalistikanın demokratik 
əsəslarla inkiĢafına yardım göstərirlər. 

Avropanın nüfuzlu jurnalist təĢkilatlarının, informasiya orqanlarının rəhbərləri dörd gün ərzində 
«Ġnformasiya vasitələri və demokratiya», «Ġnformasiya vasitələrinə qarĢı zorakılıq», «Ġnformasiya va-

sitələri əməkdaĢlarının professional səviyyəsinin artırılması», «Yeni kommunikasiya texnologiyaları: 
nəticələr və perspektivlər» kimi mövzularda müzakirələr apardılar, bir neçə mühüm qətnamə və  So-

fiya Bəyannaməsini qəbul etdilər. 
Mətbuatın ikili funksiyası onun ictimai maraq kəsb edən informasiya və ideyaları ötürməsində, 

habelə dövlət orqanlarının fəaliyyətinə nəzarət həyata keçirməsindədir. 
Ġnsanların arzu və ümidlərinin həyata keçirilməsinin ilkin və dəyiĢməz Ģərti olan demokratiya 

istiqamətində ümumdünya hərəkatını, fikir və informasiya azadlığını müdafiə etmək. Bu prinsipləri 
nəzərə almamaq vətəndaĢ cəmiyyəti qurulmasına mane olmaq deməkdir və totalitarizmin bərpasına 
gətirib çıxara bilər. 

Hər cür bilavasitə və dolayısı ilə senzura yolverilməzdir; KĠV əməkdaĢları əvvəlkitək yenə də 
təqib, zor və iĢgəncələrə məruz qalır, hədələnir, tutulub saxlanılır, həbs olunur, oğurlanır və 
öldürülürlər. Onlar həmçinin siyasi və iqtisadi təzyiqlərə məruz qalır, siyasi motivlərə görə iĢdən çıx-

arılır, onlara qarĢı qanunlar düzgün tətbiq olunmur, onların fəaliyyətini məhdudlaĢdırmaq üçün əlavə 
qanunlar qəbul edilir. KĠV-in informasiya və yenilikləri sərbəst yaymasına, dövri nəĢrləri ölkə daxil-
ində və xaricdə yaymasına mane olmaqla bərabər, onların çap avadanlığından, radioötürücü sistem-
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lərdən, internet və digər rabitə vasitələrindən istifadə etməsinə tez-tez əngəl törədirlər. 
Lisenziya alınması, nəzarətçi orqanların özbaĢınalıqları, habelə çox yüksək tariflər də kütləvi in-

formasiya vasitələrinin imkanlarını daraldır, onların məlumat ötürmək və yaymaq hüququnu məhdud-

laĢdırır. 
Avropada və dünyanın baĢqa bölgələrində jurnalistlərə və digər KĠV əməkdaĢlarına qarĢı 

törədilmiĢ qətl və cinayətlərin, demək olar ki, hamısının cəzasız qalmasına ciddi surətdə etiraz edir. 
Həm BMT sisteminə daxil olan, həm də regional hökumətlərarası təĢkilatları KĠV əməkdaĢlarına 

qarĢı törədilmiĢ cinayətlərin açılmasında apardıqları hüquqi tədbirlərin nəticələri barədə məlumat 
verməyi aidiyyəti dövlətlərdən tələb olunur. 

Hökumətləri peĢəkar fəaliyyətini həyata keçirərkən həbs olunmuĢ jurnalistləri azad edilməlidir. 
Mətbuat azadlığı, informasiya əldə etmək hüququ da daxil olmaqla, fikri sərbəst ifadə etmək 

hüququnu da daxil olmaqla, fikri sərbəst ifadə etmək hüququnu əsas insan hüquqlarından biri sayırıq 
və BMT BaĢ Məclisinə təklif etsin ki, gələn sessiyada Ümumdünya Ġnsan Hüquqları bəyannaməsinin 
müddəalarının, xüsusən 19-cu maddənin həyata keçirilməsi üçün səmərəli tədbirlər müəyyənləĢdirən 
qərar qəbul etsin. Belə bir qərar YĠHB-nin 50 illiyinə mühüm töhfə olardı.(19) 

Müvafiq hökumətlərarası təĢkilatları və donor müəssisələrə təklif olunur ki, dünyanın bütün 
bölgələrində müstəqil və plüralist informasiya vasitələri yaradılmasına və möhkəmləndirilməsinə 
kömək məqsədilə səylərini artırsınlar. (7) 

Bəyan edilir ki: 
• Hazırda Mərkəzi və ġərqi Avropanın bir çox dövlətlərində çoxpartiyalı demokratiya 

istiqamətində gedən müsbət dəyiĢikliklər müstəqil və plüralist informasiya vasitələrini yaranması və 
inkiĢafı üçün əlveriĢli Ģərait yaradır. 

• Bütün dövlətlər əqidə və mətbuat azadlığının konstitusiya və hüquqi təminatlarını yaratmalı 
(və ya möhkəmləndirməli), bu azadlıqları məhdudlaĢdıran qanunlara yenidən baxmalı, dəyiĢdirməli 
və ya ləğv etməlidirlər. Dövlətlər bu təminatlara xüsusi diqqət verməlidirlər. Qanundankənar qadağa 
və tabular bu azadlıqları məhdudlaĢdırdıqları üçün yolverilməzdir. 

• Bütün dövlətlər xarici jurnalistlərin bu ölkələrə gedib-gəlməsi və sərbəst hərəkət etməsi üçün 
viza verilməsi prosesini yüngülləĢdirməli, jurnalistik fəaliyyətini həyata keçirmək üçün ölkəyə 
professional avadanlıq gətirilməsinə və ondan istifadə edilməsinə maneəçilik törətməməlidirlər. 

• Dövlət orqanlarının malik olduqları informasiyanı əldə etməkdə jurnalistlərə heç bir maneə 
yaradılmamalıdır. Ġnformasiya mənbəyini açmağa jurnalisti məcbur etmək olmaz. Bunun üçün hüquqi 
təminatlar olmalıdır. 

• Jurnalistlərin təmamilə müstəqil, nümayəndəli assosasiyalarını, birliklərini və ya həmkarlar 
ittifaqı orqanlarını, habelə redaksiya və nəĢriyyat iĢçilərinin assosasiyalarını yaratmaq (yaxud 
möhkəmləndirmək) lazımdır. Müstəqil jurnalist təĢkilatlarının yaradılması yolunda hər cür hüquqi və 
inzibati maneələr aradan götürülməlidir. 

• Jurnalist iĢinin peĢəkar metodları dövlət qadağalarından və xüsusi maraqlı qrupların 
təzyiqindən qorunmaq üçün ən yaxĢı təminatdır. Özfəaliyyət sahəsində hər cür norma və rəhbər 
prinsipləri yalnız jurnalistlər özləri müəyyənləĢdirə bilərlər. KĠV və ya onların əməkdaĢlarının peĢə 
fəaliyyəti ilə bağlı mübahisələr məhkəmədə həll olunmalıdır., həm də belə məsələlərə cinayət (və ya 
hərbi) məcəlləsinin deyil, mülki məcəllənqin əsasında baxılmalıdır. 

• Bütün informasiya vasitələrində peĢə müstəqilliyi və redaksiya-nəĢriyyat azadlığı qəbul 
edilməlidir. Dövlətə mənsub olan radio-televiziya orqanları və informasiya agentliklərində ilk 
növbədə islahat aparılmalı, açıq ictimai təĢkilat statusu verilməlidir. Radio və televiziya sahəsində 
yaradıla biləcək tənzimləyici orqanlar hakimiyyətdən asılı olmamalıdır. Müstəqil informasiya 
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agentliylərinin, habelə xüsusi və icma informasiya vasitələrinin (o cümlədən kənd rayonlarında) 
yaradılmasını stimullaĢdırmaq lazımdır. 

• Mərkəzi və ġərqi Avropa ölkələrindəki sosial-iqtisadi Ģəraiti, o cümlədən bu subregionun ayrı-
ayrı bölgələrinin spesefik xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, beynəlxalq ictimaiyyət (beynəlxalq 
təĢkilatlar, inkiĢaf agentlikləri və peĢəkar assosasiyalar müstəqil informasiya vasitələrinin inkiĢafına 
yönəlmiĢ uzunmüddətli və sabit maliyyə yardımı ilə bağlı məsələlri ilk növbədə həll etməlidir. 
Bundan savayı, Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və ĠnkiĢav Bankı, beynəlxalq təĢkilatlar və 
müvafiq donor təĢkilatları informasiya vasitələrinə kredit ayrılması məqsədilə müstəqil fond 
yaratmaq üçün səylərini birləĢdirməlidirlər. 

• Sərbəst informasiya yaymaq imkanlarını geniĢləndirən kanallar açan yeni informasiya və 
kommunikasiya texnologiyası plüralizmə, sosial-iqtisadi inkiĢafa, demokratiyaya və sülhə xidmət edə 
bilər və etməlidir. Daim ənənəvi KĠV-ə aid edilən fikir azadlığının müdafiəsi prinsipi yeni yaranan 
informasiya vasitələrinə də Ģamil olunmalıdır. 

• Ksenofobiya, müxtəlif etnik və dini qruplar arasındakı toqquĢmalar Avropanın bir çox 
yerlərində sülh və demokratiya üçün təhlükə törədir. Jurnalist etikası məsələlri üzrə proqramlar 
hazırlanarkən köhnəfikirliyin və bu cür ayrıseçkilik hallarının doğurduğu təhlükə nəzərdən 
qaçmamalıdır. Kütləvi informasiya vasitələri etnik və digər azlıqların və nümayəndələrinin 
jurnalistikaya cəlb edilməsinə Ģərait yaradan kadr siyasəti yeritməlidir. 

• MünaqiĢə zonalarından reportajlar hazırlanarkən informasiyanın tərəfsiz olması və yalnız 
faktlara əsaslanması, yüksək peĢəkarlıq normalarının qorunması olduqca vacib əhəmiyyətə malikdir. 

• Kütləvi informasiya vasitələri üzərində sahibliyi və ya plüralizmi məhdudlaĢdıran digər 
nəzarət funksiyalarının bir əldə, o cümlədən dövlətin əlində mərkəzləĢməsinə yol verməmək üçün 
qanunvericilik aktları qəbul edilməli, səmərəli tədbirlər görülməlidir. 

• Cəmiyyətin maraqları mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müəyyən edilir. KĠV-in 

sahibləri və onları maliyyələĢdirən aĢkar olmalı, ictimaiyyətə bu haqda informasiya verilməlidir. 
Dövlət müxtəlif mülkiyyət formalarının hamısına hüquqi təminat verməli, ictimai fondları onların 
arasında ayrıseçkiliyə yol vermədən bölüĢdürməlidir. 

• KĠV-ə kommersiya və digər təzyiqlərin gücləndiyi Ģəraitdə onların məzmun və keyfiyyətini 
yaxĢılaĢdırmaqla kütləvi informasiya vasitələrinə olan inamı qoruyub saxlamaq xüsusilə vacibdir. 

• Bəyannamənin prinsiplərini həyata keçirmək məqsədilə tədbirlər görmək üçün BirləĢmiĢ 
Millətlər TəĢkilatının BaĢ katibi həmin Bəyannaməni BaĢ Məclisə, Yunesko-nun baĢ direktoru isə 
BaĢ konfransa təqdim etməlidir.(7) 
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XXI əsrin əvvəllərində Avropa strategiyası hadisələrin hazırki, gələcək və uzunmüddətli ink-

iĢafına yönəldilmiĢdir.Bu baxımdan Avropanın  siyasi xəritəsini üç siyasi-coğrafi sahəyə ayırmaq 
olar. Birinci Avropanın Qərb kontinental hissəsidir. Ġkinci sahəyə Mərkəzi Avropanı aid etmək olar. 
Üçüncü sahəyə Rusiyanın Avropa hissəsi, Türkiyə, Bosniya və Herseqovina, PolĢa, Makedoniya, 
Cənubi Qafqaz ölkələri  və s aiddir(8, p. 26 ). 

Bu gün müasir dünya siyasətində ġərqi Avropa öz geopolitik göstəriciləri , əlveriĢli vəziyyəti ilə 
nəinki region dövlətlərinin, eləcədə daim Avropa da maraqlara sahib Rusiya və fövqəl güc ABġ-ın 
daim diqqət mərkəzindədir.Təsadüfi deyil ki , ingilis geopolitiki, nəzəriyyəçi Helford Corc Makinder 
regionun əksər hissəsini ―Hartlənd‖adı altında birləĢdirir. Müəllif ― Demokratik ideallar və Reallıq‖ 
adlı əsərində ġərqi Avropanı ―Mərkəz Materik ―adlandırır.  Dəqiq desək müəllif regionun  əhəmiy-

yətini bir qədər də artırır və bunu obrazlı Ģəkildə belə ifadə edir‖Kim ki Ģərqi Avropaya nəzarət edir, 

o Hartləndə nəzarət edir, kim ki Hartləndə nəzarət edir, o dünya adasına nəzarət edir. Kim ki dünya 
adasına nəzarət edir, o dünyaya nəzarət edir. Məhz bu amil coğrafiyanın rolunu beynəlxalq siyasətdə 
həm həqiqi, həm də məcazi mənada aydınlaĢdırır. Həqiqi mənasında , inqilabi fikrin təməlində 
Hartlənd konsepsiyası Avrasiyada regiona nəzarət edən dövlətlərin dünya siyasətində üstünlük 
qazanacağını vəd edir. Obrazlı mənasında isə nəzəriyyə beynəlxalq siyasətin dar və üstün baxıĢlarını 
təqdim edir və əsas mənasını coğrafi resurslarda üstünlüklə izah edir.( 7, p. 213 ) 

Yuxarıda qeyd edilən fikirlər, eləcədə tarixə baxsaq görərik ki zamanın ayrı-ayrı  dövrlərində baĢ 
verən  dünya əhəmiyyətli hadisələr  bu regionda baĢ vermiĢ,  inkiĢaf etmiĢ,  və nəticələri də uzun 

müddət məkan dövlətlərinin yaddaĢında silinməz iz kimi qalmıĢdır. Məlumdur ki ġərqi Avropa 

ikiqütblü beynəlxalq sistemin  süqut etməsindən ən çox nəticə görən region olub. Soyuq 

müharibədədn sonra dünyada yaĢanan dəyiĢikliklər  ġərqi Avropa ölkələrində siyasi aktorların mara-

qlarının ifadəsinə , bu maraqların ölkədəd uzlaĢdırımasına və ortaq bir beynəlxalq maraq for-

malaĢdırılması müddətinə və bu müddət ərzində həmin maraqları təmsil edən aktorların sayı və xa-

rakterinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmiĢdir. 
Məlum olduğu kimi, ġərqi Avropa ölkələrinin təhlükəsizliyi  Soyuq müharibənin sona çatmasın-

dan sonra yeni bir dönəmə girib. Sovet gücləri bölgədən çəkilməsinə baxmayaraq, region ölkələrinin 

hərbi qüvvələri beynəlxalq təhlükəsizliyi təmin edəcək səviyyədə olmayıb. Düdür, əvvəlki haddisələr 
bir problem kimi görünməmiĢdir. Məsələn Çexoslovakiyanın vahid  orduya sahib olması həttə müza-

kirə mövzusu olub. Lakin daha sonra baĢ vermiĢ hadisələr təhlükəsizlik məsələsinin önəmini ortaya 

çıxarmıĢdır.bu hadisələrin ən mühümləri Yuqoslaviyanın dağılması ilə ortaya çıxan təhlükə, beynəlx-

alq təhlükəsizliyə təhdid olan beynəlxalq qaçqın və məcburi köçkün kimi yeni problemlərin ortaya 

çıxması və sovetlərin 1991- ci ildə tamamilə dağılmasından sonra ölkədə ortaya çıxan həddən artıq 
millətçi cərəyan  və partiyalardır.(3,  s. 328) 

ġərqi Avropa ölkələri soyuq müharibədən sonra regional düzəndə bəzi təhlükəsizlik təĢkilatları 
qursalarda  onlar VarĢava Paktına bənzər  birliklər olduğundan elə də əhəmiyyətli olmamıĢdı. Bu ölk-

ələr 1990- cı illərin əvvəllərindən NATO-nun təhlükəsizliyin qorunmasında  və demokratik rejimlərin 

bərqərar olması istiqamətində tək alternativ olduğu qənaətinə gəliblər. 1997-ci ildə Madriddə 
baĢlayan müddətlə bərabər Çexiya ,  Macarasıtan, PolĢa keçmiĢ VarĢava paktından 1999-cu ildə 
NATO-ya qoĢulan ilk ölkələr olublar. 

Praqada 2002-ci ildə keçirilən NATO zirvəsində regionun digər ölkələri birliyə qatılmağa dəvət 
edilmiĢ, 29 mart 2004-cü ildə Estoniya, Latviya, Litva, Sloveniya, Bolqarıstan, Ruminiya və Slovaki-

ya  NATO-ya rəsmi olaraq üzv olmuĢlar. 
II Dünya Müharibəsindən sonra ġərqi Avropa Ölkələrinin iqtisadi, siyasi, beynəlxalq 

siyasətlərinə Sovet Ġttifaqı hakim olduğundan bu ölkələrin xarici siyasəti formalaĢdırmaq üsulları 
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fərqlilikdən uzaq idi. Beynəlxalq aləmdə vəziyyətə görə hərəkət etmək xüsusilə Sovet maraqlarına 
görə tənzimlənirdi.  Hər bir ölkənin müdafiə siyasəti  Sovet Ġttifaqının müdafiə siyasətinə uyğun 

olmaq məcburiyyətində idi.  ġərqi Avropa ölkələrinin  Soyuq müharibə sonrası dü.dükləri mühit son-

rakı səviyyədə qeyri-müəyyənlik,  regional birliklərin effektli olmaması,  və mövcud olanların da per-

spektivli olmaması kimi  xüsusiyyətləri özundə əks etdirirdi.( 5,  p . 25) 

Sovet hakimiyyətinin və Soyuq müharibənin bitməsinin gözlənilən nəticəsi bun ölkələrin 
müstəqil xarici siyasətə geri dönməsi idi. Realistlərə görə bu yeni mühit ġərqi Avropa ölkələrinin 
xarici siyasətə uyğunlaĢdırmadan sadəcə beynəlxalq quruluĢun dinamikliyinə görə tənzimlənmələrinə 
səbəb olacaqdı. Realistlər təĢkilatlardan daha çox müstəqil hərəkət edən dövlətlərin beynəlxalq sfera-

da varlıqlarını qrumaları üçün mübarizə apardıqlarını iddia edirlər. (s 79) . Realistlərə görə artıq So-

vetlər birliyi kimi bir hegemon olmadığına görə, ġərqi Avropa ölkələri daxili və xarici siyasətlərini 
sərbəst həyata keçirə bilər. 

Maraqlı olan budur ki bu tezis ġərqi Avropa üçün müəyyən mənada özünü doğruldur. Məsələn, 
1989-cu il PolĢanın daxili siyasətindəki faktorlar bu ölkəni sürətlə və güclü Ģəkildə Sovetlərlə müna-

sibətləri ayırmağa  səbəb olsada bu ayrılma gerçəkləĢməmiĢdir.  Bu səbəbdən də ġərq siyasətinə 
ehtiyac duyulmaqdadır. Keçid dövründəki Rusiyadan gələcək təhdidlər  PolĢa xarici siyasət qurucu-

larını daxilio siyasətə qarĢı daha ayıq-sayıq etmiĢdi. PolĢanın bu mərhələdki xarici siyasəti bu ölkənin 
həm beynəlxalq hədəflərini, həm də iqtisadi gücsüzlüyündən və coğrafi mövqeyindən qaynaqlanan 
məhdudiyyətini əks etdirirdi. PolĢanın xarici siyasət adamlarının Sovetlərin hərbi qüvvələrini geri 
çəkməsinə elədə əhəmiyyət verməmələri düĢünülmüĢ strateji bir seçim idi. 

Digər tərəfdən PolĢa ġərqi Avropa ölkələri arasında NATO-ya girməyə ən çox cəhd edən ölkə 
olmuĢdur. Bunlara əlavə olaraq PolĢa, Macarıstan və Çexiya Respublikasının nüvə silahı siyasətləri 
və geniĢ mənada təhlükəsizlik strategiyaları neorealist qaydadan istifadə edərək qismən baĢa düĢülə 
bilər.  Bu ölkələr qatı neorealist lərin uzaqgörənliyi kimi nüvə silahına sahib olmaq yoluna 
getməmələrinə rəğmən , NATO üzvlüyünü hədəfləyərək gücü nizamlama və güclünün yanında yer 
alma siyasətləri sərgiləmiĢlər. (  6, p. 69)  . 

Realistlərin əksinə olaraq liberal baxıĢlılar rejim dəyiĢikliklərinin və iqtisadi və siyasi dəyiĢimin 
xarici siyasətin formalaĢması müddəti üçün əhəmiyyətini vurğulayırlar. Demokratik qurumlar liderlər 
üzərində xalqın nəzarətini artıraraq və daha sağçı siyasət yürüdərək daha geniĢ iĢtirak və , daha çox 
rəqabət  və daha çox Ģəffaflıq meydana gətirə bilər.( 1, s. 582) . Yeni demokratlar özləri kimi demo-

kratik dəyərləri ön plana çəkərək müharibə riskini azaltmaqdadır.  Məsələn , Rozenauya görə bir ölk-

ənin siyasi və sosial-iqtisadi vəziyyəti ilə xarci siyasətindəki istiqamətlər arasında yaxın əlaqə vardır.  
Bu fərziyənin doğruluğunu araĢdıran Zhong ġərqi Avropa ölkələrində 19898-cu ildə meydana gələn 
rejim dəyiĢikliklərindən  sonra  bu ölkələrin üzlərinin Sovetlər Birliyindən və digər kommunist rejim-

lərindən Qərbə çevirdiklərini göstərən  dəlillər ortaya qoymuĢdur.  Zhonga görə, bu ölkələrdən 
keçmiĢ rejimi böyük miqyasda dəyiĢdirənlər ilə nisbətdə bu rejimlə davam edənlər arasında xarici 
siyasətdə fərqli meyylər meydana çıxmıĢdır. (10, p.14 ) . 

Liberallara görə rejim dəyiĢikliyi beynəlxalq maraq baxımından da bir dəyiĢikliyə səbəb olur.  
Məsələn Lidenə görə Ruminiya və Macarıstanda rejim dəyiĢikliyi dövlət maraqlarına yenidən baxıl-
masına səbəb olmuĢdur.  Hər iki ölkədə yeni hökumətlər  Avropa Ġttifaqına qoĢulmağı, təhlükəsizlik, 
firavan və demokratik hesab etdikləri bir birliyin  bir parçası olmağı istəmiĢlər.  BaĢlanğıclarda 
millətçi partiyalar və köhnə kommunist partiyalar beynəlxalq maraqların bu Ģəkildə yenidən təyin 
olunmasına qarĢı çıxmıĢdılar.  Ölkə liderləri bu səbəbdən dövlətdaxili və beynəlxalq tələbləri ödəmək 
məqsədilə həm daxili , həm də xarici siyasət sferasında eyni addım atmaq məcburiyyətində qal-

mıĢdılar. Məsələn  Ruminiyada bu yeni siyasi xəttə qoĢulmaq cəhdi iqtidardakı partiya üçün millətçi 
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koalisiya birliyindən ayrılmaq mənasına gəlmiĢdir.(9,  p. 134-135) . 

Ġqtisadi sferaya gəlincə isə, müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində ġərqi Avropa iqtisadi 
qloballaĢmanı tam reallaĢdırmasına baxmayaraq, regionun çoxunda beynəlmiləl idarəçilik sisteminə 
qoĢulması istiqamətində bəzi iĢarələr vardır. Məsələn alman Ģirkətləri tərəfindən regionda həyata 
keçirilən investisiyalar buna bir nümunədir. (7, p. 26) . 

Beynəlxalq qurumlar və millət üstü sivil birliklər  ġərqi Avropa ölkələrinin avtoritar 
quruluĢlarının artıq önəmli bir hissəsi vəziyyətinə gəlib çatmıĢlar. Bu xarici aktorların tələblərinin 

qarĢılanması ölkə üçün siyasi və iqtisadi olaraq populyar olmayan siyasətə yol açmıĢdır. Məsələn, 
milli azlıqlara verilən güzəĢtlər Ruminiya və Macarıstan hökumətləri üçün daxili siyasətdə yeni prob-

lemlərə yol açmıĢdır. Qərbin bu ölkələrə iqtisadi nüfuzu və bunun nəticəsi olaraq da ortaya çıxan 
tələbləri hökumətlər və iqtisadi cəhətdən çətin vəziyyətdə olan iĢçilər və fermer kimi qruplar və bu 
qrupların təmsilçiləri arasında problemlər yaratmıĢdır. PolĢa və Macarıstanda keçid dönəmində 
hökumətlərin dəyiĢməsi qismən bu problemlərdən doğan təzyiqləri azaltmıĢ, və iqtisadi təhlükəsizliyi 
artırmıĢdır. 

Soyuq müharibədən sonra ġərqi Avropa ölkələrində müxtəlif normalar ehtiva edən beynəlxalq 
quruluĢların varlığı beynəlxalq elit qrupların xarici və daxili siyasət yürütmək müddətlərindəki 
müstəqilliklərini məhdudlaĢdırmıĢdır. Bəzi vəziyyətlərdə də beynəlxalq qurumların varlığı 
idarəçilərin siyasi və sosial qurumlar və quruplar qarĢısında gücünü artırmıĢdır. W illiamsın fikrincə 
AĠ və Macarıstanı bir-birinə bağlayan beynəlxalq siyasət formalaĢdırmaq quruluĢu parlamentin xarici 
siyasət sferasında qərar vermə müddətindən xaric  səbəb olduğu üçün demokratiyanın yayılmasına 
mane olmuĢdur. AĠ-nin təĢkilati quruluĢu bu ölkənin onsuzda güclü olan idarəçilik orqanını siyasi or-

qanlar əleyhinə daha da gücləndirmiĢdir. (4, p. 41  ). 
Təəssüf ki bu ölkələrin siyasi rejimləri hələ də tam sabitliyə qovuĢmamıĢ, tam mənada demo-

kratikləĢməmiĢdir. Məhz bu səbəbdən ölkələrin heç biri qonĢu ölkələrin gələcəkdəki  siyasi re-

jimindən ıəmin deyildir. Beynəlxalq qurumlar bu dövlətlərin davranıĢlarının gələcəyi barəsində uzaq-

görənlik edib,  sabit bir mühit bərqərar edilməsinə mane olan səbəbləri azaldıb əməkdaĢlığın artırıl-
masında mühüm rol oynaya bilərlər. (8, p. 321). Mövcud olan Avropa qurumları ġərqi Avropa ölk-

ələrinin davranıĢlarını məhdudlaĢdırmıĢdır. 
NATO üzvü olma hətta PolĢa, Çexiya və Macarıstanın nüvə silahı əldə etmək cəhdlərini 

dəyiĢmiĢdir. Bu ehtimal daxildəki qüvvələr və qonĢulara qarĢı da dəyiĢmiĢdir. Macarıstan NATO-ya 

üzvlüyün bu ölkələrdə demokratikləĢməyə səbəb olacağı ümidi ilə Ruminiya və Slovakiyanın NATO 
üzvü olmasını istəmiĢdir. PolĢada Ukrayna və Litvanın NATO-ya üzv olmasına çalıĢır. (2, s. 183). 

ġübhəsiz ki Beynəlxalq birliklərin təsiri bir dövlətin kimliyi və maraqlarını yenidən for-

malaĢdırmağa səbəb olacaqdır. Bu təsir ġərqi Avropa ölkələri üçün daha çox əhəmiyyət kəsb edir. 
AĠ-na üzvlük üçün siyasi dairələr və xalq arasında mövcud  olan dəstəyin mənəvi bir hissəsi də 
vardır. Hendersonun fikrincə ġərqi Avropa ölkələrinin səylərindəki bu vaxta qədər göstərdikləri uğur-

ların kökündə nümunə götürdükləri modellərin təsiri dayanır. ġərqi Avropa ölkələrində Qərb ölk-

ələrindəki demokratiyanın özləri üçün nümunəolduğu bir konsensus vardır. ( 5, p. 192). Avropaya 
təkrar qoĢulmağa olan istək regionda beynəlxalq kimlik anlayıĢının dəyiĢdiyini göstərən bir iĢarədir. 
Bu mənada Beynəlxalq TəĢkilatlar bir dövlət birliyini yaradırlar. Bunlar birliklərin və siyasi sistem-

lərin daxili siyasətə münasibəti və beynəlxalq sferadakı gələcəklərinə dair olan bağlantılardır. Belə ki 
cəmiyyət bəlli siyasi və iqtisadi islahat tələb edir.hökumətlər isə dövlətlər birliyinin dəyərlərinə 
uyğun siyasət formalaĢdıra bilərlər. ĠnkiĢaf etməkdə olan ölkələr xüsusilə AĠ, NATO-dan daha çox 
təhlükəsizlik mədəniyyətinin dəyərlərinə, təcrübələrinə  və qurumlarına sahibdir. Avropa Ġttifaqı 
namizəd ölkələrin özlərinidəyiĢdirmək üçün müraciət edəcəkləri bir dəyərlər sistemidir. 
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Digər tərəfdən ġərqi Avropada demokratiyanın yayılması və vahid ölkələr birliyinin for-

malaĢması NATO-nun ġərqə doğru geniĢlənməsinə baĢlıca səbəb olmuĢdur. Təbiidir ki NATO dem-

okratik islahatların demokratiya və sülhü qoruma yolundakı səylərini mükafatlandırmaq istəmiĢdir.( 
3, s.156). NATO üzvlüyü ehtimalı PolĢa, Çexiya, Macarıstan üçün sivil-hərbi münasibətləri demo-

kratikləĢdirərək, qonĢu dövlətlərlə münasibətləri yaxĢılaĢdıraraq və demokratiyanın inkiĢafı üçün 
lazımi  olan bir xarici təhlükəsizlik təmin edə bilər.(7, p. 231 ). NATO üzvlüyü ehtimalının artması 
bu təĢkilatın dəyərlərini beynəlxalq maraqların təyin olunmasında əvəzolunmaz ünsür etmiĢdir. 

Beləliklə realist beynəlxalq münasibətlər quruluĢu bu ölkələrdə soyuq müharibənin bitməsindən 
dərhal sonra ortaya çıxan təhlükəsizlik mühitində ölkə liderlərinin təhlükəsiz və digər sahələrdəki 
Qərb qurumlarına qatılma səylərini baĢa düĢməyə səbəb olur. 
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KATALONĠYA SEPARATĠZMĠ: AVROPA 

ĠTTĠFAQININ STABĠLLĠYĠ ÜÇÜN TƏHLÜKƏ 
 

Təqdim olunan məqalədə XXI əsrin əvvələrində Avropada aktual problemlərin birinə - AĠ-nın 
ayrı-ayrı müstəqil dövlətlərə dağılması təhlükəsinə baxılır. Qərbi Avropada  orta əsrlərdən baĢlanan 

milli dövlətlərin formalaĢması prosesi XXI əsrdə hələ də davam etməkdədir. Bu təmayülün təzahür 
formalarından biri də separatizmdir. 

Bu səbəbdən separatizm problemlərinin həlli cəhdlərində Ġspaniyanın təcrübəsinin öyrənilməsi 
böyük əhəmiyyət kəsb edir ki, bu problemlər əhalinin etnik müxtəlifliyi, onun tarixi ənənələri, ayrı-
ayrı regionların qeyri-bərabər iqtisadi inkiĢafı ucbatından obyektiv olaraq ölkə üçün xasdır. Hazırda 
Ġspaniya Avropanın separatizm mərkəzinə çevrilmiĢdir və Kataloniya ilə vəziyyət kəskinləĢməkdə 
davam etməkdədir. 

Açar sözlər: Kataloniya, separatizm, Artur Mas, Karles Puçdemon, referendum, etnik azlıq, 
―Xalq birliyi namizədləri‖. 

 

                                                               Emin HAJINSKI,  

   associate professor, Baku State University 

 

CATALAN SEPARATISM: A THREAT 

TO STABILITY OF THE EUROPEAN UNION 
 

In the given article, one of the most actual problems of the beginning of the 21st century in Eu-

rope is considered, namely the threat of disintegration into individual independent of the EU states. A 

process of formation of national states, originating in Western Europe in the Middle Ages, continues 
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in the XXI century. Separatism is one of the forms of development of this tendency. 

In this regard, the study of the experience of Spain in attempts to solve the separatismproblems, 

which are objectively inherent in this country due to the ethnic diversity of the population, its histori-

cal traditions, uneven economic development of individual regions, is of great importance. Today, 

Spain is the center of separatism in Europe and the situation with Catalonia is exacerbated. 

Key words: Catalonia, separatism, Artur Mas, Carles Puigdemont, referendum, ethnic minority, 

"Candidates of national unity" 
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AVROPA ĠTTĠFAQININ ARALIQDƏNĠZ SĠYASƏTĠ TARĠXĠNDƏN 

 

Məqalədə Aİ-nin Aralıq dənizi siyasətinin əsas mərhələləri, Aİ-də gedən inteqrasiya proseslərinin 
təsirinin onun formalaşması və iki regionun inteqrasiyasına tədricən keçidi  araşdırılır.. Həmçinin 
ikitərəfli və regional səviyyədə olan əməkdaşlığın əsas maliyyə və ticarət mexanizmləri və əməkdaşlıq 
vasitələri, Euromed tərəfdaşlığının institusional sisteminin xüsusiyyətləri, onun sosial-mədəni və hu-

manitar aspektləri və miqrasiya problemləri də təhlil edilir.  Bəzi ərəb ölkələrində gedən siyasi had-

isələr ilə bağlı Avro-Aralıq dənizi münasibətlərinin inkişaf perspektivləri ətraflı müzakirə olunur. 
Açar sözlər: Avropa İttifaqı, Aralıq Dənizi siyasəti, Barselona prosesi, Avromed, avropa inte-

qrasiyası 
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The article explores the main stages of the EU's Mediterranean policy, the impact of integration 

processes in the EU on its formation and the gradual transition from cooperation to integration of the 

two regions. The main financial and trade mechanisms and instruments of cooperation at the bilat-

eral and regional levels, features of the institutional system of Euromed's partnership, its socio-
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development of Euro-Mediterranean relations in connection with political developments in some Ar-

ab countries are examined in detail. 
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XƏZƏRIN HÜQUQÜ STATUSUNA DAIR HÖVZƏ ÖLKƏLƏRININ MÜASIR 
GEOSIYASI YANAġMALARI 

 

Bu məqalə Xəzərin hüquqi statusunun həll olunması üçün Xəzər hövzəsi dövlətlərinin bir araya 
gəlməsi və statusun həlli yolunda cəhtlərindən irəli gələn problemlərə əsaslanır.Ancaq müəyyən za-

man keçməsinə baxmayaraq hələdə bu problem öz həllini tapmamasının bəzi səbəblərinin izzahı. 
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This article is based on the problems that the states of the Caspian basin face in order to resolve 

the legal status of the Caspian Sea. . However, despite some time, some of the reasons why this prob-

lem is not solved yet 
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Xəzərin statusunun ciddi Ģəkildə ortaya atılması və onun ətrafında regional və beynəlxalq 
münaqiĢə yaratmaq cəhdini ilk dəfə 1993-cü ildə Rusiyanın bəzi diplomatik dairələri 
göstərmiĢlər. Həmin vaxt Rusiya Xarici iĢlər nazirliyi belə bir bəyanat verir ki, Rusiya SSRĠ-nin ye-
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ganə varisi olduğu üçün, Ġranla bağlanmıĢ 1921 və 1940-cı illər müqaviləsinə uyğun olaraq ―Xəzər 
dənizində həyata keçirilən hər hansı fəaliyyətə görə mütləq Ģəkildə onun və Ġranın razılığı 
alınmalıdır‖. Varislik məsələsində ruslar 21 dekabr 1991-ci ildə ―MDB-nin yaranması‖ və ―SSRĠ-nin 

öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi haqqında‖ MDB dövlət baĢçılarının imzaladığı saziĢə istinad 
edirdilər. Bu sənəddə o vaxt Rusiya belə bir maddə yerləĢdirmiĢdi ki, Rusiya SSRĠ-nin yeganə var-
isidir və onun bütün beynəlxalq öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini öz üzərinə götürür. 

Beynəlxalq müĢahidəçilərin və dəniz hüquqları üzrə mütəxəssislərin fikrinə görə Xəzərin hüquqi 
statusu ilə bağlı həm SSRĠ və Ġran arasında imzalanmıĢ tarixi müqavilələr və dövlətlərarası saziĢlər, 
həm SSRĠ daxilində Xəzərin keçmiĢ müttəfiq respublikalar arasında bölünməsi və mövcud 

sərhədlərin, real sektorların neçə illərdir bütün ətraf dövlətlər tərəfindən qəbul edilməsi, həm də bütün 
bu reallıqların 1982-ci il ―Beynəlxalq Dəniz hüquqları Konvensiyasına‖ uyğun gəlməsi Xəzər dənizi-

nin statusuna yenidən baxılmasını tamamilə əsassız və mənasız edirdi. Onlar hesab edirdi ki, hazırda 
statusa yenidən baxılması üçün heç bir ciddi regional və beynəlxalq əsas yoxdur. Olsa-olsa hazırkı 
vəziyyətdə Xəzərətrafı ölkələr BMT Konvensiyasından çıxıĢ edərək, öz aralarında ―Xəzərdən birgə 
istifadə haqqında‖ hər hansı ikitərəfli və çoxtərəfli saziĢlər imzalaya, yaxud onu əvəz edən digər 
razılaĢmalarla öz aralarındakı quru və dəniz sərhədlərini demorkasiya edə bilərlər. Bundan baĢqa, sa-

hilyanı dövlətlərin hər birinin kifayət qədər karbohidrogen ehtiyatlarına malik olmasını nəzərə alan 
mütəxəssislər həm də regiona istiqamətlənən hər hansı xarici investisiyanın, qabaqcıl texnologiyanın 
və həyata keçirilən transmilli enerji-nəqliyyat layihələrinin ortaq mənafelər çərçivəsində və sağlam 
rəqabət Ģəraitində bölgənin hər bir ölkəsinə müsbət dividentlər gətirəcəyi qənaətində idilər. Odur ki, 

Xəzərin statusu kimi süni problemlərin qaldırılması yalnız bölgənin dövlət və xalqlarına yeni 
münaqiĢə və qarĢıdurmalar gətirərək, enerji ehtiyatlarının istismarını, sahilyanı dövlətlərin milli mar-

aqlarının təmin olumasını ciddi Ģəkildə çətinləĢdirə bilərdi. 
Rusiyanın mövqeyi: Xəzərin statusu ilə bağlı əsas davakar mövqeni 90-cı illərin sonunda Rusiya 

nümayiĢ etdirirdi. Bu məsələdə onun sərgilədiyi geosiyasəti Ģərh edən politoloqlar etiraf edir ki, onil-

liklər boyu Rusiya Xəzər hövzəsinə yalnız geoiqtisadi deyil, həm də və daha çox geosiyasi və hərbi-
geostrateji maraqlar prizmasından yanaĢmıĢdır. XX əsrin sonlarına qədər həmiĢə hövzədə Rusiyanın 
hegemonluğu digər beynəlxalq və regional güc mərkəzləri tərəfindən etiraf olunub və Xəzərdə yalnız 
iki geosiyasi oyunçu – SSRĠ (oxu-Rusiya) və Ġran mövcud olub. SSRĠ dağıldıqdan sonra isə, bütün 
dünyada olduğu kimi, Xəzər hövzəsində də yeni-yeni maraq dairələri, geosiyasi aktorlar meydana 

çıxır və regionun ənənəvi təbii monopolistlərini yeni geoiqtisadi reallıqları qəbul etməyə, sağlam 
rəqabətə, qarĢılıqlı marağa söykənən tərəfdaĢlığa və s. dəvət etməyə baĢlayır. Bəhs olunan dövrdə 
Rusiyanın bəzi rəsmi dairələri və analitikləri bu vəziyyəti nəzərə alaraq ölkənin maraqları üçün ən 
ciddi təhlükəni məhz Xəzər regionunu ölkələrinin getdikcə sərbəstləĢməsi, özlərinə məxsus milli 
maraq nümayiĢ etdirməsi, onların dəvətilə regiona daxil olan beynəlxalq güc mərkəzlərinin Rusiyanın 
hövzədəki rəqabətsiz hegemonluğuna etiraz etməsi və s. ilə bağlayırdılar. 

Xəzər probleminə yanaĢmada ilk illərdə Rusiya ilə Ġran bir çox məsələlərlə bağlı eyni mövqedən 
çıxıĢ edirdilər ki, bunu da tədqiqatçılar onların üst-üstə düĢən ortaq maraqları ilə izah edirlər. Bu dö-
vlətlər sahilyanı ölkələrin Xəzərdəki suverenliyini məhdudlaĢdırmaqla, yeni müstəqil dövlətlərin 
Qərblə aktiv əməkdaĢlığına mane olmaq, Qərbin transmilli Ģirkətlərinin Xəzər dənizi həvzəsi, Orta 
Asiya və Cənubi Qafqaza daxil olmasının, regiondakı neft-qaz layihələrindəki iĢtirakının və 
bölgədəki geostrateji planlarının reallaĢmasının qarĢısını almağa çalıĢırdılar. Hazırda o qədər əhəmiy-

yətli problem mahiyyəti kəsb etməsə də, keçən əsrin 90-cı illərinin ortalarından baĢlayaraq tam altı il 
müddətində bu məsələ Xəzər hövzəsində yerləĢən dövlətlər arasında çox gərgin bir geosiyasi və 
geoiqtisadi vəziyyət yaratmıĢ, regional inteqrasiya və qarĢılıqlı-faydalı əməkdaĢlığa ciddi zərbə 
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vurmuĢdur. 
Tədqiqatçılar Xəzərin statusu ilə bağlı Rusiyanın 1992-ci ildən bəri nümayiĢ etdirdiyi mövqeyini 

3 əsas mərhələyə bölürlər: 
Birinci mərhələ, 1992-95-ci illəri əhatə edir və bu dövrü ―Rusiyanın öz geosiyasi maraqlarını 

xarici ölkələrin ərazisində axtarması‖ faktından çıxıĢ edərək, politoloqlar ―post-imperiya‖ yanaĢması 
kimi xarakterizə edirlər. Onların fikrinə görə, Rusiyanın bəzi dairələrinin həmin mərhələdəki 
fəaliyyəti az qala Xəzərdə ciddi münaqiĢə yaradaraq, region səviyyəsində lokal müharibəyə səbəb 
olacaqdı. 

Bu mərhələdə Rusiyanın nümayiĢ etdirdiyi mövqeni tədqiqatçılar barıĢmaz və bir qədər aqressiv 
münasibət kimi xarakterizə edirlər. Xəzərin hüquqi statusunun 1921 və 1940-cı illərdə SSRĠ ilə Ġran 
arasında imzalanmıĢ ―saziĢlərə uyğun müəyyənləĢdirilməsini‖ tələb edən Moskva, bir tərəfdən bu 
saziĢləri bilərəkdən öz subyektiv mülahizələrinə söykənərək, qeyri obyektiv Ģərh edir, digər 
tərəfdənsə BMT-nin ―Dəniz hüquqları‖ Konvensiyasına əsaslanan beynəlxalq hüququn prinsipləri ilə 
spekulyativ davranıĢ nümayiĢ etdirirdi. Məsələ ondadır ki, beynəlxalq qanunvericiliyə görə, hər hansı 
obyektdən istifadə edən subyektlərin birinin tərkibinin dəyiĢməsi, (burada söhbət SSRĠ-nin dağılması 
və Xəzər ətrafında onun dörd varisinin meydana gəlməsindən gedir.-Ə.H.) həmin obyektin mövcud 
hüquqi statusuna yenidən baxılmasını tələb etmir. Xəzərə tətbiq ediləndə bu formula, yuxarıda qeyd 
etdiyimiz kimi, Ġranın dənizdəki 14%-lik payına toxunmadan, SSRĠ-nin 86%-lik payının bölünməsini 
irəli sürür ki, bu da hələ sovet hökumətinin varlığı dövründə- 1970-ci ildə həyata keçirilmiĢdi. Rusiya 

həmin dövrdə irəli sürdüyü əsassız tələb ilə faktiki olaraq statusu, sərhədləri və milli sektorları bəlli 
olan sahilyanı ölkələri yenidən süni qarĢıdurmaya və ―status oyunlarına‖ qataraq, əslində onun iradəsi 
xaricində Xəzərdə reallaĢdırılan hər hansı layihəni ―qanunsuz‖ elan etmək xətti yürüdürdü. Rusiyanın 
bəhs olunan dövrdəki tələbindən belə bir məntiqi nəticə ortaya çıxırdı ki, Xəzərdə iqtisadi fəaliyyətlə 
məĢğul olmaq istəyən hər bir sahilyanı ölkə öz addımlarını Moskva və Tehranla razılaĢdırmalı idi. 

Tədqiqatçılar bu mərhələdə Azərbaycanın Xəzərdəki fəaliyyəti ilə bağlı Rusiya Xarici iĢlər naz-

irliyinin BMT-yə nota göndərməsini, onu beynəlxaq hüquq normalarını pozmaqda günahlandır-
masını, Xəzərdə həyata keçirilən layihələri tanımayacağı haqqında bəyanatlar səsləndirməsini və s. 
heç bir beynəlxalq gücə malik olmadığını, əsasən xarici tərəfdaĢları Azərbaycanla birgə 
fəalaliyyətdən çəkindirmək məqsədi güddüyünü qeyd edirdilər. 

Rusiyanın statusla bağlı fəaliyyətinin Ġkinci mərhələsi 1995-97-ci illəri əhatə edir və 
mütəxəssislər tərəfindən ―praqmatik yanaĢama‖ dövrü kimi xarakterizə edilir. Bü mərhələdə Rusiya, 
Xəzərin statusu ilə bağıl diplomatik hücum və hərbi güc tətbiq etmə çağırıĢlarından imtina edir, siyasi 
və iqtisadi yollarla hadisələrin gediĢinə təsir göstərməyə çalıĢır. Ġkinci mərhələni həm də Ģərti olaraq, 
rus politoloqları ―ilkin kompromis‖ dövrü adlandırırlar. 

Bu mərhələdə sahilyanı ölkələrlə ziddiyyətlərin getdikcə artdığını anlayan Moskva 1996-cı ildə 
öz barıĢmaz mövqeyindən tədricən çəkilərək yeni ―barıĢdırıcı‖ ideyalarla çıxıĢ etməyə 
baĢlayır. Həmin ildə Rusiya hökuməti bu ölkənin Xarici iĢlər nazirliyindəki bəzi dairələrdən fərqli 
olaraq sektor məsələsində Azərbaycanın haqlı olduğunu etiraf edərək, o zamankı BaĢ Nazir V. 
Çernomırdinin dili ilə Xəzərdə həyata keçirilən enerji layihələrinin qanuni olduğunu bəyan edir.9 

Rusiya Federasiyasının Xəzərin statusu il bağlı bir neçə yeni ideya və təklifləri də məhz həmin 
mərhələdə irəli sürülür. Həmin təkliflərdən birində Rusiya hər bir sahilyanı ölkənin dənizin ona aid 

45 millik sahilyanı zonasına nəzarət etmək hüququ ilə yanaĢı, həm də bu zonaya daxil olmayan, lakin 
artıq neft çıxarılan yataqlar üzərindəki hüququnu təsdiq etməyə, həmin ölkələrin, yaxud Ģirkətlərin 
hüququnu da tanımağa hazır olduğunu bəyan edir. 

Bundan baĢqa, rəsmi Moskva Tehranın 1992-ci ildə irəli sürdüyü ―Xəzərdə regional əməkdaĢlığa 
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dair‖ birgə saziĢin bağlanması və bu məqsədlə xüsusi bir təĢkilatın yaradılması təĢəbbüsünü də 
dəstəkləməyə baĢlayır. 

Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Xəzərin statusu ilə bağlı Rusiya uzun müddət öz korporotiv 
maraqlarını əsas tutaraq, Azərbaycanı beynəlxalq hüquqa söykənən mövqedən çəkindirməyə, onu ye-

ni-yeni kompromislərə məcbur etməyə cəhd etmiĢdir. Məsələn, 1997-ci ildə bu ölkənin bəzi dairələri 
bir daha Xəzərin sektor bölgüsünü gündəmə gətirərək, məsələ ilə bağlı xüsusi hesablanmıĢ yeni bir 
―kompromis‖ təkliflə çıxıĢ edirlər. Bu layihə müəllifləri Xəzəri beĢ ölkənin daxili gölü hesab edərək, 
onun yalnız 12 millik sahil ərazisinin dibinin və su səthinin milli sektorlara bölünməsini, bundan son-

ra gələn 25 millik dəniz dibi və su səthinin ―iqtisadi zona‖ kimi tanımasını, dənizin qalan bütün su 
hövzəsini və həmin radiusda da dibinin yalnız ―ümumi istifadə‖ edilməsini irəli 
sürürlər. Mütəxəssislərin fikrinə görə, layihə müəllifləri bu təklifi hazırlayarkən Xəzərin karbohidro-

gen yataqlarının xəritəsi ilə bağlı xüsusi təhqiqat aparmıĢlar. Çünki, layihədə göstərildiyi kimi, əgər 
hər bir hövzə ölkəsi yalnız 12 millik sektorlara tam sahib olurdusa və qalan 25 millik sektorda 
―iqtisadi zona‖ da olduğu kimi fəaliyət göstərmək hüququ qazanırdısa, o zaman Xəzərin əsas enerji 
resursları (o cümlədən Azərbaycanın konsorsium çərçivəsində fəaliyyət göstərdiyi bu günkü əsas neft 
və qaz yataqları.-Ə.H.) ―ümumi istifadədə‖ qalırdı. Bu layihə Xəzərin karbohidrogen yataqlarını 
təxmiənn, aĢağıdakı kimi bölür və planlaĢdırırdı: Azərbaycanın 12 millik sektorunda təxminən 0,5 
mlrd. ton neft, 0,5 trlrd. kub metr qaz, Rusiyanın eyni məsafəli sektorunda müvafiq olaraq 0,2/0.3, 
Qazaxıstanınkında, 0.6/04, Türkmənistanınkında 1/0.2 enerji resursu mövcud idi. Sonrakı 25 milik 
―iqtisadi zonada‖ Azərbaycanın müvafiq olaraq 1.5/1.5, Rusiyanın 1/05, Qazaxıstanın 2/1, Türkməni-

stanın isə 0.5/0.5 miqdarında enerji resursu proqnozlaĢdırılırdı. Bəhs olunan bölgü ilə Azərbaycanın 
indiki milli sektorundakı təxminən 2.5 mlrd. ton neft və 1.5/2 trln. kub metr qaz, Rusiyanın müvafiq 
olaraq 1/1, Qazaxıstanın 3/1.5, Türkmənistanın 0.5/1 miqdarında yanacaq resursu ―birgə zonada‖ qal-

ırdı. 
Bu bölgüdən göründuyü kimi ruslar Azərbaycanın zəngin neft və qaz yataqları olan sektorundakı 

əraziləri ümumi istifadədə saxlamaqla, onları gələcəkldə öz əlinə keçirmək və Azərbaycanı bu resurs-

lardan məhrum etmək istəyirdi. Lakin Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin o zaman nümayiĢ 
etdirdiyi polad iradə, beynəlxal hüququn və beynəlxalq aləmin Azərbaycanın tərəfində olması onların 
bu planlarını alt-üst etdi. Əslində, Rusiyanın təklif etdiyi bu layihədə Azərbaycan istisna olmaqla, 
bütün Xəzər hövzəsi ölkələrinin milli sektorlarındakı ehtiyatlar onların öz ərazisində qalırdı. Yalnız 
Azərbaycan öz zəngin GünəĢli, Çıraq, Azəri və b. yataqlarından məhrum edilirdi. 

Sonrakı illərdə bu layihənin də keçmədiyini anlayan ruslar və iranlılar Xəzərin stsatausu ilə bağlıl 
yeni-yeni müxtəlif manevrlər həyata keçirsə də ciddi bir Ģeyə nail ola bilmədilər və sonda 
Azərbaycanın ədalətli və haqlı mövqeləri ilə barıĢmağa məcbur oldular. 

Rusiyanın mövqeyindəki status məsələsindəki konstruktiv dəyiĢikliklər, müvafiq olaraq dərhal 
Rusiya Azərbacan münasibətlərinə öz müsbət təsirini göstərməyə baĢlayır ki, bu da bütün hövzəyə 
konstruktiv bir ovqat gətirir. Rusiya prezidenti V.Putinin 8-9 yanvar 2001-ci ildə Azərbaycana rəsmi 
dövlət səfəri çərçivəsində Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevlə imzaladığı ―Xəzər dənizində birgə 
fəaliyyət‖ haqqında Bəyanatda Azərbaycanın baĢlanğıcdan təklif etdiyi ―Xəzərin orta xətt üzrə milli 
sektorlara bölünməsi‖ prinsipi cüzi dəyiĢikliklərlə öz əksini tapdı. Təxminən bir il sonra- 23 sentyabr 

2002-ci ildə prezident Heydər Əliyevin Moskvaya səfəri çərçivəsində iki ölkə baĢçıları arasında im-

zalanan dövlətlərarası saziĢin əsasına da məhz bu prinsip qoyulmuĢdur. Beləliklə, üçüncü mərhələdə 
Rusiyanın mövqeyində müĢahidə olunan konstruktivlik faktiki olaraq ―Xəzərin statusu‖ kimi ortaya 
atılmıĢ, özündə ciddi geosiyasi təhlükə yükü daĢıyan ziyanlı və süni problemi üç ölkə- Rusiya, 

Qazaxıstan və Azərbaycan üçün həll etdi. Az keçməmiĢ, 2003-cü il mayın 14-də Astanada 
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Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan arasında ―Xəzərin dibinin ora xətt üzrə milli sektrlara bölünməsi, 
su səthinin ümumi istifadəsi‖ haqqında üçtərəfli saziĢ imzalandı və tərəflər, Xəzərin dibinin 
bölünməsinə dair yekun razılığa imza atdılar. Üçtərəfli saziĢə görə, orta xətt üzrə Xəzərin dibinin 18,7 
faizi Rusiyanın, 19,5 faizi Azərbaycanın, 29,6 faizi isə Qazaxıstanın nəzarətində qaldı. 

Qeyd edək ki, orta xətt prinsipini qəbul etməyən digər hövzə dövlətlərinin- Ġranın payı bu bölgü 
üzrə 13,8%, Türkmənistanınkı isə 18,4% təĢkil edir. 

Xəzərin statusu ilə bağlı imzalanmıĢ üçtərəfli saziĢ, dənizdəki qüvvələr nisbətini köklü Ģəkildə 
dəyiĢdi və hələ 1992-ci ildə yaranmıĢ ―geosiyasi bloklaĢma‖ prosesinə Azərbaycanın xeyirinə müsbət 
təsir göstərərək, yeni geosiyasi vəziyyət yaratdı. Rusiya status məsələsində artıq Ġranla deyil, 
Azərbaycan və Qazaxıstanla ümumi dil tapmağa üstünlük verdi. Qeyd edək ki, Rusiyanın Xəzərin 
statusuna yanaĢmasındakı dəyiĢikliklər Moskvanın özündə də birmənalı qarĢılanmadı. Bir sıra 
Ģovinist-ekstremis və millətçi dairələr, erməni kökənli politoloqlar, millətçi cərəyan tərəfdarları, jiri-
novskilər və s.Moskvanı ―Xəzərdəki mövqelərini itirməkdə‖ günahlandıraraq, Putin hökumətinin 
siyasətinə qarçı ciddi etiraz nümayiĢ etdirməyə cəhd göstərdilər. 

Mütəxəssislərin fikrinə görə, Ġranın Xəzərin statusu və yeni əsaslarla onun bölünməsinə dair 
nümayiĢ etdirdiyi mövqe yalnız bu ölkənin geosiyasi maraqlarına yönəlib və digər sahilyanı dö-
vlətlərin mənafelərinə qətiyyən cavab vermir. Çünki onun təklif etdiyi variant bölgədə qeyri-müəyyən 
geosiyasi Ģərait yaratmağa hesablanmıĢdır ki, bu da digər ölkələr öçün qətiyyən qəbul 
edilməzdir. Mütəxəssislər həm də Ġranın bu mövqeyini, təkcə Xəzər dənizinin yeraltı ehtiyatlarının 
mənimsənilməsinə törətdiyi maneə kimi qiymətləndimir, həm də dənizdə gəmiçiliyin, balıqçılığın 
inkiĢafına, sahilyanı ölkələr arasında sərhədlərin müəyyən edilməsinə və s. ciddi problemlər yara-

dacağına iĢarə vuraraq, onun mövqesi ilə heç bir Xəzər ölkəsinin razılaĢa bilməyəcəyini proqno-

zlaĢdırırlar. Tədqiqatçılar bu ölkənin Xəzərin statusu ilə bağlı nümayiĢ etdirdiyi mövqeyinin 

aĢağıdakı bir neçə prinsipə əsaslandığını qeyd edirlər. 
1. Ġran istəyir ki, dəniz sahilyanı ölkələr arasında bölünsə də, hər hansı ölkə digər sahilyanı dö-

vlətlərin razılığını almadan öz sularından sərbəst istifadə edə bilməsin; 
2. QonĢu ölkələrin əksəriyyəti ilə Ġranın birbaĢa dəniz sərhədi yaransın; 
3. Xəzərin hərbiləĢdirilməsinə yol verilməsin; 
4. Ekoloji problemlər adı ilə Xəzərin dibi ilə neft-qaz kəmərlərinin çəkilməsinə mane olunsun; 
5. Sahilyanı ölkələr arasındakı problemlərin həllində regiondankənar dövlətlərin iĢtirakı məhdud-

laĢsın; 
6. Ġranla ideoloji və siyasi ziddiyyəti olan Qərb dövlətlərinin hövzədə möhkəmlənməsinin qarĢısı 

alınsın və s. 
Ġran həm də Xəzər bölgəsində Azərbaycanın reallaĢdırdığı transmilli enerji layihələrinə və xarici 

Ģirkətlərin bu iĢdəki iĢtirakına çox həssas yanaĢır. Təbii ki, bu məsələdə onun daha çox Azərbaycanla 
deyil, Qərb ölkələri ilə, xüsusən də ABġ-la kəskin münasibətləri əsas rol oynayır. Ġranla Rusiyanın 
regiondakı geosiyasi proseslərə yanaĢmada uzun müddət eyni mövqedən çıxıĢ etməsi də əsasən 
son amillə bağlıdır. Ġran da Rusiya kimi istəyir ki, Xəzərin hüquqi statusu məsələsi nə qədər 
mümkündürsə uzansın, bu ölkənin Qərblə münasibətlərinin taleyi tam aydın olmayana qədər bəhs 
olunan məsələ həll edilməsin və deməli, baĢqa Xəzərətrafı dövlətlərin geoiqtisadi maraqları Ġranın 
Qərblə əlaqələrinin girovuna çevrilsin. 

Bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, Ġranın Xəzərin statusu ilə bağlı mövqeyində 1992-ci ildən in-

diyədək demək olar ki, heç bir ciddi dəyiĢiklik baĢ verməmiĢdir. 
Beləliklə, göründüyü kimi, Xəzərin statusunun müəyyən olunması ilə bağlı keçən illərdə bütün 

hövzə ölkələrinin maraqlarına toxunan və onların iĢtirakı ilə müzakirə olunan bir neçə əsas və bir 
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neçə qeyri əsas yanaĢma mövcud olmuĢdur. Bunlardan ən çox diqqət çəkən dörd təklif 
aĢağıdakılardır: 

 Azərbaycanın təklif etdiyi birinci yanaĢmaya görə, Xəzər ətrafda yerləĢən beĢ ölkənin milli 
ərazilərini birləĢdirən, xarici su hövzələri ilə çay vasitəsilə əlaqəsi olan, unikal bir dənizdir. Müvafiq 
olaraq BMT-nin ―Dəniz hüquqları haqqında‖ Konvensiyasının bütün tələbləri onun statusunun 
müəyyən olunmasına və xəzərətrafı ölkələrin milli hüquqlarının həyata keçirilməsinə tətbiq 
edilməlidir. Bu yanaĢmaya görə dənizin dibi və səthi orta xətt prinsipi üzrə milli sektorlara bölünməli 
və hər bir ölkə öz sektorunda beynəlxalq hüquqa uğun olaraq fəaliyyət azadlığı əldə etməlidir. 

 Ġkinci yanaĢma, Rusiya və Ġranın irəli sürdüyü yanaĢma idi. Bu təklif tərəfdarları Xəzəri ―qapalı 
su hövzəsi‖ adlandıraraq, ―Dəniz hüquqları haqqında‖ BMT Konvensiyasının tələblərinin ona tətbiq 
edilməsinin qeyri-mümkünlüyünü iddia edir, hər hansı ölkənin öz iqtisadi zonasında müstəqil 
fəaliyyət göstərməsini qəbuledilməz sayır və bütün sahilyanı ölkələrdən su hövzəsinin ―ümumi isti-
fadəsi tələblərinə‖ əməl etmələrini tələb edirlər. 

 Üçüncü təklif, Ġran tərəfindən irəli sürülmüĢ və Xəzərin beĢ bərabər hissəyə bölünməsini 
hədəfləyən, müəyyən məqamlarda Türkmənistanın da dəstəyini qazanmıĢ abstrakt bir layihə idi. Bu 

variant nəinki heç bir yerli və beynəlxalq hüquqa uyğun gəlmirdi, həm də mütəxəssislər tərəfindən 
―ümumiyyətlə reallaĢdırılması coğrafi cəhətdən mümkün olmayan‖ təklif kimi dəyərləndirilmĢdir. 

 Nəhayət, dördüncü yanaĢma, kompromis kimi Rusiyanın və Ġranın sonradan təklif etdiyi və yenə 
də heç bir beynəlxalq və yerli hüquqa söykənməyən ―kompromis variant‖ adlanırdı. Bu varianta görə 
Xəzərdə hər bir sahilyanı ölkə 12 millik sahil zonası üzərində suveren hüquqa malik olur, bundan 
sonrakı 25 mil ərazi ―iqtisadi zona‖ kimi qəbul edilir, dənizin ortasındakı qalan ərazilərsə 5 sahilyanı 
ölkənin ümumi istifadəsinə verilirdi. 

1992-ci ildən baĢlanmıĢ bu günə qədə hər dörd yanaĢma tərəfdarları bəzi kiçik dəyiĢikliklərlə öz 
mövqelərini müdafiə etməkdədirlər. Ġndiyə qədər aparılan danıĢıqlar hələ ki, hamının qəbul edəcəyi 
ciddi bir nəticə verməmiĢ və yəqin ki, yaxın gələcəkdə də verməyəcəkdir. Lakin buna baxmayaraq 

tərəflərin məsələyə yanaĢması və müvafiq olaraq nümayiĢ etdirdiyi fəaliyyət yaxĢılığa doğru xeyli 
dəyiĢmiĢdir. Ən azından, bu gün nə Rusiya, nə də ki, Ġran Azərbaycanı Xəzər dənizinin ona məxsus 
milli sektorunda xarici tərəfdaĢlarla birgə transmilli layihələr həyata keçirdiyinə görə, 1994-1998-ci 

illərdə olduğu kimi, müharibə, yaxud ona bərabər tutula biləcək digər fəaliyyətlə hədələmirlər. 
Status yanaĢmasında, əgər yuxarıda göstərilən birinci təklif beynəlxalq hüquqa və Xəzərin 

bölgüsü ilə bağlı mövcud reallıqlara söykənərək, sahilyanı dövlətlərin öz milli sektorlarında hər hansı 
kənar və region dövlətindən asılı olmadan müstəqil fəaliyyət göstərməsini ehtiva edirsə, ikinci təklif 
Xəzərdəki təbii ehtiyatlardan ―birgə istifadəni‖, qlobal transmilli layihələrin həyata keçirilməsi za-

manı ―hamının konsensusunun‖ alınmasını, formal olaraq problemin həll edilməsi adı ilə suveren dö-
vlətlərin Xəzər dənizindəki haqlarının qorunması imitasiyasını nümayiĢ etdirir. O ki, qaldı Ġranın 
nümayiĢ etdirdiyi ―bərabər bölgü‖ prinsipinə, tədqiqatçıların fikrinə görə bu təklifin heç bir perspek-

tivi yoxdur və gələcəkdə Ġranın ondan imtina edərək, Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycanın bu gün 
nümayiĢ etdirdiyi mövqeyə qoĢulmaqdan baĢqa heç bir çarəsi qalmır. 

Keçən müddət ərzində bəzi sahilyanı ölkələrin, xüsusən də Rusiyanın və Türkmənistanın 
məsələyə yanaĢmasında baĢ verən proqressiv dəyiĢikliklər göz önündədir. Bəzi tədqiqatçılar 
Xəzərətrafı ölkələrin mövqeyindəki bu dəyiĢiklikləri Azərbaycanın məsələ ilə bağlı keçən müddətdə 
nümayiĢ etdirdiyi ciddi geosiyasi iradə və bu iradənin həm də, bölgə ölkələrinin hamısının ümumi 
maraqlarına uyğun gəlməsi ilə əlaqələndirirlər. 

Son zamanlar Xəzərin statusu yenidən sahil dövlətlərinin nümayəndələrindən təĢkil olunmuĢ iĢçi 
qrupları səviyyəsində müzakirə edilsə də, hələ ki yaxın gələcəkdə konkret qərar qəbul ediləcəyi 
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ehtimalı hiss olunmur. Lakin bu vəziyyət dənizdə Azərbaycanla Türkmənistan arasındakı ―Kəpəz‖ və 
Ġranın qeyri-real tələblərinə görə Azərbaycan-Ġran sərhədində istismarı dondurulmuĢ ―Alov‖ yatağı 
istisna olmaqla, Xəzərdə hər hansı bir sahilyanı ölkənin iqtisadi fəaliyyət həyata keçirməsinə ciddi 
maneə də yaratmır. 
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GÜC AMĠLĠ GEOSĠYASĠ MÜNASUBƏTLƏR SĠSTEMĠNDƏ 

 

Məqalədə müasir beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi ilə bağlı tədqiqatların nəticələri əsasında 
dövlətin gücü və bunun geosiyasi konfiqurasiyaya təsiri ilə bağlı məsələlər araşdırılır və göstərilir ki, 

dövlətin təbii sərvətləri, geniş ərazisi, işçi qüvvəsi, hərbi qüvvələri onun gücünün əsasını təşkil edir. 

Lakin bu amillərin real gücə çevrilməsi onlar vasitəsilə bu və ya digər dövlətin başqa dövlətlərin 

fəaliyyətinə təsir edə bilməsindən asılıdır. Müəllif müasir dünya reallıqlarına əsasən ümu-

miləşdirmələr aparır və geosiyasi gücün dünya siyasətinə təsiri mexanizmlərini açıb göstərir. Məlum 

ikiqütblü dünya qaydasının süqutundan sonra ABŞ müəyyən zaman kəsiyində belə güc rolunda çıxış 
edirdi ki, bu 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrindən sonra İraq və Əfqanıstan hadisələrində, ―ərəb ba-

harı‖nda özünü büruzə verdi. Amma çox tezliklə dünya siyasətində ABŞ-a alternativi rolunda Rusiya 

çıxış etməyə başladı. Tədricən dünya qaydası yenidən ABŞ-ın dominatlığından ikiqütblüyə doğru 
meyllənməyə başladı.  

Müasir beynəlxalq münasibətlərdə geosiyasi sistemə təsir göstərən amillərin içərisində güc amili 
müstəsna əhəmiyyətə malik olub dünya nizamının formalaşmasını müəyyənləşdirir. Güc daha güclü 
dövlət tərəfindən digər dövlətlərin fəaliyyətlərinə nəzarət etmək qabiliyyəti kimi mənalandırılır. 

Açar sözlər: beynəlxalq münasibətlər, diplomatiya, geosiyasi sistem, gücün elementləri, dövlətin 

gücü, geosiyasi güc, fiziki güc, hərbi güc, zorakılıq, qüvvələr tarazlığı, bufer dövlət, münaqişə, tarixi 

analiz, təhlükəsizliyin bölünməsi, neft və kommunikasiya diplomatiyası.  
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THE COEFFĠCĠENT OF MODERNĠTY ĠN THE MODERN GEOPOLĠTĠCAL SYSTEM: 
THE SCĠENTĠFĠC-POLĠTĠCAL ANALYSĠS 

 

As the factors affecting the geopolitical system in modern international relations, the factor of 

vortex exists exclusively and defines the order of the universal order. Vlast is interpreted as more 

powerful than the state to control states of the other states. After a massive deconstruction of the 

world order, United States played a role in this time period, which followed the events of September 

11, 2001 in Iraq and Afghanistan in the Arabian Peninsula. No vcore Russia is a member of the Unit-

ed States. The world order is now starting to build up the governance of the United States. 

In the state it is considered that the state and its geopolitical configurations based on the out-

come of the modern theory of the international relations and it is alleged that the basic resources of 

the state are the vast resources, the vast territory of the state, the working and powerful armed forces. 

But the fact that the actual factors in the real world does not go away, it is possible that in the event 

of a different situation. The author deals with the division, the underlying realities of the modern 

world, and opens the mechanism of voiding geopolitical dominion to the world politician. 
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Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi ilə bağlı tədqiqatlarda belə hesab olunur ki, dövlətin təbii 

sərvətləri, geniĢ ərazisi, iĢçi qüvvəsi, hərbi qüvvələri onun gücünün əsasını təĢkil edir. Lakin bu 

amillərin real gücə çevrilməsi onlar vasitəsilə bu və ya digər dövlətin baĢqa dövlətlərin fəaliyyətinə 
təsir edə bilməsindən asılıdır. Belə ki, 1931-cı ildə Çinin böyük ərazisi, ən böyük əhalisi və böyük or-

dusu var idi, lakin o, güclü dövlət deyildi, buna görə də kiçik Yaponiya tərəfindən Mancuriya 

asanlıqla iĢğal edilmiĢdi (3, 86). Siyasi münasibətlər digər münasibətlərlə sıx bağlı olduğuna görə güc 
tək siyasi faktor kimi çıxıĢ etmir. Lakin dövlətlər digər dövlətlərin fəaliyyətinə təsir, yaxud onlara 

nəzarət edə biləndə, güc siyasi xarakter daĢıyır və buna görə də beynəlxalq siyasətin hadisəsinə 
çevrilir. Bu baxımdan pulun bazar münasibətləri Ģəraitində oynadığı rolu güc beynəlxalq siyasət sa-

həsində oynayır. Ġnsanlar onlara lazım olan məhsulları almaq üçün və ya yatırım üçün pul əldə 
etməyə çalıĢırlar. Bu kateqoriyalı insanlar kimi bəzi dövlətlər də gücü vasitə yox, məqsəd hesab 

edirlər (13, 311).  

Müasir politoloji fikir gücün elementlərini üç qrupa bölür: təbii, sosial və ideoloji. Geosiyasi 

faktor kimi, gücün təbii qrupuna ölkənin coğrafi yerləĢməsi, təbii sərvətləri və əhalisi daxildir. Gücün 
sosial qrupuna iqtisadi inkiĢaf səviyyəsi, siyasi struktur və milli mənəviyyat daxildir. Gücün ideoloji 

qrupu isə idealları, elmin inkiĢaf səviyyəsini və dövlət baĢçılarının müdrikliyi və s. kimi amilləri 
əhatə edir. Bəzən gücün elementləri onun determinantları kimi də qələmə verilir, bununla belə nəzərə 
alınmalıdır ki, çünki gücün elementləri onu müəyyən etmir, bu elementlər gücün yalnız əldə olun-

masına və artmasına xidmət edirlər (7, 26-27).  
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Dövlətin güclü və ya zəif olması bu elementlərin bacarıqla tətbiq edilməsindən asılıdır. Gücün 

hər bir elementi dövlətin inkiĢafında müəyyən rol oynayaraq bir-birinə təsir göstərir. Ge-

osiyasətçilərin fikrincə, coğrafiya dövlətin gücünün əsas elementidir, mühüm coğrafi faktorların 

sırasında ölkənin miqyası, onun iqlimi, topoqrafiyası və yerləĢdiyi ərazi durur. Dövlətin miqyası onun 

gücünə iki yolla təsir edir, birincisi, dövlət böyük əraziyə və münbit təbii sərvətlərə nəzarət edir. Bu, 

böyük ərazidə əkinə yararlı torpağın, müxtəlif çeĢiddə və miqdarda xammalın və çoxlu sayda əhalinin 

yaĢaması üçün Ģərait yaradır, ikincisi, böyük ərazi dövlətə hərbi üstünlüyün müxtəlif növünü ver-

məklə onu gücləndirir (17, 51-52). Almaniyanın görkəmli dövlət xadimi və diplomatı O.Bismark 
məhz bu amildən çıxıĢ edərək bildirmiĢdi ki, nəhəng ərazi məkanına malik Rusiyaya hücum etməklə 
ona qalib gəlmək istəyən dövlət özü üçün dəhĢətli gələcək qazanır (1, 303-304). Tarix onun dedi-

klərini iki dəfə həqiqətə çevirmiĢdi.  
Geosiyasi gücün təbii qrupuna daxil olan digər bir faktor ölkənin təbii sərvətləridir. Dövlətin 

gücünə ən çox təsir göstərən təbii sərvətlərdən nefti, dəmiri, kömürü, aliminiumu və s. göstərmək 

olar. Lakin bu və ya digər dövlətdə təbii sərvətlərin olması onun güclü dövlət olmasını sübut etmir. 

Bunun üçün bu dövlət təbii sərvətlərinə nəzarət etməlidir. Tarix boyu güclü dövlətlər zəngin təbii 

sərvətlərə malik olan lakin sosial-iqtisadi və hərbi-strateji baxımdan zəif olan dövlətlərin təbii 

sərvətlərini əllərinə alaraq onları özlərindən asılı vəziyyətə salmağa çalıĢmıĢ və əsasən buna 

müvəffəq olmuĢlar.  
Müasir elmi-siyasi fikir dövlətin geosiyasi gücünün təbii qrupuna daxil olan mühüm faktorlardan 

birinin də əhali olduğunu etiraf etmiĢdir. Əhalinin rolu ilk növbədə iqtisadi inkiĢafı və ordunu insan 

qüvvəsi ilə təmin etməkdədir. Lakin əhalinin çoxluğu özü-özlüyündə dövlətin gücünə hərbi 

qüvvələrin, yaxud yüksək iqtisadi inkiĢafın olmasına zəmanət vermir. Bunun üçün dövlətin sənayesi, 

o cümlədən də hərbi sənayesi yüksək inkiĢaf səviyyəsində olmalıdır, məlum olduğu kimi Almani-

yanın hər iki dünya müharibəsi ərəfəsindəki gücü əks cəbhədə olanların gücündən dəfələrlə çox 
olmuĢdu (17, 101).  

Dövlətin geosiyasi gücünün ölkənin iqtisadi inkiĢafından asılı olması Ģübhəsizdir, belə inkiĢafın 
əsasını təĢkil edən sənayeləĢməyə, (xüsusilə hərbi sənaye) öz növbəsində Ģəhərlərin inkiĢafı, təhsilin 

yayılması, coğrafi və sosial mobillik, elmi-texniki tərəqqi, sekulyarizm kimi faktorlar təsir göstərir. 
Beynəlxalq münasibətlər sahəsində dövlətin nüfuzunun artmasına xarici siyasət mühüm təsir göstərir, 
çünki dövlətin beynəlxalq münasibətləri onun xarici siyasəti vasitəsilə həyata keçirilir. Xarici siyasət 
ölkənin daxilindəki hakimiyyət dəyiĢmələrindən asılı olmamalıdır. Beynəlxalq situasiyadan asılı olar-

aq o, dəyiĢə bilər. Xarici siyasətin səmərəliliyinə dövlətin siyasi strukturu təsir göstərir. Tarixən digər 
dövlətlərin fəaliyyətlərinə hakimiyyətin, siyasi strukturun istər demokratik, istərsə də avtoritar forma-

ları səmərəli təsir göstərmiĢdir. Beləliklə, dövlətin siyasi strukturunun xarakteri onun beynəlxalq 

aləmdə nüfuzunun artmasına xarici siyasət vasitəsilə təsir göstərir (15, 91-92).  

  Müasir elmi-siyasi fikirdə geosiyasi gücün müxtəlif faktorlarının nisbi mümkünlüyünün obyek-

tiv ölçülməsi çox mürəkkəb məsələ hesab edilir. Belə ki, rusiyalı müəlliflərdən Y.P.Davıdova görə, 
dövlətin təbii sərvətlərinə istinad edərək onun güclü olub-olmamasını demək olar. Digər tərəfdən, dö-
vlətin gücünün müxtəlif elementləri bir-birilə bağlıdı və bir elementin əhəmiyyətini ölçmək üçün 

hökmən onunla bağlı olan digər elementi nəzərdən keçirmək vacibdir. Belə ki, əgər müəyyən dövlətin 

iqtisadi inkiĢaf səviyyəsi yüksək deyilsə, onda onun münbit təbii sərvətləri onun güclü dövlət ol-

masına səbəb olmayacaqdır (7, 111-112) ki, müasir amerikan siyasətĢünaslığı məhz bu amildən çıxıĢ 
edərək  ―siyasi cırtdan, lakin iqtisadi həhəng olan‖ Yaponiyanı dünya dövləti kimi təqdim edir, hal-

buki, Çinə, Rusiyaya və ya Hindistana belə münasibət sərgilənmir (11, 687).  

Ümumiyyətlə, müxtəlif tədqiqatların öyrənilməsi və analizi, habelə beynəlxalq təcrübə göstərir 
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ki, gücün elementlərinin hər biri istər beynəlxalq aləmdə, istərsə də ölkənin daxilində dövlətin 

nüfuzunun artmasına səbəb olur. Müasir elmi-nəzər baxıĢlara görə, dörd metod vasitəsilə bu və ya 

digər dövlət baĢqa dövlətlərin fəaliyyətinə təsir göstərir: inandırma, Ģirnikdirmə, cəzalandırma və 
məcburetmə. Əgər geosiyasi güc baĢqa dövlətlərin fəaliyyətinə nəzarət etmək qabiliyyətidirsə, onda 

göstərilən metodlar gücdən istifadə etmək vasitələridir ki, bu vasitələrin köməyi ilə güclü dövlətlər 
bir-birləri ilə rəqabər apara bilir və ya güçlü dövlət Ġraqın və ya Əfqanıstanın timsalında olduğu kimi, 
öz iradəsini zor tətbiq etməklə digər dövlətə qəbul etdirə bilir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, müasir və klassik diplomatiya ilk növbədə inandırma metoduna 

əsaslanır, bu geosiyasi gücdən istifadə edilmənin ən asan metodudur. Diplomatiyanın gücü səmərəli 
inandırma vasitəsilə baĢqa dövlətin fəaliyyətinə təsir göstərməklə ölçülür. ġirnikdirmə metodu isə 
baĢqa dövlətlərə müəyyən vədlərin verilməsi ilə həyata keçirilir. Vədlər müxtəlif formada: maddi, 

iqtisadi və siyasi formada olurlar. Praktikada bu metoddan Ġngiltətə, Fransa və ABġ-ın alman 
faĢistlərinin təcavüzünü ġərqə doğru – SSRĠ-yə qarĢı yönəldilməsini nümunə kimi göstərmək olar. Bu 

dövlətlər faĢist Almaniyasının təcavüzkarlığına münasibətdə əvvəlcə qarıĢmamaq, sonra isə sa-

kitləĢdirmək siyasəti yeritmiĢdilər (5, 127-129). Almaniyanın həddindən artıq güclənməsini gördükdə 
isə onu SSRĠ-yə qarĢı Ģirnikdirməyə baĢladılar, halbuki Ģirnikdirmə yox, cəzalandırma siyasətinə 
keçilməsi daha düzgün olardı.  

Beynəlxalq münasibətlərdə cəzalandırma, məcburetmə və təcridetmə məntiqi baxımdan biri 
digərinin davamıdır. Bu üsullar hədəf seçilmiĢ dövləti müəyyən fəaliyyətdən çəkindirmək məqsədini 

güdür. Lakin cəza tədbirlərinin həyata keçirilməsi artıq məcburetmə metodundan istifadə edilməsi 

deməkdir, bununla belə, hər bir dövlət bu metodların hamısından baĢqa bir dövlətə qarĢı istifadə 
etməyə qadir deyildir. Belə ki, inkiĢaf etməklə olan ölkələr inkiĢaf etmiĢ ölkələrə münasibətdə 
cəzalandırma və ya məcburetmə metodlarından istifadə edə bilmirlər. Onlar inkiĢaf etmiĢ ölkələrin 

fəaliyyətinə təsir etmək üçün adətən inandırma və ya Ģirnikdirmə metodlarına əl atırlar. Bundan baĢqa 
metodların seçilməsi güc vasitəsilə nail oluna biləcək məqsədlərdən asılıdır, yəni inandırma meto-

dundan istifadə etməklə adətən qarĢı dövlətin siyasətində kiçik dəyiĢikliklərə nail olmaq mümkündür 
ki, bunu kompromis kimi də səciyyələndirirlər. Geosiyasi müstəvidə belə yanaĢma bir qayda olaraq 
ABġ və ya Rusiya kimi  dövlətlərin gücünün göstəricisidir.  

Müasir beynəlxalq hüquq normaları gücdən istifadə edilməsini inkar edir ki, bu öz ifadəsini həm 

BMT Nizamnaməsində , həm də ATƏT-in Helsinki Yekun Aktının Bəyənnamə prinsiplərinin 1-ci 

maddəsində tapmıĢdır. Halbuki son iki onilliyin hadisələrinə diqqət yetirsək bunun əksini görərik. 

ABġ-ın fiziki gücü faktiki olaraq tətbiq etməsi və Ġraqın iĢğalı regionda geosiyasi vəziyyətin ciddi 

Ģəkildə dəyiĢməsinə gətirib çıxardır. Deməli, fiziki gücə müraciət etməklə bir dövlət baĢqa bir dö-
vlətin fəaliyyətini dəyiĢməyə nail olur, fiziki gücdən istifadə edilməsinin ən son forması müharibədir. 

Hər bir dövlət öz imkanı daxilində gücdən istifadə edilmə metodları vasitəsilə baĢqa bir dövlətin 

fəaliyyətində istədiyi dəyiĢikliklərə nail olmağa calıĢır ki, bu da öz əksini geosiyasi vəziyyətin 

dəyiĢməsində təzahür etdirir. ABġ-ın bu iĢdə müvəffəqiyyəti onun gücündən asılıdır, onun güclü, 
güvvətli olması baĢqa bir dövlətin və ya dövlətlərin fəaliyyətlərinə təsir etmək imkanını artırır. Qeyd 
edək ki, Ġraqın sıradan çıxarılması regionda geosiyasi güc kimi, Ġran və Türkiyənin mövqelərini oldu-

qca gücləndirdi (4).  

Digər tərəfdən dövlətin güclü, güvvətli olması onun fəaliyyətinə baĢqa dövlətlərin müdaxiləsinin 

qarĢısını alır. Təsadüfi deyil ki, dövlətlərarasi münasibətlərdə gücün, qüvvənin mühüm bir amil ol-

masını nəzərə alan dövlətlər öz potensiallarını artırmağa can atırlar ki, bu da  öz əksini ilk növbədə 
onların hərbi potensiallarının artırılmasında tapır. Belə ki, hərbi yolla, baĢqa baĢqa bir dövlətə və ya 

dövlətlərə təsir etmək ən səmərəli metoddur, çünki söhbət fiziki gücün artırılmasından gedir. Hərbi 
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sahədə rəqabətə yalnız inkiĢaf etmiĢ ölkələr qoĢulmaq iqtidarındadırlar. Belə ki, hərbi potensialın ink-

iĢafını təmin etmək üçün dövlətin ilk növbədə güclü iqtisadiyyatı olmalıdır, əks halda o, ciddi prob-

lemlərlə üzləĢə bilər. Məhz güclü iqtisadiyyata malik olan ölkələr arasında hərbi sahədə rəqabət gedir. 

Rəqabətdə olan tərəflərin hər biri çalıĢır ki, onun rəqibi hərbi səhədə ondan üstün olmasın, ən azı on-

ların səviyyələri bərabər olsun. Nəticədə tərəflər arasında tarazlıq, balans yaranır. Bu balansın dö-
vlərlərarası münasibətlərdə böyük əhəmiyyəti vardır. O, rəqabətdə olan hər bir tərəfi sonsuz və 
təhlükəli rəqabətdən əl çəkməyə çağırırdı (6, 174). Müharibə vəziyyətində olan Azərbaycan və Er-

mənistanın timsalında həm qüvvələr balansını, həm də təhlükəsizliyin bölünməsini əyani Ģəkildə 
müĢahidə etmək olar. Diqqət yetirsək, Cənubi Qafqazda yaranmıĢ geosiyasi balansa böyük dövlətlər 
müdaxilə etmək istəmirlər ki, bu da regional münaqiĢələrin dondurulmasında mühüm rol oynayır, 
baxmayaraq ki, faktiki tarazlıq kifayət qədər davamsızdır.  

Mövcud elmi-nəzəri fikrə görə, qüvvələr balansı müharibə təhlükəsinin qarĢısını alınmasında 
baĢlıca rol oynayır. H.Morqentaunun fikrincə, sülhü yaxĢı diplomatiya və beynəlxalq hüquq, 

beynəlxalq mənəviyyat və dünya ictimai rəyinin normativ məhdudlaĢdırılması ilə bərabər qüvvələrin 

balansı vasitəsilə də saxlamaq mümkündür. Realistlər qüvvələr balansını ―beynəlxalq münasibətlərin 

əsas prinsipi‖, ―siyasətin fundamental qanunu‖ adlandırırlar (14, 233-234). Nəzərə almaq lazımdır ki, 
qüvvələr balansı ilk növbədə geosiyasi tarazlığı saxlamaq Ģərti ilə dünya siyasətində mütərəqqi rol 

oynayır. Məhz buna görə də realist nəzəriyyənin tərəfdarları  qüvvələr balansını müdafiə edirlər, çün-

ki dünyada etik prinsiplərin yayılması vasitəsilə sülhü qorumaq mümkün deyil, deməli qüvvələrin 

balansı vasitəsilə sülhün qorunmasına nail olmaq olar. Qüvvələrin balansı nəzəriyyəsinə əsasən, 

müxtəlif gücə malik olan çoxlu dövlətlərin olduğu və hər birinin öz gücünü artırmağa can atdığı 
situasiyada bütöv sistem balansda olur ki, dünya siyasətindən buna çoxlu nümunələr göstərmək 

mümkündür. Qüvvələrin balansı vasitəsilə sülhü qoruyub saxlamaq və kiçik dövlətlərin müstəqilliyini 

əldə etmək mümkün olur. Nəzəri-praktiki baxımdan iki növ balans ayrılır:  
- birincisi, təxminən eyni gücə malik olan iki dövlət arasında mövcud olan sadə balans;  

- ikincisi, bir çox dövlətlər arasında mövcud olan bir neçə dəfəlik balans.  

H.Morgentauya görə, böhran zamanı yalnız sadə balans üstünlük təĢkil edir, çünki hakimiyyət 
uğrunda əsas mübarizə baĢ verdikdə, bütün dövlətlər bu və ya digər tərəfi dəstəkləməyə çalıĢırlar (16, 

349). Qərb nəzəri fikrinin digər nümayəndələrindən K.Vrayta görə, qüvvələrin balansının təzahür 
formaları rəngarəngdir. Əgər demokratik dövlət güc üstünlüyünə malikdirsə, onda o, baĢqa dövlətə 
təcavüz etməyəcəkdir və ya dövlət baĢçıları xarici siyasətə dair qərarlarını gücü nəzərə almağın 

əsasında müəyyən edirlər (12, 233) və s. Məhz bu zaman hərbi potensialın artırılması gündəmə gəlir, 
çünki dövlətlərarası münasibətlərdə müharibə həlledici rol oynayır. Bu məsələdə rəqib hesab edilən 

dövlətin mümkün qədər daha çox ərazisini iĢğal etməklə geosiyasi tarazlığın dəyiĢdirilməsinin 

əhəmiyyəti böyükdür ki, Ermənistan Rusiyanın dəstəyi ilə bu metodu reallaĢdırmıĢdır. Bu metoddan 

istifadə ediləndə isə iĢğala məruz qalan dövlət öz gücünü rəqib dövlətin gücünə çatanadək artırır (10, 

67-68).  

Tarixən və müasir dövrdə geosiyasi güc öz ətrafında təhlükəsizlik zolağının yaradılmasına çalıĢır. 
Belə ki, XVI əsrdən etibarən Fransa öz ətrafında zəif bufer dövlət yaratmağın qayğısına qalmıĢ və 
alman knyazlıqları olan Baden, Hessen, Bavariya və Vyürtenburqdan ibarət (bunlar alman olsalar da, 

katolik olduqları üçün Fransaya yaxın idilər) bufer dövlətlərlə əhatə olunmuĢdu ki, bununla da 
Prussiya ilə ümumi sərhədlər aradan qaldırılmıĢdı (1, 286). Birinci və Ġkinci dünya müharibələri 
ərəfəsində PolĢa Rusiya və Almaniya arasında bufer dövlətə çevrilmiĢdi. Təsadüfi deyildi ki, 
müharibə öncəsi PolĢa bufer dövlət kimi iki rəqib dövlət arasında bərabər bölünmüĢdü. Bununla da 

bufer dövlət kimi PolĢanın əhəmiyyəti minimuma endirilmiĢdi. Fransa üçün Almaniyanın, SSRĠ üçün 
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Koreyanın bölünməsi, soyuq müharibə dövründə ikiqütblülük qüvvələrin balansı sisteminin əyani 

təzahürü idi. Beynəlxalq münasibətlərin inkiĢaf tarixi göstərir ki, qüvvələr balansı dövlətlər arasında 
hərbi sahədə rəqabətin nəticəsində yaranır və geosiyasi mahiyyət daĢıyır. Deməli, qüvvələr balansını 
beynəlxalq cəmiyyətin xeyrinə xidmət edən, təbii obyektiv qanun Ģəklində baĢ verən bir hadisə olub 

dövlətlərin xarici siyasət fəaliyyətinin məqsədlərindən biridir (12, 234-235).  

Müasir dövrdə Cənubi Qafqazın timsalında qüvvələr balansı regionda geosiyasi maraqların 
tarazlığının saxlanılmasına xidmət edir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ―neft və kommunikasiya‖ 
diplomatiyası regionda geosiyasi tarazlığın saxlanmasına hesablanmıĢdı. Rusiyalı müəlliflər təsadüfi 
olaraq demirdilər ki, Azərbaycanın xarici siyasəti Türkiyə və Gürcüstanla birlikdə ―anti-Rusiya 

koalisiyasının‖ yaradılmasına yönəldilmiĢdir. Bu mənada dövlətlər istəklərinə uyğun Ģəkildə bir 

koalisiyadan baĢqasına asanlıqla və sərbəst keçə bilərlər. Güclü dövlət də (tarazlayıcı rolunu 

oynayan) balansı bərpa etmək üçün zəif tərəfə qoĢulur, amma iqtisadi faktorın nəzərə alınması Ģərti 
ilə. Dövlətlər belə asanlıqla bir tərəfdən baĢqa tərəfə keçə bilməzlər. Onlar yalnız nadir hallarda belə 
edirlər (8, 742). Qüvvələrin balansının üstünlüyü ondadır ki, sülhün möhkəmləndirilməsinə xidmət 
edir, çünki əgər güc dövlətlər arasında bərabər paylaĢdırılırsa, onda bu və ya digər dövlət baĢqa bir 

dövlətə təcavüz etdikdə müvəffəqiyyət qazana bilməz (14, 80-81).  

Geosiyasi baxımdan qüvvələr balansı sistemindən keçmiĢdə sülhün saxlanılması üçün bir 

mexanizm kimi də çox səmərəli istifadə olunurdu. Belə ki, 1815-1914-ci illərdə (I Napoleon 

müharibələrinin sonu və Birinci dünya müharibəsinin baĢlanması) qüvvələr balansı sülhün 

qorunmasında çox böyük rol oynayırdı. I Napoleonla I Aleksandr 1807-ci il Tilzit sülhünə əsasən 

Avropanın qərbini və Ģərqini bölmüĢdülər. 1815-ci ildən sonra Ġngiltərə və Rusiya yeganə ən güclü 

dövlət kimi meydana çıxmıĢdılar. XIX əsrin ikinci yarısında Almaniyanın birləĢməsi və onun 

sənayeləĢdirilməsi Avropada gücün paylaĢdırılmasını dəyiĢdi. Güc məfhumu milli maraq məfhumu 

ilə sıx bağlıdır. Milli maraq məfhumu BMN fənninin əsas kateqoriyalarından biridir. Beynəlxalq 

münasibətlərlər sistemi dövlətlərin milli maraqlar uğrunda mübarizəsi ilə xarakterizə olunur. Milli 

maraq məfhumu millətin meydana gəlməsi və onun maraqlarının dövlətin maraqları ilə 
eyniləĢdirilməsi ilə bağlıdır.  

Ümumiyyətlə, müasir dövrdə dünyada baĢ verən hadisələr geosiyasi maraqların təmin edilməsinə 
yönəlmiĢdir və bununla bağlı sülhün qorunması, təhlükəsizliyin təmin edilməsi probleminin 

əhəmiyyəti artaraq ökələrin milli maraqlarının əsas məqsədlərindən biri kimi özünü biruzə verir. Hər 
bir dövlət öz təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə hərbi gücünün artmasının qeydinə qalır. Bu isə 
öz nöbəsində baĢqa dövlətlər tərəfindən onların təhlükəsizliyinə qarĢı yöələn təhlükə kimi qarĢılanır 
və öz təhlükəsizliyini mökəmlətmək istəyən dölət təcavüzkar dölət kimi qələmə verilir. YaranmıĢ 
dilemmadan çıxmaq üçün öz təhlükəsizliyini təmin etmək istəyən dölət baĢqa dövlətləri 
inandırmalıdır ki, onun həyata keçirdiyi tədbirlərdə heç bir təhlükə yoxdur və geosiyasi tarazlığın 
pozulmasına qarĢı yönəldilməmiĢdir. 
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BAKI-TBĠLĠSĠ-QARS DƏMĠR YOLU: GEOSĠYASĠ  MARAQLAR  
 

Şərq-Qərb və Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişməsində yerləşən, əlverişli 
coğrafi mövqeyə malik Azərbaycan nəqliyyat xidmətlərini inkişaf etdirir, müasir infrastrukturlar 

qurur, daşımaların idarə olunması mexanizmini təkmilləşdirir və beynəlxalq nəqliyyat sisteminə inte-

qrasiyanı genişləndirir. İqtisadi baxımdan səmərəli, dayanıqlı, təhlükəsiz və ekoloji normalara tam 
uyğun olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu bağlantısı nəqliyyatın inkişafında yeni mərhələnin 
başlanması deməkdir. Həmin xətt öz növbəsində multimodal nəqliyyat imkanlarını  genişləndirəcək, 
eləcə də sərnişin və yük daşımalarının həcminin artmasını təmin edəcəkdir. 

  Açar sözlər: Bakı-Tbilisi-Qar, dəmir yolu,geosiyas  maraqlar, nəqliyyat dəhlizi, ipək yolu   
 

Irada ABDULLAYEVA, 
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BAKU-TBILISI-KARS RAILWAY: GEOPOLITICAL INTERESTS  
 

Azerbaijan, having an advantageous geographical position, located at the junction of the interna-

tional transport corridors East-West and North-South, develops transport services, builds up modern 

infrastructures, improves mechanisms for managing transportation and expands integration into the 

international transport system. The opening of the Baku-Tbilisi-Kars railway, being a profitable, sta-

ble and safe railway line, fully in line with environmental standards, means the beginning of a new 

stage in the development of transport. This line, in turn, will expand the multimodal transport capa-

bilities, as well as provide an increase in the volume of passenger and cargo transportation. 

Key words: investment,  investment climate,  investment process, real investment,tax, economic 

development 
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POLITICAL AND DIPLOMATIC CONFRONTATION BETWEEN TURKEY AND 

ISRAEL AS A FACTOR OF REGIONAL TENSION 

 

      The Turkish-Israeli relations are just remembered by negative events in the recent past. Tur-

key's relations with Hamas, tensions in Davos, non-invitation of Israel to military exercises, problems 

with purchase and sale agreements in the military field, frequent criticism of Israeli Prime Minister 

R.T. Erdogan's position on Iran's nuclear program, "Low seat crisis" ("alçak koltuk krizi"). The cul-

mination point in the deterioration of relations was the attack on the Israeli "Mavi Marmara" ship. 

Keywords: Davos crisis, Low seat crisis, Mavi Marmara, International situation                                                                                                                             
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TÜRKĠYƏ-ĠSRAĠL ARASINDA SĠYASĠ DĠPLOMATĠK QARġIDURMA  
REGĠONAL GƏRGĠNLĠK AMĠLĠ  KĠMĠ 

 

     Türkiyə-İsrail münasibətləri yaxın keçmişdə sadəcə mənfi hadisələrlə yadda qalmışdır. Türki-
yənin Həmas ilə münasibətləri, Davosda baş verən gərginlik, hərbi təlimlərə İsrailin dəvət olunma-

ması, hərbi sahədəki alqı-satqı müqavilələri ilə bağlı yaranmış problemlər, dönəmin Baş Naziri 
R.T.Ərdoğanın İranın nüvə proqramı ilə əlaqədar mövqe bildirərkən İsrailin nüvə silahına sahib ol-

masını tez-tez tənqid etməsi, ―alçaq kreslo böhranı‖ (―alçak koltuk krizi‖) bunun nümunələridir. 
Münasibətlərin pisləşməsində kulminasiya nöqtəsini isə İsrailin ―Mavi Mərmərə‖ gəmisinə hücumu 
təşkil etmişdir. 

Açar sözlər: Davos böhranı, Alçaq kreslo böhrani, Mavi Mərmərə , Beynəlxalq vəziyyət 
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The Turkish-Israeli relations, one of the most powerful relations in the Middle East before the early 

2000s, began to decline since 2000. The relationships were driven from the strategic partnership of the 

90s to a political controversy. At the beginning of the 21st century, changes in power in both Turkey 

and Israel have also affected. The harsh Palestinian policy of the new government in Ariel Sharon's 

government in Israel in 2001 led to the dissatisfaction of the AKP government that came to power in 

Turkey in 2002. But the real decline and the era of breakaway began in 2003. Although Bulent Ecevit 

has so far been accused of committing genocide against Israel, the AKP government has been character-

ized as a period of tense relations. Relations with Israel, such as a security wall built on the west coast 

of the Jordanian River in 2004 and Lebanon's intervention in 2006, have been strained. 

In 2008, Turkey undertook the role of mediator between Arab countries and Israel. The Israeli, Syr-

ian and Palestinian governments, who did not accept direct talks, came to Turkey and took part in the 

meetings. While these talks were expected to end in 2008, Israeli talks stopped unexpectedly on De-

cember 27 and nearly 1,300 Palestinian civilians lost their lives as a result of bombing the Gaza Strip by 

the Operated Lead, a negative impact on Turkey-Israel relations (9.p-58). 

The Turkish-Israeli relations are just remembered by negative events in the recent past. Turkey's re-

lations with Hamas, tensions in Davos, non-invitation of Israel to military exercises, problems with pur-

chase and sale agreements in the military field, frequent criticism of Israeli Prime Minister RT Er-

dogan's position on Iran's nuclear program, "Low seat crisis" ("low seat crunch"). The culmination point 

in the deterioration of relations was the attack on the Israeli "Mavi Marmara" ship. 

The Davos crisis should be emphasized as the first political and diplomatic confrontation between 

the parties. At a World Economic Forum in Davos, Switzerland, on January 30, 2009, a tough debate 

took place between Israeli President Shimon Peres and Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan 

in his scientific literature as "one minute." (1.p-67). The conflict that broke out during the dispute, Er-

dogan's forum abandonment and harsh statements to the Jews made serious tensions in Turkey-Israel 

relations. The moderator tried to stop the forum as Peres continued his speech on the justification of the 

Gaza offensive, saying, "What would you do if you missed a missile in Istanbul?" Erdogan responded 

to Peres by saying "not one minute," and, "Mr. Peres, your voice is high. A high volume of sound is as-

sociated with guilty psychology. You know well how to kill. " Erdogan left the forum after saying, 

"Once again, I will not come to Davos." Afterwards, Peres apologized to Erdogan by telephone, but 

"one minute" had profound wounds in Turkish-Israeli relations. After the Davos crisis in the Arab coun-

tries, which sees Turkey as a loyal partner for Israel for many years, positive emotions towards Erdogan 

and Turkey have intensified (10.p-231). Following the Davos tension, the commander of Israeli Land 

Forces Avi Mizrahi said, "If Erdogan look at the mirror, they have killed Armenians, and now they are 

doing the same to the Kurds. They accuse us of occupying Palestine, but everybody knows that they oc-

cupied the northern part of Cyprus " (11._ ). It was given to Israel by Israel in connection with these 

statements. Although the Davos crisis raised tension in Turkish-Israeli relations, it was not a break 

point. However, one must note that the Davos crisis seriously threatened Turkey's mediation mission in 

the Middle East. 

This tension between the two countries began to show itself in different spheres. The relations be-

tween Turkey and Israel were tense after the "one minute" incident in Davos and the abolition of an in-

ternational part of the planned operation of the Anatolian Eagle operation (12._ ) 
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Turkey-Israel relations have shaken with a new crisis that has not been eliminated by the Davos cri-

sis. One of the tense moments in the relationship was the "low seat" event. Israeli Deputy Foreign Min-

ister D. Ajan called on the Israeli Parliament to address the Israeli Knesset on January 11, 2010, in front 

of the cameras, in the Hebrew language, "our high, the more humiliated, the Israeli ambassador to Isra-

el, Oguz Celikkoon, as a sign of protest against the Israeli agents' kidnappings in the" I want to be 

aware that you are sitting in a chair and that there is only an Israeli flag on the table and that we do not 

smile. " The humiliation of O.Calikkol's "low chair" in Turkey by Israeli Deputy Foreign Minister Dan-

ni Ayalon has made the tension in recent years between the two countries peak (2.p-4). The fact that the 

event took place on Israeli newspapers the next day of the meeting caused a diplomatic crisis between 

Ankara and Tel Aviv. Israel's Ambassador to Ankara G. Leewy was summoned to the Ministry of For-

eign Affairs and was expected to apologize and comment on Israel. In the absence of apology and ex-

planation, the issue of recalling the Turkish ambassador was also planned. Israel's two recent statements 

of apology and officially apologizing to Turkey have not interrupted the inter-state tension (6.p-663) 

Turkish-Israeli relations with all these crises reached the break point as a result of the bloody "Mavi 

Marmara" attack on Israel on May 31, 2010 during the intervention of the Israeli Armed Forces into the 

six humanitarian aid ships 72 miles from the waters of Israel. The ships carrying humanitarian aid to Is-

rael's siege of Gaza and the Palestinian people since 2007 have been interrupted by sea and air from Is-

rael, including the Mavi Marmara ship. As a result of this intervention, 9 Turkish citizens and one 

American citizen were killed and many were injured. Foreign Minister Ahmet Davutoglu assessed this 

incident as "September 11th of Turkey", while Prime Minister Recep Tayyip Erdogan said "whatever 

we need within the framework of international law" (4._ ) 

The intervention by Israeli ships on humanitarian aid to the Gaza Strip was discussed by Turkey on 

June 1, 2010 by the UN Security Council. Even though Turkey was a non-permanent member of the 

TG, it was unable to reach an official decision. The use of the US veto right here and its efforts to pre-

vent Israel's accusation reflects US tactics. 

However, Turkey has made it possible for the UN Security Council to issue a statement condemn-

ing the Israeli attack on the Mavi Marmara ship and removing the siege in Gaza. After the Mavi Mar-

mara raid, Turkey issued a note to Israel and decided to recall Oguz Celikkolu, the ambassador to Israel, 

and later called for an apology to Israel, cutting off diplomatic relations. After Turkey's attempts, UN 

Secretary-General Ban Ki-moon set up a commission to study the Mavi Marmara incident on August 2. 

The chairman of the Commission, which started work on August 10, 2010, was appointed the ex-Prime 

Minister of New Zealand, Geoffrey Palmer. 

The Mavi Marmara incident caused a crisis in Turkey-Israel relations. During the incident, Turkey 

assessed Israel's attack on ships as robbery, and Israel assessed Turkey's Mavi Marmara humanitarian 

aid as "a support for a terrorist organization." Turkey has made five conditions for Israel to return to its 

original condition: Immediate submission of Israeli ships; to support the UN Human Rights Commis-

sion to investigate the international crime committed; to pay compensation to the families of the dead 

Turkish citizens; Eliminate the siege in Gaza; Apologize to Turkey. The Israeli side has admitted two of 

these demands, namely, the release of ships and support for the international commission, and that oth-

ers can‘t accept it. The ships kept in August 2010 were returned to Turkey. The UN initiative launched 

in 2010 did not just end the crisis. 

These events also seriously affected Turkey-US relations. The United States did not regard Turkey 

as totally unfair. Both Turkey's policy on the Gaza problem was in line with the UN Security Council 

resolution 1860, and the Israeli attack on Mavi Marmara was contrary to international law because of 

the international off-shore field. On the other hand, Turkey's policy on the settlement of the Palestinian 
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problem was largely in line with the US policy. Both sides defended the establishment of two states in 

Palestine and considered necessary the release of the Gaza Strip for the implementation of this project. 

To ensure this, Israel had to end the Gaza Strip and the embargo as it was envisioned in Resolution 

1860 of the UN Security Council and obstacles to humanitarian aid should be eliminated. 

On January 12, Erdogan said at a press conference after meeting with Lebanese Prime Minister 

Saad Hariri in Ankara that he was harsh on Israel and said that "Israel is a state trying to do what it 

wants to do without law." On that day, the Israeli Foreign Ministry assessed Erdogan's statements as 

"inability to limit the cultural dimensions". In the statement, the expression "the last nation that can 

teach humanity the Israeli army is Turks" has caused a tough reaction in Turkey. 

It was a positive thing that Turkey sent two firefighters to the region in order to fight forest fires in 

northern Israel in December 2010. Secret talks were launched parallel to the Palmer Commission in or-

der to overcome the crisis between the two countries. The announcement of the Palmer Report was 

postponed for some time in order to obtain a consensus in more confidential meetings that demanded 

more compensation and apology from Turkey. However, the disagreement within the coalition govern-

ment in Israel and the emergence of Palmer Report on September 2, 2011, the consensus chances of the 

two countries have completely disappeared. 

Generally, three reports on the Mavi Marmara incident were prepared: 

1. One of them was the report of the "Independent Public Commission" created by Israel under the 

leadership of Israeli retired judge J.Turkel. The commission did not send the documents required by the 

UN Human Rights Commission to investigate whether the siege and the Israeli attack were not contrary 

to law. 

2. The second report is the report of the UN Human Rights Commission's Research Panel. In this 

report, Israel has been accused of violating international law by imposing unlawful acts of violence and 

by collectively punishing the civilian population of Gaza, and that the Turkel report did not reflect the 

truth. 

3. The Third Report is again a report by a United Nations Population Commission called Palmer 

Commission. This commission is not legal but politically important. The commission was composed of 

one principal and one assistant, one representative from Turkey and Israel. The report, which was pub-

lished on September 2, 2011 by Israel and was "unsettled" by Turkey, considered the siege legitimate 

and regarded the organized and violent resistance of the ship as "irresponsibility", suggesting that the 

commanders were self-defending continued. This report, along with the two countries' research reports 

on the incident, has identified a roadmap to avoid similar incidents in the future. The report says: "The 

military operation on the Mavi Marmara ship by Israeli military forces without any recent warnings 

from the seized area is unimportant and illogical. The killing of 9 passengers and wounding of many 

people in an operation carried out by Israeli military forces is unacceptable, "Israeli officials said. In ad-

dition, the report considers the maritime siege as a legitimate security measure while recognizing Is-

rael's right to self-defense in the face of threats from Gaza. The report said, "The seafarer was a legiti-

mate security measure against international law to prevent the transport of weapons through Gaza, and 

that implementation was in line with the needs of international law." (8.p-4). Thus, Turkey's position 

was criticized by stating that the navy was acting mercilessly trying to undermine the seafarer. While 

the naval squad was not inclined to violence, it was said, "We have serious doubts about the reason for 

organizing the fleet." 

The Palmer commission has offered Israeli regret for the normalization of relations and compensa-

tion for the nine surviving members of the ship. At the end of the report, Turkish and Israeli representa-

tives made different statements: Turkey's representative Ozdem Sanbeddin rejected the idea of the mari-
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time siege and the suspicion of the fleet's goals; Israeli representative Joseph Ciechanover claimed that 

the Israeli soldiers were defending themselves. The Palmer Report, which aims to normalize relations 

between the two countries, was not signed by Turkey and was not considered valid due to Israel's de-

fense. The official apology of Turkey, which Israel did not consider adequate to express grief because 

of the cause of death, was not accepted by Israel at that time and the relations were lowered to the low-

est level. The most noteworthy point in Palmer's report is that the report does not contain any legal 

force. The report notes the following: "The panel is not a single court. The panel was not asked to judge 

the legal issues and to judge the responsibility. " 

The location of the Mavi Marmara raid is undeniable in reaching the level of Turkish-Israeli rela-

tions. From September 2, 2010, the crisis has moved to a new stage. In particular, the initiatives on 

eliminating the effects of the US-mediated relationship have not yielded long-term results. Although Is-

rael announced its regret over the Mavi Marmara incident, Turkey continued to apologize and compen-

sate for it. Foreign Minister Ahmet Davutoglu met with Israeli Foreign Minister Ahmet Davutoglu on 

September 2, after Israel's failure to accept Turkey's demands for the "Mavi Marmara" (official apolo-

gy, compensation and abolition of Gaza Strip), failure to reach an agreement with Israel and Israel's ac-

countability for Israel's Gaza alert in Palmer's report 5 sanctions to be imposed on the B plan (5.p-445). 

1. Diplomatic relations to Israel will be lowered to the level of the second secretary; All diplomatic 

representatives at this level will be sent back to their country; 

2. Turkey will freeze military agreements with Israel; 

3. Turkey will start attempts to bring Gaza's blockade issue to the agenda of the International Court 

of Justice; 

4. Turkey will provide comprehensive support to the appeal of local and foreign citizens who died 

during the Israeli attack to Mavi Marmara; 

5. Turkey will begin to take the necessary measures for freedom of movement in the northern part 

of the Mediterranean Sea, and in this context, Turkish military fleet and aircraft activity will be 

strengthened in the region. 

On the same day, President of the period A.Gul Palmer announced that it is not important for Tur-

key. Diplomatic relations between the two countries dropped below the level of 1991 when Israeli am-

bassador to Ankara G. Leewi left Turkey on September 7. 

Crisis moments after 2009 differed from previous ones in 3 ways: 

1. This time, despite the start of a dialogue between Turkey and Israel, high-level visits between the 

two countries during 2009-2011; 

2. During this period, Israel's efforts to strike Turkey weakened. In a major article in the Jerusalem 

Post newspaper dated January 5, 2009, the establishment of a similarity between the operation of the 

Gaza Strip and the Turkish Armed Forces in northern Iraq was a remarkable fact, and the Israeli Land 

Forces Commander A.Mizahi's strong criticism of Turkey's Cypriot, Armenian and Kurdish policies 

was remarkable . Finally, the Israeli Parliamentary Committee for Science and Culture discussed Tur-

key's "events of 1915" as a "genocide" in December 2011 and sent a message to Turkey. They point to 

Israel's concern about the non-symmetric nature of bilateral relations. 

3. In October 2009, the "Anadolu Eagle" The events in his training show that the political crisis in 

the region will continue to serve as a permanent element of the military field. Turkey's decision to 

freeze all military agreements with Israel in September 2011 proved that this situation was correct. 

The crisis between the two countries has begun to spread to new fronts. Official Ankara hampers 

Israel's use of veto weapons in an attempt to open a representative office in NATO. The AKP govern-

ment has begun to act as the most active actor in the Palestinian recognition process in the United Na-
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tions, and the Parliament has said that the Turkish-Israeli friendship group will not be established. Turk-

ish officials, on the other hand, made harsh statements on Israel's criticisms, while on the other hand 

they did not listen to Israeli officials in international meetings. Allegations that Israel's pursuit of the 

PKK terrorism in the Turkish media began to be more intense. The press also contained information on 

the Turkish Air Force air force installed Israeli airplanes as a hostile national computer program. In-

stead, Israel continued to take new steps against Turkey. New cooperation agreements have already 

been signed between Israel and Greece and Greek Cyprus. Despite the opposition of Turkey, Israel 

started exploration with the Greek Cypriot oil and gas exploration in the Mediterranean Sea. In western 

media, propaganda against Turkey was increasing. Even though it was rejected later, the statement by 

Israeli Foreign Minister, Advocate Lieberman, that he could support the PKK was on the agenda. An-

other important point was related to the Turkish media's tape of the MIT-PKK meeting. An alleged Is-

raeli intelligence has passed a cassette of the MIT-PKK meeting to the Tukiye press to bring the AKP 

government to a difficult position inside the country. The Turkish-Israeli crisis was one of the main top-

ics of US-Israeli and US-Turkey debates. However, during this crisis, it was observed that Washington 

used a relatively soft method and was apparently trying not to look like a pro-Israel. At the same time, 

besides the increasing importance of Turkey in the region, the Obama administration has also had a bad 

relationship with the existing Netanyahu government in Israel. On the other hand, the position of the 

United States in this process was a logical consequence of the fact that the Turkish-Israeli crisis was ac-

tually a "planned crisis" and continued its relevance. It should be noted that the United States (and an 

important part of the Jewish lobby in the country) has proposed the Turkish factor in the region to bal-

ance Iran's growing influence in the Middle East. At this point, the interests of Turkey, which are seek-

ing new and more ambitious role with official Washington, coincide. The Palestinian issue, the tense 

relations between Israel and Turkey as a model for the Arab world, were considered as factors favoring 

Ankara's role in this role. Those who defend this thesis state that the "planned and tension dose is a pre-

determined crisis" between Turkey and Israel, while focusing on the establishment of a radar base in 

Malatya against Iran "in order to protect Israel" at the time of tense relations. Again, the supporters of 

this approach pointed out that the Obama administration could provide some tough messages on the 

Jewish lobby's relations with Turkey due to the upcoming elections and that the Armenian lobby would 

further strengthen its anti-Turkish activities. Against this tension, the Armenian genocide allegation 

could be brought to the agenda of the Israeli parliament. Continuation of tension in Turkish-Israeli rela-

tions could have resulted in an increase in Israel's economic problems and therefore aggravated the po-

litical situation of the Israeli government, which has already been facing discontent of the people. On 

the other hand, the continuation of the crisis with Turkey can lead to Israel's complete isolation in the 

region. This can further increase the importance of Azerbaijan in Israel. This can be seen on a variety of 

issues, particularly Karabakh, energy projects and South Azerbaijan. In general, Azerbaijan strongly 

supports the support of the Jewish lobby in resolving the Nagorno-Karabakh problem. However, it 

should not be forgotten that the Turkish-Israeli crisis will further raise the issue of the Armenian issue 

for official Ankara and the AKP government's risk of rapprochement with Armenia(7.p_). In September 

2011, Prime Minister Recep Tayyip Erdogan announced that the Mavi Marmara attack could be a 

"cause of war" and the Turkish navy was ordered to "guarantee freedom of movement" in the eastern 

Mediterranean. In November 2012, when the Turkish Foreign Ministry called on the UN to stop the Is-

raeli aggression against Gaza, Erdogan blamed Israel for being "a terrorist state." 

One of the most interesting examples of recent developments in Turkish-Israeli relations is the US 

Jewish-based former Israeli ambassador, Martin Indie. The innermost relationships are in motion, but 

the brake systems are like a car that has been destroyed. According to him, Turkey has been driven by 
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the Turkish army, businessmen and three brakes, such as the "peace process", to the Arab world during 

the AKP government. Indie notes that these brakes are emptied individually over the past two years - 

the army, which can‘t leave its headquarters, can‘t influence the government's policy as it used to be, 

and the business world that has felt the pressure of the government is unable to convince that relations 

with Israel are economically important, and peace with Syria and Palestine. The process is almost una-

vailable. On the Turkish side, some experts think that Ankara has made some minor changes in the 

character of the relations, some have made serious changes, some say that Islamist foreign policy 

course is being pursued, and some say "all of these are just because of Israel's unfair actions." The idea 

of Turkey's pursuit of bigger movements in foreign policy, the desire to adapt to the conditions after the 

end of the Cold War, the desire to benefit from the Ottoman heritage, the lack of relations with Israel 

(Israel's understanding of Israel, are factors that play a greater role in the process. Naturally, initiatives 

to address the domestic political base of the current government should also be added. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ MĠLLĠ TƏHLÜKƏSĠZLĠK SĠYASƏTĠNĠN 
ƏSAS ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Son illərdə beynəlxalq münasibətlərin subyektləri olan dövlətlərin əsas məqsədi həm ölkənin 
müstəqilliyinin qorunması və möhkəmləndirilməsini, həm də ölkənin təhlükəsizliyini, yəni milli 
təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Müstəqilliyin bərpasından sonra Azərbaycanın bir sistemdən digərinə 
keçməsi gənc dövlətin qarşısında milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin formalaşdırılması və vahid 

təhlükəsizlik strategiyasının yaradılması vəzifəsini irəli sürürdü.  
Açar sözlər: Milli təhlükəsizlik, Azərbaycan Respublikası, təhlükəsizlik strategiyası, dövlət 
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MAIN CHARACTERISTICS OF NATIONAL SECURITY POLICY  

OF AZERBAIJAN REPUBLIC 

 

In recent years, the main goal of states that are subjects of international relations is to ensure the 

protection and strengthening the independence of the  country, as well as the national security of the 

country. After independence, the transition of Azerbaijan from one system to another led to the crea-

tion of a national development and security policy and a unified strategy security.   

Key words: national security, the Republic of Azerbaijan, security strategy, the state 

 

 ―Milli təhlükəsizlik‖ anlayıĢının etimoloji mənası latın sözü olan ―natio-nəsil, tayfa‖ sözünə 
əsaslanır. Müasir anlayıĢı isə Qərbdə ümumi qəbul olunmuĢ ―national security-milli təhlükəsizlik‖ 
ifadəsindən alınmıĢdır. ―Milli Təhlükəsizlik‖ termini ilk dəfə ABġ prezidenti Teodor Ruzvelt 
tərəfindən 1904-cü ildə iĢlədilmiĢdir. Bu istiqamətdə ilk addım isə ABġ-da Milli Təhlükəsizlik 
haqqında qanunda və 1947-ci ildə Harri Trumenin qanun layihəsində atılmıĢdır. 
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Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyi - dövlətin müstəqilliyinin, suverenliyinin, ərazi 
bütövlüyünün, konstitusiya quruluĢunun, xalqın və ölkənin milli maraqlarının, insanın, cəmiyyətin və 
dövlətin hüquq və mənafelərinin daxili və xarici təhdidlərdən qorunmasının təmin edilməsidir. 
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin obyektləri bunlardır: 

 insan - onun hüquq və azadlıqları; 
 cəmiyyət - onun maddi və mənəvi dəyərləri; 
 dövlət - onun müstəqilliyi, suverenliyi, konstitusiya quruluĢu və ərazi bütövlüyü. 
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin nəzəri əsasları müstəqil dövlətimizin banisi 

Heydər Əliyevin 1993-2003-cü illərdəki ayrı-ayrı çıxıĢlarında öz əksini tapmıĢdır. Lakin bütövlükdə 
ölkənin Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasının ərsəyə gəlməsi və təhlükəsizlik siyasətinin tam 
formalaĢdırılması üçün Azərbaycan hökumətinə xeyli vaxt lazım olmuĢdur. Azərbaycan Prezidenti 
Ġlham Əliyev isə ölkənin milli maraqları ilə bağlı dövlət siyasətini formalaĢdırarkən bir çox iqtisadi, 
siyasi, ideoloji, coğrafi, mədəni və digər amilləri, daxili siyasi maraqları, müxtəlif sosial-siyasi 

qüvvələrin manevrlərini, beynəlxalq aləmin mümkün reaksiyalarını, ulu öndərin təhlükəsizliklə bağlı 
zəngin nəzəri irsini nəzəri alaraq, ölkə vətəndaĢlarının milli iradəsini və dövlətin ali təhlükəsizlik 
maraqlarını rəhbər tutmuĢdur [1, s.71]. 

2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi ―Milli Təhlükəsizlik haqqında‖ Qanun 
qəbul etmiĢdir. Bu Qanun özündə ümummilli lider Heydər Əliyevin milli təhlükəsizlik təliminin əsas 
prinsiplərini, məqsəd və vəzifələrini əks etdirməklə yanaĢı, həm də ölkənin Milli Təhlükəsizlik 
Konsepsiyasının yaradılmasını ĢərtləndirmiĢdir. Həmin il Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamı ilə Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasının hazırlanması üzrə iĢçi qrupu yaradılmıĢ, layihə 
üzərində iĢ baĢlanmıĢ, qısa müddətdə yekunlaĢdırılaraq ölkə Prezidentinin 2007-ci il 23 may tarixli 

Sərəncamı ilə təsdiq olunmuĢ və fəaliyyət üçün əsas götürülmüĢdür. Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası 
ölkənin milli təhlükəsizlik siyasətinin həyata keçirilməsində uzunmüddətli strateji vəzifə və 
prioritetləri özündə əks etdirən konseptual sənəd hesab olunur [3, 15]. 

GiriĢ, dörd bölmə və yekun müddəalardan ibarət olan Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasında 
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik siyasətinin əsas istiqamətləri öz əksini tapmıĢdır. 
Suveren dövlət kimi, Azərbaycan Respublikası daxili və xarici siyasət vasitələrindən istifadə edərək 
mövcud təhlükəsizlik mühitində təhdidlərin nəzarət altında saxlanılmasına və aradan qaldırılmasına, 
habelə ölkənin milli maraqlarının təmin edilməsinə yönəlmiĢ milli təhlükəsizlik siyasətini 
formalaĢdırır və həyata keçirir. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik siyasəti xarici və 
daxili təhlükəsizlik arasında mövcud ayırıcı xətləri əhatə edən və adekvat çoxfunksiyalı tədbirlər 
tələb edən təhdidlərin müxtəlif ölçülü xarakterini nəzərə alır. 

Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik siyasətinin əsas istiqamətlərini ―Təhlükəsizliyin 
xarici siyasət vasitələri ilə təmin edilməsi‖ və ―Təhlükəsizliyin daxili siyasət vasitələri ilə təmin 
edilməsi‖ olmaqla iki qrupa bölmək olar. Təhlükəsizliyin xarici siyasət vasitələri ilə təmin edilməsinə 
daxildir: 

 Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa olunması: Azərbaycan 
Respublikasının ərazisi vahiddir, toxunulmazdır və bölünməzdir. Beynəlxalq hüquqda təsbit 
olunmuĢ bütün vasitələrdən istifadə etməklə öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək Azərbaycan 
Respublikasının milli təhlükəsizlik siyasətinin ən ümdə vəzifəsidir. Ərazilərin zəbt edilməsi və 
etnik təmizləmə ümumbəĢəri dəyərlərə və Avropa dəyərlərinə, eləcə də sülh, demokratiya, sabitlik 
və regional əməkdaĢlıq prinsip və ideyalarına ziddir. Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsi 
Azərbaycan Respublikasının iĢğal olunmuĢ bütün ərazilərindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
çıxarılması, bu ərazilərdə Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının bərpa edilməsi, 
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məcburi surətdə çıxarılmıĢ azərbaycanlıların öz doğma yurd-yuvalarına qayıtması, Dağlıq 
Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı və erməni icmalarının dinc yanaĢı yaĢamasını və Azərbaycan 
Respublikasının tərkibində yüksək səviyyəli özünüidarəetməni təmin edən hüquqi statusun qanuni 
və demokratik proses çərçivəsində iĢlənib hazırlanması, ölkənin ümumi iqtisadi inkiĢafı, regional 
inteqrasiya çərçivəsində bu bölgənin kommunikasiyalarının bərpası və sosial-iqtisadi yüksəliĢi 
üçün Ģəraitin yaradılması əsasında həll olunmalıdır. Azərbaycan Respublikası Ermənistan 
tərəfindən iĢğal olunmuĢ ərazilərində beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin pozulması və 
həmin ərazilərdə qanunsuz fəaliyyətlə bağlı məsələləri daim diqqət mərkəzində saxlayır. 
Ermənistanın vaxtilə azərbaycanlılar yaĢamıĢ bölgələrində və Azərbaycan Respublikasının iĢğal 
olunmuĢ ərazilərində tarixi və mədəni irsin məhv edilməsi, azərbaycanlıların yaĢayıĢ 
məntəqələrinin simasının dəyiĢdirilməsi kimi faktların araĢdırılması və buna müvafiq qiymət 
verilməsi üçün Azərbaycan Respublikası mövcud siyasi və hüquqi vasitələrdən istifadə edərək 
bundan sonra da lazımi tədbirlər görəcəkdir. ĠĢğal olunmuĢ ərazilərdə qeyri-qanuni 
məskunlaĢdırma və təbii sərvətlərin istismarı və mənimsənilməsi bu baxımdan xüsusi diqqət 
mərkəzində saxlanılacaqdır. 

 Avropa və Avro-Atlantik strukturlara inteqrasiya: Azərbaycan Respublikası 
Avropa və Avro-Atlantik siyasi, təhlükəsizlik, iqtisadi və digər strukturlara inteqrasiya məqsədini 
güdür. Azərbaycan Respublikası Avro-Atlantik strukturlarla tərəfdaĢlığı bütövlükdə Avro-Atlantik 
məkanında ümumi təhlükəsizliyə, iqtisadi inkiĢafa və demokratiyaya dəstək verəcək vasitə kimi 
görür. Azərbaycan Respublikası Avropa və Avro-Atlantik məkanında qeyri-sabitliyin, 
münaqiĢələrin və təhdidlərin aradan qaldırılmasında NATO ilə birgə iĢləyir və təhlükəsizliyin 
bölünməzliyi prinsipinə zidd coğrafi və siyasi ayrı-seçkilik olmadan Avropada və yerləĢdiyi 
regionda vahid təhlükəsizlik sisteminin qurulması yükünü bölüĢmək əzmindədir. Azərbaycan 
Respublikası Avro-Atlantik TərəfdaĢlıq ġurası və NATO-nun ―Sülh naminə tərəfdaĢlıq‖ Proqramı 
çərçivəsində NATO ilə mümkün olan tərəfdaĢlıq vasitələrindən tam gücü ilə istifadə edir. Bu 
baxımdan Fərdi TərəfdaĢlıq üzrə Əməliyyat Planı NATO ilə əməkdaĢlığın yaxın və orta 
perspektivdə daha da gücləndirilməsi yolunda mühüm bir vasitədir. Avropa məkanına daha sıx 
inteqrasiyanın zəruriliyi mövqeyindən çıxıĢ edən Azərbaycan Respublikası Avropa Ġttifaqı ilə 
çoxĢaxəli qarĢılıqlı əlaqələr yaratmıĢdır. Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Ġttifaqı arasında 
1999-cu ildən qüvvəyə minmiĢ ―TərəfdaĢlıq və ƏməkdaĢlıq SaziĢi‖ siyasi dialoq, demokratiyanın 
inkiĢafına kömək, eləcə də iqtisadi əməkdaĢlıq və sərmayə qoyuluĢu üçün əlveriĢli çərçivə 
yaradır. Azərbaycan Respublikasının Avropa Ġttifaqı ilə daha yaxından əməkdaĢlıq etməsi 
Qafqazda sabitliyə töhfə verəcək və Avropa dəyərlərinin yayılmasına kömək edəcəkdir. 

 Beynəlxalq təhlükəsizliyə töhfə: Azərbaycan Respublikası beynəlxalq sülhün və 
sabitliyin qorunub saxlanmasına yönəlmiĢ birgə tədbirlərdə iĢtirak etməklə, beynəlxalq və 
regional təhlükəsizliyə töhfə vermək üçün davamlı səylər göstərir. ABġ-da baĢ verən terror 
hadisəsindən sonra terrorçuluqla mübarizə beynəlxalq gündəliyin ən vacib məsələlərindən birinə 
çevrilmiĢdir. Beynəlxalq ictimaiyyətin terrorçuluğa qarĢı mübarizəsini tam dəstəkləyən 
Azərbaycan Respublikası istənilən pərdə altında həyata keçirilən terror fəaliyyəti əleyhinə bir sıra 
mühüm addımlar atmıĢdır. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq terrorçu təĢkilatlara qarĢı 
mübarizəni dəstəkləmək məqsədi ilə öz hava məkanını və hava limanlarını açıq elan etmiĢdir. 
Azərbaycan Respublikası, həmçinin qlobal və regional səviyyədə terrorçuluğa qarĢı mübarizə 
məqsədi ilə qəbul edilmiĢ bütün konvensiyaların iĢtirakçısıdır. Azərbaycan Respublikası silahlara 
nəzarət və onların yayılmaması sahəsində müvafiq beynəlxalq müqavilələrin iĢtirakçısı kimi, 
beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunmasına yönəlmiĢ səyləri tam dəstəkləyir. Beynəlxalq 
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silahların yayılmaması rejiminin zəifləməsindən ciddi narahat olan Azərbaycan Respublikası 
adekvat nəzarətin tətbiqi üçün beynəlxalq ictimaiyyət və müvafiq təĢkilatlarla əməkdaĢlığını 
davam etdirəcəkdir. 

 Beynəlxalq təĢkilatlarla əməkdaĢlıq: Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq 
təĢkilatların iĢində fəal iĢtirak etməsi onun təhlükəsizliyi və xarici siyasəti üçün mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Miqyas və nüfuzundan asılı olmayaraq, universal və regional beynəlxalq 
təĢkilatlar dünyada yaranan yeni təhdidlərlə mübarizədə getdikcə daha çox rol oynayırlar. Belə ki, 
beynəlxalq təĢkilatlar təhdidlərin aradan qaldırılmasına və ya onların qarĢısının alınmasına yardım 
etməklə yanaĢı, Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarının qlobal siyasətdə müdafiəsinə 
imkanlar yaradırlar. Eyni zamanda beynəlxalq təĢkilatlar Azərbaycan Respublikasının üzləĢdiyi 
təhlükəsizlik problemlərinə tərəfdaĢ dövlətlərin diqqətini cəlb etmək üçün əlveriĢli forum rolunu 
oynayırlar. Bu baxımdan, universal və regional beynəlxalq təĢkilatların mövcudluğu, inkiĢafı və 
müasir dünyada baĢ verən dəyiĢikliklərə uyğunlaĢması Azərbaycan Respublikası üçün 
əhəmiyyətlidir. Azərbaycan Respublikası 1992-ci ildən üzvü olduğu BMT-nin beynəlxalq sülhün 
və təhlükəsizliyin bərqərar olmasında, davamlı inkiĢafın və demokratikləĢmənin qorunub 
saxlanmasında əvəzsiz rol oynadığını qəbul edir. Azərbaycan Respublikasının BMT-yə göstərdiyi 
maraq Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsinin həlli ilə məhdudlaĢmır. Azərbaycan Respublikası 
BMT dəyərlərini bölüĢərək insan hüquqları, iqtisadi və sosial sahələrdə həyata keçirilən müxtəlif 
proqramlar çərçivəsində BMT ilə əməkdaĢlığı geniĢləndirir. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq 
ictimaiyyətin BMT və digər qurumlar çərçivəsində terrorçuluğa qarĢı mübarizəsinə töhfə 
verməkdədir. Azərbaycan Respublikasının 1992-ci ilin yanvar ayının 30-dan üzvü olduğu ATƏT 
Avropa qitəsinin bütün dövlətlərini əhatə edən və onlar arasında münasibətlərin və ümumi 
təhlükəsizliyin norma və prinsiplərini təsbit edən yeganə regional təĢkilatdır. Ermənistan-

Azərbaycan münaqiĢəsinin həll edilməsində oynadığı rol baxımından ATƏT-lə əməkdaĢlıq 
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində xüsusi yer tutur. Bununla yanaĢı, Azərbaycan 
Respublikası digər sahələrdə də ATƏT-lə əməkdaĢlıq edir. Ġslam dünyasının tərkib hissəsi olan 
Azərbaycan Respublikası Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı çərçivəsində fəaliyyətinə xüsusi diqqət 
yetirir. 1991-ci ildə ĠƏT-ə üzv olduqdan sonra Azərbaycan Respublikası bu təĢkilat çərçivəsində 
fəal iĢtirakçıya çevrilmiĢdir. ĠƏT Ermənistanı təcavüzkar qismində tanıyan və pisləyən ilk 
beynəlxalq təĢkilatdır. ĠƏT-nin ölkəmiz üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən bu məsələyə dair aydın 
və ədalətli mövqeyi Azərbaycan Respublikasının həmin təĢkilatla münasibətlərinin yüksələn xətt 
üzrə inkiĢafına əlveriĢli zəmin yaratmıĢdır. Azərbaycan Respublikası Müstəqil Dövlətlər Birliyi 
çərçivəsində əməkdaĢlıq münasibətlərinin saxlanılmasında, MDB ölkələri ilə iqtisadi, siyasi, 
hüquqi və humanitar sahələrdə münasibətlərin ikitərəfli əsaslarda inkiĢaf etdirilməsində 
maraqlıdır. 

 Regional əməkdaĢlıq və ikitərəfli münasibətlər: ÇoxĢaxəli tarazlaĢdırılmıĢ xarici 
siyasət həyata keçirən Azərbaycan Respublikası bütün dövlətlərlə suverenliyə və ərazi 
bütövlüyünə hörmət, sərhədlərin toxunulmazlığı və daxili iĢlərə qarıĢmama kimi beynəlxalq 
hüququn hamılıqla qəbul edilmiĢ norma və prinsipləri əsasında dost münasibətlərin qurulmasında 
maraqlıdır və buna nail olmaq üçün səy göstərir. Azərbaycan Respublikası dünyanın əksər ölkələri 
ilə belə münasibətlər qurmuĢdur və onları inkiĢaf etdirməkdədir. Azərbaycan Respublikası 
əməkdaĢlıq etdiyi dövlətlərlə regional və beynəlxalq problemləri həll etmək istiqamətində birgə 
fəaliyyət göstərir. Regional təhlükəsizlik, terrorçuluqla mübarizə, kütləvi qırğın silahlarının 
yayılmaması və enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması prioritet sahələr sırasındadır. Azərbaycan 
Respublikası qonĢu ölkələrlə hərtərəfli tərəfdaĢlıq əlaqələrinin inkiĢaf etdirilməsinə böyük önəm 
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verir. Bu ölkələrlə münasibətlərdə Azərbaycan Respublikası əsas problemlərin qarĢılıqlı Ģəkildə 
və beynəlxalq hüquqa uyğun həllinin tərəfdarıdır. Azərbaycan Respublikası qonĢu ölkələrlə 
sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası məqsədi ilə aparılan danıĢıqların tezliklə baĢa 
çatdırılmasında maraqlıdır. Azərbaycan Respublikası region ölkələri ilə yanaĢı, digər ölkələrlə də 
əməkdaĢlıqda maraqlıdır. Ġlk növbədə Azərbaycan Respublikası strateji tərəfdaĢı olan ABġ ilə 
BMT və Avro-Atlantik strukturlar çərçivəsində, antiterror koalisiyasında, beynəlxalq terrorizm, 
separatçılıq, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının qarĢısının alınması, transmilli mütəĢəkkil 
cinayətkarlıq, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, korrupsiya, qanunsuz silah və insan alveri 
kimi qlobal çağırıĢ və təhdidlərə qarĢı mübarizə məsələlərində, ikitərəfli münasibətlər 
səviyyəsində isə siyasi, hərbi, iqtisadi, enerji təhlükəsizliyi sahələrində, ölkəmizdə demokratik 
islahatların aparılması istiqamətində əməkdaĢlıq edir [46]. 
Təhlükəsizliyin təmin edilməsində xarici siyasət vasitələri kimi daxili siyasət vasitələrinin də rolu 

olduqca böyükdür. Təhlükəsizliyin daxili siyasət vasitələri ilə təmin edilməsinə daxildir: 
 Demokratiyanın möhkəmləndirilməsi: Azərbaycan Respublikası insan hüquq və 

əsas azadlıqlarının qorunmasına təminat kimi demokratik idarəetmə və vətəndaĢ cəmiyyətinin 
inkiĢaf etdirilməsini alternativsiz yol kimi seçmiĢdir. Bu məqsədlə bir sıra demokratik islahatlar 
aparılır. Bütün təhlükəsizlik strukturları üzərində demokratik və mülki nəzarət, onların 
fəaliyyətinin Ģəffaflığı, korrupsiyaya qarĢı səmərəli mübarizə, ümdə vəzifəsi xalqa xidmət olan 
yüksək vəzifəli Ģəxslərin məsuliyyətinin daha da artırılması və onların məsul olduğu sahələr üzrə 
fəaliyyətləri barədə Milli Məclis deputatlarının, kütləvi informasiya vasitələri ilə ictimaiyyətin 
məlumatlandırılması kimi məsələlər üzrə hökumət ardıcıl səylərini davam etdirəcəkdir. 

 Milli və dini tolerantlıq mühitinin qorunması: Azərbaycan Respublikası həmiĢə 
müxtəlif millətlərin və dinlərin sülh Ģəraitində birgə yaĢayıĢına nümunə olmuĢdur. Hazırkı 
mərhələdə ölkədə bərqərar edilmiĢ milli və dini tolerantlıq mühitinin qorunması və inkiĢafı dövlət 
qarĢısında duran baĢlıca vəzifələrdən hesab olunur. Azərbaycan dövlətinin milli siyasət kursu 
Konstitusiyanın əsas prinsiplərindən birinə əsaslanır: Azərbaycan Respublikası bütün ölkə 
vətəndaĢlarının ümumi və bölünməz vətənidir. 

 Elm, təhsil, mədəniyyət siyasəti və mənəviyyatın qorunması: Elm, təhsil, 
mədəniyyət və mənəviyyatın qorunması siyasəti Azərbaycan xalqının mədəni irsinin, maddi və 
mənəvi dəyərlərinin mühafizəsinə, onun mədəni tələbatlarının ödənilməsi vasitələrinin və elmi-
texniki potensialının daxili və xarici təhdidlərdən qorunmasına, mütərəqqi daxili və beynəlxalq 
inkiĢafdan bəhrələnməsinə yönəlmiĢdir. 

 Ġqtisadi və sosial inkiĢaf: Ölkənin iqtisadi inkiĢafının davamlı olması hökumətin 
iqtisadi siyasətinin təməl prinsipidir. Bu həm iqtisadi, həm də sosial ölçülərin bərabər səviyyədə 
nəzərə alınmasını tələb edən kompleks bir məsələdir. Ona görə də Azərbaycan Respublikası bu 
istiqamətlərin hər biri üzrə sinxron və əlaqələndirilmiĢ proqram həyata keçirmək niyyətindədir. 
Azərbaycan Respublikasında inflyasiya tempi məqbul səviyyədə saxlanılmıĢ və valyuta bazarında 
sabit və proqnozlaĢdırıla bilən vəziyyət təmin edilmiĢ, strateji valyuta ehtiyatları əhəmiyyətli 
dərəcədə artmıĢdır. Dövlət idarəetmə sistemində struktur islahatları həyata keçirilmiĢ, 
müəssisələrin böyük qismi öz fəaliyyətlərini bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olaraq 
səmərəli təĢkil edə bilmiĢdir. Sosial-iqtisadi inkiĢafda yeni nailiyyətlərin əldə edilməsi həm də 
islahatların aparılmasına, özəlləĢdirmə zamanı Ģəffaflığın təmin edilməsinə, iqtisadiyyatın 
müasirləĢməsinə, sosial dəyiĢikliklərin keçirilməsinə kompleks yanaĢmanın davam etdirilməsini 
tələb edir. Həyata keçirilən regional iqtisadi siyasətin əsas məqsədi ölkəmizin bütün bölgələrinin 
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mövcud potensialından səmərəli istifadə etməklə qeyri-neft sahələrinin inkiĢafına, istehsal 
müəssisələrinin fəaliyyətinin daha da geniĢləndirilməsinə, ixracyönlü məhsul istehsalının 
stimullaĢdırılmasına, yerli sahibkarlığın inkiĢafı yolu ilə əhalinin həyat səviyyəsinin daha da 
yaxĢılaĢdırılmasına, məĢğulluq səviyyəsinin, xüsusilə gənclərin faydalı əməklə məĢğulluğunun 
artırılmasına və ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkiĢafının təmin edilməsinə nail olmaqdır. 

 Daxili təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi: Daxili təhlükəsizliyin təmin olunması 
dövlətin ən vacib vəzifələrindən biridir. Bu, həmçinin onun beynəlxalq risk və təhdidlərə cavab 
vermə qabiliyyətini gücləndirir. Davamlı daxili təhlükəsizlik yalnız insan hüquq və əsas 
azadlıqlarına hörmət, vətəndaĢ cəmiyyətinin və sosial rifahın inkiĢafı vasitəsi ilə mümkündür 
[5,63]. Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət orqanları öz növbəsində ictimai asayiĢi 
qorumaq, cinayətkarlıq və korrupsiya ilə mübarizə aparmaqla, daxili təhlükəsizliyin təmin 
olunmasında məsuliyyət daĢıyır. Bu sahədə hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin 
səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə qanunvericilik və institusional islahatlar aparılır, praktiki 
tədbirlər görülür. 

 Sərhəd təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi: Azərbaycan Respublikasının həssas 
coğrafi vəziyyəti onu beynəlxalq terrorçuluq, qeyri-qanuni miqrasiya, transmilli mütəĢəkkil 
cinayətkarlıq, insan alveri, narkotik vasitələrin qaçaqmalçılığı və kütləvi qırğın silahlarının 
yayılması kimi bir sıra transsərhəd təhdidlər ilə üzləĢdirir. Transsərhəd təhdidlərin mövcudluğu 
ölkənin sərhəd təhlükəsizliyinə xüsusi diqqət yetirilməsini zəruri edir. Sərhəd təhlükəsizliyi 
siyasətinin effektiv həyata keçirilməsi üçün mərkəzi dövlət orqanı kimi Dövlət Sərhəd Xidməti 
yaradılmıĢdır. Sərhəd təhlükəsizliyinin daha səmərəli təmin edilməsi üçün normativ-hüquqi baza 
beynəlxalq standartlara uyğunlaĢdırılır, idarəetmə sistemi təkmilləĢdirilir və Ģəffaf büdcə sistemi 
yaradılır. 

 Miqrasiya siyasəti: Azərbaycanda müĢahidə olunan sürətli sosial-iqtisadi inkiĢaf, 
energetika və nəqliyyat sahələrində beynəlxalq kommunikasiyaların geniĢlənməsi, eyni zamanda 
ölkəmizin geosiyasi mövqeyi milli maraqlara uyğun miqrasiya siyasətinin həyata keçirilməsini, 
onun əsasında miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi məsələlərinin təkmilləĢdirilməsini 
Ģərtləndirir. Miqrasiya sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi, idarəetmə sisteminin 
inkiĢaf etdirilməsi, miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi və proqnozlaĢdırılması, bu sahədə 
müvafiq dövlət orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi məqsədi ilə Dövlət Miqrasiya Xidməti 
yaradılmıĢdır. Ölkədə miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi mexanizmlərinin təkmilləĢdirilməsi 
hazırda effektiv immiqrasiya siyasətinin formalaĢdırılmasını, beynəlxalq əməkdaĢlığın 
gücləndirilməsini, emiqrasiya proseslərinin nəzarətdə saxlanılmasını və vahid informasiya 
bazasının yaradılmasını zəruri edir. 

 Enerji təhlükəsizliyi siyasəti: Xəzər hövzəsinin Azərbaycan Respublikasına mənsub 
olan sektorunda yerləĢən mövcud neft və qaz yataqlarının, habelə əsas neft və qaz ixrac boru 
kəmərlərinə, terminallarına olan təhdidlərin aĢkar edilməsi, qiymətləndirilməsi və adekvat 
tədbirlərin görülməsi Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin ən 
mühüm fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan Respublikası enerji ehtiyatlarının istehsalı 
və nəqli ilə bağlı yaradılan və istismar olunan infrastrukturun təbii fəlakətlərə, texnogen xarakterli 
fövqəladə hadisələrə və təxribatlara məruz qalma ehtimalına qarĢı kompleks tədbirlər həyata 
keçirir. 21-ci əsrdə dünyada enerji daĢıyıcıları ilə bağlı böhran gözlənildiyindən Azərbaycan 
Respublikasında alternativ enerji mənbələrindən istifadə edilməsi qərara alınmıĢdır. Küləkli və 
günəĢli günlərin sayına görə ölkənin əlveriĢli Ģəraitə malik olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycanın 
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enerjiyə olan ehtiyacının müəyyən hissəsi külək, dəniz, günəĢ, biokütlə, kiçik dağ suları və su 
elektrik stansiyaları hesabına təmin oluna bilər. 

 Fövqəladə idarəetmə, ətraf mühitin və əhalinin sağlamlığının mühafizəsi: Ətraf 
mühitlə bağlı olan təbii fəlakətlər və insanların fəaliyyəti nəticəsində baĢ verən texnogen qəzalar 
əhalinin sağlamlığına, rifahına və əmlakına ziyan yetirməklə daxili təhlükəsizliyə zərər vura bilər. 
Azərbaycan Respublikasında fövqəladə halların xəbərdar edilməsi və nəticələrinin aradan 
qaldırılması üzrə tədbirlərin hazırlanması və əlaqələndirilməsinə məsul olan ayrıca qurum - 
Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaradılmıĢdır. Azərbaycan Respublikası böhranların idarə olunması və 
fövqəladə halların qarĢısının alınması üzrə tədbirlər planının hazırlanması ilə bağlı təcrübə 
qazanılması və informasiya mübadiləsi sahəsində bir sıra dövlətlərlə ikitərəfli əməkdaĢlıq edir. 
Azərbaycan Respublikası ekoloji problemlərə ciddi yanaĢır və ona görə də bu sahədə yaranan və 
zərər vura bilən təhlükələrdən, risklərdən və təhdidlərdən xəbərdardır. Təbii və texnogen 
fəlakətlərə və böhran vəziyyətlərinə hazır olmaq və onların qarĢısını almaq dövlət üçün əsas 
məsələlərdəndir. Ətraf mühitin çirklənməsinə səbəb olan mənbələrin ləğv olunmasına, Xəzər 
dənizinin ekoloji problemlərinin aradan qaldırılmasına, onun biomüxtəlifliyinin qorunması və 
bərpa olunmasına və bununla bağlı digər məsələlərə, habelə əhalinin sağlamlığının qorunması 
məqsədilə dərmanların keyfiyyətinə nəzarət mexanizmlərinin və saxta dərmanlara qarĢı 
mübarizənin gücləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir.  

 Ġnformasiya təhlükəsizliyi siyasəti: Azərbaycan Respublikasının informasiya 
təhlükəsizliyi siyasəti dövlət, ictimai və fərdi informasiya ehtiyatlarının qorunmasına, habelə 
informasiya sahəsində milli maraqların müdafiəsinə yönəlmiĢ tədbirlər kompleksinin həyata 
keçirilməsindən ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının informasiya sahəsində milli 
təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün ölkədə informasiyanın, həmçinin dövlət informasiya 
ehtiyatlarının müdafiəsi sahəsində milli sistem və informasiya infrastrukturu inkiĢaf etdirilir və 
möhkəmləndirilir [46]. 
Beləliklə, həm daxili siyasət vasitələrindən, həm də xarici siyasət vasitələrindən istifadə etməklə 

Azərbaycan Respublikasında milli təhlükəsizlik yüksək səviyyədə təmin olunur. Milli təhlükəsizliyin 
təmin olunması ölkənin sabit və davamlı inkiĢafında olduqca mühüm rol oynayır və ictimai həyatın 
bütün sahələrini əhatə edən dinamik dəyiĢikliklər prosesinə vacib təsir göstərir. 
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A THEORETICAL ANALYSĠS OF THE SAUDI ARABIA-IRAN RIVALRY IN THE 

MIDDLE EAST REGION: SOCĠAL-CONSTRUCTIVISM AND STRUCTURAL REALISM 

 

The history of the rivalry between Saudi Arabia and Iran in the Middle East traces back to the 

Cold War period. The relations between two countries have deteriorated since the 1979 revolution in 

Iran. Iraqi intervention in 2003 and Arab Spring further exacerbated the tension and led to the inten-

sification of the proxy wars between the states. Recent events in the Middle East including diplomatic 

crisis around Qatar and political stalemate in Lebanon following the resignation of Saad Hariri one 

more time dragged the attention of scholars to the issue. The goal of this article is to analyze the 

long-standing rivalry between Saudi Arabia and Iran based on two rival theoretical perspectives: So-

cial-Constructivism and Structural Realism.    

Keywords: Middle East, Arab Spring, security dilemma, social-constructivism, structural realism  
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YAXIN VƏ ORTA ġƏRQDƏ SƏUDĠYYƏ ƏRƏBĠSTANI VƏ ĠRAN ARASINDAKI 
RƏQABƏTĠN NƏZƏRĠ TƏHLĠLĠ: SOSĠAL-KONSTRUKTĠVĠZM VƏ NEO-REALĠZM 

 

Səudiyyə Ərəbistanı və İran arasında Yaxın və Orta Şərqdəki rəqabətin tarixi soyuq müharibə 
dövrünə söykənir. İki ölkə arasındakı münasibətlər 1979-cu il İran İnqilabından sonra pisləşməyə 
doğru getdi. 2003-cü il İraq müdaxiləsi və Ərəb Baharı gərginliyi daha da kəskinləşdirərək ölkələr 
arasında proksi müharibələrin intensivləşməsinə şərait yaratdı. Yaxın və Orta Şərqdəki son hadisələr, 
o cümlədən Qətər ətrafındakı diplomatik böhran və baş nazir Saad Haririni istefasından sonra Li-

vandakı çıxılmaz vəziyyət tədqiqatçıların diqqətini bir daha bu mövzuya yönəltdi. Bu məqalənin 
hədəfi iki rəqib nəzəri məktəbin, Sosial-konstruktivizm və Neo-realizmin düşüncələrinə əsaslanaraq 
Səudiyyə Ərəbistanı və İran arasındakı uzunmüddətli rəqabəti təhlil etməkdir.  

Açar sözlər: Yaxın və Orta Şərq, Ərəb Baharı, təhlükəsizlik dilemması, sosial-konstruktivizm, ne-

orealizm 
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Few days before, on November 4th 2017, prime minister of Lebanon, Saad Hariri announced his 

resignation while being in Saudi Arabia. The event which further strained the relationship between 

Lebanon and Saudi Arabia one more time dragged the attention of political scholars to the Middle 

East region. Several days later Saudi Arabia along with his allies asked his citizens to leave Lebanon. 

In a televised address from Riyadh, Hariri told that he feared the assassination plot and accused Iran 

on intervention into internal affairs of Lebanon which caused devastation and chaos. According to 

Hariri‘s statement Iran controls the region and decision making in both Syria and Iraq. He also 

blamed Shia Islamist political party Hezbollah for its links with Iran. Hezbollah head Hassan Nasral-

lah in his turn, accused Saudi Arabia on forcing Hariri to make such a statement. Taking into consid-

eration recent developments in the region some scholars view the event as another sign of the 

longstanding animosity between two regional powers, namely Iran and Saudi Arabia. According to 

them it was Saudi Arabia‘s plan with the ultimate aim of tarnishing Iran‘s reputation in the region. 
Randa Slim, director of conflict resolution program at the Middle East Institute in Washington told 

that, the primary driver for the resignation of Saad Hariri was Saudi Arabia. (8) 

The rivalry between Saudi Arabia and Iran in the region has a long historical background which 

mainly takes its roots from 1979 revolution in Iran. Before that time both of the countries were key 

elements of the ‗twin pillars policy‖ of the US which envisaged the protection of the region from the 
potential spread of the Soviet influence. In this article, instead, the main attention will be paid to the 

theoretical analysis of the rivalry between the two states while rendering little space to the description 

of empirical data. The emphasis will be mainly given on two rival theories: social constructivism and 

structural realism. By giving brief information on main principles of both perspectives I will then 

compare them in the case study. The aim of this article is to answer the question which theory ex-

plains the Iran-Saudi Arabia rivalry the best. 

In the 1970s and 1980s a new wing of realism called neo-realism was brought to international re-

lations mainly by Kenneth Waltz. Unlike classical realists neo-realists argued that, it is international 

structure that makes states pursue power, not human nature of states. According to Waltz internation-

al system represents the anarchy in which fight over power, wealth and security prevails. Anarchic 

nature of international system increases uncertainty among states which implies that, states are anx-

ious about each other‘s intentions.  Under such circumstances states are willing to maximize their 
power in order to survive. (5, p.26) Neo-realism or structural realism is divided into two main schools 

as well: Defensive realism and offensive realism. As offensive realist scholar John Mearsheimer puts 

it ―Offensive realism parts company with defensive realism over the question of how much states 
want. For defensive realists, the international structure provides states with little incentive to seek ad-

ditional increments of power; instead it pushes them to maintain the existing balance of power. Pre-

serving power, rather than increasing it, is the main goal of states. Offensive realists, on the other 

hand, believe that status quo powers are rarely found in world politics, because the international sys-

tem creates powerful incentives for states to look for opportunities to gain power at the expense of ri-

vals, and to take advantage of those situations when the benefits outweigh the costs. A state‘s ulti-
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mate goal is to be the hegemonic in the system.‖ (4, p.21) 
Another core assumption of structural realism is the concept of security dilemma. According to 

Herz and Jervis, the ultimate source of security dilemma is the anarchic nature of international sys-

tem. The security dilemma is a situation in an anarchical international system in which the search for 

security on the part of state A leads to insecurity for state B which therefore takes steps to increase its 

security leading in its turn to increase of insecurity for state A. According to structural realists states 

fear each other‘s real intentions and hence they are prone to arm which in turn can lead to the wars. 
As John Baylis says, anarchy creates uncertainty, uncertainty develops fears, fears lead to power 

competition, power competition produces a security dilemma, and the  activated security dilemma 

cause conflicts and wars.(9) 

Although social-constructivism is not considered as the international relations theory, especially 

starting from the beginning of 1990s discussion about it rapidly increased among scholars of political 

science. Many scholars agree that, constructivism was developed mainly by criticizing the key as-

pects of structural-realism. In response to views of Kenneth Waltz on international system, prominent 

constructivist scholar Alexander Went said that, Anarchy was constructed by states. (6, p.46) 

Rejecting structural-realism constructivists argue that, the most important aspect of international 

relations is social, not material. They add that, social reality is not objective and depends on con-

sciousness of an observant which means that, the international system is not something ―out there‖ 
like the solar system and does not exist on its own. The consciousness itself is a socially constructed. 

Constructivists focus on the roles of ideas, culture, norms knowledge and identity. According to 

Wendt culture and ideas are important in shaping of IR discourse and reality. Interests are subjective 

and associated with changing identities. Social reality has been made by the people and can change 

any time.  In regard to international relations constructivists point out that, state identity is an im-

portant variable which defines state behavior. According to them, norms and ideas constructed within 

the state form state identity and identity in its turn forms interests and behavior of a state. State identi-

ty also refers to the state‘s perception of what role it should play and what status it should enjoy in in-

ternational relations. (10) 

In regard to security dilemma concept constructivists hold the similar argument by stating that, 

security dilemma is socially constructed concept. They emphasize that, states gain from their interac-

tions that will determine if the security dilemma occurs. Unlike realists for them security is not a def-

inite concept and its meaning can change depending on perceptions. Security dilemma is a product of 

state perceptions of their identities, not a product of anarchical international system as structural real-

ists would argue. After giving brief information on the basic concepts of both schools, in the next part 

I will compare their views on the rivalry between Saudi Arabia and Iran. But before doing that, it is 

important to give some historical background on the relations between Saudi Arabia and Iran after the 

1979 revolution. 

Saudi Arabia and Iran are divided by long-term structural tension. Each of them aspire for Islamic 

leadership and each of them has different views on regional order. While Tehran views Riyadh as the 

main ally of the US in region against Iranian influence, Saudi Arabia is worried about Iran‘s religious 
doctrine which envisages the export of Shia revolution, its regional ambitions, its expanding influence 

in post-Saddam Iraq and its nuclear enrichment programs. Saudi Arabia does not want Iran to obtain 

leadership in the Middle East region. Iran aspires for that leadership and to achieve that end it mainly 

uses Palestine card. A particular concern in Riyadh is Iran‘s ability to challenge the legitimacy of the 
al-Saud before regional and domestic audiences by upstaging them on pan-Arab issues such as Pales-

tine. (11) Both states have different views on religious doctrine, political ideology, and governance. 
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Almost 90% of people in Saudi Arabia are Sunnis, in Iran its vice-versa, 90% are Shias and the rest 

are Sunnis. Islamic Republic explicitly rejects monarchial regimes existing in Saudi Arabia and other 

Arab states, while legitimating the authority of Iranian clerical elite. For Iran the governance of al-

Saud regime rests on their custodianship of the Islamic holy cities such as Mecca and Medina and on 

their relationship with the Saudi clerical class which is very influential in Saudi Arabia. Another 

source of tension between two states is their view on energy policies.  While Saudi Arabia is mainly 

prone to moderate energy prices, Iran wants higher prices as it has smaller oil reserves and larger 

population. These factors together with ethnic and sectarian elements predispose the two countries 

toward regular hostility. Although, hitherto there have not been direct fights between the sides, the 

two states have been engaging in nearby conflicts by providing varying degrees of support to oppos-

ing sides in Syria, Yemen, Bahrain, Lebanon, Qatar, Iraq, Pakistan, Afghanistan and etc. Different 

scholars called this rivalry ―the New Cold War‖ as these ―proxy wars‖ between the two states are 
reminiscent of the US-Soviet Union rivalry during the Cold War period. 

The question could be asked why the state of relations before 1979 revolution was not taken into 

account. The rivalry between the two states was not that intense until 1979 revolution in Iran because 

both countries were close allies of the United States. As Fred Halliday noted: The USA has guaran-

teed the Iranian regime since 1945 and has, since the late 1960s, been willing to back Iran in its drive 

for regional dominance by providing most of the diplomatic and military support that Iran has re-

quested. Without US support Iranian foreign policy would not be conceivable in its present form: in-

deed, it would be impossible. (3, p.3) 

After the establishment of the Islamic Republic of Iran in 1979, Saudi Arabia waited for an action 

from Iran before showing its position towards the new Iran. The wait-and-see policy was adopted by 

Saudi Arabia toward Iran and continued to be the policy used with Iran at most of the times. Even 

though Saudi Arabia did not react immediately in the Iranian case and preferred to wait to form a dip-

lomatic position or gesture, the actions taken by Saudis were not enough to build a strong relationship 

with the new Iran. Saudi Arabian governor, King Khalid even congratulated Iran in his letter and stat-

ed that Islamic solidarity could be the basis for the amelioration of the relations between the two 

states. Nevertheless, Khomeini‘s response to that gesture was very severe. He stated that, ―these vile 
and ungodly Wahhabis, are like daggers which have always pierced the heart the Muslims from the 

back‖, and announced that Mecca was in the hands of ―a band of heretics‖. Speaker of the parliament 

Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani called them ―Wahhabi hooligans‖ and reminded Najaf and Karbala 
massacres committed by the Wahhabis against Shia Muslims in the nineteenth century. (2, p.174) 

During the 1980-1988 Iran-Iraq War, Saudi Arabia along with Gulf States rendered financial and 

military support to Saddam Hussein as it was trying to hinder the increase of Iranian influence in the 

region and especially among Gulf States.  In 1981 Saudi Arabia initiated to establish the Gulf Coop-

eration Council as a security response to the Iranian revolution and Iran-Iraq War. During the war the 

tension between the two states escalated when Saudi Arabia shoot down an Iranian jet in response to 

Iranian attack to Saudi oil tanker. In 1987 at the result of skirmishes in Mecca between pilgrims and 

security forces more than 400 people died of which 200 were Iranians. At the consequence of this 

event protestors in Tehran started to attack Saudi embassy which in turn led to the suspension of dip-

lomatic ties with Iran in 1988. Nevertheless, during the presidency of Ali Akbar Hashemi Rafsanjani 

the relations between the two states started to augment. Especially after the Saudi aid for the victims 

of 1990 earthquake in Iran the rapprochement between them accelerated. Subsequently, both sides re-

stored diplomatic ties in 1991. The participation of Crown Prince Abdullah at the Organization of Is-

lamic Cooperation summit in Tehran in 1997 was the most senior official Saudi visit to Iran since 
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1979. To demonstrate its good-willing intentions Iranian president Mohammad Khatami also visited 

Riyadh in 1999.  In 2001 both countries signed security pact on drug trafficking and terrorism. (12) 

Unfortunately the patterns of the relations between two states changed after the Iraqi invasion of 

2003 and further exacerbated by the Arab Spring, civil war in Syria and proxy wars in neighboring 

countries. Sectarian war at the result of 2003 Iraqi intervention further radicalized the region by ex-

porting sectarian violence to neighboring countries. Following the overthrow of Saddam Hussein both 

Iran and Saudi Arabia tried to exert their influence over Iraq. Both countries were willing to take ad-

vantage of Sunni-Shia divide within Iraq. But given the fact that, majority of the people in Iraq was 

Shia and the government was ruled by Dawa party which had close link with Iran, Saudi Arabia had 

little chance to win there. Since the withdrawal of US forces in 2011, Iran increased its influence in 

the country tremendously. Iran was very active in fighting ISIS through rendering financial and mili-

tary assistance to the Shia militia groups in Iraq. According to some scholars one of the main failures 

of the US policy in Iraq was its inability to prevent the rise of Iranian influence in the region. Indeed, 

taking into consideration the current situation in Iraq, we will come to the conclusion that, the over-

throw of Saddam made Iran even more powerful in the region as it destroyed the main rival of Iran 

and increased Iranian influence in Iraq. 

During the Arab Spring in 2011 Saudi Arabia and Iran took rivalry position in regard to upris-

ings. Iran welcomed the regime changes in so called pro-American states while supporting Mohamed 

Morsi in Egypt and Assad‘s regime in Syria. (1, p.116) In the meantime, Saudi Arabia supported 

military commander Abdel Fattah el-Sisi. Furthermore Saudi Arabia accused Iran of inciting protests 

in Bahrain during Arab uprisings. Bahrain is a Shia majority country ruled by Sunni minority. Given 

the religious composition of the state Iran has much leverage there. At the result of the Shia-led un-

rests Sunni government had to ask for Saudi help. Consequently, Saudi Arabia sent military forces to 

suppress the demonstrations. The situation further strained when the US accused Iran on assassination 

plot against the Saudi Arabian ambassador to the US Adel Al-Jubbair in 2011. One of the main con-

cerns of Saudi Arabia is over its predominantly Shiite eastern provinces where Iranian influence is 

visible. Taking into consideration the fact that, major Saudi Arabian oil reserves are situated in that 

area, its willingness to hamper Iranian influence there is understandable. Hence when protests erupted 

in these territories against Saudi rule, the kingdom accused Iran of inciting the demonstrations. In 

2015, another proxy war between Saudi Arabia and Iran commenced in Yemen when Saudis started 

to bomb Shiite Houthi rebels who are supported by Iran. The execution of Saudi Shiite cleric and po-

litical activist Nimr al-Nimr by the Saudi government in January 2016 further exacerbated the situa-

tion. The event which resulted in mass protests across Shia communities in the Middle East and storm 

of Saudi embassy in Tehran by angry Iranians led to the suspension of diplomatic ties between the 

two states. Shift in Obama‘s policy toward the Middle East was another matter of concern for Saudi 
Arabia. Over the last five years Saudi Arabia has been opposed to almost every major American poli-

cy in the region. They opposed to Obama‘s support to democratically elected Egyptian president and 

also to non-intervention policy of the US toward Syria. But the major event which strained the rela-

tionship between the two states was Joint Comprehensive Plan of Action which was signed between 

Iran and P5+1 in 2015. The agreement commonly known as Iran nuclear deal envisaged the lift of 

embargo on Iran and its reintegration to international society. Saudi Arabia was not supporting this 

deal, as it viewed the evolving relationship of Iran with Washington as a profound threat to its own 

regional position. Economic interests were another reason of disapproval of Iran nuclear deal by Sau-

di Arabia. The reintegration of Iran to international society could create a major obstacle for Saudi 

Arabia to keep its dominance over the energy markets. (13) 
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Nevertheless, election of Donald Trump as the next president of the United States marked with a 

shift in US foreign policy toward the Middle East. Donald Trump favored Saudi Arabia at Iran‘s ex-

pense and considered JCPA agreement as precarious. While on his official visit to Saudi Arabia in 

May 2017, Trump sealed weapons deal worth nearly 110 billion dollars. In his statement regarding 

the agreement the White House said: ―This package of defense equipment and services support the 

long-term security of Saudi Arabia and the Gulf region in the face of Iranian threats, while also bol-

stering the Kingdom's ability to contribute to counter terrorism operations across the region, reducing 

the burden on the U.S. military to conduct those operations."(14) In June 2017 Saudi Arabia together 

with the United Arab Emirates, Bahrain, Egypt and several other countries severed its diplomatic re-

lations with Qatar and blocked Qatar‘s air and sea routes. Saudis accused Qatar of its close ties with 
Iran and support to terrorism. The recent clashes between the states emerged over the political crisis 

in Lebanon following the resignation of Saad Hariri. 

After introducing general background of historical relationship between Saudi Arabia and Iran it 

would be convenient to have a look on the views of two above-mentioned theoretical schools on this 

issue. Much of the analysis of Middle Eastern IR and indeed of the rivalry between Saudi Arabia and 

Iran has been written from a realist perspective, be that classical or structural-realist. For structural-

realists anarchic nature of international system makes states to worry about each other‘s intentions. 
As there is no single authority states try to seek security and power in order to feel safe. In seeking 

security, Saudi Arabia chose to ally with the United States and adopted a long term foreign policy to 

ensure this alliance. Saudi Arabia even let the US troops enter its territories in 1990 when it faced the 

threat by Saddam‘s Iraq. On the other hand Iran allied with the Russia even though its constitution 

conflicts with this tie in order to balance against Saudi threat. (1, p.125) 

According to neo-realists states are the main subjects of IR and they are rational actors. In order 

to avoid major losses states can sometimes engage in proxy wars. The US and the USSR were both 

engaged in proxy wars in Afghanistan and Vietnam. In our case both Saudi Arabia and Iran support 

opposing groups in Lebanon, Syria, Iraq, Qatar, Bahrain, Yemen and etc. in order to prevent the in-

crease of each other‘s influence. The states do not engage in direct war against each other as it could 

yield much costly results. Another concept which was introduced by neo-realists is security dilemma. 

Fearing the potential actions of Iran Saudi Arabia started to buy weapons from the US. Iran, in its 

turn, buys arms from Russia. Uncertainty in the region leads to the arms race between the two states 

which at the result creates insecure atmosphere for both countries. As Mearsheimer points out, the ul-

timate goal of states is to be hegemonic in the system. Similarly, Saudi Arabia and Iran both endeavor 

to get leadership over Islamic world in the Middle East. Another important concept introduced by re-

alists is the concept of balance of power. According to this concept in order to ensure the survival of 

major states in the international system balance in the military and material capabilities of the states 

must be checked. The ultimate goal of states is to prevent the emergence of sole dominant actor. If 

such an actor emerges states are prone to balance against him through different methods such as mili-

tary build-up, forging alliances and etc. According to Luis Durani balance of power in the Middle 

East was collapsed after the US intervention into Iraq in 2003. Especially since the withdrawal of 

American soldiers from Iraq in 2011, Iran gained much power in the region through its leverages in 

Iraq, Syria, Lebanon and etc. Since then Saudi Arabia was willing to balance against Iran through dif-

ferent methods. Especially during the reign of King Salman Saudi Arabia renounced its past isolation-

ism and started to engage in the conflicts in neighboring countries to hamper Iranian influence.(15) 

While pursuing such policy Saudis supported oppositional Sunni groups in Syria, bombed rebels in 

Yemen and initiated blockade of Qatar. In his book, ―The Tragedy of Great Power Politics‖ John 
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Mearsheimer introduces the concept of buck-passing. According to the very concept countries some-

times balance against aggressor through third country, by passing the buck to him. Some scholars 

suggest that by reducing its existence in the Middle East the United States actually passed the buck to 

Saudi Arabia to balance against Iranian threat. The policy of active engagement carried out by Saudi 

Arabia in recent years actually proves this view. (4, p.269) 

Unlike neo-realists constructivists focus mainly on collective identities and ideas. According to 

them state behavior is influenced by elite behavior, social norms and public‘s perceptions. In the case 
of Middle East, its focus mainly lies on religious split. Many constructivists consider primordial sec-

tarianism as the main cause of the conflicts between Saudi Arabia and Iran. According to them Shia 

identity of Iran influences the behavior of political elite which in turn force them to pursue aggressive 

policy towards Wahhabi Saudi Arabia and vice-versa. Ancient hatred between the two branches of Is-

lam also plays a major role in escalating these conflicts. They also think that, the sectarian revival af-

ter the fall of Ba‘ath regime in 2003 and Arab Spring further aggravated the conflicts between the two 
states. They furthermore add that, the rise of Iranian influence after above-mentioned events made the 

Sunnis mobilize against the Shia. In sum, according to constructivism the current tension between 

Saudi Arabia and Iran is rooted in differences in respective sectarian identities of the both states. Sec-

tarian identity of each state influences their domestic and foreign policy which in turn leads to the 

tension. Briefly saying, the main cause of the tension between the states is Sunni-Shia divide. (16) 

According to Alexander Wendt state identity is not a definite notion. It is created through sociali-

zation, internalization and normative change. It means that if a state changes its state identity - 

through for example new leadership – it changes its relations with other states as well. (7, p.224) Af-

ter the 1979 revolution Shia clerics came to power in Iran which in turn led to the worsening of rela-

tions with Saudi Arabia. But before that the relations between the states were friendlier. Speaking 

about security dilemma concept constructivists hold the position that, state identity leads to the situa-

tion of security dilemma. In the case of the security dilemma between Saudi Arabia and Iran their ar-

gument about the rise of the dilemma is very important. It is not only the absence of regional hierar-

chy that brings the security dilemma in Saudi-Iranian relations into existence, but also the ideas and 

identity that are held by both states matter in explaining their case. Identity tells you and others who 

you are, and tells you who others are. Thus, the identity of a state implies its preferences and conse-

quent actions. In his article ―Why isn‘t there an anti-Iran alliance?‖ Gregory Gause addresses the 

question why Turkey and Saudi Arabia does not unite against growing Iranian dominance.  In doing 

so, he brings the concept of under balancing. It implies the inability or unwillingness of states to form 

blocking alliances that balance of power theory would predict. He further states that, the main reason 

of this is different ideologies which prevail in each country. While Saudis support fellow monarchs, 

Turkey under AKP regime has supported populist, Islamist democratic reforms. Consequently, Gause 

argues that in a system of multiple ideologies state leaders are prone to eschew alliances because they 

fear the ideological stance of a potential ally. (13, p.50) 

In conclusion, it must be mentioned that although both schools provide important insights to the 

analysis of the issue, they have deficiencies as well. Structural-realists mainly give much emphasis on 

the role of states while taking for granted non-state actors such as terrorist groups, movements, organ-

izations and etc. In the today‘s globalized world such entities can create major challenges and pose 

more dangers than states. In the meantime, social-constructivists speak mainly about the role of iden-

tity in state‘s behavior while giving little space to the strategic goals of states. Historical events prove 

that, identity has not always defined state behavior. Strategic alliance between Soviet Union and 

Western countries against Nazi Germany could be a great example of this. In the case of Saudi Arabia 
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– Iran relations, constructivists mention that sectarian difference is the main cause of the conflict. But 

how would they then, explain the strategic alliance between Russia and Iran or between Saudi Arabia 

and the US? Strong support of Iran to Palestine in their fight against Israel is another proof of the 

groundlessness of primordial sectarianism. Nevertheless, I argue that both school contributed to the 

deep analysis of the case study and therefore should not be taken for granted. 
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XENOPHOBIA AS ONE OF THE IMPORTANT PROBLEMS OF MODERN WORLD 

 

Each State should aim at fighting against xenophobia domestically as it can destroy the relations be-

tween the countries and severely affect a country`s prestige. First of all, it the issues that need to be 

solved, these are social as well as economic issues. The problem of xenophobia will always be in the lime-

light of the world community.  Each State should pursue the appropriate migration policy.  

Keywords: migration, fear of migrants, xenophobia, origins of xenophobia.   
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KSENOFOBĠYA MÜASĠR DÜNYADA ƏSAS PROBLEMLƏRDƏN BĠRĠ KĠMĠ 

 

Hər bir dövlət öz ərazisi daxilində ksenofobiyaya qarşı mübarizə aparmalıdır belə ki bu dövlətlər 
arası münasibətlərə xələl yetirməklə yanaşı dövlətin imicinədə xələl yetirə bilər. Birinci növbədə yaranmış 
problemdə faktor məsələsini həll etmək lazımdır başqa sözlə desək bu faktor sosial və iqtisadi faktordur. 
Ksenofobiya problemi hər zaman dünya içtimaiyyətinin diqqətində olacaq. Hər bir dövlət düzgün mi-

qrasiya siyasətini həyata kecirməlidir. 
Açar sözlər: miqrasiya, miqrantofobiya, ksenofobiya, ksenofobiyanın səbəbləri. 
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SÜLH VƏ TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠN TƏMĠNĠ MƏQSƏDĠLƏ GÜRCÜSTANDA HƏYATA 
KEÇĠRĠLƏN SÜLHMƏRAMLI ƏMƏLĠYYATLAR 

 

  Bu məqalə Gürcüstanda baş vermiş münaqişələr kontekstində dünya birliyinin həyata 
keçirdiyi sülhməramlı tədbirlərə həsr olunmuşdur. Məqalədə əsasən BMT, ATƏT, Avropa Birliyi kimi 
təşkilatların missiya və sülhməramlı əməliyyatlarına diqqət yetirilmişdir. Həmçinin qeyd edilir ki, 
Gürcüstan Cənubi Qafqaz regionunun geosiyasi və geostrateji baxımdan əhəmiyyət kəsb edən 
dövlətlərindən biridir və burada sülh və sabitliyin təmini bütövlükdə region və eyni zamanda Qərb 
dövlətlərinin təhlükəsizliyi baxımından böyük önəm kəsb edir. 

Açar sözlər: Cənubi Qafqaz regionu, Gürcüstan, BMT, Gürcüstan - Avropa Birliyi əlaqələri, 
missiyalar, sülhməramlı qüvvələr. 
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PEACEKEEPING OPERATIONS IN GEORGIA  

TO ENSURE PEACE AND  SECURITY 

 

 This article is devoted to peacekeeping events implemented by the world community in the 

context of the conflicts in Georgia. The article focuses on mission and peacekeeping operations of 

organizations such as the UN, OSCE and the European Union. It is also noted that Georgia is one of 

the geopolitical and geostrategically important states of the South Caucasus region and the provision 

of peace and stability is of great importance for the security of the region as well as the Western 

states as a whole. 

Key words: South Caucasus region, Georgia, UN, Georgia - European Union relations, missions, 

peacekeeping forces.  
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Müasir dövrdə dövlətlərarası münasibətlərdə Ģəbəkə xarakterli əlaqələr mövcuddur. Hal - hazırda dö-
vlətlərin maraqları yalnız həmin dövlətin yerləĢdiyi regionla məhdudlaĢmır. Dövlətlərin maraqları 
bölgələrdən -  bölgələrə keçməklə müxtəllif məkanları və regionları əhatə edən Ģəbəkələr əmələ gətirir (2, 
s. 523).         

Qeyd etmək lazımdır ki, dünya zaman - zaman müxtəlif münaqiĢə və mühariblərə səhnə olmuĢdur. 
Həmin dövrlərdə münasibətlərin xarakteri müharibələrə, silahlı toqquĢmalara əsaslanırdı. Hal - hazırda isə 
ümumdünya münasibətlər sistemi, bəzi lokal qarĢıdurmaların və regional müharibələrin baĢ verməsini 
istisna etməklə, baza olaraq sülh xarakterlidir (2, s. 525). Məhz sülhün bərqərar olunması Ģəraitində həm 

regionun öz dövlətlərinin müsbət inkiĢafı təmin olunur, eyni zamanda kənar dövlətlərin reginda maraqları 
təhlükəsiz Ģəkildə təmin olunur. Bu baxımdan dünyanın nəhəng dövlətlərinin müxtəlif regionlardakı mar-
aqlarını göstərmək olar. Müasir dövrdə "qlobal sülh" ideyası daha geniĢ yayılmıĢdır ki, dünya dövlətləri 
bundan daha çox faydalanmağa çalıĢır. Maraqlı dövlətlər münaqiĢələrin mövcud olduğu regionlarda dai-
ma sabitliyi təmin etməyə səy göstərirlər. Bu gün dünyanın maraq dairəsində olan önəmli region-

lardan biri Cənubi Qafqaz regionudur. SSRĠ dağıldıqdan və region dovlətləri müstəqillik əldə etdikdən 
sonra Cənubi Qafqaz demək olar ki, dünyanın əhəmiyyətli bir parçasına çevrilmiĢdir. Bölgədə əksər vax-

tlarda Rusiya və Qərb dövlətlərinin maraqları toqquĢur. Çünki hazırda bölgədə SSRĠ - dən miras qalmıĢ 
münaqiĢələr mövcuddur və Rusiya vəziyyətin olduğu kimi qalmasında maraqlıdır. ABġ və Qərb dö-
vlətləri isə Cənubi Qafqazda sülh və siyasi sabitlik zonasının yaradılması ilə regionun Qərbə tam inte-

qeasiysını təmin etməyə çalıĢır. ABġ çalıĢır ki, Cənubi Qafqaz regionunu birləĢmiĢ, vahid Ģəkildə Qərbə 
inteqrasiya etdirsin. Buna görə də siyasi, iqtisadi və hərbi üsullardan istifadə edir (2, s. 536). Regionda 
dövlətlərin maraqlarının həyata keçirilməsi və regionun təhlükəsizliyinin təmin olunmasında əsas 
maneələr mövcud olan münaqiĢələrdir. Bu səbəbdən də dünya dövlətləri və onların təĢəbbüsü ilə 
yaradılmıĢ təĢkilatlar münaqiĢəli vəziyyətin aradan qaldırılması yolunda müxtəlif addımlar atmağa cəhd 
edirlər. Bunlar müəyyən sülh konfranslarının keçirilməsi, ikitərəfli və ya çoxtərəfli əsasda saziĢlərin təklif 
edilməsi və sülhü təmin edəcək müxtəlif əməliyyatların həyata keçirilməsi ilə yerinə yetirilir. 

Gürcüstan Cənubi Qafqaz regionunda qovĢaq nöqtəsi və tranzit ölkə olaraq regionda mühüm 
əhəmiyyətə malikdir. Elə bu baxımdan da istər keçmiĢ dövrlərdə, istərsə də hazırkı dövrdə regional və 
qlobal güclərin diqqət mərkəzində olmuĢdur və indi də olmaqda davam edir. Müstəqilliyini əldə etdiyi ilk 
anlardan etibarən həm etnik müxtəliflik, həm də xarici təsirlər səbəbindən ard - arda problemlərlə 
üzləĢmiĢdir. Hər nə qədər təbii sərvətlərlə  zəngin olmasa da, Xəzər bölgəsi enerji ehtiyatlarının keçid 
marĢrutunda olması səbəbilə regional və qlobal güclər üçün önəmli bir ölkə olmuĢdur. Gürcüstan Cənubi 
Qafqazın açıq dənizlərə çıxıĢı olan yeganə dövlətidir. Bütün bunlar Gürcüstanın avantajı olması ilə 
bərabər, ölkənin etnik cəhətdən rəngarəngliyi onun əsas dezavantajı olmuĢdur (4, s. 232). Ortaya çıxan 
münaqiĢənin ilkin və əsas səbəbi də elə budur. Lakin tək səbəb deyil. Soyuq müharibənin baĢa çatması ilə 
əslində keçmiĢdə də mövcud olan, ancaq gündəmdə olmayan problemlər yenidən ortaya çıxmağa baĢladı. 
Bunun əsas səbəblərindən biri bölgədə yenicə qurulmaqda olan düzəndə bütün ölkələrin daha çox pay al-
ma istəyidir. Digər bir səbəb isə bölgədə təbii ehtiyatlara sahib olan və olmayan dövlətlər arasında gərgin-

liyin qaçılmaz olması idi. Gürcüstan Qafqazda ən çox etnik qarĢıdurmanın baĢ verdiyi bir ölkə kimi diqqət 
çəkmiĢdi. Bunlara əsas nümunə kimi Abxaziya və Cənubi Osetiya münaqiĢələrini göstərmək olar.  

Müasir Cənubi Osetiya münaqiĢəsi 1989 - cu ildən baĢlayır. MünaqiĢə zonasında 1992 - ci ildə hərbi 
fəaliyyətin dayandırılmasından və Gürcüstanla qarĢıdurmaya son qoyan MDB sülhməramlı qüvvələri 
gətirildikdən sonra nisbi sakitlik yarandı. MDB sülhməramlı qüvvələri və BMT - nin müĢahidəçiləri 
Gürcüstan və Rusiya arasında 24 iyun 1992 - ci ildə imzalanmıĢ müqavilənin sülh yolu ilə tənzimlənməsi 
prinsipləri haqqında RazılaĢmanın həyata keçirilməsinə nəzarət edirlər. Bu saziĢə əsasən BirləĢmiĢ Hərbi 
QruplaĢma Cənubi Osetiya ərazisində yerləĢdirilmiĢdi. Qeyd etmək lazımdır ki, münaqiĢələrin sülh yolu 
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ilə tənzimlənməsi məqsədilə MDB səviyyəsində qəbul olunmuĢ razılaĢmalar ilk dəfə Cənubi Osetiya 
münaqiĢəsi zonasında tətbiq edilmiĢdir. Lakin bu ərazidə milli müqəddəratı həll etmək ideyaları hələ də 
qalmaqdadır. Sülhyaradıcı qüvvələr adı altında münaqiĢə zonasında rus qoĢunları yerləĢdirilmiĢdi. Had-

isələrin sonrakı inkiĢafı göstərdi ki, BirləĢdirilmiĢ komandanlıq pərdəsi altında Gürcüstanda yerləĢdirilmiĢ 
rus hərbi qüvvələrinin əsas məqsədi münaqiĢələrin dinc vasitələrlə və ərazi bütövlüyü əsasında həll olun-

masına deyil, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın mərhələlərlə Gürcüstandan ayrılmasına yardım etmək 
olmuĢdur (4, s. 232 - 233). 

1992 - ci ilin oktyabr ayında əraziyə müĢahidəçilərini göndərən ATƏT bölgədə vəziyyəti 
dəyərləndirdikdən sonra sülhməramlı qüvvələrin öz funksiyasını yerinə yetirdiyini və qarĢıdurmanın 
önləndiyini açıqlamıĢdır. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq Cənubi Osetiya problemi öz siyasi həllini 
tapmamıĢ və dondurulmuĢ bir məsələ olaraq davam etmiĢdir ( 4, s. 257). 

Gürcüstanın mübarizə apardığı problemlərdən biri də Abxaziya problemidir. Abxaziya münaqiĢəsi 
gürcü rəhbərliyinin mövqeyini daha da çətinləĢdirir. Hərbi münaqiĢə baĢlamazdan öncə gürcü - abxaz 

qarĢıdurmasında abxaz siyasi - ideoloji hərəkatı aktiv idi və əvvəllər onun tələbi mədəniyyəti və dilinin 
bərabərhüquqluluğu və əsasən milli müqəddəratının təmin edilməsi idi. Lakin qarĢıdurma Zviad Qamsax-

urdiyanın hakimiyyəti dövründə daha da dərinləĢdi. 1992 - ci ilin avqustunda hərbi çevriliĢ nəticəsində E. 
ġvernadze hakimiyyətə gəldikdən sonra Abxaziyanı silah gücünə tabe etməyə çalıĢdı və beləliklə, dö-
yüĢlər baĢladı. 3 sentyabr 1992 - ci ildə Moskvada imzalanmıĢ AtəĢkəs haqqında və Gürcüstanın ərazi 
bütövlüyü haqqında razılaĢma yerinə yetirilmədi. 

1992 - 1993 - cü abxaz - gürcü savaĢından sonra bir sıra beynəlxalq təĢkilatlar regionda vəziyyətin 
sabitləĢməsi məqsədilə əhəmiyyətli addımlar atmıĢdır. 4 aprel 1994 - cü ildə tərəflər gürcü - abxaz 

münaqiĢəsinin siyasi tənzimlənməsi yolları haqqında müqavilə imzaladılar. 14 may tarixində isə MDB 
dövlət baĢçıları ġurasının qərarı ilə MDB qüvvələrinin münaqiĢə zonasında yerləĢdirilməsi haqqında 
müqavilə imzalandı. Həmin qüvvələr Ġnquri çayının hər iki tərəfində, Abxaziyanın Qalskiy rayonunda və 
Gürcüstanın Zuqdid rayonunda yerləĢdirildi.  Gürcüstan - Abxaziya münaqiĢəsi BMT Tġ - nin də diqqət 
mərkəzindədir. 1992 - ilin sentyabr ayında BMT - nin ilk kəĢfiyyat heyəti Abxaziyaya gəldi. Noyabr 
ayında isə BMT - nin Tiflisdə tərəflər arasında əlaqə yaradan və mövcud durum haqqında BMT - nin Nyu 

Yorkdakı mərkəzini mövcud vəziyyət haqqında məlumatlandıran müvəqqəti ofisi açıldı. 1993 - cü il 
münaqiĢənin daha da gərginləĢdiyi dövrdə BMT - nin baĢ katibi öz xüsusi elçisini Gürcüstana göndərdi. 
14 May 1994 - cü ildə Gürcü və Abxaz tərəfləri "AtəĢkəs və Silahlı Qüvvələrin Ayrılması" haqqında 
müqavilə imzaladılar (12). Müstəqil Dövlətlər Birliyi tərəfindən BMT Tġ - nın da dəstəklədiyi 
sülhməramlı əməliyyatlar həyata keçirildi. 

BMT vəziyyətin sabitləĢməsi yönündə bir sıra addımlar atdı. Hərbi fəaliyyətlə birlikdə BMT regionda 
inkiĢafın təmin olunması, insan haqlarının qorunması, ümumi təhlükəsizliyin təmin olunması 
istiqamətində fəaliyyət göstərdi. BMT əsasən Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edirdi. BMT - nin 

atəĢkəs və sülh müqaviləsinin yerinə yetirilməsinə nəzarət vəzifəsini yerinə yetirən missiyası qısaca olaraq 
UNOMĠG adlanır. UNOMĠG BMT Tġ - nın qərarı əsasında 1993 - cü ilin avqust ayında qurulmuĢdur. 
Missiyanın əsas vəzifəsi Gürcüstan və Abxaziya arsında imzalanmıĢ atəĢkəs anlaĢmasına nəzarət etmək 
və bu saziĢdən irəli gələn məsələlrin yerinə yetirilib - yetirilməməsini diqqətdə saxlamaq idi. Bunnunla 
bərabər missiya zaman - zaman tərəflərlə məslə barəsində görüĢlər keçirərərk mövcud vəziyyətlə əlaqədar 
hesabatlar hazırlayırdı. Lakin artıq UNOMĠG hüquqi cəhətdən mövcud deyil. 2009 - cu ildə onun 
missiyası sona çatdırıldı. Bunun əsas səbəbi isə Türkiyənin Təhlükəsizlik ġurasına sədrlik etdiyi dövrdə 
UNOMĠG - in missiya müddətinin uzadılması yönündə qərarına Rusiya Federasiyasının veto qoyması 
oldu (11). Rusiya Federasiyasının BMT üzrə Təmsilçisi missiyanın müddətinin uzadılmasının mənasız 
olduğunu dilə gətirmiĢdi. Bununla əlaqədar Rusiya Xarici ĠĢlər Nazirliyi də bildirirdi ki, bu, baĢa düĢülən 
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məsələdir, çünki hazırda mövcud olan yeni siyasi və hüquqi Ģərtlər daxilində göstərilən keçmiĢ adların və 
terminlərin istifadə olunması yolverilməzdir. Sözsüz ki, keçmiĢ terminlər dedikdə Gürcüstanın ərazi 
bütövlüyü, Abxaziyanın Gürcüstanın bir hissəsi olması kimi terminləri nəzərdə tuturdu. Rusiya artıq bun-

ları qəbul etmirdi. Çünki 2008 - ci il avqust savaĢından sonra Cənubi Osetiya və Abxaziyanı müstəqil dö-
vlət kimi rəsmən tanıdığını bəyan edən Rusiya artıq Gürcüstanın ərazi bütövlüyü kimi bir məsələnin 
geridə qaldığını, tarixə qovuĢduğunu düĢünürdü (10). 

Gürcüstan Abxaziya münaqiĢəsinin həll olunmasında maraqlıdır. Belə ki, bu ərazidə neft maraqları 
əmələ gəlib. Xüsusilə də Supsa terminalının, münaqiĢə zonasının yaxınlığında yaradılan Bakı - Supsa neft 

kəmərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi əhəmiyyət kəsb edir. Gürcüstanda münaqiĢələrin ABġ və Qərb 
dövlətlərinin vasitəçiliyi ilə aradan qaldırılmasına inam daha çoxdur. 

 Gürcüstan Respublikası əarazisində mövcud olan problemlərin ölkənin siyasətinə mənfi yöndə 
təsirini aradan qaldırmaq baxımından dəqiq xarici siyasət xətti müəyyənləĢdirmiĢdir. Gürcüstanın xarici 
siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birini Qərblə bütövləĢmək təĢkil edir. Bu strategiyaya əsasən 
Gürcüstan Respublikası ABġ və Avropa Birliyi ölkələri ilə sıx əməkdaĢlıq qurmuĢdur. Ümumiyyətlə, 
SSRĠ - nin süqutundan sonrakı dönəmdə Cənubi Qafqaz regionu Avropa Ġttifaqı ölkələrinin də maraq 
dairəsinə çevrilən bir region olmuĢdur. Cənubi Qafqazın coğrafi yaxınlığı, ümumavropa və tarixi 
dəyərlərə malik olması Avropa Ġttifaqının bu bölgə ilə bağlı siyasətinin formalaĢmasına təsir edən vacib 
amillərdən hesab edilir. Avropa Ġttifaqının siyasəti həm bütövlükdə region səviyyəsində, həm də eyni za-

manda ayrılıqda regionun dövlətləri ilə münasibətlər çərçivəsində həyata keçirilir. 1993 - cü ildə Maastrixt 
müqaviləsi qüvvəyə mindikdən sonra Avropa Ġttifaqının Cənubi Qafqazda siyasətinin əsas element-

lərindən birini münaqiĢələrin tənzimlənməsi təĢkil edir. Çünki Avropa Birliyi regionda mövcud olan 
münaqiĢələri özünün regiondakı siyasət strategiyasının təhlükəsizliyinə təhdid kimi görürdü. 

Cənubi Qafqaz dövlətlərindən Avropa Birliyinin ən çox dəstəyini alan dövlət Gürcüstan olmuĢdur. 

Bu dəstək xüsusilə SaakaĢvilinin hakimiyyəti dönəmində daha nəzərəçarpacaq Ģəkildə hiss olunmuĢdur. 
Gürcüstan Avropa Birliyi ilə münasibətlərində əsas hədəfinin tam üzvlük olduğunu bəyan edən yeganə 
ölkədir. 

Ümumilikdə Avropa Birliyinin regionda həyata keçirdiyi siyasət Ümumi Xarici və Təhlükəsizlik 
siyasətinə əsaslanır. Avropa Ġttifaqının sərhədləri xaricində hökm sürən qeyri - sabitlik hər zaman birliiyn 
diqqət mərkəzində olmuĢdur. Regional münaqiĢələrin tənzimlənməsi Avropa Ġttifaqı üçün mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Çünki mövcud münaqiĢələr Avropa təhlükəsizlik sisteminə birbaĢa təsir göstərir. Bu 
səbəbdən də münaqiĢələrin həl edilməməsi Avropa Ġttifaqında narahatlıq yardan problemdir. Gürcüstanın 
baĢ naziri 3 iyun 2004 - cü ildə Avropa Ġttifaqına ölkədə hüququn aliliyinin təmin edilməsi məqsədilə 
Ümumi Xarici və Təhlükəsizlik siyasəti çərçivəsində Gürcüstanda missiya yerləĢdirmək xahiĢi ilə AĠ - nın 
Ali nümayəndəsinə müraciət ünvanladı. 28 iyun 2004 - cü ildə AĠ Ali ġurası bu ölkədə missiya (EUJUST 
THEMĠS)  həyata keçirmək haqqında qərar qəbul etdi. Bir il ərzində fəaliyət göstərəcək missiyanın əsas 
məqsədi Gürcüstanda hüququn aliliyinin təmin edilməsində göstərdiyi səylərə dəstək verməli idi. (7). 
Missiyanın məqsədlərinin həyata keçirilməsi baxımından Gürcüstanın nazirlik və təĢkilatlarında AĠ - nın 
ekspertləri iĢtirak etməli idi. Almaniya, Fransa, Ġtaliya, PolĢa, Danimarka, Niderland, Latviya, Litva və 
Estoniya tərəfindən tərəfindən təqdi edilmiĢ ekspertlərin iĢtirakı ilə həyata keçiriləcək missiya 
Gürcüstanda müasir tələblərə cavab verən ədliyyə sistemiin yaradılmasına yardım etməli idi. 

Formal olaraq AĠ missiyasının regional münaqiĢələrə aidiyyatı yox idi. Lakin o, Cənubi Qafqazda 
qeyri - sabitlik hallarının qarĢısının alınmasında preventiv funksiyanı yerinə yetirirdi. Bu missiyanın 
Ümumi Xarici və Təhlükəsizlik siyasətinin bir hissəsi olan Avropa Təhlükəsizlik və Müdafiə Siyasəti 
çərçivəsində həyata keçirilməsi haqqında qərar qəbul olundu. Missiyanın Avropa Təhlükəsizlik və Müda-

fiə Siyasəti çərçivəsində həyata keçirilməsi onun fəaliyyətinə daha yaxĢı nəzarət etməyə imkan verirdi və 
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Gürcüstanda AĠ - nın iĢtirakını daha əhəmiyyətli edirdi. Lakin AĠ - nın EUJUST THEMĠS missiyası 
nailliyyət əldə etmədi. Bunun da bir sıra səbəbləri var idi. Birinci səbəb missiyanın öz texniki və kadr 
problrmləri ilə bağlı idi. Belə ki, bu problemləri həll etmək üçün uzun vaxat tələb olundu. Ġkinci səbəb 
Gürcüstanın yeni hökumətinin rəhbər vəzifələrdə çalıĢan məmurları tez - tez dəyiĢməsi idi. Bu, iĢgüzar 
əlaqələrin qurulmasına mənfi təsir göstərirdi. Digər səbəb isə Gürcüstan tərəfinin xarici ekspertlər arasın-

da AĠ - nın deyil, ABġ - ın nümayəndələrinin iĢtirakına üstünlük verməsi idi. AĠ - nın EUJUST THEMĠS 
missiyası cinayət məhkəmə icraatının islahatı strategiyasının hazırlanması və onun Gürcüstan tərəfindən 
təsdiq edilməsi ilə baĢa çatdı. Sonrakı mərhələdə bu missiya AĠ - nın Avropa QonĢuluq Siyasəti 
çərçivəsində AĠ və Gürcüstan arasında Fəaliyyət Planının müddəalarından biri oldu. AĠ - nın regionda 
Xüsusi Nümayəndəliyinin ofisində 9 nəfərdən ibarət Gürcüstan sərhəd xidmətinə məsləhətlər verən və 
sərhəd məsələlri ilə bağlı qanunvericilik aktlarının hazırlanmasında köməklik göstərən qrup fəaliyət 
göstərir. Lakin EUJUST THEMĠS missiyasından fərqli olaraq, Avropa Təhlükəsizlik və Müdafiə Siyasəti 
çərçivəsində sərhəd əmliyyatları ilə bağlı fəaliyyət missiya statusu almayıb və AĠ - nın missiyalarına aid 
edilmir.   

Ümumiyyətlə Gürcüstan geostrateji baxımdan da Avropa Birliyi üçün əhəmiyyət kəsb edən bir ölk-

ədir. Gürcüstanı əhəmiyyətli edən səbəblərdən biri Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edən boru 
xətlərinin bu dövlətin ərazisindən keçməsidir. Avropa Birliyinin Gürcüstanla münasibətlərinin təməl 
məqsədi onu tam Ģəkildə Avropaya inteqrasiya etdirməkdir. Avropa Birliyi və Gürcüstan arasında müna-

sibətlər ilk dönəmlərdə daha çox iqtisadi xarakter daĢıyırdı. Avropa Birliyi Gürcüstana önəmli Ģəkildə 
maliyyə yardımları göstərmiĢdir. Lakin sonralar Avropa Birliyi regionda maraqlarını təmin etmək 
məqsədilə sabitliyin və sülhün bərqərar olması üçün münaqiĢələrin tənzimlənməsinin vacibliyini 
vurğulayırdı. 

1999 - cu ildə Gürcüstanla Avropa Birliyi arasında imzalanan Birgə Fəaliyyət və ƏməkdaĢlıq 
haqqında müqavilənin əsas hədəfləri tərəflər arasında siyasi münasibətlərin və dialoqun geniĢləndirilməsi, 
Gürcüstanda demokratiyanın inkiĢafı, iqtisadiyyatın inkiĢafı və bazar iqtisadiyyatına keçidin 
tamamlanması, tərəflər arasında ticarət və investisiya münasibətlərinin geniĢləndirilməsi, hüquqi, siyasi, 
sosial, elmi, texnoloji və mədəni inkiĢaf üçün baza yardılması yer almıĢdır (5, s. 114). 

1994 - cü ildə Avropa Parlamentinin təĢəbbüsü ilə Demokratiya və Ġnsan Haqları üçün Avropa 
TəĢəbbüsü proqramı (EĠDHR) irəli sürülmüĢdür. Proqramın əsas məqsədi Avropa Birliyi üzvü olmayan 
dövlətlərdə demokratiya və insan haqlarının dəstəklənməsidir. Avropa Komissiyasının idarəsi altında 
fəaliyyət göstərən EĠDHR münaqiĢələrin qarĢısının alınmasında da Avropa Birliyinin Ümumi Xarici və 
Müdafiə Siyasətinin məqsədlərinə çatmasında önəmli rola malikdir. EĠDHĠR - in 2005 - 2006 - cı illərdə 
Gürcüstanda həyata keçirdiyi proqramların əsas məqsədləri Gürcüstanın təhlükəsizliyinin dəstəklənməsi, 
daxili qarĢıdurmaların sonlandırılması, Abxaziya və Cənubi Osetiyada reabiltasiyanın həyata keçirilməsi, 
Gürcüstanın sərhəd müdafiəçilərinə dəstək verilməsi kimi sahələri əhatə edir (5, s. 121). Avropa Birliyinin 
birbaĢa müdaxilə etmək istəmədiyi, lakin münaqiĢə və təhlükəsizliklə bağlı məslələr daim EĠDHR - in 

diqqət mərkəzində olmuĢdur. Avropa Komissiyası Cənubi Osetiya və Abxaziya münaqiĢələrinin həll 
edilməsi və qarĢısının alınması cəhdlərinə siyasi bir tərəf olaraq daxil olmaq yolunu seçməmiĢdir. Bunun 
əvəzinə müxtəlif iqtisadi yardım göstərərək münaqiĢədən əziyyət çəkmiĢ insanların həyat səviyyəsinin 
yaxĢılaĢdırılması və öz torpaqlarından didərgin düĢmüĢ insanların geriyə qayıtması üçün lazım olan 
Ģərtləri özündə birləĢdirən proqramlar həyata keçirmiĢdir. 

Avropa Komissiyasının digər bir proqramı Təxirəsalınmaz Müdafiə Mexanizmi (RRM) adlanır. Bu 
proqram çərçivəsində Gürcüstan və Cənubi Osetiya arasında siyasi dialoqa nail olunması əsas məqsəd 
kimi hədəflənmiĢdir. 

Gürcüstanla AĠ arasında nünasibətlər həmçinin Avropa QonĢuluq Siyasəti çərçivəsində həyatə 
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keçirilir. Avropa QonĢuluq Siyasəti strategiyası 2004 - cü ildə qəbul olunmuĢ bir proqramdır. Hər üç 
Cənubi Qafqaz dövləti bu proqrama qoĢulmuĢdur. Gürcüstan Avropa QonĢuluq Siyasətinin bütün 
fürsətlərindən istifadə edəcəyini rəsmi Ģəkildə bəyan etmiĢdir. 2006 - cı ildə isə Avropa QonĢuluq Siyasəti 
çərçivəsində hər bir Cənubi Qafqaz dövləti ilə individual Fəaliyyət Planı müzakirə edilərək qəbul olundu 
(6). 

2004 - cü ildə Gürcüstanın Rusiya ilə münasibətlərində gərginlik yaranmağa baĢladı. Bunun əsas 
səbəbi Mixail SaakaĢvilinin birmənalı qərbyönümlü siaysət yeritməsi və Gürcüstanın NATO - ya üzv ol-

ması istiqamətində konkret addımlar atması idi.Münasibətlərdəki gərginlik 2008 - ci ildə daha yüksək 
həddə çatdı. Rusiya hakimiyyətinin Gürcüstana qarĢı təhrikedici hərəkətləri və Gürcüstan hakimiyyətinin 
radikal addımları nəticəsində seperatçı Cənubi Osetiya uğrunda 8 avqust 2008 - ci ildə Gürcüstan və 
Rusiya arasında müharibə baĢ verdi. "BeĢgünlük müharibə" Avropa Ġttifaqının həmin dövrdə sədri olan 
Fransa prezidenti N. Sarkozinin vasitəçiliyi ilə dayandırıldı. Rusiya Cənubi Osetiya və Abxaziyanı 
müstəqil dövlətlər kimi tanıdı. Rusiya Federasiyasının Cənubi Osetiya və Abxaziyanı müstəqil dövlət 
kimi tanıması regionda geosiyasi vəziyəti dəyiĢdi. YaranmıĢ vəziyyət regionda təhlükəsizlik məsələlərini 
gündəmə gətirdi və bu sahədə yeni tədbirlərin həyata keçirilməsini zəruri etdi. Avropa Ġttifaqı ġurası 1 
sentyabr 2008 - ci ildə təcili iclas keçirdi və həmin iclasın yekun sənədinə əsasən 15 sentyabr 2008 - ci 

ildən Gürcüstanda mülki missiyanın müĢahidəçilərini yerləĢdirmək haqqında qərar qəbul edildi. Avropa 

Ġttifaqının vasitəçiliyi ilə 12 avqust və 8 sentyabrda Gürcüstan və Rusiya arasında müqəvilə im-

zalanmıĢdır. Bu müqavilələrə əsasən AĠ missiyası 1 oktyabr 2008 -ci ildən Gürcüstanda fəaliyyətə 
baĢladı. MüĢahidəçi missiyası 200 nəfərdən ibarət idi. Missiyada AĠ - nın 28 üzvündən 26 olkənin müĢa-

hidəçiləri iĢtirak edirdi. Missiyanın mandatı bir il nəzərdə tutulsa da, sonradan 2013 - cü ilə qədər uza-

dıldı. Missiya icraçı səlahiyyətlərə malik deyil və Gürcüstanın beynəlxalq səviyyədə tanınan bütün əra-

zisini əhatə edir. AĠ Gürcüstanda BMT və ATƏT - lə sıx əməkdaĢlıq Ģəraitində fəaliyyət göstərirdi. 
AĠ missiyasının əsas vəzifələrinə daxildir: münaqiĢə zonasında vəziyyətin sabitləĢməsinə və normal-

laĢmasına yardım göstərilməsi, səmərəli idarəçilik nöqteyi -  nəzərindən vəziyyətin müĢahidə edilməsi və 
təhlili, hüquqi dövlətin qurulması, ictimai asayiĢin, həmçinin nəqliyyatın, enerji infrastrukturunun 
təhlükəsizliyinin qorunub saxlanması, məcburi köçkün və aqçqınların qaytarılmasının təmin edilməsi, 
tərəflər arasında etimadın möhkəmləndirilməsi tədbirləri, insan hüquqları və beynəlxalaq hüququn norma 
və prinsiplərinə əməl edilməsinin müĢahidə edilməsi, tərəflər arasında gərginliyin azaldılması. (8) 

Gürcüstanda böhran tənzimlənməsinin mexanizmlərindən biri də Cenevrə danıĢıqlarıdır. Cenevrə 
danıĢıqları AĠ, ATƏT və BMT - nin təĢəbbüsü ilə baĢ tutmuĢdur. Bu danıĢıqlar da 2008 - ci il 12 avqust 

və 8 sentyabr müqavilələrinə əsasən həyat keçirilir və Rusiya, Gürcüstan, ABġ, Abxaziya və Cənubi 
Osetiya danıĢıqlarda bərabər hüquqlu Ģəkildə iĢtirak edirlər. Cenevrə danıĢıqlarının 17 - 18 fevral 2009 - 

cu ildə keçirilmiĢ dördüncü raundunda Abxaziya və Cənubi Osetiyaya bitiĢik zonalarda "Ġnsidentlərin 
qarĢısının alınmasının və onlara cavabların birgə mexanizmləri haqqında təkliflər" qəbul edildi (8). Bu 
mexanizmlərin əsas məqsədləri kimi sabitliyin qorunması, infrastrukturların təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi, cinayətkar fəaliyyətin cavablandırılması, humanitar yardımın səmərəli və təhlükəsiz nəqlinin 
həyata keçirilməsi kimi məsələlər müəyyənləĢdirilmiĢdir. Sənədə əsasən təhlükəsizliiy təmin edən 
strukturaların nümayəndələri birgə görüĢlər keçirməli və vəziyyətlə əlaqədar bir - birləri ilə məlumat 
mübadiləsi aparmalı idilər. AĠ Gürcüstanda həyata keçirdiyi missiya vasitəsilə münaqiĢə baĢ vermiĢ 
ərazilərdə vəziyyətlə əlaqədar məlumat əldə edir, eyni zamanda tərəflər arasında gərginliyin azalmasına 
Ģərait yaradır. 

2010 - cu ildə AĠ müĢahidəçi missiyasının rəhbəri münaqiĢə zonasındakı vəziyyəti "son dərəcə sabit" 
kimi qiymətləndirmiĢdir (8). AĠ Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edir  və Cənubi Osetiya və Abx-

aziyanı onun tərkib hissəsi kimi tanıdığını bildirirdi. AĠ eyni zamanda Rusiya təərəfindən Abxaziya və 
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Cənubi Osetiyanın müstəqilliyinin tanınmasını kəskin Ģəkildə qınadı. Rusiya həmin ərazilərdə AĠ 
missiyasının yerləĢdirilməsini istəmir və ərazilərin təhlükəsizliyinin Rusiya silahlı qüvvələri tərəfindən 
təmin olunduğunu qeyd edirdi. 

Regionda sülhün möhkəmləndirilməsi məqsədilə Gürcüstan NATO ilə də əməkdaĢlıq həyat keçirir. 
Gürcüstan 2008 - ci ildən NATO ilə Ġllik Fəaliyyət Planı fotmatında əməkdaĢlıq edir. 2004 - cü ildə 
NATO Gürcüstana ölkənin müdafiə gücünü artırmaq istiqamətində əməkdaĢlığın yeni mərhələsini 
nəzərdə tutan "Zəruri paket" təqdim etdi. Paket çərçivəsində 2015 - ci ildə Tiblisi yaxınlığında NATO ilə 
müĢtərək təlim mərkəzi açıldı. NATO - Gürcüstan təlimlərinin məqsədi Gürcüstan Silahlı Qüvvələrinin 
NATO - ya üzv və tərəfdaĢ ölkələrlə hərbi sahədə qarĢılıqlı təkmilləĢdirmənin yüksəldilməsi, eyni zaman-

da bu sahədə idarəetmə və nəzarətin gücləndirilməsidir. Birgə hərbi təlimlər Gürcüstan - NATO tədbirlər 
paketi çərçivəsində keçirilir. Təlimlərdə üzv və tərəfdaĢ ölkələrin nümayəndələri iĢtirak edirlər. 
 Gürcüstan eyni zamanda NATO ilə əməkdaĢlıq çərçivəsində qurumun dünyanın böhranlı 
bölgələrində həyata keçirdiyi sülhyaratma əməliyyatlarında da iĢtirak edir. Buna nümunə olaraq NATO- 

nun Əfqanıstanda keçirdiyi ĠSAF əməliyyatında iĢtirakını göstərmək olar. 
Qeyd edildiyi kimi, Gürcüstan, o cümlədən ümumi olaraq Cənubi Qafqaz regionu geosiyasi və geo-

strateji baxımdan dünya birliyi üçün çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ayrı - ayrı dövlətlərin və beynəlx-

alq qurumların regionda və region dövlətlərində həyata keçirdiyi tədbirlər ilk növbədə onların maraqlarına 
xidmət edir. 

Müasir dövrdə dünya birliyinin əsas Ģüarı qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlıq çərçivəsində münasibətlərin 
həyata keçirilməsidir. Məhz bu faydalı əməkdaĢlığın təməlində də sülhün və sabitliyin bərqərar olması du-

rur. 
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NATO ĠLƏ ƏMƏKDAġLIQ ÇƏRÇĠVƏSĠNDƏ AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ SÜLH 
VƏ TƏHLÜKƏSĠZLĠYƏ TÖHFƏSĠ 

 

 Bu məqalə NATO - Azərbaycan əməkdaşlığına həsr olunmuşdur. Məqalədə beynəlxalq sülh və 
təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədilə Azərbaycanın NATO ilə tərəfdaşlığı, onun sülhməramlı 
əməliyyatlarında iştirakından bəhs olunur. Qeyd edilir ki, Azərbaycan təşkilatın Kosovo, İraq və 
Əfqanıstanda həyata keçirilən sülhməramlı əməliyyatlarda uğurla fəaliyyət göstərərək dünya sülh və 
təhlükəsizliyinə öz töhfəsini vermişdir.  

Açar sözlər: Azərbaycan, NATO, Sülh Naminə Tərəfdaşlıq, sülhyaratma əməliyyatları, KFOR, 
İSAF, Azərbaycan - NATO tərəfdaşlığı. 
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AZERBAIJAN' S  CONTRIBUTION TO INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY 

AS PART OF ITS COOPERATION WITH NATO 

 

This article dedicated to NATO - Azerbaijan cooperation. The article mentions Azerbaijan's 

partnership with NATO to ensure its international peace and security, its participation in peacekeep-

ing operations. It is noted that Azerbaijan successfully operates in peacekeeping operations in Koso-

vo, Iraq and Afghanistan and promotes peace and security in the world. 

Key words: Azerbaijan, NATO, Partnership For Peace, peacekeeping operations, KFOR, ISAF, 

Azerbaijan - NATO partnership. 

  

XX əsrin sonunda dünyada baĢ verən qlobal proseslər, xüsusilə, SSRĠ - nin dağılması, yeni siyasi 
sistemin yaranması dünyada geosiyasi vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə dəyiĢdi. Sovet imperiyasının 
dağılması nəticəsində yenicə müstəqillik əldə etmiĢ dövlətlərin beynəlxalq münasibətlər sisteminə 
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inteqrasiyası yeni dünya düzəninin formalaĢmasına Ģərait yaratdı. Yeni siyasi sistemdə hər bir dövlət 
öz maraqlarına uyğun xarici siyasət həyata keçirməyə baĢladı. Bu, bir tərəfdən beynəlxalq aləmdə 
siyasi gərginliyin azalması, qlobal qarĢıdurmanın aradan qalxması ilə səciyyələnirdisə, digər tərəfdən, 
siyasi, iqtisadi və hərbi baxımdan strateji əhəmiyyət kəsb edən və mənafelərin kəsiĢdiyi məntəqələrə 
çevrilən bir sıra məhəlli mərkəzlərin meydana çıxması ilə müĢayiət olunurdu (3, s.170).  

      

Azərbaycan Respublikası da 1991 - ci il oktyabrın 18 -  də öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra 
dünya sistemindəki dəyiĢiklikləri nəzərə alaraq milli dövlətçilik ənənələrinə uyğun yeni xarici siyasət 
kursunu formalaĢdırmağı ön plana çəkdi. Azərbaycan Respublikasının müstəqil xarici siyasət kursu 
ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi, daxili quruculuq üçün əlveriĢli beynəlxalq Ģərait yaradılması, 
təhlükəsizliyinin təmin olunması, müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, beynəlxalq münasibətlər sis-

temində yerini və rolunu möhkəmləndirməsi, dövlətlər və beynəlxalq təĢkilatlarla qarĢılıqlı faydalı 
əlaqələr qurulması kimi məqsədlərə əsaslanırdı. Azərbaycanın xarici siyasəti beynəlxalq hüququn 
norma və prinsiplərinə uyğun Ģəkildə həyata keçirilirdi. Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan 
qısa müddətdə dünya dövlətləri tərəfindən ard - arda tanınmağa baĢladı. Azərbaycan beynəlxalq 
təhlükəsizlik və müstəqilliyinə beynəlxalq təminat alması məqsədiylə xarici siyasət fəaliyyətində 
ciddi addımlar atmağa baĢladı. Azərbaycanın əlveriĢli geosiyasi və geostratejii ərazidə yerləĢməsi də 
məhz onun dünya birliyində əhəmiyyətini artırırdı.   

Azərbaycanın xarici siyasət fəaliyyəti bir sıra istiqamətlərdə həyata keçirilirdi. Bu istiqamətlərdən 
birini dünya dövlətləri ilə ikitərəfli əsasda qarĢılqlı faydalı əməkdaĢlıq təĢkil edirdi. Artıq Respu-

blikamız müstəqil dövlət kimi tanındıqdan sonra onun dünya birliyinə inteqrasiyası daha da sürətlən-

di. Xarici siyasətin digər bir istiqamətini isə beynəlxalq təĢkilatlarla münasibətlər təĢkil edirdi. 
Müstəqillik qazandığı ilk illərdən etibarən Azərbaycan müxtəlif beynəlxalq təĢkilatlara üzv olmuĢ, 
onlarla əməkdaĢlıq etmiĢdir. Beynəlxalq təĢkilatlarla əməkdaĢlıqda əsas məqsəd çoxtərəfli diplomati-
yada iĢtirak etmək, dünya əhəmiyyətli məsələlərin həllinə töhfə vermək, müstəqilliyini qorumaq və 
təhlükəsizliyini təmin etmək, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsini həllində təĢkilatların imkanlarından 
faydalanmaqdır. 

1992 -  cil ildən etibarən BMT, ATƏT kimi təĢkilatların üzvü olan Azərbaycan Respublikası 
həyata keçirdiyi ardıcıl siyasət nəticəsində 2001 - ci ildə Avropa ġurasına qəbul edilmiĢ, Avropa 
Birliyi, NATO və baĢqa təĢkilatlarla sıx əlaqələr yaratmıĢ, bu qurumlar çərçivəsində qarĢılıqlı faydalı 
münasibətlərin inkiĢaf etdirilməsi üçün fəal xarici siyasət yeridir. 

Azərbaycanın 1994 - cü ildə NATO - nun "Sülh naminə tərəfdaĢlıq" proqramına qoĢulması onun 
qabaqcıl dünya ölkələri ilə əlaqələrini inkiĢafına zəmin yaratmıĢdır. NATO - nun baĢ katibi H. Solana 
1998 - ci ildə Azərbaycana səfəri ərəfəsində verdiyi müsahibədə bildirmiĢdir ki, Qafqaz regionu 
NATO -nun birbaĢa maraqları olan regiondur. Bu fikrin söylənməsi onu göstərirdi ki, qarĢılıqlı 
faydalı əməkdaĢlığın inkiĢaf etdirilməsi və regional təhlükəsizliyin qorunması sahəsində ġimali At-

lantika TəĢkilatı və Azərbaycanın maraqları üst - üstə düĢür.(3,s.172) 
ġimali Atlantika Müaqaviləsi TəĢkilatı 1949 - cu il 4 aprel tarixində VaĢinqtonda imzalanmıĢ ġi-

mali Atlantika Müqaviləsinin məqsədlərini həyata keçirmək üçün yardılmıĢ ġimali Amerika və Avro-

panın 28 dövlətini özündə birləĢdirən ittifaqdır. Müqaviləyə əsasən NATO - nun əsas məqsədi üzv 
dövlətlərin müstəqilliyini və təhlükəsizliyini hərbi və siyasi vasitələrlə qorumaqdır. Müqavilə ABġ, 
Böyük Britaniya, Fransa, Ġtaliya, Norveç, Kanada, Belçika, Niderland, Lüksemburq, Portuqaliya, 
Danimarka və Ġslandiya arasında imzalanmıĢdır.  NATO müttəfiqlərin demokratiya , fərdi azadlıq, 
hüququn aliliyi və mübahisələrin sülh yolu ilə həlli kimi ümumi dəyərlərini qoruyur və bu dəyərləri 
Avro - Atlantika boyunca təbliğ edir(7, s.15). Beybnəlxalq təĢkilat olaraq NATO müasir dünyada 
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vəziyyətə daha çox təsir göstərir. Yarandığı ilk vaxtlarda təĢkilat daha çox hərbi ittifaq kimi baxılırdı. 
Bu da həmin dövrdəki mövcud vəziyyətlə əlaqədar idi. NATO bir növ VarĢava Müaqaviləsi təĢki-

latına qarĢı olaraq yaradılmıĢdı. Lakin soyuq müharibənin sona yetməsi, yeni dünya sistemin for-

malaĢması nəticəsində NATO - nun da fəaliyət istiqamtlərində dəyiĢikliklər və artım yaranmağa 
baĢladı. Həmin dönəmdə yenicə müstəqilliyini qazanmıĢ dövlətlərdə də təhlükəsizliyin təmin olun-

ması zərurəti yarandı. Ġttifaq yeni strateji konsepsiya müəyyən etdi, digər dövlətlərlə, həmçinin 
keĢmiĢ rəqibləri ilə intensiv tərəfdaĢlığa baĢladı və öz sıralarına yeni üzv dövlətlər qəbul etdi (7, s. 9). 
NATO Alyans sərhədlərindən kənarda mövcud olan münaqiĢə zonalarında sülhməramlı tədbirlər 
həyata keçirdi. Belə tədbirlər eyni zamanda digər beynəlxalq qurumlarla əməkdaĢlıq çərçivəsində də 
keçirilirdi. TəĢkilat çoxmillətli böhranların idarə olunmasında da fəal iĢtirak edirdi.  

NATO - nun terrorizm sahəsində fəaliyyəti də mühüm əhəmiyyətə malikdir. 2001 - ci il 11 

sentyabr hadisələrindən sonra terrorizm NATO daxil bütün beynəlxalq ictimaiyyətin gündəmində 
olan bir məsələyə çevrildi. TəĢkilatın 11 senytabrdan sonrakı fəaliyyəti üzv dövlətlərlə razılaĢdırılmıĢ 
prinsiplər üzrə həyata keçirilir. Müttəfiqlər razılığa gəliblər ki, özlərini xarici terror hücumlarınadan 
kollektiv Ģəkildə mühafizə və müdafiə etsinlər. Bu razılaĢmaya əsasən terrorçuları müdafiə edən, on-

lara sığınacaq verənlərə qarĢı fəal tədbirlər həyata keçirilməlidir. Həmçinin razılaĢmaya əsasən Al-

yans sərhədlərlə məhdudlaĢmamalı, lazım gəldikdə, öz sərhədləri xaricində də hərəkət etmək im-

kanına sahib olmalıdır. 
Sülh və əməkdaĢlıq haqqında NATO - nun Roma bəyannaməsi və yeni strateji konsepsiyası blok 

üzvlərinin müasir beynəlxalq vəziyyətin inkiĢaf dinamikasına yeni baxıĢlarını daha da 
möhkəmləndirmiĢdir. Bu gün NATO - nun əsas məqsədi beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təmin 
olunmasıdır. (3, s. 414)  Azərbaycan Respublikası NATO ilə sıx əməkdaĢlıq edir. Azərbaycan - 
NATO əməkdaĢlığının ilk təzahürləri hələ 1992 -  ci ildən yaranmağa baĢladı. Belə ki, Azərbaycan 
1992 - ci ildə NATO - nun Brüsseldə keçirilən iclasında iĢtirak etmiĢdir. Həmin ilin mart ayında 
Azərbaycan NATO -nun ġimali Atlantika ƏməkdaĢlıq ġurasına qoĢulmuĢdur. 1997 - ci ildən etibarən 

isə bu qurum ġimali Atlantika TərfdaĢlıq ġurası adlanır. Bu qurum tərəfdaĢ dövlətlərin sülh və 
sabitliyini təmin etməklə bərabər həmçinin, eyni zamanda dövlətlər arasında əməkdaĢlığın inkiĢafına 
da yardım edir.NATO illə əməkdaĢlıq Azərbaycanın Avro - Atlantik strukturlra inteqrasiyasına Ģərait 
yaradır. ƏməkdaĢlıq siyasi dialoq, sülhü dəstəkləmə əməliyyatlarında iĢtirak və digər geniĢ spektrli 
məsələləri əhatə edir. Azərbaycan - NATO münasibətləri həmçinin əsasən fərdi tərəfdaĢlığa əsaslanır. 
Fərdi tərəfdaĢlığın məqsəd və prinsipləri bir sıra milli sənədlərdə əks olunmuĢdur. Bunlara 1996 - cı 
ildə hazırlanmıĢ " Sülh Naminə TərəfdaĢlıq" üzrə Təqdimat sənədi, 2004 - cü ildə hazırlanmıĢ "Fərdi 
TərəfdaĢlıq üzrə Əməliyyat Planı" Təqdimat sənədi və 2007 -ci ildə hazırlanmıĢ "Milli Təhlükəsizlik 
Konsepsiyası" aiddir. Həmin sənədlərdə Azərbaycan Respublikası demokratikləĢmə, müdafiə və 
təhlükəsizlik sektoru islahatı, hərbi qüvvələrin NATO standartlarına uyğun inkiĢaf etdirilməsi, NATO 
əməliyyatlarında iĢtirak, fövqəladə hallara hazırlıq, terrorçuluğa qarĢı mübarizə, eləcə də ətraf mühit 
və ictimai diplomatiya sahələrində əməkdaĢlıq niyyətini ifadə etmiĢdir (6, s. 25). Qeyd edilən 
sənədlərdə praktiki əməkdaĢlığa imkan verən Fərdi tərəfdaĢlıq Proqramı, PlanlaĢdırma və Analiz 

Prosesi və FTƏP mexanizmlərindən istifadə edilir. FTP əsasən NATO strukturları, üzv və bəzi 
tərəfdaĢ ölkələr tərəfindən təĢkil edilən, hazırlığın artırılmasına və ekspert müzakirələrinə xidmət 
edən tədbirlərdə iĢtiraka Ģərait yaradır. Azərbaycan 1996 - cı ildən etibarən 200- də artıq belə təd-

birlərin iĢtirakçısı olmuĢdur. Digər mühüm mexanizm olan PAP tərəfdaĢları sülhməramlı 
əməliyyatlarda iĢtiraka hazırlamağa xidmət edir.  

Qeyd edildiyi kimi, Azərbaycanın NATO ilə əməkdaĢlığı "Sülh Naminə TərəfdaĢlıq" proqramına 
qoĢulması ilə daha da dərinləĢmiĢdir. Sülh Naminə TərəfdaĢlıq üzrə Çərçivə Sənədi Ümummilli lider 
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Heydər Əliyev tərəfindən 4 may 1994 - cü il tarixində imzalanmıĢdır.  Bu sənədin imzlanması ilə 
NATO - Azərbaycan əlaqələri daha da dərinləĢdi və intensiv xarakter almağa baĢladı. Bunu hər iki 
tərəfin qarĢılıqlı görüĢlərində səsləndirilən fikirlərdən də aydın görmək mümkündür. Xüsusilə də 
Ümummili lider Heydər Əliyev NATO - nun Sülh Naminə TərəfdaĢlıq Proqramını çox yüksək 
qiyəmtləndirmiĢdir. Heydər Əliyev 1996 - cı ildə Brüsseldə NATO - nun baĢ katibi ilə görüĢü zamanı 
öz məmnuniyyətini ifadə etmiĢ və bildirmiĢdir ki, Sülh Naminə TərəfdaĢlıq proqramı həqiqətən 
Avropada, eyni zamanda dünyada sülhün, əmin  - amanlığın bərqərar olması üçün çox yaxĢı bir əsas 
yaradır. Ona görə də Azərbaycan iki il əvvəl bu proqrama qoĢulub. (9, s. 161) 

Ümumiyyətlə, "Sülh Naminə TərəfdaĢlıq" proqramı ġimali Atlantika Ġttifaqı və onun tərəfdaĢları 
arasında təhlükəsizlik sahəsində yeni münasibətlərin formalaĢmasına gətirib çıxarmıĢdır. Proqramın 
əhəmiyyətini bir neçə istiqamətdə vurğulamaq olar. Birincisi, proqram çərçivəsində üzv dövlətlərin 
təĢkilatın siyasi və hərbi orqanlarının iĢində iĢtirakı nəzərdə tutulur. Burada əsas məqsəd insan hüquq 
və azadlıqlarının, demokratik prinsiplər əsasında sülhün və ədalətin müdafiəsidir. Ġkinci olaraq, 
proqrama qoĢulmaqla tərəfdaĢ dövlətlərin demokratik cəmiyyətə və beynəlxalq hüquq qaydalarına 
sadiq qalacaqları sahəsində öhdəlikləri müəyyən olunur. Digər tərəfdən proqramın iĢtirakçıları hər bir 
dövlətin siyasi müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünü təhdid edəcək qüvvə tətbiqindən imtina və həmçinin 
mövcud sərhədlərə hörmətlə yanaĢılması, mübahisələrin dinc vasitələrlə həlli sahəsində öhdəliklər 
götürürlər. Proqramda qeyd edilir ki, iĢtirakçılardan hər hansı birinin siyasi müstəqilliyi və ərazi 
bütövlüyünə təhdid yaranarsa, NATO onunla məsləhətləĢmələr aparacaqdır. Proqrama qoĢulan dö-
vlətlər milli - dövlətçilik və təhlükəsizlik məsələlərinin həllində NATO - nun imkanlarında istifadə 
edirlər. Belə ki, tərəfdaĢlıq proqramına qoĢulmaqla dövlətətlər öz təhlükəsizliklərinə təminat alırlar. 

Azərbaycanın NATO ilə əməkdaĢlığı bir çox səbəblərdən mühüm əhəmiyətə malikdir. Ġlk 
növbədə qeyd etmək lazımdır ki, məlum olduğu kimi, Respublikamızın ərazisinin 20 faizi Ermənistan 
tərəfindən iĢğal edilmiĢdir. Bu baxımdan Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həll olunmasında 
NATO kimi nüfuzlu bir təĢkilatın böyük rol oyanaya biləcəyi danılmazdır. Azərbaycan Respublikası 
hər zaman problemin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarı olduğunu bəyan etmiĢdir. ƏməkdaĢlığın 
Azərbaycan üçün digər bir əhəmiyyəti onunla bağlıdır ki, Resbublikamız "Sülh Naminə TərəfdaĢlıq" 
proqramına qoĢulmaqla NATO - nun müxtəlif struktur və institutları vasitəsilə kollektiv təhlükəsizlik 

sisteminə daxil olur və eyni zamanda bloka daxil olan ölkələrlə birgə sülhməramlı və humanitar 
fəaliyyətlərdə iĢtirak edir. Bu, həmçinin Azərbaycana öz təhlükəsizliyini beynəlxalq təhlükəsizlik 
məsələləri ilə uyğunlaĢdırmağa Ģərait yardır. Bundan əlavə Azərbaycan NATO ilə əməkdaĢlıq 
çərçivəsində ümumilikdə Cənubi Qafqaz regionunda təhlükəsizlik və strateji balans yaratmaq, 
mübahisələrin beynəlxalq hüquq çərçivəsində dinc yolla həlinə nail olmaq məqsədilə təĢkilatı təsir və 
mexanizmlərindən istifadə etmək imkanı qazanır. Azərbaycanın təĢkilatla əməkdaĢlığı onun beynəlx-

alaq mövqelərinin möhkəmlənməsinə Ģərait yaradır. Respublikamız xarici siyasət startegiyasında hər 
zaman beynəlxalq təĢkilatlarla əlaqələrə önəm vermiĢ və çoxtərəfli diplomatiyanın imkanlarından 

əhəmiyyətli Ģəkildə faydalanmıĢdır. 
Azərbaycan - NATO əməkdaĢlığı eyni zamanda NATO üçün də mühüm önəm kəsb edir. Belə ki, 

təĢkilatın Cənubi Qafqaz və Orta ġərq regionuna doğru geniĢlənməsində Azərbaycan əhəmiyyətli rola 
malikdir. Respublikamız Avropa və Asiyanın kəsiĢməsində yerləĢən əlveriĢli geosiyasi məkan olaraq, 
regionda bu beynəlxalq təĢkilatın əsas məramı olan sülhün və sabitliyin təmin edilməsi üçün dayaq 
məntəqəsi kimi ən perspektivli tərəfdaĢ hesab edilə bilər (3, s. 421). Qeyd etmək lazımdır ki, Cənubi 
Qafqaz dövlətlərindən yeganə olaraq Azərbaycan dövlətidir ki, ərazisində heç bir xarici dövlətin hərbi 
bazası mövcud deyildir. Bu amil NATO - Azərbaycan əlaqələrini daha da intensivləĢdirir. 

Azərbaycan SNT Çərçivə Sənədi və fərdi tərəfdaĢlığın əsas sənədlərində əks olunmuĢ məqsəd və 
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prinsiplərin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə müvafiq tərəfdaĢlıq mexanizmlərindən fəal istifadə edir. 
Hər il Azərbaycan hərbçiləri SNT çərçivəsində hərbi əməkdaĢlığın müxtəlif sahələrini əhatə edən 
təlim və tədris tədbirlərində iĢtirak edirlər. FTP məqsədi çərçivəsində Azərbaycanın əsas prioritetləri 
göstərilən sahələrə yönəlmiĢdir: Hərbi Təhsil, Təlim və Doktrina; Xarici Dil Hazırlığı; Hərbi Təlimlər 
və Təlimlə Bağlı Tədbirlər; Müdafiə PlanlaĢdırılması və Strategiyası; Sülhməramlı Qüvvələrin Kon-

sepsiyası, PlanlaĢdırılması və Əməliyyat Sahələri; Maddi Texniki Təminat, Müdafiənin PlanlaĢdırıl-
ması; Büdcə (6, s. 37).     

1999 - cu ildə NATO - nun VaĢinqton Zirvə Toplantısında Alyans GeniĢləndirilmiĢ və daha 
Əməli TərəfdaĢlıq üzrə meyarlar toplusunu təsdiq etmiĢdir. Bu, dörd əsas komponenti özündə 
birləĢdirirdi. 1. NATO - nun baĢçılığı altında aparılan sülhməramlı əməliyyatlar üçün Siyasi - Hərbi 
Çərçivə; 2. GeniĢləndirilmiĢ və uyğunlaĢdırılmıĢ PlanlaĢdırma və Analiz Prosesi; 3. Əməliyyat 
Ġmkanları Konsepsiyası; 4. Təlim və Təhsilin GeniĢləndirilməsi Proqramı. Bu meyarlar Azərbaycanın 
NATO və tərəfdaĢları ilə münasibətlərini daha da dərinləĢdirmiĢdir. Alyans qüvvələri ilə 
uyarlılığın təmin olunmasında vacib addımlardan biri 2001 - ci ilin 5 - 17 noyabr tarixində 
Azərbaycanda 9 NATO üzvü və 10 tərəfdaĢın iĢtirak etdiyi "Cooperative Determination" SNT təlimi 
keçirilmiĢdir. ĠĢtirakçıların çoxmillətli briqada səviyəsində sülhə dəstək əməliyyatları və humanitar 
yardım prosedurları üzrə təlimi üçün çoxmillətli briqada qərargahı və səyyar tibb vasitəsi təĢkil olun-

muĢdur. Azərbaycanın PAP  prosesində müvəffəqiyyətli iĢtirakı 2001 - ci ildə Sülhnəramlı Taborun 
yardılması ilə nəticələnmiĢdir. Təlim proqramları sülhməramlı missiya və təlimlərdə iĢtirak vasitəsi 
ilə SNT, NATO həmkarları ilə tam uyarlı olan zabitlərin yeni nəslini yetiĢdirir. Bütün bunlar NATO - 
nun üzv və tərəfdaĢ dövlətləri ilə ikitərəfli hərbi əməkdaĢlığın inkiĢafına əlveriĢli Ģərait yaradır.  

Azərbaycan 10 müttəfiq və 7 tərəfdaĢ ölkə ilə ikitərəfli hərbi əməkdaĢlıq proqramını yaratmıĢdır. 
Bu proqramların əhəmiyətli hissəsi, Azərbaycanın daha çox səy göstərdiyi hərbi təlim və təhsil sa-

həsidir. 90- cı illərin ortalarından baĢlayaraq Azərbaycan Türkiyənin dəstəyi ilə hərbi təlim və təhsil 
sistemini yenidən qurmuĢ, NATO və tərəfdaĢ dövlətlərlə müvafiq əməkdaĢlıq proqramlarını təsis 
etmiĢdir.         

Hazırkı dövrdə terrorizm və assimmetrik təhdidlər beynəlxalq əlaqələrin ümumi qloballaĢmasının 
bir hisəsidir. Hər bir ölkə öz imkanları çərçivəsində sabitlik, sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasın-

da iĢtirak etmək istəyir. Ermənistan tərəfindən törədilən iĢğaldan əziyyət çəkməsinə baxmayaraq, 
Azərbaycan Kosovo, Ġraq və Əfqanistanda NATO - nun baĢçılığı altında keçirilən əməliyyatlarda 

iĢtirak etməklə beynəlxalq təhlükəsizliyə öz töhfəsini verir. Sülh Naminə TərəfdaĢlıq proqramı 
çərçivəsində NATO mexanizmlərindən istifadə etməklə əldə olunan bilik, təcrübə və bacarıqdan 
əməliyyatlarda uğurlu Ģəkildə istifadə olunmuĢdur. Azərbaycan öz sülhməramlı missiyasına 1999 - cu 

ilin sentyabr ayında Kosovoda KFOR - un tərkibində bir tağım açmaqla baĢlamıĢdır. Azərbaycan eyni 
zamanda Ġraqda və Əfqanistanda həyata keçirilən əməliyyatların iĢtirakçısı olmuĢdur. Müasir 
beynəlxalq sülhməramlı əməliyyatlar mahiyyətcə mürəkkəb və çoxfunksiyalıdır. Həmin 
əməliyyatların uğuru digər bütün faktorlarla yanaĢı, bu əməliyyatlarda iĢtirak edən dövlətlərin 
əməliyyatların planlaĢdırması və aparılmasının bütün mərhələlərində, o cümlədən komanda və 
nəzarət vasitələrinə cəlb edilməsindən asılıdır.  

NATO - nun rəhbərlik etdiyi KFOR və ĠSAF əməliyyatlarında Azərbaycanın sülhməramlı 
bölmələri Türkiyənin sülhməramlı taborları tərkibində fəaliyyət göstərmiĢdir. Bununla əlaqədar 
Azərbaycan və Türkiyə arasında komanda və nəzarət mexanizmlərini, qüvvələrin açılmasını, maddi - 
texniki təminat, hüquqi və digər əməliyyat məsələlərini tənzimləyən müvafiq saziĢlər imzalanmıĢdır 
(6, s.42). Məhz Türkiyə taborları daxilində fəaliyət göstərmək də təbii bir seçim idi. NATO - nun 

rəhbərlik etdiyi KFOR əməliyyatı 12 iyun 1999 - cu ildə BMT Tġ - nin 1244 saylı qətnaməsinin 



315 

 

qəbul edilməsindən və NATO ilə Serbiya arasında Hərbi - Texniki saziĢin imzalanmasından sonra 
baĢladı. KFOR əməliyyatını əsas məqsədlərinə atəĢkəsin qorunub saxlanmasından tutmuĢ, sərhəd 
nəzarəti və bərpa iĢləri kimi geniĢ spektirli məsələlər daxil idi. Bu əməliyyatda iĢtirak Azərbaycan 
sülhməramlıları üçün həmdə ilk praktiki sınaq olmuĢdur. Sülhməramlı qüvvə 1999 - cu ilin 

sentyabrında Türkiyə taborları tərkibində xidmətə baĢladı. Türkiyə hərbi qulluqçuları ilə birgə iki - 
dövlətli bölük təĢkil edərək, Azərbaycan sülhməramlıları Draqas Ģəhərinin cənub - qərb zonasında 
fəaliyyət göstərmiĢdir. Sülh saziĢinin icarasına yardım, sərhəd nəzarəti, KFOR - un heyəti və mülki 
Ģəxslərin hərəkət azadlığının təmin olunması, ictimai asayiĢin qorunması, bərpa iĢlərinə və humanitar 
yardımın paylanmasına köməklik göstərmək kimi məsələlər Azərbaycan sülhməramlılarının qarĢısın-

da qoyulmuĢ əsas tapĢırıqlar idi. Azərbaycan 2008 - ci ilə qədər burada təhlükəsizliyi təmin etmiĢdir. 
Xidmət etdikləri müddətdə Azərbaycan sülhməramlılarının fəaliyəti çox yüksək qiymətləndirilmiĢdir. 
bu da yalnızca Ģəxsi heyəti peĢəkarlığı və yaxĢı təlim ilə deyil, eyni zamanda onların yerli adət - 
ənənlərə hörmətlə yanaĢması ilə əlaqədar olmuĢdur. Təsadüfi deyil ki, xidmət dövrü müdətində 
Azərbaycan sülhməramlıları heç bir düĢmən münasibətlə rastlaĢmamıĢdır.  

ĠSAF əməliyyatı 2001 - ci ildə Bonn saziĢinə uyğun olaraq Taliban Kabildəki siyasi hakimiy-

yətdən uzaqlaĢdırdıqdan sonra baĢlamıĢdır. Bu əməliyyatın ilkin məqsədi BMT Təhlükəsizlik 
ġurasının mandatı altında Əfqanıstanda Müvvəqqəti Hökümətin yaradılması və BMT heyətinin 
təhlükəsiz Ģəraitdə fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə Kabil və onun ətrafında təhlükəsizliyin 
saxlanmasında yardım etməkdir. 2003 - cü ildə ĠSAF əməliyyatına rəhbərliyi NATO öz üzərinə 
götürdü. ĠSAF əməliyyatının əsas vəzifəsi təhlükəsizlik və sabitliyin təmin olunmasında Əfqan 
hökümətinə yardım etməkdir. Bunun üçün ĠSAF qüvvələri Əfqan qüvvələri ilə birgə bütün ölkə boyu 
təhlükəsizlik və sabitlik əməliyyatları aparır. Əfqanıstanda sülhün və təhlükəsizliyin bərqərar olun-

ması məqsədilə Azərbaycan 2002 - ci ilin noyabrında ĠSAF əməliyyatına qoĢulmaq haqqında qərar 
verdi. Əməliyyatın ilk dövrlərində Azərbaycan 22 nəfərlik bir bölümdən ibarət idi. Lakin sonrakı 
illərdə əməliyyatın geniĢləndirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan öz heyətinin tərkibini bir neçə dəfə 
artırmıĢdır. Azərbaycan bölüyü Türkiyə taboru tərkibində Kabildə Paytaxt Regional Komandanlığın-

da fəaliyət göstərmiĢdir. Ġlk dövrlərdə Azərbaycan sülhməramlılarına Kabil hava limanının 
təhlükəsizliyini təmin etmək tapĢırılmıĢdı. Daha sonra isə onlar patrul və müĢayiət vəzifələrinə, 
həmçinin Əfqan Milli Ordusu bölmələrinə təlimə cəlb edilib. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan 
ĠSAF əməliyyatında iĢtirak edən bir neçə müsəlman dövlətlərindən biridir. Din, mədəniyyət və adət - 
ənənələrdəki oxĢarlıq yerli əhali üçün daha qəbul edilən olmuĢdur. Bu amil də Azərbaycan 
sülhməramlılarının uğurlu fəaliyyətinin səbəblərindən biri olmuĢdur. Bundan baĢqa Azərbaycan hu-

manitar sahədə də Əfqanıstanla əlaqələrini geniĢləndirir.  

Azərbaycan həm də Ġraqdakı Çoxmillətli Qüvvələrin tərkibində iĢtirak etmiĢdir. Azərbaycan 
sülhməramlıları 2003 - cü ildən 2008 - ci ilin dekabrınadək ABġ Quru QoĢunları tərkibində Ġraqın 
qərbindəki əl - Həditdə su səddini 150 nəfərlik bir bölüklə mühafizə etmiĢdir. Azərbaycan qüvvələri 
ərazinin təhlükəsizliyi, eskort vəzifələri və digər təhlükəsizlik məsələlərini yerinə yetirirdilər. Eyni 
zamanda Azərbaycanın bir zabiti Bağdad Ģəhərində Çoxmillətli BirləĢmiĢ Qüvvələrin Qərargahında 
xidmət edib.      

Azərbaycanın BMT mandatı altında NATO - nun sülhməramlı əməliyyatlarında iĢtirak etməsi 
birgə təhlükəsizlik sisteminin qurulması yolunda atdığı mühüm addımlardan biri kimi 

qiymətləndirilir. Bu həmçinin Alyansla ƏməkdaĢçlığın və tərəfdaĢlığın daha da dərinləĢdirilməsinə 
səbəb olmuĢdur. Sülhməramlı əməliyyatlar sahəsində əməkdaĢlıq Avro -  Atlantik məkan və ondan 
kənarda yerləĢən bölgələrdə təhlükəsizlik və sabitliyə əhəmiyətli təsir göstərir.  

Azərbaycan əsrin bəlası olan terrrorizmlə mübarizə sahəsində də NATO ilə sıx əməkdaĢlıq edir. 
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XXI əsrdə terrorizm beynəlxalq təhlükəsizliyə əsas təhdid olmuĢdur. Xüsusilə də 2001 - ci il 11 

sentyabr hadisələrindən sonra terrorçuluqla mübarizə daha intensiv xarakter almağa baĢladı. Son illər 
ərzində qlobal xarakter almıĢ terrorçuluğa qarĢı effektiv mübarizə aparmaq üçün beynəlxalq cəmiyyət 
daxilində birgə və əlaqələndirilmiĢ səylərin göstərilməsi tələb olunur. Azərbaycan da tam və Ģərtsiz 
olaraq anti - terror koalisiyasına qoĢulmuĢ və terrorçuluğa qarĢı mübarizəyə öz töhfəsini vermiĢdir. 
Bu əsasda Azərbaycanın atdığı mühüm addım dünya birliyinin çağırıĢına qısa bir müddətdə reaksiya 
verərək öz hava məkanını və hava limanlarını Əfqanıstanda Taliban və Əl - Qaidəyə qarĢı mübarizə 
aparan anti - terror koalisiyasının istifadəsinə açıq elan etməsi oldu. Azərbaycan terrorçuluğa qarĢı 
mübarizənin məqsədləri sırasına terror Ģəbəkələrinin dağıdılması ilə yanaĢı, onun mənbələrinin 
müyyən edilməsinin daxil olunmasının da tərəfdarıdır. Həmçinin Azərbaycan terrorçuluqla müba-

rizədə qanunvericilik bazasının yaradılmasnı əsas hesab edir. Respublikamız terrorçuluqla mübarizə 
sahəsində bir çox beynəlxalaq konvensiya və müqavilələri imzalamıĢdır. NATO çərçivəsində terror-

çuluqla mübarizədə üzv və tərəfdaĢ dövlətlərin milli təhlükəsizlik qurumları arasında uzlaĢma və 
koordinasiyanın həyata keçirilməsi mühüm Ģərt kimi qəbul olunmuĢdur. Azərbaycan 2003 - cü ildə 
NATO - nun Praqada keçirilmiĢ sammitində qəbul olunan Terrorçuluğa qarĢı TərəfdaĢ Fəaliyyət 
Planında fəal iĢtirak etmiĢdir. 2004 - cü il 28 - 29 oktyabr tarixində NATO - nun xüsusi Komitəsinin 
iĢçi qrupu tərəfindən Bakıda terrorçuluqla mübarizə üzrə konfrans təĢkil edilmiĢdir. Bu da 
Azərbaycan - NATO arasında anti - terrorçuluğa qarĢı mübarizə sahəsində əməkdaĢlığın yeni fazasını 
yaratdı. Terrorçuluqla mübarizə sahəsində həyata keçirilən bütün tədbirlər ölkələrin birgə fəaliyyətini 
əlaqələndirilməsini nəzərdə tutur və bu sahədə müxtəlif təlimlərin keçirilməsi, təcrübə mübadiləsi 
əhəmiyyyətli faktora çevrilir.   

Azərbaycan və NATO arasında terroçuluqla mübarizədə əməkdaĢlığın digər bir mühüm 
istiqamətini sərhəd təhlükəsizliyi məsələsi təĢkil edir. Həmçinin hazırkı dövrdə enerji infra-

strukturunun təhlükəsizliyi  böyük önəm kəsb edir. Bu sahədə boru nəqliyyat kəmərlərinə qarĢı təxri-
bat xarakterli fəaliyyətlərin qarĢısının alınması sahəsində mühüm praktiki tədbirlərin həyata 
keçirilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan qitələrarası kommunikasiyaların qovĢağında yerləĢir. Təəssüf 
ki, bu əlveriĢli coğrafi mövqeyi Azərbaycanı beynəlxalq terrorizm, qanunsuz miqrasiya, mütəĢəkkil 
cinayətkarlıq, kütləvi qırğın silahlarının yayılması kimi trans - sərhəd təhdidlərlə üz - üzə qoyur. 
Bununla yanaĢı ümumi regional təhlükəsizliyə ən böyük təhdid Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ re-

gionunun  Ermənistanın iĢğalı altında olmasıdır. Bu mürəkkəb təhlükəsizlik vəziyyəti əlbəttə ki, 
sərhədlərin təhlükəsizliyi istiqamətində əsaslı addımların atılmasını zəruri edir. 

Beləliklə, qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan - NATO əməkdaĢlığı və tərəfdaĢlığı müddəti 
olduqca məhsuldar olmuĢdur. Hərbi və təhlükəsizlik sahəsi ilə yanaĢı digər sahələrdə də uğurlu 
əməkdaĢlıq həyata keçirilmiĢdir. Buna elm, təhsil, ekologiya və humanitar sahələrdə əlaqləri misal 
göstərmək olar. 
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TÜRKIYƏ VƏ AVROPA ĠTTIFAQI ARASINDA  
QARġILIQLI ƏLAQƏLƏRĠN PROBLEMLƏRĠ 

 

Bu məqalə Avropa Ittifaqı ilə Türkiyə münasibətlərinin hazırki vəziyyətinə, və bu əlaqələrin 
inteqrasiya çərçivəsində hər iki tərəfə, həm Aİ həm də Türkiyəyə təsirinə həsr olunmuşdur. Türkiyənin 
Avropa ölkəsi olma niyyəti bir çox əsrlərə dayanır. Avropa İttifaqında inteqrasiya prosesləri Müasir 
beynəlxalq münasibətlərdə mərkəzi yerləri tutur, onun gələcək inkişafını müəyyənləşdirir və 
beynəlxalq əlaqələr çərçivəsində ən vacib məsələlərin həllini təklif edir. Bu məsələlərdən biri 
Türkiyənin Aİ-na üzv olması ilə bağlıdır və bu məsələ yarım əsrdən artıq müddətdir ki öz həllini 
tapmamaqdadır. 

Açar sözlər: Türkiyə, Avropa İttifaqı, Türkiyənin Avropa ttifaqına üzvlüyü, İnteqrasiya 
prosesləri, demokratikləşdirilmə, müasirləşdirilmə, avropalaşma, Avropa İttifaqının genişlənməsi, 
Avropa qonşuluq siyasəti, Avropa İttifaqının Şərq siyasəti 
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PROBLEMS OF THE MUTUAL RELATIONSHIP BETWEEN  

TURKEY AND EUROPEAN UNION 

 

 This article is devoted to the current state of the European Union (EU) – Turkey relations 

and the impact of these relations on both the EU and Turkey in the integration framework. Turkey‘s 
intention to be a European country dates back many centuries. Integration processes in the EU occu-
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py one of the central places in contemporary international relations, determine its further develop-

ment and suggest the solution of the most pressing issues within the framework of international rela-

tions. One of these issues is the issue related to Turkey's membership in the EU, which has not been 

resolved for more than half a century. 

Key words: Turkey, European Union, Turkey‘s membership in the European Union, Integration 
processes, Democratization, Europeanization, Modernization, The enlargement of the European Un-

ion, The European Neighborhood policy, Eastern Policy of the European Union 
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TÜRKIYƏ ĠLƏ AVROPA ĠTTIFAQI MÜNASĠBƏTLƏRĠNDƏ 

KĠPR MƏSƏLƏSĠ 

 

Məqalə Türkiyə ilə Aİ münasibətlərində əksini tapan Kipr məsələsinə həsr olunmuşdur. Kipr 
problemi Yunanıstanın ENOSİS ideyası ilə Kipri öz torpaqlarına birləşdirmək cəhdindən başlamış və Tü-
rkiyə ilə Yunanıstan arasında ciddiyətini qoruyaraq bu günə qədər gəlmişdir. Cənubi Kipr Respu-

blikasının Avropa İttifaqına üzv olmaq üçün müraciət etməsindən sonra vəziyyət daha da kəskinləşmişdir. 
Məsələnin həll olunması üçün Avropa İttifaqının müdaxilə etməməsi və Cənubi Kipr Respublikasının ada-

da iki müstəqil və bərabər icmanın varlığını qəbul etməsi vacibdir. 
Açar sözlər: Türkiyə, Avropa İttifaqı, Kipr məsələsi, Yunanıstan, silahlı münaqişə, Avropa Inte-

qrasiyası, BMT, BMT-nin sülhməramlı qüvvələri, NATO, Şimali Kipr Türk Respublikası 
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THE CYPRUS PROBLEM IN THE RELATIONS BETWEEN  

TURKEY AND EUROPEAN UNION 

 

This article is devoted to the Cyprus problem in the relations between Turkey and European Union. 

The problem of Cyprus was started with ENOSİS which was intention of Greece to add Cyprus into her 
land. By keeping importance, the problem between Turkey and Greece has been brought up until now. 

The problem has become more complicated with the full membership application of SCGA to European 

Union. To solve the problem, it is required that European Union should not interfere to the case and 

SCGA should accept the existence of two independent and equal societies. 

Key words: Turkey, European Union, Cyprus Problem, Greece, Armed conflict, European integra-

tion, UN, UN Peacekeeping force, NATO, Turkish Republic of Northern Cyprus 
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TURKEY FĠGHT AGAĠNST TERRORĠSM (PKK, ISIL) 

 

There are several important factors that form the basis of Turkey's foreign policy, the most im-

portant of which is the fight against terrorism.―Al-Qaeda‖ , ―Hezbollah‖, ―ISIl‖, ―PKK‖ and other 
terrorist groups are among the terrorist groups operating in Turkey.The article mentions Turkey's 

struggle against terrorism, especially the PKK and ISIL since the late 20th century. 

Keywords:Middle East,terror groups,PKK,ISIL 
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TÜRKĠYƏNĠN TERRORLA MÜBARĠZƏSĠ (PKK, ĠġĠD) 
 

Türkiyənin xarici siyasətinin əsasını təşkil edən  bir neçə əhəmiyyətli faktorlar vardır 
ki,bunlardan da ən başlıcası terrorla mübarizədir.Türkiyədə fəaliyyət göstərən terror qrupları 
arasında ―Əl-Qaidə‖,  ―Hizbullah‖ ―İŞİD‖  ―PKK‖  və digər terror qruplarını qeyd etmək olar.Bu 
məqalə 20-ci əsrin sonlarından etibarən Türkiyənin terrorla,xüsusilə də PKK və İSİD-lə 
mübarizəsindən bəhs edir. 

Açar sözlər: Yaxın və Orta Şərq,terror qrupları,PKK,İŞİD 

 

Turkey is one of the leading countries in the Middle East. This region has a great deal of im-

portance in Turkey. The Turkish people have a dual idea of this region.Some people say that,the re-

gion is very important for Turkey and others argue that,the region is confused,so Turkey should avoid 

the problems of the region.Such disagreement has among Middle East states.Some Arabian countries 

say that Turkey is a follower of the imperialist Ottoman Empire,others treat with respect to Turkey as 

the follower of Ottoman. 

 Turkey's economic needs, political preference, historical heritage and ethnic ties, the main role of 

the country in the general foreign policy towards the Middle East, it plays an important role in deter-

mining Turkey's regional foreign policy and therefore security policy. Since the Republican era, Tur-

key has followed a policy that is quite distant in Middle East policies.But especially, with the great 
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change that AhmetDavutoglu made in the Middle East with the strategic depth theory and with the 

new vision, becoming an actor who goes down to the pitch instead of being a player watching the tur-

bines now in the Middle East,Turkey playing games there and trying to become a captain. The pro-

cess of recognition of the state of the Palestinian state in the UN and the last point reached with Isra-

el, and at the same time, the claim of Turkey as a case which all the Arabs threw away together with 

the heart of the Arabs shows us that Turkey plays a role in the Middle East. 

Turkey is now evaluating a gap in the Middle East. Turkey, whether in terms of power or leader, 

assesses this gap well. RecepTayyipErdogan, especially on the leader basis, has come to the forefront 

in terms of utilizing the gap. In addition, Turkey has also raised expectations in the Middle East. Is 

Turkey here having the possibilities and capabilities to meet these expectations? This is really a ques-

tion to ask and a question to answer. 

It is not possible to distinguish between the determinants of Turkey's Middle East policy. These 

factors are intertwined. Nonetheless, these include the formation of northern Iraq and the Kurdish 

state, the PKK and the terror problem, the Turkmen, the water problem, the Palestinian-Israeli prob-

lem and the Iranian factor.Therefore, these factors leave Turkey dilemma in many cases. 

At present, Turkey is in the middle of the initial priority issue of terrorism, so the PKK, 

ISIS.Fight against terrorism is one of the Turkey‘s primary foreign policies. Turkey has been fighting 
against different forms of terrorism for years and threatened by terrorist groups such as ethnic sepa-

ratist PKK, Al-Qaeda and the ISIS that operate under the guise of religion, and Armenian terrorist or-

ganizations like ―Revolutionary Organization 17 November or 17N‖ and ASALA 

For decades, Turkey has been fighting directly with different terrorist groups internalising differ-

ent dimensions of terror. Terrorist organizations with ethnic, religious, ideological and political moti-

vations have been posing direct threats to the country. Turkey, along with its individual fight against 

terrorism, also actively supports international efforts to fight it. Especially the terrrorist groups geo-

graphically using the Middle East pose a clear threat to Turkey. Territorial and administrative 

achievements of ISIS which occupy a major place in the international agenda and ethnically motivat-

ed PKK which is one of Turkey‘s fundamental security concerns made this threat even more serious 
for Turkey. Turkey both engaged in direct confrontation with these terrorist organizations and also 

revised its foreign policy due to the developments in Syria and Iraq. Within this context, develop-

ments related to the Kurds in the Middle East affected the role of the Kurds in Turkey‘s fight against 
terrorism both positively and negatively. In this analysis, their role within the context of Turkey‘s 
fight against terrorism from different aspects will be investigated. 

The PKK was created in 1974 by the honor of the Abdullah Ocalan.The  Turkish  military  has 

waged fight to put down a separatist rebel and terrorism campaign by the KurdistanWorkers‘ Party, 
or PartiyaKarkerenKurdistane (PKK) since 1984.At the beginning claims of the PKK have developed 

toward the less mighty goal of great cultural and political autonomy. The conflict between Turkish 

authorities and PKK restarted in 2003 after theU.S.   military   occupation  to  Iraq.  

The PKK  is becoming a major problem between Turkey and its allies again. Even the refugee 

crisis is losing its significance when it is compared to the PKK terrorism.Turkey‘s anger against the 
West is comprehensible since the PKK finds it easier to canvass in Europe. After Turkey has lost 

thousands of its citizens as an outcome of the PKK terrorism, the Turkish government vowed venge-

ance. Fighting against the PKK is Turkey‘s most natural right, and their western allies should back 

Turks in this delicate struggle. Once Turkey‘s allies figure out what is happening in Turkey, it will be 
easier for them to champion Turkey‘s fight against terrorism.The PKK is not the only terrorist organ-

ization which Turkey fights against it. Turkey is also in trouble with other terrorist organizations such 
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as DAESH and FETO. The PKK is trying to disguise by using different names for the purpose of 

maintaining its legitimacy at the international arena, but a leopard cannot change his spots. The PKK 

tried to move its armed struggle in Syria to Turkey because the peace process had been finished and 

the PKK thought that Turkey could be impotent as much as Syria is. Just like the IRA, they attempted 

an insurrection campaign through urban warfare. They thought that their experience in Syrian towns 

might help them achieve their goals in Turkish cities in the Eastern Anatolia. After they had dug 

ditches, the Turkish military's responded to the terrorists very rigorously, and the PKK had to retreat 

from those towns. When they were escaping from the cities where Kurds are the majority, terrorists 

burned the houses of civilians and looted Kurdish villages. SelahattinDemirtas, the co-leader of the 

HDP, summoned civilians to protest the Turkish state which his party sees as an invader force in the 

eastern part of the country. However; because the PKK's new method led to damages and losses in 

towns, civilians did not pay enough attention to Demirtas's call. Therefore, another attempt to stir up a 

trouble was petered out.When the PKK realized that they lost their popularity among the Kurdish cit-

izens of Turkey; they had no chance, but to mobilize their forces to the major cities in the west. The 

PKK thus began to attack big cities with suicide bombers and vehicles full of explosives just as the 

IRA did. In order not to lose their legitimacy, they claimed responsibility with different names such 

as 'TAK'. After all, hundreds of civilians including babies and kids lost their lives as a consequence of 

the PKK's attacks in the major cities. Sympathies and condolences are not adequate to ease our pain. 

 

ISIL 

This group has been designated a terrorist organization by the United Nations and many individu-

al countries. ISIL is widely known for its videos of beheadings of both soldiers and civilians, includ-

ing journalists and aid workers, and its destruction of cultural heritage sites.Turkey is the most dedi-

cated country in the fight against the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), Prime Minister Bi-

naliYıldırım has said, adding that the Turkish Armed Forces (TSK) ―neutralized‖ a total of 4,600 
ISIL militants in Syria and Iraq. ―We ended ISIL activities in more than 2,000 square kilometers of 
area and cleared these regions from ISIL with Operation Euphrates Shield,‖ he said. Operation Eu-

phrates Shield saw Free Syrian Army (FSA) militants backed by the Turkish military take territory in 

northern Syria from ISIL between August last year and March.Yıldırım also said terrorism is a na-

tional, regional and global threat and ―is a trouble for the world.‖ ―The main problem in our region is 
extremism. These foreign fighters are coming from all over the world. They cross from our soil to 

join ISIL in Syria and Iraq. Thus, we see that the problem is not inside Muslim countries, we see that 

the problem is everywhere,‖ he said.Turkey, however, was a far more hesitant and difficult state to 

deal with. Unfortunately, Turkey was also the country where the vast majority of foreign fighters 

used to reach ISIL or Jabhat al-Nusra. With ISIL alone boasting tens of thousands of foreign fighters 

in its ranks, it would be a safe bet that thousands of those fighters traversed Turkey and eventually 

crossed the Turkish-Syrian border. This is not to say that the Turkish Government has not been help-

ful in some areas. Ankara has allowed the United States Air Force to base surveillance, reconnais-

sance, and intelligence operations in Incirlik air base — information that has no doubt helped U.S. 

and coalition pilots assemble a pattern on ISIL‘s ground maneuvers and tactics. Yet even so, Turkish 
authorities refused to permit the U.S. to use armed aircraft from Turkish soil on bombing missions in 

Syria and Iraq.In recent years, Turkey has been one of the primary targets of ISIL attacks. But these 

attacks can be divided into two categories: The first category consists of attacks that target mostly 

non-Turkish groups, or at least aren't exclusively aimed at Turkish targets.TheSultanahmet, Istiklal 

Street, and Ataturk Airport incidents all fall under this first category of attacks. German tourists, a 
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largely Israeli group and other international targets, and by extension the Turkish citizens around 

them as well, were the victims of these attacks.The rationale for these attacks vary and may include 

Turkey's overall Syria policy, its support for the Syrian opposition, its cooperation with the Unit-

ed States within the framework of the anti-ISILcoalition, and potential cooperation with Russia 

against the group after the recent mending of ties between the two countries. Moreover, as 

ISIL is squeezed in Syria and Iraq, it seeks more desperately to establish a presence else-

where.Paradoxically, the more ISIL is squeezed at home, the greater the level of security threat 

that it poses for Turkey, as some displaced militants will seek a presence elsewhere, while the group 

as a whole will aim to assert that they are still a force to be reckoned with through engaging in deadly 

terrorist activities.These types of attacks dovetail with the present ISIL strategy of going after ene-

mies worldwide instead of confining itself to certain territories in Iraq and Syria, which are shrinking 

at present.On July 23 virtually every news outlet in the United States ran some version of the follow-

ing headline: ―Turkey Joins the Fight Against ISIL; Opens Air Base to Coalition Forces; Washington 
and Ankara Agree to Safe Zone in Syria.‖ The media, being what it is, dubbed Ankara‘s decision to 
order up airstrikes on Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi‘s forces a ―game changer,‖ which is 
what journalists say when they have nothing else to say, do not understand a situation and are itching 

to get back to covering Donald Trump. The only game that Turkish President RecepTayyipErdogan is 

actually interested in changing is the political one that he has been uncharacteristically losing since 

mid-June when his Justice and Development Party (AKP) lost the parliamentary majority it has held 

since November 2002. Erdogan‘s military actions against the self-proclaimed Islamic State are best 

understood as one part a desperate, highly complex attempt by Erdogan to win back the power he 

lost. If his plan fails, the risky multi-front war Erdogan has just launched may become his undo-

ing.It‘s hard to believe that Erdogan took a fresh look at what was happening in Syria and Iraq and 

came to the conclusion that joining the American-led fight against the Islamic State was in Turkey‘s 
national interest. The prevailing theory among Turkey watchers instead is this: Ankara agreed to fight 

against the Islamic State so America would allow it to attack the Kurds (who are also at war with 

ISIL) and thereby improve the AKP‘s political prospects in parliamentary elections that will be 
scheduled for the fall. This may sound like Turkey geeks inside the Beltway have watched ―Wag the 
Dog‖ one too many times, but the rationale and rationality of Erdogan‘s moves are hard to dispute. 

Turkey will take "all measures" under international law if the Iraqi Kurdish independence refer-

endum being held on Monday generates threats to Turkey's national security, the Turkish Foreign 

Ministry said.The ministry issued the statement as voting started in northern Iraq in a referendum or-

ganised by the Kurdistan Regional Government (KRG), despite regional and international fears that it 

will fuel instability and violence across the Middle East.Turkey's foreign ministry said it did not rec-

ognise the referendum and would view its outcome as null and void, adding that the KRG was threat-

ening the peace and stability of Iraq and the whole region.It warned of the possibility of "radical ele-

ments and terrorists" engaging in acts which target national security in the aftermath of the referen-

dum."We stress again that we will take all measures arising from international law and the Turkish 

parliament's authority in the face of every kind of threat to our national security in Iraq generally," the 

ministry said.In a separate travel warning, the ministry said it strongly recommended that Turkish cit-

izens in the Iraqi Kurdish provinces of Dohuk, Erbil and Sulaimaniya should leave as soon as possi-

ble if they are not obliged to stay. 

President RecepTayyipErdogan Wednesday dismissed NATO allies‘ concern over Turkey‘s deal 
to buy a missile defense system from Russia and said Ankara would continue to take the security 

measures it thought right. Turkey, whose relations with its allies have frayed in recent months, said it 
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opted for the S-400 because Western companies had offered no ―financially effective‖ alternative. 
But NATO officials have voiced disquiet over the purchase of missiles incompatible with alliance 

systems.―They went crazy because we made the S-400 agreement. What were we supposed to do, 

wait for you? We are taking and will take all our measures on the security front,‖ Erdogan said in a 

speech in Ankara.Turkey, with the second-largest army in the alliance, has enormous strategic im-

portance for NATO, abutting as it does Syria, Iraq and Iran. But the relationship has become frac-

tious.Erdogan has been infuriated by Washington‘s support for Kurdish YPG fighters in the battle 

against Daesh (ISIS) in Syria. Turkey sees the YPG as an extension of the militant Kurdistan Workers 

Party (PKK), which has waged a three-decade insurgency in Turkey‘s largely Kurdish southeast.The 
Pentagon said it had expressed concerns to Ankara about the Russian purchase.―A NATO interopera-

ble missile defense system remains the best option to defend Turkey from the full range of threats in 

its region,‖ spokesman Johnny Michael said in a statement.Germany has said it would restrict some 

arms sales to Turkey, reflecting the diplomatic strain over a security crackdown in Turkey following 

a failed military coup last year.Berlin had sought to freeze major arms sales, but scaled that back after 

Turkey said that would harm the joint fight against Daesh.Berlin has criticized mass arrests that fol-

lowed the failed coup and demanded the release of around a dozen German or Turkish-German citi-

zens arrested in recent months.Turkey originally awarded a $3.4 billion contract for the system to 

China in 2013, but canceled that two years later, saying it would concentrate on developing a defense 

system domestically.It later began talks with Russia, and in July Erdogan said the deal had been 

signed, although negotiations appear to have been drawn out over financing.Turkish media quoted 

Erdogan this week as saying he and Russian President Vladimir Putin were determined that the 

agreement should proceed. 

In addition to Turkey‘s bilateral and multilateral relations developed in order to establish more 

active mechanisms in fight against terrorism, Turkey has taken a more active position on various in-

ternational platforms. Turkey has actively supported UN Global Counter-Terrorism Strategy which 

was adopted in 2006 and helped to define a common strategy and an operational framework in fight 

against terrorism regardless of its aims. In this context, it can be said that Turkey has been actively 

participated in global counter-terrorism by being a part of all the UN counter-terrorism instruments. 

 In conclusion,The West should stand by Turkey in this fight.Both the EU and the UK recognizes 

the PKK as a terrorist organization. However, that is not enough. Turkey‘s western allies should take 
action and stand with Turkey to deter terrorism in Anatolia. Europe's security begins in Turkey, and 

any instability in Anatolia may affect the west directly. The EU's demands on Turkey to change its 

laws to combat terrorism is redundant for now. Because Turkey is fighting against multiple terrorist 

groups now, and the most of the terrorist incidents happen in the major cities where millions of civil-

ians live. As long as there is no any 'silver bullet' to prevent terrorism and insecurity in our cities, the 

EU should not interfere with our methods to combat terrorism. Furthermore, the PKK must be de-

prived of canvassing and lobbying in European countries. Turkey deserves empathy as one of the 

most important allies of the western countries. 
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TÜRKĠYƏNĠN BEYNƏLXALQ MÜNASĠBƏTLƏR SĠSTEMĠNDƏ YERĠ VƏ ROLU 

 

Məqalədə Türkiyə Cümhuriyyətinin beynəlxalq sistemdə rolu nəzərdən keçirilir. Bunun üçün 
onun geosiyasi vəziyyəti, iqtisadi potensialı və bu sahədə həyata keçirilən islahatlar, hərbi gücü 
dəyərləndirilir. Bildiyimiz kimi Asiya, Afrika və Avropanın kəsişməsində yerləşən, Aralıq, Qara və 
Egey dənizləri ilə əhatə olunan, Bosfor və Dardanel boğazlarına sahib olan Türkiyə strateji cəhətdən 
əlverişli mövqeyə malikdir. O, təbii resurslarla zəngin olan Yaxın Şərq və bu resurslara ehtiyacı olan 
Avropa arasında yerləşir və bu resursların Avropaya nəqlində tranzit cəhətdən mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Həmçinin, Türkiyədə baş verən iqtisadi inkişaf da onun beynəlxalq aləmdə rolunun 
güclənməsinə səbəb olmuşdur. Bütövlükdə, Türkiyənin regional və beynəlxalq sistemdə rolunun 
güclənməsi bir sıra səbəblərlə bağlıdır. I Onun iqtisadi gücünün artması. II Türkiyənin xarici 
siyasətində əsaslı dəyişikliklərin baş verməsi. III Geostrateji mövqe. Türkiyənin əlverişli geostrateji 
mövqeyi, əsas enerji və ticarət yollarının üstündə yerləşməsi onun təsir və nüfuzunu artırır. Düzdür, 
bu gün Türkiyə Cümhuriyyəti beynəlxalq proseslərdə aktiv şəkildə iştirak edir və onlara təsir 
göstərmək potensialına malikdir. Lakin biz onu dünya düzənində dəyişikliklər edə biləcək və beynəlx-

alq aləmdə prosesləri idarə edə biləcək güc kimi qəbul edə bilmərik. 
Açar sözlər: Türkiyə, geosiyasət, iqtisadi və hərbi potensial, insan faktoru, regional güc 
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THE PLACE AND ROLE OF TURKEY IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL 

RELATIONS 

 

The article depicts the role of the Republic of Turkey in the international system. For this, its ge-

opolitical situation, economic potential and the reforms implemented in this field, the military 

strength are valued in the article. As we know, Turkey, located at the intersection of Asia, Africa and 

Europe, surrounded by the Mediterranean, Black Sea and Aegean seas, with the straits of Bosphorus 

and Dardanelles, has a strategically favorable position. It is located between Middle East rich with 

natural resources and Europe which needs these resources, and has the transit importance in the 

transportation of these resources to Europe. Also, the economic development in Turkey caused to the 

strengthening of its role in the international arena. In general, the strengthening of Turkey's role in 

the regional and international systems is due to several reasons. I Its increased economic power. II 

Major changes in Turkey's foreign policy. III Geostrategic position. The favorable geostrategic posi-

tion of Turkey, its location on the key energy and trade routes increases its influence and reputation. 

It is true that, today the Republic of Turkey is actively involved in international processes and has the 

potential to influence them. But we can not accept it as a force capable of making changes in the 

world order and managing processes in the international arena. 

Key words: Turkey, geopolitics, economic and military potential, regional power 

 

Geosiyasi xarakteristika vacib element olduğu üçün Türkiyə xarici siyasət nümayəndələri xarici 
siyasəti müəyyənləĢdirərkən bu amili nəzərə alır ki, bu da Türkiyənin strateji cəhətdən əhəmiyyətli 
mövqedə yerləĢməsi ilə bağlıdır. 

Geosiyasi amil ölkələrarası əlaqələri analiz etmək üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir, lakin onun 
məzmunu həm nəzərdən keçirdiyimiz ölkə, həm də onun digər ölkələrlə əlaqəsinin xarakterindən 
asılıdır. 

Düzdür, gosiyasət bütün daxili və xarici siyasət strategiyalarının müəyyənləĢdirilməsində iĢtirak 
edən amil olmur. Lakin ölkə öz geosiyasi vəziyyətinə əsasən siyasətini müəyyənləĢdirir. Ölkənin ge-

osiyasi üstünlük və zəiflərini nəzərə alır. 
Kolin Flintə görə ölkələrin dünyaya münasibətdə meyl etdiyi istiqamət geosiyasi kodeks adlanır. 

Flintə görə bu kodeksdə 5 amil mövcuddur. 
1) ölkənin cari və potensial müttəfiqləri kimdir. 
2) ölkənin cari və potensial düĢmənləri kimdir. 
3) müttəfiqləri necə qoruyub saxlamalı. 
4) düĢmənlərə və təhlükələrə qarĢı necə mübarizə aparmalı. 
5) ölkə ictimaiyyəti və qlobal səviyyədə bu dörd amili necə əsaslandırmalı. 
Hər bir ölkə üçün ilk növbədə qonĢuluq amili, qonĢu ölkələrin xarakteri vacibdir. Müttəfiqləri 

iqtisadi, mədəni, hərbi, təhsil əlaqələri ilə saxlamaq olar. DüĢmənlərə qarĢı isə hərbi və qeyri-hərbi 
(sanksiyalar, boykot, diplomatiya) metodlardan istifadə etmək olar (7, s:3). 

Türkiyənin geostrateji mövqeyinin üstün və zəif cəhətləri mövcuddur. Üstünlüklər ondan 
ibarətdir ki, Asiya, Afrika və Avropanın kəsiĢməsində yerləĢən, Aralıq, Qara və Egey dənizləri ilə 
əhatə olunan, Bosfor və Dardanel boğazlarına sahib olan Türkiyə strateji cəhətdən əlveriĢli mövqeyə 
malikdir. O, təbii resurslarla zəngin olan Yaxın ġərq və bu resurslara ehtiyacı olan Avropa arasında 
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yerləĢir və bu resursların Avropaya nəqlində tranzit cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hər bir 
enerji-nəqliyyat layihələri onun rolunu daha da artırır. Mənfi cəhətlər isə ondan ibarətdir ki, Türkiyə 
terrorizm, mütəĢəkkil cinayətkarlıq, miqrasiya məkanına çevrilə bilər (7, s:4). 

Türkiyənin əlveriĢli geostrateji mövqeyi onun dünya enerji siyasətində mövqeyinə də təsir 
göstərir. Belə ki, o, təbii ehtiyatlarla zəngin olan bölgələrdən enerjinin qərbə nəqlində əsas tranzit 
ölkələrdən biridir. 

Strateji nöqteyi-nəzərdən Türkiyəyə müxtəlif adlar verilmiĢdir: 1. pikdə dayanan, 2. həyati, 3. pe-

riferial, 4. mərkəzi. ġiner Aktürkə görə Türkiyənin dünya siyasətində milli maraqlarını baĢa düĢmək 
üçün 4 istiqamətə fikir vermək lazımdır: 1. Pan-Ġslamçılıq, 2. Pan-Türkçülük, 3. Qərbçilik, 4. Av-

rasiyaçılıq. Pan-Ġslamçılıq Ərəb –Ġslam ölkələrinə yönəlik siyasəti nəzərdə tutur. Pan-Türkçülük türk 
dünyasında lider rola malik olmağa əsaslanır. Qərbçilik Avropa və Atlantik strukturlarına gələcək 
inteqrasiyanı nəzərdə tutur. Avrasiyaçılıq isə Rusiya meylli oriyentasiyaya əsaslanır (2). 

Türkiyənin geostrateji əhəmiyyəti aĢağıdakı faktorlarla əlaqəlidir: 
• O, Qara dəniz regionunu stabilləĢdirir, 
• Boğazlara nəzarət edir, 
• NATO-nun cənub dayağı rolunu oynayır, 
• Bütün cənub-Ģərqi ərazidə Rusiyanı balanslaĢdırır, 
• O, regionda yeni müstəqillik qazanmıĢ ölkələr üçün model rolunu oynayır və onların dünya 

birliyinə inteqrasiyasına kömək edir, 
• Xəzər hövzəsi və Mərkəzi Asiya ilə Qərb dünyasının enerji əlaqələrinin qurulmasında vacib 

rol oynayır, 
• Balkan və Yaxın ġərq məsələlərində həyati əhəmiyyət kəsb edən ölkə rolunu oynayır (8). 
Türkiyənin Osmanlı imperiyası kimi tarixi bir mirasa sahib olması onun Soyuq müharibədən son-

ra Balkanlarda, Qafqazda aktiv xarici siyasət yürütməsinə yol açmıĢdır (1, s:22). 
Türkiyənin gənc və artan əhaliyə malik olması da onun mühüm güc faktorlarından biridir. 
Ölkənin tarix, əhali, mədəniyyət, coğrafiya kimi sabit imkanları ilə yanaĢı, iqtisadi, texnoloji və 

hərbi bacarıqları kimi potensial imkanları da vardır. Bu imkanlardan xarici siyasətdə səmərəli istifadə 
dövlətin beynəlxalq münasibətlər sistemində nüfuzunun artmasına səbəb olar (1, s:24). 

Ölkənin nüfuzunun artmasına səbəb olan əsas amillərdən biri də texnoloji inkiĢafdır. Buna görə 
də dövlətlər texnoloji üstünlüyə səy göstərirlər. Bir ölkənin sabit (tarixi, coğrafi, demoqrafik və 
mədəni) ünsürlər və dəyiĢkən (texnoloji, iqtisadi, hərbi imkanlar) ünsürləri çox üstünlük qazanmağa 
imkan versə də, siyasi iradə, strateji zehniyyət və strateji planlamanın yüksək səviyyədə olmaması on-

ların daha irəli getməsinə mane olar. 
Ġnsan faktoru, ümumiyyətlə, dövlətin roluna təsir edən mühüm cəhətlərdən biridir. Belə ki, biz 

tarix və coğrafiyamızı dəyiĢdirə bilmərik. Amma keyfiyyətli insan faktoru bu ünsürlərdən yaxĢı isti-
fadə edib dövlətin gücünü artırar. Keyfiyyətsiz insan faktoru isə əksinə həmin gücü zəiflədər. 
Həmçinin, iqtisadi, hərbi və texnoloji inkiĢaf da insan amilindən asılıdır (1, s:35). 

Qeyd edək ki, Türkiyə xarici siyasi məqsədlərinə aĢağıdakılar aiddir: 1) təhlükəsizliyə mane ol-

madan mülki azadlıqları gücləndirmək, 2) qonĢularla sıfır problem siyasəti yürütmək, 3) qonĢu re-

gionlarla əlaqələri inkiĢaf etdirmək, 4) çox ölçülü siyasətə sadiq qalmaq, 5) ritmik siyasət icra etmək 
(yəni dünyanın istənilən yerində problem olsa, Türkiyə də həmin məsələ ilə bağlı öz sözünü demək 
iqtidarına malik olmalıdır). Bütövlükdə, Türkiyə mərkəzi dövlətdən qlobal gücə çevrilməlidir (7, s:5). 

Türkiyə xarici siyasətinin əsas prinsiplərindən biri Qərbə oriyentasiyasıdır. M.K.Atatürk Türkiyə 
Cümhuriyyətini yaradarkən qərb dəyərlərini, qərb strukturlarına inteqrasiyasını, bir sözlə, 
qərbləĢməni vacib elementlərdən biri hesab etmiĢdi. Ġkinci element tarixin roludur. Üçüncü element 
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təhlükəsizlik və təhlükəsizlik yönümlü xarici siyasətin olmasıdır (4). 
Strateji cəhətdən əlveriĢli mövqedə yerləĢən Türkiyə bir sıra mühüm məsələlərdə ABġ üçün 

əhəmiyyət kəsb edir. Ġraq məsələsinin həlli, Yaxın ġərqdə təhlükəsizlik, Suriya, Ġran, ərəb-müsəlman 
dünyasında təsir, Ġran və Ġraqa KQS-nin yayılmasının qarĢısını almaq, Mərkəzi Asiya və Cənubi 
Qafqazda təsir, Mərkəzi Asiyada Rusiya və Çinin güclərinin balanslaĢdırılması kimi məsələlərdə 
ABġ-ın Türkiyəyə ehtiyacı vardır (7, s:5). 

Xarici ĠĢlər Ġdarəsinin eksperti Steven A.Kuk bildirmiĢdir ki, Obama administrasiyası Türkiyəni 
təkcə geostrateji nöqteyi-nəzərdən qiymətləndirmir, həmçinin, onu Yaxın ġərqdə potensial tərəfdaĢ 
hesab edir. Bu gün Türkiyə Qafqaz, Balkan, Yaxın ġərqdə aktiv siyasət yürüdür. Qeyd edək ki, 
Beynəlxalq Strateji AraĢdırmalar TəĢkilatı belə hesab edir ki, Türkiyə hələ də regional lider hesab 
edilə bilməz. Çünki, bunun üçün iqtisadi, diplomatik, təĢkilati bacarıqdan əlavə hərbi güc də lazımdır. 
Yaxın ġərq ölkələri Türkiyəyə model ölkə kimi yanaĢsalar da, bu, onun siyasi sisteminə görə deyil, 
iqtisadi inkiĢafına görədir. 

Türkiyə apardığı siyasətə əsasən müxtəlif adlar qazanıb: ―tarixi böyük qardaĢ‖, ―regionun lideri‖, 
―müsəlman azlıqların müdafiəçisi‖. 

Tarixi böyük qardaĢ roluna baxsaq, bunu onun Qafqaz, Yaxın ġərq və Balkan regionundakı 
mövqeyi ilə nəzərdən keçirmək olar. Türkiyənin bu regionlarda artan nüfuzunu ―yeni osmançılıq‖ 
adlandırırlar və belə hesab edirlər ki, Türkiyə tarixi Osmanlı imperiyasının keçmiĢinə qayıtmaq 
istəyir. 

Regionun təbii lideri müsəlman azlıqların müdafiəçisi rolunu Türkiyənin müsəlman ölkələrinə və 
sünni qruplarına yardımı ilə əlaqələndirirlər. Ərdoğanın Suriyadakı sünni qruplarına yardımı və 2011-

ci ildə Liviyaya səfərini onun özünü xəlifə hesab etməsi ilə əlaqələndirmiĢdilər. 
Türkiyə beynəlxalq proseslərə təsir göstərə bilən mühüm aktora çevrilmək istəyir. Bunun üçün o, 

addımlar da atmıĢdır. Belə ki, qonĢu ölkələrlə əlaqələri gücləndirmək üçün viza rejimini ləğv 
etmiĢdir. Ġran və eləcə də ərəb ölkələri ilə ticarət əlaqələrini gücləndirmiĢdir. Həmçinin, müxtəlif had-

isələrdə, məsələn, Ġran və beynəlxalq birlik, Suriya və Ġsrail, Pakistan və Əfqanıstan arasında 
danıĢıqlar aparılmasına səy göstərmiĢdir (9). 

Qeyd edək ki, 1990-cı illərdə xarici borcların artması, büdcə kəsiri, yüksək inflyasiya nəticəsində 
iqtisadiyyat daxili və xarici təsirlərə qarĢı çox zəif idi. 2002-ci ildə Ədalət və ĠnkiĢaf  Partiyasının ha-

kimiyyətə gəlməsi ilə siyasət, iqtisadiyyat və digər sahələrdə islahatlar aparılmaqla ―Yeni Türkiyə‖ 
konsepsiyasına uyğun siyasət yürüdülür (3, s:115). 

2001-ci il dünya iqtisadi böhranından sonra dünya bazarlarından inkiĢaf edən ölkələrə kapital 
artmağa baĢlayır. Türkiyə də belə ölkələrdən biri idi. Nəticədə, məhsul və xidmətlərin ixracı artmaqla 
bərabər, sağlam daxili tələb mühiti də formalaĢır və Türkiyənin iqtisadiyyatı sürətlə güclənməyə 
baĢlayır. Nəticədə, Türkiyə 2011-ci ildə Çindən sonra (9,2%-lik artım) 8,5%-lik illik artımla dünya 
iqtisadiyyatının sürətlə inkiĢaf edən II ölkəsi olmuĢdur (3, s:117). 

XXI əsrin əvvəllərində neftin qiymətinin qalxması ilə dövlətlər neftlə zəngin olan bölgələr 
uğrunda mübarizə baĢlayır. Türkiyə Yaxın ġərq, Rusiya, Xəzər hövzəsi ölkələri ilə həmsərhəd 
olmaqla dünya neft və təbii qaz ehtiyatlarının 70%-nin cəmləĢdiyi bölgəyə qonĢu olmaqla mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Həmçinin, Türkiyə beynəlxalq su yollarının üzərində yerləĢir. Hər iki faktor 
onun dünya enerji ehtiyatlarının nəqlində vacib rol oynamasına müsbət təsir göstərir  (5, s:97). 

Türkiyənin ümumi enerji təminatı aĢağıdakılardan ibarətdir: neft – 38%, təbii qaz – 23%, kömür 
– 27%, bərpa olunan enerji – 7%. Türkiyənin ən çox enerji istehlak edən sahələri sənaye (45%), 
yaĢayıĢ sektoru (31%), nəqliyyat sferasıdır (19%). 

Türkiyə parlamenti 2001-ci ildə enerji sferasının liberallaĢmasına dair qərar qəbul etmiĢdir. 
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Məqsəd hökumətin bu sferada monopoliyasına son qoymaq və özəlləĢdirməni sürətləndirmək idi. 
Türkiyə iqtisadiyyatının güclü tərəfləri: cavan və çoxsaylı əhali, investisiya cəlb olunmasına dair 

islahatlar, turizm, sənayenin vacib sahələri. Ġmkanlar: əhali və iĢçi qüvvəsi artımı, uzunmüddətli 
iqtisadi inkiĢaf layihələri, bazar potensialı, vergi və sosial təhlükəsizlik islahatları, infrastruktur 
layihələri, enerji və nəqliyyat üçün əlveriĢli geostrateji mövqeyi, özəlləĢdirmə prosesləri. 

Ġqtisadiyyatın zəif tərəfləri: cari hesab defisiti, iĢsizlik, dar vergi bazası, struktur islahatların 
çatıĢmazlığı, inflyasiya, xarici enerjidən asılılıq, yüksək elektrik qiymətləri, regional qeyri-
bərabərlikdir. Hədələr: lirənin devalyasiyası, hakimiyyət mübarizəsi, daxili enerji böhranıdır. 

Türkiyənin hərbi büdcəsi ÜDM-nin 5%-ni təĢkil edir. 1996-cı ildə Türkiyə 2030-cu ilə kimi hərbi 
büdcəsi 150 mlrd.ABġ dolları səviyyəsində təsdiqləmiĢdir (12, s:25). 

Bəzi mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, Türkiyədə hərbi xərclər həddən artıq çoxdur. Bu isə 
iqtisadi və sosial rifahın artmasına mane olur. Ona görə də hərbi xərclər azalmalı, hərbi sferanın rolu 
zəifləməlidir (6, s:30-31). 

Türkiyənin inkiĢafında əsas faktorlardan biri iqtisadi irəliləyiĢ olmuĢdur. Türkiyə milli iqtisadiy-

yatı Avropada 6-cı yerdə dayanır. Türkiyə iqtisadiyyatı sürətlə inkiĢaf edir. 90-cı illərdə kənd 
təsərrüfatı sahəsi liderlik edirdisə, indi ÜDM-də 60%-lik payla I yeri xidmət sahəsi tutur. Sənaye 
30%-lik payla II yerdə dayanır. Kənd təsərrüfatı sahəsi isə iqtisadiyyatda 10%-lə III yerdə dayanır. 
AKP-nin hakimiyyətə gəlməsi ilə iqtisadi (özəlləĢdirmə, liberallaĢdırma), siyasi və sosial sferalarda 
(söz azadlığı, mətbuat azadlığının inkiĢafı, ölüm cəzasının ləğvi, milli təhlükəsizlik Ģurasında is-

lahatlar, hərbi sferanın hakimiyyətinin məhdudlaĢdırılması, AĠ standartlarına uyğun olaraq mülki və 
cinayət hüququnun təkmilləĢdirilməsi və s.) çoxsaylı islahatlar həyata keçirilmiĢdir (14). 

Türkiyənin əmək bazarı onun iqtisadiyyatının inkiĢafına təsir göstərmək qabiliyyətinə malikdir. 
Belə hesab edilir ki, 2040-cı ilə kimi əhali 90 milyona qədər artacaq. ÜDM-nin göstəricisinə görə Tü-
rkiyənin 2040-cı ilə kimi 12-ci yerdə dayanacağı proqnozlaĢdırılır. Qeyd edək ki, Türkiyədə qida 
sənayesi, kənd təsərrüfatı və xidmət sahəsi, alternativ enerji, avtomobil istehsalı və turizm sahələrinin 
potensial beynəlxalq inkiĢafı mümkündür (16). 

2016-cı ildə Dünya Bankının məlumatında qeyd olunmuĢdur ki, Türkiyənin əhalisi 78,6 milyon 
nəfər, ÜDM-si 856 milyard dollar, adambaĢına düĢən ÜDM isə 10807 dollar olmuĢdur (11). 

Türkiyə iqtisadiyyatına nəzər saldıqda qeyd etmək lazımdır ki, ÜDM-nin illik artımı 2014-cü ildə 
3%, 2015-ci ildə 4%, 2016-cı ildə isə 3,3% təĢkil etmiĢdir. ÜDM-nin sektorlar üzrə bölgüsündə isə 
kənd təsərrüfatı 8,6%, sənaye 7,1%, xidmət sahəsi 64,3%  paya sahibdir. 2016-cı ildə sənaye 
istehsalının artım göstəricisi 4,5%-ə bərabər olmuĢdur. ĠĢçi qüvvəsi isə 2016-cı ildə 30,24 milyon 
nəfər təĢkil etmiĢdir. ĠĢçi qüvvəsini sektorlar üzrə bölsək onun 25,5%-i kənd təsərrüfatı, 26,2%-i 

sənaye, 48,4%-i isə xidmət sahəsinin payına düĢür. 2016-cı ilin büdcəsinə nəzər salsaq gəlirin 184,3 
milyard dollar, xərcin 198, 8 milyard dollar olduğunu görərik. Ġnflyasiya səviyyəsi isə 2015-ci ildə 
7,7%, 2016-cı ildə isə 8% təĢkil etmiĢdir. Ġxrac dəyəri 2015-ci ildə 152 milyard dollar, 2016-cı ildə 
isə 150,1 milyard dollara bərabər olmuĢdur. Əsas ixrac tərəfdaĢları isə Almaniya (9,3%), Böyük 
Britaniya (7,3%), Ġraq (5,9%), Ġtaliya (4,8%), ABġ (4,5%), Fransadır (4,1%). Ġdxal dəyəri isə 2015-ci 

ildə 200,1 milyard dollar, 2016-cı ildə 197,8 milyard dollar təĢkil etmiĢdir. Əsas idxal tərəfdaĢları Çin 
(12%), Almaniya (10,3%), Rusiya (9,9%), ABġ (5,4%), Ġtaliyadır (5,1%). Hərbi xərclər isə büdcənin 
2011-ci ildə 2,28%-ni, 2012-ci ildə 2,31%-ni, 2013-cü ildə 2,39%-ni, 2014-cü ildə 2,36%-ni, 2015-ci 

ildə isə 2,1%-ni təĢkil etmiĢdir (10). 
Türkiyənin regional və beynəlxalq təhlükəsizlik sistemində rolunun güclənməsi bir sıra səbəblərlə 

bağlıdır. I Onun iqtisadi gücünün artması. Bildiyimiz kimi dövlətin güclü olmasının əsas 
səbəblərindən biri onun iqtisadiyyatının güclü olmasıdır.  Nəticədə Türkiyə dünya iqtisadiyyatında 
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15-ci yer tutmaqla qonĢu ölkələrlə, həmçinin, Afrika və Uzaq ġərq ölkələri ilə iqtisadi əlaqələrini 
gücləndirir və onlara investisiya yatırır. II Türkiyənin xarici siyasətində əsaslı dəyiĢikliklərin baĢ 
verməsi. Nəticədə, Türkiyə, xüsusilə, müsəlman ölkələri üçün model ölkə rolunda çıxıĢ etməyə 
baĢlayır. Bütövlükdə, Türkiyə öz iqtisadi, siyasi və hərbi bacarıqlarına görə beynəlxalq siyasətə təsir 
göstərən aktor kimi çıxıĢ edə bilər. III Geostrateji mövqe. Türkiyənin əlveriĢli geostrateji yerləĢməsi, 
əsas enerji və ticarət yollarının üstündə yerləĢməsi, Rusiya və Ukrayna ilə dəniz sərhədlərinin olması 
da onun regional güc kimi peyda olmasına təsir göstərir. Nəticədə, o, regional konfliktlərin qaçılmaz 

aktoruna çevrilir (13). 
Ümumiyyətlə, regional gücə dair bir sıra parametrlər irəli sürülür. 1) Regional güc hesab olunan 

dövlət coğrafi, iqtisadi və siyasi-ideoloji cəhətdən sərhədlənən regionun bir hissəsidir. 2) Regionda 
aparıcı mövqeyə malik olmağa iddia edir. 3) Regionun geosiyasi bölünməsinə və siyasi-ideoloji 

təĢkilinə təsir edir. 4) Regional güc layihələrdə maddi, təĢkilat və ideoloji mənbələrlə təminatı təĢkil 
edir. 5) Ġqtisadi, siyasi və mədəni cəhətdən regionla qarĢılıqlı əlaqədədir. 6) Həqiqətən, regional 
məsələlərdə böyük təsirə malikdir. 7) Regional təhlükəsizlik gündəliyini müəyyən edir. 8) Regionda 
aparıcı dövlət kimi tanınır. 

Düzdür, regional gücə dair bir nəzəriyyə yoxdur. Lakin ümumi qəbul olunmuĢ fikirlərə əsasən 
regional güc xüsusi gücə sahib olmalıdır. Onun iqtisadi və hərbi gücündən əlavə, qeyri-maddi 

mənbələrə, yəni siyasi və sosial dəyərlər, mədəni cəlbetmə, xaricdə diplomatik reputasiyaya malik 
olması da önəmli cəhətlərdən biridir. Qeyd edək ki, regional güc, həmçinin, baĢqaları tərəfindən də 
qəbul edilməlidir. 

Regional güc və orta güc arasında dəqiq sərhədi müəyyənləĢdirmək nisbətən çətindir. Orta güc 
dedikdə böyük güc statusuna malik olmayan lakin beynəlxalq təsirə malik olan dövlətlər nəzərdə tu-

tulur. 

Regional gücün ümumi qüdrətini təĢkil edən yumĢaq güc (soft power) və sərt güc (hard power) 
kimi aspektləri vardır. Sərt güc dedikdə, əsasən hərbi güc nəzərdə tutulur. YumĢaq güc isə regional 
mübarizədə regional sosial birləĢmə, xüsusi mədəni xarizma, regionda yaxĢı imicə malik olmaq kimi 

baĢa düĢülür. 
Qeyd edək ki, regional güc öz sərhədlərini qorumalı, digər aktorların regiona müdaxiləsinə imkan 

verməməli, digər dövlətlər tərəfindən regional güc kimi tanınmalıdır. 
2010-cu ildə Türkiyə Ġordaniya, Livan və Suriya ilə ―Yaxın QonĢular Ġqtisadi və Ticarət Asso-

siasiyası ġurası‖  yaratmıĢdır. Türkiyə daha stabil, inteqrasiya olunmuĢ region üçün insanların, ticarət 
və ideyaların yayılmasının zəruriliyini vurğulayırdı. 

Regional gücün əsas göstəricilərindən biri digər ölkələr tərəfindən qəbul edilməsidir. 2010 və 
2012-ci illərdə TESEV tərəfindən aparılan ictimai sorğuda ərəb ictimaiyyətinin 60%-i Türkiyəni 
model ölkə kimi qəbul etmiĢ və ərəb dünyasının transformasiyasında Türkiyənin pozitiv roluna 
inandıqlarını bildirmiĢdilər. Türkiyə regionda öz rolunu gücləndirmək üçün yumĢaq gücdən, yəni 
tələbə mübadiləsi proqramları, televiziya veriliĢlərinin ərəb dilində yayımlanması kimi mədəni 
mübadilə metodlarından istifadə edir. 

Ġqtisadi və hərbi potensialına görə də Türkiyəni bəzən regional güc hesab edirlər. Qara və Aralıq 
dənizi regionlarında Türkiyənin bəzi ideyaları, məsələn Qafqaz Sabitlik və ƏməkdaĢlıq Platforması 
ideyası, Yaxın ġərqdə vasitəçilik etmək səyləri onun haqqında regional güc fikirləri formalaĢdıra 
bilər. Lakin Yaxın ġərqdə baĢ verən proseslər, Rusiya və ABġ-ın hadisələrdə aktiv rolu Türkiyənin 
regional güc olmadığını göstərir (17). 

Bildiyimiz kimi, ərazi, əhali, iqtisadi, hərbi potensial güc göstəricilərdir. Türkiyənin əlveriĢli geo-

strateji mövqedə yerləĢməsi, cavan və artan əhaliyə malik olması, iqtisadi və hərbi gücünün artması 
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onu beynəlxalq münasibətlər sisteminin mühüm aktoruna çevirir. Bu gün Türkiyə beynəlxalq aləmdə 
baĢ verən proseslərə aktiv Ģəkildə təsir edir və bu rolu dəyərləndirməmək olmaz. Lakin o, beynəlxalq 
prosesləri idarə edən qlobal güc hesab edilə bilməz. 
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ASĠYA-SAKĠT OKEANI  REGĠONUN  ABġ SĠYASƏTĠNDƏ ƏHƏMĠYYƏTĠ 

 

Asiya-Sakit okeanı regionunun siyasəti ABŞ-ın xarici siyasətində mühüm yer tutur. Hazırki 
məqalədə regionun əhəmiyyəti, həmçinin Asiya-Sakit okeanı regionunda amerika siyasətinin əsas 
istiqamətləri, eləcə də regionda liderlik uğrunda Çin Xalq Respublikası ilə rəqabətin  xüsusiyyətləri 
nəzərdən keçirilir. 

Açar sözlər:  Asiya-Sakit okeanı regionu,ABŞ, xarici siyasət, ABŞ-Çin əlaqələri, amerikanın 
―yenidən balanslaşdırma‖ siyasəti. 
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IMPORTANCE OF THE ASIA-PACIFIC REGION ĠN US POLĠCY 

 

The policy in the  Asia-Pacific region ,occupies an important place in the foreign policy strate-

gies of the USA,  the article considers  the main directions of the American policy ,also features of 

competing USA-China  for the leadership in the region. 

Key words: Asia-Pacific region ,USA, foreign policy, American-Chinese  relationship, the Amer-

ican strategy of "rebalancing". 
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ASIYA-SAKIT OKEAN REGIONUNDA INTEQRASIYA PROSESLƏRI 

 

Z.İsrafilovanın məqaləsi Asiya-Sakit okean regionunda inteqrasiya proseslərinin öyrənilməsi və 
analizinə həsr olunmuşdur. Müəllif Asiya-Sakit okean regionu ölkələrinin beynəlxalq əməkdaşlığı və 
onların ASEAN, Asiya-Sakit okeanı İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər regional təşkilatlar 
çərçivəsində qarşılıqlı əlaqələri barədə ümumi məlumat verir. Məqalədə həmçinin, beynəlxalq iqtisa-

di inteqrasiya proseslərinin perspektivləri və xüsusiyyətləri, o cümlədən Asiya Sakit okeanı re-

gionunun beynəlxalq aləmlə inteqrasiyası problemləri araşdırılır. 
Açar sözlər: Asiya-Sakit okeanı regionu, əməkdaşlıq, açıq regionalizm, inteqrasiya prosesləri, 

ASİƏT, ASEAN 
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INTEGRATION PROCESSES IN THE ASIA-PACIFIC REGION 

 

The article is devoted to the examination and analysis of integration processes on the Asia-

Pacific region. The author provides synthesized information on international cooperation of the 

countries of the Asia-Pacific region and interaction within the framework of the regional organiza-

tions such as ASEAN, APEC etc. The article also examines the specifics and prospects of the econom-

ic integration in the region and the Asia-Pacific region‘s integration into the world community. 
Keywords: Asia-Pacific region, peration, ―open regionalism‖,integration, processes, APEC, 

ASEAN. 
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SYRIAN CRISIS  

 

It strated in Tunisia at the end of 2010 and soon affected a large geographical area ―Arap 
Spring‖ has created fragle structure in the Middle East. New the regional developments in the Mid-

dle East, where the parameters dominate, it has created a global geopolitical and geostrategic 

competition environment by attracting regional actors.  

This crisis, which exists in Syria, creates a problem of security in many countries, including Tur-

key. Ending violence and oppression of the regime to ensure peace in Syria should be provided. 

This article deal with Syrian crisis. 

Keywords: Arap Spring, crisis, Syiran, Turkey. 
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SURĠYA BÖHRANI 

 

2010-cu ilin sonunda Tunisdə başlayan və tezliklə bütün bir coğrafi bölgəyə təsir edən ―Ərəb 
Baharı‖ Yaxın Şərqdə parçalanan bir quruluş yaratdı. Yeni parametrlərin üstünlük təşkil etdiyi Yaxın 
Şərqdəki regional inkişaflar, regional aktorları cəlb edərək qlobal geosiyasi və geostrateji rəqabət 
mühiti yaratmışdır.  

Suriyada mövcud olan bu böhran Türkiyede daxil olmaqla bir çox ölkələrdə təhlükəsizlik prob-

lemləri yaratdı. Suriyada sülhü təmin etmək üçün rejim şiddət və zülmü sona çatdırmalıdır. 
Bu məqalə Suriya böhranından bəhs edir. 
Açar sözlər: Ərəb Baharı, böhran, Suriya, Türkiyə. 
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Since 1971, Syria has been in constant contact with the Ba'ath Party and its party ruled by the As-

sad family. Years of the Cold War Syria, which takes advantage of its political environment and cre-

ates a space for its authoritarian regime management strategy in the foreign policy following the end 

of the Cold War seeking to approach the West by changing. For this purpose, Syria, in the First Gulf 

War he supported the allied forces. Hafez Assad's death, rather than innovative and the election of 

Bashar al-Assad, who seems reformist, has created hope that relations could be rearranged; but 

George W. Bush's election to the President of the United States and his subsequent Syria aims to ex-

plain the axis of the Syrian administration itself 

cause it to isolate. In this process, Syria's connection with the international community It was es-

tablished in Turkey. But in the Middle East and North Africa an Arab spring process that broke out 

and felt in Syria, Syria's both in their relations with Turkey and their relations with the international 

community created a break. ( 5, p. 3) 

Arab Spring began in Tunisia on December 18, 2010. As a result, the head of state, which ruled 

the country since the year 1987,  Zeynalabdin bin Alî left the country and his political system col-

lapsed. 

In here have two ideas about Arab Spring: 

1) First sides thing that Arab Spring was the result of the influence of internal factors 
2) But second sides  does not accept that Arab revolutions occur only under the influence 

of internal factors 
The "Arab Spring" in North Africa and the Middle East Starting from December 2010. The rea-

son for the downturn is the unemployment, food prices rise, freedom of speech, bureaucratic barriers 

and low living standards in Arab countries. (2) In fact, one of the key pillars of the rapid expansion of 

the revolution wave is the economic problems and the mass of people living in poverty,  and I can say 

that the economic downturn and the poverty situation are considered to be extremely unfavorable for 

the establishment of democracy. Because democracy is closely linked to economic development. And 

in here i want to show some of ideas of thinker. With Hingington's words, most rich and developed 

countries are rich in the majority of democratic and democratic countries. According to him, a poor 

country is not favorable for democracy. (7) Another renowned political scientist, Francis Fukuyama, 

opposes this approach and believes that economic conditions and cultural features do not play a deci-

sive role in building democracy, Democrats need democracy. (6) This is internal factors. 

According to second sides Thus, it is assumed that the "Arab Spring" is part of the US "Greater 

Middle East Project." We know that the main purpose of the project, which is officially declared, is to 

"bring democracy to the free countries". According to US Vice President Dick Cheney, the aim of the 

Greater Middle East Project is to promote democracy in the region, to develop the region and to se-

cure peace. Former US Secretary of State K. Rice described the project as "a project that would 

change the political and economic geography of 22 countries from Morocco to the Chinese border." 

Based on these explanations, some commentators claim that the Arab Spring is justified by the fact 

that it is a process driven by a far-abroad process. (3) 

To understand the post-Arab policy, three sub-periods should be reviewed: 

1. The End of the Two Polar World and the Gulf War (1990-1991) 

2. Problems that arose after the US occupation of Iraq 

3. A regional policy formed under the influence of Arab dissatisfaction. 

The weakening of the US in the second period, which became the superpower of the world in the 

first period . So, the United States refused to re-establish a hegemony by regional states. US this peri-

od has weakened as a global and regional power, and Turkey and Iran have increased their political 



354 

 

role in the region. The only problem with Turkey's foreign policy was the violation of Israel's rela-

tions. ( 1, p.10) 

In general, the "Arab Spring" represents an important hope for the destruction of authoritarian re-

gimes in the region and for the people to live in better political, administrative and economic condi-

tions. 

As  I have noted, the Arab Spring has affected many Arab states. I think Syria is the most im-

portant place among these countries.  

The protests began on 15 March 2011, when protesters marched in the capital of Damascus  de-

manding democratic reforms and the release of political prisoners. Security forces retaliated by open-

ing fire on the protesters, and according to witnesses who spoke to the BBC, the government forces 

detained six. The protest was triggered by the arrest of a boy and his friends by the government for 

writing in graffiti, "The people want the fall of the government", in the city of Daraa A 13-year-old 

boy, Hamza , was tortured and killed. Writer and analyst Louai al-Hussein, referencing the Arab 

Spring ongoing at that time, wrote that "Syria is now on the map of countries in the region with an 

uprising".On 20 March, the protesters burned down a Ba'ath Party headquarters and "other buildings". 

The ensuing clashes claimed the lives of seven police officers  and 15 protesters. Ten days later in a 

speech, President Bashar al-Assad  blamed "foreign conspirators" pushing Israeli propaganda for the 

protests. (11) 

Although the first great conflicts lived in Humus, Dera and Damascus, they soon spread through-

out the country. Homu Siege, Baniyas Siege, Er-Restan and Siege of Siege, 2011 The battle of the 

first major city wars was the battle of the Cisr al-Shuhur battle and Hama siege. 

2012 and 2013 were the years when opposition took advantage of. The opponents have ap-

proached the center of Damascus city for a few km, they have seized a large part of Aleppo. In Hu-

mus, there were striking collisions in the city center. The northern and eastern Syria are in the hands 

of a great regime. YPG has declared autonomous cantons in Afrin, Kobani and Haseke. 

At the end of 2013 and the beginning of 2014, the foreign support of the opponents was largely 

lost and the ending regime started to progress between them. Damascus city center was taken under 

great security, Hama and Hummus were cleared from the large opposition and the Lazkiye road was 

secured. ISIS has acquired most of the northern and eastern regions. 

In 2015, the regime's progress was halted when ISIS was left out of the old power by air bom-

bardments and the opposition went to cooperation in many regions, the opponents broke the Aleppo 

encirclement, Ġdlip took the city center from the regime and cleared the Idlip countryside from the big 

regime. In September 2015 Russian air attacks began to deteriorate against the power balance, which 

was in favor of the opponents. By the end of 2015, Russia, Iran and many Shiite militias had been in-

creasing their support to the Syrian regime. The opponents have lost a lot of support from the West. 

In 2016, the regime and its allies have reclaimed many residential areas from the opposition and 

ISIS in rural Aleppo. He also captured a large part of Mount Turkmen. On this, Turkey and Saudi 

Arabia discussed the possibility of land operations, which led to international tension between Iran 

and Russia. ISIS lost many regions against the YPG in the northeastern country of Syria and against 

the Syrian opposition in the southern countryside.(12) 

In 2011, a clear geopolitical dynamic crystallized around the conflict that has persisted to date. 

This dynamic affected three levels of politics: 

• Globally, the great powers of the USA, Russia and China diverged around the crisis, with the 

EU following the USA. 

 • Regionally, Iran and Saudi Arabia took different sides and squared off against one another 
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(with Turkey, Qatar and Kuwait following Saudi) as they backed armed proxies such as Hezbollah 

(Iran), and Jabhat an-Nusra and FSA (Saudi and Qatar).  

• Nationally, a cohesive Government confronted a diffuse and contested opposition. 
The history of civil-society development in Syria meant that the 2011 crisis occurred in a civil-

society context that was underdeveloped. High State control of a limited number of organizations was 

mixed with a very fragmented but energetic tradition of local charity. 

Five main features characterized the state of civil society at the onset of the crisis: 

• The sector was overseen by highly centralized, inefficient and security-conscious 

Government control by MOSAL, which had a strong preference for party-organized 

NGOs and resisted international influence. 

• Alternative welfare models had developed nationally as a pattern of localized, 

fragmented, informal but extensive voluntary charitable associations that 

concentrated on a pity-based relief model. 

• More recently, a trend towards development professionalism had begun to emerge 

around CSR projects and a more confident middle class. 

• This NGO wave was caught and controlled by the Assad Government through the 

Syria Trust process. 

• The space and number of UN organizations and international NGOs was tightly 

limited. 

These characteristics of Syrian civil society would inevitably affect the way that large 

volumes of international humanitarian aid could be received and distributed. Finding 

impartial, neutral and independent humanitarian intermediaries was going to be hard. 

Finding direct traction with local community-based organizations (CBOs) was going to take time 

and involve the difficult task of bypassing Government control. (14) 

 In general, this crisis led to the formation of three main groups in Syria.  

 The Syrian National Council (SNC)  

The SNC was formally created in Turkey in October 2011 by a range of mostly exile activists. It 

includes many members of the Muslim Brotherhood movement and it is dominated by the Sunni 

community. The SNC serves as a contact point for the international community, but it struggles with 

the internal disunity and a lack of efficiency. It advocates for an international military intervention, 

which leads some Syrians in the country to suspect the SNC as a tool of the foreign regional powers  . 

On the other hand, some protest groups have put aside their differences and respect the SNC. (9)  

 

 National Coordination Body for Democratic Change (NCB)  

The NCB is sometimes referred to as The National Coordination Committee for Democratic 

Change (NCC). It is based on an opposition bloc inside Syria and includes many long-term dissidents, 

who are allegedly afraid of Islamists within the SNC . Unlike SNC, the NCB is willing to negotiate 

with Assad‘s regime, opposes foreign military intervention and communicates with Russia. (10) 

 Free Syrian Army (FSA)  

Thousands of Sunni soldiers have deserted the army since the uprising began (up to 60.000 by 

March 2012, according to the Turkish government data). These soldiers are mostly light-armed and 

trained on elementary level, as the core of the regime‘s high-ranking and well-trained military offi-

cials are from the Alawite religious group. Some of those deserters create the core of the FSA, which 

resorted to arms in its fight against the current regime. Although its leader Riyad al-Asaad (not relat-
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ed to the president) claims he‘s got around 40.000 men directly under his command, it is likely that 
the number is not even a half of this figure (valid estimates are not available). The FSA and the SNC 

cooperate together on some issues. In addition, there are also thousands of armed opposition fighters 

not directly associated with the FSA. 

 

Regional Impact and Refugee Flows 

1. In Lebanon, the first Syrian civilians to arrive were escaping from Government repres-
sion in the Homs region and crossed the border in the remote territories of Wadi Khaled in 
April 2011. Since then, Syrians from various embattled regions have entered Lebanon. Now 
over a million people, they represent the biggest refugee presence in a neighbouring country. 
This huge number of refugees weighs significantly on Lebanon‘s already fragile social and 
sectarian balance. Lebanon‘s engagement with the crisis is further stressed by the military in-
volvement of the Sunni and Shia militias inside Syria. By April 2014, the majority of Syrian 
refugees (360,000) were hosted in the Bekaa valley, with 262,000 in the north, 277,000 in 
Greater Beirut and 124,000 in the south. 

2. Turkey still hosts the second largest community of Syrian refugees. Some 722,000 ref-
ugees have fled to the southern regions of Hatay, Kilis, Gaziantep, Sanliurfa and Mardin since 
autumn 2011. They are spread between over 20 official camps (34 per cent) and different ur-
ban locations (66 per cent). There has been a 27 per cent increase in the registered noncamp 
population since the beginning of 2014. This is due to the introduction of mobile registration 
units deployed in the field since the beginning of the year. 

3. In Iraq, Syrian refugees arrived at the beginning of 2012. The majority of the 220,000 
registered refugees come from Kurdish-dominated areas close to the border with the autono-
mous province of Iraqi Kurdistan. Here, they live in nine camps (43 per cent) and different ur-
ban locations (57 per cent), with most in the northern regions of Dohuk, Erbil and Sulei-
maniya. A small percentage (7 per cent) is in the western Sunni-dominated alAnbar regions. 

 

 

In general many steps have been taken and plans have been set up to solve the Syrian crisis. The 

most important of these was the Kofi Annan‘s Plan. The most notable international attempt to bring 

peace to Syria was Kofi Annan‘s Plan. 
Kofi Annan, as a special envoy of the UN and Arab League, proposed to Bashar al-Assad a plan 

for a ceasefire that should have been respected by all sides at once in March 2012. Although Bashar 

had accepted it, he never fulfilled it practically, as he demanded written guarantees from the opposi-

tion protesters. The FSA refused to give any guarantee to the government at all. Kofi Annan resigned 

as the envoy for Syria in August 2012 because of the lack of unity in the UNSC and reluctance of the 

two sides to the conflict to end the violence. (13) 

There is no doubt that Syria is the center of conflict and reconciliation with all the interested 

forces in the Middle East. Syria has a special significance for every state. There are several reasons 

for sharply breaking Turkey-Syria relations as regional power. Thus, Syria, which has a border and 

territorial problem with all its neighbors, has tense relations with Turkey in this regard in the Arab 

Spring. Syria, which always claims that Hatay belongs to it, has further aggravated this claim and, 

therefore, worsened its relations with Turkey. Another factor that strains relations between the two 

countries is water policy. Control of the Euphrates River via HES and water reservoir built on Turkey 

has always been a concern to Syria. This, of course, has always been in the spotlight of Iran, and ul-
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timately led to Syria's cooperation with Iran, Russia and other countries. 

In the end, I would like to note that these processes in the region have brought a great deal of new 

states. It also worsens the situation by claiming that some small states are leaders in the region. (eg 

Qatar) 

Behind the ongoing disaster, there is no other way to wait for the defeat of the Assad regime. 

Then the country may fall into disobedience to its religious and ethnic identity. It does not exclude 

that this process will affect countries such as Iraq, Lebanon and Jordan. In other words, the Middle 

East may fall into new contradictions. However, it is difficult to say that there will be no adverse ef-

fects on adjacent areas. 
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 TURKEY’S COUNTER TERRORISM OPERATIONS 

 

  Terrorism is not new and even though it has been used since the early times of recorded histo-

ry, it can be relatively hard to define terrorism. Terrorism has been described variously as both a tac-

tic and strategy; a crime and a holy duty; a justified reaction to oppression and an inexcusable abom-

ination. 

 Over the past two decades, terrorism has exacted an enormous toll on the Republic of Turkey, a 

secular democracy with a 99.8% Muslim population. From 1984 to 2000, an estimated 30,000 to 

35,000 Turkish citizens were killed by a nearly continuous stream of terrorism-related events. This 

article deal with Turkey‘s counter terrorism operations. 
  Keywords:  Terror, counter-terror, strategy, Turkey. 
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TÜRKIYƏNĠN TERRORĠZĠMLƏ MÜBARĠZƏ  SĠYASƏTĠ 

 

Terrorizm yeni bir ifade deyildir hetta bu anlayış qeyd edilen tarixin ilkin vaxtlarından istifadə 
olunub, həmçinin terrorizmi müəyyənləşdirmək nisbətən çətindir. Terrorizm taktik və strategiya, ci-
nayət və müqəddəs bir vəzifə və ya təzyiq və ədalətsiz əzabın haqlı bir reaksiyası kimi təsvir 
edilmişdir.  

Ötən 20 il ərzində əhalisinin 99,8 faizini müsəlmanlar təşkil edən Türkiyə Respubilkasına teror 
böyük bir zərər yetirdi. 1984 cü ildən 2000 ci ilə qədər təxminən 30000-35000 Türk vətəndaşı  terror-

la əlaqəli hadisələr nəticəsində öldürüldü.  
Bu məqalə Türkiyənin terorla mübarizə siyasətindən bəhs edir. 
Açar sözlər: Terror, terrorla mübarizə, strategiya, Türkiyə. 
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There are two characteristics that differentiate terror in the second half of the 20th century from 

the terror types that have damaged the world before . One of them is that terror has been predomi-

nantly used by separatists and extremists or by political movements. The second characteristic is that 

terror holds a place as an intervention method on the international arena by enabling countries to in-

tervene in the internal affairs of another country. Terrorism is a strategy that may be used by individ-

uals, groups or states for different purposes. In other words, terrorism is the use, or threat of use, of 

violence by an individual or a group, whether acting for or in opposition to established authority, 

when such action is designed to create extreme anxiety and/or fear-inducing effects in a target group 

larger than the immediate victims with purpose of coercing that group into acceding to the political 

demands of the perpetrators.  As Mao states, every war has its own special conditions and success re-

quires a strategy that is in accordance with these conditions (8).  

In modern time Terrorists are very likely to try to carry out attacks in Turkey. Because Turkey is 

one of the most popular country in the world. A number of terrorist groups are active. Since 2015 

there has been an increase in PKK (Kurdish separatist) terrorist activity in south-east Turkey. There 

have been a number of attacks by other groups including suicide attacks by Daesh (formerly referred 

to as ISIS), attacks by the far left DHKP(C) and the Kurdish separatist group TAK, including in cities 

such as Ankara and Istanbul. Terrorist groups, including Daesh and the TAK, have publicly threat-

ened to attack tourist sites in Turkey. 

If we speak about terrorism attack I want to show some terror incident in Turkey  

For example:  

On 1 January 2017, there was an attack on the Reina nightclub in Ortakoy, Istanbul; 39 people 

were killed and 69 injured. 

On 10 December 2016, a car bomb exploded near the Besiktas football stadium in the 

Macka/Dolmabahce area of Istanbul. 44 people, mostly police officers, were killed, and over 150 in-

jured. 

On 24 November 2016, a bomb exploded near the Governor‘s office in Adana. 2 people were 
killed and 21 injured. 

On 14 October 2016, a rocket attack took place on the outskirts of Antalya towards Kemer; no 

casualties were reported. Separately on 14 October 2016, attacks also took place against the Turkish 

military in Hakkari, Diyarbakir, Van and Adiyaman resulting in 13 injuries to service personnel (16) 

The worst thing is that people are killed with these terror events. 

But have domestic presence in the south east of  Turkey here include Van, Bitlis, Mus, Batman, 

Erzincan, Diyarbakr regions. Yes in 2012 Turkey began talks with PKK. We can called this situation 

ceasefire but this situation continued until 2015. On 25 July 2015 ceasefire ended, PKK killed 2 

Turkish police officers.  

This is process within Turkey. Other sides there is some terror groups in foreign countries. These 

terror groups create big threat against Turkey. In here basically we need to touch ISIL, DAES, ISID, 

DAESH . Here create one question  

Which recognition is available? ISIL, DAES, ISID, DAESH. 

While President Recep Tayyip Erdogan used the DAEġ address for the terrorist organization ISIS 
(DAEġ), the European media uses DAESH, US ISIS-ISIL and the terrorist organization ISIS itself. 

(17) 

The Islamic State is one of the most lethal and successful jihadist groups in modern history, sur-

passing even al-Qaeda. Thousands of its followers have marched across Syria and Iraq, subjugating 

millions, enslaving women, beheading captives, and daring anyone to stop them. Thousands more 
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have spread terror beyond the Middle East under the Islamic State's black flag. 

How did the Islamic State attract so many followers and conquer so much land? By being more 

ruthless, more apocalyptic, and more devoted to state-building than its competitors. The shrewd lead-

ers of the Islamic State combined two of the most powerful yet contradictory ideas in Islam-the return 

of the Islamic Empire and the end of the world-into a mission and a message that shapes its strategy 

and inspires its army of zealous fighters. (6, p. 5) 

 Turkey claims to have been the first country which designated ISIS as a terrorist organization. 

Here create one question WHY?  Because Turkey faced one of the highest number of ISIS attacks 

among European countries. Ever since the formal founding of ISIS from its Islamist predecessor 

groups in June 2014, Turkey has faced numerous allegations of collaboration with and support for 

ISIS in international media. Turkish opposition commentators and politicians in September 2014 

again accused their government of implicitly supporting and funding ISIS, pointing to Turkey's deci-

sion to not allow the United States Air Force to use the highly strategic Ġncirlik Air Base for their mil-

itary intervention against ISIL. ( 18) 

In addition to ISIS and the PKK, Islamic extremist groups reportedly operating in Turkey include 

al-Qaeda, Turkish Hezbollah (separate from Lebanese Hezbollah), the Muslim Brotherhood, and 

Hamas. A far-left terror group called the Revolutionary People‘s Liberation Party/Front (DHKP/C) 
has targeted U.S. interests in Turkey in its mission to topple the Turkish government and erect a 

Marxist state. 

According to Andrey Makarychev, states can respond to terrorism in three different ways: politi-

cal, criminal, or clinical. In the political sphere, the state defines the terrorists as an enemy, an act 

which justifies extremely aggressive response. In the criminal sphere, the state can try to deprive the 

terrorists of their political standing and paint as mere criminals who have no legitimate or just goals. 

With a clinical response, the state labels the terrorists abnormal and deviants, identifying them as 

people who need medical treatment. Asymmetric threats focus on the differeneces between terrorists 

and states in terms of resources, strategies, and tactics. Looking in particular at the three approaches 

defined above, the terrorists always try to present their actions in a political framework, while the 

state can attempt to politicize, de-politicize, criminalize, or medicalize the terrorists. 

Although Turkey has faced brutal urban and rural terrorism for a long time, it has managed to 

preserve its western-style parliamentary democracy and the rule of law under its constitution without 

making significant compromises that creates disadvantages. Since 1984, the Turkish military an-

nounced that nearly 4,000 officers, noncommisioned officers, enlisted men and the national police 

were killed in counterterrorism operations. The cost of fighting terrorism was a huge burden to na-

tional economy. 

Since 1984, Turkey has spent almost $100 billion on fighting with terrorism and used capital to 

vitalize the local economy in the southeastern part of the country, where only 10 percent of the popu-

lation lives (8, p.233) . Turkish government invested more than what it collected by taxes in the 

southeastern part. Turkish counter-terrorism policy‘s backbone is ―no compromise‖ or ―no negotia-

tion‖ approach. However, after Ocalan‘s imprisonement, Western pressure on the Turkish govern-

ment has increased; they wanted Turkey to start negotiations with the PKK. Fortunately, Turkey did 

not take such a step, thanks to its military success and to political determination of its successive gov-

ernments (9, p.2) . Turkish government used the ―repentance law‖, that was passed in the 1980s. Un-

der this law, more than 2400 terrorists yielded to security forces in order to take advantage of reduced 

sentences. Many repentant terrorists were ―turned‖ into informers and actively participated in coun-

ter-terrorist operations which gave positive results. 
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Terrorist organizations have been hurting us for thirty years. Due to terror and violence, Turkey 

has to separate most of its time and energy to develop and progress, to combat terrorism. 

Terror and violence causes great harm to social peace and coexistence in our country, leading to 

trauma and dissolution in the society. 

Thirty years in our country; sectarian, classical, religious and ethnic-racist (Kurdish) terrorist or-

ganizations play games. These games aim to break down the economic, political and social balances 

and stability of our country. (10) 

The control of all the leftist organizations and the PKK in our country is in the hands of the secret 

services of the countries that are actually enemies of Turkey. 

 

Aspects of Turkey’s Recent Response to Terrorism 

According to the 2013 Committee on Experts on Terrorism profile of Turkey, ―while maintaining 
its determined stance against terrorism, Turkey has taken important steps with a view to enhancing 

democratic standards and expanding freedoms,‖ including the adoption of new legal codes and other 
legislation and administrative measures, such as ―comprehensive training courses for law enforce-

ment/judicial authorities on the protection of human rights.‖ (7) The country granted individuals the 
right to petition the Constitutional Court, established the institution of Ombudsman, and set up the 

Turkish National Human Rights Institution.  In addition to enhancing respect for human rights and 

the rule of law and adopting a multidimensional approach ―compris[ing] political, cultural, social and 
economical dimensions, as well as a focused attention on international cooperation,‖  Turkey has re-

portedly also made capacity development, which is defined by the United Nations Development Pro-

gramme as ―the process through which individuals, organizations and societies obtain, strengthen and 
maintain the capabilities to set and achieve their own development objectives over time,‖ another pil-
lar of its counterterrorism strategy. (13) Because of amendments made in 2013, Turkey‘s counterter-

rorism legislation was said in 2014 to better conform with the European Union‘s freedom of expres-

sion standards in that it ―has a narrower definition of terrorist propaganda, and criminalizes propaga-

tion of the declarations of an illegal organization only if the content legitimizes or encourages acts of 

violence, threats or force.‖  At the same time, however, the legislation‘s broad reach has enabled 
Turkish authorities to ―use it to detain and prosecute thousands of politicians, reporters, and activists.‖ 
Furthermore, with the development of new terrorist threats, Turkey seems to be adopting some harsh-

er methods of dealing with terrorism. These include revising national security provisions to enhance 

police powers to conduct searches, use their weapons against persons who attack the police or others, 

and detain suspects in custody without a warrant.(4)  The authorities are also offering a reward of up 

to four million Turkish lira (about US$1.37 million) to informants who assist in the government 

crackdown on terrorism. 

 

International Cooperation 

The US State Department has reported that Turkey‘s cooperation with other source countries of 
foreign terrorist fighters increased during 2014, particularly the effort to improve information sharing, 

and that Turkey is an active member of the Global Coalition to Counter ISIL. It also cochairs with the 

United States the Global Counterterrorism Forum, and serves as a member of the Financial Action 

Task Force (FATF) and an observer of the Eurasian Group on Combating Money Laundering and Fi-

nancing of Terrorism. Turkey also plays an active role in the Committee of Experts on Terrorism and 

has participated in the Organization for Security and Cooperation in Europe‘s (OSCE‘s) expert meet-

ings on the Prevention of Violent Extremism and Radicalization That Lead to Terrorism.(10, p.5)  
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In the wake of a suicide bomb attack  at the Amara Cultural Centre in the city of Suruc, near the 

Syrian border (which killed thirty-two young activists—members of the Federation of Socialist Youth 

Associations—who were planning to help rebuild the neighboring Syrian town of Kobane, recently 

recaptured by Kurdish forces), and subsequent attacks against Turkish security forces, the Turkish 

government launched a crackdown on terrorism. (11)  

 President Tayyip Erdogan stressed on July 29 that Turkey was exercising its rights to combat the 

attacks as defined by article 51 of the United Nations Charter, ―which allows countries to engage in 

selfdefense against an armed attack.‖  (9)  The government has reportedly detained over 1,300 sus-

pected ISIL or PKK supporters, has launched airstrikes against ISIL in Syria and the PKK in Turkey 

and northern Iraq, and has given increased support to the US-led Global Coalition to Counter ISIL. In 

response to the attack, Deputy Prime Minister Numan Kurtulmus, of the Justice and Development 

Party (AKP), urged the three other parties represented in the Grand National Assembly—the Repub-

lican People‘s Party (CHP), the Nationalist Movement Party (MHP), and the Peoples‘ Democratic 
Party (HDP)—to make a joint declaration as a stand against terrorism.(12) 

  In the past three decades, the Republic of Turkey has faced many difficul-

ties because of terrorism. However, the Turkish government‘s determination against terrorists, who 
wish to change the Turkish regime, have prevailed. While fighting against terrorism, Turkey orga-

nized its political and military institutions in order to protect its territorial integrity, secularist and uni-

tary structure. Turkey was physically attacked by terrorists whose ideas were based on a political 

Kurdish ethnic-based movement. This political formation was supported by the EU and de facto 

Kurdish settlement in northern Iraq and had the demand of establishing a federation or/and an inde-

pendent Kurdish State.The future of both this de facto statement, which has begun with the invasion 

of Iraq by the U.S.A. and Turkey‘s accession process to the EU, is one of the most crucial ways of 

Turkey‘s combat against terrorism. From the very beginning, Turkey is worried about the fact that 
these terrorists can politically and physically harm the country and an independent Kurdish State can 

be established in northern Iraq. The fundamental problem of Turkey today is the technique of dissolv-

ing this structure both inside and outside the country through the low intensive war. It is necessary to 

accept that terrorism has a complicated structure that can‘t be understood and solved only through a 

military perspective; it has political, economical, socio-cultural grounds. Thus, besides intelligence, 

police and the military forces, it is a must to use non-governmental organizations and socio-cultural 

instruments together through a soft-power perspective. Firstly, Turkey should determine its political, 

economic and socio-cultural approaches in order to fight against terrorism which has been spreading 

from the southeastern part to the western parts. An efficient and persuading political pattern might be 

imposed upon the citizens‘ ways of thinking by defining the theoretical background of soft power 
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SURĠYA BÖHRANI:PROBLEMLƏR VƏ HƏLLĠ ÜÇÜN PERSPEKTĠVLƏR 

 

Məqalədə müəllif Q.Rüfət Suriya böhranının muasir dünyada qlobal problem kimi təhlil edir. 

Müəllif tərəfindən Suriya qeosiyasetin beynəlxalq ictimayyət üçün əhəmiyyətini təhlil edir.Suriya 

böhranının həlli üçün BMT cəhdləri baxılır,ABŞ və Avropa Birliyin bu problemin həlli üçün tuttdugu 
mövqələrini təhlil edilir.Rusiyanın Suriya münaqişənin həllində maraq gosterməsi vurğulanır və bu 

münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün cəhd göstərir. 

Açar sözlər:Suriya böhranı,Suriya problemi,İŞİD,beynalxalq iştirakı,BMT,ABŞ,Avropa 
Birliyi,Rusiya,Suriya böhranın sülh yolu ilə həll edilməsi,Yaxın Şərq.                                                                                                                   
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THE SYRIAN CRISIS: PROBLEMS AND PROSPECTS OF SETTLEMENT 

 

In article author,  G. Rufat analyses the Syrian crisis as a global issue of our time. The author 

analyses the geopolitical importance of Syria for the world community. The author considers the 

UN's attempts to settle the Syrian crisis, analyses the positions of the United States and the European 

Union on this issue. Special attention is paid to the Russia's interest in solving the Syrian problem 

and the attempts of its peaceful settlement. It is concluded that now it is the best time to resolve the 

Syrian issue, since almost all the parties are willing to do it as soon as possible. 

Keywords:Syrian crisis, Syrian problem, "Islamic State", international presence, the UN, the 

USA, the EU, Russia, peaceful settlement of Syrian crisis, Middle East.  
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THE MAIN SECURITY CHALLENGES IN THE MIDDLE EAST 

 

At present, security is one of the main problems of the world, especially the Middle East. Security 

has energy security, water security, cybersecurity, food security and much more. This article exam-

ines the main security problems in the Middle East. 

Keywords:security challenges,energy security,Middle East,water security 
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ORTAġƏRQĠN ƏSAS TƏHLÜKƏSĠZLĠK PROBLEMLƏRĠ 

 

 Hal-hazırda təhlükəsizlik dünyanın,xüsusilə də Orta Şərqin əsas problemlərindən biridir. 
Təhlükəsizliyin enerji təhlükəsizliyi,su təhlükəsizliyi,kiber təhlükəsizlik,ərzaq təhlükəsizliyi və başqa 
istiqamətləri var.Bu məqalə Orta Şərqin əsas təhlükəsizlik problemlərindən bəhs edir 

Açar sözlər:təhlükəsizlik problemləri,enerji təhlükəsizliyi,Orta Şərq,su təhlükəsizliyi 
 

The energy and resources industry has been the backbone of the Middle East‘s economic develop-

ment in recent years as a result of an increase in the global oil and gas demand and rising prices. The 

region accounted for around 50 percent of the world‘s global oil reserves and around 40 percent of the 

global natural gas reserves in 2013, which makes the region a key player in the oil and gas industry 

worldwide. The abundance of these precious commodities in the region brought several advantages to 

the oil and gas rich countries as oil and gas exports were a major catalyst for economic development 

and wealth accumulation. Oil and gas companies operating in this region also benefited from the in-

crease in oil and gas demand over the years, a situation that has presented them with challenges as well. 

The challenges that we address in this white paper include an ageing workforce in an oil and gas indus-

try already grappling with an underweight qualified junior talent pool, as well as nationalization pres-

sures from governments to reduce heavy, costly reliance on expatriates. The long term sustainability of 

the oil and gas industry will largely depend on the ability and willingness to embrace these challenges 

through corporate and governmental initiatives. The oil and gas industry in the Middle East region and 

the world is facing a shrinking talent pool as older, more experienced oil and gas employees retire or 
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leave the industry, while a more junior workforce lacks the technical, vocational and soft skills required 

by the industry. The Society of Petroleum Engineers estimates that up to 50 percent of skilled engineers 

could retire within the next five to seven years, presenting an immense human capital and talent man-

agement challenge to the oil and gas industry. Moreover, oil rich countries in the Middle East region lag 

behind their global counterparts in the number of engineering and science university students that grad-

uate every year. Only 6 percent of GCC students graduating in 2012 majored in engineering and sci-

ence, compared to 24 percent in Malaysia. Despite being a highly automated industry, the human capi-

tal element remains critical as oil and gas jobs require a wide array of skills ranging from highly tech-

nical to operational and commercial. Acquiring expertise in these areas requires years of training and 

experience in ambiguous and challenging situations, and such training and experience is lacking in the 

more junior workforce. With companies in the Middle East region facing nationalization challenges, oil 

and gas companies continue to face a dilemma of reducing their heavy dependence on expatriates in the 

wake of a shortage in skilled and qualified nationals. What can be done to deploy national talent in the 

region‘s oil and gas industry. 
Nuclear power in the Middle East has appeared poised for dramatic growth for more than a dec-

ade.  Iran‘s nuclear power plant at Bushehr, the first of its kind in the Middle East, began producing 
electricity in 2011. Tehran has plans or proposals for additional 11 reactors, according to the World Nu-

clear Association. Saudi Arabia has announced plans to build 16 nuclear power reactors by 2040. The 

UAE has four nuclear power reactors under construction, the first of which is expected to come online 

later this year.  Egypt, Turkey, and Jordan, are each pursuing the development nuclear energy at their 

own pace.  The appearance of activity is impressive.  

But plans do not produce electricity. Power plants do.  Nuclear energy has not taken off as predict-

ed in the Middle East and is not likely to grow or spread quickly. The primary reason is cost. High up-

front capital costs make generating electricity with a nuclear reactor more expensive per kilowatt-hour 

than with gas or coal-fired plants.  

And cost is not the only barrier.  The safety, security, and proliferation risks associated with nuclear 

energy are very real, especially in the Middle East, and they feed public reservations about the technol-

ogy in the region and beyond.  Knocking down the barriers to nuclear energy in the Middle East will 

require major investments in technology, regulatory institutions, and education and training. Some of 

this is happening. It will also require unprecedented regional cooperation. Under the present political 

circumstances such cooperation remains a remote prospect. 

Ambassador Paul Wilke Future of Nuclear Security Governance and the IAEA John Bernhard, an 

advisor on nuclear security governance, opened the first panel of the conference with a discussion of the 

current challenges facing a nuclear security regime. Bernhard warned of the potential threat of nuclear 

terrorism following 9/11 and emphasized the fact that any act of nuclear terrorism would have major 

short and long-term international effects which would impact global economy as well as global health. 

He then went on to discuss the weaknesses of the current nuclear security regime, a regime that lacks 

common international standards and relies too heavily on non-binding agreements that depend upon the 

cooperation of every single state. According to Ambassador Bernhard, one of the major hurdles to 

overcome was the concept of national sovereignty, which often is an obstacle to wide-ranging interna-

tional agreements. Bernhard subsequently commented on the NSS (Nuclear Security Summit) Process, 

which was of crucial importance in terms of raising international awareness over nuclear security but 

was lacking in that it would not be able to produce the comprehensive international regime needed. The 

speaker highlighted two potential solutions to overcome this challenge: to develop a nuclear security 

regime within the framework of IAEA, or to establish a regime based on other existing international in-
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struments, while addressing the weaknesses of the current regime. Developing a regime within the 

IAEA seemed like the logical solution; however, it is limited by budgetary concerns and by the fact that 

decision-making in such a large organization takes a long time and needs significant compromise, mak-

ing a stringent regime difficult to enforce. 

Middle East countries are pursuing digitization — the mass adoption of connected digital technolo-

gies and applications by consumers, enterprises, and governments at a rapid pace. The region‘s digital 
markets are expanding at an overall compound annual growth rate of 12 percent and are expected to be 

worth US$35 billion in 2015. Strategy& estimates that digitization could add as much as $820 billion to 

regional GDP and create 4.4 million new and much-needed jobs by 2020.1 Although digitization holds 

the potential for rich rewards, it also brings with it significant risks from an ever-evolving host of cyber 

threats perpetrated by cyber criminals, nation states, and cyber hacktivists. These actors have the moti-

vation, capability, and intent to exploit the vulnerabilities created by a nation‘s dependence on digital 
technologies for commerce and government services. This sustained barrage of cyber attacks and ex-

ploitation could undermine the confidence the government, the business sector, and civil society have in 

digitization, derailing its progress and thereby threatening the attainment of its promised benefits. Cyber 

threats are a global phenomenon and are continually developing in sophistication and impact, despite 

the advances in cyber-security technologies and practice. Cyber crime has evolved into well-organized 

networks with advanced capabilities and specialized divisions of labor. Nation states have developed 

unparalleled cyber exploitation and attack technologies that they are beginning to integrate into their na-

tional military capabilities. The resources of Middle East countries and their rapid adoption of digitiza-

tion have made the region an attractive target for a wide array of cyber threats. Indeed, governments and 

large organizations in almost every vital sector of the region have sustained damage from cyber attacks. 

The Flame and Gauss viruses were used to conduct widespread cyber espionage, including the theft of 

financial information from individuals, corporations, and governments. Citadel, a financial malware 

variant, was used to attack the computer networks of several petrochemical companies — possibly 

seeking to gain access to the controls of processing plants. A malicious virus was used to breach the se-

curity of 75 percent of the computers in one of the region‘s major oil and gas companies. An attack on 

two Middle East banks resulted in a direct financial loss of $45 million in a few hours. These are only a 

few examples just the tip of the iceberg. A more telling statistic can be found in the number of virus-

infected computing devices in the Middle East. It exceeds the global average by more than four-fold, a 

differential that has increased in recent years 

Middle East governments are acutely aware of the new threat landscape associated with digitization. 

To bolster their national cyber-security capabilities and elevate the protection level of their critical na-

tional information infrastructures, many of them have stepped up their cybersecurity activities in recent 

years. Some countries have created new laws aimed at protecting electronic transactions and prosecut-

ing cyber crimes. Others have established critical information infrastructure protection polices and 

cyber-security plans, and have vested responsibility for cyber security in existing agencies or direc-

torates. Still others have initiated national incident response protocols, and have begun building cyber-

security awareness and capabilities. These are all good steps toward improving national cyber security. 

However, these steps alone they will not suffice to manage risks associated with the digital assets of an 

entire country. Most of these existing initiatives take an IT-centric approach to national cyber security. 

They are tactical responses to an issue that requires a strategic solution. A national cyber-security pro-

gram requires a coherent, comprehensive strategy that identifies essential national cyber capabilities, 

and clearly assigns ownership of these capabilities and responsibility for national cyber security to a 

dedicated lead agency. Most cyber-security efforts at present are reactive. Their focus is recovery from 
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a cyber attack, as opposed to attack prevention. An effective and enduring national cyber-security pro-

gram must include proactive cybercapabilities that can help to prevent attacks, such as information shar-

ing and continuous monitoring for elevated situational awareness. Most current efforts focus on the role 

of the government in establishing and maintaining cyber security. However, a national cyber-security 

program must be integrative. It must involve the private sector and citizen, and enlist their assistance in 

addressing the protection of critical digital assets and infrastructure no matter where it is within the 

country. The gap between the cyber-security capabilities of public- and privatesector entities in the 

Middle East and the capabilities of their adversaries in cyberspace already represents a tangible risk, 

and it is growing daily. To close this gap, we believe that the governments of the Middle East need to 

take a strategic approach to rethink and revamp their national cyber-security efforts. Until then, tactical 

and technical solutions to cyber attack can serve only as stopgap measures. 

Despite the fact that the Middle East is blessed with a rich geological inheritance of hydrocarbons 

and mineral resources, it is a water-scarce and arid region that has its share of demographic and socio-

economic problems. It is difficult to grow food crops in the Middle East due to scarcity of water supply 

and limited availability of arable land. The region is highly vulnerable to fluctuations in international 

commodity markets because of heavy dependence on imported grains and food items. 

According to a report issued in 2009 by the World Bank, the United Nations Food and Agriculture 

Organization (FAO) and the International Fund for Agricultural Development, ―Arab countries are the 

largest importers of cereal in the world. Most import at least 50% of the food calories they consume.‖ 
Countries like Egypt, Syria, or Iraq used to be breadbaskets in the recent past but their agricultural sec-

tors have suffered a lot due to government mismanagement, price ceilings, and underinvestment. Infact, 

all Arab countries are net importers of grains, with small GCC countries like Bahrain, Qatar, UAE, 

Kuwait, and Oman almost completely dependent on imports for grains. 

The Middle East nations are encountering price spikes on world food markets. This is due to com-

petition for the same food products (wheat, corn, soybeans, animal protein, etc.) from other areas of the 

world, especially Asia, where incomes are rising and demand for more and better calories is exploding. 

Besides threatening the well-being of those already living on meagre resources, the price hikes have in-

creased the number of poverty-stricken by millions in less-affluent Middle East nations. 

To make matters worse for the food supply problem, world markets have experienced severe dis-

ruptions in the past several years from distant storms, floods and droughts — from Russia to Argentina 

to Australia. These natural phenomena have disrupted the fabric of global market mechanisms that un-

derlies the international food trade. Prices for basic food staples are already at socially dangerous levels, 

approaching or exceeding their 2008 peaks. 

Of all the Middle Eastern countries facing the current food crisis, Yemen is in the worst shape. A 

United Nations‘ World Food Programme report states that seven million of Yemen‘s 21 million people 

are ―acutely hungry‖, making Yemen the 11th most insecure food country in the world. Aquifers are be-

ing pumped well beyond the rate of recharge, and the deeper fossil aquifers are also being rapidly de-

pleted. As a result, water tables are falling throughout Yemen by some 2 meters per year. With water 

tables falling, the grain harvest has shrunk by one third over the last 40 years, while demand has contin-

ued to rise. As a result, Yemenis now import more than 80 percent of their grain. 

In Saudi Arabia there is little farming without irrigation, which depends almost entirely on fossil 

aquifers. The desalted seawater used by Saudi Arabia to meet the ever-increasing water demand in cit-

ies is too costly for irrigation use. Saudi Arabia‘s growing food insecurity has led it to buy or lease ara-

ble land in different countries, including world‘s hungriest nations Ethiopia and Sudan. Infact, the Sau-

dis are planning to produce food for themselves with the land and water resources of other countries to 
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meet rising food demand of its rapidly growing population. Unfortunately, transferring agricultural land 

from subsistence farming to export crops has led to even more food shortages. By attempting to ensure 

their own food security by acquiring foreign farm holdings, affluent nations are creating new food 

shortages in other parts of the world. 

Due to reduced flows of the Euphrates and Tigris Rivers, Iraq and Syria‘s grain harvests have been 

hit badly. Given the future uncertainty of river water supplies, farmers in both countries are drilling and 

over-pumping more wells for irrigation. Syria‘s grain harvest has fallen by one fifth since peaking at 

roughly 7 million tons in 2001. In Iraq, the grain harvest has fallen by one fourth since peaking at 4.5 

million tons in 2002. Jordan, with 6 million people, is skating on thin ice agriculturally. Forty or so 

years ago, it was producing over 300,000 tons of grain per year. Today it produces only 60,000 tons and 

thus must import over 90 percent of its grain. 

With fast growing populations and an ever increasing pressure on water resources, governments 

must act urgently to prevent the looming food crisis.  A recent World Bank report found great ineffi-

ciencies in many Arab ports and the ways that Arab countries store grain compared with other large 

wheat importers, such as the Netherlands and South Korea. Port facilities, slow customs service and in-

efficient transportation from the ports to the mills all contribute to the worsening food situation. Arab 

countries are going to be huge importers of food no matter what; therefore they should improve their 

port and storage facilities and manage import risks. 

Water security is a central challenge for the development and stability of the Middle East and North 

Africa Region—a challenge of interest far beyond the water sector. That is why we hope that the find-

ings from this report will spark discussion not just among a technical audience, but also among a range 

of regional actors and policy makers, including representatives from governments, the private sector, 

civil society, and utilities. Given its relative scarcity, water has always been a source of opportunities 

and risks in the Middle East and North Africa region. For millennia, investments and innovations in wa-

ter management have contributed to social and economic development and to extraordinary accom-

plishments, facilitated by secure water supplies and irrigated agriculture. One might wonder: what 

makes today‘s water challenges different from a decade or even a century ago? And how can water se-

curity contribute to the region‘s economic, social, and environmental well-being, and its path to peace 

and stability? The answer to these questions lies in the rapid evolution of the Middle East and North Af-

rica‘s socioeconomic, environmental, and political context. This context is characterized by high rates 
of population growth, about 2 percent annually, and particularly the expansion of cities, with the re-

gion‘s urban population expected to double by 2050, to nearly 400 million. Increasing consumption, 
paired with undervalued water, inadequate governance arrangements, and weak enforcement is leading 

to the depletion of water resources —especially groundwater—at an unprecedented rate. Unmanaged 

trade-offs in the water-energy-food nexus are also contributing to an overexploitation of water resources 

Climate change poses another set of pressures on this rapidly evolving context. The negative impacts of 

climate change on water availability call for urgent action to allocate and use water more wisely. Cli-

mate change is also bringing about more frequent and severe extreme climatic events. This will in turn 

increase drought and flood risks, which will harm the poor disproportionately. It is an unfortunate fact 

that many of the most fragile countries are also those with the greatest water stress. Tragically, the Mid-

dle East and North Africa region has been in turmoil for several years now. Conflict and increased wa-

ter stress are revealing the vulnerabilities of existing water management systems, which once delivered 

services to its citizens and are now failing when they are needed the most. While the resource challeng-

es will remain daunting, the Middle East and North Africa has an opportunity to expand the use of in-

novations in institutions and technology. As highlighted in this report, improved water resource assess-
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ment and allocation mechanisms have demonstrated more productive use of water in many parts of the 

world, yet they remain relatively underused in the region. The Middle East and North Africa could 

overcome scarcity as a constraint on growth and well-being, and increase its ability to withstand shocks 

and protracted crises, such as climate variability and drought or a refugee influx, while also addressing 

immediate humanitarian needs such as water and food security. Given the complex and rapidly evolv-

ing social context, this report also shows that water security is about much more than just coping with 

water scarcity. It entails ensuring the delivery of affordable and high-quality water to citizens in order to 

reinforce relationships between service providers and customers and contribute to a renewed social con-

tract calling for greater transparency and accountability. Water security also requires managing the im-

pacts of migration on water supplies to ensure, against a backdrop of historic levels of displacement, 

that both host and refugee communities enjoy equitable and reliable access without degrading water re-

sources. Moving forward on this critical agenda requires action at three levels: existing regional net-

works of public officials such as the programs and councils supported by the League of Arab States and 

the Food and Agricultural Organization of the United Nations are key to developing the political com-

mitment for needed policy reforms and public and private investments. At the technical level, govern-

ments need to work with Foreword xv the private sector and participate in regional exchanges among 

water professionals, such as the Arab Countries Water Utility Association, which provide opportunities 

to learn and share good practices on water solutions. Civil society, especially the region‘s youth, have a 

key role in raising awareness of the value of water and the need for actions in support of a sustainable 

future. The stakes are high. The region will need to redouble its efforts to manage its age-old water 

challenges in this era of acute scarcity. The World Bank stands ready to work in partnership with gov-

ernments, civil society, the private sector, as well as regional and international organizations to enhance 

the region‘s water security 
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NÜVƏ SILAHLARINDAN AZAD ZONALARIN YARADILMASI PROBLEMLƏRĠ 

 

Məqalədə nüvə müharibəsi təhlükəsinin azaldılması problemi nəzərdən keçirilir ki,  onun üsul-

larından biri də nüvə silahlarından azad zonaların yaradılmasıdır. BMT nüvə silahlarından azad 
zonaları nüvə təhlükə ilə mübarizə aparılması istiqamətində ən effektiv üsullardan biri hesab edir. 
Lakin buna baxmayaraq, nüvə silahlarından azad zonalar hələ də beynəlxalq hüququn ―boz zo-

na‖ları kimi qalmaqdadır. Müəllifin qənaətinə görə, əgər nüvə silahlarından azad zona artıq 
yaradılıbsa, onda nüvə silahı olan ölkələr zonanı rəsmi tanımalı və öz üzərinə onun statusuna 
hörmətlə yanaşma haqqında öhdəliklər götürməlidirlər, yəni zonaya daxil olan dövlətlərin ərazisində 
nüvə silahını yerləşdirməmək, nüvə sınaqlarını aparmamaq və s. 

Açar sözlər: nüvə silahlarından azad zona, nüvə təhlükəsi, beynəlxalq hüquq, Dəniz və 
Okeanların Dibində Nüvə Silahlarının Yerləşdirilməsini Qadağan edən Saziş, Nüvə Silahının Yayıl-
maması haqqında Saziş. 
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PROBLEMS OF CREATION OF DENUCLEARIZED ZONES 

 

In the article is considered the problem of decrease in danger of the nuclear war, one of which 

methods is creation of denuclearized zones. The United Nations consider denuclearized zones as one 

of effective methods of struggle against nuclear threat. Nevertheless, denuclearized zones remain till 

now ―a grey zone‖ of the international law. The author comes to opinion that if the denuclearized 

zone is created, so nuclear powers officially recognize a zone and should incur the obligation to re-

spect its status, that is, not to place the nuclear weapon in territory of the states of a zone, not to 

spend nuclear tests etc. 
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the Nuclear Weapon, the Contract on an interdiction for placing of the nuclear weapon at the bottom 

of the seas and oceans. 
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MILITARY COUPS AND ITS PLACE IN MODERN TURKISH HISTORY 

 

 In this article, the analysis of military coups affecting human rights and democratic principles 

negatively, the place in Turkey's political history and its effects on Turkey's foreign policy are exam-

ined.  

Keywords: military coup, Turkey, foreign policy. 
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HƏRBĠ ÇEVRĠLĠġLƏR VƏ ONUN MÜASĠR TÜRK TARĠXĠNDƏ YERĠ 

 

Bu məqalədə demokratik prinsiplər və insan haqlarına mənfi cəhətdən təsir göstərən hərbi 
çevrilişlərin təhlili, Türkiyə siyasi tarixindəki yeri və Türkiyənin xarici siyasətinə göstərdiyi 
təsirlərdən bəhs edilir.  

Açar sözlər: Hərbi çevriliş, Türkiyə, xarici siyasət. 
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Coup d‘état  is overthrow of the current government and the seizure of power in non-

constitutional ways in the direction of secret plans and programs, without mentioning any time by 

persons or persons belonging to official military institutions under the state's command. 

The coup maneuver, which seizes control of civilian power, closes elected council and over-

throws the government elected by the council, instead bringing its own legislative and executive bod-

ies and rebuild the regime. Countries where the regime is not built on sturdy and sturdy foundations, 

there is not a strong balance between the social classes, and countries where economic development 

and development are not experienced are vulnerable to the coup. 

It is a strong possibility that the civil servant-military administration that came with the coup d'é-
tat is settled because it is difficult to set up a management style based on the sovereignty of the people 

in these countries. 

Because if people's sovereignty is not reflected in the state administration and there are gaps in 

the management of the states, these gaps are filled by civil servants and soldiers. It is wrong to link 

the cause of a coup or an intervention in a country to a single factor, domestic and external turmoil in 
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the country, social, political and economic environment alone can not cause a coup d'état. All the fac-

tors come together and prepare the ground for the coup. 

Coups usually have elements of violence that are often specify to prevent radical changes in the 

current administration. Coup and revolution are often used interchangeably, but they are different 

concepts. To put it in its most basic form, in the revolution the system is changing absolutely; the 

coup also changes the system holding it, but the system does not change, maybe it can change later. 

Coups in the political history of the world have an important place. 

The ruling of the Roman Emperor Julius Caesar has been taken away by the coup, and some Ro-

man emperors have preferred to blow up as a way of seizing power. Just as in France in 1799 Napo-

leon, in ancient Greece and India, the administrators have taken over the administration in a coup d'é-
tat. Leaders such as Cemal Gürsel in Turkey with 1960 coup, Saddam Huseyn in Iraq with 1968 
coup, Muammer Gaddafi with 1969 coup in Libya, Kenan Evren in Turkey with  coup  1980, Pervez 

Musharref with 1999 coup in Pakistan in 20 century have seized the country administrations with 

coup, seized their dominance. 

Managers in countries ruled by democracy are determined by the people. The judiciary and the 

army are the basic basis in the absence of any intervention in politics.In countries with a democratic 

form of government, the protection of human rights should be held in the foreground on the basis of 

the principle of supremacy of law. The army must not temporarily impose restrictions on freedom by 

coup. 

Military coups was a bad legacy remained from Ottoman Empire to Turkey Republic which dev-

astating democracy and the human rights. Turkish rulers have generally come from a military back-

ground throughout history. The causes of the uprising against the governance of the ordinances dif-

fered from those of the era in which they were established. 

The purpose was to bring warrior monarch on the throne before Islam, after the adoption of Is-

lam, the aim was to protect religion. Most of the rebellions that struck the last three centuries of the 

Ottoman Empire were made under the pretext of protecting "religion". In the post-Republican period, 

the military intervention to the government, the legitimization tool, the "secularism" and the "state of 

law" have been supposedly protected. 

In other words, the army claimed has sometimes  the religion, sometimes secularism, sometimes 

argued that the state has maintained its permanence, so legitimized the coup. If it is to be adapted to 

today, the rulers of the former Turkish States, both prime minister and chief of general staff, have 

faced revolts by provocation of a general from the lower part of the army. 

First Turkish rulers, Teoman, Mete Khan, who were cast down by their own soldiers. The brother 

of Atilla who has the chief general of the army, army uprising against him, had killed the king and 

then seize the throne. 

The Ottoman State, which left many legacies to the Turkey, became a "military state" ruled by 

soldiers. In other words, politics of the army is clearly seen as a normal situation to interfere and in-

tervene. The soldiers both protected the country against the enemies and managed the state. 

The separation between the soldiers and the civilian will was tried to provide only when the 19th 

century came and civil and military joined together with religion to the members of the administrative 

staff. The military and civilian bureaucracy often collaborated against the religious scholar, influenc-

ing the sultan and political power. 

In the Ottoman Empire, state and army relations were independent during the foundation period, 

and the military authority continued to operate without harming the state administration. Rebellions 

and battles in the Ottoman State Fatih Sultan Mehmet period began with the rebellion of Buchuktepe 
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in 1446 and ended with the Sublime Porte (Babî Ali) raid in 1913. During the Ottoman history, 12 of 
the 36 sultans who manage the empire lost the throne as a result of rebellion and coup d'état. 

Rebellions reaching extremely extreme and brutal dimensions, the corpses of the killed statesmen 

were thrown into the dogs, the head of viziers  were cut off and the sultans were brutally murdered. 

Raid on the Sublime Porte is one of the most important events of the Turkish political history that 

has been influential from the Ottoman to the present day and is one of the military coups of the 20th 

century Turkish history. 

Raid on the Sublime Porte was carried out with the reason that the ruling Freedom and Accord 

Party applied foreign policies in foreign politics and tried to suppress opposition groups against itself, 

mainly Committee of Union and Progress, in internal politics. Main consequences of this raid was 

Ahmet Muhtar Pasha's government, which was inadequate to cope with the problems, has been over-

thrown. I consider that we have learned enough about the significance of the army in Turkish political 

history. Looking at all of this, we know that, the coup d'état is not new in Turkey. 
I would like to talk about the coups that took place in the history of the Republic of Turkey which 

deeply affected Turkish political life and foreign policy at the same time. 

The first military coup in the republic of Turkey is 27 May 1960. The May 27 coup that led to the 

military coups in the Republic of Turkey took place on the morning of May 27 to end the constitu-

tional and unlawful attitudes and behaviors in the national government. Although May 27 was con-

sidered as a "revolution" by some circles in the history of Turkish politics,it was not exceed more 

than a coup against the Democratic Party government, rather than an act that the people of May 27 

joined and changed socio-economic structure. 

The group called "14s" in which Alparslan Turkesh is also involved is the power of the armed 

forces to rebuild parliamentary democracy and to carry out structural reforms before surrendering 

power to politicians it was the group that wanted to keep it. This group, which intended more radical 

reforms, was soon dismissed from the junta administration. 

On the other hand, in the Turkish constitutional law literature, 27 May was met with positive cir-

cumstances by the circumambient circles. 27 May coup stated that was a revolution and strengthened 

the foundations of the democracy that Atatürk and Ġnönü established in Turkey. This situation shows 
that the coup mentality in Turkey is not just in the army, there are bureaucracy, universities and the 

media. 

In the recent years of the Democratic Party, it can be argued that the party has moved away from 

Atatürk's principles, but it can never gain the right to be overthrown government  and executed offi-
cials by non-constitutional ways by coup. 

Circles who welcomed the May 27 coup, criticized Adnan Menderes' Western-oriented foreign 

policy. I must draw attention to the fact that as a result of the strategy of the Democratic Party in for-

eign policy, Turkey has joined NATO. We must keep an eye on the sensitivity of the Adnan Mende-

res period. The DP dominion coincided with such a precise turn that Turkey was left behind in an 

election (West and USSR). As Turkey has been able to join NATO in the following periods, it has 

been able to power it into a region. I find it useful to look for the roots in the period of Adnan Mende-

res. 

27 May coup In terms of the traces left to Turkish political history to be examined; this coup ini-

tially constituted an example for the military coup that followed it, justified it in the 1961 Constitu-

tion as "the use of the Turkish nation's right to resist" and left a new quandary legitimacy formula. It 

was an act that was extremely detrimental with the launching of the military coup and memorandum 

in the later periods of May 27 and legitimizing them. 
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In no way unfair proceedings in Yassıada,the execution  of Prime Minister Adnan Menderes, 

Foreign Minister Fatin  Rushtu Zorlu and the Minister of Finance Hasan Polatkan has been misrepre-

sented even by the ones who approved this decision and has caused a bad situation of Turkey in both 

external and domestic politics, especially in the foreign policy, It was an incident that caused him to 

lose big prestige in International Relations system. In this coup, which is not the product of military 

affairs only; With the CHP, the influence of the media and the universities is very serious. 

There was no ideological unity in the 27 May coup d'état, divided into radicals and moderates, 
the ideas of the future of the country had begun to diversify after a short period of time in the admin-

istration,  when the situation led to uneasiness on the people and in the administration, they were 

eliminated from the group administration led by Alparslan Turkesh, which is called radicals. The sep-

aratist thinking structure in domestic politics it has been reflected to the foreign policy. 

In close relations with the west, a professional diplomat Selim Sarper promised continuity in for-

eign policy when he was appointed minister of foreign affairs of the May 27 administration and con-

firmed this at the first press conference on 1 June 1960. 

The greatest reason why Turkey's traditional foreign policy is to express its commitment to the 

United States and NATO by the May 27th administration is likely to involve an intervention based on 

the Turkey-American Security Cooperation Agreement signed on 5 March 1959. The CUC has re-

peatedly stated its commitment to fear in this situation. 

Finally,variation between the Menderes government and 27 May government about foreign  poli-

cy is at the point of being in relation to Europe. The DP government stated that the foreign policy 

program that it presented to the public in 1957 is in the way of European integration and that Turkey 

should benefit from the aid to the underdeveloped countries in this integration. The Council of Eu-

rope has not done financial aid so by driving the May 27th coup in violation of human rights. The 

main problem for Turkey has been to regain his image and to bring the relations to normal levels. Af-

ter the May 27, 1960 coup d'état in Turkey, the foreign policy of the new administration did not show 
any significant change compared to the old one. 

After 11 years from May 27, the soldier once again entered the scene. It is known in history as 

March 12, 1971Turkish military memorandum. This time the military had not taken the government 

directly from the post,they just wanted the withdrawal of Demirel, but if he does not it,as noted in 

memorandum the army will take over the administration directly. 

Demirel received a telephone call from President Cevdet Sunay on the morning of March 12th 

that he should be withdrawn from the administration, but Demirel responded that he would not resign 

if he had confidence in the situation. Army mentioned the last word to Demirel and began to wait for 

his decision. Demirel would either send an invitation to the governing army that would not resign, or 

he would have resigned, considering the memorandum. Demirel chose to resign. He also wrote those 

sentences: "It is impossible to reconcile the memorandum with the understanding of the constitution 

and the rule of law. I would like to offer my resignation in this case with respect". 

March 12 is the second blow of Turkish Democracy after 27 May. The Erim government, which 

was established after the March 12th memorandum, did not make any changes either in domestic pol-

icy or in foreign policy. Before examining the Turkish foreign policy in this period, the foreign policy 

before 12 March should be analyzed first. Demirel could not get foreign policy support from the 

United States so that he was looking for from USSR. Ġn this context, the Prime Minister of the USSR 

visited Turkey for the first time in on its history in 20-27 December 1966. 

This visit was followed by technical and monetary aid agreements made between the TC and the 

USSR on March 25, 1967 for the seven industrial units to be established in Turkey. In 1967, Demirel 
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went on a favorable course until the relations were visited by the USSR. Relations between the two 

countries have made a great contribution to industrialization. After the intervention on March 12, 

there have been no developments that could be considered important in the economic relations be-

tween Turkey and the Soviet Union. 

The introduction of former NATO representative Osman Olcay to the ministry of foreign affairs 

of the first government established by Nihat Erim following the intervention of 12 March 1971 sug-

gested that Turkey is close to the United States and importance is attached to it. The USSR has taken 

a mindful stance against Turkey. After intervention whether 12 March intervention is US-sponsored 

became a subject that was frequently discussed.Under the signature of the intervention Org. The fact 

that Muhsin Batur went to America just before 12 March has been a subject of argument. 

The interim regime of March 12, 1971, since 1965, turned away from the multi-faceted foreign 

policy understanding maintained by the Demirel government and turned the face back to the US by 

accepting the demands of the US for the poppy cultivation. This situation has caused Turkey to dis-

tance itself from Arab countries. Turkey new foreign policy strategy also caused cold relations with 

some Arab countries, especially Iraq and Syria. Middle Eastern countries begin to get closer to the 

USSR. 

In the foreign policy, the impact of the US became more noticeable after the intervention, the 

demands of the USA, especially the prohibition of poppy cultivation, were fulfilled and all the prac-

tices of the March 12th administration were in conformity with the demands of the USA. 

September 12, 1980, known as the last coup of Turkey history, which created big negative effect 

on democracy, the state of law and the Turkish society. According to some politicians, the atmos-

phere of anarchy and terror created in the country before September 12 has become an environment 

where generals who realize the coup knowingly, willingly and even planned. On this account, they 

thought that the coup d'état would be "legitimate" in public. Before September 12, the anarchy and 
the terror environment in the country were deliberately unobstructed and instigated. 

1978 was the bloodiest year of the Republic of Turkey, and the footsteps of the September 12th 

intervention began to be heard. Ecevit promised to bring "peace and unity" with the government he 

founded. However, it is difficult to keep the word in the country where polarization and violence in-

crease. In the first 15 days of 1978, 30 political murder was committed, more than 200 people were 

injured. On March 16, 1978, the deaths of 7 leftist students the  result of the bombing from national-

ists  in the Istanbul University Central Building  and the armed attack on the students of  caused the to 

be injured. 

By examining the September 12 coup d'état ideologically, we know that the rising "left" it is sup-

pressed by - the "right". Assuming the threat of communism, the United States never wanted to rise 

up, and used Islam as a means to weaken the left ideologically. Until the September 12 coup, a kind 

of people who had not succeeded in the government with the crisis who started in Turkey, either in 

the economic and political, waited for the intervention of the soldiers. In order for this intervention to 

take place, the army chose to remain silent in the face of crises in the country. We can not ignore 

some external factors in the realization of this coup. The 1979 Iranian revolution may have led to the 

September 12, 1980, coup d'état. After the Iranian revolution, the US has lost a major oil alliance like 
Iran and has searched for a new ally in the Middle East. The September 12, 1980, coup d'etat is in this 

respect suited to US national interests. 

The most unsuccessful foreign policy initiative of the Kenan Evren was the return of the Rogers 

plan to the NATO military, which we refer to as the plan. Kenan Evren, without consulting the Minis-

try of Foreign Affairs, has pushed the biggest trump card against the Greek and has been the biggest 
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mistake in foreign policy. With this decision, the control of the airspace in Ege passed through the 

control of the Greek. If there is a softening period in relation, then the become tense after the new 

government was established in Greek. 

In general, I should say that military coups have influenced democracy in the negative direction, 

ignoring human rights and laws. How the coups effected on Turkey foreign policy it can be summa-

rized briefly as follows, in modern history of Turkey. Following the May 27 coup d'état of 1960, the 
new administration continued on its way without making any changes in the foreign policy strategy of 

the DP. 

New administration understood that without any support of the United States whether  in foreign 

policy also in domestic politics it would be inadequate, so that relations with the West were main-

tained as they were before the coup. Demirel, who gave his resignation on March 12, 1971, and the 

subsequent parliamentary government did fail to protect the relations with the USSR as well as were 

in the Demirel period and headed to the West, mainly to the USA.  

In the poppy crisis that broke out between Turkey and the United States, Turkey solved it favored 

in of US. 1980 The government that came after the coup of 12 september  gave cold relations to the 

relations with the USSR because of the movements to weaken and suppress the "left". Sometimes it 

used Islam and sometimes it used Kemalism for realization of it. I must draw attention to the fact that 

US which has lost its alliance in foreign policy, such as Iran, has been welcomed to do this coup. 

If Afghanistan and USSR relations are taken into consideration, Turkey has become an indispen-

sable ally for the United States. The greatest failure of the Evren administration in foreign policy has 

been the approval of the return of Yunanistan to NATO's military wing. Even if the coup ultimately 

influences foreign policy in a positive way, the coup should not be seen as a decisive positive thing in 

my opinion. 
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This article examines the concept of foreign policy, its aspects that distinguish it from international 

relations, the role of foreign policy in the formation and development of the Turkish state, and the main 

factors that determine Turkey's foreign policy and its implementation mechanisms.  
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XARĠCĠ SĠYASƏT ANLAYIġI VƏ ONUN TÜRKĠYƏ SĠYASƏTĠNDƏ TƏTBĠQĠ 

 

Bu məqalədə xarici siyasət anlayışının nə olduğu, onu Beynəlxalq Münasibətlərdən fərqləndirən 
cəhətlər, ―Xarici siyasət‖-in Türkiyə dövlətinin formalaşması və inkişafındakı rolu, həmçinin Türkiyə 
xarici siyasətini müəyyənləşdirən əsas faktorlar və həyata keçirilmə mexanizmlərindən bəhs edilir.  

Açar sözlər: Xarici siyasət, Türkiyə. 
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Foreign policy is designated by many people as relations and behaviors between states. Although it is 

constantly used in daily life and literature, there is no definite opinion about the meaning and the theme of 

foreign policy. In general, a policy is a foreign policy that encompasses diplomatic political, economic 

and legal relations between a state and other states and international institutions in order to attain the goals 

shaped by its national interests. 

There are some important points in foreign policy implementation. Foreign policy can often be under-

stood as a set of foreign policies that a state implements, but sometimes it can also mean strategies applied 

to achieve a single situation or a single goal. 

Although the concepts of foreign policy and international relations are used interchangeably in daily 

life, academicians have different views on the meaning of the concept of foreign policy. Foreign policy 

concerns the behavior of a state to other states or groups of states, to a particular region or to the interna-

tional system in general, and may only be a subdiscipline of international relations. However, this defini-
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tion can not be said to be sufficient; the area of what is called the "outside", which should be known pri-

marily, how politics is, how to deal with this, as well as methodological disagreements. 

Foreign policy is maintained in line with long-term general objectives and principles. No country can 

be active and persistent within the international system by only defending it, it must be the general princi-

ples and principles that it should have in the long term. Principle and principles determine the internation-

al status of states, their place in the level of economic development, ie the international power balance. 

Foreign policy is essentially an extension of domestic politics and is closely related to the internation-

al system in terms of the nature of its application. In every state system there is a single, indisputable for-

eign policy that is shaped by domestic policy. This policy is implemented by governments selected by the 

majority of the population in democratic state systems. 

Governments should not only take the international system into account when setting and implement-

ing their foreign policy, but also take into account the situation of interest groups in the country or coun-

tries targeted by foreign policy. 

Another reason for the lack of a clear definition of foreign policy is the fact that the actor in interna-

tional relations has not been fully identified. While the main actor of international relations in the realistic 

approach is the state, there are non-state actors besides the state according to the pluralists, and they 

threaten the state hegemony. In this case, it would be wrong to define foreign policy only within the con-

text of state volition. From a realist point of view, power in the international system is a key factor in de-

termining the foreign policies of states. Whatever the interests of the states in the short and medium term, 

the main aim is to obtain maximum power. 

From a realistic point of view, it is to assume foreign policy within the scope of issues of high im-

portance such as power, security and defense. According to realism, the national interest and the scope of 

foreign policy is expanding day by day. For these reasons it is very difficult to define a precise foreign 

policy. The external dimension, which is defined as all states or environments outside the state of the 

state, is outside the authority and authority of the state. The state has the power to develop and implement 

all policies through legitimate means within its own country the state does not have the same power to use 

outside because it has the sovereignty and authority of the other states in the external environment. 

As a result, although a definite foreign policy definition can not be made, we can say foreign policy to 

the policy that a state follows against another or a state or wider international space. Foreign policy exam-

ines international political issues in terms of the aims, attitudes and behaviors of a state, examines the 

politics of a state in the international system and its relation to other states. Turkey's Middle East policy, 

Cyprus politics, US, Middle East policy, Iraq policy are foreign policy implementation. 

The history of the Ottoman Empire, its behavior in the past and its foreign policy implementation 

constituted the sub-structure of the Turkish Foreign Policy, which defined the relations of the Republic of 

Turkey with world politics and relations with other countries. 

The basic principles of the foreign policy of the contemporary Turkish Republic have been deter-

mined by Mustafa Kemal Atatürk during the years of National Struggle. "The welfare, happiness and con-

tinuity of the Turkish nation and the state has been the primary objective". At the frame of Atatürk's vision 
in foreign policy, "Yurtta Sulh,Cihanda Sulh" and the determined policies pursued in this direction were 

perhaps the most important influences in the current situation of the Turkish state. 

He knew that the Republic of Turkey, which he dreamed of establishing Atatürk, could have a place 
he deserved among contemporary civilizations could be due to an effective foreign policy and external re-

lations established on solid foundations. And he said: "A peaceful direction aimed at the security of Tur-

key and not against any nation will always be our principles " 

When we look at the basic principles of the Turkish Foreign Policy during the Ataturk Period, foreign 
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policy is realistic; empty dreams do not chase. They aim to stay away from romance and aim to be com-

mitted to achieving national interests. Security policy is essential; Atatürk has been working to base the 
military and economic structure of the Turkish people on their own strengths on new and sound principles 

and believes that the Republic of Turkey should be able to protect itself and take necessary security 

measures to defend itself. 

Turkey has been determined to establish target for itself and to go beyond the most developed coun-

tries, and to establish a contemporary, modern society in which foreign policy is to develop relations with 

the western countries in this direction. Ġdeological dogma based on international law, is not based on prej-
udiced obsession but on a line based on intelligence and intelligence.following these principles, Atatürk, 
who has acted in line with these principles, kept the independence, territorial integrity and security of eve-

rything on top of everything by adhering to the rules of international law at the threshold of the Second 

World War after the Bosphorus brought a solution to Hatay problem by correct timing and peaceful ways. 

The Hatay policy gave great importance to the place and the importance of Turkish diplomacy and then a 

successful result was obtained in Cyprus in similar ways. 

Ataturk implements the "power balance" strategy, a classical foreign policy that all states follow to 

protect national sovereignty and national security. In order for an country to succeed in foreign policy, its 

internal dynamics alone can not be enough. It is necessary to understand the power balance policy and the 

time and space conditions well, to interpret the developing events very well, and to make the right deci-

sions and actions to realize the aims of the state. 

With this policy it can turn a situation against a state favor. The Sevr Treaty has been put forward and 

the Atatürk power balance policy against the Western States occupying a large part of Anatolia has been 
applied very well in the period of the spear struggle. Against threat of Western states have allied with the 

Soviet Union and have received military and financial assistance. On the other hand, they used differences 

and differences between western states. Britain, France and Italy in a very good way to identify conflicts 

of interest between Turkey and destroyed the alliance formed. 

Taking account of the instabilities that have taken place in the region, especially due to the power bal-

ance policy that was followed in the 1930s, the country has favored the situation which has established al-

liances within the international system around the countries within a pragmatic approach. Looking at the 

foreign policy that followed the death of Atatürk, it was seen that the foreign policies of Ġnönü period did 
not differ. Leaders were decisive in the determination of foreign policy in the period up to 1950. Inönü al-
so had a significant place in the determination of foreign policy during his term in power. In this period he 

pursued the "neutrality" policy in World War II, but at the end of the war he declared war on the side of 

the Allies, even if it was on paper that distorted this policy to become a member of the United Nations 

(UN). 

Turkey has been a major breakthrough in foreign policy in this period. On July 12, 1947, in the con-

text of the Truman Doctrine, he signed a charity agreement with the United States, and the Marshall Plan 

set out the economic dimension of the doctrine. In 1950, he became a member of the European Economic 

Cooperation Organization. "Turkish foreign policy has traditionally aimed at securing country security, 

preserving and advancing national interests from a historical and future perspective, providing the neces-

sary external resources for development and prosperity, acquiring friends and allies, aiming at the preser-

vation and strengthening of Turkey's place in the contemporary world, all these aims have been adopted 

by the principle of making good relations and co-operation with all countries, especially the neighbors, 

through the contribution of establishment, international peace, stability, security and prosperity. 

Every state has its own unique and  hard to change foreign policy goals and principles. Turkish for-

eign policy basically follows plans, programs, strategies and policies towards the international system in 
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order to realize the goals and principles defined as "national interest". 

The foreign policy of an country is mainly determined by the quantitative and qualitative elements. 

Quantitative factors can be listed as geography, underground and aboveground resources, population eco-

nomic status, technological situation. Qualitative elements are; the character of the country's people, the 

beliefs, the structure of the leaders, the quality of diplomacy and the government. In defining Turkish for-

eign policy, structural factors, behavioral factors, and developments in the outside world are important, as 

well as qualitative and quantitative elements. 

The other structural factor that is important along with the history of Turkey's inheritance from the 

Ottomans is geography. Located in a geographically advantageous position, Turkey is surrounded by the 

sea on three sides and assumes a bridge between Europe and Asia. In addition to these, having a strait, be-

ing a transit point for Anatolia, and being a point of material and spiritual connection between Europe, the 

Balkans and the Middle East has an important place in determining the foreign policy and providing many 

advantages geographically. 

Behavioral factors have been influential over structural factors over time. Westernism, status quoism, 

the Russian threat, the attitude of Greece, the decision-making mechanism and the attitudes of actors are 

the main behavioral factors determining Turkish foreign policy. In addition to the structural and behavior-

al factors, the development of the external world is very important in determining the Turkish foreign pol-

icy. For example after World War II, Turkey got closer to the West because of the demands of the USSR 

and joined NATO. These practices have radically influenced the formation of Turkish foreign policy. To 

give another example, Turkey has lost its strategic significance through the end of the Cold War and its 

importance within the traditional East-West conflict. This has led to a reshaping of the Turkish Foreign 

Policy. 

The distribution of roles and roles that both individuals and institutions participating in the decision-

making process are in, as well as in other democratic countries in Turkish foreign policy, basically the 

constitutional and non-written traditional norms of the Republic of Turkey are important. 

The Constitution is the first and the most binding document in the foreign policy decision-making 

process. Political conditions and dynamics as well as constitution are important in foreign policy for-

mation. The balance of power between the institutions and actors in the country must be preserved, and 

this balance must first be ensured between civil and military institutions, among actors, then civilian ac-

tors and institutions themselves. In societies with negative reactions that do not and do not support the de-

cisions taken by decision-makers, the application of foreign policy decisions is impossible and makes the 

situation difficult. Although social institutions and actors are not officially involved in the decision-

making process in foreign politics as determined by the constitution and the laws, it is extremely mislead-

ing to think that they are irrelevant and unnecessary in this process. When social institutions and actors 

enter a negative attitude, they break the courage of decision-makers and regress the functioning of the de-

cision. 

The influence of the Turkish Grand National Assembly on the decision-making process of the Turk-

ish foreign policy is at the bottom and symbolized. In the period up to the 1961 Constitution, the ruling 

leaders of the executive board have left the parliamentary internal and external politics ineffective. How-

ever, in the period following the 1961 Constitution, the influence of parliament increased, foreign policy 

decisions were discussed in parliament, sometimes tried to put pressure on government decisions, and 

sometimes tried to express opinions of different segments of the society. 

Structural, behavioral factors are determined in accordance with the national interests in accordance 

with traditions, along with the developments in the external world, in the context of internal factors, ac-

cording to the political philosophies of the changing governments in Turkey and the established policies 
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of Turkey. 

As a result, the Republic of Turkey, which was established as a national model of the European mod-

el as a result of the National Struggle under the leadership of Atatürk, first accepted itself in foreign poli-
tics with this new identity. In parallel with the radical revolution that Atatürk had initiated in order to 

make Turkey a modern country-state, Turkey's foreign policy was also directed towards the West. But this 

politics of Atatürk, who is very sensitive about independence and territorial integrity, has never become a 
foreign policy reaching one dimensional dependency. As a matter of fact, Atatürk has pursued a foreign 
policy oriented towards the West and a multifaceted foreign policy depending on the geopolitical sensitiv-

ity and historical and cultural accumulation of Turkey's geographical location. Thus, thanks to active, real-

istic, peaceful and multi-faceted foreign policy pursued during the Atatürk period, Turkey has solved its 
own problems in its favor and became a state of respect in the world despite its limited power beyond be-

coming a stabilizing element in its region. 

After the Second World War, Turkey's foreign policy towards the West continued to strengthen with 

the influence of factors such as security concerns and the need for external assistance for the development 

of the country. As a result, the strategic importance of Turkey in the eyes of the West, which emerged as a 

border state between the East and West blocks emerging after the war, has increased and Turkey has been 

taken to NATO. Therefore, the geopolitical location of Turkey's involvement in the Western alliance has 

been influential at first. 

After entering NATO, Turkey began to pursue a one-dimensional foreign policy that solved security 

concerns but assessed all international events from the perspective of this alliance. Atatürk's "Yurtta Sulh 
Cihanda Sulh" was perceived as totally a status quoism in this period and Turkish foreign policy became a 

passive structure. After that, foreign policy towards the West and status quoism became the unchanging 

basic features of Turkish foreign policy. Despite some problems during the Cold War period, Turkey has 

been indispensable in the western bloc because of Turkey's strategic importance, and Turkish statesmen 

have always emphasized this importance. 

Although Turkey entered a multi-faceted initiative in foreign policy in order to get rid of the loneli-

ness it had fallen into because of the Cyprus crisis in the mid-1960s, it did not change the basic foreign 

policy preference. As a matter of fact, in this period, Turkey has not been able to enter into foreign policy 

behaviors that would affect the international system and regional relations apart from the Cyprus Peace 

Operation, but it has only increased its efforts to bring versatility to foreign policy. Thus, until 1990s, 

Turkish foreign policy was generally carried around the global policies of the Cold War. During the Cold 

War period, Turkish foreign policy remained stationary except for certain periods, foreign policy-

economy ties were not established sufficiently, foreign policy geography was limited and Turkish foreign 

policy was below present and historical potential. Considering only the strategic importance of Turkey, it 

is calculated that all problems will be solved and Turkey will eventually become an integral part of the 

West. In the foreign policy, long term research and political planning are not given importance for the fu-

ture. As a result, the eastern bloc was destroyed in the 1990s and was caught unprepared for the fast and 

radical changes that took place in the world. 

The end of the Cold War resulted in significant consequences for Turkey. In this period, Turkey has 

faced a tendency of exclusion from the EU, which has a partial strategic importance in the eyes of the 

Western world, but it has been possible to play a more effective role in Turkey in the large Eurasian re-

gion extending from the Balkans to Central Asia. Thus, the one-dimensional Turkish foreign policy in the 

Cold War years has begun to become versatile. On the other hand, Turkey has found itself in the center of 

a hot triangle like the Middle East, the Balkans and the Caucasus, despite the tendency of cooperation and 

reconciliation in the world parallel to the end of the Cold War. For this reason, Turkey has had to continue 
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arming despite the softness of the world,because of keeping all of its security and territorial integrity 

above all these threats. 

As a result, in the years 2000, Turkey has been able to become a strong country to pursue a regional-

centered multi-faceted foreign policy due to its geopolitical position in geographical, political, economic 

and cultural sense. Because Turkey has a large hinterland that can be politically and economically extend-

ed to the Asia-Pacific region through the strategic corridor of the Balkans, Caucasus and Central Asia. If 

Turkey can estimate this potential, it will have more of a geopolitical indispensability than it had in the 

Cold War years. In this context, Turkey should see its new opportunities as an advantage to strengthen its 

relations with Europe and accelerate the EU's full membership process. In this context, Turkey should re-

evaluate and define its international relations as it is in Atatürk's period, keeping its national interests in 
the forefront. Turkey should place its European relations in this new assessment on the basis of a partner-

ship within the framework of equality and mutual benefit, which transcend structural dependency pat-

terns. 
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ĠRAN VƏ RUSĠYANĠN NÜVƏ ƏMƏKDAġLIĞI 

 

Məqalə İran və Rusiya arasında əlaqələrin inkişafına və bu əlaqələrdən irəli gələrək nüvə 
əməkdaşlığına əsaslanır. Rusiya və İran əlaqələrinin bir çox müşahidəçilər tərəfindən ―strateji 
tərəfdaşlıq‖ və ya ―strateji müttəfiqlik‖ kimi dəyərləndirildiyini deyə bilərik.Bu əməkdaşlığa ABŞ-ın 
etirazı sonrasında müəyyən soyuqluq yarandığınıda demək olar. 

Açar sözlər:Rusiya,İran,ABŞ,Qərb, Buşəhr,nüvə,əməkdaşlıq,razilaşma,balans yaratma,təzyiq 
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NUCLEAR COOPERATION OF IRAN AND RUSSIA 

 

The article is based on the development of relations between Iran and Russia and its nuclear co-

operation. It can be said that relations between Russia and Iran are viewed . It can be said that after 

the American protest this cooperation caught a cold.by many observers as a "strategic partnership" 

or a "strategic alliance". 

Keywords: Russia, Iran, USA, West, Bushehr, nuclear, cooperation, cohesion, balancing, pres-

sure. 

 

Tehran və Moskva arasında nüvə əməkdaĢlığının əsası aĢağıdakı kimidir: 
1. 17 avqust 1992-ci il tarixli sülh məqsədi naminə nüvə enerjisindən istifadəyə aid olan 

razılaĢma; 
2. 8 yanvar 1995-ci il tarixdə ―BuĢəhr‖ stansiyasının birinci reaktorunun təkmiĢlləĢdirilməsinə 

dair saziĢ; 
3. 8 yanvar 1995-ci il tarixdə Ġranın nüvə enerjisi təĢkilatının müdiri və Rusiya Federasiyasının 

nüvə enerjisi naziri arasında müzakirələr; 
4. 1998-ci ilin yazında BaĢ Nazirin müavini Vladimir Bulqakovun rəhbərliyi ilə Rusiyadan Teh-

rana gələn nümayəndə heyətinin tamamlanan razılaĢması. 
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Beləliklə, BuĢəhrdə ilk nüvə elektrik stansiyasının tikilməsində Ġran ilə Rusiyanın əməkdaĢlığı, 
Amerikanın ciddi cəhdlə etirazlarına baxmayaraq baĢ tutdu. Buna görə də Rusiyanın Amerikaya görə 
Ġranla əməkdaĢlığı dayandırmamasına görə bəzilərində bu iki ölkə arasında möhkəm əlaqələrin 
olduğu təsəvvürü yaratdı və hətta bəziləri Ġran ilə Rusiyanı strateji müttəfiqlər adlandırmağa 
baĢladılar. Bununla belə, ötən illər ərzində dəfələrlə ruslar ikitərəlfi razılaĢmaları pozaraq müqavilədə 
müəyyən edilmiĢ müddətdə stansiyanı təhvil verməkdən imtina etmiĢlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 1995-ci ilin yanvar ayında Tehranda ―Atomstroyeksport‖ ilə Ġranın 
―Nüvə enerjisi təĢkilatı‖ arasında bağlanan müqaviləyə görə ―BuĢəhr‖ nüvə stansiyasının birinci 
reaktorunun düzəldilməsi haqqında müqavilə bağlandı. Bu müqaviləyə görə təqribən bu iĢə bir mi-

lyard ABġ dolları sərf ediləcək və reaktorun qiyməti isə 850 milyon ABġ dolları kimi qeyd edildi. 
Bundan əlavə, müqavilənin Ģərtlərinə görə Rusiya ―BuĢəhr‖ nüvə stansiyasını yaratmaq və ―VVER 
1000‖ su reaktorunu da təqdim etməkdən əlavə Ġranlı mütəxəssislərə də kurs keçməli idi . Bu reaktor 
1999-cu ilin 8 iyul tarixində təhvil verilməli olduğu halda amma onun təhvil verilmə müddəti 
dəfələrlə uzadıldı. Nəhayət ―BuĢəhr‖ nüvə stansiyasının yanacaqla doldurulmasına 2010-cu ilin 21 

avqust tarixindən etibarən baĢlandı. 
Bu zaman daha çox əhəmiyyət daĢıyan məsələ Rusiyanın tutduğu mövqedir. Qərb dövlətlərinin 

və Amerikanın ciddi etirazlarına baxmayaraq Rusiya ―BuĢəhr‖ nüvə stansiyasının istifadə 
istiqamətində reaktoru yanacaqla doldurmağa baĢladı. Buna görə də Ġranın nüvə proqramı həssas 
mərhələyə çatdığı üçün Qərb Ġranın nüvə fəaliyyəti əleyhinə ümumi razılaĢma əldə etməyə cəhd edir. 
Bu zaman belə bir sual meydana çıxır ki ―BuĢəhr‖ stansiyasının istifadəyə verilməsinin ruslar üçün 
əhəmiyyəti nədir? Doğurdan da, insanı düĢünməyə vadar edir ki, Ġran əleyhinə bu qədər təzyiqlərin 
artdığı bir dövrdə niyə Rusiya ―BuĢəhr‖ nüvə stansiyasını doldurmağa meyilli olmalı və buna görə 
praktiki addımlar atmağa baĢlamıĢdır. Analitiklər tərəfindən bu barədə səkkiz ssenari söylənilir: 

1. Nəzərdə tutulan vaxtda stansiyanın istifadəyə verilməsi:Rusiya rəsmilərinin fikrincə ―BuĢəhr‖ 
stansiyasının təkmilləĢdirilməsi və istifadəyə verilməsinin Ġranın nüvə proqramı ilə hər hansı bir 
bağlılığı yoxdur. Ona görə də ―BuĢəhr‖ stansiyasının texniki problemlərinin hamısı əvvəlki zaman-

lara uyğun olaraq yanacaqla doldurulma üçün hazırlanmıĢdır. Rəsmi Tehran BuĢəhr stansiyasını 
2009-cu ildə iĢə salmağa nəzərdə tutsa da, vaxtaĢırı yaranan texniki problemlər və beynəlxalq 
səviyyədə ziddiyyətli yanaĢma üzündən stansiyanın istismara verilməsi gecikdirildi. 

Rusların Ġranla olan müqavilələrini yerinə yetirməməsi yenidən iranlıların hafizəsində acı 
günlərin xatirələrinin canlanmasına səbəb olmaqla yanaĢı, həm də digər ölkələrdə Moskva ilə 
əməkdaĢlığa Ģübhəli yanaĢılmasına gətirib çıxarmıĢdır. Buna görə də rusların öz öhdəliklərinə əməl 
etməməsi təkcə iranlıların ziyanına deyil, həm də rusların özünə də ziyandır. Çünki beynəlxalq arena-

da müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirmək yeni müqavilələrin bağlanması üçün ən önəmli 
təzminatdır. Elə buna görə də əgər Rusiya Ġran ilə olan öhdəliklərini yerinə yetirməzsə onun öz imici 

də korlanmıĢ olur və digər ölkələrlə əməkdaĢlıq etməyin özü də təhlükə altına düĢür. Necəki bu günə 
qədər rusların öz beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməməsi nəticəsində digər ölkələrin də yanında 
imicinin korlanmasına gətirib çıxarmıĢdır. Bu ssenariyə görə ruslar öz imiclərini bərpa etmək üçün 
―BuĢəhr‖ nüvə stansiyasını qurmaq istəyirlər. Bununla da Rusiya beynəlxalq sistemdə etimadlı 
tərəfdaĢ imicini bərpa etmək istəyir. 

2. Moskva və VaĢinqton arasında olan razılaĢmaya görə istifadəyə verilməsi: Bu ssenariyə görə 
―BuĢəhr‖ reaktorunun iĢə salınması Amerikanın xarici siyasətinin tərkib hissəsidir. Həqiqətdə Rusiya 
ilə Amerika arasında olan bu razılaĢma BuĢun vaxtında əldə edilmiĢdir. Bu stansiyanın iĢə 
salınmasında məqsəd, Rusiyanın Ġran barəsində Amerika ilə daha çox əməkdaĢlıq etmə və eyni halda 
isə Ġranın bundan müsbət bir iĢarə almasıdır. Əlbəttə, ola bilsin ki, bu zaman Amerika bütün istədi-
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klərinə nail olmaya da bilər, lakin ―BuĢəhr‖ stansiyasının iĢə düĢməsi əvvəlcədən razılaĢdırılan əsas 
bir planın nəticəsidir. 

3. ġərq ilə Qərb arasında balans yaratmaq: Amerika və Avropa Ġttifaqı tərəfindən birtərəfli 
sanksiyaların tətbiqi Rusiyanın BMT Təhlükəsizlik ġurasının 1929 saylı qətnaməsinin qəbulu zamanı 
Qərblə əməkdaĢlıq etməsində aldadıldığını düĢünməyə gətirib çıxarmıĢdır. Nəticə etibarilə bu da, 
rusların Qərblə birmənalı olaraq əməkdaĢlıqdan ehtiyat etməsinə və özlərinin Qərb – ġərq siyasətinə 
yenidən baxmaqlarına gətirib çıxarmıĢdır. Ruslar BMT Təhlükəsizlik ġurasının Ġran əleyhinə olan 
qətnaməsinə səs verməklə bu balansı pozduğunu anladığı üçün ―BuĢəhr‖ nüvə stansiyasını istifadəyə 
verməklə yenidən bu tarazlığı yaratmaq istəyir. 

4. Ġranla olan əlaqələri yaxĢılaĢdırmaq: Son illərdə Rusiyanın Qərblə əməkdaĢlıq etməsi Tehran 
ilə Moskva arasında olan əlaqələrin vaxtaĢırı pisləĢməsinə gətirib çıxarırdır. Buna görə də Rusiya dö-
vləti Ġranla olan əlaqələrini tam kəsməmək və ya Ġranla olan əlaqələrin səviyəsini normada saxlamaq 
üçün ―BuĢəhr‖ stansiyasının istifadəyə verməsilə yenidən Tehranın etimadını cəlb etmək istəyir. 

5. Ġrana hərbi hücumun qarĢısını almaq: Son zamanlarda Amerika və Ġsrailin Ġrana hərbi hücum 
edəcəyi haqqında söz-söhbətlər çoxaldığından ola bilsin ki, ruslar regionda yeni bir müharibənin 
baĢlamasının qarĢısını almaq məqsədilə ―BuĢəhr‖ nüvə stansiyasının istifadəyə verməsi prosesini 
sürətləndirməyə məcbur olmuĢlar. Belə ki, ―BuĢəhr‖ nüvə stansiyası yanacaqla doldurulduğu halda 
artıq nüvə təsisatı adlandığı üçün beynəlxalq qanunlara görə fəaliyyət göstərən nüvə təsisatına hərbi 
hücum etmək olmaz. Çünki 1949-cu il Cenevrə konvensiyasına görə nüvə təsisatlarına hücum 
qadağandır. 

6. Qərbə təzyiq vasitəsi kimi istifadəsi: Buna görə ruslar Qərbin diktəsi və istəyinə görə stansi-
yanı təkmilləĢdirməyə baĢlamıĢlar. Çünki onlar ―BuĢəhr‖ stansiyasının iĢə düĢməsi ilə dünyaya 
Qərbin Ġranla nüvə enerjisindən sülh məqsədilə istifadəyə görə konfliktdə olmadığını göstərəcəklər. 
Beləliklə, Qərb Rusiyanın Ġranla ―BuĢəhr‖ nüvə stansiyasının istifadə edilməsində əməkdaĢlığa 
getməsini əlində bəhanə edərək nəinki Ġranla dünyanın istənilən ölkəsi ilə nüvə əməkdaĢlığı etməyə 
hazır olduğunu bildirir. Bundan əlavə, Qərb belə bir fikir formalaĢdırmağa çalıĢacaq ki, ―BuĢəhr‖ 
nüvə stansiyası dinc məqsəd daĢıdığı üçün ona icazə vermiĢ və Ġranın digər nüvə fəaliyyətləri isə 
hərbi məqsəd daĢıdığı üçün ona icazə vermir. Bu ssenari üzrə Rusiya praktiki olaraq Qərbin 
siyasətinin həyata keçməsi istiqamətində hərəkət edir. Çünki ―BuĢəhr‖ stansiyasının istifadəyə ver-

ilməsi onu bildirir ki, Ġranın ölkə daxilində uranı zənginləĢdirməsi proqramını inkiĢaf etdirməsinə 
zərurət yoxdur. Belə olduqda stansiyaının yanancaqla təmin edilməsi və sonra Rusiya tərəfindən yan-

acağın verilməsi dincməqsədli nüvə proqramı üçün bir zəmanətdir. Həqiqətdə ―BuĢəhr‖ stansiyasının 
istifadəyə verilməsi onu göstərir ki, Rusiya Ġranın uranı ölkə daxilində zənginləĢdirməsinə zərurət 
görmür. 

7. Qərb qarĢısında alətə çevrilməsi: Bir çox Qərb diplomatlarının fikrincə Rusiya ―BuĢəhr‖ nüvə 
stansiyasını istifadəyə verməklə Qərblə olan əlaqələrində təzyiq metodundan istifadə edir. Ġndiki 
Ģəraitdə rusların stansiyada iĢlərə baĢlaması Amerika rəsmilərinin Rusiyadan ―BuĢəhr‖ nüvə 
stansiyasını istifadəyə verməsindən imtina etməyə səslədiyi bir dövrə təsadüf edir. Çünki amerikalılar 
Ġranın öz nüvə proqramının dinc məqsəd daĢımısanı bildirən zəmanət vermədiyini əsas gətirərək 
ruslardan bunu tələb edirlər. Bu ssenariyə əsasən Rusiya, ―BuĢəhr‖ stansiyasının istifadəyə ver-

ilməsindən Qərbə təzyiq vasitəsi kimi istifadə edir. 
Xatırladaq ki, BuĢəhr AES-in tikintisi 1975-ci ildə Almaniya Ġranla müqavilə imzaladığı zaman 

baĢlayıb. Almaniya 1979-cu ildə Ġranda inqilab baĢ verdikdən sonra layihədən çıxıb. Bundan sonra 
Ġran 1995-ci ildə Rusiya ilə müqavilə bağlayıb. Müqaviləyə əsasən, stansiya 1999-cu ildə istifadəyə 
verilməli idi, lakin layihənin baĢa çatdırılması bir neçə dəfə təxirə salınmıĢdı. Stansiya bir neçə illik 
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gecikmədən sonra 2011-ci il sentyabrın 2-də Ġranın BuĢəhr Atom Elektrik Stansiyası (AES) ölkənin 
elektrik enerjisi Ģəbəkəsinə qoĢulub. Hazırda Ģəbəkəyə 60 meqavat enerji daxil olur. BuĢəhr AES-in 

rəsmi açılıĢ mərasimi sentyabrın 11-də təĢkil olunub. BuĢəhr AES-in istehsal gücünün isə 1000 
Meqavata qədər artacağı bildirilir. Ġndi Ġsrail və ABġ da ehtiyat edir ki, BuĢəhr stansiyası məxfi nüvə 
proqramının inkiĢafını sürətləndirə bilər. BMT-nin Atom Enerjisi üzrə Agentliyində nüvə 
proqramının tərkib komponentləri üzərində gizli iĢin aparılması ilə bağlı ―artan narahatlıq‖ izhar olu-

nub. 

Eyni zamanda Ġran dünyada yeganə ölkədir ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin (BAEA) 
Nüvə Silahlarının Yayılmaması Müqaviləsinə (NPT) qoĢulub, lakin Təhlükəsizlik Konvensiyasını 
imzalamayıb. Həmçinin, "BuĢəhr" AES-də WWER-1000 növlü reaktor quraĢdırılıb, lakin onun so-

yuducu sisteminin "Axilles dabanı" zəlzələdir. Bundan baĢqa, Ġranın BuĢəhr əyaləti çox isti zonalar 
kateqoriyasına daxildir. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Rusiya və Ġran stansiyanın 8 ballıq 
zəlzələyə davamlı olduğunu iddia edirlər. 2013-cü il aprel ayının 9-da Ġranın cənubunda, Fars körfəzi 
sahilində yerləĢən BuĢəhr əyalətində baĢ vermiĢ zəlzələ bu fikri təsdiq etmiĢ oldu. Belə ki, zəlzələ 
külli miqdarda zərər və itki ilə nəticələnsə də, atom elektrik stansiyasına (AES) ziyan dəymədi. 
Bunun əsas səbəbi odur ki, "BuĢəhr" nüvə stansiyası zəlzələnin episentrindən 90 kilometrlik 
məsafədə yerləĢirdi, episentrdə isə zəlzələ 6,1 bal gücündə olub. Bu, son iki ayda ikinci dəfədir ki, 
stansiyanın yerləĢdiyi ərazidə 5 bal gücündə zəlzələ hiss olunur, ancaq nüvə stansiyası öz normal 
fəaliyyətinə davam edir.  

    Ġran-Rusiya əlaqələri təhlil edilərkən adətən iki ölkə arasındakı mövcud maraqlarla bağlı zid-

diyyətlər nəzərə alınmır. Əslində Ġran və Rusiya arasında maraqlar baxımından ciddi fərqliliklər 
mövcuddur. Ġranın dini mənsubiyyəti, Rusiya ətrafındakı dövlətlərin inqilab ixrac siyasəti (Rusiya bu 
siyasətdən yayınmağa çalıĢsa da), Xəzər dənizinin statusu məsələsində Rusiya və Ġranın fərqli 
mövqeyi kimi bir sıra faktorlar həmiĢə bu iki dövlətin bir-birinə qarĢı münasibətdə Ģübhəli yanaĢması 
üçün əsas olmuĢdur. Rusiyanın Ġranın nüvə proqramı ilə bağlı mövqeyi də bir qədər ziddiyyətli xarak-

ter daĢıyır. Belə ki, nüvə silahına sahib bir Ġran Rusiya üçün potensial təhlükə olsa da, o, ABġ-ın Ġra-

na nüvə proqramı ilə əlaqədar hər hansı bir müdaxiləsini və ya təzyiqini də yolverilməz hesab edir. 
Nüvə silahına sahib Ġran Rusiya üçün təhlükədir, çünki bu Rusiyanın Mərkəzi Asiya, Qafqaz və 
Xəzər hövzəsindəki mövqelərinə təsir edə bilər. Həmçinin Ġran-ABġ əlaqələrinin gələcəyinin qeyri-
müəyyənliyi bu təhdid anlayıĢlarını daha da mürəkkəb hala gətirə bilər. BaĢqa bir sözlə, həm nüvə si-
lahına, həm də ABġ-la yaxĢı əlaqələrə sahib Ġran Rusiya üçün bəlkə də ən uğursuz variantdır. Bu 
nöqteyi-nəzərdən Rusiya Ġranın nüvə silahına sahib olmasını istəmir. Belə ki, Putinin ―Ġranın nüvə 
proqramı məsələsində Qərbə uyğunlaĢmaq prinsipinə deyil, öz milli maraqlarımıza əsaslandıq‖ 
ifadəsi Rusiyanın nüvə silahına sahib Ġranı öz milli maraqları konteksində görmədiyinin bariz 
nümunəsidir. Bütün bu deyilənlərə əsaslanaraq deyə bilərik ki, Rusiyanın Ġranın nüvə proqramı 
layihəsinə münasibəti ziddiyyətli xarakter daĢıyır. Bir tərəfdən Rusiya xarici siyasəti beynəlxalq sis-

temdə yerini tapma axtarıĢındadır, digər tərəfdən isə region dövlətləri üzərində öz təsirini artırmağa 
çalıĢır. Bu nöqteyi-nəzərdən Rusiya Qərb dövlətləri ilə əlaqələrini pozmaq istəməsə də, Qərbin region 
dövlətlərinə təsirini azaltmağa çalıĢır. Məhz buna görə də, Ġran ilə hərbi, iqtisadi və siyasi 
əməkdaĢlığı böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Rusiya Ġranın nüvə silahına sahib olmasını istəmir. Ancaq bununla yanaĢı Rusiya Ġranın nüvə 
proqramının reallaĢdırılması istiqamətində görülən iĢlərdə əsas paya sahibdir. Rusiya üçün Ġranın 
nüvə proqramı mühüm iqtisadi gəlir mənbəyidir. Və dolayı yolla Ġranın nüvə proqramının da-

yandırılması Rusiyaya iqtisadi baxımdan ciddi ziyan vura bilər. 
Həmçinin, Ġranın nüvə məsələsi Rusiya üçün ABġ-la danıĢıqlar zamanı təzyiq vasitəsi ola bilər. 
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Belə ki, Qərb dövlətlərinin Ġrana olan marağı və bu istiqamətdə Rusiyanın dəstəyinə ehtiyacın olması 
rəsmi Moskva üçün əlveriĢli fürsətdir. Rusiya eyni zamanda, Qərblə Ġran arasında tarazlıq rolunu 
oynamaq istəyir. Bu rol bəzən ikili siyasət olaraq da Ģərh oluna bilər. Əslində isə Rusiya bu siyasət 
vasitəsilə heç bir tərəfi razı sala bilməmiĢdir. Ġrana qarĢı tətbiq olunan bütün sanksiyalarda Rusiyanın 
da imzası vardır. Ancaq Ġran isə tam əksinə olaraq, Rusiyanın bu qərarlara qarĢı veto tətbiq etməsini 
gözləyir. 

Ġran Rusiyanı strateji müttəfiq adlandırmağa tələsməsə də, əslində bunun reallaĢmasını istəyir. Bu 
istək daha çox Əhməd Nejadın da daxil olduğu anti-amerika siyasətini dəstəkləyən radikalların 
çıxıĢlarında əks olunur. Belə ki, Əhməd Nejad hakimiyyətə gəldikdən sonra Ġranın xarici siyasətində 
Rusiyanın əhəmiyyəti daha da artmıĢdır. ―ġərqə tərəf siyasət‖ olaraq qiymətləndirilən bu dəyiĢiklik 
ABġ və AĠ-na müqavimət göstərə bilmək üçün Rusiya, Çin və Hindistanı əhatə edəcək bir strateji 
cəbhə yaradılması deməkdir. Bu isə Ġranın ―bu ölkələrə arxalanaraq Qərbə müqavimət göstərə və 
nüvə diplomatiyasında qərbin mövqeyini dəyiĢdirə bilər‖ fikrini formalaĢdırmıĢdır. 
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THE MAIN DIRECTIONS OF  TURKEY-ISRAEL COOPERATION 

 

      One of the most important issues of recent years, one of the specific features of Turkish-Israeli 

relations, is the importance of these relations not only in the Middle East, but also in the global polit-

ical arena. These attitudes have not been unambiguous and unilateral throughout the history, and 

have often changed. The main areas of cooperation between Turkey and Israel were military, eco-

nomic and intelligence. International relations experts paid special attention to the military elements 

of Turkish-Israeli cooperation. As it is known, military power is also considered as an important ele-

ment of international power and regional influence in both countries as well as in the Middle East. 
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TÜRKĠYƏ-ĠSRAĠL ƏMƏKDAġLIĞININ ƏSAS ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

         Son illərin ən diqqət çəkən məsələlərindən biri olan Türkiyə-İsrail münasibətlərinin 
spesifik cəhətlərindən biri də bu münasibətlərin nəinki Yaxın və Orta Şərq regionu, eləcə də qlobal 
siyasi arenada yaratdığı nəticələr baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb etməsidir. Bu münasibətlər tarix 
boyu heç də birmənalı və birtərəfli olmamış, tez-tez dəyişikliyə uğramışdır. Türkiyə və İsrail arasında 
əməkdaşlığın əsas istiqamətləri hərbi, iqtisadi və kəşfiyyat sahələrində olmuşdur. Beynəlxalq münasi-
bətlər üzrə mütəxəssislər Türkiyə-İsrail əməkdaşlığının hərbi ünsürlərinə xüsusi diqqət göstərmişlər. 
Çünki məlum olduğu kimi, hərbi güc Yaxın və Orta Şərqdə olduğu kimi hər iki ölkədə də beynəlxalq 
gücün önəmli bir ünsürü və regional təsirin də mühüm vasitəsi kimi qiymətləndirilir. 

Açar sözlər: Herbi əməkdaşlıq, İqtisadi əməkdaşlıq, Təhlükəsizlik, Problemlər 
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One of the important factors influencing the establishment of relations between Turkey and Israel 

are typical political atmosphere for that period. Thus, the existing political atmosphere creates the 

factors that condition Turkey-Israel relations. It can be observed since the establishment of relations. 

From the historical point of view, although the military, economic and political relations between 

Turkey and Israel during the Cold War, the rise of the Cold War, the effects of the Gulf War on the 

Middle East, the Cold War international security, and the important role that it plays. 

Following the recognition of Turkey by Israel, the two main areas of cooperation were military, 

economic and intelligence. International relations experts paid special attention to the military ele-

ments of Turkish-Israeli cooperation. As it is known, military power is also considered as an im-

portant element of international power and regional influence in both countries as well as in the Mid-

dle East. 

One of the main reasons for the rapprochement between the two countries in the 1990s was the 

need for military technical cooperation. Looking at the situation in Turkey in those years, it is possi-

ble to see that there is a desire to secure security interests on the basis of military agreements with Is-

rael. The fact that Turkey provided Israeli military pilots with airspace meant increasing Israel's mili-

tary capability in an air war that would likely have to do with Iran. From this point of view, Turkey 

was helping to expand Israel's strategic depth. Turkey was concerned about the presence of PKK in 

Syria and the use of PKK terrorism by Hafiz Assad as an instrument of action against Turkey. Mili-

tary relations with Israel could have helped Ankara increase its political pressure on Damascus. 

Although Turkey officially recognized Israel in 1949, the history of bilateral relations was calcu-

lated by some scientific circles in a military agreement signed in 1958. This agreement, which in-

cludes political and military capabilities, including Iran, is intended to create an intelligence network 

in the Middle East (1. p-49). This agreement is considered a precursor of high-level cooperation in 

the military-technical field of the 1990s. 

From the mid-1990s, all the resulting diplomatic developments have begun to yield their fruits in 

the military and economic fields. Turkey-Israel relations, which began to develop since the early 

1990s, have entered a new phase in 1996 with the signing of a number of agreements. Most of these 

agreements were obtained in the military. The level of cooperation in military, economic, and techno-

logical fields was especially important. Military cooperation between the two countries will be real-

ized with these agreements, Israel will modernize Turkish F-4 aircrafts and Israeli pilots will be able 

to organize flights to Turkey. Generally, Turkish-Israeli relations have made the countries of Arab 

countries worried, but the most troubling issue for them was the military component of these rela-

tions. Signatories to these agreements have assessed regional states in different ways. The region 

states that Israel and Turkey have co-operated with the Arab countries and this has created a threat to 

peace in the region. At the same time, Turkey was accused of taking Arab rights by taking them to Is-

rael. An example is the agreement between the Air Force of the two countries in 1994 and the Mili-

tary Education and Cooperation Agreement on February 21-23, 1996, and the day after the Turkish 

Chief of Staff, Ismail Hakki Karadayı, the first Turkish Headquarters to visit Israel. In October 1996, 

Israel's Chief of Staff Shakak visited Turkey. In order to maintain military cooperation during the vis-

it, the Military-Political Working Group and the Defense Industry Working Group established two 

joint groups.(2. p- 40) 

The 1996 Turkish-Israeli Military Education and Cooperation Agreement provided military secu-

rity in both countries with a sense of security. Under the terms of the agreement, Israel acquired the 

right to use the Turkish air space, with the military exchanges of Israeli and Turkish pilots, these two 

countries had better know each other and act together in this area.(3. p- 189) At the same time, Israeli 
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pilots started to take flight training in a larger space and gained the ability to operate in vast areas and 

gained operational opportunities near the borders of the countries in which they were threatened by 

Turkey's southern and eastern aspects of the airspace. The sharing of military air technologies and the 

use of Turkish ports by Israel have become a common element of the common security issue. Military 

personnel and equipment exchanges have played a significant role in providing Turkey with the mili-

tary needed by the era. The agreement on military education and cooperation signed between the two 

countries, which was considered to be aimed at limiting Turkey's ability to move in the region, was 

also a response to the rapprochement of Syria. It has also been shown that these military agreements 

help Turkey to provide Israel with training bases in Israel, train Israeli pilots, and provide Israel with 

an opportunity to monitor Syria and Iran electronically and, in turn, assist Turkey in training and sup-

ply of Turkish troops in Syria and Iran (4.p- 250-257). Generally, Turkey's arms supply problems that 

have been fighting with the PKK in the 1990s have been eliminated in cooperation with Israel and Is-

rael has used this cooperation to deepen its cooperation with the Turkish army. 

Based on a framework agreement on Military Education and Technical Cooperation in the mili-

tary field, 11 agreements were signed between Turkey and Israel in the military field until 2000. Ac-

cording to the provisions of these agreements: a) Turkey has opened its airspace to Israeli war planes 

for educational purposes. b) Joint military exercises were held between the two countries. (Reliable 

Maritime Trainings / Reliable Mermaid). In 1998 and 1999, the United States, Israel and Turkey car-

ried out a rescue operation called Reliable Mermaid, off the Israeli city of Haifa, which was criticized 

by Egypt, Syria and Iraqi presidents as an alliance against the Arab world (5. p-137–168) 

c) Exchange of students and teachers between Turkish and Israeli military academies. d) Joint ac-

tivities in the field of chemical weapons protection were undertaken. e) Turkey's radar capabilities 

have been made possible by the Israeli side to observe activities in Iran and Iraq. 

The most notable agreement in Turkish society was the Treaty Industry Cooperation Agreement 

signed on August 28, 1996. According to this agreement, the two countries have started work on the 

exchange of information in the field of defense and mutual training of technicians. In parallel with 

this, in 1996, the Israeli Defense Industry undertook a five-year project aimed at modernizing the 

Turkish F-4 warships in line with the military cooperation between the two countries. Modernization 

of warplanes began at Israeli Aircraft Industry (  IAI ). For this project Turkey has paid $ 632,500,000 

to Israel. Satisfied with the modernization of F4, Turkey gave IAI a $ 75,000,000 project to modern-

ize the F5 in 1998. In this context, the first modern warplanes to be modernized were delivered in the 

early 2000s. At the same time Israel has sold to Turkey Heron unmanned aerial vehicles and Popeye 

missiles with different characteristics (6. _ ) . In the 2000 helicopter helicopter tender, IAI, who spoke 

with a helicopter named Erdogan, could not be successful in the face of American firms. Following 

this tender, the issue of modernization of American-made M-60 tanks to Israel, which successfully 

completed the modernization of F4 and F5, was discussed. It was expected that Turkey would pay $ 

250 million to Israel for the upgrading of 160 tanks. However, despite the advent of this trend until 

the end of 2001, TAAS (Israeli Military Industries) received a $ 688m worth modernization of the 

Turkish M-60 tanks in 2002 (7. p-149). In April 2001, Turkish and Israeli navy exercises conducted 

joint exercises in the Mediterranean, as well as air trainings in Konya under the name of "Anatolian 

Eagle". In July 2002, approximately 900 Turkish tanks were commissioned by Israel's IMI to mod-

ernize the Turkish Air Force 300 helicopter. When Israel expanded its operations in the occupied 

lands in 2002, anti-Israel protests in many Turkish cities were sounded. Prime Minister Bulent Acevit 

accused Israel of genocide and tensions between the two countries. Nevertheless, economic and mili-

tary relations have not been affected. 
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Military cooperation has played an important role in inter-state relations. However, the absence of a 

common defense agreement between the two countries and the absence of formal defense cooperation 

in military controversies with countries that are seen as threats hinder the transfer of the two countries' 

names to military alliances (8. p – 9). 

In the early 2000's, Israel provided Turkey with technical and electronic intelligence support for the 

PKK. Turkey also shared Iran's intelligence with Iran about Iraq. In the field of military education, the 

Israeli war pilots took part in the "Anatolian Eagle" training in Konya every year. Joint maritime train-

ings between Turkey and Israel's eastern coasts continued until 2010 (9. p _  ). In the field of defense 

industry, these projects were: modernization of the $ 650 million M60 tank of the Turkish army and $ 1 

billion F-4E fighter aircraft, $ 200 million supply and operational use of Heron armed IADs, $ 200 mil-

lion electronic discovery and surveillance systems $ 150 million worth of missile and intelligent ammu-

nition. The Mavi Marmara incident has affected most of these three areas. First, the sharing of intelli-

gence between Turkey and Israel was stopped. Then projects in military education were canceled. Some 

of the defense projects have been completely eradicated, and the rest have become destructive. 16 mili-

tary projects in the post-2010 period were postponed by Turkey. 

The disagreement between Israel and Turkey was abolished on June 27, 2016, and after the 

achievement of peace, the issues of military cooperation re-emerged. However, there has been no short-

term resumption of military agreements and military training canceled during the crisis. One of the rea-

sons is that the Israeli army is less dependent on the Palestinian problem than the Turkish society and 

the society is against any cooperation with the Israeli army. This will allow for a certain period of time 

cooperation in military and defense industry to be mutually beneficial in the technological themes. 

However, the military cooperation is expected to be re-realized after the implementation of the agree-

ment between the sides and reconfirmation of a reliable relationship. 

In the new era, military cooperation and cooperation in the defense industry are among the priori-

ties. However, there are some restrictions on both sides in this area. So, as Turkey has been the only 

consumer country in the defense industry in recent years, it has recently become a producer country. 

Therefore, relations in this area should not be based on the buyer-seller relations, but on the basis of 

partnerships that can build confidence. 

Cooperation in trade and economic spheres should be specifically emphasized as the main direc-

tions of bilateral cooperation. It was also a memorable event in the 1990s when Turkey's Minister of 

Tourism Abdulqadir Atesh organized Turkey's first Israeli ministerial visit in 1992, characterized by the 

positive development of relations. Because this meeting resulted in the arrival of many tourists to Tur-

key and was quite successful. These processes followed another agreement covering economic coopera-

tion in 1993. After the Cold War, the trade volume between Turkey and Israel increased by 156% be-

tween 1992 and 1994 and became a precursor to further progress (10. p -6). 

At the same time, the basis of achievements in economic and trade spheres between the two 

countries was the Free Trade Agreement, which was signed on December 23, 1996 and entered into 

force in 1997. According to this agreement, customs declined by 12% in the first place, by 40% in 

1998, and in 2000 completely eliminated. In parallel with this agreement signed between the two 

sides, the economic, trade, industrial, technical cooperation agreements, the prevention of double tax-

ation and the encouragement of investments were the infrastructure of the intergovernmental econom-

ic relations. The trade turnover between the two countries was $ 100 million for the 1990s. This indi-

cator was indicative of the success of the initial commercial and economic relations. In 1992-1994, 

the trade volume between the two countries increased by more than fifty percent (11. p-95). Under 

the Free Trade Agreement, between 1996 and 2000, trade has risen from $ 400 billion to $ 2 billion. 
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The difference between 1987-2001 is more. The trade volume of 54 million dollars in 1987 has 

reached 2 billion dollars in 2001. In September 1998, an agreement on economic cooperation was 

signed during the visit of Turkish Prime Minister Mesut Yilmaz to Israel. At the end of 2000, Israel 

ranked the seventeenth in the list of the countries in which Turkey was exported and in the list of 

countries where imports were realized. 

Interestingly, despite the breakup of political and diplomatic relations between Turkey and Israel, 

the least affected area was trade. However, there are serious differences in the number of tourists. The 

volume of trade between Israel and Turkey rose from $ 3.4 billion in 2008 to $ 4.4 billion in 2011 and 

again exceeded $ 4 billion in 2012. 

The economic and military cooperation between the two sides has evolved from the 90s to the ris-

ing line. Since the 2000s, even if there is tension in the Turkish-Israeli relations at the diplomatic lev-

el, this tension has not affected the military and economic relations. 
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FATĠMƏ ABDULLAYEVA, 
magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

AZƏRBAYCAN ABġ-ın “BÖYÜK YAXIN ġƏRQ” LAYĠHƏSĠNDƏ: “DEMOKRATĠK 
MÜASĠRLƏġMƏNĠN” HƏYATA KEÇĠRĠLMƏSĠ VƏ YA ĠQTĠSADĠ  SĠYASĠ TƏSĠR 

ZONANIN YARADILMASI?  

 

ABġ-ın Böyük Yaxın ġərq layihəsinin demokratikləĢmə təĢəbbüsü regionda insanların azadlığı və 
demokrasiya yox, məhz regiona qərb kapitalın azad axını və ABġ-ın daimi siyasi nəzarətin təmin 
olunmasıdır.  

Azərbaycanın coğrafi yerləĢməsi onu Qafqaz, Ġran və Orta Asiya marĢrutların kəsiĢməsində 
əhəmiyyətli strateji oyunçu edir.  

ABġ-ın Azərbaycanda maraqları üç əsas strateji məqsədlərdə birləĢir: təhlükəsizlik, siyasi və 
iqtisadi reformlar və energetika.  

Azərbaycan ilə əlaqələrində ABġ-ın prioritetlərinə daxildir: terrorizm və digər sərhəd təhdidlərə 
qarĢı mubarizədə əməkdaĢlıq, regional stabillik, və, xüsusilə, Dağlıq Qarabağ münaqiĢənin sülh yolu ilə 
həlli, demokratik siyasi sistemə və bazar iqtisadiyyatına uğurlu keçid, beynəlxalq bazarlara Azərbaycanın 
karbohidrogen ehtiyyatlarlarının hərəkəti və bu resurslardan əldə olunan gəlirləriləiqtisadi artımıngeniĢ 
təmin edilməsi. 

Açar sözlər: ―Böyük Yaxın Orta Şərq‖,beynəlxalq terrorizm, enerji resursları, regional, lider, 
milli maraq, demokratikləşmə, hərbi-siyasi strategiya. 
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AZERBAIJAN IN THE USAPROJECT“THE GREATER MIDDLE EAST”: THE 
IMPLEMENTATION OF THE “DEMOCRATIC MODERNIZATION” OR THE 

ESTABLISHMENT OF A ZONE OF ECONOMIC AND POLITICAL INFLUENCE? 

 
The Greater Middle East Initiative for "democratization" is not about increasing freedom and de-

mocracy for people in the region but about increasing freedom for Western capital and ensuring contin-

ued US political control of the region.  

The geographical location of Azerbaijan makes it the key strategic spot at the intersection of routes 

to the Caucasus, Iran, and to  Central Asia through the Caspian Sea. 

Interests in Azerbaijan, which revolve around three strategic goals: security, political and econom-

ic reform, and energy. U.S. Government priorities in its relations with Azerbaijan include: cooperation in 

combating terrorism and other trans-border threats; regional stability, especially the peaceful settlement 

of the Nagorno-Karabakh conflict; a successful transition to a democratic political system and market 

economy; and, the movement of Azerbaijan's hydrocarbon resources to international markets while en-

suring that revenues from these resources lead to broad-based economic growth. 

Key words: ―The Greater Middle East‖, geostrategy, international terrorism, energy resources, 
regional, leader, national interest, democratization, military-political strategy. 
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                                  Rasim TACƏDDĠN, 

                                                        Dossent, Bakı Dövlət Universiteti     
 

AZƏRBAYCAN ĠQTĠSADĠYYATINDA AZAD RƏQABƏT BAZARININ 
QURULMASININ MÖVCUD ĠNHĠSARÇILIQ PROBLEMLƏRĠ 

 

Məqalədə, bazar iqtiisadiyyatına inhisarçılığın təhlükələri, onun mümkün olan xeyirləri (təbii 

inhisarlar) haqqında açıqlamalar verilir, müxtəlif dövlətlərin yerli inhisarlara nəzarəti və  
tənzimlənmə sahəsində toplanmış təcrübələri dəyərləndirilir. Azərbaycanın dövlət qurumlarının 
inhisarçılığa nəzarətinin mövcud qusurlarının, ölkəyə məhsulların idxalı ilə bağlı Gömrükdə olan 

yararsız vəziyyətin rəqabətin məhdudlaşdırılmasının, özəl sektorun kiçik və orta müəssisələrinin 

kifayyət qədər maliyyə ilə təmin olunmaması nəticəsində, ölkədə yayılan inhisarçılığın rəqabətin 

zəifləməsinə, ümumi təklifin azalmasına, inflyasiyanın və korrupsiyanın artmasına  təsir istiqamətləri 

təhlil olunur. Azərbaycanda inhisarçılığın geniş yayılmasının və davamlılığının səbəbləri təhlil 

olunur və bu sosial və iqtisadi problemin həlli yollari gözdən keçirilir. 
Açar sözlər:iqtisadiyyat, xarici ticarət, inhisar,dövlət 
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MONOPOIIZATION AS A CURRENT ECONOMIC PROBLEM OF AZERBAĠJAN ON 
THE WAY OF CREATING OF COMPETITIVE MARKET 

 

This article about problems which are tied with danger of monopolization in economy, along with 

consideration of certain monopoly benefits (such as natural monopolies). The article includes evalua-
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tion of different countries‘ government experience that is gathered during their activity over control-

ling and regulating of local monopolies. Appropriate conditions for monopolistic development in 

Azerbaijan are considered here, such as present government underworking over the monopolies‘ ac-

tivity, restrictions in competition because of negative practice over the import operations that are be-

ing made by Custom, little and inefficient financial support  for small and medium business. The in-

vestigation covers the impacting ways of monopolization on weakening competition, decreasing ag-

gregate supply, increasing corruption and inflation. At its final part the article tries to define ways of 

solution of this social and economic problem.   

Keywords: economy, foreign trade, monopoly, state                                             

 

Ilk öncə bunu dəqiqləĢdirmək vacibdir ki, iqtisadi anlayıĢa görə iqtisadiyyatda inhisarlaĢma o 
zaman baĢ verir ki, bir ya da bir neçə Ģirkət, müəyyən sahənin əsas hissəsinə nəzarət edir. Ġqtisadi in-

hisarların tərəfini saxlayan, və əksinə, onlara qarĢı çıxan dəlillər mövcüddur. Ġqtisadi inhisarlara qarĢı 
olan dəlillər arasında birincisinə görə, qeyd olunur ki, inhisarçılar öz məhsullarının buraxılıĢını 
azaltmaq və  rəqabət əsasında iĢləyən eyni sahənin bazar qiymətləri ilə müqayisədə, daha yüksək 
qiymətləri təyin etməyə mümkün və daha sərfəli olduğunu sayırlar. Nəticədə cəmiyyətin iqtisadi 
rifahi, rəqabətli bazar Ģəraiti ilə müqaisədə zəifləməyə baĢlayır  və heç zaman yüksək olmur. 

Ġkinci dəlilə görə, Amerikalı iqtisaadçıların tədqiqatçılardan aldıqları nəticələrə görə, təbii resurs-

ları emal edən sahələrin əksəriyyətində miqyas effektinin hesabına daha yüksək qənaətə nail olmaq 
üçün, orada çalıĢan az sayda Ģirkətlərin mövcüd olması heç də mütləq Ģərt deyil. Çox zaman, bu 
məqsədə nail olmağa bazar həcminin 2-3%-nın əhatə edilməsı  kifayət edir. 

Üçüncü dəlilə görə, inhisarçıları, gəlirlərin adətən qeyri-bərabər bölüĢdürüməsinə görə tənqid 
edırlər; qiymətlərin qəstən qaldırılması və mənfəətin böyük dərəcədə  yuksəldilməsi hesabına, inhi-

sarçı Ģirkətlər bütün daha zəif rəqiblərini qazanc imkanlarından uzaqlaĢdırırlar. 
Dördüncü dəlilə görə,  hesab olunur ki, nəhəng Ģirkətlər hökümətə qeyri-qanuni təsir 

göstərirlər.Onlar qanunvericilikdə və dövlət siyasətində  dəyiĢikliklər etmək yolu ilə, öz hakimiyyəti-
ni gücləndirməyə çalıĢırlar. 

BeĢinci dəlilə görə, inhisarçılar öz ölkələrində xarici ticarəti məhdudlaĢdırırlar. Bunun üçün, idxal 
olunan mallara rüsumları sərt qaldırır, süni qaydada bürokratik çətinliklər yaradırlar, hətta, mümkün 
olan xarici rəqiblərinin biznes itkilərinin böyük ehtimalının olabiləcəyi ilə qorxutmaq üsulları ilə, on-

lara yerli bazarlara daxil olmağa qanuni və qeyri-qanuni yollarla mane olmağa çalıĢırlar. Belə vəziy-

yətə nümunə kimi, bir neçə il öncə Azərbaycanın mobil telefon bazarında yaranmıĢ vəziyyəti misalı 
gətirmək olardı. O zaman bu bazar yüksək dərəcədə ―Mobi Tel‖ Ģirkəti tərəfindən inhisarlaĢmıĢdır. 
Aparılan tədqiqatlara görə ölkədə satılan bütün telefonlar bazarının 80%  bu Ģirkətin payına düĢürdü. 
Belə vəziyətin  yaranmasına Azərbaycan sərhədində  Dövlət Gömrük idarəsinin qeyd olunan məhsula 
oxĢar malların ölkəyə gətirməyə cəhd edən heç bir idxalçının Azərbaycana buraxılmaması qulluq 
edirdi. Beləliklə, elə alınırdı ki, dövlət idarəsi, bunu anlamayaraq, yaxud da qəsdən, qeyd olunan 
böyük və perspektiv bazarda inhisarlaĢmanın  dərinləĢməsini daha da reallaĢdırırdı. Ölkədə yaranmıĢ 
vəziyətə görə Dünya Bankının hesabları  və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının ―Doing Business 
2012 ‖ reytinqinə əsasən Azərbaycan idxal-ixrac əməliyyatlarına görə 183 ölkə arasında 170-ci yeri 

tutmuĢdur (1). 
Altıncı dəlilə görə, iqtisadiyyatın inhisarçılığı iqtisadi münasibətlərin kriminallaĢmasına və ölk-

ədə təsərrüfat fəaliyyətinin bütün sahələrində korrupsiyanın geniĢ yayılmasına səbəb olur. Misal 
üçün, böyük inhisarçı qurumların təziqi nəticəsində, nazirliklər və dövlət idarələri öz iĢlərində bələ 
təĢkilatların maraqlarına xidmət göstərmək istiqamətinə uyğunlaĢdırılırlar. Əksər 
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hallarda belə təĢkilatların qeyri-rəsmi sahibləri elə dövlət strukturlarının rəhbər məmurları da 

olurlar. 

Yuxarıda sadalanan iqtisadi və sosial təhlükələrin baĢ verməməsi üçün, dövlətin iqtisadi həyata 
müdaxiləsi məhdud olsa da, azad rəqabətin və faydalı iqtisadiyyat mexanizminin təmin olunması, dö-
vlət qurumlarının iqtisadiyyata nəzarət və tənzimlənmə  fəaliyyəti çərçivəsində, ən vacib 
məsələlərdən biridir. 

KorrupsiyalaĢmamıĢ və azad rəqabətli iqtisadiyyat Ģəraitində  istehsalçı inhisarçıların xeyirinə 
danıĢan ən geniĢ tanınan dəlillər arasinda birincisinə görə belə müəssisələr daha keyfiyyətli məhsullar 
buraxırlar, əks halda onlar bazarın təkbaĢına inhisarçısı ola bilməzdi. 

Ġkinci dəlilə görə, iqtisadçılar adətən, bəzi bazarlarda məhdud sayda iĢtirakçı olan rəqabəti 
lazımınca dəyərləndirmirlər, misal üçün, sahələr arasında rəqabəti. 

Üçüncü dəlilə görə, elə hesab olunur ki, iri və mürəkkəb texnologiyanın ancaq böyük (istehsal 
həcminə görə və bazarın öz miqyası nisbətində) istehsalçılar tərəfindən istifadəsi labüddür. Bu üs-

tünlük onlara aĢağı səviyyədə məhsulun bir vahidinə düĢən xərclərə nail olmağa və bunun əsasında 
məhsulu nisbətən daha ucuz qiymətlə istehlakçılara satmağa imkan verir. 

Yuxarıda deyilən, öz əksini ekonomiksdə ―miqyas efekti‖ adlandırılan anlayıĢda tapır.  Bu effekt 
iqtisadiyyatın bir sıra sahələrində çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu sahələrdə ―miqyas effekti‖ndən 
alınan iqtisadi fayda olduqca gözə çarpandır və rəqabətin formalaĢması çox ağır baĢa gəlir, yaxud da, 
sadəcə mümkünsüzdür. Ġqtisadçılar belə sahələri ―təbii inhisarlar‖ adlandırırlar. 

Təbii inhisarların fəaliyyəti iqtisadi baxımdan o zaman labüddür ki, miqyas effektinin böyüklüyü 
bir inhisarçıya imkan verir  ki, bütün bazarı əmtəə ya da xidmətlər ilə təmin etmək hesabına, çox 
saylı, lakin kiçik Ģirkətlərin rəqabətli bazarının göstəriciləri ilə müqayisədə, məhsulun bir vahidinə 
düĢən xərcləri ən aĢağı səviyəyə endirə bilsin. Bu cür bazar davranıĢı adatən ictimai məhsul və xid-

mətlərin (elektrik cərəyanı, su, qaz, telefon xidmətləri və s.) istehsalı  ilə məĢğul olan müəssisələrə 
məxsusdur. Bu sahələrin bazarları çoxsaylı istehsalçılar arasında bölünsəydi, ―miqyas effekti‖ 
iĢləməzdi. O zaman məhsulun bir vahidinə düĢən xərclər yüksək olacaqdı, və buna görə də, qeyd 
olunan daha baha xərcləri ödəmək üçün qiymətləri mütləq qaldırmaq lazım olacaq idi. 

Beləliklə bu cür sahələrə adətən dövlət tərəfindən istisna güzəĢtlər (hüquqi, iqtisadi, fiskal və s.) 
təqdim olunur. Lakin, inhisarçı tərəfindən, hər hansı coğrafi reqionun elektrik cərəyanı, su, qaz və 
Ģəhər nəqliyyatı ilə təchizatına istisna hüquqlarına malik olmasının əvəzinə, hökümət  belə Ģirkətlərin 
fəaliyyətinə nəzarət etmək hüququnu öz əlində saxlayır. Bunda məqsəd ondan ibarətdir ki, inhisar-

çılara rəsmi Ģəkildə verilən geniĢ səlahiyyətlərlə bağlı, cəmiyyət üçün mümkün olan zərərlərin qarĢısı 
alınsın. Ġctimai baxımdan təbii inhisarçıların münasib davranıĢını təmin edə bilən vasitələrdən iki əsas 
alternativi mövcüddur. Bunların birinə görə, dövlət, özü yaratdığı müəssisələrin hesabına, bu xid-

mətləri təmin edir. BaĢqa alternativə görə, müəyyən qanunlar çərçivəsində, dövlət inhisarçı özəl 
Ģirkətlərin fəaliyyətinə nəzarət edir. 

Yuxarıda verilən məqəmlərin müzakirəli olmasına görə, sahələrin inhisarlaĢması və təbii inhisar-

ların fəaliyyətinin dövlət tərəfindən necə tənzimlənməsi,  iqtisadçıların və siyasətçilərin diqqətini 
nəzəri və tədbiqi baximindan müxtəlif elmi konfranslarda və dövlət qurumlarında daimi olaraq özünə 
cəlb edir. Bir sıra iqtisadçılar arasında elə bir fikir yayılıb ki, rəqabəti zəif olan sahələrin inkiĢafinda 
dövlətin rolu muasir istehsal müəssisələrinin yaradılmasından, onlarda faydalı mənfəət qazanan yeni 
idarəetmə üsullarının geniĢ tədbiqindən və bundan sonra, gələcəkdə onları daha sürətli inkiĢaf üçün, 
özəl biznesa satılmasından keçir. Sahələrin inhisarlaĢma probleminin bu yolla həll olunması optimal 
hesab oluna bılməz, ona görə ki, bu iĢlərin uğurla həyata keçirilməsinə məsuliyyət daĢıyan müxtəlif 
dövlət qurumlarında korrupsiyanın yayılmasına geniĢ imkanlar yaradır. Bundan baĢqa, rəqabətə dö-
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zümlü potensialı olan iri və orta istehsal müəssisələrinin  tikilməsinə yönələn proyektləri (layihələr)  
uğurla reallaĢdırmaq üçün, dövlət sektoru buna tələb olunan maddi-texniki bazaya malik deyil. Buna 

əlavə olaraq, belə seçim müsbət ola bilməz, ona görə ki, biznesin yaradılmasında və inkiĢafında, 
ozəl sektorun daha çevik və faydalı iĢləməsinə görə, dövlət sektoru ona rəqabətdə uduzur.  

Bu səbəbdən bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində belə məsələlər yaxĢı yoxlanılmıĢ yolla həll olunur, da-

ha dəqiq desək, özəl Ģirkətlər arasında təĢkil olunan tender yolu ilə, öncədən dövlət tərəfindən elan 

olunmuĢ və maliyyələĢdirilmiĢ. 
Dövlət mülkiyyətinin idarə olunması təcrübəsi kimi Rusiya dövlətinin RSB VES və ―Qazprom‖ 

kimi təbii inhisarlarla aparılan siyasətini göstərmək olar. Rusiyada, Təbii Ġnhisarların Ġslahatı haqqın-

da Prezident Sərəncamının əsasında, bu inhisarlarda dövlət nümayəndələrinin kollegiyaları 
yaradılmıĢdır. Bu kollegiyalar vahid bir siyasətə qulluq etməlidirlər. Bu siyasət çərçivəsində dövlət 
nümayəndələri inhisarçı müəssisələrin səhimlərinin qiymətlərinin artmasına, və bundan baĢqa, 
büdcəyə bütün tələb olunan ödəniĢlərin vaxtında  daxil olmasının nəzarətinə kömək etməlidirlər. 
Qeyd olunan kollegiyalar antiinhisar qanunvericiliyinə dəqiq riayət olunmasına nəzarət etməlidirlər. 
Bundan əlavə, xüsusi Ģuralar yaranır. Bu Ģuralara inhisarçılara məxsus olan əmtəə və xidmətləri isteh-

lak edənlərin hüquqlarını müdafiə edən nümayəndələr daxil olunur. Qeyd olunan bütün üsullar, dö-
vlətə formal məxsus olan kompaniyalarda hökümətin və cəmiyətin maraqlarının əks olunmasının 
vacibliyi ilə  bağlıdır. 

Ikinci alternativ – ABġ-da daha geniĢ yayılan, dövlət tərəfindən inhisarların idarə olunmasıdır. 
Hökümətin bütün ölkə daxilində idarəedici əsas orqanı Ģtatlararası ticarət üzrə Komissiyadır (bura 
dəmir yolu, yüklərin və avtobus sərniĢinlərinin daĢınması və dəniz nəqliyyat sahələri daxildir). Hesa-

blara görə, ABġ-da dövlət tərəfindən idarə olunan sektor ÜDM-un təxminən 10%-nı təĢkil edir. 
Təbii inhisarlar haqqında qanunvericiliyin məqsədi cəmiyətin maraqlarını güdən idarəetmə 

nəzəriyyəsində öz əksini tapır. Bu  nəzəriyyənin məntiqi əsaslandırılması ondan ibarətdir ki, sahədə 
rəqabət üçün Ģərait yoxdursa, o zaman nəzarətsiz inhisar hakimiyyətinin, ehtimallı olan süi isti-
fadəsindən uzaqlaĢmaq üçün, idarə olunan inhisarın yaradılmasına ehtiyac duyulur. Toplanan 
təcrübəyə görə, elə alınır ki, idarə etməni həyata keçirən tərəf, bir qayda kimi elə rüsumlar təyin 
etmək istəyir ki, onlar istehsal xərclərini ödəyə bilsinlər və müəssisəyə ―ədalətli‖ gəliri təmin etsinlər.  
Misal üçün, keçmiĢ sovet respublikaları arasında Litva dövlət inhisarlarına münasibətdə , dövlət 
idarəetmə siyasətini seçmiĢdir. Litvada bütün inhisarlar özəlləĢdirilmiĢdir. Bu ölkədə qərara 
alınmıĢdır ki, enerji bazarında neft inhisarçısının mülkiyyəti bölünsün, və alınan hissələr Litvanın 
müxtəlif Ģəhər və rayonlarında yerləĢən cəmiyyətlərə satılsın. Bu qərarın əsas Ģərtlərindən biri də on-

da idi ki, özəl Ģirkətlər yerli hakimiyyət dairələrinin nəzarəti altında olmalı idilər. Birinci mərhələdə, 
rəqabət mübarizəsi haqqında qanunun qüvvəyə minməsindən öncə, hökümət qiymətlər üzrə nəzarəti 
öz üzərinə götürməli idi. Bunun vacibliyi onunla bağlı idi ki, yeni sahiblər yerli bazarlarda özlərinin 
imtiyazlı vəziyətlərindən süi istifadə edə bilməsinlər. Gələcəkdə isə, hökümətin bu sahədə salahiyyəti 
ancaq inhisarların fəaliyyətinə nəzarəti, planlaĢdırmanı və strateji proqnozlaĢdırmanı əhatə etməli idi. 

Müxtəlif səviyyələrdə geniĢ müzakirə olunan Azərbaycanın təsərrüfat fəaliyyətinin inhisarlaĢması 
ölkənin iqtisadi inkiĢafına güclü mənfi təsir göstərir, iqtisadiyyatın bütün sahələrində  inkiĢaf  tem-

plərını aĢağı səviyyədən yuxarı qalxmağa qoymur. Xüsusən, bu vəziyyət öz əksini qeyri-neft 

sektorunun zəif inkiĢafında və onun, neft sənayesi ilə müqayisədə, ÜDM-un dəyiĢməsinin templərinə 
olduqca az təsirini göstərir. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanın ÜDM-un hər bir dəyiĢməsi  neftin 
dünya qiymətləri və neft hasilatının yerli göstəriciləri ilə bir baĢa və sıx korrelyasiyadadır. Buna görə 
dünyada neft qiymətinin aĢağı enməsi və bununla bağlı Azərbaycanda manatın devalvasiyası (2015 ci 
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ildə manat 2 dəfə devalvasiyaya uğrayaraq, dəyərini 100% itirmiĢdi),  2015-ci və 2016-cı illərdə ölk-

ənin makroiqtisadi göstəricilərinin pisləĢməsinin əsas səbəbi olmuĢdur. 
Ġqtisadi tədqiqatlar göstərmiĢdir ki,  2014-cü ildən baĢlayan və ondan sonraki ildə davam edən 

dünya bazarlarında neft qiymətinin ucuzlaĢması nəticəsində Azərbaycanın ÜDM-un istehsalı 2015 –
ci il ərzində 75 milyard dollardan 53 milyard dollara enmiĢdir. Bu ölkədə ixracın cəmi 8 faizi qeyri-
neft sektorunun payına düĢməsinə görə, ÜDM-da qeyd olunan 22 milyard dollarlıq enmə, bir baĢa, 
2015 –ci ilbə (əsasını neftin satıĢı təĢkil edən) ixracda yer alan 10 milyard dollardan çox azalma 
nəticəsində baĢ vermiĢdi (2). Azərbaycanın dünya neft bazarlarından yüksək dərəcəli asılılığını 
göstərən əlavə bir amil ondadır ki, MDB ölkələri arasında qeyd olunan müddətdə ÜDM-n ən böyük 
nisbi azalması bizim ölkədə öz əksini tapmıĢdır.Xarici ticarət sahəsində yaranmıĢ təhlükəli tendensiya 
2016-cı ildə də davam edib. Gömrük Komitəsinin yaydığı məlumatlardan məlum olub ki, xarici ti-
carət dövriyyəsi ötən il daha 4,3 milyard dollar və ya 19,5% azalıb. 2015-ci ildə əmələ gəlmiĢ 10 mi-

lyard dollardan çox itkini də nəzərə alsaq, o zaman bu sektorda vəziyyətin yüksək dərəcədə 
gərginləĢməsini qeyd etmək lazımdır. Azərbaycanla müqayisədə, sərvətlərinə, coğrafiyasına və əhali 
sayına görə çox-çox geri qalan qonĢu Gürcüstan ötən il xarici ticarət dövriyyəsini 2 milyard dollar 
artıra bilmiĢdir. Arxada qoyduğumuz ilin yanvar-dekabr aylarında ölkəmizin ümumi ixrac dö-
vriyyəsində 28% azalma qeydə alınıb. Halbuki, baĢqa qonĢu Ermənistan ixrac dövriyyəsini ötən il 
20% artıra bilib.  Dövr ərzində Azərbaycanda xarici ticarətdən cəmi-cümlətanı 611 milyon dollar val-
yuta qazancı əldə edilib. Halbuki, xalis valyuta qazancı 2015-ci ildə 3,5 milyard dollar (Gömrük 
Komitəsi sonradan – 2016-cı ildə bu göstəriciyə düzəliĢ edib), 2014-cü ildə isə 12,6 milyard dollar 
olub (3). Bu o deməkdir ki, bu göstərici son bir ildə 6 dəfə, son iki ildə isə 21 dəfə azalıb.         2016-

ci il ərzində Ümumi Daxili Məhsulun həcmi daha 15 milyard dollar azalaraq 37,5 milyard dollara 
düĢüb (faktiki bazar qiymətləri ilə). 2015-ci ili də nəzərə alsaq, son 2 ildə ümumi gəlirlərin 38 mi-

lyard dollar azalması üzə çıxır. Ġki illik itki məbləği ÜDM-in bir illik həcmindən çox olub.. Daha 
ciddi problem ondadır ki, 38 milyardlıq azalmanın 56%-dən çoxu qeyri-neft sahələrində əmələ gəlib. 
2016-cı ildə bu sektor daha 12 milyard dollar və ya 33% itkiyə məruz qalıb (4).   

Ölkədə qeyri-neft sahəsinin inkiĢafı və bunun hesabına xarici ticarətdə itirilən gəlirlərin heç ol-

masa, müəyyən hissəsinin  bərpa olunmasına elan olunan istiqamət uğursuzluqla üzləĢmiĢdir. 
Son illərdə Azərbaycanda iqtisadi islahatlar sahəsində ciddi addımlar atılsa da, ölkənin siyasi                                                                                             

hakimiyyət dairələri ilə əlaqəli oliqarxların əhatəsində olan,  Azərbaycan, iqtisadiyyatının zəif rəqabət 
Ģəraitində qapalı idarə olunan  durumda qalır. Azərbaycanın zəif mövcud rəqabət Ģəraitində, ticarət, 
istehsal və gömrük sahəsini zəbt edən inhisarçı qruplar bu vəziyəti düzəltməyə nə qadirdir, nə də 
maraqlıdırlar. Burada problem ondadır ki, Azərbaycan inhisarçıları azad sahibkarlıq mühitinin 
yaranmasının fərqində olaraq, hər bir ehtimal olunan yeni dəyiĢiklikləri öz maraqlarına təhlükə 
görərək, onlara hərtərəfli müqavimət göstərməyin tərəfdarıdır. 

Əslində,  mövcüd zamanda, keçmiĢ sovet respublikalarında inhisarlar əsas iqtisadi problemə 
çevriliblər. Onlara məxsus ümumi xüsusiyyət ondadır ki,  ölkə elitası bütün iqtisadi fəaliyyət 
növlərini inhisarlaĢdırır. Bu ölkələrdə hər inhisarın arxasında nüfuzlu bir insan-oliqarx dayanır. Elə 
adama məxsus bazarda sonra daha kiçik icraçılar peyda olurlar. Sonuncular  isə, iĢlədikləri yerli ba-

zarlarda özlərinə məhsus regional inhisarlar qururlar. Belə inhisarçılar yerlərdə hər-hansı rəqabəti 
mümkünsüz edən, ölü zonalar yaradırlar. Bu formada inhisarçılığı biruzə verən sahələrə ölkəyə daxil 
olan idxal məhsulları, ticarət və nisbətən az dərəcədə istehsal sahələri aiddir.   Azərbaycanda bazarın 
inhisarlaĢmasını aĢkar edən əsas formalardan biri  idxal olunan əmtəəyə süni artırılmıĢ qiymətlərdi.  
Azərbaycan iqtisadiyyatı bütün istifadə etdiyi qida və qeyri-qida əmtəələrinin 80%-nı xaricdən idxal 
edir. Azərbaycanda  2015-ci ildə baĢ verən iki birdəfəlik devalvasiyaların qiymətlərin bahalaĢmasına 
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təsiri olsa da, ancaq birgə bununla, ölkədə idxal olunan əmtəə və xidmətlərin real qiymətinin (dolların 
dəyərinə və əhalinin qalxmayan aldıqları gəlirlərlə münasibətdə) artması heç bir məntiqə sığıĢmır. 

Bazar mexanizminin tənzimləyici funksiyası ancaq rəqabət Ģəraitində real iĢləyə bilər.  
Belə vəziyyətdə qiymət spekulyasiyasına imkan yaranmır. Məsələn, ticarətdə belə spekulyasiya-

lar satıĢın pərakəndə səviyyəsində yox, topdansatıĢ zamanı həyata keçirilir. Azərbaycanda istehlak 
mallarının əksəriyyətinin idxal olunmasını nəzərə alsaq, onda etiraf etməli olacağıq  ki, belə malların 
satıĢ qiymətlərinin təyinatinda gömrük idarəsinə verilən rəsmi və qeyri-rəsmi ödəniĢlərin və 
məhdudiyyətlərin rolu olduqca böyükdir. Gömrük süni məhdudiyyətlər hesabına istehsalla və idxalla 
məĢğul olan digər Ģirkətlərin sıradan çıxardılmasına imkan verərək, Azərbaycanda ―Azersun‖ və ―Gi-

lan‖ kimi inhisarçıların yaranmasına təkən verilmiĢdi. Gömrükdə eyni vəziyətə görə, Azərbaycana 

gələn xarici Ģirkətlərə süni maniələrin qoyulması nəticəsində, yerli bazarda, artıq, çalıĢan xarici 

Ģirkətlər də ölkəmizi tərk etməyə məcbur olurlar. Buna misal, gömrük orqalanlarında yer almıĢ  
rüĢvət  hadisəsi ―Nestle‖ kimi Ģirkətin Azərbaycandan getməsinə səbəb olmuĢdur. Nəticədə, rəqabətin 

məhdudlaĢdırılması inhisarçılığa və qiymətlərin qalxmasına daha da geniĢ imkanlar yaradır. Belə 
vəziyyətin qarĢısını almaq üçün zamanında səmərəli tənzimləmə inistitutları qurulmalı idi. Ġnhisar-

çılığın məhdudlaĢdırlmasında olduqca əhəmiyyətli olan kiçik  və orta sahibkarlığa dövlətin müdafiəsi 
ilə yardmı və rəqabətli bazarın inkiĢafında ixrac-idxal əməliyyatlarınnın yüngülləĢməsi və Ģəffaf 
gömrük sisteminin yaradılması bu gün həddindən artıq vacibdir. Azərbaycan iqtisadiyyatının inhisar-

laĢmasını  yaradan problemlər ölkədə geniĢ yayılan korrupsiyanın bazar mexanizmınin iĢinə əks-təsir 
göstərməsi və Ġqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin Antiinhisar Departamentinin  yerli inhisarların 
hərəkətinə nəzarət və tənzimləmə  iĢində zəif fəaliyyətidir. Bu departament, qanunvericiliyin 
tələblərinə görə, bazar payı 35 faizdən yuxarı olan taĢkilatları inhisarçı kimi dövlət reyestrinə daxil 
edərək antiinhisar qanunvericiliyində nəzərdə tutulan tənzimləmə mexanizmlərini iĢə salsaydı, yerli 
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində oliqarxlar dərin köklər salmazdılar. Belə vəziyyətin bir təzahürü 
də ondadır ki, son illər Azərbaycan əhalisinin artmayan gəlirləri fonunda, inflyasiya daimi yüksək 
səviyyədə qalır. Belə vəziyyətin izahatı ondadır ki, azad sahibkarlığa qarĢı hər hansı siyasi, sosial, 
iqtisadi, kriminal məhdudiyyətlar  kiçik və orta müəssisələrin açılmasını çətinləĢdirir, artıq  
fəaliyyətdə olanların isə iĢini əngəlləyir. Azərbaycanda son illərdə mövcud sosial-iqtisadi vəziyətin 
təhlilini aparmıĢ Danimarkanın Qlobal Məsləhət ġəbəkəsinin biznes-anti-korrupsiya portalında 2013-

cü ildə dərc olunmuĢ  hesabatda da ölkəmizdə iqtisadiyyatın inkiĢafına maneə törədən, köksalmıĢ in-

hisarçılığın mövcudluğu qeyd olunur. Ġnhisarçılıq yerli və xarici sərmayalərin, və bununla bağlı, 
müasir texnologiyaların və idarəetmə üsullarının Azərbaycana daxil olmasında baĢlıca əngəllərdən 
birinə çevrilib (5). ƏlveriĢsiz investisiya mühiti 2016-cı ildə də öz sözünü dedi. 2015-ci ildə kapital 
qoyuluĢunu 7 milyard dollar azaltmıĢ investorlar 2016-cı ildə bu göstəricini daha 6 milyard azaltmalı 
olublar. Ġnvestisiya fəaliyyəti il ərzində emal bölməsində 63%, kənd təsərrüfatında 58%, qeyri-neft 

sənayesində 47%, xidmət sektorunda 70% zəifləyib. Son iki ildə qeyri-neft sektoruna yatırımların 
həcmi 15 milyard dollardan 4 milyarda düĢüb (6). Yerli bazarları zəbt etmiĢ oliqarxların təzyiqlərinin, 
məmur özbaĢınalığının, baĢqa qanunsuz əməllərin müxtəlif nümunələri ilə üzləĢməsinə görə yerli in-

vestorlar sərmayə qoyuluĢunu son iki ildə 16 milyarddan 3,7 milyarda endirmək məcburiyyətində 
qalmıĢdılar. Ġxtisar edilmiĢ investisiyalar, Ģübhəsiz ki, xarici ölkələrə axın etmiĢdir. Azərbaycanlı in-

vestorların ötən il Türkiyə və Gürcüstana investisiyaları artırmaları heç də təsadüfi deyildir. Qeyd 
olunan  ölkə daxilindəki Ģərait  eyni dərəcədə  xarici investorun aktivliyinə də mənfi təsir edərək, on-

ların ölkəmizə investisiya qoyuluĢunun 1,3 milyard dollar və ya 19% həcmində azalmasına 
gətirmiĢdir. Belə vəziyət ölkənin istehsal potensialını məhdudlaĢdırır. Bu məhdudlaĢdırmanın 
nəticəsində, bir tərəfdən iqtisadiyyatda məcmu təklifin azalması, o biri tərəfdən isə mövcud bazar 
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rəqabətinin zəifləməsi ilə bağlı inhisarçılıq meyillərinin güclənməsi baĢ verir. Öz növbəsində, məcmu 

təklifin azalması ilə bir yerdə, inhisarçılığın güclənməsinə görə, süni yolla bazar iĢtirakçıları 
tərəfindən, əmtəə qiymətlərinin qərəzli artırılması inflyasiyanın qalxmasına geniĢ imkanlar yaradır. 
Azərbaycanda orta illik inflyasiya 2017 ilin may ayında 13,8%- ə bərabər idi.YaranmıĢ vəziyyətdən 
çıxıĢ yolu çoxlu sayda yeni müəssisələrin açılmasında, dövlət tərəfdən onlara hərtərəfli real qaydada 
və bunun hesabında bazarlarda rəqabətin inkiĢafında görünür. lakin, bu yol bazar iqtisadiyyatı üçün 
nə qədər sadə görünsə də, reallıqda  o, bu günə gədər, ciddi problemlərlə üzləĢir. Bu problemin 
kökündə dövlət məmurlarının, real islahatların keçirilməsində maraqlı olmayan inhisarlarla sıx 
bağlılığı durur. Mövcud vəziyyətdə, gerçəklikdə, ölkə bazarının bütün sahələri inhisarların tam 
nəzarəti altındadırlar. Ölkə əhalisinin ən geniĢ təbəqəsi inhisarçılıqla kənd təsərrüfatı mallarının ba-

zarlarında üzləĢirlər. Əsasən yay mövsümündə elə vəziyyət yaranır ki, Bakının və ölkənin baĢqa Ģəhər 
bazarlarında, rəqabəti boğan və bazar qiymətinin aĢağı enməsinə imkan verməyən qüvvələrin 
hökmranlıq etməsi, sahibkarlara  bazara öz təsərrüfatlarının malları ilə daxil olmağı yüksək dərəcədə 
çətinləĢdirirlər., Sahibkarların məhsulları hətta,  bazar iĢbazları tərəfindən belə qəbul edilmir. Kənd 
istehsalçılarını məhsullarını onlara qoyduqları  xərclərdən də ucuz qiymətlə satmağa məcbur edərək, 
əvəzində isə, öz inhisarçı vəziyyətlərindən istifadə edərək, bu malların satıĢ qiymətlərini  sünı sərt 
qaldırırlar. Nəticədə,  kənd məhsulunun Bakı bazarlarında pərakəndə satıĢ qiymətləri yerlərdə kəndli-
lərin topdansatıĢ qiymətlərindən 3-4 dəfə  baha olur. Azərbaycanda inhisarçılığın baĢqa aĢkar 
nümunəsi hava nəqliyyatında inhisarçı Ģirkət olan AZAL-ın təyyarə biletlərinin qiymət siyasətidir. 
Xarici Ģirkətlərin, AZAL-ın fəaliyyət göstərdiyi sahəyə daxil olmasına imkanın verilməməsinə görə, 
Azərbaycanda sərniĢin və yük daĢımalarının 90 faizindən çoxu məhz  adı çəkilən Ģirkətin payına 
düĢür.AZAL-ın aviareyslar bazarında inhisarçı olması bu Ģirkətə imkan yaradır ki, istədiyi həddə 
xidmət qiymətlərini artıra bilsin.  Bu gün Azərbaycanın dünya bazarına müəyyən dərəcədə açıq 
olması və burada dünyanın müxtəlif tanınmıĢ Ģirkətlərin geniĢ çeĢidli məhsullarınin təqdim olunması 
Ģəraitndə yerlı istehsalın rəqabətə dözümlü olması ölkə üçün ən çətin məsələdir. Demək lazımdır ki, 
sahibkarlıq üçün iqtisadi azadlıq mühitinin yaradılması üçün məhkəmə- hüquq dairələrinin sa-

hibkarlığı, hakimiyyətin icra strukturlarından və iri inhisarçı müəssisələrdən qeyri-qanuni 

təzyiqlərdən müdafiəetmə iĢində müstəqil məhkəmə sisteminin sərbəst və səriĢtəli  formada 

fəaliyyətinin təmin olunması olduqca vacibdir. Bu məsələlərin həll olunmasında mövcud 
Azərbaycanda ciddi problemlər var. Məhkəmənin müstəqilliyi iqtisadi azadlığın və mülkiyyət 
toxunmazlığının təmin və müdafiə olunmasının əsas Ģərtlərindən biridir. Ancaq bundan sonra 

iqtisadiyyatın neftdənkənar sahələrin rəqabət qabiliyyətli strukturunun formalaĢdırlması uğurla həyata 

keçirilə bilər. Bunun üçün rəqabətin inkiĢafının, yüksək istehsal mədəniyyətinin, idarəetmədə 
peĢəkarlığın, inteqrasiya imkanlarından daha geniĢ istifadə edilməsinin və açıq ticarətin təminatı ilə 
yanaĢı, həm də bazar mexanizminin rıçaqlarından bacarıqla istifadə edilməsinin böyük dərəcədə 
zərurəti var. Keçən dövrün  Sovet illərinə belə təcrübənin olmamasına görə belə fəaliyyət  sahəsini 

qisa zamanda öyrənmək və geniĢ tədbiq etmək çətin məsələdir, və bunun üçün müvafiq dövlət 
qurumlarindan və istehsalda birbaĢa iĢtirak edən icraçılardan böyük iradə tələb olunur.   Azərbaycan-

da böyük qüvvəyə malik olan inhisarçılıq iyirmi ildir ki, ölkənin Ümumdünya Ticarət TəĢkilatınına  
üzv seçilməsinə əngəl törədir. ÜTT-da üzv olmasının nə dərəcədə ölkə üçün əhəmiyyətli olmasını 
Avropa Birliyinin  Azərbaycanin xarici ticarətinin strukturunda ən böyük partnyor olmasını nəzərə 
almaq kifayətdir. Bu təĢkilat ölkə iqtisadiyyatında rəqabəti gücləndirmək üçün, kiçik və orta sa-

hibkarlara (fermerlərə) birbaĢa subsidiyalarformasında müxtəlif yardımlardan istifadə edir. Bu 
yardımların hesabına fermerlər istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal xərclərini 
azaldaraq, onları rəqabətə daha da dözümlü olmasına nail ola bilirlər. Bundan baĢqa, Azərbaycanda 
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əsas istehsal olunan yerli məhsulların idxal əvəzləyicilərinə məhdudiyyətlərin saxlanılması yerli sa-

hibkarlara bazar Ģəraitində güclü xarici Ģirkətlərlə rəqabətə dözməyə imkan verə bilərdi. ÜTT-ın 
istehlakçılar üçün də çox vacib olması onunla bağlıdır ki, Avropadan gələn ticari məhsulları və xid-

mətləri daha az vəsait, daha az xərclə əldə oluna bilər. Fəqət, ÜTT –la saziĢlərin imzalanması 
Azərbaycan oliqarxlarının maraqlarına uyğun deyil. Belə halda onların, keyfiyət və çeĢid baxımından,  
rəqabətə dözməyən istehsal etdikləri mallar satılmayıb qalacaqlar kənarda.  Oliqarxlar ölkənin ha-

kimiyyətində təmsil olunmasına görə, azad ticarət saziĢinin, Assossiyasiya saziĢinin və ÜTT-da 

üzvülüyünün reallaĢmamasında həlledici rol oynayırlar. Ġqtisadi münasibətlərdə inhisarlarla kom-

pleksli mübarizənin aparılması və inhisarçılığa  alternativ olan  rəqabətin təminatı birbaĢa dövlət 
idarələrinin məsuliyyətindədir. Ancaq , yuxarıda qeyd olunan səbəblərə görə ölkədə  rəqabətin 

qorunması və inkiĢafı hökumətin konkret proqramlarının formalaĢmasında  hələ də öz əksini tap-

mayıb. Misal üçün 2006-cı ildən Milli  Məclisdə ―Rəqabət Məcəlləsi‖ müzakirəyə çıxarılsa da hələ ki 

bugünə qədər qəbul olunmayıb.  
Yuxarıda qeyd olana əlavə olaraq, ölkə üzrə rəqabətin inkiĢafının  maliyyə təminatında  özəl 

sektor da zəif imkanlara malikdir. Bu gün regionların çətin vəziyyəti  Azərbaycan Mərkəzi Bankının 
rəqəmləri  ilə isbat olunur. Bu rəqəmlərə görə ölkə üzrə cəlb olunan əmanətlərin 93%-i, kredit 

qoyuluĢunun isə 85%-i yalnız Bakının payına düĢür. Bölgələrdə biznesin əksəriyyətini təĢkil edən 

kiçik sahibkarlardır. Orta və  böyük biznesin olmamasına görə kommersiya banklarının bölgələrdə 
ayırdığı kreditlər cüzi miqdarlı kreditlərdir. Belə vəziyətin baĢqa səbəbi ondadır ki, Azərbaycanda 

kommersiya banklarının biznes kreditləri verməyə  imkanı yoxdur. Belə kreditlər üçün bankların 
böyük həcmdə vəsaitləri olmalıdır. Bu fəaliyyət üçün lazım olan vəsaitlər bir neçə yüz min manatdan 
bir neçə milyon manat çərçivəsində olmalıdır. 

Azərbaycanda, inhisarların cəmiyyətin maraqlarına uyğun fəaliyyətinə nail olmaq üçün ilk 

mərhələdə kommunal xidmətlər sahəsini və mobil telefon kompleksini  iqtisadi cəhətdən təhlil olun-

masından baĢlamaq lazımdır. Əsas məqsəd – bütüm iqtisadi baxımdan labud olan istehsal xərclərinin 
dəqiq araĢdırılması və məhsulun (xidmətin) bir vahidinə düĢən xərcləri azalmaq üçün, əsassız xər-

clərin kənarlaĢdırılmasının mümkünlüyünü müəyyən etməkdir.  Azərbaycanın kommunal sektorunda 
fəaliyyət göstərən dövlət inhisarçıları öz xidmətlərinə qiymət tariflərini onsuz da yüksək səviyyədə 
olmasına baxmayaraq daha da onları qaldırmağa nail olurlar. Nəticədə, enerjiyə olan qiymətlər 
Azərbaycanda , öz enerji müəssisələri üçün bizdən qaz alan Gürcüstanla müqayisədə daha bahadır. 
Bu sahədə Azərbaycanda yüksək qiymətlərlə bağlı yaranmıĢ vəziyət onunla bağlıdır ki kommunal 
xidmətlərə qiyməti tənzimləyən də, xidməti göstərən də inhisarçı vəziyətində olan dövlət 
qurumlarıdır. YaranmıĢ vəziyətdən çıxıĢ kimi, bu cür xidmətləri göstərmək üçün dövlət, əsil rəqabət 
əsasında tender yolu ilə qalib çıxan özəl Ģirkətlərə bu iĢi həvalə etməklə qiymətlərin faydalı enməsinə 
və inflyasiyanın xeyli azalmasına yaxĢı imkan yarada bilərdi.  Bundan baĢqa, Azərbaycanda elə tari-
flər tədbiq olunmalıdır ki, onlar cari istehsal xərclərini ödəyə bilsinlər və eyni zamanda, inhisarçılara 
ədalətli mənfəət normasını gətirə bilsinlər. Kommunal xidmətlər sahəsinin və yanacaq – enerji kom-

pleksinin müəssisələrinin qismən yaxud tam özəl olması, qeyd olunan məqsədə nail olmaqda  
mövcud dünya təcrübəsinə daha uyğun görsənir. 

Bazar iqtisadiyyatının əsas mahiyyəti azad rəqabətli bazarlardan ibarətdir, ona görə də o cəmiy-

yətin kommersiya ilə məĢğul olan inhisarlara münasibətdə, Ģübhə və ehtiyatların geniĢ yayılmasına 
əsaslı zəmin yaradır. Bu səbəbdən, əksər bazarlarda, harada  iqtisadi və texniki 

üstünlüklərə görə inhisarçılar öz yerlərini möhkəmləndirməyə bacarmamıĢdılar, belə inhisarların 
inkiĢafının qabağını saxlamaq, yaxud, sadacə, fəaliyyətlərini dəyandırmaq üçün, cəmiyyətin onlara 
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nəzarəti antiinhisar və antitrest formasını daimi almalıdır. Azərbaycanda inhisarçılığa qarĢı belə sərt 
yanaĢma son dərəcə vacibdir. 

 

ĠQTĠSADĠ TERMINLƏRĠN LÜĞƏTĠ  
(AZƏRĠ-TÜRK, ĠNGĠLĠS VƏ RUS DĠLLƏRĠNDƏ). 

 

1. Inhisar - monopoly-  

2. Ġnhisarçılıq-  monopolization -  . 

3. Rəqabət- competition - . 

4. Oliqarx-oligar h- . 

5. Azad sahibkarlıq- free entrepreneurship-  . 

6. Devalvasiya - devaluation - . 

7. Ümumi daxili məhsul (ÜDM)- gross domestic product (GDP)-    

(BB ). 

8. Kiçik biznes- small business-  . 

9. Ġqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru- nonoil industries of economy- -   -
. 

10. Medium business-orta biznes–  . 

11. Ġdxal-import- . 

12. Ġxrac-export- . 

13. Sərmayə (yatırım) –  – investment. 

14. Ümumi istehsal həcmi –total output-   . 

15. Məcmu təklif – agregate supply -  . 

16. Özəl sektor – private sector –  . 

17. Təbii inhisar – natural monopoly-   
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REGĠONLARDA SAHĠBKARLIĞIN ĠNKĠġAFINDA LĠZĠNQ XĠDMƏTĠNĠN ROLU 

 

Ölkəmizdə uğurla icra olunan regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramlarının 
tərkibində lizinq strukturunun yaradılması, onun inkişafı və modernləşdirilməsi məsələləri xüsusi yer 
almışdır. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində də investisiyaların ümumi həcmində lizinqin payı 
yüksəkdir.Bu məqalədə lizinq xidməti,lizinq fəaliyyəti həyata keçirən şirkətlər,sahibkarlığın inkişafın-

da lizinqin rolundan bəhs olunur. 
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Müasir dövrdə bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedən ölkələrdə sahibkarlıq fəaliyyətində lizinq xid-

mətindən geniĢ istifadə edilir.Lizinq məfhumunun mahiyyətini belə anlamaq olar: lizinq əmlakın 
müqavilə əsasında müəyyən vəsait ödəməklə konkret müddətə fiziki və hüquqi Ģəxslərə icarəyə ver-

ilməsi üzrə investisiya fəaliyyətinin bir növüdür. Bu gün ölkələrdə kapital qoyuluĢlarının mühüm ün-

sürünə çevrilməklə iqtisadi inkiĢafa geniĢ yol açmıĢdır. Azərbaycanda da istər Dövlət proqramları 
çərçivəsində, istərsə də ölkə rəhbərinin xüsusi diqqət və qayğısı sayəsində həyata keçirilən tədbirlər 
nəticəsində lizinq iĢinin təĢkili və inkiĢafında mühüm irəliləyiĢlər baĢ vermiĢdir. Bu gün lizinqin, re-

gionların sosial-iqtisadi inkiĢafında oynadığı rol, daĢıdığı önəm hər addımda hiss olunmaqdadır. Belə 
ki, lizinqin tətbiqi nəticəsində ölkəmizdə aqrar bölmə inkiĢaf edir, məhsuldarlıq artır, heyvandarlığın 
yem bazası möhkəmlənir, təsərrüfatlarda ixtisaslaĢma prosesi güclənir. Bu gün lizinqin əhatə dairəsi 
çox geniĢdir. Belə ki, müəssisələrdən, təsərrüfatlardan, tikililərdən baĢlamıĢ, qurğu və 
avadanlıqlara,nəqliyyat vasitələrinə və digər daĢınan və daĢınmaz əmlaka qədər hamısı lizinq 

əməliyyatında iĢtirak edə bilər. Ümumiyyətlə, lizinqin iki əsas növü var: maliyyə və operativ lizinq. 
Lizinqin maliyyə növü lizinq verənin əmlakının alınmasına lazım olan bütün xərclərin ödənilməsini 
nəzərdə tutur. Burada əsas meyar əmlakın alınması və istehsala cəlb olunması nəticəsində 
müəssisənin gəlir götürməsidir. Operativ lizinqə maliyyə lizinqinə aid olmayan bütün növ icarələr 
daxildir. Operativ lizinqin müddəti azdır. Yəni bu halda maĢın və avadanlıqlar qısa müddətə icarəyə 
verilir. Burada mülkiyyət hüququ icarədarlara verilə bilməz və müvafiq texnikadan istifadə istənilən 
vaxt dayandırıla bilər. Lizinq struktur fəaliyyəti olduğuna görə, xüsusi Ģirkətlər, banklar, sığorta təĢki-

latları tərəfindən həyata keçirilir. Torpaq sahələri, təbii ehtiyatlar, həmçinin qanunvericiliklə azad 
tədavül üçün qadağan olunmuĢ əmlak lizinq predmeti ola bilməz. Lizinq sövdələĢməsində, bir qayda 
olaraq, üç tərəf iĢtirak edir: lizinqverən, lizinqalan və satıcı (malgöndərən).Lizinq sövdələĢməsinin 
tərəfləri həm Azərbaycan Respublikasının rezidentləri, həm də qeyri-rezidentləri, yəni respu-

blikamızda kommersiya fəaliyyətini həyata keçirən xarici hüquqi Ģəxslər ola bilər. Beləliklə, lizinq 
dedikdə, icarə verənin icarədara məhsuldar istifadə məqsədilə maĢın və avadanlıqların 3 ildən 20 
ilədək və daha çox müddətə verilməsi baĢa düĢülür. Müddətindən asılı olaraq lizinqin üç tipini 
fərqləndirmək olar: uzunmüddətli lizinq üç və daha çox illər ərzində həyata keçirilir, ortamüddətli liz-

inq – il yarımdan üç ilə qədər müddətə həyata keçirilir və qısamüddətli lizinq – il yarımdan az 
müddətə həyata keçirilir. Təbii ki, sahibkarlıq subyektlərini, o cümlədən bankları lizinq fəaliyyətinə 
cəlb etmək üçün ilk növbədə hüquqi problemlər həll edilməlidir. Çünki həm icarə, həm də kredit 
əmlakın istifadəyə verilməsi öhdəliklərinin ayrı-ayrı növləridir. Lakin lizinq zamanı müqavilənin əsas 
predmeti əmlak olduğu üçün hüquqi cəhətdən lizinq icarənin yalnız xüsusi növü kimi səciyyələndirilə 
bilər. Eyni zamanda, iqtisadi anlamda lizinq kredit formasıdır. Çünki burada faktiki olaraq liz-

inqverən lizinq alanı müvafiq əmlakı əldə etmək üçün maliyyələĢdirir. «Banklar haqqında» Qanuna 
görə, bankların nizamnaməsində lizinq fəaliyyəti qadağan edilməyibsə, onlar bu fəaliyyət növü ilə 
məĢğul ola bilərlər. BirbaĢa kreditlərdən fərqli olaraq, lizinq zamanı banklar daha etibarlı təminata 
malikdir. Çünki  birbaĢa kreditin təminatı olan girov (ipoteka) predmetindən fərqli olaraq lizinq 
predmeti əvvəlcədən bankın mülkiyyəti hesab olunur. Digər tərəfdən, lizinq zamanı bank kreditin 
təyinatını dəqiq bilir. Buna görə də vergi güzəĢtləri olmadan belə, bankların lizinq fəaliyyəti ilə 
məĢğul olması onlar üçün məqbuldur. 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı bankların lizinq fəaliyyəti ilə məĢğul olmasını nor-

mativ aktlarla təĢviq etmiĢdir. Belə ki, Mərkəzi Bankın «Azərbaycan Respublikasının bank sis-

temində icarə əməliyyatları üzrə uçot qaydaları»nda lizinq əməliyyatlarının uçot qaydaları 
müəyyənləĢdirilmiĢdir. Həmin qaydalara görə, lizinqin mühasibat uçotu kredit əməliyyatlarının uço-

tuna bənzərdir. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə banklar lizinq əməliyyatlarında dolayısı ilə iĢtirak edirlər. Belə 
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ki, lizinq əməliyyatları zamanı banklar lizinq Ģirkətlərinin özlərini hər hansı lizinq predmetinin 
alınması üçün kreditləĢdirirlər. Son illər respublikamızda bu sahədə müsbət meyillər özünü 
göstərməkdədir. Ġndi lizinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün xüsusi lisenziya tələb olunmur, liz-

inq əməliyyatları əlavə dəyər vergisindən azaddır və lizinq obyektinə lizinq alan tərəfindən 
sürətləndirilmiĢ amortizasiya tətbiq edilir. 

Lizinq fəaliyyətinin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi istehsalın strukturunun yeniləĢməsinə və sa-

hibkarlığın inkiĢafının sürətləndirilməsinə böyük təkan vermiĢdir. Təcrübə göstərir ki, bilavasitə liz-

inqin fəaliyyətinin düzgün təĢkili sayəsində əlavə iĢ yerləri yaradılmıĢ, əhalinin fəal hissəsinin 
gəlirləri xeyli artmıĢdır. Ġqtisadi vəziyyətin təhlili, marketinq və sosioloji araĢdırmalar onu deməyə 
əsas verir ki,lizinq fəaliyyətinin inkiĢaf etdirilməsi ölkəmizin iqtisadi potensialının 
gücləndirilməsində xüsusi rol oynayacaqdır. Lizinq əməliyyatını həyata keçirərkən ən çətin 
məsələlərdən biri lizinq (icarə) ödəniĢinin məbləğinin müəyyən edilməsidir. Bu ödəniĢlərin əsasında 
icarəyə verilmiĢ obyektin dəyəri və lizinq sövdələĢməsinin müddəti ilə bağlı hesablaĢmalar dayanır. 
Odur ki, bu məsələdə çox diqqətli olmaq lazımdır. Lizinq investisiya fəaliyyətini canlandırır, 
istehsalın inkiĢafına əlavə stimul verir, qabaqcıl texnika və texnoloji proseslərin tətbiqinə geniĢ im-

kanlar açır. Məhz buna görə də lizinq fəaliyyəti bütün inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə, o cümlədən 
Azərbaycanda müdafiə olunur və onun inkiĢafına hərtərəfli dəstək göstərilir. Azərbaycanda lizinq 
fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində cəhdlər olsa da, bu baĢ tut-

mamıĢ, yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan hakimiyyətinə qayıdıĢı ilə bütün sa-

hələrdə olduğu kimi aqrar sahədə də geniĢmiqyaslı islahatlar aparılmıĢ və bu islahatların məntiqi da-

vamı olaraq lizinq iĢinə start verilmiĢdir. Ġnvestisiyaların baĢqa formaları ilə müqayisədə lizinqin üs-

tünlüyü onunla müəyyən edilir ki, sahibkara pul resursları yox, istehsal vasitələri təqdim edilir. 
Nəticədə sahibkar çevik hərəkət edə bilir, bazarın tələbinə uyğun məhsul istehsal etmək imkanı 
qazanır. Kifayət qədər maliyyə resursları olmadığı halda belə sahibkar lizinqin köməyi ilə əsas 
fondları təzələmək, yeni avadanlıqlar almaq, fiziki və mənəvi köhnəlmə nəticəsində yaranan itkiləri 
azalda bilər. Lizinq sahibkara əmlak sahibi olmağa imkan yaradır, istehsal-təsərrüfat fəaliyyətində 
müstəqilliyini möhkəmləndirir, nəticədə aqrar sahənin inkiĢafına əlveriĢli imkanlar açır. 

Xarici ölkələrdə operativ lizinqin tətbiqinə daha çox üstünlük verilir. Azərbaycanda da operativ 
lizinqin geniĢləndirilməsi prioritet istiqamət sayılır.Bu mənada «Aqrolizinq» ASC-nin fəaliyyəti 
xüsusi qeyd olunmalıdır. Lakin bir məsələni xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır. Bu da müasir texnika 

və texnoloji avadanlıqlardan baĢ çıxaran səriĢtəli kadrlar sarıdan problemlərin olması ilə bağlıdır. 
Odur ki, lizinq iĢini düzgün təĢkil etmək və müasir standartlar səviyyəsinə qaldırmaq üçün modern 
kadr hazırlığı məsələsinə ciddi fikir verilməlidir.  

Azərbaycanda lizinqin inkiĢafı prosesini iki mərhələyə ayırırlar. Birinci mərhələ 1994-cü ildə liz-

inq haqqında qanunun  qəbul edilməsi sayılır. Azərbaycan postsovet məkanında birinci ölkə idi 
ki,belə bir qanun qəbul olunuĢdur. Məhz  həmin dövrdə lizinqə bütün imtiyazlar verilirdi , o 
cümlədən o  bütün vergi növlərindən azad olundu və digər güzəĢtlər müəyyən olundu . Lakin ilkin 
zəruri Ģərait yaradılmasına baxmayaraq , lizinq sektoru lazımi inkiĢaf tapmadı. Bəzi bazar iĢtirakçıları 
ölkənin lizinq sektorunun qurulmasını Azərbaycan Beynəlxalq Bankının və Beynəlxalq maliyyə kor-

porasiyasının birgə iĢtirakçı ilə lizinq Ģirkətinin yaradılması üzrə müzakirələrinin baĢladığı 1997-cu 

ildə xarici partnyor-Garanti Leasing  türk Ģirkətinin iĢtirakçı ilə Azeri Leasing Ģirkəti yaradıldı . Ona 
görə də Azərbaycanda lizinq fəaliyyətinin  yaradılmasının baĢlanğıcını 1999-cu ildə hesab etmək 
olar.2000-ci ildə yeni Mülki Məcəllənin qəbul edilməsi lizinqin mülki-hüquqi tənzimlənməsində 
müəyyən ziddiyyətlərin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarmıĢdır.Belə ki,əlveriĢsiz vergi mühiti 
səbəbindən müĢtərilər üçün lizinq xidməti bank kreditindən xeyli baha baĢa gəlirdi.Lakin bir qədər 
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sonra (2002-ci ilin sentyabr ayında) respublika hökuməti tərəfindən lizinqin inkiĢafı üçün əlveriĢli 
mühitin yaradılmasına yönəldilən müvafiq tədbirlər görüldü.Daha doğrusu,mülki qanunvericilikdə 
dəyiĢikliklər edildi,o cümlədən lizinq əməliyyatlarının lisenziyalaĢdırılması ləğv olundu.2004-cü il 
yanvarın 1-dən etibarən lizinq əməliyyatlarının ƏDV-dən azad edilməsi və lizinq obyektinə 
sürətləndirilmiĢ amortizasiyanın tətbiq edilməsi Azərbaycanda daha da inkiĢafına Ģərait yaratmıĢdır. 

Azərbaycanda lizinq xidmətləri bazarı getdikcə inkiĢaf edir.Hazırda Azərbaycan lizinq xidmətləri 
bazarında 30-dan çox lizinq Ģirkəti fəaliyyət göstərir.  Lizinq münasibətlərinin inkiĢafına kömək və 
lizinq Ģirkətlərinin  əlaqələrinin gücləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Lizinq ġirkətləri Assosiasiyası 
yaradılmıĢdır. Assosiasiya 27 oktyabr, 2004-cü  ildə  BMK-nın    (ĠFC)  dəstəyi   ilə  ―Ata Leasing‖,  
―Uni Leasing‖,  ―Mugan Leasing‖  Ģirkətləri  tərəfindən yaradılmıĢdır Azərbaycanda lizinq sahəsində 
Azərbaycan Lizinq ġirkətləri Assosiasiyasının əsas məqsədi özəl sektorun inkiĢafına yardım etmək, 
lizinq bazarının iĢtirakçıları olan təĢkilatlar arasında əlaqələri gücləndirərək əməkdaĢlığı inkiĢaf 
etdirmək, maliyyə yönümlü təĢkilatlarla (lizinq Ģirkətləri, kommersiya bankları, sığorta Ģirkətləri, 
mikromaliyyə təĢkilatları, özəl Ģirkətlər, beynəlxalq maliyyə qurumları, iqtisadi yönümlü QHT-

lər,donorlar, və s.) əməkdaĢlıq əlaqələrinin geniĢləndirilməsindən ibarətdir.ALġA-nın tərkibinə 
aĢağıdakı lizinq Ģirkətləri daxildir: Joint Lizinq, Unilizinq, Ansar Lizinq, Turan   Lizinq,  Standard 
Lizinq, AG   Lizinq,  Ata  Lizinq, Dəmir  Bank,  Qafqaz   Lizinq, ASB Bank, Nikoil Lizinq (son iki 

Ģirkət müĢahidəçi qismində çıxıĢ edir). ALġA beynəlxalq səviyyədə Rusiya, Türkiyə, Belarus, Avro-

pa ölkələrinin lizinq assosiasiyaları ilə əməkdaĢlıq edir. 
Ölkəmizdə  fəaliyyət  göstərən  bir  çox  lizinq  Ģirkətlərinin təsisçiləri həm yerli banklar, həm də 

xarici Ģirkətlərdir. Bu onu göstərir ki, ölkənin lizinq  bazarında    problemli    məsələlərdən     biri də 
maliyyələĢdirmə mənbələridir.Hal-hazırda lizinq Ģirkətlərinin güclü maliyyələĢdirmə mənbələrinə  
ehtiyacı  vardır. Beləki,  son  maliyyə  böhranı  ilə  əlaqədar  olaraq  xarici  kapitalın  yerli  lizinq  ba-

zarına  cəlb  edilməsi  çətin  məsələdir.  Yerli  bankların  maliyyələĢdirmə mənbəyi kimi çıxıĢ 
etməsinin əsas səbəbi isə onların pul kapitalına malik olması və lizinq xidmətinin bu pul kapitalına 
olan tələbatı ilə bağlıdır. Bəzi  yerli  bankların  lizinq  xidməti  göstərməsi      lizinq  Ģirkətlərinin  ink-

iĢafına  mane  olur.  Bankların daha çox pul kapitalına malik olması onları bazarda lizinq Ģirkətlərinin 

güclü rəqiblərinə  çevirir.  Zəif  inkiĢaf  edən  lizinq  Ģirkətləri  isə  bu  rəqabət  mühitində tab gətirə  
bilmirlər. Nəticədə  ölkədə lizinq portfelinin həcmi aĢağı olur.Hazırda fəaliyyət göstərən lizinq 
Ģirkətlərinə aiddir: Aqrolizinq,ANSAR Leasing,AG Leasing,ATA Leasing,Qafqaz Lizinq 

MMC,Azərbaycan Sənaye Lizinq MMC,Gunay Lizinq,Grand Motors,MCB Lizinq,Joint Leas-

ing,Mugan Leasing,Turan Leasing və s. (12). 
Bu gün  kənd  təsərrüfatı  sektorunda  rəqibsiz  lider  lizinq  Ģirkəti  ―Aqrolizinq  ASC‖dir. 

Aqrolizinq mexanizminin tətbiqi kənd təsərrüfatı müəssisələrinə, kəndli (fermer) və Ģəxsi yardımçı 
təsərrüfatlara imkan verir ki, kənd təsərrüfatı texnikasını və mütərəqqi texnologiyaları operativ Ģəkil-
də alsın və istifadə etsin. Lizinq mexanizmi maliyyələĢdirmə və kreditləĢdirmənin mövcud or-

tamüddətli və uzunmüddətli proqramını tamamlamaqla ASK müəssisələrinin texniki silahlanma 
səviyyəsinin yüksəldilməsi probleminin həlli üçün ən effektiv alətdir.  Kənd  təssərrüfatının  inkiĢafı  
ilə  bağlı  olan  dövlət  sifariĢləri  yalnız  bu  Ģirkətə  verilməkdədir.  Aqrolizinq  ASC-yə həvalə 
edilmiĢ tədbirlərin yerinə yetirilməsi üçün 2005-2012-ci illər üzrə dövlət büdcəsindən və digər 
mənbələrdən 370,63 milyon manat maliyyə vəsaiti ayrılmıĢdır.Aqrar sahədə keyfiyyətli  məhsulun 
yetiĢdirilməsi  və onun itkisiz yığılmasını təmin etmək üçün əsas Ģərtlərdən biri istehsalçının zəruri 
kənd təsərrüfatı texnikası ilə təchizatının yaxĢılaĢdırılmasıdır. 

2016-cı ildə ―Aqrolizinq‖ ASC-nin xətti ilə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına ümumilik-

də 138,7  milyon manat dəyərində 1204 ədəd müxtəlif növ traktor,126 ədəd taxılyığan kombayn,670 
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ədəd kotan,51 ədəd ot dırmığı,23 ədəd bağarası frez,24 ədəd ot və küləĢ presləyən maĢın,8ədəd ot-

biçən və 310 ədəd digər kənd təsərrüfatı maĢın və avadanlıqları satılmıĢ və verilmiĢdir(10). 
Həmçinin, 2016-cı ildə "Aqrolizinq" ASC tərəfindən pambıqçılıq üçün  13,342 mln manat 

dəyərində 148 ədəd MTZ-80x markalı traktorlar, 659 ədəd müxtəlif kənd təsərrüfatı texnikaları, o 
cümlədən 5,920 mln manat məbləğində MTZ-80x markalı traktorlar alınaraq ―MKTĠK‖ MMC, 
―CTS-Aqro‖ MMC və ―ġamo‖ MMC-nin istifadəsinə verilib. 

Azərbaycanda Ġslam lizinqini (Ġcara) təmsil edən yeganə Ģirkət Ansar Lizinqdir.Ansar Lizinq 
ġəriətin haram  buyurduğu sahalərə  (spirtli  içki  istehsalı,  qumar  oyunları  və  s.) xidmət  göstərmir. 
Maraqlıdır  ki,  həmin  Ģirkət  ölkəmizdə tibb   sektoruna    investisiya  qoymur. Bunun    səbəbi   tibb 
sektorunun   qeyri-likvid  olması  ilə  əlaqələndirilir.  Bu,  icaranın  tətbiqində  əsaslı  səbəbdir.Çünki 
ənənəvi lizinqdən fərqli olaraq Ġslam lizinqində faiz olmur və ödəniĢlərin gecikdirilməsi zamanı əldə 
olunan cərimələr (cərimələr günə 1%-dir, cəmi bir ay davam edir bu proses,  bir  aydan   sonra da-

yandırılır və müĢtəri cəmi 30% cərimə olunur.) gəlir kimi istifadə olunmur. Həmin vəsait xeyriyyə 
məqsədilə  istifadə olunur. Lakin buna baxmayaraq,Azərbaycan Respublikasının Vergi  qanunver-

iciliyinə əsasən həmin məbləğ  gəlir  Ģəklində  vergiyə cəlb olunur. Bu  da  icara fəaliyyəti göstərən 
Ģirkət üçün xərc deməkdir ki, onun üçün bir çətinlik yaradır. 

Joint Leasing Company nüfuzlu ―Business Time‖ jurnalı tərəfindən ―Ġlin Lizinq ġirkəti‖ nomi-

nasiyasında ―Azeri Business Award‖ milli mükafatına  layiq görülmüĢdür. 2012-ci il 31 dekabr tar-

ixinə Ģirkətin  lizinq portfeli 35,312 mln AZN, maliyyələĢdirdiyi lizinq müqavilələrinin ümumi sayı 
520 olmuĢdur. 

Hesablamalar göstərir ki, Azərbaycanın lizinq bazarının potensialı mövcud bazar həcmini 7 
dəfədən çox ötür. Bazar üçün onun ölkənin ÜDM-də payının 2%-ə qədər məqbul saymaq olar (2011-

ci ildə Azərbaycanda ÜDM-in həcmi 63,7 mlrd. dollar təĢkil etmiĢdir). Belə olan halda bu gün lizinq 
Ģirkətlərinin portfelinin ümumi həcmi 1,3 mlrd.dollara qədər təĢkil etməlidir, halbuki o, bu gün 170-

180 mln. dollardan yuxarı deyildir. 
Ölkənin Ġqtisadi ĠnkiĢaf Nazirliyi tərəfindən hazırlanmıĢ Azərbaycanın 2011-2025-ci illərdə uz-

unmüddətli iqtisadi inkiĢaf strategiyasında ölkənin ümumi daxili məhsulunda lizinq portfelinin xüsusi 
çəkisinin 2009-cu ildəki 0,5%-dən 2025-ci ildə minimum 3%-ə çatdırılması nəzərdə tutulur. Strate-

giyaya əsasən 2009-cu ildə ölkənin lizinq bazarının həcmi 215 mln. dollar təĢkil etmiĢdirsə, 2025-ci 

ildə 3,108 mlrd. dollar portfelin əldə olunması proqnozlaĢdırılır.Bu məqsədlərə nail olunması üçün 
lizinq təĢkilatlarını uzunmüddətli maliyyə vəsaitləri ilə təmin etmək, lizinq obyektlərində 
sürətləndirilmiĢ amortizasiya mexanizminin tətbiqinə icazə vermək, ixtisaslaĢdırılmıĢ lizinq fondu 
yaratmaq planlaĢdırılır. Həmçinin ölkədə iri infrastruktur və investisiya layihələrinin icrasında 
mühüm maliyyə mənbəyi kimi lizinqin payının artırılması üzrə tədbirlərinin həyata keçirilməsi kənd 
təsərrüfatının texniki təminatının yaxĢılaĢdırılması planlaĢdırılır. 

Ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək, aqrar bölmənin dayanıqlı və davamlı inkiĢafına nail olmaq 
xeyli dərəcədə lizinq fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasından asılıdır. Lizinqin geniĢ təĢəkkül 
tapıb inkiĢaf etdiyi ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, bu fəaliyyət növünün tətbiqi nəticə etibarı ilə inves-

tisiya qoyuluĢunun həcmini artırır, istehsalın texniki təchizatına və modernləĢdirilməsinə, məhsulun 
satıĢının təĢkilinə, elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin istehsalata tətbiqinə və yeni iĢ yerlərinin 
açılmasına səbəb olur.Bu zərurətdən çıxıĢ edərək demək olar ki, qarĢıdakı illərdə də ölkəmizdə lizinq 
fəaliyyətinin geniĢləndirilməsi prosesi sürətlənəcək və bu sahəyə dövlət dəstəyi davamlı xarakter ala-

caqdır. Respublikada xarici ölkələrin inkiĢaf təcrübəsinə uyğun olaraq texnika-avadanlıq parkının ye-

ni və müasir avadanlıqlarla geniĢləndirilməsi sənaye sahəsində istehsalın həcmini artırmağa, 
köhnəlmiĢ texnikaya xidmət xərclərini azaltmağa, fəaliyyətin maliyyə nəticələrini yaxĢılaĢdırmağa və 
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son nəticədə ümumi məhsul buraxılıĢını artırmağa imkan verə bilər. Yeni texnika və avadanlıqların 
alınmasında və eləcə də, köhnəlmiĢ texnika və avadanlıqların isə yenilənməsində müasir investisiya 
vasitəsi kimi lizinqdən səmərəli vasitə kimi istifadə edilə bilər.Milli iqtisadiyyatın müasir inkiĢaf 
mərhələsində texnikanın lizinqə verilməsi Ģərtlərinin asanlaĢdırılması Azərbaycan Respublikasında 
sənaye sahəsinin dövlət tərəfindən dəstəklənməsinin əsas formalarından biri kimi çıxıĢ edə 
bilər.Ölkənin lizinq bazarının vəziyyəti göstərir ki, artıq bu gün həmin tədbirlərin reallaĢdırılmasına 
böyük tələbat vardır. Hesab edirik ki, məhz dövlət lizinq sektorunun inkiĢafına impuls verəcək və 
respublika iqtisadiyyatının inkiĢafına pozitiv təsir göstərəcəkdir 
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TĠCARƏT FORMALARI. TOPDAN VƏ PƏRAKƏNDƏ FORMALARI 

 

İşin məqsədi - ticarət sərmayəsi və kommersiya mənfəətinin iqtisadi bir kateqoriyaya, ticarət 
sərmayəsinin mövcudluğunun ən vacib formalarına, formalaşma vasitələrinə və mənbələrinə aiddir.   

İşi yazarkən yerli və xarici müəlliflərin nəzəri ədəbiyyatından təhlil metodu ilə istifadə edilmişdir. 
Açar sözlər: topdan və pərakəndə ticarət, sahibkarlıq fəaliyyəti, marketinq fəaliyyəti. 
 

Saida SHIKHALIZADEH, 

associate professor, Baku State University 

 

FORMS OF TRADE.  WHOLESALE AND RETAĠL TRADE 

 

The purpose of the work is to study the concept of trade capital and trade profits as an economic 

category, the most important forms of the existence of trade capital, means and sources of formation.  

 During the writing process the method of analysis of the theoretical literature of both domestic 

and foreign authors is used.  

Key words: wholesale and retail trade, entrepreneurial activity, marketing activities. 
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XARĠCĠ  ĠQTĠSADĠ  FƏALĠYYƏTĠN MAL NOMENKLATURASI  
VƏ EYNĠLƏġDĠRMƏ 

 

Məqalədə ―Malların təsviri və kodlaşdırılmasına dair harmonikləşdirilmiş sistem nomenkla-

turası‖nın (HSN) yaradıması tarixi və onun əsasında milli mal nomenklaturalarının işlənib 
hazırlanması üzrə aparılmış  tədqiqatın   qısa ədəbiyyat icmalı verilir. Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Mal 
Nomenklaturasının (XİF MN) aparılması, malların təsnifatı, fiskal siyasətin reallaşdırılmasında onun 
rolu, eyniləşdirmə üzrə tarif tənzımləmələrinə aid mülahızələr öz əksini tapır. Azərbaycan 
Respublikasının. XİF MN-in yaradılması və strukturu şərh olunur.  

Açar sözlər: Nomenklatura, təsnifat, Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Mal Nomenklaturası (XİF MN), 
kod, mal mövqeyi, konvensiya, konqres, gömrük, eyniləşdirmə. 
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IDENTIFICATION AND COMMODITY NOMENCLATURE OF 

FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY 
 

The article gives a short literature review about history of Commodity Description and Coding 
system of Harmonized Nomenclatures and on this basis development of the national commodity 
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nomenclatures. As well, article characterized execution of Commodity Nomenclature of Foreign 
Economic Activities (CN FEA), classification of goods, the role in the implementation of fiscal 
policies as well as identification and tariff regulation of goods. Formation and structure of CN FEA 
also discussed. 

Key words: Nomenclature, Clasification, Commodity Nomenclature of Foregin Activities (CN 
FEA), code, commodity positions, convention, customs identifications. 

 

Məlumdur ki, nomenklatura latın sözü olub elm, texnika və fəaliyyətin digər sahələrində iĢlədilən 
göstəricilər sistemini xarakterizə edir. Bu baxımdan mal nomenklaturası anlayıĢı elm və təcrübənin 
―əmtəəĢunaslıq‖, ―gömrük iĢi‖,  ―xarici- iqtisadi fəaliyyət‖ sahələri ilə, bir sözlə, əmtəə və malların 
adları ilə əlaqədar sahələrlə də sıx bağlıdır. Məhz mal nomenklaturası da  gömrük orqanlarının 
vəzifəli Ģəxslərinin, xarici fəaliyyət iĢtirakçılarının  və bəyannaməçilərin öz peĢəkar fəaliyyətlərində 
qarĢılaĢdıqları malların adlarının, təsifat kodlarının və ölçü vahidlərinin  məcmusundan ibarət 
külliyyatdır. 

Elmi-texniki tərəqqi və texnologiyaların təkmilləĢdirilməsi ilə sənayenin       müxtəlif sahələrində 
və kənd təsərrüfatında istehsal edilən malların çeĢidi çox geniĢlənmiĢ və davam etməkdədir. Yüz 
minlərlə müxtəlif növdə və çeĢiddə mallar mövcuddur. Onların ayrı-ayrılıqda öyrənilməsi çox çətin 
və mürəkkəb  olduğundan onlar xarakterik əlamətlərinə görə xassələri- hazırlandığı materiallar, 
kimyəvi tərkibi, həyata keçirdiyi funksiyalar və mənĢəyi   nəzərə alınmaqla yığcam çoxluqlar halında 
bir yerdə  cəmlənə-sinifləĢdirilə bilər. Göstərilənlərlə əlaqədar XĠF MN də belə çoxluqlar toplusundan 
biri olub öz növbəsində bölmə, qrup, yarımqruplar, mal mövqeləri, alt mal mövqeləri, sub mal 
mövqeləri Ģəklində sistemləĢdirilmiĢdir. Elə buna görə xarici ticarətdə yük dövriyyəsinin gömrük 
tənzimlənməsinin aktuallığı nəzərə alınaraq məqalə də mal nomenklaturasının tədqiqinə həsr 
olunmuĢdur. 

“Təsnifat” anlayıĢı obyektlərin verilmiĢ böyük çoxluqlarının müəyyən kiçik çoxluqlara (sinif, 
yarımsinif, qrup, yarımqrup, növ və s.) bölünməsi mənasını verir. Bu zaman yaranan sistem 
təsnifatlandırılma adlanır.QarĢıda qoyulmuĢ məsələnin mahiyyətindən asılı olaraq təsnifatlandırmanı 
bir neçə istiqamətdə aparmaq olar. Məsələn, istehsal sahələri, hazırlandığı materiallar, emal dərəcəsi, 
funksinal təyinatına görə mallar qruplaĢdırıla bilər.Təsnifatlandırmanın qəbul edilən sisteminə uyğun 
olaraq bütün mallar və mal bölmələrinə xüsusi Ģifrlər verilir. Obyektlərin verilmiĢ böyük çoxluqları 
müəyyən təsnifat sisteminə uyğun olaraq kiçik çoxluqlara bölündükdən sonra sistemləĢdirilmiĢ 
çoxluq uyğun obyeklərin təsnifatlandırıcı kimi baxıla bilər. [Gömrük iĢinin təĢkili və idarə 
edilməsi.A.ġ.ġəkərəliyev2003  s38. ]. 

Xarici ticarət əməliyyatlarının gömrük tənzimlənməsində “mal nomenklaturası” məfhumudan 
geniĢ istifadə edilir.Mal nomenklaturası faktiki olaraq malların təsnifatlandırıcısıdır. Buna görə də 
mal nomenklaturası dedikdə, təsnifat sisteminə uyğun olaraq yerləĢdirilən malların geniĢ siyahısı 
nəzərdə tutulur. Malların kodlaĢdırılması isə təsnifatlandırılan obyekti həmin təsnifat sistemi ilə 
müəyyən edilmiĢ qaydada iĢarə, yaxud iĢarələr qrupu Ģəklində təsəvvür etməyə imkan verən texniki 
üsuldur. Burdan belə nəticəyə gəlirik ki, mal nomenklaturasının kod sistemi ona görə yaradılır ki, 
məlumat gömrük orqanına onun yığımı, yoxlanılması, ötürülməsi və analizi üçün əlveriĢli formada 
təqdim edilə bilsin [ġəkərəliyev .A.ġ - Bazar iqtisadiyyatina kecid 2002  s75.]. 

Sənayenin tərəqqisi ilə xarici ticarətin də sürətlə inkiĢaf etdiyi zamanlardan baĢlayaraq ticarət 
edən ölkələr uçot, qiymət, texniki standartlar və s. əngəllərin aradan qaldırılması üçün müqayisə 
oluna biləcək standartlar və təyinatların yaradılması və mal nomenklaturalarının uyğunlaĢdırılması 
zərurəti ilə qarĢılaĢdılar. 
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Ġlk dəfə bu problem 1853-ü ildə Brüsseldə keçirilən Beynəlxalq statistika konqresində müzakirə 
edildi. Konqres, gömrük tənzimlənməsi xarici ticarətin statistikası məqsədləri ilə mal 
nomenklaturalarının uyğunlaĢdırılması üzrə tövsiyyələr qəbul etdi. 1890-cı ildə Parisdə keçirilmiĢ 
Gömrük qaydaları üzrə Bynəlxalq Konqres də nomenklaturaların uyğunladırılmasının vacibliyini 
təsdiq etdi. 

1913-cü il dekabrın 31-də Brüsseldə 29 ölkə Beynəlxalq Konvensiya imzaladı. Bu konvensiyanın 
əsas müddəalarının istiqamətinə görə öz ərazilərində milli təsnifat və mal nomenklaturasından istifadə 
etməklə bərabər, həmin ölkələr Beynəlxalq xarici ticarət statistikası bürosuna vahid təsnifat və mal 
nomenklaturası üzrə məlumatlar təqdim etmək barədə öhdəlik götürmüĢ oldular. 

Beləliklə, ilk dəfə Brüsseldə mal nomenklaturası yarandı. O, 186 bazis mal mövqeyini 
birləĢdirən 5 bölmədən ibarət idi 

 

I. Canlı heyvanlar 1-7 mal mövqeləri (7) 
II. Ərzaq malları və içkilər 8-49 mal mövqeləri (42) 
III. Xammal və yarımfabrikatlar 50-98 mal mövqeləri (49) 
IV. Hazır məhsullar 99-182 mal mövqeləri (84) 
V. Qızıl  və gümüĢ,  qızıl və gümüĢ   sikkələr 183-186 mal mövqeləri(4) 

 

Lakin çox tez bir zamanda Brüssel mal nomenklaturasının qoyulan tələbləri ödəmədiyi və çox 
nöqsanlı olduğu aĢkara çıxdı. Nomenklatura detallaĢdırılmadığından ondan dünya standartı kimi 
istifadə edilməsi qeyri-məqbul sayıldı. Ona görə də Ġkinci dünya müharibəsi ərəfəsində yeni mal 
nomenklaturası – Beynəlxalq ticarət Statistikası üçün malların minimal siyahısı yaradıldı.Sonrakı 
illərdə ―Beynəlxalq ticarət statistikası üçün malların minimum siyahısı‖ dəfələrlə yenidən iĢlənərək 
təkmilləĢdirilmiĢdir. 

90-cı illərin əvvələrinə qədər ölkələrin əksəriyyətində xarici ticarət fəaliyyəti və gömrük 
tənzimləmələrində əsasən 3 təsnifat sistemi geniĢ yayılmıĢdır: 

- Gömrük ƏməkdaĢlığı ġurası (hal-hazırda Ümumdünya Gömrük TəĢkilatı adlanır) 
Nomenklaturası GƏġN, yaxud Brüssel Gömrük nomenklaturası BGN; 

- QarĢılıqlı Ġqtisadi Yardım ġurası üzvlərinin Xarici Ticarətin Vahid Əmtəə Nomenklaturası 
(QĠYġ XTVƏN). 

- BMT Standart Beynəlxalq Ticarət Təsnifatı BMT SBTT. 
Bu beynəlxalq nomenklaturalar müxtəlif təsnifat prinsipləri üzərində qurulduğundan və mal 

dövriyyəsini müxtəlif səviyyələrdə detallaĢdırdığından ölkənin idxal və ixracının əmtəə strukturu 
barəsində məlumatların müqayisəsini çətinləĢdirir. Bununla əlaqədar Gömrük ƏməkdaĢlığı ġurası 
(GƏġ hazırda Ümumdünya Gömrük TəĢkilatı adlanır) çərçivəsində 10 il müddətində yeni beynəlxalq 
mal nomenklaturalarının yaradılması sahəsində geniĢ iĢ aparıldı. Beynəlxalq aləmdə Brüssel Gömrük 
nomenklaturası adı ilə tanınan, habelə BMT SBTTN – mal nomenklaturalarının 12 beynəlxalq və 
milli mal təsnifatları sisteminin bazarları əsasında  ―Malların təsviri və kodlaĢdırılmasına dair 
harmonikləĢdirilmiĢ sistem nomenklaturası‖ (HSN) yaradıldı. Bu təsnifat sistemi nəhayət 14 iyun 
1983-cü ildə ―Malların təsviri və kodlaĢdırılmasına dair harmonikləĢdirilmiĢ sistem Konvensiyası‖ 
kimi qəbul olundu. və həmin toplu 1985-ci ildə Brüsseldə imzalanaraq 1988-ci ilin 1 yanvarından 
etibarən―Malların təsviri və kodlaĢdırılmasının harmonikləĢdirilmiĢ sistem nomenklaturası‖ adı 
altında   qüvvəyə mind i[Gömrük iĢinin təĢkili və idarə edilməsi.Bakı 2006 s66.]. 

HSN-nin Avropa birliyi ökələri də daxil olmaqla, 41 ölkə tərəfindən tətbiqinə baĢlanıldı, hazıda 
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Ümumdünya Gömrük TəĢkilatının üzvü olan ölkələr tərəfindən malların təsnifatı 6rəqəmə qədər 
detallaĢdırılmaqla, 9-14 rəqəmə qədər kodlaĢdırılmanın aparılması ilə xarici iqtisadi fəaliyyətin milli 
mal nomenklaturaları sistemləri iĢlənib hazırlandı.HazırlanmıĢ HSN ekspertizasında 59 ölkə, bir sıra 
hökümət və hökümətlərarası təĢkilatlar iĢtirak etmiĢdir. 

HarmonikləĢdirilmiĢ Sistem Nomenklaturası – xarici iqtisadi fəaliyyətin çöx məqsədli yeni mal 
nomenklaturasıdır. Bu, yenidən iĢlənmiĢ, vahid sisemə gətirilmiĢ və detallaĢdırılmıĢ, beynəlxalq 
ticarət məlumatlarının toplanmasını, müqayisəsini, statistik təhlilini, habelə digər məsələlərin həllini 
təmin edən, kommersiya fəaliyyətinin, statistika xidmətinin, gömrük orqanlarının  tələblərinə cavab 
verən malların təsviri və kodlaĢdırılması üzrə harmonik sistem haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın 
tərkib hissəsidir. 

Bu mal nomenklaturasının əsasını mallar müxtəlif əlamətlərinin məcmusu: malların hazırlandığı 
materialın növü, mənĢəyi, malın təyinatı, onun kimyəvi tərkibi təĢkil edir. Mallar qrupu onların 
emalının ardıcıllıq prinsipinə uyğun olaraq xammaldan, yarımfabrikatlardan hazır məmulatın 
alınmasından əmələ gəlir. Bu isə harmonikləĢdirilmiĢ sistemin gömrük tarifinə tətbiqi üçün əlveriĢli 
Ģərait yaradır. Bu məqsədlə hazırda dünyanın yüzdən artıq dövlətində bu sistemdən istifadə olunur. 

Müxtəlif ölkələr və təĢkilatların nöqteyi nəzərincə - nomenklaturaların hər biri üstünlüklərlə 
bərabər, müəyyən qüsurlara malik idi. 

Beləliklə, beynəlxalq ictimaiyyətin qarĢısında ticarət sənədlərinin göstəricilərinin 
səmərəliləĢdirilməsi məsələsi öz həllini tələb edirdi. BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Avropa Ġqtisadi 
Komissiyası (AĠK) Gömrük əməkdaĢlığı ġurasına vahid beynəlxalq əmtəə təsnifat sisteminin 
yaradılmasının mümkünlüyünü araĢdırmaq tapĢırığı verdi. Bu sistem malların təsviri və kodlaĢdırıl-
masının ahəngdar (harmonik) sistemi adını aldı. Hazırlanan nomenklatura həm gömrük, həm də 
statistika məqsədləri üçün yararlı olmalı idi. Ahəngdar Sistemin Əmtəə Nomenklaturası (ASƏS) 21 
bölmədən və 99 qrupdan    ibarətdir. 3 qrupun, o cümlədən 77, 98, 99-cu qrupların gələcək üçün 
ehtiyat saxlanması nəzərdə tutulur. Bununla belə bu qruplar müxtəlif ölkələrin əmtəə nomenkla-

turalarında spesifik malların qeydiyyatı üçün istifadə edilə bilər. 
 

Səviyyənin adı Elementlərin sayı 

Bölmə 21 

Qrup 99 (o cümlədən: 96 fəaliyyətdə, 3 ehtiyat) 

Yarımqrup 33 

Mal mövqeyi 1241 

Alt mal mövqeyi 3558 

 

      HS hər bir istifadəçi  ölkə tərəfindən submövqelərin geniĢləndirilməsinə- detallaĢdırılmasına 
imkan verdiyindən təcrübədə geniĢ istifadə edilir. Konvensiyanın irəli sürdüyü əsas tələb odur ki, 
milli nomenklaturaların yarımbölmələri HSMN-də göstərilən altırəqəmli kod olmaqla tamamlana və 
kodlaĢdırıla bilər. 

       Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasında hal-hazırda tətbiq edilən xarici 
iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası harmonik sistem və Avropa Birliyinin kombinə edilmiĢ əmtəə 
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nomenklaturasının əsasında və onlara uyğun tərtib edilmiĢdir.Azərbaycan hal-hazırda 10 rəqəmdən 
ibarət kodlaĢdırma  sistemindən istifadəolunur.  

Beləliklə, mal nomenklaturasının köməyi ilə malların təsnifatlandırılması-XĠF MN üzrə malları 
kodunun dəqiq təyini iqtisadi xarakterli gömrük əməliyyatların-gömrük-tarif tənzimlənməsinin 
düzgün tənzimlənməsinə xidmət etməklə gömrük iĢi sferasında gömrük hüquq pozmalarının 
qarĢısının alınmasına xidmət edir.  
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASINDA TURĠZMĠN 

ĠNKĠġAFINDA QALALARIN ƏHƏMĠYYƏTĠ 

 

Məqalədə müasir iqtisadi inkişafda turizmin əhəmiyyətindən söz açılmışdır. Ölkəmizin milli 
iqtisa-di inkişafında xüsusi yeri olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm potensialı və onun tur-

izm üçün cəlbediciliyi vurğulanmışdır. Tarixi, coğrafi və iqtisadi cəhətdən əlverişli olan sahələrin, 
abidələrin və qalaların turizm üçün səmərəliliyindən söz açılmışdır. Xarici ölkələrin bu sahədəki 
təcrübələrindən isti-fadə etməyin önəmi qeyd edilmişdir. 

Açar sözlər: Naxçıvan qalaları, tarixi abidələr, turizm potensialı, milli iqtisadi inkişaf, sosial 
siyasət. 
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THE IMPORTANT ROLE OF FORTRESSES IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM 

OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC 

 

The article refers to the importance of tourism in the development of a modern economy. It em-

phasizes the attractiveness for tourism development of the Nakhchivan Autonomous Republic has a 

high tourism potential, which occupies a special role in the national economy. It is a question which 
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is central to tourism in terms of history, geo-graphy and economics areas, monuments and forts. It is 

important to use the experience of foreign countries in these areas. 

Keywords: fortress Nakhchivan, historical monuments, tourism potential, national economic de-

velopment, social policy. 

 

Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxcıvanın  tarixinin öyrənilməsi, bu kiçik ərazinin hər bir 
azərbaycanlı üçün olduqca böyük dəyərinin olması baxımından əhəmiyyətliliyini xüsusi vurğulamaq 

lazımdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi həyatında 
mühüm yeri olan strateji bir ərazidir. Bu ərazi etibarlı qonĢuluq siyasətinin ən gerçək təsdiqi olmaqla, 
həm də böyük Azərbaycan tarixinin sadiq və qəhrəman daĢıyıcısıdır. Muxtar respublikada son illərdə 
bərpa edilən tarixi abidələr çoxəsrlik tari-ximizin öyrənilməsi, qorunması və gələcək nəsillərə 
ərməğan edilməsində böyük əhəmiyyətə malikdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu sırada Naxçıvan Mux-

tar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən çox mühüm tarixi mahiyyət kəsb edən tədbirlər 
həyata keçirilmiĢdir. Onlardan bir neçəsini aĢağıdakı kimi qeyd edə bilərik: 

1) Ordubad rayonundakı Gəmiqaya abidəsinin tədqiq edilməsi haqqında 26 aprel 2001-ci il tar-

ixli; 

2) Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və 
pasportlaĢdırılması iĢinin təĢkili haqqında 06 dekabr 2005-ci il; 

3) Nuh peyğəmbərin Naxçıvan Ģəhərindəki məzarüstü türbəsinin bərpa edilməsi haqqında 28 iyun 
2006-ci il; 

4) Culfa rayonundakı ―Əlincəqala‖ tarixi abidəsinin bərpa edilməsi haqqında‖ 11 fevral 2014-cü 
il; 

5) ―Gülüstan türbəsinin bərpası və tədqiq olunması haqqında‖ 7 oktyabr 2015-ci il tarixli Sərən-

camları. 
Bu günlər isə yəni 5 iyul 2016-cı il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

tərəfindən Qarabağlar Türbə Kompleksinin bərpası və tədqiq olunması haqqında Sərəncam im-

zalanmıĢdır. 
Yuxarıda qeyd edilənlər təbii ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir tarixi əhəmiyyətinin 

yüksəldilməsi, hazırkı dövr üçün aktuallığının artırılması baxımından da xüsusi təsirə malikdir. 
Azərbaycanın uzunəsrlik tarixini özündə yaĢadan Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1162 tarixi-

mədəniyyət abidəsinin olduğu məlumdur. Həmin abidələrdən 58 abidə dünya əhəmiyyətli, 455 abidə 
ölkə, 649-u isə yerli əhəmiyyətlidir. 

Tarixi-mədəniyyət abidələrinə aĢağıdakılar daxildir: 
Arxeoloji abidələr – 663; Memarlıq abidələri – 285; Monumental sənət abidələri – 31; Tarixi 

abidələr – 36; Ziyarətgahlar – 140; Təbiət abidələri – 7 (3). 

Adları qeyd olunan abidələrin öyrənilməsi, aĢkara çıxarılması, sosial-iqtisadi səmərəsinin elmi 
cəhətdən əsaslandırılması, onun milli iqtisadi inkiĢaf üçün faydalı istifadə olunması və s. kimi 
məsələlər ölkəmizin əsas prioritetlərini təĢkil etməkdədir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkiĢaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsində bu-

radakı qədim təbiət və tarixi abidələrin xüsusi əhəmiyyəti vardır. Həmin tarixi məkanlardan bir 
neçəsinə nəzər salaq: 

Nuh Türbəsi. Naxçıvan Ģəhərinin cənubunda Köhnəqala ərazisində yerləĢir. Əsasən VIII-XII 

əsrlərə aid olan memarlıq abidəsidir (3). 
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Əlincəçay Xanəgahı. Culfa rayonunun Xanəgah kəndində, Əlincəçayın sahilində orta əsrlərə aid 
memarlıq kompleksi. El arasında ġeyx Xorasan adlanan kompleksdən zəmanəmizədək türbə, məscid 
və bəzi tikililərin qalıqları gəlib çatmıĢdır (3). 

Naxçıvan xan Sarayı. Naxçıvan xan Sarayı XVIII əsrə aid tarixi-memarlıq abidəsidir. Naxçıvan-

Marağa memarlıq məktəbi üslubunda tikilmiĢ abidə XX əsrin əvvəllərinə qədər Naxçıvan xanlarının 
yaĢayıĢ evi olub. Sarayı XVIII əsrin sonunda axırıncı Naxçıvan xanı Ehsan xanın atası Kəlbəli xan 
Kəngərli tikdirmiĢdir. Xan Sarayı 1998-ci ilin aprelindən Naxçıvan Xalça Muzeyi kimi fəaliyyət 
göstərir (3). 

Gəmiqaya rəsmləri. Gəmiqaya rəsmləri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunda 
yerləĢir. Gəmiqaya təsvirlərinin və oradakı qədim yurd yerlərinin azı 8-7 min il yaĢı var. Tədqiqatlar 
nəticəsində orada yaĢamıĢ əhalinin həyat tərzini və mədəni inkiĢaf yollarını izləmək mümkündür. 
Gəmiqaya rəsmlərinin əksəriyyəti Tunc dövrünə aid edilir. Lakin burada daha qədim rəsmlərin 
olduğu da ehtimal olunur (3). 

Əshabi-Kəhf ziyarətgahı Dini-Mədəni Abidə Kompleksi. Naxçıvan Ģəhərindən təqribən 12 km 
aralı, Ġlandağ ilə Nəhəcir dağı arasındakı təbii mağarada ziyarətgah. Ərəb dilində ―mağara sahibləri‖ 
deməkdir. Qurani-Kərimdə ―əl-Kəhf‖ surəsinin 9-27 ayələrində Allahdan baĢqasına inananlardan 
ayrılıb mağaraya sığınan 7 gəncin (Təm-lixa, BərnuĢ, SərnuĢ, Məksilma, Məslina, SazənuĢ, KəftəntuĢ 
(çoban) və onlara sadiq olan itləri Qıtmir) 300 ildən artıq yatdıqlarından, oyandıqdan sonra baĢlarına 
gələnlərdən bəhs edilir (3). 

Yusif ibn Küseyir Türbəsi. Yusif ibn Küseyir türbəsi Naxçıvan Ģəhərində ən qədim memarlıq 
abidələrindən biridir. Xalq arasında ―Atababa türbəsi‖ də adlanır. Tür-bənin üzərindəki kitabədə onun 
1162-ci ildə memar Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani tərəfindən tikildiyi yazılır (3). 

Culfa rayonun Xanəgah bölgəsində yerləĢən Əlincə Qalasının yenidən təmir edilməsi, müasir tur-

izm potensialının təmin olunması, dünya əhəmiyyətli turizm məkanına uyğunlaĢdırılması 
istiqamətində də mühüm tədbirlər həyata keçirilmiĢdir. Bundan əlavə, həmin bölgədə yerləĢən və 
əhali arasında ―Narzan suyu‖ kimi tanınan, bir sıra mövsümi xəstəliklərin, ayaq ağrılarının müalicəsi 
üçün olduqca faydalı hesab olunan dəmir tərkibli bulağın mövcudluğu buranın da mühüm turizm 
əhəmiyyətinin artırılmasına öz töhfələrini verə bilər. Həmin ərazinin ətrafında müvafiq tikinti iĢlərin-

in həyata keçirilməsi turizm potensialının daha da güclənməsi üçün güclü təkan ola bilər. 
Dünya təcrübəsinə nəzər yetirsək görərik ki,  hazırda Türkiyə, Yunanıstan, Ġsrail və b. ölkələr tur-

izmin inkiĢafında tarixi məkanların diqqət mərkəzində saxlanılmasını təmin edə bilmiĢlər. Məsələn, 
Yunanıstanın tarixi turizm təcrübəsində Afina Ģəhərində olan antik dövr abidə və tikililəri qeyd etmək 
yerinə düĢər. Bu Ģəhərdə turist turlarının davamlı gediĢi Ģəhər mərkəzində yerləĢən və Azərbaycan 
dilində ―yuxarı Ģəhər‖ kimi mənalandırılan və 90 metr hündürlüyündə olan ―Akropol‖u qeyd edə 
bilərik. Bu tarixi məkan Yunan memarlığının ən bariz nümunəsidir və tikilinin məbədlərini Ģəhərin 
hər tərəfindən görmək olur. Elə antik memarlığın Ģah əsəri olan və e.ə. V əsrə aid edilən ―Parfenon‖ 
məbədi də elə Akropol təpəsində inĢa edilmiĢdir. 

Türkiyənin də tarixi qalalar baxımından strateji olan turizm potensialı da yüksəkdir. Sahib olduğu 
arxeoloji və təbii gözəlliklərinə görə Türkiyənin əsas turistik məkanlarından olan Antalya ―Türki-

yənin Riverası‖ adlanır. Bu Ģəhərdə Alanya qalası, Alara qalası, Qızıl Qüllə, Yivli Minarə Camisi, 
Asi Yusif Məscidi və s. kimi turizm üçün yüksək potensialı olan məkanlar vardır. 

QardaĢ Türkiyənin cənub-Ģərqində Egey dənizi sahilində yerləĢən Bodrumu da turistik əhəmiy-

yəti yüksək olan ərazi kimi qeyd edə bilərik. ġəhərdə iki liman arasında yerləĢən hər tərəfi dənizlərlə 
əhatə olunmuĢ Bodrum qalası, dünyanın 7 möcüzələrindən biri olan Mausoleum, Apostol Kilsəsi və 
s. bütün bunlar Bodrumun turizm potensialı olan ərazi-lərindəndir. Bu sırada Türkiyənin QuĢ adasını 
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da göstərə bilərik. Ġlin demək olar ki, bütün günlərinin (təxminən 300 gün) günəĢli keçməsi, təmiz 
çimərlikləri, mavi dənizi və sakit guĢələri olan QuĢ adasında yerləĢən Efes, QurĢunlu Monastr, Andız 
qalası, Göyərçinada qalası və s. tarixi abidələr ərazilərin turizm üçün səmərəsini yüksəltməkdədir. 

Tarixi qala və abidələrin turizmin inkiĢafındakı əhəmiyyətini qeyd edərkən Ġsrailin təcrübəsindən 
də bəhs etmək olar. Dəniz səviyyəsindən 764 metr yüksəklikdə dağlıq ərazidə yerləĢən, 3000 ildən 
artıq yaĢı olan və uzun illərə dayanan dövrdə müsəlmanların idarə etdiyi Yerusəlimdə müsəlmanlara 
aid bir çox tarixi və dini abidə görmək mümkündür. Hətta Ġslam peyğəmbəri Hz. Məhəmməd (s.ə.v) 
bağlı müqəddəs Qurani Kərimdə adı keçən Əl-Əksa məscidinin də burda yerləĢməsini qeyd etmək 
yerinə düĢər. Bu Ģəhər də müsəlman aləmi üçün müqəddəs olub, Məkkə və Mədinədən sonra 
üçüncüdür. 

Tarixi abidə və qalaların sosial-iqtisadi əhəmiyyətinin artırılması xüsusilə, müasir dövrdə 
Azərbaycan Respublikası üçün çox zəruridir. Belə ki, bu: 

1. bir tərəfdən muxtar respublikamızın turizm potensialının sürətli inkiĢafına Ģə-rait yaradacaq; 

2. digər tərəfdən ölkəmizin qədim və zəngin tarixinin olmasına, Azərbaycan mə-dəniyyətinin mil-
li sərvətimiz kimi mövcudluğu istiqamətində tutarlı sübuta çevriləcək; 

3. turizm əhəmiyyətinin yüksəldilməsi baxımından həm də ölkəmizin əsas prio-ritetini təĢkil edən 
qeyri-neft sektorunun inkiĢafında çox böyük əhəmiyyətə malik olacaq; 

4. dayanıqlı sosial (eləcə də məĢğulluq sahəsi üzrə) siyasətin güclü təminatı üçün möhkəm va-

sitəyə çevriləcək; 
5. milli iqtisadi inkiĢafda həlledici təsirə malik olacaq və s. 
Turizmin inkiĢafına görə fərqlənən ölkələrin sosial-iqtisadi və xarici siyasətinin strateji 

məqsədlərindən ibarət olmaqla, onların əsas hədəflərini təĢkil etməkdədir. Səmərəli və məqsədyönlü 
ticarət əlaqələrini Ģərtləndirən, onun nəticəsi olan və mahiyyətini açıqlayan turizm müasir iqtisadi 
siyasətin də təkanverici qüvvəsinə çevrilmiĢdir. Ġqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi, beynəlxalq münasi-
bətlərdə etibarın və etimadın təsdiqi baxımından da turizmin strateji əhəmiyyəti vardır. Müasir dünya 
reallıqları və gerçəkliyi prizmasından yanaĢdıqda turizmin səmərəli təĢkili özü ilə bir çox  tələblər 
gətirməkdədir. Bunlara: 

1. güclü infrastruktur potensialına malik olmaq; 
2. təhlükəsizliyə təminat vermək; 
3. mənəvi-psixoloji rahatlıq üçün əlveriĢli Ģərait yaratmaq; 
4. asudə vaxtın səmərəliliyinin təmin edilməsi üçün potensial yaratmaq; 
5. xidmət sferasının turistlərin tələbatına və zövqünə uyğunluğunun dəqiq hesab-lanması və 

məmnunluq səviyyəsinin yüksəkliyi və s.  
Azərbaycan Respublikasının coğrafi və iqtisadi potensialının 50%-ə qədəri regionlarda, xüsusən 

də kənd yerlərində yerləĢib. Bu mənada regionların turizm əhəmiyyətinin yüksəldilməsi günümüzün 
ən mühüm reallıqlarına çevrilmiĢdir. Qeyd etmək lazımdır ki, istər ölkəmizdə, istərsə də onun uyğun 
regionlarında turizm infrastrukturunun yaradılması və inkiĢafı məqsədilə bir sıra tədbirlər həyata 
keçirilmiĢdir və bu iĢlər davam etməkdədir. Burada inĢasına 2009-cu ilin sentyabrında baĢlanılmıĢ 
ġahdağ QıĢ-Yay Turizm Kompleksinin əhəmiyyətini vurğulamaq yerinə düĢər. Dəniz səviyyəsindən 
4,243 metr yüksəkdə yerləĢən bu mərkəz ölkənin turizm potensialının artırılmasında mühüm rol 
oynayır. 

Ölkəmizdə iqtisadiyyatın turizm sektorunun tənzimlənməsi, bu sahədə məqsədyönlü iqtisadi-
hüquqi mexanizmlərin iĢləkliyinin təmin olunması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamı ilə birinci mərhələdə 2002-2005-ci illər üçün, ikinci mərhələdə isə 2010-2014-cü illər 
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üçün nəzərdə tutulan Azərbaycan Respublikasında turizmin inkiĢafına dair Dövlət Proqramları təsdiq 
və icra olunmuĢdur. 

Dünya ölkələrin turizm təcrübəsinə diqqət edərkən görürük ki, onlarda turist fəallığının bir sıra 
məqsədlərini qeyd edə bilərik: 

1. Mövsümi gəzintilər üçün; 
2. Dini inanc əraziləri üçün; 
3. Tarixi abidələr, coğrafi ərazilər (kənd turizmi), təbiət reallıqları üçün və s. 
Türkiyə Cümhuriyyətinin turizm təcrübəsinin öyrənilməsi, bu sahədə xüsusən də qeyd etdiyimiz 

turizmin üç strateji məqsədi istiqamətində tədbirlərin məqsədyönlülüyünün təmin edilməsi müasir 
dünyanın aktual problemlərindədir. Həmin təcrübəyə diqqət edərkən görünür ki, mövsümi gəzintilər 
üçün Türkiyəyə üz tutan turistlər ilk yerdə təmsil olunurlar. Ġkinci yerdə dini inanclara görə, üçüncü 
yerdə isə tarixi abidələr, coğrafi ərazilər, təbiət reallıqlarını görmək üçün gələnlər təĢkil etməkdədir. 
Bu sahədəki ekspertlərin fikrincə dəniz, qum və GünəĢ məqsədilə bu ölkəyə gələnlər daha çoxdur. 

Həmin mütəxəssislərin gəldikləri qənaətdən aydın olur ki, qardaĢ ölkəyə gələn turistlərin bir çoxu 
gəlib 15 gün boyunca oteldə qalır, yəni baĢqa bir yeri gəzməyi düĢünmürlər. Onlardan soruĢanda ki, 
niyə Düden, QurĢunlu, Manavqat və s. kimi çox gözəl tarixi, turistik yerlər, Ģəlalələr var onları niyə 
gedib görmürsünüz? Cavab belə olur ki: mən yedim və günəĢləndim, əsas məqsədim də bu idi. Yəni, 
məqsəd sadəcə yemək və günəĢlənmək idi, baĢqa heç nə ilə maraqlanmırdılar. Buna bir səbəb də Tü-
rkiyədə günəĢli saatların miqdarının çox olmasıdır. AraĢdırmalar da göstərir ki, Antalyada fevral 
ayında baĢlayan dənizə girmə (əsasən ingilis və alman turistlər üçün), ilin noyabr, hətta dekabr 
aylarına qədər davam edə bilir. Düzdür, türklərin özü üçün soyuq olur, amma qeyd edilən ölkə 
turistlərinin ölkələri soyuq olduğu üçün öyrəĢdiklərindən yenə də dənizə girirlər. Buna görə də bu sa-

hə üzrə gələn turistlərin sayı daha çoxdur. Amma mədəni, tarixi sahədə gələn turistlər üçün bunu 
demək çətindir. Belə ki, onlar daha azdır. Hazırda əsas məqsəd turistlərin qəbulunu təkcə mövsümi 
baxımdan yox, həm də dini inanclar və tarixi abidələr, coğrafi ərazilər, eyni zamanda təbiət reallıqları 
üzrə də olmaqla, bütün il üzrə cəlb və təĢkil etmək prioritet olaraq götürülmüĢdür. 

Bildiyimiz kimi, turizmin təĢkilatlanması, inkiĢafı və perspektivləri ölkələrin makroiqtisadi 
göstəricilərinin yüksək səviyyədə təmin olunmasına münbit zəmin yarada bilir. Bu sırada təbii ki, 
əldə ediləcək turizm gəlirləri xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu sırada Fransa, Ġspaniya, Yunanıstan, 
Türkiyə, Avstriya, Amerikanın, Rusiya və baĢqa ölkələrin adını xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. 
Aparılan araĢdırmalara görə bu və ya digər ölkələrin milli gəlirinin 30 faizdən çoxunu turizm sa-

həsindən əldə olunan gəlirlər təĢkil edir. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün qeyd edə bilərik ki, Türkiyə-

Rusiya arasında cərəyan edən 2014-cü il siyasi və iqtisadi böhranından əvvəl 470 mindən artıq 
rusiyalı turist Türkiyədə dincəlməyə gedib. Bunun nəticəsində Türkiyə iqtisadiyyatı 4 milyard dollar-

dan artıq gəlir götürmüĢdür. Göstərilən ildə Rusiyadan gedən turistlərdən götürülən xeyir Türkiyənin 
ümumi turizm gəlirinin 12 faizini təĢkil edirdi. Qeyd edə bilərik ki Türkiyəyə bütövlükdə 40 milyona 
yaxın turist getmiĢdir ki, onların da Türkiyə Cümhuriyyətinin iqtisadiyyatına illik 34,3 milyard dol-

larlıq xeyri dəymiĢdir. 
Göründüyü kimi, ölkələrin milli iqtisadi inkiĢafının təmin olunmasında digər sahələrlə yanaĢı tur-

izmin də rolu və əhəmiyyəti böyükdür. Hər zaman ölkəmizin sosial-iqtisadi inkiĢafında özünəməxsus 
söz sahibi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası da bu istiqamətdə mühüm yol qət etməkdədir. Ölk-

əmizin əsas strateji prioritetləri içərisində yer alan tədbirlərdən biri kimi turizmin inkiĢafı həm də 
qeyri-neft sektorunun səmərəliliyinin yüksəlməsinə xidmət etməkdədir. Müasir standartlara cavab 
verən yeni turizm obyektlərinin istifadəyə verilməsi bu sahənin davamlı inkiĢafında mühüm 
mərhələnin baĢlanğıcını qoymuĢdur. Elə bütün bunların nəticəsidir ki, ötən 2015-ci ildə muxtar 
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respublikamıza həm ölkəmizin digər bölgələrindən, həm də xarici ölkələrdən ümumilikdə 390 minə 
yaxın turist gəlmiĢdir. Təkcə 2016-cı ilin yanvar-may aylarında isə muxtar respublikaya 147 min 542 
nəfər turist gəlmiĢdir ki, bu da 2015-ci ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 4 faiz və ya 5675 nəfər 
çoxdur. 
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Cavadxan QASIMOV 
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ÖLKƏNĠN MÖVCUD ĠQTĠSADĠ POTENSĠALI YOL XƏRĠTƏLƏRĠNĠN ĠNKĠġAF 
PERSPEKTĠVLƏRĠNĠN DAYAĞIDIR 

 

Məqalədə ölkəmizin keçdiyi iqtisadi inkişaf yoluna nəzər salınmışdır. Burada milli iqtisadiyyatın 
çevik mexanizmlər vasitəsilə təşkilatlanması sahəsində ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 
təsdiq edilən hüquqi aktlardan söz açılmışdır. Neft və qeyri-neft sektorlarının, kənd təsərrüfatının, 
kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı, turizmin infrastruktur potensialının gücləndirilməsindən bəhs 
edilmişdir. Gətirilən əsaslandırmalar ölkə başçısı tərəfindən təsdiq edilən ―Milli iqtisadiyyat və 
iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri‖ haqqında Sərəncamın 
mükəmməl bazası kimi ifadə olunmuşdur. 

Açar sözlər: milli iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı, kiçik və orta sahibkarlıq, turizm, iqtisadiyyatın 
sahə strukturu, istehsal münasibətləri və s. 
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The article describes the way the last country in economic development. Here comes to the legal 
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mechanisms in the field of the national economy. It is said about the oil and non-oil, agricultural po-

tential, development of small and medium-sized businesses, the tourist infrastructure. The main base 

for the above studies served as the head of the country's decree "National economy and main direc-

tions of the strategic road maps for the main sectors of the economy."  

Keywords: national economy, agriculture, small and medium enterprises, tourism, industry struc-

ture of the economy, industrial relations and others 

 

Azərbaycan Respublikasında iqtisadi proseslərin inkiĢafının təĢəkkül tapması, sistemli və da-

yanıqlı sosial siyasətin bərqərar olunması, iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi, inkiĢaf etməkdə olan 
iqtisadiyyatdan innovativ iqtisadiyyata keçid edilməsi, iqtisadi-hüquqi mexanizmlərin çevik və iĢlək 
vəziyyətə gətirilməsi ilə, dünyanın yeni çağırıĢları ilə səsləĢə bilmək keyfiyyətlərinin təĢəkkülü, 
bununla da makroiqtisadi nailiyyətlər fonunda region və dünya iqtisadiyyatına sürətli inteqrasiya 
olunması və s-dən ibarət pozitiv meyllər qarĢıdakı dövrlər üzrə ardıcıl, davamlı və uzunmüddətli 
iqtisadi inkiĢaf strategiyalarının iĢlənməsinə Ģərait yaratmaqdadır.  

Azərbaycan Respublikasının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən 1995-ci ildən baĢladılan 
iqtisadi islahatlarla keçid edilən müasir bazar münasibətlərinin, tələb və qanunlarının əsaslarını 
qoyduğu müasir iqtisadi inkiĢaf strategiyası istər iqtisadiyyatın sahə strukturunun formalaĢması və 
təkmilləĢdirilməsi, istər fəaliyyət sferalarının münbitləĢdirilməsi, istərsə də istehsal (iqtisadi) münasi-
bətlərinin müasir intensiv formasına keçidinin təmin edilməsi iqtisadi hədəf və prioritetlərin 
müəyyənləĢdirilməsində mükəmməl bazanı yaratmaqdır. 

Beləliklə, ölkənin iqtisadi inkiĢafını həm təmin edən, həm də bu inkiĢafdan doğan gerçəkliklərə 
uyğunlaĢdırılmaqla, onun davamlılığına istiqamətlənən qərarlar, fərman və sərəncamlar, tədbirlər 
planları, konsepsiyalar, layihələr, strategiyalar, Dövlət Proqramları, eləcə də strateji yol xəritələrinin 
təsdiqi, qəbulu və uğurlu icra mexanizminin təminatı nəzərdə tutulmuĢ məqsədlərin və qarĢıya 
qoyulmuĢ vəzifələrin yerinə yetirilməsində məqsədyönlüdür. 

Ümumiyyətlə unudulmaz lider Heydər Əliyevin baĢlatdığı, təməlini qoyduğu milli iqtisadi inkiĢaf 
siyasətinin sosial-iqtisadi, məqsədyönlü və məntiqi nəticəsi olaraq 2003-cü ildən etibarən ölkə pre-

zidenti tərəfindən təsdiq edilərək real iqtisadi nəticələrə istiqamətlənən və regionların sosial iqtisadi 
inkiĢafına güclü təkan olan Dövlət Proqramları artıq özünün üçüncü uğurlu mərhələsindədir. Bununla 
yanaĢı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiĢ 
―Azərbaycan 2020: Gələcəyə BaxiĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyası da özündə ölkənin milli iqtisadi mara-

qlarının qorunması və gələcək inkiĢaf potensialının təmin edilməsini özündə təcəssüm etdirməkdədir. 
Bunların hamsı onu göstərir ki, ölkənin hərtərəfli inkiĢafına xidmət edən proseslər sağlam 

təməllər üzərindədir, güclü idarəetməyə əsaslanır, dinamikdir və uzaq gələcəyə istiqamətlənməyi ilə 
də davamlılığa, ardıcıllığa Ģərait yaradır.  

Beləliklə bunu qeyd edə bilərik ki, 6 dekabr 2016-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Pre-

zidenti cənab Ġlham Əliyev tərəfindən imzalanan Fərmanla ―Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas 
sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin‖ təsdiq edilməsi ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafının artıq yeni 
müstəvidə görüntüsünü təqdim etməkdədir. Bu yol xəritələrini indiyə qədər həyata keçirilən iqtisadi 
fəaliyyətlərin, qəbul edilən bütün hüquqi tənzimləmə vasitələrinin sistemləĢdirilmiĢ, daha da çevi-

kləĢdirilmiĢ və iĢlək mexanizmlərlə silahlandırılmıĢ məcmuusu kimi də ifadə etmək olar. Məlumdur 
ki, ölkə baĢçısı tərəfindən hələ cari ilin 16 mart tarixində 1897 nömrəli Sərəncamla ―Milli iqtisadiyyat 
və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin baĢlıca istiqamətləri‖ təsdiq edilmiĢ və 
hazırkı mərhələ üçün sosial-iqtisadi və hüquqi əsaslar yaradılmıĢdır.  

Təsdiq edilmiĢ yol xəritəsinin məzmunu ilə tanıĢ olarkən aydın olur ki, burada: 
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1. müasir dövrün nailiyyətləri, gerçəklikləri və çağırıĢları əsas götürülməklə, cari, yaxın və uzaq 
gələcək üzrə prioritetlərin və hədəflərin müəyyənləĢdirilməsinə; 

2. Elmi Texniki nailiyyətlərin müasir inkiĢaf səviyyəsinin nəticələrindən səmərəli istifadə 
etməklə, cəmiyyətin aktual problemlərinin və bu sırada stimullaĢdırıcı amillərin öyrənilməsi 
məsələləri üstün tutulmasına; 

3. müxtəlif regionların, sektorların və bölmələrin müqavimət gücünün artırılmasından ibarət 
iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsinə yönəlmiĢ tədbirlərin nəzərdə tutulmasına; 

4. iqtisadi artımın dayanıqlığını təmin edilməsinə; 
5. gəlir səviyyəsinin və məĢğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə və s. ciddi yanaĢma irəli sürül-

müĢdür. 
Belə ki, həmin yol xəritələrində Azərbaycan Respublikasında makroiqtisadi proseslərin tənzim-

lənməsinin əsas meyarları üstün tutulmuĢ və milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə, neft və qaz sənayesin-

in (kimya məhsulları daxil olmaqla) inkiĢafına, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına, 
kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına, ağır sənaye və maĢınqayırmanın 
inkiĢafına, ixtisaslaĢmıĢ turizm sənayesinin inkiĢafına, logistika və ticarətin inkiĢafına, uyğun qiymətə 
mənzil təminatının inkiĢafına, peĢə təhsili və təliminin inkiĢafına, maliyyə xidmətlərinin inkiĢafına, 
telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkiĢafına, kommunal xidmətlərin (elektrik və 
istilik enerjisi, su və qaz) inkiĢafına dair fundamental tədbirlər planlarının iĢlənib həyata keçirilməsi 
planlaĢdırılmıĢdır. Sadalanan hər bir müvafiq istiqamət üzrə yol xəritələri artırılmıĢdır. 

Həmçinin, milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq 
edilməsi ilə eyni zamanda ölkənin 2016-2020-ci illər üçün iqtisadi inkiĢaf strategiyası və tədbirlər 
planı, 2025-ci ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli baxıĢı və 2025-ci ildən sonrakı dövrə hədəf baxıĢı 
da müəyyən edilmiĢdir. Bu isə təbii ki, makroiqtisadi zəmində beĢ, on illik və daha böyük dövrlər 
üzrə inkiĢaf strategiyasının səmərəli icra mexanizminin var olmasını özündə ehtiva etməkdədir. 

Böyük həssaslıqla hazırlanan, müasir iqtisadi inkiĢaf mərhələlərinin bütün parametrlərini özündə 
əhatəli Ģəkildə əks etdirən, tarixi-sosial və iqtisadi-hüquqi mahiyyəti yüksək olan sənəddə diqqəti 
çəkən ən mühüm məqamlardan biri burada ölkə baĢçısı tərəfindən 12 istiqamətdə təsdiq edilən strateji 

yol xəritələrinin hər birinin ölkənin hazırkı dövrdə iqtisadi sahədə prioritet seçdiyi məqsədlərinə bir 
baĢa xidmət etməsidir.  

Dünya ölkələrin hər birinin özünün malik olduğu milli iqtisadiyyatı vardır. Milli iqtisadiyyat elə 
millətin iqtisadiyyatıdır, onun hər bir üzvünün iqtisadi davranıĢı, fəaliyyəti, iqtisadi təminatları, malik 
olduğu təbii sərvətlərinin miqyasından ibarətdir. Daha doğrusu, bir sıra sosial və iqtisadi ədəbiy-

yatlarda milli iqtisadiyyata tərif verilərkən, müəyyən xalqa, millətə məxsus olub, onun mənafelərini 
ifadə edən, hüdudları dövlət sərhədləri ilə məhdudlaĢan, özünün maddi-texniki əsası, münasibətlər 
sistemi, təsərrüfat mexanizmi və idarəetmə strukturları olan sosial-iqtisadi orqanizm kimi ifadə 
olunduğunu görürük (2, s. 338). Göstərilən izaha diqqət edərkən onun hazırkı milli iqtisadi inkiĢafla 
qırılmaz bağlı olduğu və bir-birini tamamladığı qənaətinə gəlirik. Milli iqtisadiyyatın perspektivləri 
üzrə qarĢıdakı illərdə həllivacib məsələlər içərisində heç Ģübhəsiz ki, ən zəruri olanı qeyri-neft 

sektorunun tərəqqisindən ibarət dinamik inkiĢaf potensialının daha da artırılması olacaqdır. Bu sırada 
iqtisadiyyatın əsas bölmələrinin-sənayenin, kənd təsərrüfatının, turizmin, nəqliyyat və tikinti 
sektorlarının, xarici ticarətin, xidmət sahələrinin sürətli və uzunmüddətli inkiĢaf strategiyalarının 
təmin edilməsini xüsusi qeyd etmək olar. Çox məmnunedici haldır ki, göstərilən bütün sahələr üzrə 
mükəmməl baza vardır. QarĢıda duran əsas vəzifə isə mövcud bazadan atılacaq addımların qətiyyətli-
liyini təmin etmək və inamla irəliyə doğru getməkdir. Ölkəmizin müəllifi olduğu makroiqtisadi ink-

iĢaf siyasətinin və əldə etdiyi nailiyyətlərin beynəlxalq təcrübəyə uyğun olması Dünya Ġqtisadi Fo-
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rumunun hesabatlarında da təsdiqlənməkdədir. Belə ki, həmin qurumun 2013-2014-cü il üzrə ―Dünya 
Rəqabətlilik Hesabatı‖nda qlobal turizm rəqabət qabiliyyətlilik indeksinə görə Azərbaycan 7 pillə 
irəliləyib və 148 dövlət arasında 39-cu yerdə qərarlaĢıb. Azərbaycan iqtisadiyyatının sürətli inkiĢaf 
mənzərəsi ilbəil öz qətiyyətli mövqeyinə görə fərqlənməkdədir. Əvvəlki hesabatlara da diqqət 
edərkən müvafiq göstəricinin keyfiyyət üzrə dəyiĢdiyini görürük. Fikrimizi ölkəmizin 2012-2013-cü 
il üzrə hesabatda 144 ölkə arasında 46-cı, 2011-2012 hesabatında isə 142 ölkə arasında 55-ci yeri 

tutması ilə də göstərə bilərik (3). 
Danılmaz faktdir ki, Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında neft və qeyri-neft sektorlarının 

inkiĢaf istiqamətlərinin müəyyənləĢdirilməsi ümummilli liderimizin adı və siyəsi fəaliyyəti ilə bir 
baĢa bağlıdır. Hələ 1994-cü ilin sentyabr ayında ―Əsrin Müqaviləsi‖nin imzalanması ilə müasir 
müstəqillik Ģəraitində neft sektorunun əsasları qoyuldu (1, s. 120). Ölkəmzdə təbii ehtiyatların 
qiymətləndirilməsinin və səmərəli istifadəsinin ən bariz təsdiqi olan bu addım sonrakı dövrlərdə dü-
nya neft bazarında Azərbaycanın payının və mövqeyinin güclü olmasına əlveriĢli zəmin yaratmıĢ 
oldu. Bütün bunların nəticəsində 1997-ci ilin oktyabr ayının 25-də Azərbaycan neftinin Bakı-
Novorossiysk marĢurutu ilə nəqlini nəzərdə tutan eyni adlı xətt istismara verildi. Ġki il sonra-1999-cu 

il 17 aprel tarixdə neftin Qara dənizə çıxarılmasını nəzərdə tutan Bakı-Supsa neft kəməri və 
Gürcüstanın Qara dəniz sahilindəki supsa ixrac terminalı istismara verildi. 1997-ci ilin 12 noyabr tar-

ixində ―Çıraq-1‖ platforması da öz bəhrəsini verdi. Burada ilk neft quyusu istismara verildi və bunun-

la da ölkəmiz yeni iqtisadi və siyasi Ģəraitdə müstəqil dövlət kimi dünya bazarına özünün ―Azəri 
Layt‖ adlı neftini çıxardı. Həmin neft Supsa terminalı vasitəsilə nəql olunmağa baĢlandı. KeçmiĢ Ġtti-
faqa bir çox sahələrlə yanaĢı məhz neftlə də yetmiĢ illik dövrdə töhfə verən respublikamız müstəqilli-
yini yenicə qazanmaqla artıq Qərb ölkələri üçün də mühüm əhəmiyyət daĢıyırdı. Belə ki, 2006-cı ilin 
iyul ayının 13-də Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri istifadəyə verildi. Qeyd edək 
ki, ölkəmizdə məhz neftdən əldə olunan gəlirlərin məqsədyönlü istifadəsini və tənzimlənməsini 
nəzərdə tutaraq 1999-cu il 29 dekabr tarixdə Dövlət Neft Fondu (DNF) yaradılmıĢdır.  

Bunlardan baĢqa onu göstərə bilərik ki, 2006-cı ildən Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru xəttinin 
istismara verilməsi, TANAP və TAP layihələrinin uğurla gerçəkləĢdirilməsi istiqamətindəki tədbirlər 
bir tərəfdən Asiyanı Avropa ilə bağlayırsa, digər tərəfdən Azərbaycanı mərkəzi və ya əlaqələndirici 
istiqamətə yönəltməkdədir. 

Vətənimizdə neft sektorunun inkiĢafı ilə yanaĢı iqtisadiyyatın sahə strukturunun inkiĢafı 
məqsədlərinə xidmət edən geniĢmiqyaslı strategiyaların təsdiq edilməsi qeyri-neft sənayesinin per-

spektivlərini göstərdi. Məhz 1995-ci ildən iqtisadi islahatların baĢladılması qeyri-neft sektorunun ink-

iĢafı üçün baza təĢkil etdi. Qeyd edək ki, bu islahatların əsas mahiyyəti onun ilkin mərhələdə əsaslı 
Ģəkildə kənd təsərrüfatından (aqrar sektor) baĢlaması idi. Həmin ildə digər nəhəng tədbir-Dövlət 
Mülkiyyətinin ÖzəlləĢdirilməsini özündə əks etdirən eyni adlı Dövlət Proqramının da təsdiq edilərək 
icra olunmağa baĢlanması qarĢıya qoyulmuĢ məqsədlərin gerçəkləĢməsinə doğru növbəti bir addım 
oldu. Burada həyata keçirilən tədbirlər iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsinə xidmət etməklə islahatların 
kənd təsərrüfatında müasir iqtisadi idarəetmə mexanizmlərini stimullaĢdıracaq yöndə aparılmasını 
təmin etdi və istehsal (iqtisadi) münasibətlərinin inkiĢafından ibarət məcmu fəaliyyətin xüsusi mül-

kiyyətin əhatə dairəsinə aid edilməsinə imkan yaratdı.Bundan baĢqa əsas istehsal vasitəsi olan 
səmərəli torpaq-kəndli münasibətlərinin, aqrar münasibətlərin formalaĢması və inkiĢafına təkan verdi. 

Bütün bu proseslərin səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə beynəlxalq təcrübədən istifadə 
etməklə aqrar sektorun inkiĢafının sürətləndirilməsi təmin edildi. Bu məqsədlə, ümummilli liderin 
1994-cü ildə Türkiyənin, Çinin, Ġsrailin, Ġranın, Rusiyanın və digər ölkələrin nümayəndə heyətlərinin 
iĢtirakı ilə ―Aqrar islahat: problemlər və onların həlli yolları‖ mövzusunda keçirdiyi beynəlxalq kon-
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fransda bu məsələlər ətraflı müzakirə edilmiĢdir. Daha sonra 1998-ci ildə böyük Heydər Əliyevin 
Yaponiyaya səfəri zamanı əsası qoyulmuĢ Azərbaycan Yaponiya əməkdaĢlığı özünün siyasi sahədə 
olduğu kimi etibarlı iqtisadi tərəfdaĢlığın da səmərəli təminatına münbit zəmin yaratmıĢıdr. Məhz 
Yaponiya hökuməti ilə imzalanmıĢ Notalar Mübadiləsinə əsasən 1998-2011-ci illər ərzində 2 KR 
layihəsi çərçivəsində Yaponiya hökumətinin qrantları hesabına 863 kənd təsərrüfatı texnikası, o 
cümlədən 297 ədəd taxılyığan kombayn, 212 ədəd traktor və digər maĢın və aqraeqatlar alınmıĢ və 
fermerlərin istifadəsinə verilmiĢdir. Bu istifadədən TərəfdaĢlıq Fonduna toplanmıĢ vəsaitə uyğun 
olaraq, 753 ədəd texnika, o cümlədən 130 ədəd taxılyığan kombayn, 104 ədəd traktor alınıb istifadəyə 
verilmiĢdir. Qeyd edək ki, bu siyasətin davamı olaraq, 23 oktyabr 2004-cü ildə ölkə baĢçısı tərəfindən 
―Aqrar bölmədə lizinqin geniĢləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında‖ Sərəncam im-

zalamıĢdır. Bununla da kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarının aqroservis xidmətlərindən isti-
fadə edilməsinin, xüsusən də kəndli-torpaq-məhsul-emal-istehlakçı həlqəsinin möhkəmliyi və da-

yanqılığı təmin edilmiĢdir. 
Ulu öndərin davamlı diqqəti ilə əhatələnən bu proseslər ölkəmizdə həm də yeni istehsal münasi-

bətlərinin və iqtisadi idarəetmənin əsas tənzimləyici qüvvəsinə çevriləcək Sahibkarlıq təbəqəsinin 
yaranmasına münbit zəminlər açdı. Bu sahədə hüquqi-iqtisadi mexanzimlərin səfərbər edilməsinə 
baĢlanıldı.Ġqtisadiyyatın bazar münasibətlərinə xas inkiĢaf istiqamətlərinin müəyyənləĢdirilməsi, yeni 
iqtisadi sistemə aid qanunların əhatəsinin geniĢliyi, xüsusi mülkiyyətin inkiĢafı zəminində yeni 
təsərrüfat formalarının yaradılması, formalaĢması və fəaliyyətinin tənzimlənməsi məsələləri yeni 
iqtisadi Ģəraitə keçidin ilk mərhələlərində öz aktuallığı ilə seçildi. Bu məqsədlə, böyük Heydər Əliyev 
tərəfindən 1997-ci ildə ―Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢafı (1997-2000-

ci illər) Dövlət Proqramı‖ təsdiq edildi, 1999-cu ildə ―Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında‖ 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edildi, 10 sentyabr 2002-ci ildə isə ―Azərbaycan Respu-

blikasında sahibkarlığın inkiĢafına dövlət qayğısı haqqında‖ və 28 sentyabr 2002-ci ildə ―Sa-

hibkarlığın inkiĢafına mane olan müdaxilələrin qarĢısının alınması haqqında‖ fərmanlar imzalandı. 
Bu sahədə davamlı dövlət tədbirlərinin həyata keçirilməsinin, güclü, dayanıqlı sahibkarlıq siyasətinin 
əsaslarının müəyyən edilməsi məqsədilə 27 avqust 2002-ci ildə, 779 nömrəli Fərmanla ―Azərbaycan 
Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu haqqında Əsasnamə‖ və ‖Azərbaycan Respublikası 
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitinin istifadəsi Qaydaları‖ təsdiq olundu. Olduqca strateji 
əhəmiyyətə malik olan bu tədbirlərin davamı olaraq 25 oktyabr 2007-ci ildə ―Sahibkarlıq fəaliyyəti 
subyektlərinin fəaliyyətinin ―bir pəncərə‖ prinsipi üzrə təĢkilinin təmin edilməsi tədbirləri haqqında‖ 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı və s. kimi hüquqi-normativ aktlar qəbul olundu. 
Çox əlamətdar haldır ki, bütün bu tədbirlər ölkəmizdə xüsusən kiçik və orta Sahibkarlığın (KOS) ink-

iĢafının stimullaĢrdırılmasını təmin edəcək. Təbii ki, bunlar həm də sağlam rəqabətin 
gücləndirilməsinə xidmət etməklə makroiqtisadi proseslərə yüksələn xətt üzrə təkan olacaq. Fikrimizi 
təsdiq etmək üçün qardaĢ ölkə Türkiyə Cümhuriyyətinin iqtisadi inkiĢafında məhz KOS-ların 
əhəmiyyətli təsirinə baxa bilərik. Belə ki, orada müəssisələrin 99,9%-i, məĢğulluğun 76%-i, məcmu 
əmək haqqının 53%-i, ümumi əlavə dəyərin 53,3%-i və maddi məhsullara cəmi investisiyaların 
53,7%-i məhz KOS-lar tərəfindən təmin olunmaqdadır. 

Müasir dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatının həm prioriteti, həm də təkanverici qüvvəsi kimi ak-

tuallıq qazanan sahə turizmdir. Regional siyasətin güvənilirliyi, tərəddüd etmədən əsas hədəflərə 
doğru irəliləmək, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində keyfiyyət dəyiĢikliyinin təmin edilməsi, gəlir, 
mənfəət qabiliyyətli sahələrin önə çəkilməsi və yaxud sahələr üzrə gəlirliyin və mənfəətliliyin artırıl-
ması yollarının araĢdırılması, xarici iqtisadi əlaqələrin stimullaĢdırılmasına yönələn fəaliyyətin həyata 
keçirilməsi və s. amillər ölkəmizin cəlbediciliyinin də yüksəlməsinə səbəb olmuĢdur. Turizmin ink-
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iĢafında beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, xüsusən də turist axınının böyük olduğu ölkələrin, o 
cümlədən Avropa ölkələrindən Fransanın (80 milyona yaxın turist), Ġspaniyanın (58 milyon turist), 
Ġtaliyanın (42 milyondan artıq turist), BirləĢmiĢ Krallıq və ya Böyük Britaniyanın (30 milyondan artıq 
turist), Ukraynanın (25 milyondan artıq turist), Türkiyənin (25 milyon turist), Almaniyanın (25 mi-

lyon turist), Asiya ölkələrindən Çinin (53 milyon turist), ġimali Amerika ölkələrindən isə Meksikanın 
(22.6 milyon turist) təcrübələrindən yararlanmaqla əlveriĢli nəticələr əldə etmək olar (5).  

Statistik məlumatlara əsasən gostərilir ki, 2015-ci ildə ölkəmizə gələn turstlərin sayı 2 milyon 
nəfər təĢkil edib. Bu göstərici 2014-cü illə müqayisədə az olsa da (2,5 milyon), 2016-cı ilin birinci 
yarısında sürətlə artmıĢdır. Belə ki, xüsusilə ərəb turistlərin çoxluq təĢkil etməsi nəticəsində bəhs 
edilən dövrdə ölkəmizə gələn turistlərin sayı bir il əvvəlin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 30 dəfə 
artmıĢdır (4). 

Həmçinin bunuda göstərmək olar ki, ölkəmizdə turizmin dayanqılı və davamlı inkiĢafı üçün zəru-

ri olan infrastruktur üçün Ģərait yaradılmıĢdır. Ġqtisadiyyatın turizm sektorunun tənzimlənməsi, bu sa-

hədə məqsədyönlü iqtisadi-hüquqi mexanizmlərin iĢləkliyinin təmin olunması məqsədilə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə birinci mərhələdə 2002-2005-ci illər üçün, ikinci mərhələdə 
isə 2010-2014-cü illər üçün nəzərdə tutulan Azərbaycan Respublikasında turizmin inkiĢafına dair 
Dövlət Proqramları təsdiq və icra olunmuĢdur. ĠnĢasına 2009-cu ilin sentyabr ayında baĢlanılmıĢ 
ġahdağ QıĢ-Yay Turizm Kompleksinin əhəmiyyətinin artırılmasında və bu istiqamətdəki fəaliyyətin 
səmərəliliyinin yüksəldilməsində ölkə baĢçısının 10 sentyabr 2015-ci il tarixli Sərəncamı ilə 
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində ―ġahdağ Turizm Mərkəzi‖ 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılmasını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bütün bunları qeyd edərkən 
ölkəmizdə kifayət qədər potensiala malik qıĢ, yay, kənd (Ģəhər), tarixi, dini, müalicəvi və coğrafi 
ərazilər və s. sahələr üzrə turizm infrastrukturunun inkiĢafının stimullaĢdırılması və 
sürətləndirilməsinin, bununla da ixtisaslaĢdırılmıĢ turizm sənayesinin inkiĢaf etdirmək olar.  

Son olaraq, ―Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin‖ 
təsdiq edilməsi ölkəmizdə inkiĢafın yeni mərhələsini təmin edəcək, güclü potensial formalaĢdıracaq, 
əhatəli təminat yaradacaqdır. Eyni zamanda buna, iqtisadiyyatımızın çoxĢaxəliliyinin, innovativ ink-

iĢafının, regional siyasətinin səmərəliliyinin, sosial dayanıqlığının, dünya iqtisadiyyatına inte-

qrasiyasının və müasir çağırıĢlarla səsləĢməsinin təminatı istiqamətində indiyə qədər qəbul edilən 
bütün hüquqi-normativ aktların, Dövlət Proqramlarının məcmusu kimi də yanaĢmaq olar. Bütün bu 
və ya digər məqamlar bir daha göstərir ölkə baĢçısı tərəfindən təsdiq edilən milli iqtisadiyyat və 
iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin çox mükəmməl bazası vardır və yol 
xəritələrinin hər biri gələcək üçün böyük iqtisadi nailiyyətləri Ģərait yaratmaqdadır.  
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Xarici ticarət müxtəlif ölkələrin satıcıları və alıcıları arasında əmək məhsulları (əmtəə və xid-

mətlər) ilə mübadilə sistemidir. Dünya sivilizasiyası inkişaf etdikcə, xarici ticarət dünya hüdudların-

da inkişaf etməyə, təkmilləşməyə müvəffəq olmuşdur.Bu məqalədə xarici ticarətin beynəlxalq iqtisadi 
əlaqələrin mühüm forması olmasından bəhs olunur. 
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Foreign trade is a trade of labor product (commodities and services) between sellers and buyers 

of different countries. As world civilization evolved, foreign trade has succeeded and improved 

throughout the world. This article deals with the fact that foreign trade is an important form of inter-

national economic relations. 
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Dünya ölkələri arasında iqtisadi münasibətlər müxtəlif forma və istiqamətlərdə aparılır.Ən geniĢ 
yayılmıĢ forma isə xarici ticarətdir.Hazırda beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sisteminin təxminən 80-
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85%-ni xarici ticarət əməliyyatları təĢkil edir.Xarici ticarət ölkənin nisbi və rəqabət üstünlüklərinin 
reallaĢdırılmasına Ģərait yaradır,iqtisadi artımın mühüm amili kimi çıxıĢ edir,elmi-texniki tərəqqinin 
ən yeni nailiyyətləri əsasında ixrac yönümlü sahələrin yaradılmasına və bütünlükdə milli 
iqtisadiyyatın,dünya iqtisadiyyatının inkiĢafına səbəb olur. 

Xarici ticarət - beynəlxalq iqtisadi əlaqələr (münasibətlər) sistemində mal və xidmətlərin hərəkəti, 
alqı-satqısı vasitəsilə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hər bir ölkənin iqtisadi nailiyyəti onun xarici 
ticarətinə əsaslanır. Xarici ticarət əlaqələri istər ayrı-ayrı ölkələrdə, istərsə də dünya miqyasında 
ictimai həyatın ayrılmaz və mühüm tərkib hissəsinə çevrilmiĢdir. Bu ölkələrin əmtəələrə tələb və 
onların istehsal bacarığı fərqindən yaranır. Yəni bir ölkə hər hansısa bir əmtəəni ölkəsindəki tələbdən 
daha artıq istehsal edir və nəticədə onu beynəlxalq ticarət vasitəsilə dünya bazarına çıxardır. Dünya 
bazarı isə bu məhsula ehtiyacı olan ölkələrə məhsulu əmtəə Ģəklində təklif edir. Bəzən isə hansısa 
ölkə müəyyən məhsula görə ixtisaslaĢıbsa o məhsuldan daha artıq istehsal edir və dünya bazarına 
əmtəə Ģəklində çıxardır. Çıxartdığı əmtəəni isə ehtiyacı olan məhsula dəyiĢir. Xarici ticarət əksər 
dövlətlərin iqtisadi siyasətinin həlledici amillərindən birinə çevrilmiĢdir. Xarici ticarətsiz iqtisadi 
böhranlardan çıxmaq, iqtisadi inkiĢafı təmin etmək, bazar iqtisadiyyatına keçmək, dünya 
iqtisadiyyatına inteqrasiya etmək mümkün deyildir. Xarici ticarət fəaliyyəti strategiyasında milli 
maraqların qorunmasında xarici ticarətin əsaslandırılmıĢ istiqamətinin seçilməsi mühüm əhəmiyyətə 
malikdir. Xarici ticarət dünya dövlətləri arasında yaranan beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin ən əsas 
forması olub, geniĢ bir struktura malikdir. Xarici ticarət idarəetmə, maliyyə, kredit, qiymət, 
informasiya, kommersiya və s. kimi 8 strukturları özündə birləĢdirir. Xarici ticarət qlobal, regional, 
institutsional və funksional xüsusiyyətlərə malik tədavül sferasıdır.  

Xarici ticarətin beynəlxalq iqtisadi əlaqələrdə rolunu Ģərtləndirən mühüm amillər aĢağıdakılardır: 
-ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsü və dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiya etməsində milli mar-

aqlarının reallaĢdırılması istəyi;  
 ölkələrarası ticarət-iqtisadi əlaqələrdən yararlanmaq, daxili istehlak bazarının tənzimlənməsi, 

idxal tələbatının ödənilməsi və beynəlxalq əmək bölgüsü proseslərində ölkənin milli maraqlarına 
uyğun iĢtirak etmək zərurəti;  

 ölkənin istehsal səviyyəsinin yüksəldilməsi, rəqabətqabiliyyətli ixrac təyinatlı malların 
istehsalı, xidmətlərin göstərilməsi; 

  ölkə iqtisadiyyatının inkiĢaf etdirilməsi, iqtisadi sektorların davamlı inkiĢafının təmin edilməsi, 
sahibkarlığın inkiĢafı və ixracın stimullaĢdırılması;  

 iqtisadi sahələrin inkiĢafında Ģəffaflığın təmin edilməsi, bu sahələrin liberallaĢdırılmasının 
sürətləndirilməsi, büdcə gəlirlərinin artırılması, istehsal məsrəflərinin azaldılması;  

 regional və beynəlxalq konteksdə ölkənin beynəlxalq imicinin artırılması, iqtisadi gücünün, 
sabitliyinin təmin edilməsi, qloballaĢma mühitinin rəqabətinə tab gətirmək üçün balanslaĢdırıdmıĢ 
iqtisadi inkiĢaf modelinin yaradılmasının vacibliyi;  

 nəhayət, ölkənin sosial-iqtisadi problemlərinin həllinin sürətləndirilməsi, tezləĢdirilməsi, yeni 
iqtisadi vasitələrin və innovasiya funksiyalarının tətbiq edilməsinin təĢkili, əhalinin yaĢayıĢ 
səviyyəsinin artırılması, yoxsulluğun və iĢsizliyin səviyyəsinin azaldılması və s. 

BĠM-in əsas formalarından biri olan xarici ticarətin ilk iĢartıları hələ quldarlıq dövründə müĢahi-

də edilməyə baĢlanmıĢdır. Buna görə də o BĠM-in tarixən birinci və hazırda ən inkiĢaf etmiĢ forması 
sayılır. Xarici ticarət əlaqələrinin formalaĢması qədim tarixə malikdir. XV-XVIII əsrlərdə məhsuldar 
qüvvələrin inkiĢafı artıq xarici ticarət əlaqələrinin inkiĢafının labüdlüyünü meydana çıxartdı. Ġri 
maĢınlı sənayenin meydana gəməsi, daxili bazarın geniĢlənməsi, əmtəə və xidmətlərin tədavülü milli 
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bazarlar hüdudundan kənara çıxır, dünya bazarı formalaĢır və bu da xarici ticarət əlaqələrinin ink-

iĢafını daha da gücləndirirdi. XVIII əsrin ikinci yarısına qədər xarici ticarətin əsaslı elmi araĢdırıl-
masına rast gəlinmir. Həmin müddətə qədər müxtəlif nəzəriyyələrdə xarici ticarət anlayıĢına ötəri 
surətdə toxunulurdu. Ġqtisadi ədəbiyyatlarda xarici ticarətin ilk dəfə elmi cəhətdən sistematik surətdə 
araĢdırıldığı əsər kimi bir qayda olaraq klassik iqtisadi nəzəriyyənin banisi Adam Smitin ―Xalqların 
sərvətinin təbiəti və səbəbləri haqqında traktat‖ (1776) əsəri göstərilir. Həmin dövrdən ötən iki əsr 
yarımlıq müddət ərzində beynəlxalq ticarət nəzəriyyələri ciddi bir təkamülə məruz qalmıĢlar. Xarici 
ticarət nəzəriyyələri adətən 3 qrupa bölünür:  

 «müqayisəli üstünlük» nəzəriyyəsi;  
 HekĢer-Olin Beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsi;  
 Beynəlxalq ticarətin alternativ nəzəriyyələri.  
«Müqayisəli üstünlük» nəzəriyyəsi. Bu nəzəriyyənin əsası XVIII əsrin axırları - XIX əsrin 

əvvələrində ingilis iqtisadçıları Adam Smit və David Rikardo tərəfindən qoyulmuĢdur. A. Smit 1776-

ci ildə nəĢr etdirdiyi «Xalqların sərvətinin təbiəti və səbəbləri haqqında traktat» kitabında merkantil-
istlərlə polemika apararaq, «mütləq üstünlük» nəzəriyyəsini formalaĢdırır və müxtəlif ölkələrin 
ixracatçı və ya idxalatçı olmalarından asılı olmayaraq beynəlxalq sərbəst ticarətin inkiĢafında maraqlı 
olduqlarını göstərmiĢdir. D.Rikardo isə 1817-ci ildə nəĢr etdirdiyi «Vergi yükünün və siyasi 
iqtisadiyyatın baĢlanğıcı» əsərində mütləq üstünlük prinsipini ümumi qaydaların adi hallarından bi-

rinin olduğunu sübut edərək, «müqayisəli üstünlük» nəzəriyyəsini əsaslandırdı.  
KeçmiĢ postsovet ölkələri üzrə bu cür «müqayisəli üstünlük» nəzəriyyəsi prinsiplərini tu-

tuĢdursaq, görərik ki, Rusiya maĢın və avadanlıqlar, enerjidaĢıyıcılar, Ukrayna Ģəkər və metal, Bela-

rus yük maĢınları və kənd təssərüfatı texnikası, Baltikyanı ölkələr balıq məhsulları, dəqiq 
cihazqayırma, Moldova Ģərab məhsulları. Özbəkistan pambıq, Qazaxıstan taxıl, Azərbaycan kənd 
təsərrüfatı və neft (neft məhsulları), Gürcüstan Ģərab və çay məhsulları və s. sahələrdə ixtisaslaĢma-

lara getmiĢ, bu sahələr prioritetləĢmiĢ və hər bir ölkənin iqtisadi göstəricilərində mühüm rol 
oynamıĢdır. Qeyd etmək lazımdır ki, dünyanın bir çox ölkələrində bu cür ixtisaslaĢmalar uzun bir 
dövr ərzində formalaĢmıĢ və hər bir ölkənin brendinə çevrilmiĢdir. Məsələn, ABġ və Yaponiyada 
yüksək texnologiyalar, Qərbi Avropa ölkələrində məhsuldarlığı ilə seçilən sənaye və maĢınqayırma 
sahələri (avtomobil, avadanlıqlar,istehsal prosesləri və s.), Hollandiya, Belçika və s. kimi ölkələrdə 
ərzaq, gül məhsulları, Argentinada taxılçılıq, Kuba və Braziliyada Ģəkər və kofe istehsalı, Çin və Tü-
rkiyədə tekstil məmulatları, Cənubi Koreyada, Sinqapur kimi ölkələrdə komputer avadanlıqları və s. 
ölkələrdə müxtəlif sahələrdə «müqayisəli üstünlük» nəzəriyyəsi prinsiplərinin bu və ya digər formada 
elementlərinə rast gəlmək mümkündür.  

XekĢer-Olin nəzəriyyəsi. Beynəlxalq ticarət və xarici ticarət prinsipləri inkiĢaf etdikcə, onların 
təkmilləĢdirilməsi qaçılmaz idi. Bu sahələrdə müasir baxıĢlar və nəzəriyyələr son 50-70 ildə for-

malaĢmaqla daha da sürətlənmiĢdir. Ġsveç iqtisadçıları Eli XekĢer və Bertil Olin müqayisəli üstünlük 
prinsiplərini və onu yaradan səbəblərin müasir tendensiyalarını geniĢ tədqiq edərək hər hansı bir 
tərəfin (ölkənin) üstün amillərinin olması, «istehsal amillərinə qiymətlərin balanslaĢdırılması» prinsi-
pi ilə yanaĢmasını müəyyənləĢdirmiĢlər. Bu nəzəriyyənin əsasında hər hansı bir ölkənin milli 
istehsalının fərqliliyi, istehsalın müxtəlif amilləri- əmək, torpaq, kapital, bu və ya digər mallar və on-

ların qiymətləri özrə ölkənin daxili tələbatının müxtəlifliyi dayanır. XekĢer-Olin nəzəriyyəsinə görə, 
ölkələr öz ölkələri daxilində tələbatdan çox olan istehsal amilləri əsasında fəaliyyət göstərən istehsal 
sahələrini geniĢləndirərək, ixracı artırmağa çalıĢacaqlar və idxal sahəsində bunun əksinə siyasət 
aparacaqlar. BaĢqa sözlə, idxal zamanı o mallara üstünlük veriləcək ki, o malların istehsal faktorları 
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ölkədə kifayət qədər olmasın və ya sərfəli olmasın. Leontyev paradoksu - rus əsilli məĢhur amerika 
iqtisadçı Vasiliy Leontyev XX əsrin 50-ci illərində XekĢer-Olin nəzəriyyəsinin əsas nəticələrini em-

pirik araĢdırmalar nəticəsində paradoksal nəticələr əldə edə bilmiĢdir. O, ABġ iqtisadiyyatının 1947-

ci ildəki məlumatlarına əsaslanaraq, sahələrarası «xərclər-buraxılıĢ» modelindən istifadə etmiĢdir. 
V.Leontyev bu metodla amerika ixracında əməktutumlu, idxalında isə kapitaltutumlu malların üs-

tünlük təĢkil etməsini sübuta yetirmiĢdir. Nəzərə alsaq ki, II Dünya müharibəsindən sonra ABġ digər 
ticarət partnorlarına nisbətən çox kapitala malik idi, eyni zamanda, əmək haqqı yüksək idi, bu prin-

siplər açıq-aĢkar XekĢer-Olin nəzəriyyəsinin prinsiplərinə ziddiyət təĢkil edirdi və bu səbəbdən Leon-

tyevin tədqiqatları «Leontyev paradoksu» adını almıĢdır. Sonralar, bu paradoks əlamətləri təkcə ABġ-

la kifayətlənməyərək, Yaponiya, Hindistan və digər ölkərdə də özünü göstərmiĢdir. Bu paradoksun 
çoxsaylı izahları və açıqlamaları sayəsində XekĢer-Olin nəzəriyyəsi inkiĢaf etdirilərək, beynəlxalq ix-

tisaslaĢma kimi əlavə amillərlə zənginləĢdirilmiĢdir:  Ġstehsal amillərinin müxtəlifliyi, əsasən iĢçi 
qüvvəsindəki fərqliliyin və bu sahədə peĢəkarlığın xeyli fərqlənməsi. Bu baxımdan inkiĢaf etmiĢ ölk-

ələrdə yüksək ixtisaslı iĢçi qüvvəsi üstünlük təĢkil etdiyindən, inkiĢaf etməkdə olan ölkələr 
peĢəkarlığı aĢağı olan iĢçi qüvvəsi tələb edən məhsulların ixracına üstünlük verir;  

 Təbii ehtiyatların mühüm rolu və hasilat sahəsinin inkiĢafı proseslərinə iri kapitalın cəlb 
edilməsi. Bu onunla izah olunur ki, bir çox inkiĢaf etməkdə olan ölkələr təbii ehtiyatlarla zəngin və 
kapitaltutumlu hasilat sahələrinə malik olsalar da, bu ölkələrdə kapital resursları o qədər çox deyildir 
və yaxud çatmır;  

 Dövlətin beynəlxalq ixtisaslaĢmaya xarici-ticarət siyasətinin təsiri, bunun nəticəsində idxalın 
məhdudlaĢdırılması, idxalı məhdudlaĢdıran malların ölkə daxilində istehsalının stimullaĢdırılması və 
xüsusilə ixrac təyinatlı, rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsalına münbit Ģəraitin yaradılması və s..  

Alternativ xarici ticarət nəzəriyyələri. Məlumdur ki, son 50 ildə dünya ticarət sistemində və onun 
strukturunda mühüm irəliləyiĢlər, dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdir. Qeyd etmək lazımdır ki, sivilizasiya və 
ictimai həyat tərzi dəyiĢdikcə, dünya təsərrüfat sistemi təkmilləĢdirildikcə və qloballaĢma mühiti 
geniĢləndikcə, klassik xarici-ticarət nazəriyyələrinin bir sıra müddəaları müasir xarici-ticarət və 
beynəlxalq ticarət proseslərində transformasiyalara məruz qalır. Bu həmin nəzəriyyələrin yenidən 
inkiĢafına və alternativ ticarət nəzəriyyələrin yaranmasına əlavə stimullar verir. Bu prosesləri 
sürətləndirən amillər sırasına ilk növbədə dünya iqtisadiyyatında elm və texnikanın sürətli inkiĢafı, 
dünya ticarət dövriyəsinin artımı, eyni məsrəflərlə eyni xarakterli sənaye mallarının qarĢılıqlı ölk-

ələrarası mübadiləsi və s. daxildir. Alternativ xarici-ticarət nəzəriyyələrinin əsaslarına aĢağıdakıları 
aid etmək olar: 

  Malın hərəkət dövriyyəsi (tsikli) nəzəriyyəsi ;  
 Həcmin effektivliyi nəzəriyyəsi;  
 Rəqabət üstünlüyü nəzəriyyəsi.  
Malın həyat dövriyyəsi nəzəriyyəsi. XX əsrin 60-cı illərində amerika iqtisadçısı R.Vernon «malın 

həyat dövriyysi»ni irəli sürmüĢdür. Bu nəzəriyyənin mahiyyəti hazır malın dünya ticarət 
proseslərində inkiĢaf mərhələlərindən bu müddət ərzində həmin malın istehsalından əvvəl satıcının 
qarĢıya qoyulmuĢ məqsədlərə çatması üçün malın bazarda rəqabətqabiliyyətindən və davamlılığından 
ibarətdir. Malın həyat dövriyyəsi dörd mərhələdən ibarətdir:  tətbiq edilmə;  inkiĢaf;  yüksəlmə;  

düĢmə (eniĢ). Birinci mərhələdə - tətbiq prosesində ölkədaxili tələbata uyğun yeni məhsulun hazır-
lanması (kəĢfi) həyata keçirilir. Bu mərhələdə yüksək ixtisaslı əmək resursları tələb edilir və ilk 
mərhələdə məhsulun cüzi bir hissəsi xarici bazara çıxır. ĠnkiĢaf (tələbin yüksək olması) - 

mərhələsində həmin mala tələbat artır, istehsal geniĢlənir, mal baĢqa inkiĢaf etmiĢ ölkələrə yayılır, 
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istehsalçılar arasında rəqabət artır, standart göstəriciləri təkmilləĢdirilir və bu amillərdən ixrac 
geniĢlənir. YüksəliĢ dövründə - əsas etibarılə mal iri partiyalarla istehsal olunur, qiymət faktoru 
rəqabət mühitində ciddi amil kimi dəyərləndirilir və ilkin istehsalçının artıq rəqabət mühitinə davam-

lılığı zəiflədiyindən istehsalın inkiĢaf etməkdə olan ölkələrə yerdəyiĢməsi baĢ verir. Bu ilk növbədə 
artıq standartlaĢdırılmıĢ istehsal proseslərində ucuz iĢçi qüvvəsindən istifadənin effktivliyi ilə izah 
olunur. DüĢmə (eniĢ) dövründə isə - inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə tələbatın azalması səbəbindən istehsalın 
həcmi düĢür və tədricən istehsal və satıĢ bazarları inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə cəmləĢir və malın 
ilk istehsalçısı (ixtiraçısı) idxalçıya çevrilir. Amma bu nəzəriyyədə də ziddiyyətlər mövcuddur. Belə 
ki, bu nəzəriyyə bir çox istehsal sahələrinin real həyatını əks etdirsə də, beynəlxalq ticarət tendensiya-

larını mükəmməl əhatə edə bilmir. Çünki bir çox qısa həyat dövriyyəli malların daĢınması baha baĢa 
gəldiyindən və tələbatçıların məhdudluğundan bu nəzəriyyənin müddəalarına uyğun gəlmir (məsələn 
Azərbaycanda bu tip mallar - kimyəvi turĢular (maye formasında), sıxılmıĢ qazlar, miĢar daĢları, iri 
qabaritli poliefir tərkibli su boruları, dəmir-beton özüllü platformalar, körpü konstruksiyaları, kənd 
təsərrüfatı məhsullarının bir hissəsi və s.).  

«Həcmin effektivliyi» nəzəriyyəsi. XX əsrin 80-ci illərin əvvəlində P.Kruqman, K. Lankaster və 
baĢqaları «həcmin effektivliyi» nəzəriyyəsini irəli sürmüĢlər. Bu makroekonomik nəzəriyyənin 
mahiyyəti - müəyyən texnologiya və istehsalın təĢkili prosesində uzunmüddətli orta xərc maddələri 
istehsalın həcminin artması nəticəsində azalır və kütləvi istehsalı Ģərtləndirən iqtisadiyyat formalaĢır. 
Bu halda istehsalçı ölkələr kütləvi istehsallar üzrə ixtisaslaĢmaya üstünlük verərək beynəlxalq ti-
carətin köməyi ilə mal mübadiləsi proseslərinə girirlər, satıĢ bazarları geniĢlənir, inteqrasiya element-

ləri bazara daxil olur və s. Bu nəzəriyyənin ziddiyətləri onunla izah edilir ki, göstərilən proseslərdə iri 
istehsalçıların birləĢməsi monopolizmə gətirib çıxarır və çox iri transmilli korporasiyalar beynəlxalq 
ticarət bazarlarını ələ keçirirlər. Bu isə onların həmin proseslərə təsir etmək imkanlarını geniĢləndirir 
(qiymətlər,tariflər,istehsal xərcləri,standartlar və s.).  

«Ölkələrin rəqabət üstünlükləri» nəzəriyyəsi (Absolute Advantage) - 1991-ci ildə Amerika 
iqtisadçısı Maykl Porter «Ölkələrin rəqabət üstünlükləri» kitabını nəĢr etdirmiĢdir. Göstərilən 
nəzəriyyənin əsas mahiyyəti - hər hansı bir ölkənin digər ölkələrlə müqayisədə təbii ehtiyyatlarından 
effektivli istifadə etməklə az xərclərlə mal istehsalının təĢkilidir. Bu amil sayəsində həmin ölkə və 
onun istehsalçı firması dünya bazarında daha rəqabətqabiliyyətli olur və üstünlük əldə edir. Bu 
nəzəriyyə əsasında ölkənin digər ölkələrlə rəqabət üstünlüyü proseslərində dörd determinant xüsusi 
olaraq qeyd edilir:  

 istehsalın təminat amilləri (infrastruktura, elmi-texniki potensial, təbii ehtiyatlar, yüksək ix-

tisaslı iĢçi qüvvəsi və s.); 
  məhsula daxili bazarda tələbatın yüksək olması, istehsalın həcminin artması üçün yeni istehsal 

proseslərinin, texnologiyalarının keyfiyyət (standart) göstəricilərinin artırılmasının stimullaĢdıılması 
və məhsulun xarici bazara çıxmasına münbit Ģəraitin yaranması;  

 ölkədə rəqabətqabiliyyətli təchizatçı və istehsal sahələrinin mövcudluğu, yarımfabrikat və 
komplektləĢdirici malların istehsalı, texnologiya, marketinq, servis və sair sahələrdə informasiya 
mübadiləsi mümkünlüyü (baĢqa sözlə, milli rəqabətqabiliyyətli sahələri üzrə klasterlərin for-

malaĢması);  
 ölkədə rəqabət mühitinin, biznesə Ģəraitin yüksək olması milli strategiyanın spesifik xüsusiy-

yətləri və sair amillər istehsal sahələrinin rəqabətqabiliyyətliyinə ciddi təsir göstərir. 
M. Porterin fikrincə, bütün dörd determinantlara malik olan ölkələr (milli «romb») daha çox üs-

tünlük qazana bilərlər, çünki bu amillərin hər biri digərlərinə təsir göstərir. Bu proseslərdə dövlətin 
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iqtisadi siyasətinin də rolu böyükdür. «Ölkələrin rəqabət üstünlükləri» nəzəriyyəsinə görə - rəqabət - 
dünya bazarında dinamik inkiĢaf proseslərini sürətləndirir və bunların əsasında texnologiyaların daim 
yenilənməsi, innovasiyaların tətbiqi dayanır. 

Xarici ticarət ölkələrin iqtisadi artımına əsasən müsbət təsir etdiyi Ģübhəsizdir. Bir çox ölkələr 
üçün məhz xarici ticarət iqtisadi artımın ―motoru‖ rolunu oynamıĢdır. Xarici ticarətin milli iqtisadiy-

yata müsbət təsirləri isə onun dinamik mənfəətləri adlanır. Xarici ticarətin milli iqtisadiyyat üçün 
əhəmiyyətini ümumi Ģəkildə aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq olar: 

1. İstehsal və resurs çatışmazlığının aradan qaldırılması. ĠnkiĢaf etməkdə olan ölkələr 
inkiĢafları üçün zəruri olan, lakin özləri istehsal edə bilmədikləri əmtəə, xidmət və resursları 
xaricdən idxal edir, bununla da öz ehtiyaclarını ödəyirlər.  

2. Daxili tələbdən daha artıq istehsala nail olunması. Xarici ticarətin olmadığı bir 
iqtisadiyyatda daxili tələbin az olması səbəbindən ölkə resurslarından tam istifadə edilməyə 
bilər. Xarici ticarət isə bu resurslardan daha səmərəli istifadə etməyə imkan verir. Eyni za-

manda, bu zaman iri bazar həcminə çıxıĢ kütləvi istehsalın təĢkilinə, yeni texnologiyalardan 
istifadəyə Ģərait yaradır. Digər tərəfdən daxili bazarın həcmi geniĢlənir və daxili bazarın dü-
nya bazrı ilə əlaqələri formalaĢır. 

3. Rəqabət. Xarici ticarət yerli istehsalçıları xarici istehsalçılarla üz-üzə qoyur və onlar 
arasında rəqabətə yol açır. Bu da daxili istehsalın səmərəliliyini artırır, texnologiyanı inkiĢaf 
etdirir və daha bacarıqlı sahibkarların ortaya çıxmasına Ģərait yaradır. Rəqabət olmayan halda 
məhsuldarlıq azalır və artıq resurs xərclərinə yol verilir.  

4. Daxili bazar tələbinin inkişafı. Idxal edilən əmtəələr getdikcə ölkə daxilində həmin 
əmtəə üzrə bazarı geniĢləndirir və bununla da, əmtəənin ölkə daxilində istehsalının təĢkili 
üçün müsbət zəmin yaranır, yeni iĢ yerləri yaranır. 

5. Gəlir əldə edilməsi. Beynəlxalq ticarətdə iĢtirak istehsal xərclərinin milli və beynəlxalq 
səviyyələrində olan fərq hesabına əlavə gəlir əldə etməyə imkan verir. 

6. İqtisadi dinamizm. Xarici ticarət nəticəsində ölkələr bir-birləri ilə əlaqədə olur, 
müxtəlif ölkələrdəki istehlakçılar digərlərinin davranıĢları, ehtiyacları, yaĢayıĢları haqqında 
xəbərdar olur, beləliklə də, yeni ehtiyaclar meydana gəlir, daha yaxĢı keyfiyyətli əmtəə və 
xidmətlər tələb edilir və iqtisadi strukturlarda dəyiĢikliklər baĢ verir. Bütün bunlar ölkə 
iqtisadiyyatına müsbət dinamizm verir, resursların daha yaxĢı istifadə edilməsinə və istehlakçı 
rifahının artmasına gətirib çıxarır.. 

Hər bir ölkənin idxal və ixracının məcmusu onun xarici ticarət dövriyyəsini təĢkil edir. Məcmu 
ixracla məcmu idxal arasındakı fərq ölkənin ödəniĢ balansının tərkib hissəsi kimi xarici ticarət bal-

ansında saldo adlanır. Xarici ticarət balansı aktiv və passiv ola bilər. Bütün bu qeyd edilənləri qrup 
halında aĢağıdakı kimi göstərmək olar: 

Ġd + Ġx = XTD (xarici ticarət dövriyyəsi); 
Ġx - Ġd = XTS (xarici ticarət saldosu); 
Ġx > Ġd = + saldo və ya aktiv ticarət balansı; 
Ġx < Ġd = - saldo və ya passiv ticarət balansı. 
Burada, XTD - xarici ticarət dövriyyəsi, yəni müəyyən dövr ərzində hər hansı bir subyektin 

apardığı xarici ticarət əməliyyatlarının məcmusudur. XTS - xarici ticarət saldosu isə ixracın idxal 
üzərində (və ya əksinə) üstünlüyünün dəyərlərdə ifadəsidir.  

Göstərildiyi kimi, baĢqa ölkədən olan idxalın öz ixracı üzərində üstünlüyü (Ġd > Ġx) ödəniĢ bal-

ansının mənfi saldosunu yaradır. Mənfı saldo yarandıqda isə ölkə xarici ticarətdə Ģərti borcluya 
çevrilir və baĢqa ölkələrə olan öhdəliklərini pul vəsaitləri (qızıl, dönərli valyuta), müəyyən malların 



454 

 

çatdırılması və ya mal göndərənin ölkəsindən kredit almaq yolu ilə ödəməlidir. Bu hal ölkənin xarici 
ticarətinə böyük zərər verdiyindən bütün ölkələrdə onun qarĢısını almağa yönəldilmiĢ qabaqlayıcı 
tədbirlər görülür.  

Ölkə iqtisadiyyatında ixracın həcmi nə qədər böyük olarsa,ölkə xarici ticarətdə bir o qədər aktiv 
iĢtirak etmiĢ sayılır.Çünki artan ixrac məhsulların istehsal səviyyəsi və həcmini yüksəldir,sonra isə 
müntəzəm olaraq ÜDM-un yüksəlməsini,əmək haqlarının artımını və infrastrukturun inkiĢafını 
zərurətə çevirir.Buna görə də xarici ticarətə qoĢulan dövlətlər ilk növbədə öz ixraclarını artırmağa 
çalıĢır 

Xarici ticarət əməliyyatlarının təsnifatına gəlincə qeyd etmək lazımdır ki,müasir dövrdə beynəlx-

alq iqtisadi mühitdə xarici ticarətdə aparılan əməliyyatların dairəsi çox sürətlə geniĢləndiyindən bu 
məsələyə münasibətdə iqtisadiyyatda çox müxtəlif baxıĢlar mövcuddur. Bəzi tədqiqatlarda xarici ti-
carət əməliyyatları aĢağıdakı meyarlara əsasən təsnifləĢdirilir: 

 - ticarətin aparılma istiqamətinə görə (idxal,ixrac,təkrar idxal,təkrar ixrac); 
 - ticarətin aparıldığı mallar və xidmətlərə görə (kütləvi istehlak malları ilə ticarət, sənaye malları 

ilə ticarət, turizm ticarəti, əqli mülkiyyət obyektləri ilə ticarət və.s); 

- malların emal dərəcələrinə görə (xammallarla ticarət,hazır məhsullarla ticarət, yarımfabri-
katlarla ticarət və s.); 

 - istifadə olunan ticarət üsullarına görə (konsiqnasiya. Barter,kooperasiya və s.); 
 - xarici ticarətin təĢkili formalarına görə.  
Lakin əksər iqtisadçılar hesab edirlər ki, bütün xarici ticarət əməliyyatlarının aĢağıdakı 4 böyük 

qrupda ümumiləĢdirilməsi daha düzgün olardı:  
Ġdxal əməliyyatları;  
Ġxrac əməliyyatları; 
Təkrar ixrac (reeksport) əməliyyatları;  
Təkrar idxal (reimport) əməliyyatları. 
Müasir dövrdə xarici ticarətin strukturunda da dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdir.Beynəlxalq ticarət dö-

vriyyəsinin əmtəə tərkibində son məhsulun payının artması prosesi müĢahidə olunur.Belə ki,hazırda 
beynəlxalq ticarət dövriyyəsinin təxminən 2/3 hissəsi son məhsulun payına düĢür,kooperasiya 
əlaqələri çərçivəsində detallar,aqreqat,qovĢaqlar və s.bu kimi mal göndəriĢi isə təqribən yarısını təĢkil 
edir.  
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BAZAR ĠQTĠSADĠYYATINDA SAHĠBKARLIQ FƏALĠYYƏTĠNĠN 

 KONSEPTUAL MƏSƏLƏLƏRĠ 

 

 Müasir şəraitdə xüsusi mülkiyyətin yeni təzahür formaları yarandıqca və cəmiyyətdə mülkiyyətin 
çoxnövlüyü formalaşdıqca, sahibkarlıq fəaliyyətinin formaları daha da artmış, yeni keyfiyyət 
hallarına malik olmuşdur. Məqalədə sahibkarlıq fəaliyyətinin mahiyyətinə və məzmununa elmi-nəzəri 
yanaşmalar tədqiq edilmiş, həm ölkəmizdəki, həm da xarici ölkələrin klassik və müasir iqtisadçı 
alimlərin sahibkarlığa müxtəlif səpkili elmi baxışları təhlil edilmişdir. Eyni zamanda  sahibkarlığın 
müxtəlif formaları və onları müəyyən edən amillərin xarakteristikası verilmiş, sahibkarlığa  
tənzimlənən və daima təkmilləşən sistem kimi yanaşan iqtisadçıların fikirləri təhlil edilmiş, 
sahibkarlığın məqsəd və funksiyaları qiymətləndirilmişdir. 

Açar sözlər: sahibkarlıq fəaliyyəti, idarəetmə fəaliyyəti, sahibkarlığın funksiyaları, sahibkarlıq 
riski. 
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CONCEPTUAL PROBLEMS OF ENTREPRENEURIAL  

ACTIVITY IN MARKET ECONOMY 

 

Forms of entrepreneurial activity have increased and have got new qualities with establishment 

of new forms of appearance of special property and formation of variety of property in society under 

modern conditions. Scientific-theoretical approaches to essence and content of entrepreneurial ac-

tivity have been investigated in the article, various scientific views of classic and contemporary econ-

omists of our native country and foreign countries for entrepreneurship have been reviewed. At the 

same time, different forms of entrepreneurship and peculiarities of factors defining it have been giv-

en, opinions by economists approached entrepreneurship as a regulating and always improving sys-

tem. Purposes and functions of entrepreneurship have been evaluated.  

Keywords: entrepreneurial activity, managerial activity, functions of entrepreneurship, entrepre-

neurial risk.  

 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin məzmunu son dərəcə zəngin və çoxcəhətli olub iqtisadi, hüquqi, sosial, 
psixoloji məsələlərlə bağlıdır. Ġqtisadi ədəbiyyatda sahibklarlığın mahiyyəti haqqında verilən müasir 
baxıĢlara görə, o, insanlara lazım olan məhsullar istehsalıdır, həm iĢ görə bilmək sistemidir, həm 
mövcud iqtisadi sistemin yeni texnika və texnologiya əsasında tərəqqisinin ana xəttidir, həm insan-

ların öz arzu və ehtiyaclarının ödənilməsinə yönəlmiĢ istehsal və xidmətlər sistemidir, həm yeni 
düĢünmə tərzi, əhəmiyyətli bir iĢə baĢlamaqdır, həm cəsarətli, həlledici fəaliyyətdir(18, s.222). 
Fəaliyyətin bu növü istehsal vasitələri üzərində mülkiyyət forması ilə, hər Ģeydən əvvəl isə, xüsusi 
mülkiyyətlə sıx əlaqəli olduğundan, tarixi bir kateqoriyadır. Məhz bu baxımdan tarixən xüsusi mül-

kiyyət sahibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadi əsası, sahibkarlıq fəaliyyəti isə müəyyən mənada xüsusi mül-

kiyyətin reallaĢdırılma forması kimi çıxıĢ etmiĢdir.  
Sahibkarlıq fəaliyyətinin mahiyyətinə və məzmununa elmi-nəzəri yanaĢmaların tədqiqi. Xüsusi 

mülkiyyətin yeni təzahür formaları yarandıqca və cəmiyyətdə mülkiyyətin çox növlüyü for-

malaĢdıqca, sahibkarlıq fəaliyyətinin formaları daha da artmıĢ, yeni keyfiyyət hallarına malik 
olmuĢdur. Lakin heç də bütün hallarda xüsusi mülkiyyətin sahibkarlıq fəaliyyətinə səbəb olduğunu 
düĢünmək düzgün olmazdı. Məsələn, istehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyətə əsaslanan quldar 
və feodal təsərrüfatları üçün sahibkarlıq fəaliyyəti səciyyəvi deyildir. 

XVII əsrin sonu XVIII əsrin əvvəllərində yaĢamıĢ fransız iqtisadçısı R.Kantilyonun fikrincə, 
feodalizm cəmiyyətindəki torpaq mülkiyyətçilərinə və müxtəlif növlü muzdurlara yeni iqtisadi sis-

temdə(kapitalizm cəmiyyətində) mənfəət götürmək məqsədilə digərlərindən məhsulu müəyyən 
qiymətə olaraq bazarda özünə hələ də məlum olmayan qiymətə satmağa çalıĢan yeni insanlar qrupu 
əlavə olunmuĢdur ki, bunları da sahibkar adlandırmaq olar. O hesab edirdi ki, sahibkarlıq xüsusi növ 
iqtisadi funksiya olub, müxtəlif növlü əmtəələr bazarında tələblə təklif arasında uyğunluq yaratmağa 
xidmət edir. 

A.Smit yazırdı ki, satıĢ üçün məhsul istehsal edən hər hansı bir adam(sahibkar) yalnız öz Ģəxsi 
marağını güdür, öz mənfəətindən çıxıĢ edir. Lakin bu zaman ―gözəgörünməz əl‖ vasitəsilə öz 
məqsədinə tamamilə daxil olmayan məqsədə doğru yönəldilir, yəni bəzən özü də bilmədən daha 



457 

 

əməli surətdə cəmiyyətin mənafeyinə xidmət etmiĢ olur(1). A.Smitin fikrincə, sahibkar öz istehsalını 
planlaĢdıran və təĢkil edən, onun nəticələri üzərində müstəqil sərəncam verən, mənfəət götürmək 
məqsədilə kommersiya ilə bağlı hər hansı bir ideyanı reallaĢdırmaq üçün risk edən mülkiyyətçidir. 

Fransız iqtisadçısı J.B.Sey sahibkarlıq fəaliyyətini istehsal amillərindən səmərəli istifadə forması 
kimi səciyyələndirir. O, sahibkarlıq mənfəətinin təmin edilməsi üçün istehsal amillərinin az gəlirli sa-

hələrdən yüksək gəlirli sahələrə sərbəst axa bilməsinə xidmət edən iqtisadi mühiti, yəni bazar mühiti-
ni təhlil edir, sahibkarların bütövlükdə əldə etdikləri gəlirləri və bu gəlirlərin sahibkarlıq bilikləri və 
təcrübəsilə bağlı edilən hissəsini açıb göstərir. Seyin fikrincə, sahibkar risk etməyə baxmayaraq 

mənfəət götürmək məqsədilə hər hansı bir məhsul istehsal edən Ģəxsdir(5, s.36). 
Alman iqtisadçısı V.Zombartın fikrincə, mənfəət əldə edilməsi sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas 

deyil, ikinci dərəcəli məqsədidir. Belə fəaliyyətin əsas məqsədi isə daim inkiĢaf etmək, çiçəklənmək, 
geniĢlənməkdir. Həmin məqsədə çatmaq üçün sahibkar risk etməyə hazır olmalı, inadkarlıq 
göstərməli, ümumi mənafe naminə bir çox imkanları iĢə cəlb etməyi bacarmalı yəni təĢkilatçı olma-

lıdır. Zombart sərfəli Ģəkildə ticarət etməyi, alıcıları maraqlandırmağı, onların inamını qazanmağı sa-

hibkarın zəruri keyfiyyətləri kimi qəbul edirdi. 
Avstriya iqtisadçısı Y.ġumpeter sahibkarı yenilikçi(novator) adlandırır, onun baĢlıca vəzifəsi 

kimi istehsal amillərinin yeni konbinasiyası və bununla da iqtisadi tərəqqiyə nail olmağı əsas götürür. 
ġumpeterə görə sahibkarlıq köhnəliyə zidd çıxmaq, yenilik tapmaq və onu tətbiq etmək, qabaqcadan 
verilmiĢ proseslər əsasında deyil, həmin prosesləri özü müəyyən edərək fəaliyyət göstərmək 
qabiliyyətidir. ġumpeter hesab edirdi ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin subyekti kimi həm istehsalın sahibi, 
həm fərdi kapitalist və ya mülkiyyətçi, həm də istehsal müəssisəsinin, bankın, səhmdar cəmiyyətinin 
idarəedicisi çıxıĢ edə bilər. Beləliklə də o, bir tərəfdən, sahibkarlıq fəaliyyətini təsərrüfatçılığın yeni 
iqtisadi, sosial və psixoloji tipi kimi səciyyələndirir, digər tərəfdən isə, sahibkar və idarəedən an-

layıĢlarına fərqli məfhumlar kimi yanaĢırdı(22). 
A.MarĢall azad sahibkarlığı istehsal və iqtisadi azadlıqlarla eyniləĢdirirdi. Onun fikrincə, sahibkar 

yeni iqtisadi Ģəraitin, yeni iqtisadi davranıĢın yaradıcısı olmaqdan əvvəl, iqtisadiyyatın ümumi 
təkamülünün vacib həlqəsi, iqtisadi proseslərin sürətləndiricisidir(18, s.36). 

C.Keynsin iqtisadi təlimində sahibkarlıq gah resurslardan və əsas vəsaitlərdən istifadə, gah spe-

kulyativ, gah da kommersiya kimi baĢa düĢülür. Bununla yanaĢı, Keyns sahibkarlıq fəaliyyətini 
proqnoz qiymətləndirmə, sahibkarlıq riski, iflasa uğrama, gələcəkdə tələb, təklif, qiymət, gəlir və s. 
amillərin təsiri altında dəyiĢmə ilə əlaqələndirir.  

Ġqtisadi ədəbiyyatda sahibkarlıq bazar iqtisadiyyatının ayrılmaz komponenti kimi səciy-

yələndirilir. Sahibkarlıq fəaliyyətinin mahiyyətini və məzmununu öyrənərkən, ilk növbədə, onu 
həyata keçirən sahibkar anlayıĢının izahını vermək lazımdır. Adətən, sahibkar dedikdə, iqtisadi, 
yaradıcı, təĢkilati qabiliyyətlərə, mürəkkəb bazar konyunkturu Ģəraitində düzgün qərar qəbul etməyə, 
ağıllı risk etməyə qadir olub iqtisadi fəaliyyəti həyata keçirən təĢəbbüskar insanlar baĢa düĢülür(16, 
s.267). 

 Prof. V. Niftullayevin fikrincə, sahibkar və sahibkarlıq anlayıĢının mahiyyətini elmə gətirən 
XVII əsrin sonu və XVII əsrin əvvəllərində yaĢamıĢ ingilis iqtisadçısı R. Kantilyon olmuĢdur. Bəzi 
iqtisadçılar sahibkarlıq anlayıĢının məzmununun fransız iqtisadçısı R. Kantilyon tərəfindən 
iĢləndiyini qeyd edirlər(21, s.21). Ġqtisadçı S.T.Abbasova isə hesab edir ki, bu terminlər R.Kantilyon 
tərəfindən XVII əsrdə iqtisadi ədəbiyyata daxil edilmiĢdir. Belə ki, alimin fikrincə, tələb və təklif 
arasında nisbətin dəyiĢməsi nəticəsində məhsulların baha satılması üzrə fəaliyyət göstərən subyektləri 
bazar sahibkarları adlandırmaq tezisi məhz R. Kantilyona məxsusdur(12, s.266-272). Digər iqtisadçı 
alimlər də eyni fikirləri təsdiq edirlər(13, s.348; 44, s.225; 14, s.328-329). 
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 Azərbaycanın iqtisadçı alimləri T.S. Vəliyevin, Ə.P.Babyevin və M.X. Meybullayevin ümumi 
elmi redaktəsi altında nəĢr olunmuĢ ―Ġqtisadi nəzəriyyə‖ kitabında isə qeyd olunur ki, qərb iqtisadiy-

yatında sahibkar anlayıĢının məzmununu əks etdirən ifadə ilk dəfə ingilis iqtisadçısı Kantilyon 
tərəfindən iĢlənilmiĢdir(4, s.267).  Prof. M.X. Meybullayevin qənaətinə görə, əgər qərbdə XIX əsrin 
sonunda sahibkarlıq fəaliyyətinin geniĢ yayılması ilə kapitala görə faiz kimi görünən mənfəət gəlir 
forması almıĢdırsa, islamda onun əmələgəlmə mexanizmi min il əvvəl söylənilmiĢdir (7, s.154). 

 Qərb iqtisadçılarının sahibkarlıq haqqında iqtisadi baxımlarının təkamülünü elmi cəhətdən 
dərindən tədqiq edən prof. Q.N. Manafov həmin baxıĢları aĢağıdakı kimi qruplaĢdırılmıĢdır (18, 

s.223): 

Sahibkarlığın formaları və onları müəyyən edən amillərin xarakteristikası. Sahibkarlığı iqtisadi 
fəallığın xüsusi bir forması kimi qiymətləndirən bəzi ölkə iqtisadçıları(15,s.14-23) sahibkarlığın dö-
vlət və xüsusi formasını fərqləndirirlər. Onlar dövlət sahibkarlığını dövlət orqanları və yerli 
özünüidarəetmə orqanı olan bələdiyyələrin həyata keçirdiyini qeyd edir və onların əmlakının dö-
vlətin, bələdiyyələrin və büdcənin vəsaiti hesabına formalaĢdırdığını göstərirlər. Xüsusi sahibkarlıq 
iqtisadi fəallığın forması kimi sahibkarlığın özləri tərəfindən müstəqil surətdə həyata keçirilir. Onlar 
hər iki sahibkarlıq formasına kollektiv, ailə, fərdi və digər törəmə formalarını aid edirlər. 

 Rus iqtisadçısı A.Busıgin də sahibkarlığın xüsusi və dövlət formalarını ayırmaqla, hər iki sa-

hibkarlıq formasına kollektiv, ailə və s. sahibkarlıq növlərini daxil edir(14, s.172-173). 

 Prof. V.Niftullayevə görə, sahibkarlığın subyekti kimi fiziki Ģəxslər istər fərdi və istərsə də 
ailə formasında fəaliyyət göstərir və sahibkarlıq subyekti olan biliklər, müxtəlif təsərrüfat assosiasiya-

ları, icra kollektivləri, açıq və qapalı tipli səhmdar, müxtəlif yoldaĢlıq cəmiyyətləri formasında çıxıĢ 
edirlər(9, s.16-17).  Prof. Ġ.Ġbrahimov isə, icarə kollektivlərinin sahibkarlıq subyektinə aid olunmasına 
etiraz edir. Onun fikrincə, sahibkarlığın subyekti əmlakı olan Ģəxslər ola bilər, çünki icarə əmlaka, 
torpağa və digər maddi ehtiyatlara müqavilə əsasında əvəzi ödənilməklə müddətli sahib olmaq və on-

lardan istifadə etməkdir(3, s.96-97). Alim haqlı olaraq bunu ―Ġcarə haqqında‖ Azərbaycan Respu-

blikası qanununda əmlakın icarəyə verilməsinin heç də əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun ver-

ilməsinə səbəb olmamasının təsbit edilməsi ilə əsaslandırılır(13, s.3). 
 ―Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında ― Azərbaycan Respublikasının qanununda qeyd olunur ki, 

sahibkarlıq fəaliyyəti fiziki Ģəxslərin, onların birliklərinin, habelə hüquqi Ģəxslərin mənfəət və ya 
Ģəxsi gəlir əldə edilməsi məqsədilə özlərinin cavabdehliyi və əmək məsuliyyəti ilə, yaxud digər 
hüquqi və fiziki Ģəxslərin adından qanunvericiliklə qadağan edilməyən təsərrüfat fəaliyyətinin bütün 
növləri, o cümlədən məhsul istehsalı, satıĢı və xidmətlər göstərməsi formasında həyata keçirdikləri 
müstəqil təĢəbbüskarlıq fəaliyyətidir(2). Prof. Ə.Q. Əlirzayev isə qeyd edir ki, bu fəaliyyət növü heç 
də öz-özünü tənzimləyən, ancaq  bazar iqtisadiyyatı qanunları ilə rəqabət mühitində təĢəbbüs 
fəaliyyəti ilə təkmilləĢən fəaliyyət deyildir(8, s.411). Alimin fikrincə, sahibkarlıq həm də tənzimlənən 
və daima təkmilləĢən sistemdir. Y.Əliyeva isə, sahibkarlığı əmtəə istehsalı və xidmət göstərilməsinə 
yönəldilmiĢ, cəmiyyətə xeyir verən fəaliyyət növü kimi səciyyələndirir və qeyd edir ki, ―...sahibkarlıq 
fəaliyyətinin əsasını bu və ya digər mülkiyyət forması-xüsusi, səhmdar, dövlət kooperativ və s. for-

malar təĢkil edir‖ (19, s.329). Göründüyü kimi, burada müəllif yanlıĢ olaraq sahibkarla mülkiyyətçini 
eyniləĢdirir. Onun fikrincə, sahibkarlıq fəaliyyətilə həm ayrı-ayrı Ģəxslər, həm insanlar kollek-

tivi(müəssisə), həm də dövlət məĢğul ola bilər. Burada sahibkarlığın fərdi və kollektiv növləri 
fərqləndirilir(19, s.329). 

 Sahibkarlıq fəaliyyəti bu fəaliyyət üçün zəruri olan xarici mühiti formalaĢdıran xarici amillər 
məcmusunun təsiri altında həyata keçirilir. Bu zaman sahibkarlıq subyektlərinin özlərinin məcmusu, 
sahibkarlıq subyektlərinin həyata keçirilməsinin xarici mühiti, eləcə də sahibkarlıq subyektlərinin 
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xarici mühitlə və iqtisadi münasibətlərin digər iĢtirakçıları ilə qarĢılıqlı təsiri sahibkarlıq fəaliyyətinin 
sahibkarlıq sferasını formalaĢdırır. 

 Prof. Ġ.Ġbrahimov sahibkarlıq fəaliyyətini ―...fiziki və hüquqi Ģəxslərin mənfəət və ya Ģəxsi 
gəlir əldə edilməsi məqsədilə özlərinin cavabdehliyi və əmlak məsuliyyəti ilə...qanunvericiliklə 
qadağan edilməyən təsərrüfat fəaliyyətinin bütün növləri, o cümlədən məhsul istehsalı, satıĢı və xid-

mətlər göstərilməsi formasında həyata keçirdikləri müstəqil təĢəbbüskarlıq fəaliyyəti...‖ kimi xarak-

terizə edir və onun təĢəbbüskarlıq, müstəqillik, risk, məsuliyyət fəal axtarıĢ kimi əlamətlərə malik
  olduğunu göstərir (3, s.108). 

Əbəs yerə deyildir ki, akademik Z.Səmədzadə sahibkarlığı müasir iqtisadi sistemin baĢlıca iqtisa-

di əsası hesab etməklə, onun iqtisadiyyata lazımi dinamiklik verən ―...dayanıqlı və keyfiyyətli iqtisadi 

artımın strateji ehtiyatı...‖ kimi qiymətləndirir(21, s.606.). 
Sahibkarlığın məqsəd və funksiyalarının qiymətləndirilməsi. Təsərrüfatçılıq fəaliyyətinin bütün 

formaları, yəni əmtəələrin istehsalı və satıĢı, xidmətlər göstərilməsi sahibkarlığın obyekti kimi, fiziki 

və hüquqi Ģəxslər, habelə dövlət onun subyektləri kimi çıxıĢ edir. Sahibkarlığın məqsədləri sırasına 
iqtisadi və sosial-psixoloji məqsədlər aid edilir. Prof. Q.Manafov iqtisadi məqsədlər qrupunu Ģəxsi 
gəlir(hüquqi Ģəxslər üçün) kimi alt məqsədlərə bölür(6, s.226). Alim sosial-psixoloji məqsədləri 
aĢağıdakı kimi alt məqsədlərə bölməklə onların təsnifatını aparır(6, s.226): rəhbərlik etmək; baĢqal-

arına təsir göstərə bilmək; digərləri və özü üzərində qələbə qazanmaq; müvəffəqiyyətə atmaq; 
yaradıcı iĢdən sevinc tapmaq; Ģəxsi iĢini və Ģəxsi həyatını əlaqələndirmək. Ġqtisadi ədəbiyyatda 
aparılan tədqiqatlar göstərir ki, alimin qənaətini demək olar ki, bu barədə ayrı-ayrı alimlərin və onun 
özünün təkliflərinin məntiqi yekunu kimi qiymətləndirmək olar. 

 Sahibkarlığın baĢlıca funksiyalarının təsnifatında da fərqli fikirlər mövcuddur. Bəzi alimlər 
həmin funksiyalara riski üzərinə götürmək və idarəetmə funksiyalarını daxil edir,  bəziləri isə sa-

hibkarlıq funksiyalarına aĢağıdakıları aid edir(16, s.271-275; 18, s.227): 

 1.ĠĢgüzar fəaliyyət üçün zəruri olan resursların birləĢdirilməsi(əmək resursları, torpaq resurs-

ları, kapital-investisiya resursları, sahibkarlıq qabiliyyəti); 
 2. ĠĢgüzar fəaliyyətin əsas məsələləri üzrə qərarların qəbul edilməsi (müstəqil və kollektiv 

qərarlar); 
 3. Ġnnovasiya fəaliyyəti (yeni ideya, təĢəbbüskarlıq); 
 4. Sahibkarlıq riski(sığortalana bilən və sığortalana bilməyən). 
 Rus iqtisadçısı prof. E.Oleynikovun ümumi redaktəsi ilə 2004-cü ilə nəĢr olunmuĢ ― -

   ‖ dərsliyində müəlliflər sivil sahibkarlığın əsas funksiyaları 
sırasına maliyyə və uçotun aparılmasını, kadr hazırlığını, maddi-texniki təminatı, istehsalı, marketin-

qi, elmi-tədqiqatı, ictimaiyyətlə əlaqələri, sahibkarlığa köməyi daxil edirlər(17, s.630-633). 

 Çox zaman bu fikir ayrılıqları ―sahibkarlıq‖ və ―menecment‖ anlayıĢlarının eyniləĢdirilməsi 
və yaxud da dövlət və sahibkarlığın funksiyalarının qarıĢdırılması üzündən baĢ verir. Əslində prof. 
V.Niftullayevin qeyd etdiyi kimi: ―Sahibkarlıq geniĢ mənada idarəetmə fəaliyyəti, menecment isə 
səmərəli idarəetmə olub onun gündəlik fəaliyyətini təĢkil edir. Onlardan biri mülkiyyətçi, digəri isə 
idarəedən olsa da ―sahibkar‖ və ―menecer‖ anlayıĢları çox hallarda eyni mahiyyət kəsb edir. Bir çox 
hallarda mülkiyyətçilər menecer funksiyalarını da yerinə yetirirlər. Lakin təsadüfi hallarda menecerlər 
istehsal vasitələrinin mülkiyyətçiləri olurlar(9, s.16): 

 Beləliklə, yuxarıda qeyd olunanları ümumiləĢdirməklə belə qənaətə gəlmək olar ki, sa-

hibkarlıq fəaliyyəti milli iqtisadiyyatın inkiĢafının strateji resursu sayılır və bu fəaliyyət dairəsinə 
aĢağıdakı funksiyalar aid edilməlidir: 

 1.Ġqtisadi resurslar(əmək, kapital, torpaq resursları və sahibkarlıq qabiliyyəti). 
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 2. Ġstehsal fəaliyyəti. 
 3. Ġnnovasiya fəaliyyəti. 
 4. Marketinq fəaliyyəti. 
 5. Ġdarəetmə fəaliyyəti. 
 6. Maliyyə və uçot fəaliyyəti. 
 7. Maddi-texniki təminat. 
 8. Kadr hazırlığı. 
 9. Sahibkarlıq riski. 
 A.Smit özünün ―Xalqların sərvətlərinin təbiəti və prinsipləri haqqında tədqiqat‖ adlı əsərində 

göstərir ki, vergi siyasəti və ödəmələri ağıllı, zəkalı və düĢünülmüĢ olmalı, renta vergisi kənd 
təsərrüfatında yalnız gəlirlərlə deyil, bitkiçiliyin məhsuldarlığı, torpağın münbitliyini yaxĢılaĢdırmağa 
doğru edilən stimullaĢdırıcı alimlərlə bağlanmalıdır(20, s.591). A.Smitə görə, ―...sahibkar mükafat 
almalıdır, əks təqdirdə bu öz müəssisənin fəaliyyətini davam etdirmək mənafeyi ilə uzlaĢmazdı‖(20, 
s.604).  O, daha sonra qeyd edir ki, əgər əldə edilən bütün mənfəət bilavasitə vergiyə cəlb edilsəydi, 
onda sahibkar da bunu pul faizi üzərinə əlavə etmək, yəni az faiz ödəmək məcburiyyətində qalmıĢ 
olardı(20, s.610). 

 Nəticə. Sahibkarlıq fəaliyyəti yalnız istehsalın hərəkətverici qüvvəsi deyildir, həm də büdcəyə 
ödəmələrin baĢlıca amili və dövlət maliyyəsini möhkəmləndirməyin mühüm mənbəyini təĢkil edir. 
Ona görə də dövlət iĢgüzar təĢəbbüskarlığı fəal Ģəkildə stimullaĢdırmalı, sahibkarlıqla cəmiyyət və 
dövlət arasındakı əlaqə və münasibətləri möhkəmləndirməyə çalıĢmalıdır. Sahibkarlıq fəaliyyətini 
tənzimləmək məqsədilə stimullaĢdırıcı, nəzarətverici və məhdudlaĢdırıcı, nəzarətedici və məhdud-

laĢdırıcı tədbirlər üzvi Ģəkildə əlaqələndirilməlidir. Bununla əlaqədar olaraq kiçik və orta sa-

hibkarlığın müdafiə olunmasında, onların normativ-hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsində, inves-

tisiya fəaliyyətinin stimullaĢdırılmasında, maliyyə cəhətdən müdafiə olunmasında dövlətin mühüm 
tənzimləmə rolu vardır. 
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münasibətlərin xüsusiyyətlərində bir sıra dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdir. Burada birinci növbədə bazar 
iqtisadi sisteminə keçid prosesi ilə bağlı mülkiyyətin formalarında dəyiĢiklik baĢ vermiĢ, bu isə ölk-

ədə birinci növbədə təsərrüfatçılıq əlaqələrinin yeni mexanizminin qurulmasını zəruri etmiĢdir. Lakin 

keçmiĢ iqtisadi sistemdən ayrılmaq özü ilə birlikdə ciddi çətinliklər də yaratmıĢdır. Bu ilk növbədə 
istehsal prosesini ləngitmiĢ, mülkiyyət formasının dəyiĢməsi ilə iqtisadi subyektlərin funksiyalarında 
dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdir. Mülkiyyətin özəlləĢdirilməsi prosesi təsərrüfatçılıqla bağlı funksiyaların 
xüsusi mülkiyyət sahiblərinin üzərinə keçirilməsinə gətirib çıxarmıĢ, sahibkarlıq fəaliyyətinin 
əhəmiyyətini artırmıĢdır. Sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəli təĢkili və idarəedilməsi, 
geniĢləndirilməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi məsələləri öz aktuallığını artırmıĢdır. Ölk-

ədə sahibkarlığın inkiĢafının elmi-nəzəri əsaslarının, onun inkiĢaf xüsusiyyətlərinin və formalarının 
müəyyənləĢdirilməsi milli iqtisadiyyatın inkiĢafının əsas amillərindən birinə çevrilmiĢdir. 

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-

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. 

Azərbaycanda xüsusilə kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢafı bu sahədə dövlətin iqtisadi siyasətinin 
əsas prioritetlərindən olmuĢdur. Belə ki, kiçik sahibkarlıq təsərrüfatlarının qurulmasının bir sıra üs-

tünlükləri vardır: 
- kiçik sahibkarlığın təĢkili maliyyə imkanları baxımından daha əlveriĢlidir; 
- kiçik sahibkarlığın inkiĢafı əlveriĢli rəqabət mühitini formalaĢdıra bilər; 
- kiçik sahibkarlıq təsərrüfatları daha dinamikdir və dəyiĢən bazar mühitinə daha tez uyğunlaĢa 

bilər; 
- iqtisadi risk dərəcələri nisbətən aĢağıdır. 
Bu məqamları nəzərə aldıqda kiçik sahibkarlığa investisiya qoyuluĢlarının artırılması iqtisadi 

cəhətdən də səmərəli hesab oluna bilər. Son illərdə ölkəmizdə kiçik sahibkarlıq subyektləri tərəfindən 
əsas kapitala investisiya qoyuluĢlarında artım müĢahidə olunmuĢdur. Kiçik sahibkarlıqda investisiya 
qoyuluĢları baxımından sənaye, kənd təsərrüfatı, meĢə təsərrüfatı və balıqçılıq, topdan və pərakəndə 
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ticarət; avtomobillərin və motosikletlərin təmiri, yaĢayıĢın təĢkili  və ictimai iaĢə, tikinti kimi sahələr 
xüsusilə fərqlənir. Bu sahələr arasında əsas kapitala investisiya qoyuluĢları baxımından sənaye daha 
çox fərlənir. 2014-cü ildən tikinti sahəsinin xüsusi çəkisi əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli artmıĢdır. 
Belə ki, 2013-cü il üzrə göstərici 2,6% olduğu halda, 2014-cü ildə 19,8, 2015-ci ildə isə 14,6 % təĢkil 
etmiĢdir.  

 

Cədvəl. Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq subyektlərinin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə məhsul bu-

raxlışı üzrə göstəricilər 
  milyon manat xüsusi çəkisi %-lə 
 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Ġqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə - 

cəmi 
6 072,6 5951,7 5 986,3 10,6 10,5 9,6 

kənd təsərrüfatı, meĢə təsərrüfatı və 
balıqçılıq 127,1 251,6 62,1 4,3 4,8 1,1 

sənaye 505,6 654,7 316,4 1,6 2,2 1,3 

tikinti 1 422,9 416,3 171,2 16,0 5,0 2,3 

topdan və pərakəndə ticarət; 
avtomobillərin və motosikletlərin təmiri  1 985,8 2209,2 3 401,1 49,8 46,9 62,8 

nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 684,7 717,3 639,0 16,0 18,8 15,0 

yaĢayıĢın təĢkili  və ictimai iaĢə 465,0 550,7 614,5 76,7 50,3 47,5 

informasiya və rabitə 91,8 131,8 44,1 5,8 7,8 2,7 

daĢınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar 18,0 32,4 17,2 22,4 31,2 13,1 

təhsil 4,9 7,3 69,9 19,5 24,7 69,1 

əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin  
göstərilməsi 12,5 21,3 12,8 18,5 25,8 12,6 

digər sahələr 754,3 959,1 638,0 41,6 44,9 33,0 

 

Həmçinin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə 2013-2015-ci illər üzrə mövcud statistik göstəriciləri 
nəzərdən keçirdikdə ümumilikdə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin məhsul buraxılıĢı üzrə 
göstəricilərində artım müĢahidə olunmaqdadır. Bunu bu sahədə investisiya qoyuluĢlarının artımı ilə 
əlaqələndirə bilərik. Lakin burada diqqəti cəlb edən məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, 2015-ci ildə 
əvvəlki illə müqayisədə kənd təsərrüfatı, meĢə təsərrüfatı və balıqçılıq,  sənaye, tikinti kimi sahələrdə 
məhsul buraxılıĢında kəskin azalma müĢahidə olunmuĢdur. Bununla belə topdan və pərakəndə ticarət; 
avtomobillərin və motosikletlərin təmiri sahələri üzrə isə bu göstəricidə xeyli artım müĢahidə 
olunmuĢdur.  

Gələcək illər üçün sahibkarlığın inkiĢafı sahəsində dövlət siyasəti aĢağıdakı prioritet istiqamətlər 
üzrə həyata keçiriləcəkdir: 
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- 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-
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 

iqtisadiyyata yönəldilmiĢ investisiyaların xüsusi rolu vardır. Bu məqsədlə investisiya mühitinin 
yaxĢılaĢdırılması 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; 
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- 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; 
- Ġstehsal sahələri üzrə investisiya qoyuluĢlarına daha çox üstünlük verilməsi; 
- Ġnvestisiya qoyuluĢlarının səmərəliliyinin artırılması, onun multiplikativ effektinin yüksəld-

ilməsi istiqamətində effektiv iqtisadi tədbirlərin həyata keçirilməsi;  
- 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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SAHĠBKARLIQ FƏALĠYYƏTĠNDƏ MALĠYYƏ-KREDĠT STĠMULLAġDIRILMASININ 
MÖVCUD VƏZĠYYƏTĠNĠN VƏ ĠNKĠġAF MEYLLƏRĠNĠN QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Məqalədə sahibkarlığın inkişafında investisiya mənbələrinin formalaşması xüsusiyyətləri 
nəzərdən keçirilir, sahibkarlığın maliyyə bazasının möhkəmləndirilməsində büdcə vəsaitlərindən isti-
fadənin təşkilati-institusional aspektləri tədqiq olunur. Müəllif tərəfindən sahibkarlıqda investisiya 

layihələrinin maliyyələşdirilməsinin əsas istiqamətləri ilə bağlı təklif və tövsiyələr verilir, 
Azərbaycanda sahibkarlığında maliyyə problemlərinin həlli yolları əsaslandırılır. 

Açar sözlər: sahibkarlıq fəaliyyəti, sahibkarlığın maliyyə bazası, investisiya layihələri, maliyyə-
kredit stimullaşdırılması, daxili və xarici investisiyalar, büdcə vəsaiti, bank kreditləri. 
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EVALUATION OF THE CURRENT STATE OF FINANCIAL-CREDIT STIMULATION OF 

THE ENTREPRENEURSHIP ACTIVITY AND DEVELOPMENT TENDENCIES 

 

The article researches the features of formation of financial sources for the development of en-

trepreneurship, organizational-institutional aspects of using budget in strengthening the financial ba-
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sis 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.  

Keywords: entrepreneurship activity, financial basis of the entrepreneurship, investment projects, 

financial-credit stimulation, internal and external investments, budget means, bank loan. 

 

Sahibkarlığın inkiĢafında investisiya mənbələrinin formalaĢması xüsusiyyətləri. Sahibkarlığın 
maliyyə bazasının möhkəmləndirilməsində büdcə vəsaitlərindən istifadənin təĢkilati-institusional 

aspektləriSahibkarlıqda investisiya layihələrinin maliyyələĢdirilməsinin əsas istiqamətləri. Azərbaycan-

da sahibkarlığın inkiĢafında maliyyə problemlərinin həlli yolları Azərbaycanda sahibkarlığın inkiĢafı 
qarĢısında duran əsas problemlərdən biri iĢgüzar fəaliyyətin zəruri maliyyə resursları ilə təmin edilməsi 
ilə əlaqədardır. Bu problemin həlli xeyli dərəcədə dövlətin həyata keçirdiyi investisiya siyasətinin mi-

qyasından və səmərəsindən asılıdır. Ġqtisadi ədəbiyyatda qeyd olunduğu kimi, yalnız dövlət tərəfindən 
səmərəli investisiya siyasətini həyata keçirməklə yaxın gələcəkdə sahibkarlıq fəaliyyətinin və 
bütövlükdə iqtisadiyyatın yüksək inkiĢafı təmin edilə bilər(1, s.181). Bununla yanaĢı, həmin prosesdə 
alternativ gəlirlilik məsələlərin dərindən və hərtərəfli təhlil olunması, riskin qiymətləndirilməsi, inves-

tisiya qoyuluĢunun iqtisadiyyatın prioritet sahələrinə yönəldilməsi məqsədəuyğun sayılır. 
Sahibkarlığın inkiĢafında investisiya mənbələrinin formalaĢması xüsusiyyətləri. Hazırda respublika 

iqtisadiyyatının investisiya bazası kimi daxili və xarici investisiyalar çıxıĢ edirlər. Bütün mənbələr üzrə 
investisiya qoyuluĢlarının həcmi 2010-cu ildə 2005-ci illə müqayisədə 2,1 dəfə, o cümlədən xarici in-

vestisiyaların həcmi 43%, daxili investisiyaların həcmi isə 3,5 dəfə artmıĢdır. Məhz bunun nəticəsidir 
ki, bütün mənbələr üzrə investisiyaların qoyuluĢlarının həcmində daxili investisiyaların xüsusi çəkisi 
2005-ci ildəki 31,3%-dən 2010-cu ildə 52,5%-ə yüksəlmiĢdir. 

Maliyyə mənbələri üzrə istifadə edilmiĢ investisiyaların ümumi həcmdə xüsusi çəkisinin inkiĢaf 
dinamikasının təhlili göstərir ki, 2005-ci ill müqayisədə 2010-cu ildə müəssisə və təĢkilatların vəsait-
lərinin payı 31,7 faiz bəndi azalaraq 82,6%-dən 50,9%-ə ensə də, investisiya mənbələri arasında onun 
payı digər mənbələrdən xeyli çoxdur. 

Son vaxtlar neft gəlirlərinin xeyli artması nəticəsində əsas kapitala yönəldilmiĢ investisiyaların 
maliyyə mənbələri arasında büdcə vəsaitlərinin payı 2005-ci illə müqayisədə 10 dəfəyə qədər artmaqla 
3,4%-dən 2010-cu ildə 32,9%-ə yüksəlmiĢdir. 

Tədqiqatdan aydın olur ki, son vaxtlar daxili investisiyaların xüsusi çəkisi xeyli artmıĢ olsa da, ölkə 
iqtisadiyyatında xarici investisiyalar daha yüksək əhəmiyyət kəsb etmiĢdir. Təhlil göstərir ki, 2005-

2010-cu illər ərzində xarici investisiyaların həcmi 37,2 mlrd. ABġ dolları təĢkil etmiĢdir ki, bu da ölkə 
iqtisadiyyatına qoyulmuĢ investisiyaların ümumi həcminin 50,8%-nə bərabərdir. 

Xarici investisiyaları strukturuna nəzər yetirdikdə aydın olur ki, son illərdə maliyyə kreditlərinin 
həcmi 2000-ci il və 2005-ci illə müqayisədə 2010-cu ildə müvafiq olaraq 13,0 dəfə və 4,9 dəfə artdığına 
görə, onların xüsusi çəkisi 41,3%-ə yüksəlmiĢdir. Neft sənayesinə yönəldilən 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 bəndi 
azalaraq 12,7%-dən 2010-cu ildə 8,0%-ə düĢmüĢdür. 

Yuxarıda qeyd olunanlardan göründüyü kimi, təhlil olunan dövrdə ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafına 
daxili və xarici mənbələr hesabına xeyli investisiyalar yatırılmıĢdır ki, bu da bütövlükdə onun maliyyə 
vəsaitləri ilə təmin olunması sahəsində hələ də tam reallaĢmamıĢ mövcud potensialın olması haqda 
nəticə çıxarmağa imkan verir. Lakin bununla belə, vəziyyətin sahibkarlıq baxımından təhlili bu sahədə 
hələ də problemlərin mövcud olduğunu göstərir. 
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Belə ki, ilk növbədə onu da qeyd edək ki, 2005-2010-cu illərdə müxtəlif mənbələrdən olan investis-

iyaların müqayisəli araĢdırması göstərir ki, həmin dövrdə ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafına qoyulan 
sərmayələrin hələ də yarıdan çoxu xarici ölkələrin və maliyyə qurumlarının payına düĢür. 

Ġkinci tərəfdən qeyd etmək lazımdır ki, bütün daxili maliyyə mənbələri arasında müəssisə və təĢki-

latların öz vəsaitləri 2005-ci illə müqayisədə 31,7 faiz bəndi azalaraq 82,6%-dən 2010-cu ildə 50,9%-ə 
enməsinə baxmayaraq, hələ də bu göstərici digər mənbələr üzrə müvafiq göstəriciləri xeyli qabaqlayır. 
Büdcədən əsas kapitala yönəldilən vəsaitlərin xüsusi çəkisi xeyli artmıĢ olsa da, ölkə iqtisadiyyatının 
investisiyalaĢmasında bank kreditlərinin payı 4,0-6,5 faiz civarındadır. Halbuki bazar iqtisadiyyatlı ölk-

ələrdə investisiya mənbəyi kimi bank kreditlərindən geniĢ istifadə olunur. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 
Rusiyada bütün növ bank kreditlərinin həcmi ÜDM-in 10-12%-ni, Qərbi Avropa ölkələrində 80-120%-

ni təĢkil edirsə(3, s.159), Azərbaycanda bu göstərici 2010-cu ildə bütünlüklə 22,0%, əsas kapitala kred-

itlər isə 1,6% təĢkil etmiĢdir. 
Bununla yanaĢı, tədqiqatlar göstərir ki, ölkə iqtisadiyyatına yönəldilmiĢ xarici investisiyaların 

tərkibində bu və ya digər səviyyədə 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 xüsusi çəkisi təhlil olunan dövrdə 
təxminən 5-11 faiz civarında olmuĢdur ki, bunun da qənaətbəxĢli saymaq olmaz. 

Ġnvestisiya mənbələri içərisində əhalinin Ģəxsi vəsaitlərinin də xüsusi çəkisi çox aĢağıdır. Belə ki, 
2005-ci illə müqayisədə bu göstərici 2010-cu ildə 12,5% artaraq 373,2 mln. manat təĢkil etmiĢdir ki, bu 
da əsas kapitala yönəldilmiĢ investisiyanın ümumi həcminin 3,8%-nə bərabərdir. Tədqiqatlar göstərir 
ki, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq əhalinin Ģəxsi vəsaitinin daha çox hissəsi ölkə daxilində 
iĢgüzar fəaliyyətə yönəlməyərək ölkədən kənara çıxarılır, bununla da ya xarici ölkələrin iqtisadiyyatına 
yatırılır, ya da ki, xarici banklarda toplanır. Ona görə də hesab edirik ki, respublika daxilində həmin 
yığımlar üçün əlveriĢli istifadə imkanı yaratmaqla, eyni zamanda bir çox mövcud bürokratik əngəllər 
ləğv edilməklə, bu vəsaitin böyük bir hissəsinin respublika daxilində investisiyalara çevrilməsinə, 
xüsusilə də hər hansı bir iĢgüzar fəaliyyət formasına yönəldilməsinə nail olmaq mümkündür. 

Göründüyü kimi, nəticə etibarilə, daxili investisiya mənbələri baxımından respublikada milli sa-

hibkarlığın inkiĢafı üçün vəziyyəti hələ də məqbul saymaq olmaz. Respublika iqtisadiyyatının belə bir 
dayanıqlı iĢ adamları tərəfindən Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəldilən vəsait bütövlükdə ölkə 
iqtisadiyyatına yönəldilmiĢ daxili investisiyaların 3-4%-ni təĢkil edir. 

Ölkədə yaranmıĢ mövcud vəziyyəti doğuran əsas səbəblərə kreditləĢmə mexanizmlərdəki nöqsan-

ları, ölkədə maliyyə sabitliyini təmin etmək üçün nisbətən sərt maliyyə tədbirlərinin aparılmasını, 
nisbətən yüksək vergi dərəcələri vasitəsilə əhalinin məcmu tələblərini məhdudlaĢdırmağı və s. aid 
etmək olar. 

Sahibkarlığın maliyyə bazasının möhkəmləndirilməsində büdcə vəsaitlərindən istifadənin təĢkilati-
institusional aspektləri. 1992-ci ildə respublikada yaradılmıĢ Antiinhisar siyasəti və Sahibkarlığa 
Kömək Komitəsi(indiki Ġqtisadi ĠnkiĢaf Nazirliyi) nəzdində Sahibkarlığa Kömək Milli(SKMF) fəaliyyət 
göstərir və bu fondun əsas maliyyə mənbəyi dövlət büdcəsindən ayırmaqlardır. Onu da qeyd edək ki, 
1993-cü ildə SKMF yarandığı vaxtdan etibarən dövlət büdcəsindən hər il fonda sahibkarlıq strukturları 
arasında bölüĢdürülmək üçün müəyyən vəsait ayrılır. 

Son illər ərzində SKMF-nin vəsaiti hesabına regionların inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində iqtisadiy-

yatın istehsal və emal sahələri üzrə, həmçinin regionlarda turizmin inkiĢafına yönəldilən kreditlərin 
həcminin hər il nisbi artımı müĢahidə olunur. 2004-2008-ci illər üzrə Azərbaycan Respublikasının Dö-
vlət Büdcəsindən sahibkarlığın inkiĢafı üçün cəmi 300,0 milyon manat (o cümlədən, 2004-cü ildə 20,0 
milyon manat, 2005- i ildə 40,0 milyon manat, 2006- i ildə 80,0 milyon manat, 2007- i ildə 80,0 mi-



470 

 

lyon manat, 2008- i ildə 80,0 milyon manat) vəsait ayrılmıĢdırsa, 2009-cu ildə qaytarılan kredit vəsait-
lərini nəzərə almaqla (56 milyon manat) sahibkarlığın inkiĢafı üçün ümumilikdə 130 milyon manat 
vəsaitin vəsaitdən 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 və emalı, 15.2%-i kənd təsərrüfatı məhsullarının em-

alı, 17.4%-i kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, 0.7%-i turizm infrastrukturunun inkiĢafı, 36.9%-i 

xidmət və infrastruktur sahələrinin inkiĢafı, 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 tarixli 

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. manat 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 subyektlərinin 

investisiya layihələrinin güzəĢtli Ģərtlərlə maliyyələĢdirilməsi məqsədilə istifadə olunmuĢdur. 
2010-cu il ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən maliyyələĢdirilməsi qərara alınmıĢ 

investisiya layihələri üzrə ümumi kredit tələbatı 140100.9 min manat, o cümlədən respublikanın iqtisadi 
rayonları üzrə 135878.9 min manat (97%) təĢkil etmiĢdir. 

2010-cu il ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitləri hesabına  müvəkkil kredit təĢki-

latları vasitəsilə respublikanın 58 Ģəhər və rayonu üzrə 1430 sahibkarlıq subyektinin investisiya 
layihəsinin maliyyələĢdirilməsinə 115,0 mln. manat məbləğində güzəĢtli kreditlər verilmiĢdir.  

MaliyyələĢdirilmiĢ layihələrin sayının 99.7%-i, verilmiĢ güzəĢtli kredit məbləğinin 99.8%-i respu-

blikanın regionlarının payına düĢmüĢdür. 
GüzəĢtli kreditlər hesabına maliyyələĢdirilən investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi nəticəsində 

5609 yeni iĢ yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuĢdur. Yaradılacaq yeni iĢ yerlərinin 99,6 %-i respu-

blikanın regionlarının payına düĢür. 
Sahibkarlıqda investisiya layihələrinin maliyyələĢdirilməsinin əsas istiqamətləri:  
1.Kənd təsərrüfatı məhsullarının intensiv istehsalı, o cümlədən: 
- ətlik və südlük istiqamətli müasir cins iribuynuzlu heyvandarlıq komplekslərinin, damazlıq 

təsərrüfatlarının yaradılması; 
- ətlik və damazlıq istiqamətli müasir quĢçuluq təsərrüfatlarının   yaradılması və ya yeni 

texnologiyaların tətbiqi ilə yenidən qurulması; 
- intensiv bağçılıq, tingçilik, tərəvəzçilik və toxumçuluq təsərrüfatlarının inkiĢaf etdirilməsi. 
2.Müasir tələblərə cavab verən infrastruktur sahələrinin, o cümlədən meyvə və tərəvəz məhsul-

larının saxlanılması üçün soyuducu anbar komplekslərinin yaradılması; 
3.Rəqabətqabiliyyətli və ixrac yönümlü yeyinti sənayesi məhsullarının  istehsalı, o cümlədən: 
- müasir meyvə və tərəvəz məhsullarının emalı müəssisələrinin yaradılması və ya yeni 

texnologiyaların tətbiqi ilə yenidən qurulması; 
- müalicəvi, mineral və süfrə sularının mənbəyində qablaĢdırılması üzrə müasir müəssisələrinin 

yaradılması və ya yeni texnologiyaların tətbiqi ilə yenidən qurulması.  
4.Müasir tələblərə cavab verən çörək istehsalı müəssisələrinin yaradılması; 
5.Müasir tələblərə cavab verən texnologiyaların tətbiqi ilə digər sənaye məhsullarının istehsalı 

(qablaĢdırma, yüngül sənaye və baĢqa  sahələr);  
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6.Kiçik sahibkarlığın dəstəklənməsi (kiçik həcmli kreditlərin verilməsi).  
Hesab edirik ki, 2011-ci ildə Azərbaycan sahibkarları üçün müasir texnologiyaların tətbiqi sa-

həsində addımlar atılacaqdır. 
Sahibkarlığın maliyyə bazasının möhkəmləndirilməsində ―Azərbaycan Ġnvestisiya ġirkəti‖ ASC-

nin də rolu böyükdür. Belə ki, ―Azərbaycan Ġnvestisiya ġirkəti‖ ölkənin qeyri-neft sektorunun inkiĢaf 
etdirilməsi və bu sahədə fəaliyyət göstərən səhmdar cəmiyyətlərin maddi-texniki bazasının tək-

milləĢdirilməsi, eləcə də yeni müəssisələrin yaradılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Preziden-

tinin 30 mart 2006-cı il tarixli 1395 nömrəli Sərəncamı ilə yaradılmıĢdır. ġirkətin qarĢısında qoyulan 
vəzifələrin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə AĠġ tərəfindən keçən illər ərzində investisiya fəaliyyəti uğurla 
davam etdirilmiĢ, Azərbaycanın investisiya imkanlarının təbliği, ölkəyə xarici investisyaların, müasir 
avadanlıq və texnologiyaların cəlb edilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər görülmüĢdür. AĠġ 
tərəfindən, həmçinin,  müxtəlif dövlət proqramlarının, xüsusilə də ―2008-2015-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı‖, ―Azərbaycan 
Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı‖ və ―2008-

2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkiĢaf Dövlət 
Proqramının icrası ilə bağlı zəruri iĢlər görülmüĢdür. 2010-cu il ərzində AĠġ-in səhmdar olduğu 
müəssisələrdə planlaĢdırılmıĢ layihələr üzrə iĢlər davam etdirilmiĢ, 2 müəssisə istismara verilmiĢ və 3 
yeni Təsis Müqaviləsi imzalanmıĢdır. Beləliklə, AĠġ fəaliyyətə baĢladığı dövrdən 2010-cu ilin sonuna 

qədər Ģirkətin iĢtirak etdiyi layihələr üzrə yerli və xarici investorlarla birgə ölkə iqtisadiyyatına 488.3 
mln manat investisiya yatırılmıĢdır. Bu investisiyalar nəticəsində 1000-ə yaxın yeni iĢ yeri 
yaradılmıĢdır. 

AĠġ tərəfindən 13,4 mln. ABġ dolları məbləğində investisiya qoyuluĢu hesabına Ģirkətin ni-

zamnamə kapitalının 45,34% payın əldə edilməsi nəzərdə tutulur. Yerli səhmdar 2,75 mln. ABġ dolları 
məbləğində investisiya yatıraraq 9,32 % pay əldə etmiĢdir. Xarici investor isə layihəni 13,4 mln. ABġ 
dolları dəyərində müasir avadanlıqla təchiz etməklə  45,34 % payın sahibi olmuĢdur. Layihə 
çərçivəsində 205 iĢ yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. 

AparılmıĢ təhlillər əsasında yaxın və orta perspektivdə SKMF-nin resurslarının iqtisadiyyatın 
aĢağıdakı konkret sahələri üzrə təqdim olunacaq investisiya layihələrinin maliyyələĢdirilməsinə yönəld-

ilməsi təklif olunur: 
1.Kənd təsərrüfatı üzrə konkret investisiya layihələrinin maliyyələĢdirilməsi; 
-sənaye quĢçuluğu(damazlıq broyler təsərrüfatlarının yaradılması və quĢçuluq fabriklərinin ink-

iĢafının dəstəklənməsi); 
- intensiv heyvandarlıq(müasir ətlik və südlük istiqamətli heyvandarlıq, damazlıq təsərrüfatlarının 

yaradılması və yaxud inkiĢaf etdirilməsi); 
- 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, tütünçülük); 
-baramaçılıq(o cümlədən peyvənd ting bağlarının salınması) və s. 
2.Yeyinti sənayesi üzrə konkret investisiya layihələrinin maliyyələĢdirilməsi. 

-ət və ət məhsulları (kolbasa məmulatları və s.), süd və süd məhsulları (yağ, pendir, xama, kəsmik 

və s.), un və un məmulatları (çörək, makaron, biskvit məmulatları və s.) və qənnadı məmulatları (kon-

fet, Ģokolad və s. müxtəlif Ģirniyyat məhsulları) istehsalı; 
-meyvə, tərəvəz, bostan məhsullarının konservləĢdirilməsi; 

-Ģərabçılıq məhsulları istehsalı (kiçik və orta həcmli Ģərab istehsalı müəssisələrinin yaradılması yax-
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ud inkiĢaf etdirilməsi, üzüm Ģirəsi və üzüm sirkəsi istehsalı); 
-alkoqollu və sərinləĢdirici içkilər, təbii meyvə və tərəvəz Ģirələri 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. 

-toxuculuq (tekstil sənayesi); 

-yun və gön-dəri emalı müəssisələrinin yaradılması yaxud inkiĢaf etdirilməsi və s. 

4.Kimya sənayesi üzrə konkret investisiya layihələrinin maliyyələĢdirilməsi. 

-müxtəlif yuyucu vasitələr istehsalı; 
-plastik kütlələr və onlardan hazırlanan məmulatlar istehsalı; 
-kauçuk, rezin və onlardan hazırlanan məmulatlar istehsalı; 
-aĢılayıcı və boyayıcı ekstraktlar, boyalar və laklar istehsalı və s. 

5.MaĢınqayırma  sənaye si üzrə konkret investisiya layihələrinin maliyyələĢdirilməsi. 

-kənd təsərrüfatı maĢınları üçün ehtiyat hissələrin və kənd təsərrüfatı texnikalarının istehsalı və s. 

6.Yerli xammala əsaslanan tikinti materialları istehsalı üzrə konkret investisiya layihələrinin mali 
yələĢdirilməsi. 

-mineral – tikinti xammalının (qum, çınqıl, müxtəlif daĢ və mərmər) çıxarılmasına əsaslanan sa-

hələr; 
-bina və tikililər üçün müxtəlif divar materiallarının istehsalı və s. 

7.Ağac emalı və mebel istehsalı üzrə konkret 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. 

    Azərbaycanda sahibkarlığın inkiĢafında maliyyə problemlərinin həlli yolları. Respublikada 
xüsusilə də kiçik sahibkarlığın maliyyə problemlərinin həllində kredit ittifaqlarının yaradılması mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir.  Qeyri-bank təĢkilatı forması kimi çıxıĢ edən həmin ittifaqın fəaliyyəti kiçik sa-

hibkarlıqla məĢğul olan fiziki Ģəxslərin qarĢılıqlı maliyyə köməkliyinə əsaslanır. Bu isə o deməkdir ki, 
kredit ittifaqının vəsaitindən bu ittifaqa daxil olmayan Ģəxslər istifadə edə bilməzlər. 

Hazırda sahibkarlıq fəaliyyətinin daha səmərəli təĢkili üçün kredit kooperativlərinin yaradılması 
daha geniĢ yayılmıĢdır. 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. Ümumi maraq naminə onlar 
könüllü birləĢərək müxtəlif kooperativlər yaradırlar. 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 ümu-

miliyi 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 respublikada kənd təsərrüfatı istehsalçılarının 30-dan çox belə təĢkilatı mövcuddur. Həmin 
ittifaqların səmərəli fəaliyyəti üçün əlveriĢli investisiya mühitinin yaradılması qarĢıda duran ən mühüm 
vəzifələrdəndir. 

Hər hansı bir maliyyə qurumu tərəfindən verilməsindən asılı olmayaraq bütün hallarda kreditlər 
risk amili ilə bağlıdır. Kredit riski onu göstərir ki, ödəniĢ ləngiyə və ya ümumiyyətlə aparılmaya bilər, 
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bu isə öz növbəsində pul vəsaitlərinin hərəkətində problemlərə gətirib çıxara və xoĢagəlməz surətdə 
bankın likvidliyində əks oluna bilər. Maliyyə xidmətləri strukturunda innovasiyalara baxmayaraq, kred-

it riski hələ də bank problemlərinin əsas səbəbi kimi qalmaqdadır(5, s.123). Riskin dərəcəsini azaltmaq 
üçün dövlət risklərin idarə edilməsinin optimal sistemini qurmalı və bununla da sahibkarlar üçün əlver-

iĢli biznes mühiti yaratmalıdır. 
Beləliklə, Azərbaycanda sahibkarlığın inkiĢafı üçün ilk növbədə kiçik və orta sahibkarlığın dövlət 

tənzimlənməsinin maliyyə-kredit mexanizmini təkmilləĢdirmək, biznesin institusional artım amillərinin 
inkiĢafına kömək etmək, eləcə də innovasiya kömək etmək, eləcə də innovasiya sferasında kiçik və orta 
müəssisələrin yaranmasına və inkiĢafına yardım göstərmək zəruridir. Sahibkarlıqda maliyyə-kredit 

stimullaĢdırılmasını təkmilləĢdirmək üçün aĢağıdakıların təmin edilməsini məqsədəuyğun sayırıq: 
-iqtisadiyyatın daxili maliyyə mənbələrində büdcə vəsaitinin payını sabit saxlamaqla ondan effektiv 

istifadəyə nail olunmasını təmin etmək; 
- 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 ak-

tlarda zəruri dəyiĢikliklər aparmaq; 
- kredit ittifaqlarının fəaliyyətinin daha da geniĢlənməsi üçün ölkə ərazisində zəruri iĢgüzarlıq 

mühiti yaratmaq; 
-Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun və digər maliyyə qurumlarının fəaliyyətində Ģəffaflığı təmin 

etmək və onların kreditləĢmə mexanizmi prosedurlarını daha da sadələĢdirmək məqsədilə tədbirlər 
iĢləyib hazırlamaq və s. 
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Dünyada getdikcə artan qarĢılıqlı asılılıq, dünya 

iqtisadiyyatının birləĢməsi və regionlaĢması XX əsrin 

son mərhələsinin fərqləndirici xüsusiyyətlərindəndir. 

          Heydər Əliyev 

 

XXI əsr tarixə sivilizasiyanı keyfiyyətcə yeni bir mərhələyə yüksəldən qloballaĢma əsri kimi 

daxil olmuĢdur. Qlobal proseslər inkiĢaf səviyyələrində, tarixi ənənələrində mövcud olan fərqlərə 
baxmayaraq dünya ölkələri və xalqlarının bir-birindən qarĢılıqlı asılılığını getdikcə artırır. Bu 

proseslər xalqların və bütövlükdə sivilizasiyanın taleyini həlledici dərəcədə müəyyən etməyə 
baĢlamıĢdır. 

Ġqtisadi, siyasi və mədəni proseslərdə özünü göstərən qloballaĢma təmayülü iqtisadi sahədə daha 

böyük sıçrayıĢla gedir və digər prosesləri də öz arxasınca aparır. Təsadüfi deyildir ki, artıq siyasət 
iqtisadiləĢmiĢdir. 

QloballaĢmanın yaranması cəmiyyətin uzun tarixi dövr ərzində modernləĢmə prosesinin məhsulu 

və məntiqi nəticəsidir. QloballaĢma eyni zamanda bəĢəriyyətdə mövcud olan ən perspektivli 

modernləĢmə təmayüllərini seçib təĢviq edir. Akademik Ramiz Mehdiyevin səlis ifadələri ilə desək: 

«Hazırda sosiomədəni transformasiyanı milli tranzitin iki aspekti- iqtisadi və siyasi modernləĢmə 
təĢkil edir». 

Mürəkkəb və ziddiyyətli qloballaĢma proseslərinin dərinləĢməsi bəĢəriyyətin ictimai və iqtisadi 

inkiĢafında yeni mərhələ yaratmıĢ, milli iqtisadiyyatların sürətli inteqrasiyasını təmin etmiĢdir. 
QloballaĢma daha çox iqtisadi sahədə baĢ verdiyi üçün o, milli təsərrüfatların vahid dünya 
iqtisadiyyatına çevrilməsi prosesidir. Əvvəllər dünya iqtisadiyyatı yer kürəsində mövcud olan, ticarət 
və digər əlaqələrlə bir-birinə bağlı olan, müəyyən dərəcədə qapalı iqtisadiyyatların məcmusundan 
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ibarət idi. Ġndi isə o, dövlətlər və müxtəlif ölkələrə məxsus transmilli təsərrüfat subyektləri arasında 
dövlətin iĢtirakı olmadan baĢ verən mürəkkəb qarĢılıqlı münasibətlər toplusudur. 

QloballaĢma dövründə təsərrüfat vahidlərinin fəaliyyətində xarici amillərin rolu getdikcə artır, 
xarici bazarlara çıxıĢ yeni təsərrüfatçılıq sisteminin aparıcı ünsürünə çevrilmiĢdir. Beynəlxalq  

iqtisadiyyat sahəsində tanınmıĢ mütəxəssis M.Parter haqlı olaraq hesab edir ki,  müasir dövrdə ticarət, 
o cümlədən mal ixracı qlobal strategiyanın ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmiĢdir. 

Əsrin son onilliyində dünyanın yeni siyasi xəritəsində özünə layiqli yer tutmuĢ müstəqil 

Azərbaycan Respublikası da dünya birliyinin barəbarhüquqlu üzvü olmuĢ, qısa müddət ərzində qlobal 

iqtisadiyyata səmərəli inteqrasiya etmiĢdir. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə müstəqil subyekt kimi 

yer tutması, qloballaĢma Ģəraitində xarici əlaqələrinin səmərəliliyinin artırılması və 
intensivləĢdirilməsi, beynəlxalq əmək bölgüsünün üstünlüklərindən respublikanın mənafeyinə uyğun 

olaraq istifadə edilməsi üçün geniĢ perspektivlər açdı. 
Ġqtisadi və ictimai həyatın beynəlmiləlləĢməsi Azərbaycanın müasir dünya ilə inteqrasiyasının 

bütün istiqamətləri üçün yeni imkanlar yaratmaqla yanaĢı, yeni problemlər, bəzən də təhlükələr 
yaratmıĢdır. Bu imkanlardan səmərəli istifadə edilməsi, mövcud problem və təhlükələrin vaxtında 
aĢkara çıxarılması Azərbaycan üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən olmuĢdur. 

Müstəqilliyin ilk illərində qlobal iqtisadiyyata inteqrasiya sahəsində sərt rəqabətə uyğunlaĢmanın 

və qarĢılıqlı faydalılıq prinsipi əsasında iĢtirak etməyin vacib Ģərti müasir biliklər əsasında müstəqil 

xarici iqtisadi siyasət strategiyasının hazırlanaraq həyata keçirilməsi təĢkil etmiĢdir. BaĢqa sözlə 
xarici dünya ilə qarĢılıqlı əlaqələrdə elə bir strateji kurs iĢlənib hazırlanmalı idi, ki, bu kurs 

Azərbaycanın dünya bazarında uzunmüddətli mövqeyini təmin etməklə, onu daha da yaxĢılaĢdıra 

bilsin və ölkəmizə mənfi təsir göstərən xarici amilləri aĢağı səviyyəyə endirsin. 

Tarixin keyfiyyətcə yeni bir mərhələyə daxil olduğu – qloballaĢma dövründə dünya bazarı ilə 
intensiv inteqrasiya edən gənc respublikamızda xarici iqtisadi fəaliyyət sahəsində strateji kursun 

hazırlanaraq həyata keçirilməsi üçün müstəqil xarici iqtisadi fəaliyyət sisteminin yaradılması və 
durmadan təkmilləĢdirilməsi müstəsna əhəmiyyətə malik olmuĢdur. Xarici iqtisadi əlaqələrin əsas 

istiqamətlərini təĢkil edən xarici ticarət, beynəlxalq kapital və maliyyə hərəkəti, texniki-iqtisadi və 
elmi-texniki əməkdaĢlıq kimi sahələri üzrə müvafiq dövlət siyasətini həyata keçirmək məqsədi ilə 
müstəqil və modern xarici iqtisadi qurumların, o cümlədən Dövlət Gömrük Komitəsinin yaradılması 
ölkədə  dönmədən həyata keçirilən bazar iqtisadiyyatı mexanizminin formalaĢdırılmasına yönəldilmiĢ 
köklü islahatların tərkib hissəsi və mühüm istiqamətlərindən biri olmuĢdur. 

Məhz xarici iqtisadi əlaqələr sisteminin normal və dinamik fəaliyyətinin təĢkilində ölkənin 

iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasında gömrük mexanizminin rolu olduqca böyükdür. Təsadüfi 
deyildir ki,ölkədə aparılan islahatların ilkin mərhələsində Azərbaycan dövləti gömrük orqanları 
sisteminin və müstəqil gömrük siyasətinin formalaĢmasına xüsusi diqqət verirdi. Çoxsaylı qanun və 
hökumət qərarları ilə idarə olunan gömrük orqanlarının fəaliyyəti 1997-ci ildə Milli Məclis tərəfindən 

qəbul edilmiĢ Gömrük Məcəlləsi ilə tənzimlənməyə baĢlandı. Həmin məcəllə respublikamızda 
gömrük iĢinin təĢkilinin dünya standartlarına yaxınlaĢması yolunda ciddi addım oldu. 

Azərbaycan dövləti iqtisadi inkiĢaf strategiyasına uğun olaraq daxili və xarici siyasətin tərkib 

hissəsi kimi uğurlu gömrük siyasətini həyata keçirir. Ölkəmizin gömrük siyasəti gömrük sahəsində 
beynəlxalq əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsinə yönəldilmiĢdir. Respublikamızda gömrük iĢi hamılıqla 

qəbul edilmiĢ beynəlxalq norma və təcrübə ilə uyğunldaĢdırma və eyniləĢdirmə istiqamətində inkiĢaf 
etdirilir. 

Müasir dövrdə iqtisadi qloballaĢmanın vüsət aldığı bir Ģəraitdə Azərbaycanın iqtisadi inkiĢafı, 
onun suverenliyinin təmin edilməsi ölkədə aparılan gömrük siyasəti ilə bilavasitə bağlıdır. Məhz 
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gömrük xidməti ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin keĢiyində duran və nəticə etibarı ilə onun 

suverenliyinin qorunmasında fəal iĢtirak edən etibarlı qüvvədir. Ümumiyyətlə bazar iqtisadiyyatı 
Ģəraitində milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, o cümlədən daxili bazarın xarici 

təhlükələrdən qorunması, yerli istehsalın müdafiə edilməsi dövlətin həyata keçirdiyi zəruri 

tədbirlərdəndir. 

Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsindən və müstəqil gömrük 

xidmətinin yaranmasının ötən 25 il ərzində Azərbaycan Respublikasının gömrük sistemi xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən edilən siyasətə uyğun olaraq formalaĢmıĢ və 
onun layiqli davamçısı möhtərəm Prezidentimiz Ġlham Əliyev cənabları tərəfindən həyata keçirilən 

məqsədyönlü dövlət siyasəti nəticəsində inkiĢaf etmiĢ gömrük sisteminin yenidən qurulması 
istiqamətində mühüm iĢlər görülmüĢdür. 

Təsadüfi deyildir ki, ölkənin milli təhlükəsizlik və onun mühüm tərkib hissəsi olan iqtisadi 

təhlükəsizlik konsepsiyası Prezident Ġlham Əliyevin imzaladığı 23 may 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə 
təsdiq edilmiĢdir. Həmin konsepsiyada iqtisadi təhlükəsizlik problemləri əhatəli olmaqla ölkəmizdə 
bazar iqtisadiyyatının inkiĢafı, onun iqtisadi və hüquqi əsaslarının təkmilləĢdirilməsi, iqtisadi 

sabitliyin təmin olunması məqsədilə daxili və xarici sərmayələr üçün əlveriĢli Ģəraitin yaradılması, 
davamlı iqtisadi inkiĢaf, ətraf mühitin qorunması, tədris, elmi və texnoloji potensialın artılırması yolu 

ilə Azərbaycan xalqının gələcək inkiĢafının təmin edilməsi kimi taleyüklü problemlərin həll edilməsi  

Azərbaycan dövləti qarĢısında bir vəzifə kimi qoyulur. Burada iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi 

məhz gömrük orqanlarının reallaĢdırmalı olduğu mühüm istiqamət kimi müəyyənləĢdirilmiĢdir. 
Hazırda respublikamızın uzaq və yaxın xarici ölkələrlə əlveriĢli inteqrasiya əlaqələrinin 

saxlanılması ilə yanaĢı, daxili bazarın xarici rəqabətdən qorunması əsas vəzifələrdən biridir ki, bu isə 
idxal və ixrac əməliyyatlarında milli mənafelərə xidmət edən və ilk növbədə, milli istehsalın müdafiə 
olunmasını təmin edən səmərəli və çevik gömrük siyasətinin həyata keçirilməsi ilə mümkündür. 
Bunsuz daxili iqtisadi proseslərdə tamlıq təĢkil edən milli iqtisadi mənafelərin formalaĢdırılması 
mümkün deyildir. Bu baxımdan gömrük orqanları, ölkəmizin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin edərkən, 

yəni daxili bazarı xarici rəqabətdən qoruyarkən baĢlıca olaraq proteksionist tədbirləri həyata keçirirlər 
ki, bu da əsasən milli iqtisadiyyatı mənfi təsirlərdən qorumağa istiqamətlənmiĢdir. Proteksionist 

gömrük siyasəti yerli istehsalın inkiĢafı üçün daha əlveriĢli Ģəraitin yaradılmasına istiqamətlənmiĢ və 
onun əsas məqsədləri idxal edilən mallara yüksək gömrük ödəniĢlərinin tətbiqi yolu ilə onların daxili 

bazara gəlməsinin qarĢısını almaqla, milli  sahibkarların rəqabət qabiliyyətini artırmaqdır. 
Gömrük orqanları, ölkəmizin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi zamanı idxal-ixrac 

əməliyyatlarının tənzimlənməsini yerinə yetirilər ki, bu da iqtisadi maraqlarla yanaĢı, sosial 

mənafelər, daxili resursların iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Ġdxal-ixrac siyasətinin formalaĢması, ölkənin gömrük siyasətini, idxal və ixracın 

tənzimləməsində gömrük orqanlarının vəzifələrini və mexanizmlərini müəyyən edir. Bu isə öz 
növbəsində daxili bazarın qorunmasında elmi əsaslara söykənən, səmərəliliyi ilə seçilən gömrük 

ödəniĢləri ilə həyata keçirilir. 
Daxili bazarın qorunmasına gömrük ödəniĢləri xarici iqtisadi fəaliyyətin vacib iqtisadi 

tənzimləyicisidir. Gömrük  ödəniĢlərinin köməkliyi ilə müvafiq malın idxal və ixracı stimullaĢdırıla 

və məhdudlaĢdıra, daxili istehlakçılarla onların xarici rəqibləri arasında bərabər iqtisadi Ģərait yarada, 

xarici iqtisadi əlaqələr sahəsində müəyyən iqtisadi, elmi, texniki, ekoloji, valyuta-maliyyə siyasəti 
həyata keçirilə bilər. Eyni zamanda xarici iqtisadi əlaqə subyektlərinin fəaliyyəti ümumdövlət, milli 

iqtisadi maraqlar istiqamətinə yönəldilə bilər. 
Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin qorunması prosesində daxili bazarı o dərəcə müdafiə etmək 
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lazımdır ki,: 

- birincisi, vahid dinamik və səmərəli təsərrüfat orqanizminə malik zəruri bəzi struktur 

əmələgətirici olan müəssisə və sahələrin qorunub saxlanılması  yaxud yaradılması gərəkli olsun; 

- ikincisi, iqtisadiyyatın strukturunun yaxĢılaĢdırılmasına xidmət edə bilsin. 

Gömrük ödəniĢləri həmçinin idxalın əmtəə strukturunu formalaĢdırır,  ölkənin idxal və ixrac 

nisbətini optimalaĢdırmağa kömək edir. 

Bununla yanaĢı, gömrük orqanları ölkədə gömrük hüquq pozuntularına qarĢı mübarizə 
istiqamətində, o cümlədən qaçaqmalçılıq kimi ictimai təhlükəli qanun pozuntularına qarĢı sistemli 

Ģəkildə mübarizə məqsədilə əsaslı tədbirlər həyata keçirirlər. 
Ümumiyyətlə, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinə istiqamətlənmiĢ çevik gömrük siyasəti bazar 

münasibətlərinin formalaĢması Ģəraitində iqtisadi və sosial dəyiĢikliklərin dinamikliyini təmin etmək 

məqsədilə, xarici və daxili iqtisadi maraqların həyata keçirilməsinə yönəldilmiĢ geniĢ miqyaslı 
hüquqi, iqtisadi və təĢkilati tədbirlər sistemini əhatə edir. 

Ölkədə aparılan iqtisadi təhlükəsizlik son nəticədə rəqabətin stimullaĢdırılmasına ixracın təĢviq 

edilməsinə, investisiyaların cəlb edilməsinə əlveriĢli Ģəraitin yaradılmasına və ölkə iqtisadiyyatının 

dünya iqtisadi sisteminə səmərəli inteqrasiya olunmasını təmin edir ki, bu da gömrük orqanlarının 

həyata keçirdikləri gömrük nəzarəti vasitəsilə reallaĢdırılır. 
Respublikamızın iqtisadi təhlükəsizliyinin qorunmasında mühüm rola və çoxsaylı funksiyalara 

malik olan gömrük orqanları qarĢıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün müxtəlif nəzarət vasitələri və 
üsullarından, həmçinin beynəlxalq təcrübədən istifadə edirlər. 

Bütün bunlar nəzərə alınmaqda yarandığı 25 ildə Azərbaycanda uğurlu gömrük siyasətinin təməli 
qoyulmuĢ, gömrük iĢinin təkmilləĢdirilməsi, gömrük orqanlarının maddi-texniki və normativ-hüquqi 
bazasının möhkəmləndirilməsi, ümümdünya gömrük sisteminə inteqrasiyası istiqamətində uğurlu 

addımlar atılmıĢdır. Bu müddət ərzində Azərbaycanın gömrük xidməti ölkənin iqtisadi maraqlarını və 
təhlükəsizliyini qoruyan çoxfunksiyalı bir kompleksə çevrilib. Bununla belə, gömrük iĢi ölkədə və 
dünyada gedən ictimai-siyasi, iqtisadi-sosial proseslərə adekvat olaraq öz iĢini müasir tələblər 
səviyyəsində quraraq daim təkmilləĢən bir sistemə çevrilmiĢdir. 

Ölkəmizin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə yanaĢı gömrük orqanlarının mühüm 

vəzifələrindən biri də  fiksal funksiyanın – gömrük vergi və rüsumları üzrə proqnozun yerinə 
yetirilməsidir. Bildiyimiz kimi, son dövr Azərbaycanda mövcud olan siyasi sabitlik, həyata keçirilən 

iqtisadi islahatlar öz bəhrəsini verir. Dünyada baĢ verən iqtisadi sarsıntılar, neft məhsullarının dünya 
bazarında qiymətində azalmalara baxmayaraq, respublikamızın makroiqtisadi göstəriciləri yüksələn 

xətlə artır. Nəticədə dövlət büdcəsinin ölkə üzrə artım tempi dünya üzrə orta göstəricisini qabaqlayır. 
Büdcə gəlirlərinin formalaĢmasında da gömrük orqanları mühüm rol oynayır. Onu qeyd edək ki, 

büdcə gəlirlərində gömrük vergi və rüsumlarının xüsusi çəkisi azalsa da, məbləği ilbəil artır. Bir 

sözlə, büdcə daxilolmalarında, yəni vergi növlərində və strukturda dəyiĢikliklər aparılmadan maliyyə 

intizamı və qaçaqmalçılığa qarĢı mübarizənin gücləndirilməsi, ümumiyyətlə, gömrük nəzarətinin 

daha effektiv təĢkili və digər sahələrdə görülən tədbirlər nəticəsində DGK hər il olduğu kimi, ötən 

ildə də proqnozu artıqlaması ilə yerinə yetirmiĢdir. Belə ki, 2016-cı ilin yekununa olan məlumata 

görə DGK 2016-cı il üçün nəzərdə tutulan 1 milyard 810,0 milyon manat illik büdcə proqnozuna 

qarĢı 2 milyard 229, 66 milyon manat gömrük vergi və rüsumunu toplayaraq proqnoza 139,9% əməl 
etmiĢdir. Bu isə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 637,8 milyon manat və ya 40,1 % artın deməkdir. 

Bütövlükdə gömrük orqanlarının fəaliyyəti onun proteksionist və fiksal siyasətin uzlaĢdırılmıĢ 
formada həyata keçirilməsinə istiqamətlənmiĢdir. Bu isə ölkə iqtisadiyyatının davamlı və dayanıqlı 
inkiĢafını təmin etməyə imkan verir. 
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Bir daha qeyd etmək istərdim ki, müasir dövrdə müstəqil Azərbaycanın iqtisadi inkiĢafı, onun 

suverenliyinin təmin edilməsi, ölkədə aparılan gömrük siyasəti ilə bilavasitə bağlıdır. Bütün bunlar 

nəzərə alınmaqla Azərbaycanda uğurlu gömrük siyasətinin təməli qoyulmuĢ, gömrük iĢinin 

təkmilləĢdirilməsi, gömrük orqanlarını maddi-texniki və normativ-hüquqi bazasının 

möhkəmləndirilməsi, dünya gömrük sisteminə inteqrasiya istiqamətində uğurlu addımlar atılmıĢdır. 
Son dövrlər ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatlara uyğun olaraq gömrük orqanları iĢinin daha 

səmərəli təĢkili, müasir texnologiyaların tətbiqi, gömrük əməkdaĢlarının potensialının 

gücləndirilməsi, sərhəd-buraxılıĢ məntəqələrində infrastrukturun müasir tələblər səviyyəsində 
qurulması siyasəti uğurla davam etdirilir ki, bu da ölkə rəhbərliyinin gömrük iĢinin inkiĢaf etdirilməsi 

sahəsində xüsusi xidmətləri ilə bağlıdır. 
Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin və daxili bazarının qorunmasında, beynəlxalq iqtisadi-ticarət 

əlaqələrinin geniĢləndirilməsində müstəsna rol oynayan gömrük sisteminin inkiĢafına dair müvafiq 

Dövlət Proqramlarının qəbul edilməsi, Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin buraxılıĢ 
məntəqələrindən keçirilən mal və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında «bir pəncərə» prinsipinin 

tətbiqi ölkədə gömrük sisteminin inkiĢafında, müasir qlobal çağırıĢlara cavab verən modern gömrük 

nəzarətinin formalaĢmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edən tədbirlərdəndir. 

Bu gün müstəqil Azərbaycan dövləti beynəlxalq münasibətlər məkanında mövqelərini 

möhkəmləndirir. Bu strateji kursu öz fəaliyyətində  rəhbər tutan Azərbaycan Respublikasının gömrük 

orqanları gömrük iĢi sahəsində beynəlxalq miqyasda əməkdaĢlığın möhkəmləndirilməsində və inkiĢaf 
etdirilməsində var qüvvəsi ilə çalıĢır. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan gömrük xidməti dünya gömrük ailəsində özünəməxsus layiqli bir 

tutmuĢ və aidiyyəti beynəlxalq qurumlarla əməkdaĢlıq əlaqələrini daim inkiĢaf etdirir. Bu gün Heydər 
Əliyev yolunun layiqli davamçısı cənab Ġlham Əliyev Azərbaycan gömrüyünün öz ənənələrini 

qoruyub saxlaması və daha da təkmilləĢdirməsi iĢini daim diqqət mərkəzində saxlayır. Gömrük 

orqanlarının fəaliyyəti ölkə rəhbərliyi tərəfindən qiymətləndirilir və  gömrükçülər daim diqqət və 
qayğı ilə əhatə olunur. 
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 BEYNƏLXALQ ĠQTĠSADĠ ĠNTEQRASĠYANIN MAHĠYYƏTĠ, 
ONUN FORMALAġMASININ ƏSASLARI VƏ FORMALARI 

 

   Dünya ölkələri təbii, maddi, iqtisadi ehtiyatlarına görə bir-birindən olduqca fərqlənirlər. 
Bununla yanaşı coğrafi mövqeyinə , təbii-iqlim şərtlərinə , əmək ehtiyatlarına görə bir-birini 

təkrarlamırlar. Dünyanın hər bir ölkəsində iqtisadi potensial müxtəlifdir və bu fərq daim nəzərə 
çarpacaq şəkildə inkişaf edir.  

Dünya iqtisadiyyatının subyekti kimi ayrı-ayrı dövlətlərdə ərazi və beynəlxalq əmək bölgüsü 
obyektiv zərurət kimi istehsal-təsərrüfat fəaliyyətini bir-birindən nə qədər ayrı təcridləşdirsə də, 
onların qarşılıqlı asılılığını bir o qədər gücləndirir.  

Bu baxımdan dünya ölkələrinin müstəqil milli iqtisadiyyatlarının iqtisadi inteqrasiyasının 
öyrənilməsi zərurəti meydana çıxır. Belə ki, müasir dövrdə dövlətlərarası münasibətlərdə beynəlxalq 
iqtisadi inteqrasiya mühüm rola malikdir. İnteqrasiyanın başlıca rola malik olması ilə əlaqədar 
olaraq dünya ölkələri və onların yaratdığı yerli, regional və beynəlxalq səviyyəli təçkilatlar haqqında 
iqtisadi biliklərin öyrənilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Digər tərəfdən də milli iqtisadi sistemlərin dünya təsərrüfüt sisteminə qovuşması onun dünya 
iqtisadiyyatına inteqrasiyasının ayrılmaz tərkib hissəsi kimi fəaliyyət göstərməsini tələb edir. Bu 
baxımdan isə dünya iqtisadiyyatı inteqrasiyasının müasir problemlərinin öyrənilməsinə böyük ehtiyac 
vardır.  

Açar sözlər: iqtisadi inteqrasiya, beynəlmiləlləşmə,milli iqtisadiyyat,dünya təsərrüfatı 
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INTERNATĠONAL ECONOMĠC ĠNTEGRATĠON, ĠTS REASONS AND FORMS THE 
ESSENCE OF FORMATĠON 

 

The countries of the world differ greatly from their natural, material and economic resources. 

However, they do not repeat each other according to geographical location, natural climatic condi-

tions and labor resources. In every country of the world, economic potential is diverse, and this dif-

ference is constantly evolving considerably. 

Separate states, such as the subject of world economy, differ as much as separation of production 

and economic activity as an objective necessitating the division of the territorial and international 

labor, but to a greater extent their mutual dependence. 

From this point of view, it is necessary to study the economic integration of independent national 

economies of the world. International economic integration plays an important role in interstate rela-

tions in modern times. In view of the key role of integration, studying economic knowledge about the 
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countries of the world and the local, regional and international organizations created by them is of 

great importance. 

On the other hand, the reintegration of national economic systems to the world economic system 

requires its functioning as an integral part of the integration into the global economy. From this point 

of view, there is a great need for studying the contemporary problems of world economy integration. 

Key words: economic integration, internationalization, national economy, world economy 
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Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya dövlətlərin siyasi və təsərrüfat sistemlərinin iqtisadi cəhətdən 
birləĢməsi olub, milli təsərrüfatlar arasında BƏB-in müxtəlif səviyyələrdə həyat keçrilməsidir.  

Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya əmtəə və xidmətlərin sərbəst hərəkəti, kapital və iĢ qüvvəsinin 
beynəlxalq hərəkəti, birgə iqtisadi, valyuta-maliyyə, elmi-texniki, sosial, xarici və hərbi siyasətin 
razılığı ilə həyata keçirilməsinə əsaslanır. Dünya dövlətləri iqtisadi inteqrasiya yolu ilə öz istehsal 
güclərini, istehsalın səmərəliyini və bütün bunların nəticəsində isə əhalinin rifahını yüksəltməyə səy 
göstərirlər. 

Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın ən mükəmməl forması ümumi bazardır. 
Ümumi bazar inteqrasiyanın mühüm mərhələsidir. 
Gömrük birliyinin təbii nəticəsi olaraq birliyə daxil olan ölkələr arasında istehsal amillərinin (iĢ 

qüvvəsi, kapital, sahibkarlıq) sərbəst hərəkəti təmin olunduqda bu ölkələr arasında «ümumi bazar» 
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yaradılmıĢ olur. 
II Dünya müharibəsindən sonra yaranmıĢ beynəlxalq inhisarlardan biri Avropa Ġqtisadi Birliyi və 

ya «Ümumi bazar»dır. «Ümumi bazar»ın yaradılması ilə ölkələr arasında qarĢılıqlı ticarət, iĢ 
qüvvəsinin hərəkəti və kapitalın yerləĢdirilməsi sahəsində mövcud olan maneələr aradan qaldırılır. 

Müasir Ģəraitdə Amerika kapitallarının Qərbi Avropanın «Ümumi bazar» ölkələrinə ixrac 
edilməsinə belə bir cəhət stimul yaradır ki, burada Amerika kapitalları ilə yaradılan müəssisələr 
«Ümumi bazar» ölkələrinin birindən digərinə gömrüksüz mal gətirmək üstünlüklərindən istifadə 
edirlər. 

Beynəlxaiq inteqrasiyanın ən ali forması iqtisadi və valyuta ittifaqıdır. 
Ġqtisadi inteqrasiya prosesi ilk növbədə təsərrüfat subyektlərinə (firmalara, idarələrə, təĢkilatlara, 

müəssisələrə və s. təsərrüfat subyektlərinə) imkan verir ki, bütün region miqyasında iqtisadi 
resurslardan (maliyyə, maddi, əmək) yeni texnologiya və texnikadan istifadə etməklə iqtisadi 
inteqrasiyaya daxil olan dövlətlərin bazarlarının tələbatını ödəmək üçün məhsul istehsalını həyata 
keçirsinlər. 

Ġkincisi isə region miqyasında ölkələrin iqtisadi inkiĢaf səviyyələrinin bir-birinə yaxınlaĢması, 
yaranmıĢ sosial problemlərin birgə həlli, əhalinin məĢğuliyyəti, sosial təminatı və səhiyyənin gələcək 
inkiĢafı təmin edilsin. 

Valyuta ittifaqı isə müəyyən ölkələrin bir ittifaqda birləĢməsidir. Buna misal olaraq, 1979-cu 

ildən fəaliyyət göstərən Avropa valyuta sistemini göstərmək olar. Bu ittifaq yaradılarkən ilk növbədə 
ittifaq daxilində valyutanın sabitliyi, iqtisadi inkiĢafını təmin edilməsi, beynəlxalq valyuta, valyuta 
sisteminə tənzimləĢdirici təsir göstərməyi qarĢısına məqsəd qoymuĢdur. 

Avropa valyuta sistemi ilk illər kollektiv valyuta olan «EKYU»-dan uzun müddət istifadə 
etmiĢlər. 80-ci illərdə Avropa valyuta sistemi böhran keçirdi və 90-cı illərdə bu böhran daha da 
dərinləĢdi.  

Ġqtisadi inteqrasiya prosesi bir sıra amillərlə: təsərrüfat həyatının qloballaĢdırılması; beynəlxalq 
əmək bölgüsünün dərinləĢməsi; ümumdünya elmi-texniki inqilab və milli iqtisadiyyatının 
sərbəstliyinin artması ilə bağlıdır. 

Bütün bu amillər isə bir-biri ilə sıx əlaqədardır. 
XX əsrin ikinci yarısında dünya təsərrüfatında lider dövlətlər meydana gəldi ki, onların da 

ətrafında iqtisadi inkiĢafın sürətli inkiĢaf zonaları yarandı. Bu, Avropa Ġttifaqı, ABġ və Yaponiyadır. 
Bu ölkələr elm tutumlu məhsulların istehsalı və ixracı ilə məĢğul olan ölkələrdir. Bunlardan baĢqa, 
elektron texnikası istehsal edən Çin və Cənubi-ġərqi Asiyanın sənaye ölkələrini (Cənubi Koreya, 
Tayvan, Sinqapur, Honkonq, Tailand, Malayziya, Ġndoneziya) göstərmək olar. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və ixracı üzrə Yeni Zelandiya, Yunanıstan, Hollandiya, 
Braziliya və Finlandiyanı göstərmək olar. Bu ölkələrdən baĢqa, dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələrindən 
ABġ və Böyük Britaniya da kənd təsərrüfatı məhsullarını ixrac edir. 

Dünyanın bir sıra inkiĢaf etməkdə olan ölkələri isə (OPEK) neft istehsalı və ixracı ilə məĢğul 
olurlar. 

Ġnteqrasiya prosesinin stimullaĢdırılmasında əsas amillərdən biri milli iqtisadiyyatın 
sərbəstliyinin (açıqlığı) artması və onun bazar prinsipləri ilə inkiĢaf etməsidir. 

Ġqtisadi inteqrasiya təsərrüfat fəaliyyətlərinin beynəlmiləlləĢməsi prosesi olmaqla ölkələr arasında 
əmək bölgüsünü dərinləĢdirir, istehsalın inkiĢafına və səmərəliyinin artmasına Ģərait yaradır. Əmək 
bölgüsünün çox yüksək səviyyədə olması Qərbi Avropada və Amerikada regional iqtisadi 

inteqrasiyanın geniĢ vüsət almasma səbəb olmuĢdur. Ġqtisadi inteqrasiya Afrika və Latın Amerikası 
ölkələrində, nisbətən güclü formada islam təĢkilatına daxil olan ölkələr arasında da getməkdədir. 
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Ġqtisadi inteqrasiyanın nümunələrindən biri Cənubi Asiyanın Regional ƏməkdaĢlıq 
Assosiasiyasıdır (SAARK). Bu Cənubi Asiya ölkələrinin çoxcəhətli əməkdaĢlığına yardım göstərən 
beynəlxalq təĢkilatdır. ĠĢtirakçıları: BanqladeĢ, Hindistan, Nepal, Pakistan və ġri-Lankadır. Bu birlik 
1985-ci ildə yaranmıĢdır. ĠĢçi orqanı olan katiblik Katmandu Ģəhərində (Nepal) yerləĢir. 

Bundan baĢqa, dünyanın xammal istehsal edən ölkələrinin assosiasiyası da fəaliyyət göstərir. 
Bu assosiasiya dünya bazarlarına kollektiv surətdə təsir göstərilməsinin geniĢ yayılmıĢ 

formasıdır. Assosiasiyanın üzvü olan ölkələr müəyyən xammalın, məsələn, neft, civə, mis, dəmir 
filizi, qəhvə və s. istehsalı və satıĢı sahəsində təsərrüfat fəaliyyətlərini əlaqələndirirlər. Hazırda 
dünyada 20-dən çox belə assosiasiya vardır. Assosiasiyaların yaradılması təbii ehtiyatlar üzərində 
milli nəzarəti gücləndirməyə, ölkələrin beynəlxalq iqtisadi əlaqələrində bərabərhüquqlu olmağa Ģərait 
yaradır. 

Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyaya əyani misal olaraq ġimali Amerikanın ərazisini əhatə edən və 
sərbəst ticarət üzrə razılıq əsasında yaradılmıĢ birlik, NAFTA fəaliyyət göstərir. Bu birliyə ABġ, 
Kanada və Meksika daxildir (1994-cü il).  

NAFTA çərçivəsində tarif üzrə olan maneələr, idxal-ixrac üzrə rüsumlar aradan götürülür və 
ticarətin, əmtəələrin, xidmətlərin, kapitalların və iĢ qüvvəsinin sərbəst hərəkəti üçün Ģərait yaradılır. 

Son illərdə yaradılmıĢ qruplaĢmalardan biri KeçmiĢ SSRĠ-nin ərazisində MDB Ģəklində təĢkil 
edilmiĢ inteqrasiyadır. MDB-yə daxil olan ölkələr iqtisadi əməkdaĢlıq sistemində vahid energetika, 

nəqliyyat, telekommunikasiya və s. əlaqələrin yaradılmasının qarĢılarına məqsəd qoymuĢlar. 
Belə bir faktı göstərmək lazımdır ki, bu birliyə daxil olan ölkələrin iqtisadiyyatı bir-biri ilə sıx 

bağlıdır. Məsələn, bu dövlətlərin təsərrüfat əlaqələrinin 3/4 hissəsi təkcə Rusiya dövlətinin payına 
düĢür. Bu cür inteqrasiyanın olmasının əsas səbəbi keçmiĢdə mövcud olmuĢ istehsal əlaqələri, 
istehsal və sosial infrastrukturun yaranması, vahid elmi-tədqiqat sferası və informasiya sisteminin 
formalaĢmasıdır.  

Dünya iqtisadi inteqrasiya prosesində iki meyl özünü göstərir:  
1. beynəlxalq yaxınlaĢma;   2. regional yaxınlaĢma.  
Beynəlxalq miqyasda yaxınlaĢma dünya ticarətində tətbiq edilən tarif və qeyri-tarif 

məhdudlaĢdırmalarının (TTBS, ÜTT) vasitəsilə aradan qaldırılması yolu ilə həyata keçirilir. Regional 
yaxınlaĢma zamanı isə regional iqtisadi birliklər yaradılmaqla üzv ölkələrin xarici iqtisadi əlaqələri və 
ümumiyyətlə, iqtisadi siyasəti uyğunlaĢdırılır. Bu ölkələrin iqtisadi və siyasi məsələləri bir-birilə 
uzlaĢdırılır. 

Beynəlxalq inteqrasiyanın formalarından azad ticarət zonası, gömrük ittifaqı, ödəmə ittifaqı, 
ümumi bazar, iqtisadi və valyuta ittifaqını göstərmək olar. 

Ġqtisadi inteqrasiyanın ən sadə forması azad ticarət zonasıdır. Azad ticarət zonasında qarĢılıqlı 
ticarətdə gömrük rüsumları və kəmiyyət məhdudiyyətləri ləğv edilir. Burada hər bir dövlət üçüncü bir 
ölkəyə münasibətdə müstəqil ticarət siyasəti yeridir, bu zonaya daxil olan ölkələrdən əmtəə və 
xidmətlər yerlərini sərbəst dəyiĢə bilməz. Buna misal olaraq, Avropa Azad Ticarət Assosiasiyasını 
(AATA) göstərmək olar. Bu məhəlli iqtisadi qruplaĢması 1960-cı ildə Stokholm Konvensiyası 
əsasında yaradılmıĢdır. AATA-nın əsasını azad ticarət zonası təĢkil edir. 

Bundan baĢqa, Latın Amerikası Azad Ticarət Zonası (1961) və ġimali Amerika Sərbəst Ticarət 
Assosiasiyası (NAFTA-1994) fəaliyyət göstərir. 

Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın formalarından biri gömrük ittifaqıdır. Bu zaman müqavilə 
əsasında iki və daha çox ölkə vahid gömrük ərazisi yaradır və həmin məqsədlə vahid xarici gömrük 
tarifini müəyyənləĢdirir, vahid gömrük idarəsi fəaliyyət göstərir. Gömrük Ġttifaqları qeyri-məhdud və 
natamam olur. 
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Ġlk gömrük birliyi 1883-cü ildə Prussiyada tətbiq edilən Alman Gömrük Birliyidir. Belçika, 
Hollandiya və Luksemburq 1944-cü ildə gömrük birliyi yaradılması haqqında saziĢ bağladılar. Həmin 
birlik 1948-ci ildə fəaliyyətə baĢladı. 

Gömrük ittifaqı ödəmə ittifaqı ilə tamamlanır, valyuta əməliyyatlarında hesablaĢmaların çevrilən 
valyuta ilə aparılmasına xidmət edir. 

Ümumiyyətlə, beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın 3 müxtəlif forması vardır: 
1. Azad ticarət zonaları; 2. Gömrük ittifaqları; 3. Vahid bazar və iqtisadi birlik 

1. Azad ticarət zonaları. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın inkiĢafında məntiqi və xronoloji 
mərhələ azad ticarət zonası hesab olunur. Müasir anlamda bu imtiyazlı zona daxilində, əmtələrlə 
beynəlxalq ticarət kömrük və kəmiyyət məhdudiyyətlərindən azaddır. Adətən müvafiq zona haqqında 
konkret razılaĢmada bir neçə il ərzində sənaye məhsullarının sərbəst ticarət zonasını yaradarkən 
qarĢılıqlı surətdə gömrük rüsumlarının və digər qeyri-tarif məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması 
nəzərdə tutulur. Kənd təsərrüfatı məhsularının liberallaĢdırılması məhdud xarakter daĢımaqla gömrük 
nomenkulaturasında bir neçə bəndi əhatə edir. Azad iqtisadi zonaların yaradılmasında yaxınlaĢmanı 
ləngidən, lakin dağıdıcı xarakter daĢımayan bir sıra höqsanlar da aĢkar olunmuĢdur. Azad ticarət 
zonasının yaradılması daxili bazarda rəqabəti gücləndirir ki, bu da heç də həmiĢə milli sənaye 
məhsulunun texniki səviyyəsinin və keyfiyyətinin yüksəlməsinə yaxĢı təsir göstərmir. Azad ticarət 
zonasının son məqsədi üzv ölkələr arasında kömrük tariflərisiz ticarəti təmin etməkdir. 

2. Gömrük ittifaqları. Beynəlxalq iqtisadi intqrasiyanın sonrakı pilləsi gömrük ittifaqıdır. Bunu 
bir vəya bir neĢə dövlətin öz aralarında ticarətdə kömrük rüsümlarını ləğv etmək haqqında razılaĢması 
kimi, kollektiv proteksionizm kimi müəyyənləĢdirmək olar. QATT-ın XĠS maddəsinə uyğun olaraq 
gömrük ittifaqı bir neçə gömrük ərazilərinin biri ilə əvəz olunması olub bütün gömrük rüsumlarını 
tam ittifaq daxilində ləğv edərək, ittifaq xaricində vahid gömrük tariflərinin tətbiq edilməsidir. Bir 
sıra nəĢrlərdə azad ticarət zonasına və kömrük ittifaqlarına dəqiq olmayan təriflər verilir. Bunlar 

arasında əsas fərq kimi azad ticarət zonalarında kömrük tariflərinin tədricən azaldılması və qeyri tarif 
manelərinin aradan götürülməsi və s götürülür. Kömrük ittifaqında isə kömrüksüz ticarət üzv ölkələr 
arasında mövcuddur, kənar ölkələrə isə vahid kömrük tarifləri tətbiq olunur. Kömrük ittifaqı daxil-
ində iĢtirakçı dövlətlərin istehsal və istehlakının quruluĢunda ciddi dəyiĢikliklər baĢ verir. Vahid xari-
ci ticarət siyasətini yeridilməsi (proteksionist tədbirlər və s.) nəticəsində ölkələr arasında əmtəə axın-

ları tənzim olunur. Nəticə də ehtiyatların, istehsalın və istelakın, hərəkət istiqamətlərində dəyiĢiklik 
üçün təkan əmələ gəlir. Bir sıra qərb mütəxəsislərinin fikrincə kömrük ittifaqı daxilində ―müqayisəli 
üstünlük nəzəriyyəsinə uyğun olaraq istehsalda müvafiq rasionallıq əmələ gəlir. Gömrük Ġttifaqlarının 
fəaliyyət göstərməsi inteqrasiya proseslərinin idarə edilməsinə yanaĢmada dəyiĢiklik etməyi tələb 
edir. Qeyd edilmiĢdir ki, Azad Ticarət Zonasının yaradılması daimi fəaliyyət göstərən idarəetmə or-

qanının mövcudluğunu nəzərdə tutmur. Gömrük Ġttifaqlarında isə tənzimləyici institutların mövcud-

luğu zərurətə çevrilir.  
3. Vahid bazar və iqtisadi birlik. Beynəlxalq inteqrasiyanın daha yüksək pilləsi vahid bazardır. 

Hal hazırda inteqrasiyanın inkiĢafında bu mərhələ ancaq Avropa Birliyində formalaĢmıĢdır ki, onun 
da təcrübəsi əsasında praktiki nəticələr çıxarılır və qiymətləndirilmələr aparılır. Yəqin ki, gələcək 
perspektivlərdə belə digər inteqrasiya quruluĢlarının inkiĢafı nəticəsində bu qruplaĢmalara xas olan və 
AĠ təcrübəsindən fərqli olan yeni hallar meydana çixacaqdır.  

Gömrük ittifaqının vahid bazara inkiĢaf edərək keçməsinə həm iqtisadi amillər, həm də siyasi 
amillər səbəb olur. Prinspi etibarı ilə vahid bazarın qurulması vahid iqtisadi hüquqi informasiya 

məkanının yaradılması ilə tamamlanmalıdır ki, bu da həmin inteqrasiya qruplaĢmasının daha yüksək 
pilləsinə - iqtisadi birliyə keçməsinə təkan verməlidir.  
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    Dünya birliyinin və eləcədə vahid təsərrüfat sisteminin mövcud olması qlobal problemləri daha 

da artırmıĢdır. Bütün bu problemlər milli deyil, yalnız beynəlxalq miqyasda tənzimləmə siyasəti 
həyata keçirilməlidir. Beynəlxalq inteqrasiya milli çərçivədən üstün olan və daim fəaliyyət həyata 
keçirən qrumların, təĢkilatların, proqramaların, layihələrin və mexanizimlərin biri də beynəlxalq 
təĢkilatların yaradılmasıdır. Beynəlxalq təĢkilatların yaranmasının əsas səbəbi dünya təsərrüfat sis-

teminə təsir edən problemləri həll edib ölkələr arasında normal ticarət münasibətlərinin qurulmasına 
yardım etməkdən ibarətdir. Bir sıra təĢkilatlar bu problemlərin həllinə yardım edib və bundan sonra 
da etməkdir.  

Qlobal maliyyə-iqtisadi böhran nəticəsində dünyanın aparıcı ölkələrində baĢ vermiĢ kəskin siyasi 
və iqtisadi vəziyyətətə baxmayaraq, Azərbaycanda makroiqtisadi sabitlik, iqtisadi artım, yoxsulluq 
səviyyəsinin azalması və əhalinin maddi rifah halının yüksəlməsi 2009-cu ildə də davam etmiĢdir. 
Eyni zamanda, Azərbaycan 2009-cu ildə iqtisadiyyatın real artım tempinə görə (iqtisadiyyatın inkiĢaf 
sürətinə görə) Cənubi Qafqaz regionunun ölkələri arasında lider olmaqla yanaĢı, müvafiq göstərici 
üzrə dünya miqyasında da yüksək yerdə qərarlaĢmıĢdır. Belə ki, ilin yekunlarına əsasən, 2009-cu ildə 
Ümumi Daxili Məhsulun (ÜDM) real artımı 2008-ci illə müqayisədə 9,3%, əhalinin hər nəfərinə 
düĢən ÜDM-ün real həcmi isə 7,9% təĢkil etmiĢdir. ÜDM-ün 64,1%-i iqtisadiyyatın istehsal, 28,3%-i 

xidmət sahələrinin payına düĢmüĢ və bu sahələrdə real artım müvafiq olaraq 10% və 9,1% təĢkil 
etmiĢdir. 2009-cu ildə neft-qaz sektorunda real artım 14,3%, qeyri-neft sektorunda isə 3,2% olmuĢ və 
eləcə də sənaye sektorunda real artım tempi 12,8%, nəqliyyatda 9,3%, rabitədə 13,1%, ticarətdə 9,9% 
təĢkil etmiĢdir.  

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, kənd təsərrüfatına dövlət tərəfindən xüsusi diqqətin yetirilməsi və bu 
sahədə həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində onun real artım tempi 2008-ci illə 
müqayisədə yüksələrək 3,5% təĢkil etmiĢdir.  

Ümumilikdə isə, 2004-2009-cu illərdə Azərbaycan Respublikasında ÜDM real ifadədə 2,8 dəfə 
artmıĢ və cari qiymətlərlə 43,0 milyard ABġ dollarına çatmıĢdır. AdambaĢına düĢən ÜDM-in həcmi 
2004-cü ilə nisbətən 2009-cu ildə real ifadədə 2,2 dəfə artaraq 4874,1 ABġ dolları təĢkil etmiĢdir. Bu 
dövrdə əhalinin pul gəlirləri real ifadədə 2,0 dəfə, adambaĢına düĢən gəlirlər isə 85%, orta aylıq əmək 
haqqı 3 dəfə, minimum pensiyanın məbləği 3,8 dəfə, minimum əmək haqqı 6,3 dəfə artmıĢdır.  

2004-2009-cu illərdə xarici ticarət dövriyyəsi 2,8 dəfə, o cümlədən, ixrac 3,9 dəfə, idxal 17 dəfə, 
qeyri-neft ixracı isə 2,4 dəfə artmıĢdır. 2009-cu ildə dövlət büdcəsinin həm gəlirləri, həm də xərcləri 
2004-cü ilə nisbətən 7 dəfə artmıĢ, ölkədə 2004-2009-cu illərdə 32886 yeni müəssisə yaradılmıĢ, 840 
minə yaxın yeni iĢ yeri açılmıĢdır. Həyata keçirilmiĢ məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində yoxsulluq 
səviyyəsi son beĢ ildə 4,1 dəfə azalaraq 44,7 faizdən 11 faizədək enmiĢdir.  

Biznes mühitinin daha da təkmilləĢdirilməsi, xüsusi iqtisadi zonaların, sənaye Ģəhərciklərinin, 
texnoparkların, biznes-inkubatorların yaradılması, məsləhət, informasiya təminatının, sahibkarlığa 
dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi və iĢgüzar əlaqələrin inkiĢaf etdirilməsi yolu ilə sahibkarlığın və re-

gionların inkiĢafı daha da sürətləndiriləcəkdir.  
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında və beynəlxalq iqtisadi təĢkilatlarla əməkdaĢlıq edən 

bütün ölkələrdə denokratiyanın bərqərar olmasında iqtisadi vəziyyətin yaxĢılaĢdırılmasında bazar 
iqtisadiyyatına keçidin tamamlanmasında, qanunvericiliyin Avropa standartları ilə sərmayə 
qoyuluĢlarının təmin olunmasının böyük təsiri olmuĢdur.  

Təbii ki, bu təsir özünü iqtisadi inkiĢafda da büruzə verəməkdədir. Növbəti illərin real praktikası 
bunu ardıcıl olaraq davam etdirməklə bir daha sübut edəcəkdir. 
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MƏDƏNĠ-MƏNƏVĠ DƏYƏRLƏR VƏ ONLARIN ĠNSAN  
KAPĠTALININ ĠNKĠġAFINDA ROLU 

 

İnsan kapitalının inkişafına təsir göstərən amillər içərisində mədəni-mənəvi dəyərlər xüsusi yer 
tutur. Təsadüfi deyildir ki, iqtisadi ədəbiyyatlarda mədəni insan kapitalı terminindən istifadə edilir. 
Məqalədə insan kapitalının inkişafında multikulturalizmin rolu nəzərdən keçirilir. Məqalədə ümum-

milli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda mədəni müxtəliflik və tolerantlıq şəraitinin yaradılmasında 
xüsusi rolu qeyd edilir ki, bu da ölkədə insan kapitalının keyfiyyətinin yüksəlməsinə gətirib çıxarır.  

Açar sözlər: insan kapitalı, mədəni kapital, mədəni-mənəvi dəyərlər, mədəni müxtəliflik.  
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CULTURAL AND MORAL VALUES AND THEIR ROLE IN  

THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL 

 

Among the factors influencing the development of human capital, a special place is occupied by 

cultural and moral values. It is no accident that in economic literature the term cultural human capi-

tal is used. The article examines the role of multiculturalism in the development of human capital. An 
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overview is given and differences of views on the definition of the category of multiculturalism are 

shown. The article highlights the special role of the national leader Heydar Aliyev in the formation of 

the environment of tolerance and cultural diversity in Azerbaijan, which leads to the improvement of 

the quality of human capital in the country. 

Keywords: human capital, cultural capital, cultural and moral values, cultural diversity. 

 

Fərdi insan kapitalının keyfiyyət parametrləri son nəticədə məcmu (milli) insan kapitalının 
keyfiyyətinə təsir göstərir. Bu kapitalın rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsi fərdin, müəssisənin və son 
nəticədə ölkənin insan kapitalının və beləliklə də, ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinin 
yüksəldilməsinə gətirib çıxarır. Bu baxımdan insan kapitalının formalaĢması və xüsusilə də inkiĢafına 
təsir göstərən amillər tədqiqat obyekti kimi maraq kəsb edir. 

Məlum olduğu kimi, müasir Ģəraitdə insan kapitalının strukturu müxtəlif səviyyələrdə və fərqli 
aspektlərdə nəzərdən keçirilir. Burada mədəni-mənəvi kapitala müasir fərdi insan kapitalının əsas 
struktur elementi kimi baxılır. Mədəni dəyərlər özlüyündə insan kapitalını ifadə etməsə də, bu 
kapitalın potensial təzahürü formasını təĢkil edir. [9, s.102] Ġnsan iqtisadi fəaliyyətində, gəlir əldə 
edilməsi prosesində öz mədəni potensialından istifadə etdiyi halda sadəcə insan kapitalı kimi deyil, 
mədəni insan kapitalı kimi çıxıĢ edir.  

Bu gün insan kapitalına təsir göstərən iqtisadi amillərlə yanaĢı, sosial-mədəni məsələlərə getdikcə 
daha çox diqqət yetirilməsi mədəni-mənəvi dəyərlərin insan kapitalının inkiĢafında rolunun artması 
ilə bağlıdır. Bu mənada multikulturalizm və onun fərqli aspektlərinin öyrənilməsi maraq kəsb edir. 

Hazırkı dövrdə ―multikulturalizm‖ anlayıĢının mahiyyətinə fərqli aspektlərdən baxılır. Bu 
aspektlərdən birincisi siyasi institutlar və bütövlükdə siyasətlə bağlıdır. Ġkinci aspekt multikulturaliz-

min cəmiyyətin bir hissəsi kimi qəbul edilməsinə əsaslanır. Burada ―multikulturalizm‖ empirik məna 
yükü daĢıyır. Üçüncü aspektdə isə bu anlayıĢ fəlsəfə elmi çərçivəsində Ģərh olunur. Odur ki, multikul-

turalizmə dəqiq tərif vermək asan deyil. Bununla belə, iqtisadi ədəbiyyatlarda ―multikulturalizm‖in 
mahiyyətinin açıqlanmasına çoxluğun yanaĢmasını əsas kimi qəbul etmək olar. Beləliklə, ―multikul-

turalizm‖ – müxtəlif ölkələrdə, millətlər arasında, onlardan heç birinə üstünlük verilməməkə, mədəni 
ənənələrin müxtəlifliyi kimi baĢa düĢülür. Zaman keçdikcə, mədəni plyuralizm baxımından multikul-

turalizmin öyrənilməsinə (tədqiqinə) maraq artır. Etnomədəniyyətlərdən heç birinin inkiĢafının 
məhdudlaĢdırılmaması Ģərti ilə bu kateqoriya bütün mədəniyyətlərə eyni zamanda Ģamil edilir. Qeyd 
etmək lazımdır ki, hazırda multikultural adlandırılan cəmiyyətlər əvvəllər çoxmilli və mədəni plyural-

izm fenomeni kimi qəbul olunurdu. 
Multikulturalizm ideyasının mahiyyəti müxtəliflik Ģəraitində vahidlik (tamlıq) kimi ifadə oluna 

bilər. Burada müxtəlif mədəniyyətlərin daçıyıcılarının vahid siyasi-ərazi çərçivəsində millət-dövlət 
kontekstində harmonik qarĢılıqlı təsiri nəzərdə tutulur. 

A.Borisovun fikrincə, multikulturalizm – ümummilli etnik dəyərlər üzərində formalaĢan ide-

ologiya və siyasət kimi qəbul edilməlidir. Çoxmədəniyyətlilik ifadəsinə sinonim kimi iĢlədilən bu an-

layıĢ mədəniyyəti ümummilli hərəkat kimi qəbul etmir. 
Praktikada multikulturalizm – mədəni müxtəlifliyin qeyd-Ģərtsiz qəbul edilməsi deyil, 

əksəriyyətin (çoxluğun) mədəniyyətini təmsil edən dövlətlə, azlıqlar arasında kompromisin forması 
kimi əks olunur. Bu azlıqlardan vətəndaĢı olduqları dövlətə loyal münasibət tələb olunur. Onlar ölk-

ənin tarixini, dilini və ənənələrini bilməli, müvafiq milli dövlət identikliyinə malik olmalıdırlar. Odur 
ki, multikulturalizmin əsas məqsədi istənilən vasitə ilə mədəni müxtəlifliyin qorunması deyil, vahid 
vətəndaĢlıq kimi millətin inteqrasiyası və formalaĢdırılmasından ibarətdir. 

Digər tərəfdən, cəmiyyət azlıqların nümayəndələrinə müsbət münasibət nümayiĢ etdirməli, öz in-



489 

 

stitutlarını onların sosio-mədəni təcrübələrinə uyğunlaĢdırmalıdırlar. BaĢqa sözlə, cəmiyyəti po-

limədəni subyekt kimi qəbul edilməsi ilə, multikulturalizm – dövlət birliyinin ideologiyası olaraq qal-
ır. [8, s. 34] 

Multikulturalizmin daha geniĢ tərifi amerikalı etnopolitoloq N.Qleyzer tərəfindən verilmiĢdir. 
Onun fukrincə, multikulturalizm – elə müxtəlif inkiĢaf prosesləridir ki, onların gediĢində vahid milli 
mədəniyyətə baxmayaraq bir çox mədəniyyətlər əks olunur. Lakin multikulturalizm həm də bu və ya 
digər ölkənin mədəni müxtəlifliyini təĢviq edir. Eyni zamanda, bu ideologiyaya uyğun olan 
çoxmillətli dövlətlərdə mədəni identikliyin qorunmasını ifadə edən praktikadır. 

Multikulturalizm liberalizmin bir qolu kimi də təqdim edilir. Bu yanaĢmaya görə, insanlar arasın-

da qeyri-bərabərlik yalnız o halda ədalətli hesab edilə bilər ki, seçim və fərdi fəaliyyətin nəticəsi ilə 
Ģərtlənsin. Ġnsanların hər hansı bir irqə mənsub olmaları onların özlərindən asılı olmadığı üçün, 
cəmiyyətin fərqli etnik qruplarının nümayəndələrinin sosial vəziyyətində qeyri-bərabərliyin mövcud-

luğu ədalətli deyil. [6, s.411] 
Multikulturalizm – diskriminasiyanın istənilən formalarının aradan qaldırılması, etnomədəni 

müxtəlifliyin qorunması və inkiĢafı üzrə tədbirlər kompleksidir. Bu zaman əksəriyyətin cəmiyyətdə 
dominantlıq edən mədəniyyət dəyərlərinin qəbul olunması Ģərtdir. [7, s. 136] 

Multikulturalizm həm də elmi konsepsiya kimi qəbul edilməklə, geniĢ əhatə dairəsinə malikdir. 
Mədəni müxtəlifliyi və ona münasibəti ifadə edən xüsusi yanaĢma kimi də istifadə edilə bilən mul-

tikulturalizm – öz tərkibinə görə etnomilli struktur baxımından cəmiyyətdə real mənzərəni əks etdirir. 
Eyni zamanda azlıqların sosiuma inteqrasiyası siyasəti və etnoslararası, mədəniyyətlərarası qarĢılıqlı 
təsirin idarə edilməsi strategiyası kimi də qəbul edilir. [4, s.38] 

Multikulturalizmin əsas prinsipi – mədəni həyatın müxtəlif formalarının bərabərhüquqlu Ģəkildə 
mövcudluğudur. BaĢqa sözlə, multikulturalizm – çoxmillətli dövlətdə mədəni identikliyin qorunması 
deməkdir. Bu zaman multikulturalizm siyasəti – həm passiv, həm də aktiv xarakter kəsb edir. birinci 
halda – mədəni müxtəlifliyə tolerant münasibət, ikinci halda isə bu müxtəlifliyin aktiv Ģəkildə 
dəstəklənməsi nəzərdə tutulur. Mahiyyət etibarı ilə multikultural cəmiyyətdə heç bir hakim 
mədəniyyətin mövcudluğu nəzərdə tutulmur. 

Fransada 1989-cu ildə tələbələrin mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsinin vacibliyi vurğulanmaqla, 
bir çox universitetlərdə bu günə qədər davam edən xüsusi proqramlar tətbiq edilməyə baĢlandı ki, bu 
da incəsənət – universitet – mədəniyyət Assosiasiyasının yaradılması ilə nəticələndi. 

XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində davamlı iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsində mədəniyyətin 
rolunun dərk edilməsi ilə insanların mədəni inkiĢafının onların təhsili və elmi səviyyəsi ilə yanaĢı, 
böyük əhəmiyyət kəsb etməsi sübuta yetirildi. 1992-ci ildə əsas devizi ―mədəniyyətə söykənən da-

yanıqlı inkiĢaf‖ olan Mədəniyyət və ĠnkiĢaf üzrə Ümumdünya Komissiyasının yaradılması da bu 
zərurətdən irəli gəlir.  

Eyni zamanda iqtisadi inkiĢafın fonunda mədəniyyətin yeni qolları yaranır: biznes mədəniyyəti, 
istehsal mədəniyyəti, idarəetmə mədəniyyəti, ekologiya mədəniyyəti və s. 

Qeyd etmək lazımdır ki, mədəni dəyərlərin insan kapitalının inkiĢafında rolu ilə bağlı fikirlər 
birmənalı deyil. Məsələn, bir qədər mübahisəli də olsa, iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsində 
mədəniyyətin rolu bəzən elmdən və təhsildən belə yüksək qiymətləndirilir. Odur ki, bu gün iqtisadi 
ədəbiyyatlarda insan kapitalının struktur elementlərindən biri kimi təqdim olunan intellektual kapital 
cəmiyyətin intellektual, mənəvi və mədəni potensialının daĢıyıcısı kimi ifadə edilir. 

Mədəniyyəti dəbdəbə hesab edən U.Baumol isə hesab edir ki, xüsusilə incəsənət sahəsində 
fəaliyyət zamanı əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsindən söhbət gedə bilməz. Odur ki, bazar Ģərait-
ində bu cür fəaliyyət yox olmalı, və ya subsidiyalaĢdırılmalıdır. Bu iqtisadi dilemma ―Baumol 
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qanunu‖ və ya ―Baumol xəstəliyi‖ də adlandırılır. 
Hazırda belə hesab olunur ki, reklam və dəb istehlakı stimullaĢdırdığı üçün mədəni dəyərlər 

içərisində iqtisadi məqsədlərə daha çox cavab verdiyi üçün daha geniĢ istifadə edilir. Lakin yüksək 
mədəni dəyərlər barədə bunu demək çətindir. 

Ümumiyyətlə, istehlakçının davranıĢına təsir edən mədəni dəyərlər sırasında mühitə təsir edən 
dəyərlər, istehlakçının özünə təsir edən dəyərlər və Digər istehlakçılara təsir edən dəyərlər göstərilə 
bilər. [2, s.37] Burada birinci istiqamət üzrə təhlükəsizlik və ekoloji mədəniyyət xüsusi yer tutur. 
Eyni zamanda cəmiyyətin fərdi üzvləri üçün məqbul hesab edilən dəyərləri və həyata müəyyən 
yanaĢmaları əks etdirən bu dəyərlər həmçinin marketinq üçün də əhəmiyyətlidir. Burada insanın 
həyata hansı yanaĢmaya daha çox meyil etməsi əsas götürülür. 

Təbii ki, milli psixologiya, həmçinin milli və dini adət-ənənələrə uyğun olaraq qeyd olunan su-

alların cavabları da fərqli olacaq. Bu dəyərlərlə bir sırada yer alan fərdiyyətçilik mədəniyyəti ilə 
müqayisədə kollektivist mədəniyyət daha geniĢ yayılmıĢdır. BaĢqasına yönəldilmiĢ dəyərlər cəmiy-

yətin fərdlərin və qrupların münasib əlaqələrinə baxıĢlarını əks etdirir. Bu əlaqələr marketinq 
təcrübəsinə əhəmiyyətli təsir göstərir. 

Mədəniyyətin bütün elementləri ―onların aktiv qəbul edilməsi və ya passiv tanınmasına görə‖ 
təsirlidir. [5, s.8] BaĢqa sözlə, mədəniyyət anlayıĢı iki səviyyədə müvəffəqiyyətli nəticəyə malik ola 

bilər: birincisi, mədəniyyət passiv qəbul edilir, qəbul edilmiĢ davranıĢ normaları və ünsiyyətin forma-

larını izləyərək ona məcburi tabe olurlar, amma məcburiyyət yox olan kimi, bu mədəniyyət kənara 
atılır. Ġkincisi, mədəniyyət həm də aktiv qəbul edilir, onun norma və dəyərləri Ģəxsən özünün olur, 
bunun nəticəsi fərdin Ģəxsi ―azad seçimi‖dir.  

Cəmiyyətdə sosial hakimiyyətin kiĢilərə nə dərəcədə aid olması digər istehlakçılara yönələn 
dəyərlər içərisində xüsusi yeri olan maskulizm və ya feminizmi doğurur. Digər ġərq və əsasən islam 
ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da qadınlar ənənəvi olaraq ictimai-siyasi və ya iĢgüzar kary-

eraya nisbətən uĢaqların tərbiyəsi və ev iĢləri ilə bağlı maraqlara xidmət etməyə daha çox üstünlük 
verirlər. 

Ġstehlakçının seçiminə makromədəniyyətlə yanaĢı, mikromədəniyyət də təsir göstərir. Qeyd edək 
ki, makromədəniyyət bötövlükdə cəmiyyətə və ya vətəndaĢların əksəriyyətinə xas olan dəyərlər 
deməkdir. Mikromədəniyyət isə fərqli sosial qrupların dəyər və normalarına əsaslanır. Mikro-

mədəniyyəti bəzən submədəniyyət də adlandırırlar. Məhz submədəniyyətin təzahürü kimi irqi, dini, 
etnik sosial qruplara aid müxtəlif istehlak modelləri formalaĢır.   

Azərbaycan çoxsaylı millətlərin yaĢadığı ölkədir. Onların əksəriyyəti tarixi ənənələr baxımından 
etnik xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər. Belə bir cəmiyyətin mövcudluğu və bu cəmiyyətin qorunub 
saxlanması üçün dövlətin siyasi iradəsinin irəli sürülməsindən gəlir. Ulu öndər Heydər Əliyev ha-

kimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycanda multikulturalizm modelinin bünövrəsi qoyuldu. Belə ki, 
milli azlıqlar və dini qruplarla bağlı çoxlu sayda normativ hüquqi aktlar qəbul olunmuĢ, Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyasında multikulturalizm siyasətinin əsasını təĢkil edən tolerantlıq prin-

sipləri aydın Ģəkildə təsbit edildi. Ümummilli lider apardığı islahatlarla ölkədə tarixən mövcud olan 
etnik-mədəni, dini müxtəlifliyin tolerant əsaslarının möhkəmlənməsini təmin etdi. 1994-cü il 
sentyabrın 29-da BMT BaĢ Məclisinin sessiyasındakı çıxıĢında ümummilli lider Heydər Əliyev 
demiĢdir: ―Respublikamızda artıq çoxpartiyalı sistem mövcuddur, siyasi plyuralizm, Ģəxsiyyət, söz, 
mətbuat, vicdan azadlıqları, insan hüquqlarının müdafiəsi və qanunun aliliyi prinsipləri möhkəm 
bərqərar olmuĢdur. Dərisinin rəngindən, din və dil mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, çoxmillətli 
Azərbaycanın bütün vətəndaĢları bərabər hüquqlardan istifadə edirlər. QarĢımızda duran ən mühüm 
vəzifə konstitusiyanın əsas prinsiplərini dərindən mənimsəmək, respublika həyatına tətbiq etmək və 
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onun verdiyi təminatları reallaĢdırmaqdan ibarətdir‖.[1, s.3] 
Bu gün respublikamızda ayrı-ayrı milli azlıqlar, etnik qruplar, dini icmalar arasında qarĢılıqlı 

hörmət və anlaĢmaya söykənən bir mühit formalaĢmıĢdır. Azərbaycan tolerantlıq nümunəsi kimi 
bütün dünyaya örnək ola biləcək çoxmədəniyyətlik sərgiləyir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 
zamanı qabaqlayan siyasəti nəticəsində Azərbaycançılıq ideyası inkiĢafımızın leytmotivi kimi çıxıĢ 
edir, milli özünəməxsusluqla yanaĢı, bəĢəri dəyərlərə sadiqliyi də nümayiĢ etdirir. Respublikamızda 
formalaĢmıĢ mədəni müxtəliflik mühiti elə bir müstəviyə çıxmıĢdır ki, heç bir assimilyasiya və ya 
təcridçiliyin yolverilməzliyinə nail olunmuĢdur. Multikultural dəyərləri bəĢəri sərvət kimi 
qiymətləndirən Heydər Əliyevin bu sözləri qeyd olunan fikirləri bir daha təsdiq edir: ―Azərbaycanın 
çoxmillətli, tolerant ölkə olması bizim böyük sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür... Azərbaycan onun 
ərazisində yaĢayan bütün millət və xalqların ümumi vətənidir. Ərazimizdə yaĢayan azərbaycanlı da, 
ləzgi də, avar da, kürd də, talıĢ da, udin də, kumık da, baĢqası da-bütünlükdə hamısı azərbaycanlıdır. 
―Azərbaycan‖ sözü bizi həmiĢə birləĢdirib‖.[1, s.3] 

Dövlət baĢçısı Ġlham Əliyevin ulu öndər Heydər Əliyevin irəli sürdüyü ideologiyanın davamçısı 
kimi bəyan etdiyinə görə, multikulturalizm ənənələri və tolerantlıq Azərbaycan xalqının həyat tərzi, 
mənəvi-əxlaqi dəyəri, Azərbaycan Respublikasının siyasətidir. Təsadüfi deyildir ki, 2016-cı il ölk-

əmizdə ―Multikulturalizm ili‖ elan edilmiĢdir. Tədqiqatçıların fikrincə, Azərbaycanda multikultural-
izm siyasəti tarixi ənənələrə söykənən milli və dini münasibətlər modeli olmaqla yanaĢı, ilk növbədə 
mədəni müxtəlifliyin, xalqların milli-mədəni irsinin qorunması və inkiĢafına, onların qarĢılıqlı faydalı 
inteqrasiyasına yönəldilmiĢdir. Müxtəlif etnik mədəniyyətlər arasında ənənəvi birgəyaĢayıĢ, qarĢılıqlı 
hörmət prinsiplərinə söykənən bu model sivilzasiyalarası və mədəniyətlərarası dialoq prosesində 
Azərbaycan Respublikasının çox uğurlu missiyası və töhfəsidir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyev öz çıxıĢlarında daima vurğulayır ki, 
multikulturalizm Azərbaycanda həyat tərzidir, dövlət siyasətidir və onun alternativi yoxdur.[10] 
Güclü multikulturalizmin (dövlət siyasəti müstəvisində) mövcud olduğu hər bir dövlətə bu anlayıĢ xa-

rakterikdir.  

Bu gün multikulturalizmin tam və ya qismən tətbiqinə çalıĢan ölkələrin əsas məqsədi etnik və 
mədəni baxımdan fərqli olan cəmiyyətin sosial harmoniyası və inteqrasiyasının təmin edilməsindən 
ibarətdir. Ulu öndərin müəyyənləĢdirdiyi multikultural dəyərlər sistemi və formalaĢdırılmıĢ modeli 
dünyaya örnək ola biləcək və respublikamızda insan kapitalının keyfiyyətinin müasir tələblərə cavab 
verə biləcək səviyyəyə yüksəldilməsini təmin edəcəkdir. 
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Məqalədə turizmin elmi və nəzəri əsaslandırılmasına diqqət edilmiş və Azərbaycan Respu-

blikasında turizm siyasətinin səmərəli təşkilindən söz açılmışdır. Turizm fəaliyyəti iqtisadyyatın yeni 
hədəflərinin və prioritetlərinin ifadəsi kimi dəyərləndirilmişdir. Daha sonra, burada turizmin 

beynəlxalq sosial və iqtisadi mahiyyətinə yer verilmiş və onun perspektiv inkişafı üçün ölkələrin 
həyata keçirdikləri iqtisadi və hüquqi tənzimləmələrdən bəhs edilmişdir. Göstərilmişdir ki, turizm 
həm neftdən asılılığın, həm də işsizlik kimi sosial bəlanın aradan qaldırılmasında zəruri çıxış 
yoludur.  
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TOURISM DEVELOPMENT: NATIONAL-ECONOMIC PERSPECTIVES AND 

INTERNAL EXPERIENCE 

 

The article is focused on the scientific and theoretical substantiation of tourism and is spoken 

about the efficient organization of tourism policy in the Republic of Azerbaijan. Tourism activities 

have been examined as an expression of new targets and priorities of the economy. Then, the interna-

tional social and economic essence of tourism have been highlighted and the economic and legal ar-

rangements which the countries have implemented for their perspective development. It is shown that 

tourism is a necessary way to eliminate social misery such as oil dependence and unemployment 

Key words: tourism, socio-economic development, tourism revenues, legal regulation, interna-

tional tourism and etc. 

 

Müasir dövrdə turizm və onunla əlaqəli olan anlayıĢlar iqtisad elmi və digər sosial mahiyyət kəsb 
edən tədqiqat sahələri tərəfindən araĢdırılır, onun səmərəli təĢkili və idarə olunması yolları elmi 
cəhətdən əsaslandırılır. Turizm, ölkələrin malik olduğu təbii, tarixi, sosial, iqtisadi, coğrafi və s. 
ehtiyatlarının məcmusu və səmərəli istifadəsinin ifadəsi olmaqla, bütün dövrlərdə ciddi diqqət tələb 
edən sahədir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər ölkələrin makroiqtisadi siyasətinin səmərəlili-
yini göstərir və onun gələcək perspektivlərinə hesablanmıĢ olur. Elmi mənalandırılması baxımından 
da, turizmin mahiyyəti istirahət növü olması, özündə ətraf mühiti, bu və ya digər regionun təbiətini, 
xalqlarını, onların yaĢayıĢını, milli xüsusiyyətlərini öyrənmək məqsədilə edilən, həmçinin idman və 
bizneslə əlaqədar olan səfərləri əks etdirən (1, s. 45) fəaliyyətin məcmusu kimi göstərilir. Burdan da 
göründüyü kimi, turizm fəaliyyətinin həyata keçirilməsində diqqəti çəkən ən mühüm amil 
istiqamətlərin və məqsədlərin dəqiq müəyyənləĢdirilməsindən ibarətdir. Hər iki fəaliyyət üzrə turiz-

min təĢkilini: 
- infrastruktur olaraq; 

- iqtisadiyyatın sahə strukturunun əlaqəli inkiĢaf etdirilməsi kimi; 
- qarĢıdakı dövrlər üzrə hədəflərin və prioritetlərin müəyyən edilməsinin ifadəsi Ģəraitində; 
- uzaq gələcəyə hesablanmıĢ tədbirlərin tərkib hissələrindən biri mənasında; 
- milli iqtisadiyyatın əsas istiqamətlərinin üstün tutulması fonunda zəruri hesab etmək olar.  
Turizmin inkiĢafı onun həm yerli, həm də xarici səviyyələrdə təĢkilatlanması ilə bağlıdır. Hər 

ikisinin oxĢar tərəfləri bu yanaĢmanın mahiyyət etibarı ilə eyni məqsədə xidmət etməsi ilə ifadə 
edilir, turizm sektorunun inkiĢafına yönəlib və təĢəkkül tapmıĢ, eləcə də davamlı hal almıĢ axın 
hədəfləyir. Fərqli tərəfləri isə, birinin regional, digərinin isə makro və meqa mahiyyət daĢıması ilə 
xarakterizə edilir. Qeyd edə bilərik ki, turizmin belə ifadə forması onun həm də: 

- çoxçeĢidli məhsulların istehsalının və xidmətlərin göstərilməsinin stimullaĢdırılmasına imkanlar 
açır; 

- təlabata uyğun istehsal həcminin təmin edilməsinə istiqamətlənir; 
- idxalı məhdudlaĢdırma gücünə təminat verir və malik olduğu ölkənin dünya bazarına çıxıĢında 
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əlçatanlıq yaradır; 
- brend və brendləĢmə sahəsində üstünlüklər qazandırır; 
- onun beynəlxalq mahiyyətinin ortaya çıxmasına zəmin yaradır  və s. 
Müxtəlif illərdə Azərbaycan Respublikasında turizm fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi 

məqsədilə hüquqi mexanizmlərdən səmərəli istifadə edilmiĢdir. Azərbaycan Respublikası Preziden-

tinin 4 iyun 1999-cu il tarixdə təsdiq etdiyi Azərbaycan Respublikasının Turizm haqqında Qanunun-

da turis anlayıĢına hüquqi yanaĢma verilir. Görtərilir ki, turist - istirahət, sağlamlaĢdırma, tanıĢ olma, 
idraki (tarix və mədəniyyət sərvətlərindən bəhrələnmə və sair), iĢ-peĢə (vəzifə borclarının icra 
edilməsi istisna olmaqla), idman və dini məqsədlərlə getdiyi ölkədə (yerdə) ödəniĢli fəaliyyətlə 
məĢğul olmamaq Ģərtilə, 24 saatdan 12 ayadək müddətdə müvəqqəti olan Ģəxsdir (5).  

Ölkəmizdə makroiqtisadi potensialın daha da gücləndirilməsi proseslərinə diqqət edəndə aydın 
olur ki, qarĢıya qoyulmuĢ məqsədlər iki istiqamətdə gerçəkləĢdirilməkdədir. Bunlar: 

- iqtisadiyyatın ənənəvi sahələrinin dünyanın yeni çağırıĢlarına, ölkənin mövcud sosial-iqtisadi 

inkiĢafına və ictimai-siyasi sabitliyinə uyğun gələn əsaslarla tənzimlənməsi; 
- yeni prioritetlər, eləcə də strateji hədəflər baxımından yeni sahələr üzrə stimullaĢdırıcı təd-

birlərin həyata keçirilməsi. 
Təbii ki, bunlar dövlətin turizm (turist) siyasətinin mühüm elementlərini də ĢərtləndirmiĢ olur. 

Qeyd edək ki, bir sıra iqtisadi və sosial mahiyyət daĢıyan ədəbiyyatlarda dövlətin turizm sahəsindəki 
siyasətinə aĢağıdakı mexanizmlər aid edilməkdədir: 

- turizm konsepsiyasının inkiĢafı; 
- ayrı-ayrı turizm növü üçün kompleks məqsədli proqramların hazırlanması və reallaĢması; 
- konkret tədbirlərin məqsədə çatmasında tədbirlərin təĢkili və planlaĢdırılması; 
- turist fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi və s (3, s. 34).  
Dövlətin turizm siyasətinin tənzimlənməsi haqqında aparılan tədqiqatlardan belə qənaətə gələ 

bilərik ki, bu fəaliyyətdə təmsil olunan hər bir Ģəxs iqtisadi tərəfləri ilə yanaĢı, həm də bir sıra 
xüsusiyyətlərin təkanverici qüvvəsi hüququna malikdir. Bu xüsusiyyətlər aĢağıdakılardır: 

 ictimai – bu zaman, cəmiyyət üzvlərinin bir (bəzən əksər) hissəsi turizm sektorunun 
yeniliklərinə qoĢulur, onun bir parçası olmaqla, bu sahədəki proseslərin təĢkili və idarə olunmasında 
strateji rola malik olurlar; 

 siyasi – ölkələr turizm sahəsindəki perspektivləri ilə beynəlxalq turizm sahəsində bir sıra 
üstünlüklərə malik olurlar. Buna diplomatik, siyasi nüfuz dairəsinin geniĢlənməsi, dövlətin hadisələri 
tənzimetmə mahiyyətinin yüksəldilməsi və s. aiddir; 

 ideoloji – ölkələr turizm sektorunu inkiĢaf etdirməklə, yüksək təhlükəsizliyə malik 
olduğunu bəyan edir, nəzərdə tutulan məqsədlər çərçivəsində baĢ tutan turist səfərlərindən özlərinin 
dünyəvi təbliğatını sürətləndirmiĢ olur; 

 sosial – bu sferada, dövlətin əhalisi turzim sektorunun nailiyyətlərindən yararlanmaq və 
bu sahədəki dayanıqlığını daha da gücləndirmək imkanı əldə etmiĢ olur; 

 ticarət – ölkələrarası iqtisadi münasibətlər və onların turizmin inkiĢafı yönündəki 
razılaĢmaları bu sahədəki potensialı artırmaqla yanaĢı, həm də qarĢılıqlı ticarət əlaqələrinin 
(dövriyyəsinin həcminin artmasına) inkiĢafına da təkan vermiĢ olurlar.  

Göründüyü kimi, sadalanan xüsusiyyətlər turizm fəaliyyətinin daxili imkanlardan çox, onun 
beynəlxalq mahiyyətinin mövcudluğunu qeyd etməyə əsas verməkdədir. Beynəlxalq səviyyədə təmin 
ediləcək turizm, insanların çox müxtəlif məqsədlər üzrə dünya ölkələrinin coğrafiyasının, tarixinin və 
xalqlarının adət-ənənələrinin, yaĢam tərzinin öyrənilməsindən, iqtisadi və sosial sahələr üzrə daim 
artmaqda olan təlabat, ehtiyac və maraqlarının təmin olunması zərurətindən irəli gəlir. Beynəlxalq 
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turizm bu sahədə təcrübəsi olan ölkələrin qarĢılıqlı əlaqələrinin və təcrübə mübadiləsinin inkiĢafına 
söykənən dünya miqyaslı fəaliyyətin gerçək təzahür formasıdır. Qedyd edək ki, burada meqaiqtisadi 
proseslərin tənzimlənməsindən ibarət amillərin yaratdığı tarazlıq öz aktuallığı ilə seçilir. Beynəlxalq 
turizm sahəsində mühüm göstərici olan sosial-iqtisadi təĢkilatlanmanın əhəmiyyəti və eləcə də siyasi-
ideoloji təsir dairəsinin geniĢliyi mühüm rol oynamaqdadır.  

Beynəlxalq turizm dünya iqtisadiyyatının tərkib hissəsidir, onun daha da Ģaxələndirilməsinə 
xidmət edir və elə dünya turizminin stimullaĢmasına istiqamətlənib. Sözügedən səviyyədə fəaliyyət 
sferasının tənzimlənməsi üçün 1925-ci ildə ―Turizmin təbliği üzrə rəsmi təĢkilat‖ yaradılmıĢdır. 
Sonrakı mərhələlərdə fəaliyyətini daha da təkmilləĢdirən və beynəlxalq statusunu daha da yüksəldən 
bu təĢkilat 1947-ci ildən ―Rəsmi Turist TəĢkilatlarının Beynəlxalq Ġttifaqı‖ UCOTO adlandırılmıĢdır. 
Hazırda dünya turizm hərəkatının çox mühüm tənzimləyici təĢkilatına çevirlən qurum, 1975-ci ildən 
Ümumdünya Turizm TəĢkilatı (ÜTT) kimi fəaliyyətini davam etdirməkdədir.  

Müasir dünya siyasətinin turizm pespektivlərinə etdiyi hərəkətverici təsirin ən mühüm ifadəsi 
məhz siyasi, dini və ideoloji üstünlüklərdən ibarətdir. Son illərin təcrübəsi göstərir ki, ölkələr 
turizmin daha da inkiĢafı və gəlirliliyinin artırılması məqsədilə bir sıra iqtisadi və hüquqi 
tənzimləmələrə yer verməkdədirlər. Bunlardan Türkiyə Cümhuriyyətini və Səudiyyə Ərəbistanını 
qeyd edə bilərik.  

Hələ ötən əsrin sonlarına doğru Türkiyə Cümhuriyyətində turizm sektorunun çevikliyinin 

artırılması sahəsində ciddi tədbirlər həyata keriçirilməyə baĢlandı. AraĢdırmalar göstərir ki, Türkiyə 
Cümhuriyyətinin turizm sektorunda 1980-ci illərdən sonra, xüsusilə 2634 saylı Turizm TəĢviq 
Qanununun da qüvvəyə minməsi ilə birlikdə, istər turizm tələbatı baxımından və istərsə də gələn 
turist sayı baxımından danılmaz bir artım baĢ vermiĢdir (2). Təbii ki, bu, hazırda da Türkiyə 
iqtisadiyyatında dayanıqlı inkiĢafın ən mühüm səbəblərini təĢkil etməkdədir. Bununla yanaĢı, 
Türkiyə hökumətinin iqtisadiyyatın bir çox sahələri üzrə 2023-cü il üçün müəyyən etdiyi hədəflər 
diqqəti çəkməkdədir. Bunların içərisində məhz turizmin də yer almasını, həmçinin 50 milyon turistin 
hədəfləndiyini göstərə bilərik. 

Digər tərəfdən, Səudiyyə Ərəbistanının da bu sahədəki tənzimləmə tədbirləri yüksəkgəlirli 
turizmin təĢkilatlanmasından xəbər verməkdədir. Belə ki, bu ölkədə əsas strateji məqsəd də neftdən 

asılılığı azaltmaqdır. Bu məqsədlə, qarĢıdakı 15 il üçün hazırladığı ―Sosial və iqtisadi yönümlü 
innovasiya proqramı‖nda sözü gedən məsələ özü yerini almıĢdır. Bəhs edilən proqramın əsas 
məqsədi 2020-ci ildə Həcc ziyarəti üçün bu ölkəyə gələcək zəvvarların (turistlərin) sayının 15 
milyona, 2030-cu ildə isə 30 milyona çatdırılmasının proqnozlaĢdırılmasından ibarətdir. Bu 
məqsədlə, ziyarətçilər üçün viza rejiminin sadələĢdiriləcəyi, qalacağı yerlərin və xəstəxanaların 
tutumunun artırılacağı, nəqliyyat sistemi Ģəbəkəsinin daha da gücləndiriləcəyi nəzərdə tutulur (6). 

Bu tədbirlər beynəlxalq turizmin inkiĢafı istiqamətində həm də ölkələrin iqtisadi müqavimət 
gücnün artırılmasına xidmət etməkdədir. Sosial güvənin daha da möhkəmlənməsinə təkan olan bu 
siyasət eyni zamanda məĢğulluq potensialının artırılmasında, nəticə etibarı ilə iĢsizlik probleminin 
minimuma endirilməsində də mühüm vasitəyə çevrilməkdədir. 2008-ci ildən baĢlanan dünya iqtisadi 
(maliyyə) böhranının nəticələri bir daha göstərdi ki, hər bir ölkə məhz iqtisadi və hüquqi 
mexanizmlərin iĢləkliyini təmin etməklə, bu sahədə dinamik inkiĢafı tarazlaya bilər. Təəssüfləndirici 
haldır ki, sözügedən böhran özü ilə birlikdə məhz iĢsizliyin acı nəticələrini də gətirmiĢ oldu. 
Xüsusən, Avrozona ölkələrində müĢahidə edilən bu neqativ hallar 15-30 faiz arasında iĢsizlik 
həcmini formalaĢdırmıĢ oldu. Ġspaniya, Ġtaliya, Yunanıstan, Almaniya və digər ölkələr həmin 
istənməz halların təsirlərinə məruz qaldı. Təbii ki, bu, onların turizm sektorundakı mövqeləri ilə 
qarĢılıqlı təsirə və əlaqəyə maneə kimi dəyərləndirilə bilər. Aydındır ki, adları çəkilən ölkələr dünya 
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turizm sahəsində mühüm göstəriciyə malikdir. Ġstər turistlərin sayına, istərsə də turizm gəlirlərinin 
həcminə görə bu ölkələrin öncül yer tutduqlarını qeyd edə bilərik. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün 
təkcə Ġspaniyanı qeyd edək. Bu ölkə turistlərin sayına görə dünyada üçüncü, turizmdən əldə edilən 
gəlirlərin həcminə görə isə ikinci yerdə qərarlaĢmıĢdır.  

Bütün bunlarla yanaĢı, ölkəmizdə də turizmin dayanıqlı və davamlı inkiĢafı üçün zəruri olan 
infrastruktur yaradılmıĢdır. Ġqtisadiyyatın turizm sektorunun tənzimlənməsi, bu sahədə məqsədyönlü 
iqtisadi-hüquqi mexanizmlərin iĢləkliyinin təmin olunması məqsədilə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı ilə birinci mərhələdə 2002-2005-ci illər üçün, ikinci mərhələdə isə 2010-

2014-cü illər üçün nəzərdə tutulan Azərbaycan Respublikasında turizmin inkiĢafına dair Dövlət 
Proqramları təsdiq və icra edilmiĢdir. ĠnĢasına 2009-cu ilin sentyabr ayında baĢlanılmıĢ ġahdağ QıĢ-
Yay Turizm Kompleksinin əhəmiyyətinin artırılmasında və bu istiqamətdəki fəaliyyətin 
səmərəliliyinin yüksəldilməsində dövlət baĢçısının 10 sentyabr 2015-ci il tarixli Sərəncamı ilə 
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində ―ġahdağ Turizm Mərkəzi‖ 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılmasını xüsusi qeyd etmək lazımdır (4, s. 156).  

Beləliklə, turizm istər ölkədaxili, istərsə də beynəxalq səviyyələr üzrə çox strateji mahiyyət kəsb 
etməkdədir. SeçilmiĢ hədəflərin, müəyyən edilmiĢ prioritetlərin səmərəliliyi, qeyri-neft sektorunun 

davamlı inkiĢafı məhz turizm sahəsinin perpektivliyinin yüksəldilməsindən olduq qədər asılıdır.  
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Arzu IBRAHĠMLĠ, 
 Magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

           AMERĠKANIN ĠDARƏ EDĠLMƏSĠNDƏ STRATEGĠYALARIN YERĠ 

VƏ ABġ-ın  ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAFINDA ROLU 

 

Məqalədə Amerika menecment modelində strategiyaların yeri və onların ABŞ iqtisadiyyatındakı 
rolu nəzərdən keçirilir. Strategiya Amerika şirkətlərinin inkişafının və onların rəqabətqabiliyyətinin 
artırılmasının əsas amili kimi müəyyən olunur. Amerika şirkətlərinin rəqabətqabiliyyətinin artırılması 
öz növbəsində iqtisadi inkişafa təkan verir. 

Açarsözlər: menecment, strategiya, rəqabətqabiliyyəti, iqtisadi inkişaf. 
 

Arzu IBRAHIMLI, 

Master, Baku State University 

 

THE PLACE OF STRATEGIES IN THE AMERICAN MODEL OF MANAGEMENT AND 

ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE USA 

 

The article considers the place of the strategy in the American model and its role in the develop-

ment of the US economy. The strategy is defined as the main character of the development of Ameri-

can companies and increasing their competitiveness. Increasing the competitiveness of US compa-

nies, in turn, contributes to economic growth. 

Keywords: management, strategy, competitiveness, economic growth. 
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MÜƏSSĠSƏNĠN SƏMƏRƏLĠ FƏALĠYYƏTĠNDƏ MENECMENTĠN ROLU 

 

Menecment fəaliyyətinin olması müəssisə üçün bazar iqtisadiyyatı şəraitində həlledici amil rolu-

nu oynamaqdadır.Belə ki, rəqabət mübarizəsində qalib çıxmaq üçün ixtisaslı menecerlər    daim 

müəssisəni irəli çəkmək üçün yollar axtarıb tapır və müvafiq addımları atırlar.Bu inkişaf yollarından 
biri də məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması istiqamətində görülən işlərdir. 

Açar sözlər: menecment,rəqabət,müəssisə,bazar iqtisadiyyatı 
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Esmira Hasanzadeh, 

master, Baku State University 

 

THE ROLE OF MANAGEMENT IN THE PRODUCTIVE  

ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE 

 

Management of the company is constantly seeking to find the appropriate steps to improve the 

competitiveness of products and company managers to win in the competition oynamaqdadır.belə 
that the decisive factor in the conditions of market economy promoted the development is done in one 

atırlar.bu qualified for the role. 
Key words: Management, competitive, institutions, market econom 

        

       ―Menecment― anlayıĢı semantik baxımdan ingilis sözü olub ―idarəetmə― ifadəsinə uyğundur. 
Lakin, bu anlayıĢ idarəetmənin tərkib hissəsi kimi də qəbul edilə bilər. Çünki, qlobal idarəetmədən  

fərqli olaraq ―menecment― ifadəsi daha çox müəssisələrin və firmaların idarə edilməsinə aid edilir. 

Misal üçün qeyd edək ki, dövlətin, Ģəhərin və yaxud da ordunun idarə olunması prosesləri menec-

mentlə əlaqələndirilmir və bu hallarda ―menecment― və ―‖menecer― ifadələri iĢlədilmir. 

      Müasir anlamda menecment – bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində müəssisənin idarə 

edilməsidir. Menecment iki baĢlıca xüsusiyyətə malikdir: a) müəssisə, təĢkilat, firma, Ģirkət və 
birliklər səviyyəsində tətbiq edilən elmdir və b) bu səviyyədə praktik idarəetmə fəalliyyətidir. 

―Menecer― anlayıĢı isə Ģəxsiyyətlə bağlıdır və o, muzdla tutulmuĢ idarə edən rəhbərdir, idarəetmədə 
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iĢtirak edən Ģəxsdir. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, menecerlər müəssisə, təĢkilat, firma, Ģirkət və 
birliklər səviyyəsində çalıĢan idarəetmə mütəxəssisləridirlər. Hər bir menecerin 3 əsas vəzifəsi vardır: 
1) ĠĢçiləri (kadrları) idarə etmək; 2) Ġstehsalı (və texnologiyanı) idarə etmək; 3) Ġnformasiyanı idarə 
etmək. 

      Ġdarəetmə- özünün bütövlüyünü, quruluĢ vahidliyini saxlamaqla müəssisədə son məqsədə nail 

olmaq üçün tətbiq edilən müxtəlif təbiətli sistemlərin təsiretmə vasitəsidir  

İdarəetmə, hər hansı bir obyekt (təĢkilat, müəssisə, firma) olmadan icra edilə bilməz. Ġdarəetmənin 

mövcudluğu təĢkilatın mövcudluğu ilə bağlıdır. Yəni təĢkilat varsa idarəetmə də vardır və əksinə. 
İdarəetmə sistemi - obyekt və subyekt olmaqla iki tərkib hissədən ibarətdir. Obyekt - idarə 
olunan, subyekt isə - idarə edəndir. 

Sistem (yunanca - systema) – hissələrdən təĢkil olunmuĢ; birləĢmə – deməkdir. Mahiy-

yətcə, sistem - müəyyən bütövü (tamı) əmələ gətirən ayrı-ayrı hissələrin (elementlərin, əĢyaların, had-

isələrin, baxıĢların) qanunauyğun birləĢməsi, birliyidir. 

Müəssisə (təşkilat, firma) dedikdə, bir qrup adamın müəyyən məqsədə çatmaq üçün Ģüurlu 
surətdə fəaliyyət birliyi yaratmaları baĢa düĢülür. Ġki və daha çox adamın vahid məqsəd üçün iĢ birliyi 
qurması təĢkilatı yaradır. 

Müəssisə - mülkiyyət formasından asılı olmayaraq ictimai tələbatın ödənilməsi və qazanc əldə 
edilməsi məqsədilə məhsul istehsal edən, iĢlər görən və xidmətlər göstərən, qanuna müvafiq yaradılan 
hüquqi Ģəxs olan müstəqil təsərrüfatçılıq subyektidir.  

Hər bir təĢkilatın yaranması və yaĢaması üçün sxemdə verilən 5 amil zəruridir: məqsəd, iĢçilər, 
vəzifələr, struktur və texnologiya. 

 
ġəkil 1. TəĢkilatın zəruri amilləri 

 

Hər bir təĢkilatın iĢləməsi üçün aĢağıdakı elementlərin olması vacibdir: xammal; kapital; kadrlar; 
enerji; informasiya; texnologiya; avadanlıqlar; alətlər; nəqliyyat; idarəetmə və s. 
Hər bir təĢkilatın mövcudluğu üçün aĢağıdakılar zəruridir: 

 Vəsaitlər (maddi, texnoloji, maliyyə, informasiya) və kadrlar. 
 Xarici və daxili mühit (iqtisadi vəziyyət, bazar, tələbatçılar, rəqiblər, qanunçuluq, siyasi və so-

sial amillər, həmkarlar təĢkilatı və s.). 
 Üfüqi və Ģaquli əmək bölgüsü. 
 Təsərrüfat Ģöbələri və bölmələri. 
 Ġdarəetmə. 
Bütün hallarda (kiçik müəssisələr istisna olmaqla) təĢkilatın idarə olunması üçün üç manqa – üç 

səviyyə vardır: 
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-aĢağı (texniki səviyyə); 
-orta (idarəetmə səviyyəsi); 

-ali (institut səviyyəsi). 
 

İdarəetmə - təĢkilatın məqsədini müəyyənləĢdirib, bu məqsədə çatmaq üçün planlaĢdırma, 
təĢkiletmə, icra (motivləĢdirmə) və nəzarət prosesləridir.  

Ġdarəetmə səviyyələri arasında qarĢılıqlı əlaqələrin – həm Ģaquli, həm də üfiqi əlaqələrin 
qurulması, müəssisənin son məqsədə çatmasını təmin etmək iĢinə xidmət etməlidir. 
Ġdarəetmə səviyyələri ilə yanaĢı, müəssisələrdə iyerarxiya quruluĢundan asılı olaraq idarəetmə 
pillələri də yaradılır. Bu pillələr Ģaquli idarəetmə quruluĢunda tabeçilik pillələrinin həlqələrini 
(skalyar zənciri) təĢkil edirlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bəĢər cəmiyyəti özünün varlığı ərzində insanlara təsir göstərmək üçün 
idarəetmə üzrə cəmisi üç vasitə (üsul, alət) yaratmıĢ və tətbiq etmiĢdir: asılılıq iyerarxiyası; 
mədəniyyət və bazar(Şəkil 2). 

Birinci vasitə - iyerarxiyadır. Bu idarəçilik üsulunda əsas amil, hakimiyyət və tabeçilikdir, yəni 
yuxarıdan aĢağıya özünə tabe olanları iĢləməyə məcbur etmək, onları maddi cəhətdən asılı vəziyyətdə 
saxlamaq və tabe etmək münasibətlərinə əsaslanır. Eynilə də, aĢağıların yuxarılara tabe olmaları 
ideyaları aĢılanır və bu münasibətlər cəmiyyətin əsas aparıcı qüvvəsi hesab olunur. Bu halda «qamçı 
və ya qoğal» prinsipinə daha çox üstünlük verilir.  

Ġkinci vasitə – mədəniyyətdir. Bu üsulun mahiyyəti ondadır ki, cəmiyyətin özünün iĢləyib 
hazırladığı və bəyəndiyi idarəetmə təsiri - mənəviyyat, sosial normalar, davranıĢ qaydaları və digər 
mənəvi dəyərlər vasitəsilə həyata keçirilir. Bu halda zordan daha çox, mədəniyyətə üstünlük verilir.  
Üçüncü vasitə - bazardır. Bu üsulda idarəetmənin mahiyyəti - bərabər hüquqlu üfiqi əlaqələrin 
qurulması, mülkiyyət münasibətlərində qarĢılıqlı maraqların bərabərliyi və tam azadlığı ilə bağlıdır. 
Bu halda həm iyerarxiya, həm də mədəniyyət elementləri ilə yanaĢı, insanların fərdi azadlıqları və 
sərbəstliklərinə daha çox üstünlük verilir. Burada demək lazımdır ki, müasir Ģəraitdə iyerarxiya, 
mədəniyyət və bazar vasitələri idarəçilik alətləri olmaqla ayrı-ayrılıqda yox, daim vəhdət Ģəklində 
təsir göstərirlər. 

 
 

ġəkil. 2. Ġdarəetmə vasitələri 
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Bütün canlı və real təsərrüfatçılıqda və sosial sistemlərdə bu vəhdət danılmazdır və onlardan 
hansına daha çox üstünlük verilməsindən danıĢıla bilər. Yalnız bu yolla cəmiyyətin hansı ictimai 
quruluĢa aid edilməsi barədə mühakimə yürütmək olar.  

Bütün hallarda idarəetmənin təĢkilatçıları və icraçıları menecerlərdir. Amerika sosioloqlarının 
müĢahidələrinə görə hər bir rəhbər iĢçinin (menecerin) iĢ vaxtı aĢağıdakı kimi bölünür: 

 planlaĢdırılmıĢ iclaslara və görüĢlərə-59 %; 

 idarə kağızları ilə iĢləməyə-22 %; 

 planlaĢdırılmamıĢ görüĢlərə –10 %; 

 telefon danıĢıqlarına –6 %; 

 gəzmək və müĢahidələrə-3 %. 

Menecerin əsas vəzifələrindən biri təĢkilatın yaĢamasını təmin etməkdir. Əgər bu vəzifə təmin 
olunarsa, onda istehsal, məhsuldarlıq, səmərəlilik, satıĢ və gəlir götürmək kimi problemlər həll 
olunmalıdır. Görkəmli tədqiqatçı alim - sosioloq Henri Minsberqə görə, hər bir menecerin 10 əsas 
rolu vardır və o:  

1. ali rəhbərdir;  

2. liderdir;   

3. əlaqələndiricidir (koordinator);   

4. informasiyanı qəbul edəndir;   

5. informasiyanı paylayandır;   

6. nümayəndədir;   

7. iĢgüzardır;   

8. xətaları aradan qaldırandır;  

9. vəsaitləri bölüĢdürəndir   

10. danıĢıqlar aparandır. 
Menecerlə iĢgüzar adamı mütləq fərqləndirmək lazımdır. ĠĢgüzar adam ilk növbədə sahibkardır, 

öz vəsaiti hesabına risk edərək iĢ quran adamdır. Menecer isə, sahibkara muzdla qulluq edən 
idarəetmə mütəxəssisidir.  

Ġdarəetmə ilə məĢğul olanhər bir menecer: 
 kollektivi idarə etmək; 
 idarəetmə qərarları qəbul etmək; 
 hər hansı bir münaqiĢəni aradan qaldırmaq; 
 istehsalı planlaĢdırmaq və təĢkil etmək; 
 iĢçiləri hazırlamaq; 
 iĢgüzar danıĢıqlar aparmağı bacarmaq; 
 obyektiv olmaq və digər bu kimi qabiliyyətlərə malik olmalıdır. 
Menecer üçün əsas keyfiyyətlərdən biri – adamlarla iĢləməyi bacarmaq, onları son nəticə əldə 

edilməsinə maraqlandırmaq, daimi və müntəzəm müsbət iqtisadi nəticələr əldə edilməsini təmin 
etməkdir. 

Hələ eramızdan əvvəl Yunan filosofları hesab edirdilər ki, hər bir rəhbər iĢçi əsasən aĢağıdakı 
dörd xarakterik keyfiyyətə malik olmalıdır: 

 Müdriklik (Nestor müdrikliyi); 
 ədalətlilik (Aqamemnon ədaləti); 
 hiyləgərlik (Odissey hiyləgərliyi); 
 cəsurluq (Axilles cəsurluğu). 
XX əsrin əvvəllərindən baĢlayaraq və bu gün də müasir alimlər hesab edirlər ki, menecer üçün 
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aĢağıdakı keyfiyyətlər zəruridir: 
- fiziki keyfiyyətlər - fəallıq; sağlamlıq; güclülük; enerjili olmaq. 

- şəxsi keyfiyyətlər - özünə inanmaq; qələbəyə cəhd etmək; nüfuz sahibi olmaq; Ģəraitə uyğunlaĢmaq. 
- intellektual keyfiyyətlər - ağıl; duyum; qavrama; elmi bilik; yaradıcı münasibət; dəqiq qərar qəbul 
etmək qabiliyyəti. 

-bacarıq keyfiyyətləri - əlaqə yaratmaq qabiliyyəti; asanlıqla münasibət yaratmaq; iĢgüzar olmaq; 
diplomatik olmaq. 

Yuxarıda qeyd olunanları ümumiləĢdirərək demək olar ki, hər bir menecer aĢağıdakıları 
bacarmalıdır: 

1. Ġstehsalı planlaĢdırmaq və təĢkil etmək; 
2. Düzgün və qeyri standart idarəetmə qərarları qəbul etmək; 
3. Kollektivi müasir tələblər səviyyəsində idarə etmək (liderlik etmək); 
4. ĠĢçilərlə mehriban münasibətdə olmaq və onlarla iĢgüzar görüĢlər keçirmək; 
5. ĠĢçiləri yaradıcı əməyə ruhlandırmaq, onların uğurlarını görmək və qiymətləndirmək; 
6. Hər hansı bir münaqiĢəni aradan qaldırmaq; 
7. ġəxsi münasibətindən asılı olmayaraq son dərəcə obyektiv olmaq; 
8. ĠĢçiləri seçmək, fərqləndirmək və öyrətmək; 
9. Tabe olmaq və ehtiramı gözləmək; 
10. ĠĢgüzar danıĢıqlar aparmaq; 
11. Məhsulun satıĢını təĢkil etmək; 
12. Müəssisənin gəlir əldə etməsini təmin etmək və s. 

        

Menecer üçün ən baĢlıca keyfiyyət – müxtəlif metodlar və üslublardan istifadə etməklə müsbət 
son nəticə əldə etməyi bacarmaqdır.   
Menecer müntəzəm olaqar öz elmi və iqtisadi biliyini artırmalı, yeniliyi və hər cür mütərəqqi texnika 
və texnologiyanı baĢa düĢməli və müdafiə etməlidir. 
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MDB ÖLKƏLƏRĠ ƏRAZĠSĠNDƏ YERLƏġƏN EKOLOJĠ FƏLAKƏT ZONALARI, 

ONLARIN ACINACAQLI NƏTĠCƏLƏRĠ VƏ ARADAN QALDIRILMASI YOLLARI 

 

SSRİ-dən miras qalmış ətraf mühit problemləri demək olar ki, bütün MDB ölkələrində təqribən 
eyni xarakterlidir. Keçmiş Sovetlər İttifaqı  təbii resurslar- yanacaq energetika, torpaq, mineral-

xammal, meşə təsərrüfatı, su ehtiyyatları  baxımından xeyli zəngin dövlət hesab olunurdu. Təbii 
resursların bolluğu  məhsuldar qüvvələrin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdu. XX əsrin ortalarında 
SSRİ  dünya ölkələri arasında ümumi istehsal üzrə ikinci yerdə , kömür, neft, çuqun, polad  kimi təbii 
resursların çıxarılması və emalı üzrə isə  hətta dünya lideri səviyyəsinə qədər yüksələ bilmişdi.  

Açar sözlər : MDB ölkələrinin ekoloji problemləri, ekoloji fəlakət zonaları,Ural zonası, Baykal 
hövzəsi, Xəzər hövzəsi, Çernobil faciəsi.  
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ECOLOGICAL DISASTER ZONES IN THE CIS COUNTRIES, THEIR 

DISAPPOINTING RESULTS AND WAYS OF ELIMINATION 

 

The purpose of this paper is to address the natural and the anthropogenic factors affecting the 

environment of the Commonwealth of the Independent States. Furthermore, his paper aims to discuss 

CIS`s environmental problem such as pollution and the specific areas affected. This study explores 

sources of pollution and methods of solving the pollution problems in Commonwealth of the  İnde-

pendent States. 

Key words: Ecological problems of CIS countries, ecological disaster zones, Ural zone, Baykal 

Basin, Caspian basin, Chernobyl tragedy. 

 

Ġnzibati-amirlik sistemi və qurulmuĢ iqtisadi mexanizm təbiətə qarĢı diqqətsiz və  qeyri səmərəli 
istifadəni nəzərdə tuturdu.Məhsuldar qüvvələrin inkiĢafı və yerləĢdirilməsi ətraf mühit faktorları 
nəzərə alınmadan həyata keçirilirdi. Ġqtisadi tərəqqi  tonlarla  komur, polad və milyon tonlarla el-

ektrik enerjisi istehsalı zamanı,  meydana gələn tüstü buludları ilə müĢaiyət olunurdu. Çirklənməyə 
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böyük dövlətin hər bir guĢəsi dolayısıyla ətraf mühitin hər bir komponenti məruz qalmıĢdı. SSRĠ dö-
vlət komitəsi və Emlər Akademiyasının  1980-ci illərin sonunda apardığı təhlildə keçmiĢ ittifaqın  
hansı regionları ətraf mühit çirklənməsi və deqredasiyasına məruz qalmıĢdısa,  eyni problemlər  hal-
hazırda da davam etməkdədir. 

Post sovet məkanında 1990-ci illərdə meydana gələn iqtisadi böhran ekoloji problemlərin həll 
edilməsinə mane olurdu. 1990-1994 –cü illərdə iqtisadi inkiĢafın bütün  göstəriciləri xeyli aĢağı 
düĢmüĢdü.Belə ki, ÜDM 40%, sənaye istehsalı isə 50% azalmıĢdır. Bu dövrlərdə nisbətən sabit ink-

iĢaf edən sahələrə neft və qaz hasilatı, dağ-mədən, kimya, metallurgiya, meĢə təsərrüfatı, ağac emalı 
və sellüloz-kağız sənayesini göstərə bilərik. BaĢqa sözlə bərpa olunmayan  təbii ehtiyatların istismarı 
və ətraf mühitə zərərli emissiyalarının davam etdiyi dövrdür. Elə bu dövrlərdə Azərbaycan, 
Gürcüstan, Moldova , Tacikistan kimi ölkələrdə yanacaq çatıĢmamazlığı səbəbindən kütləvi meĢə 
qırılmalarına baĢlanmıĢdır, bütün bunlar mövcud ekoloji böhranın daha da dərinləĢməsinə səbəb 
olmuĢdu. 

Bu dövrələrə qədər SSRĠ elmi terminalogiyasına  yad olan  ―ekoloji fəlakət zonaları‖ kimi yeni  
terminlər,elmə gətirilmiĢdir. Ekoloji fəlakət zonaları dedikdə ölkənin elə hissələri nəzərdə tutulurdu 
ki, həmin ərazilərdə  məiĢət və ya digər fəaliyyət nəticəsində ətraf mühitin dərin və geridönülməz 
deqredasiyası baĢ vermiĢdir.Ətraf mühitdə baĢ verən bu dəyiĢikliklər əhalinin sağlamlığının 
pisləĢməsinə, təbii tarazlığın pozulmasına , təbii komponentlərin sıradan çıxmasına səbəb olmuĢdur. 

KeçmiĢ SSRĠ ərazinin ekoloji cəhətdən ən acınacaqlı zonası heç Ģübhəsiz Çernobıl yaxınlığında 
AES-in  qəzaya uğraması nəticəsində meydana gələn ölü  zonadır.1986-cı ili aprelində Ukraynanın 
Çernobıl Ģəhərində baĢ verən hadisə milyonlarla insanın həyatına təhlükə yaratmaqla bərabər milli 
iqtisadiyyata böyük zərər vurmuĢdur. Qəza zamanı ətraf mühitə radioaktiv maddələr həmçinin uran 
izotopları, plutoniya, yod-131, seziy-137,stronsiy-90 və s kimi maddələr atılmıĢdır. Onu da qeyd 
etmək yerinə düĢər ki, bu maddələrin bəzilərinin  təbiətdə həll olma müddəti 30 ildir. Qəza baĢ verən 
ərazi Ukraynanın Çernobıl Ģəhərindən 18 km, Belarusiya sərhədindən isə 16 km ərazidə yer-

ləĢdiyindən, nəinki Ukrayna Belarusya da fəlakət zonası elan edildi. Qəza nəticəsində kənd 
təsərrüfatına yararlı 5 milyon hektar torpaq dövriyyədən çıxarılaraq , yararsız hala düĢdü. Bununla 
belə AES ətrafında  30 km-lik radius ölü zona hesab olunmağa baĢladı .Yüzlərlə balaca yaĢayıĢ 
mərkəzləri yerin altına basdırıldı yaxud məhv edildi. Hesablamalara görə, qəzadan əvvəl AES-in dö-
rdüncü blokunda olan 190 ton uran dioksidin 30%-ə qədəri  qəza nəticəsində ətraf mühitə  
atılmıĢdır.Çirklənməyə  məruz qalan 200 min km2 ərazinin 70%-ə qədər hissəsi Belarusiya, Ukrayna 
və Rusiya ərazisində yerləĢir. Atmosfer çirklənməsi olduqca qeyri-bərabər paylanmıĢdır. Belə ki, 
qəzadan sonra bir neçə gün ərzində küləyin istiqaməti çirklənmənin yayılma trayektoryasını müəyyən 
edirdi. Qəzanın baĢ verdiyi əraziyə yaxın ərazilərlə bərabər Leninqrad vilayəti, Mardoviya, ÇuvaĢiya 
kimi uzaq ərazilərdə də radioaktiv yağıĢlar yağmıĢdır.1  MDB məkanında  Ukrayna, Belarusya ilə 
yanaĢı ekoloji fəlakət zonaları kimi tanınan qeyri-sabit ekoloji vəziyyətə malik bir neçə region vardır. 
BMT-nin hesabatına əsasən, postsovet məkanına daxil ölkələrin ərazisində SSRĠ-nin fəaliyyəti 
nəticəsində 4 milyon km2 torpaq yarasız vəziyyətə düĢmüĢdür.2  Bu torpaqlar ya çirklənmiĢ ya 
zəhərlənmiĢ ya da səhralaĢmıĢdır. Problemin miqyasının böyüklüyünü göstərməkdən ötəri onu qeyd 
edə bilərik ki, çirklənmiĢ ərazilər  Almanya, Fransa, Ġspaniya və BirləĢmiĢ krallığın ümumi ərazisinə 
bərabərdir. 

MDB məkanında ekoloji fəlakət zonalarından digəri Aral dənizinın ətrafıdır. Aral Dənizi iki 
MDB ölkəsi- Qazaxıstan və Özbəkistan Respublikaları ilə əhatə olunmuĢdur. 1960-ci illərdə 
böyüklüyünə və həcminə görə dünyanın dördüncü ən böyük gölü hesab olunurdu və sahəsi 68 000 km 

bərabər idi. 1998-ci ilə isə sahəsi 28687 km2 qədər azalmıĢ, duzluluğu isə 10 qr/l-dən 45qr/l-ə qədər 
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yüksəlmiĢdir.3 

Məlum olduğu kimi, Amu-Dərya və Sır-Dərya çayları Aral dənizinin əsas su 
təminatçılarıdır.Pambıq sahələrinin suvarılması məqsədi ilə çayların suyundan qeyri-səmərəli  istifadə 
edilməsi , çaylardan Aral dənizinə axıdılan suyun miqdarının kəskin azaltmıĢdır. 1983-cü ildən eti-
barən Sır-Dərya çayının  Aral dənizinə axını dayanmıĢ və bunun nəticəsində dənizin səviyyəsi 19 m 
aĢağı düĢmüĢdür. Amu-Dərya və Sır-Dəryanın aĢağı axarlarında meliorasiya məqsədi ilə intensiv isti-
fadə edildiyindən  çay sularının səviyyəsi xeyli aĢağı düĢmüĢ, su ĢoranlaĢmıĢ  və içməyə yararsız hala 
gəlmiĢdir.  Çayların qurumasına əsas  səbəb  kimi Yer kürəsinin qlobal istiləĢməsi nəticəsində, 
çayların əsas su təhcizatçısı olan  Pamir Tyan-ġan dağlarındakı buzlaqların əriməsi göstərilsədə, digər 
tərəfdən daha çox pambıq istehsal etmək yarıĢı SSRĠ-ni həmin çayların sularından qeyri professional 

istifadə etməyə vadar etdiyindən, proses biraz da surətlənmiĢdir.4 
Çayların deltasındakı  intensiv gedən  quraqlıq prosesi bununla bərabər torpaqların ĢoranlaĢması 

Aral dənizi və ona yaxın ərazilərdə  ekoloji sistemin dolayısıyla bitgi və heyvan aləminin məhv ol-

masına səbəb olmuĢdur. 
1987-ci ildə Aral dənizi ġimal və Cənub olmaqla iki hissəyə bölünmüĢdür. Onların 

birləĢdirilməsi üçün süni kanal çəkilsə də,1999-cu ildə suyun səviyyəsi  davamlı olaraq aĢağı 
düĢdüyündən tərəflər arasındakı əlaqə yenidən  kəsilmiĢdir. 2003-cü ildə Aralın cənub hissəsi yenə 
iki hissəyə- Ģərq və qərb hissələrinə ayrılmıĢdır. XXI əsrin əvvəllərində dənizin akvatoriyası yarıba 
yarı azalmıĢ, dəniz əvvəlki həcminin ¾-nü itirmiĢdir. Dənizdə yaĢayan 32 növ balıqdan yalnız 6-sı 
mövcudluğunu qoruyub saxlaya bilmiĢdir.Aral dənizindən 1960-ci illərdə 40 min ton balıq ovlandığı 
halda, 1980-ci illərdə balıqçılıq tamamilə yox olmuĢ və bununla əlaqədar 80 minə yaxın iĢ yeri 
itirilmiĢdir. SSRĠ hakimiyyəti illərində sadəcə Qazaxıstan tərəfində 5 balıq emalı zavodu və 1 balıq 
konserv kombinatı fəaliyyət göstərirdi. Bütün bu göstəricilər ekoloji fəlakətin iqtisadi nəticələrini göz 
önünə qoyur. Digər bir ekoloji problem isə SSRĠ dövründə Aral dənizinin içərisində yerləĢən Vozro-

jdenie  adasında baktereoloji silahların sınaqdan keçirilməsidir. Bundan baĢqa bu adada labarotoriya 
heyvanları üzərində  sibir yarası, vəba, tifus, bruselyoz kimi viruslar sınaqdan keçirilmiĢdir. Suyun 
çəkilməsi ilə ada əsl bir ekoloji fəlakət zonası olaraq ətrafa ziyan vurmağa davam edir. 

Aral hövzəsində ekoloji vəziyyəti yaxĢılaĢdırmaqdan ötrü kompleks tədbirlər həyata 
keçirilməlidir. Bu regionun əsas problemi içməli su çatıĢmamazlığı olduğundan, problemin həlli orta 
Asiya ölkələrinin birgə səyi nəticəsində mümkün ola bilər.  Beynəlxalq ictimaiyyət və MDB ölk-

ələrinin dəstəyi ilə   region ölkələri  birgə su təhcizatı sistemi yaratmalıdır.Sudan səmərəli istifadə 
etmək və suyun təmizlənməsi məsələlərində birgə razılığa gəlməlidirlər. Su ehtiyyatlarından səmərəli 
istifadə etməkdən ötrü suya qənaəti təmin edən, su itgisinin qarĢısını alan  texnologiyaların 
quraĢdırılması və regionun bütün ölkələri tərəfindən nəzarət edilməsi zəruridir. 

MDB məkanında ekoloji vəziyyətin acınacaqlı olduğu sahələrdən biri də Xəzər hövzəsi regionu-

dur. Regionun ekoloji gərginliyinə əsas səbəb kimi  dənizdə sanitar-toksikoloji vəziyyətin  və 
balıqçılıq səviyyəsinin pisləĢməsi götürülür. Demək olar ki, Xəzər dənizi hövzəsi və su anbarlarının 
özünü təmizləmə sistemi tam deqredasiyaya uğramıĢdır.Volga çayı hövzəsində yerləĢən sənaye 
müəssisələri çay sularının hədsiz çirkləndirməyə,  müvafiq olaraq, Volga isə  Xəzəri çirkləndirməyə 
davam edir. Xəzərin Ģimal hissəsində  ekoloji vəziyyət xüsusi ilə gərgindir.Torpaqlar neft qaz çıx-

arılması zamanı çirklənmiĢ, dənizdə balıq ehtiyyatı xeyli azalmıĢdır. SSRĠ-nin parçalanmasından son-

ra Rusya, Türkmənistan, Azərbaycan və Qazaxıstan  Xəzərin Ģelfində neft hasilatını kəskin 
artırdığından  dənizin ekologiyası daha da pisləĢmiĢdir. Neft çıxarılması prosesinin sürətlənməsi 
səbəbindən, Xəzərin əsas sərvəti hesab olunan Nərə balıqlarının kəskin azalması müĢahidə olu-

nur.Xəzərin səviyyəsindəki tərəddüdlər də regionda ekoloji vəziyyətin gərgin olduğunun 
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xəbərçisidir.Belə ki, əsrin əvvəllərindən etibarən Xəzərin səəviyyəsi dəfələrlə qalxıb enmiĢ, sahilboyu 
yerləĢən ərazilərə həm iqtisadi həm də ekoloji baxımdan dağıdıcı zərbələr vurmuĢdur. 

Bu bölgənin də ekoloji problemlərinin həlli region ölkələrinin və beynəlxalq ictimaiyyətin birgə 
səyi nəticəsində mümkün ola bilər. 

Baykal gölü hövzəsi unikal təbii kompleksi olan bir bölgədir.Göl dərinliyi 1620 m, və  su tutumu 
23.600 km3 baxımından dünyanın ən böyük gölü hesab olunur. Baykal gölü dunya Ģirin su ehtiy-

yatının 20%-ni,  MDB ölkələri Ģirin su ehtiyyatının isə 80%-ni əhatə edir.Baykal gölünün ekosistemi 
inanılmaz zənginliyi və unikallığı ilə özündə 2400 növə qədər heyvanat və bitgi növünü 
cəmləĢdirir.Göl sularının  təmizləməsinin xüsusi bioloji mexanizmi var. Beləki, gölün daxilində olan 
zooplanktonlar göl suları təmizləyirlər. 

Göl ətrafında sənaye potensialının artması, təbii resurslardan qeyri səmərəli istifadə gölün hidro-

kimyəvi vəziyyətinin pisləĢməsinə səbəb olmuĢdur. Rusiya dövləti problemin həll olunması yolunda 
radikal qərarlar qəbul etmiĢ və gölün ekosisteminin yaxĢılaĢdırılması istiqamətində xeyli iĢlər görül-

müĢdür. 
Uralda da eyni zamanda havanın çirklənməsi, su ehtiyyatlarının azalması, ərazinin radioaktiv 

çirklənməsi kimi problemlər mövcuddur. Xüsusi ilə köhnə mədənlərdə ciddi ekoloji fəlakət  
yaĢanmaqdadır. Uralda ekoloji vəziyyətin yaxĢılaĢdırılması tədbirlərinə -böyük sənaye mərkəzlərində 
təmizləyici qurğuların quraĢdırılması, torpaqların rekultivasiyası, ətraf mühitə atılan çirkləndiricilərin 
mərhələli Ģəkildə azaldılması üçün proqramların hazırlanması məqsədəuyğundur. 

MDB ölkələri  11 müstəqil dövləti özündə birləĢdirən  və 2015-ci ilin statistikasına əsasən 282 
milyon əhalisi ilə dünya əhalisinin 4 %-ni təĢkil edən müstəqil dövlətlər birliyidir.5  70 il eyni sistem-

lə idarə olunmuĢ, iqtisadiyyatları tamamilə bir-birindən asılı olan bu dövlətlərin, ekoloji problemləri 
də, yalnız birgə səy çərçivəsində həll oluna bilər. Uzun illər boyunca bu dövlətlərin ekoloi vəziy-

yətinə laqeylilik nümayiĢ etdirildiyindən, mövcud problemləri qısa bir zamanda həll etmək im-

kansızdır. KeçmiĢdən fərqli olaraq, müasir nəzəriyyələr dayanıqlı inkiĢafın tərəfdarı olduğundan 
MDB ölkələrinin gələcək inkiĢafı məhz ekologiya və iqtisadiyyatın harmoniyası Ģəraitində mümkün 
ola bilər. 

Regionun mövcud ekoloji problemləri olduqca müxtəlifdir . Buna səbəb kimi ərazisinin qeyri-
homogenliyi, sərvətlərin müxtəlifliyi və qeyri-bərabər paylanması ,  ölkələr üzrə iqtisadi-inkiĢaf 
səviyyəsinin qeyri-bərabərliyini göstərmək olar. Hesablamalara görə MDB məkanının 10% ərazisi 
ekoloji fəlakət zonaları hesab olunur. Bu ərazilərdə əhalinin xəstəlik və ölüm səviyyəsi yüksək, təbii 
ehtiyyatların məhsuldarlıq səviyyəsi aĢağıdır. 

Hazırda MDB ölkələrinin ekoloji vəziyyəti hər keçən gün yaxĢılaĢmaqdadır.  Alınan tədbirlər, 
qəbul olunan proqramlar, ekoloji təbliğat, ekoloji təĢviq bütün bunlar MDB məkanında mövcud 
ekoloji fəlakət zonalarının neytrallaĢmasına xidmət edir. 

Nəticə olaraq onu qeyd edə bilərik ki, XXI əsrdə ekoloji problemləri lokal olaraq həll edilməsi 
qeyri-mümkündür. MDB regionu da daxil olmaqla dünyanın bütün regionlarında  dayanıqlı inkiĢafın 
təmin edilməsi məqsədi ilə beynəlxalq ekoloji-iqtisadi proqramların hazırlanması və  həyata 
keçirilməsi zəruri hala çevrilməlidir.Nəticələri daim ictimaiyyətə bildirilməli,ekoloji problemlər 
təbliğ edilməli, qanunları pozulanlar ifĢa edilməli və cəzalandırılmalıdırlar. Ətraf mühiti qorumaqla 
iqtisadi inkiĢafa nail olmağa nəinki MDB ölkələri, bütün dünya ictimaiyyəti, yalnız birlikdə, birgə 
həll mexanizmi çərçivəsində həll tapa bilər. 
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Arzu ĠBRAHĠMLĠ, 
 Magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

SƏHMDAR CƏMĠYYƏTLƏRDƏ NƏZARƏTĠN EFFEKTĠVLĠYĠ VƏ ONUN 
RENTABELLĠYƏ TƏSĠRĠ: AVROPA, AMERĠKA VƏ YAPON  

ĠDARƏETMƏ SĠSTEMLƏRĠNĠN MÜQAYĠSƏSĠ 

 

Məqalədə Avropa, Amerika və Yapon korporasiyalarının rentabellik problemləri və onların 
idarəetmə üslubu ilə əlaqəsi araşdırılıb. Avropa korparasiyalarının rentabelliyini aşağı düşməsi onun 
idarəetmə üslubu ilə əlaqəsi aşkar olunmuşdur. Məqalədə həmçinin Amerika və Yaponiya 
şirkətlərinin rentabelliyinin azalması amilləri də göstərilmişdir. Rentabelliyin azalması səbəbləri 
müxtəlifdir. Mövcud vəziyyətdən çıxış yolu müxtəlif idarəetmə üslublarının üstünlüklərinin tətbiqində 
görünür. 

Açar sözlər: menecment, korporasiya, rentabellik, idarəetmə üslubları. 
 

 Arzu IBRAHIMLI, 

Master, Baku State University 

 

EFFICIENCY OF CONTROL IN JOINT-STOCK COMPANIES AND ITS IMPACT ON 

COST-EFFECTIVENESS: COMPARISON OF THE EUROPEAN, AMERICAN AND 

JAPANESE SYSTEMS OF MANAGEMENT 

 

The article examines the profitability of European, American and Japanese corporations and its 

relationship with management styles. It reveals the fall in the profitability of European corporations 

and its relationship with the style of management of European corporations. The article also shows 

the factors contributing to the collapse of the profitability of American and Japanese corporations. 

The reasons for the collapse of profitability are various problems. The way out of this situation is the 

combination of the advantages of various management systems. 

Keywords: management, corporation, profitability, management styles 
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Ayna  QULUZADƏ, 
Magistr,Bakı  Dövlət  Universiteti 

 

ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAFDA ĠNNOVASĠYANIN ROLU 

 

İnnovasiya fəaliyyəti dövlətin və onun iqtisadiyyatının çox mühüm inkişaf indikatorudur. Sosial–
iqtisadi məqsədlərə nail olmaq üçün innovasiyaların aktuallığı nəzərə alınaraq, innovasiya və 
investisiya fəaliyyətinin fəallaşdırılması Azərbaycan Respublikasının prioritet məsələləri kimi 
müəyyən edilmişdir. Bu baxımdan hal-hazırda respublikanın ən mühüm sosial-iqtisadi vəzifəsi 
istehsalatda elmi tədqiqatların tətbiqinin səmərəliliyinin yüksəldilməsidir 

Açar sözlər: innovasiya,innovasiya prosesi,innovasiya fəaliyyəti,innovasiya potensialı 
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Ayna  GULUZADE, 

Master,Baku State University 

 

THE ROLE OF INNOVATION IN ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

Innovation is a very important development indicator of the state and its economy. Taking into 

account the relevance of innovations to achieve socio-economic goals, innovation and investment ac-

tivities have been identified as priorities of the Republic of Azerbaijan. From this point of view, the 

most important socio-economic task of the republic is to increase the efficiency of scientific research 

in production. 

Key words: innovation, innovation process, innovation activity, innovation potential 

 

     Ġnnovasiya nədir sualının ən sadə dildə cavabı - fərqli, dəyiĢik, yeni fikirlər inkiĢaf etdirmək 
və bunları tətbiq etməkdir. Bu fikirlər daha əvvəl həll olunmamıĢ problemləri çözmək və ya daha 
əvvəl qarĢılanmayan ehtiyaclara cavab vermək məqsədilə inkiĢaf etdirilə bilər.  Ya da ki, innovasiya 
onsuz da var olan bir çox məhsul və xidməti daha gözəl, daha rahat, daha çox insanın iĢinə yarayacaq 
hala gətirməyi qarĢısına məqsəd qoyur.  

    Ġnnovasiya prosesi elmin iqtisadi və sosial faydaya çevrilməsi kimi müəyyən olunur və bu 
səbəbdən də texniki, iqtisadi və ictimai proseslərin meydana gətirdiyi bir bütündür. Ġnnovasiya 
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fərdlərdə və cəmiyyətdə dəyiĢilməyə olan istək, yeniliyə açıq olma, meyillilik və sahibkarlıq ruhu ilə 
qaynaĢan bir mədəniyyət tələb edir. 

    Ġnnovasiya fəaliyyəti deyərkən istehsal, kommersiya, idarə etmə və sosial proseslərin səmərəli-
yini artıran elmi tədqiqatların və təcrübi iĢlərinin nəticələrinin praktiki tətbiqi nəzərdə tutulur. Ġnno-

vasiya prosesi nəticəsində yeni və ya təkmilləĢmiĢ məhsul, xidmət təklif olunur. Innovasiya fəaliyyəti 
cəmiyyətin intellektual fəaliyyətinin təkmilləĢdirilməsinə yönələn nəticədir. Yaranma səbəblərinə 
görə innovasiya strateji və reaktiv ola bilər. Strateji innovasiyalar yeniliyin tətbiqi nəticəsində rəqabət 
üstünlüyünü təmin etmiĢ olur və onu tətbiq edən firma və ya dövlət elmi-texniki renta qazanır. Reak-

tiv innovasiyalar strateji innovasiyanı tətbiq edən rəqiblərinə çatmaq məqsədi ilə həyata keçirilir. 
«Ġnnovasiya» termin latın dilində «innovato» sözündən olub, «yenilənmə» və «yaxĢılaĢma» 

deməkdir.Termin elmi tədqiqatlarda XIX əsrlərdə meydana gəlib. «Iqtisadi innovasiya» anlayıĢı XX 
əsrin əvvəllərində Avstriya iqtisadçısı Yozef ġumpeterin «The Theory of Economic Development» 
(1934) əsərindən geniĢ ictimaiyyətə daxil oldu. 

Sonradan bu nəzəriyyə Alman iqtisadçısı Q.Menil, Sovet iqtisadçılarından akademik 
A.Ġ.AnçiĢkin, professor L.S.Boryutin, professor J.B.Yakobiç və baĢqaları tərəfindən inkiĢaf 
etdirilmiĢdir. Hal-hazırda innovasiya fəaliyyəti sahəsində ümumi qəbul olunmuĢ terminalogiya yox-

dur. Akademik L.Ġ.Abalkinin fikrincə, innovasiya fəaliyyəti dedikdə, bir tərəfdən elmin kəĢfin və ixti-
ranın texnika və texnologiyanın səviyyəsinə daim təsir göstərməsində, digər tərəfdən isə elmi 
tədqiqatlarda yeni cihaz və avadanlıqların tətbiqində təzahür edən elm və texnikanın qarĢılıqlı, ardıcıl 
inkiĢafı baĢa düĢülməlidir. A.V.Sokolovun fikrincə isə innovasiya dedikdə, konkret ictimai tələbatı 
ödəyən və effekt verən prinsipcə yeni yaxud modifikasiya olunmuĢ vəsaitin yaranması və 
mənimsənilməsinin yekun nəticəsi baĢa düĢülür.  

Bəzi iqtisadçılar yenilik və innovasiya anlayıĢlarını eyniləĢdirməyə çalıĢırlar. Lakin bu doğru 
deyil. Yenilik hər hansı fəaliyyət sferasında istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi üzrə fundamen-

tal, tətbiqi tədqiqatların və ya eksperimental iĢlərin tərtib olunmuĢ nəticəsidir. Yenilik ixtira, kəĢf, pa-

tent, əmtəə niĢanı, səmərələĢdirici təklif Ģəklində tərtib oluna bilər. Ġnnovasiya idarəetmə obyektinin 
dəyiĢdirilməsi və iqtisadi, sosial, ekoloji, elmi-texniki və digər növ effektin alınması məqsədilə ye-

niliklərin tətbiqinin son nəticəsidir. 
Ġnnovasiya fəaliyyəti iqtisadi inkiĢafı və rəqabətliliyi təmin etmək üçün yeni ideyaların, elmi bili-

klərin, texnologiya və məhsulların müxtəlif istehsal və idarəetmə sahələrinə tətbiq edilməsidir. 
Ġnnovasiya-yüksək səmərələliyə malik yeniliyin tədbiqi, insanın intellektual fəaliyyətinin, kəĢfin-

in, ixtirasının nəticəsidir.Ġnnovasiya fəaliyyətinin nəticəsi yeni və ya təkmilləĢdirilmiĢ məhsul, 
texnoloji proses, həmçinin ictimai münasibətlərin müxtəlif sahələrində təĢkilati-texniki, maliyyə-

iqtisadi və digər hallar hesab edilir. 
Ġnnovasiyanın əldə edilməsi, onun təkrar istehsalı və reallaĢdırılması ilə bağlı olan proseslər in-

novasiya prosesini təĢkil edir. Ġnnovasiya prosesləri elmin ayrı-ayrı sahələrində yaranıb istehsal sa-

həsində tamamlanaraq, onun daxilində mütərəqqi, keyfiyyətcə yeni dəyiĢiklərə səbəb olur. 
―Ġnvestisiya fəaliyyəti haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci maddəsinə əsasən, 

istehsalata və sosial sahəyə elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərini tətbiq etmək üçün investisiya 
fəaliyyətinin bir forması kimi innovasiya fəaliyyəti həyata keçirilə bilər. Ġnnovasiya fəaliyyətinə 
aĢağıdakılar daxildir: 

-uzunmüddətli elmi-texniki proqramların həyata keçirilməsi; 
-iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləĢdirilməsi məqsədi ilə məhsuldar qüvvələrin vəziyyətində 

keyfiyyət dəyiĢiklikləri etmək üçün fundamental tədqiqatların maliyyələĢdirilməsi; 
-texnika və texnologiyanın prinsipcə yeni, qənaətcil növlərinin iĢlənib hazırlanması, buraxılması, 
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yayılması və tətbiqi. 
Dünya təcrübəsi göstərir ki, innovasiya texnologiyalarından geniĢ istifadə olunması ölkənin 

hərtərəfli inkiĢafına xidmət edir. Bu texnologiyalar əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətində müĢahidə 
olunan problemlərin həlli, həmçinin yoxsulluq səviyyəsinin azaldılması üçün tutarlı vasitələrdəndir. 
Ġqtisadiyyatın inkiĢafının innovasiya mərhələsinin əsas hədəfi milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətli-
liyinin yüksəldilməsinə və dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli inteqrasiyasına nail olmaqla, uzun-

müddətli perspektivə ölkədə dinamik sosial-iqtisadi inkiĢafın davamlılığını təmin etməkdən ibarətdir. 
Bunlara ölkənin malik olduğu iqtisadi potensialın gücləndirilməsi və bu potensialın kompleks Ģəkildə 
səmərəli reallaĢdırılması, o cümlədən qeyri-neft sektorunun inkiĢaf etdirilməsi, hər bir regionun malik 
olduğu potensialdan tam və səmərəli istifadə olunması və onların inkiĢafının tarazlaĢdırılması, çoxlu 
sayda yeni iĢ yerlərinin açılmasına Ģərait yaradılması, sahibkarlığın inkiĢaf etdirilməsi, sosial xid-

mətlərin həcminin, keyfiyyətinin və ünvanlılığının əhəmiyyətli dərəcədə artırılması, yoxsulluğun 
azaldılması kimi vəzifələri aid etmək olar. 

Azərbaycanın iqtisadi strategiyasında insan kapitalının formalaĢdırılması prioritet məqsəd kimi, 

müasir bilik və nanotexnologiyalar isə innovasiyanın inkiĢaf vasitələri kimi müəyyən edilmiĢ, strate-

giyanın elmi cəhətdən təhlili və əsaslandırılması mövcud uğurların davamlılığının və effektivliyinin 
təminatı kimi qiymətləndirilir.  

Ölkənin hər hansı bir fəaliyyət sahəsində innovasiyanı tətbiq etməzdən əvvəl bu sahənin inno-

vasiya potensialını müəyyən edirlər. Ġnnovasiya potensialı innovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi 
üçün zəruri olan maddi, maliyyə, intellektual, elmi-texniki və digər resursların məcmusudur. 

Ġnnovasiya prosesi aĢağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur:  
1. yeni növ məhsulun mənimsənilməsi və buraxılan məhsulun modernləĢdirilməsi; 
2. yeni maĢın, avadanlıq və materialların istehsala tətbiqi;  
3. yeni texnologiyaların və məhsulun yeni istehsal üsullarından istifadə edilməsi;  
4. istehsalın təĢkili və idarəetmənin mütərəqqi metodları, vasitələri və qaydalarının tətbiqi. Ġnno-

vasiya prosesi əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi, tədavül xərclərinin azaldılması və məhsul 
satıĢında keyfiyyət tələbatlarının yüksəldilməsi və qiymətin aĢağı salınması ilə müĢahidə olunur. 
Məhz yeniliklərin dəqiq mexanizminə arxalanaraq, Ģirkətlər öz məhsullarının rəqabətə davam 
gətirməsini təmin edir və tələbatın formalaĢmasında təĢəbbüsü əldə saxlayırlar. 

Ġnnovasiya prosesi sosial-iqtisadi münasibətlərin keyfiyyətini dəyiĢməklə yeni innovasiya 
yönümlü iqtisadiyyatı yaratmaqla bütün təsərrüfatçılıq sisteminin fəaliyyətində hakim rol oynamağa 
baĢlayır. Bu zaman iqtisadi artım kimi istehsalın intellektləĢdirilməsi çıxıĢ edir, yəni ÜDM artımı, 
əsasən, elmtutumlu məhsul və xidmətlərin buraxılıĢı və reallaĢdırılması hesabına əldə edilir. 
Ümumən, bu tipli iqtisadiyyatın maddi bazası yüksək inkiĢaf etmiĢ maĢınqayırma ilə keyfiyyətcə 
istehsalın yenidən təĢkili ilə xarakterizə olunur ki, bunun da əsasında istehsal proseslərinin 
avtomatlaĢdırılmasını , informasiyalaĢdırılmasını və intellektləĢdirilməsini təmin edən elmtutumlu 
sahələr dayanır. Elektronika, radiofizika, optoelektronika, lazer texnologiyaları, müasir materi-
alĢünaslıq, kimya və kataliz, müasir aviasiya və kosmonavtika sahələrində müəyyən edilən, bir sıra 
texnoloji və fundamental ixtiralar və kəĢflər, müasir informasiya texnologiyalarından istifadə 
edilməsi, mikro və makroelektronika sahələrində alınmıĢ nəticələr, habelə, nanotexnologiyalar elmtu-

tumlu məhsulların yaranmasına səbəb olur. Belə məhsulların alınmasını təmin edən texnologiyalar 
elmtutumlu texnologiyalaradlandırılır.Elmtutumlu texnologiyalardan istifadə edilməsi iqtisadi ink-

iĢafın yeni bir istiqamətinin ―Ġnnovasiya yönümlü iqtisadi inkiĢafın‖yaranmasına səbəb olmuĢdur. Ġn-

novasiya yönümlü iqtisadi inkiĢaf modeli öz yüksək səmərəliliyini dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələrinin 
timsalında sübuta yetirmiĢdir. Odur ki, innovasiyanın sürətləndirilməsi son onilliklərdə bir sıra yeni 
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xüsusiyyətlər kəsb etmiĢdir. Bu keyfiyyət dəyiĢiklikləri özünü elm, texnika və istehsalın qarĢılıqlı 
təsiri sferasında göstərir.Elmlə istehsalın qarĢılıqlı təsiri bu sahədə yeni rəqabət formasının meydana 
gəlməsinə səbəb olur. Hal-hazırda yeni elmtutumlu texnologiyaları istehsalda mənimsəməyən 
müəssisələr dünya bazarlarında rəqabət apara bilmir. Deməli, müəssisələrin inkiĢaf strategiyasının 
iĢlənilməsində nəzərə alınacaq ən vacib Ģərt elmi yeniliklərin və elmtutumlu texnologiyaların 
istehsala tətbiqi olmalıdır. 

Ġqtisadiyyatın həm ənənəvi, həm də elmtutumlu sahələrdə rəqabətə davamlılığının artımı onun 
inkiĢafına stimul yaradır. Müasir dövrdə iqtisadi inkiĢaf innovasiya siyasəti ilə sıx əlaqəlidir. Bu da 
öz növbəsində innovasiya sistemlərinin yaradılmasını tələb edir. Ġqtisadiyyatın innovasiya inkiĢaf 
yoluna keçidi rəqabətə davamlı regional innovasiya sisteminin formalaĢmasını, regional iqtisadiy-

yatın idarəetmə forma və üsullarının təzələnməsini tələb edir.  
Günümüzün sürətlə dəyiĢən rəqabət mühitində ayaqda qala bilmək üçün firmaların məhsullarını, 

xidmətlərini və iĢ görmə üsullarını davamlı olaraq dəyiĢdirmək, fərqliləĢdirmək və yeniləmək 
lazımdır. Bu dəyiĢdirmə, fərqliləĢdirmə və yeniləmə əməliyyatı "innovasiyadır"dır. Firmalar üçün in-

novasiya çox əhəmiyyətli bir rəqabət vasitəsidir. Məhsuldarlığı və gəlirlilik artırır, yeni bazarlara gi-

rilməsini və mövcud bazarların böyüdülməsini təmin edir. Ġqtisadiyyatın material-resurs tutumlu və 
xammal istiqamətli sahələrindən innovasiya inkiĢafına istiqamətləndirilməsi dövlətin iqtisadi inkiĢaf 
strategiyasının əsas məzmununu təĢkil edir Yeni dünyada rəqabətə tab gətirmək üçün, ilk növbədə, 
təhsilə, zəngin biliklərə, informasiya texnologiyalarına, innovasiya iqtisadiyyatına arxalanmaq 
lazımdır. Yeni dünya nizamında biliklər inkiĢafın mühüm katalizatoruna, innovasion yeniliklərin 
baĢlıca təminatına çevrilmiĢdir. Elmtutumlu informasiyanın yaradılması, əldə edilməsi, tətbiqi sosial-
iqtisadi inkiĢafın, qlobal rəqabətin mühüm amilləridir. 

InkiĢaf etmiĢ ölkələrə çatmaq yolunda əhəmiyyətli məsafələr qət etmiĢ və qət emtəkdə olan ölk-

ələrin ortaq xüsusiyyəti, iqtisadiyyat və ictimai siyasətinin mərkəzinə innovasiyanı yerləĢdirmələridir. 
Bu ölkələrə misal olaraq Cənubi Koreya, Malayziya, Ġrlandiya, Finlandiya, Tayvan, Sinqapur, Çin, 
Hindistan göstərmək olar. Siyasi dayanıqlılıq və sahiblənmə, cəmiyyətin bütün təbəqələrinə yayılan 
güclü bir əməkdaĢlıq mühiti, sahiblənmə və sabitlik, xüsusiyyətli insan gücü yetiĢdirmək üçün edilən 
yüksək investisiya, hər ölkənin öz Ģərtlərinə görə uyğunlaĢdırılan düsturları olmalıdır. Yeni dinamik 
dünyada iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyəti və sosial-iqtisadi inkiĢaf tempi iqtisadi subyektlərin 
qabaqcıl texnologiyaların, yeni bazarların öyrənilməsi və tətbiqindən asılıdır. Ölkələr üçün isə inno-

vasiya məĢğulluq artımını, davamlı böyüməyi, ictimai rifahı və həyat keyfiyyətini təmin edən ən 
əhəmiyyətli faktordur. Səmərəli, qazanclı və rəqabət gücü yüksək firmaların fəaliyyət göstərdiyi 
iqtisadiyyatlar hər zaman yüksəliĢ və inkiĢaf içində olur. Qlobal miqyasda milli rəqabət üstünlüyü 
qazanar. 

Bir ölkədə rifah və həyat standartı, rəqabət gücü artarsa yüksələr. Rəqabət gücü isə məhsuldarlığı 
artırar. Ġnnovasiya, məhsuldarlığı artıran ən əhəmiyyətli vasitədir. Bu səbəblə innovasiya, ölkələr 
üçün iqtisadi böyümənin, artan məĢğulluğun, həyat keyfiyyətinin açarıdır. Ġnnovasiya ilə cəmiyyət 
eyni qaynaqdan çox daha böyük mənfəətlər əldə edər. Bu səbəbdən, innovasiya yalnız iqtisadi deyil, 
ictimai bir sistemdir.  

Firmanın innovasiyanın nə olduğunu və necə idarə olunması lazım olduğunu bilməsi vacibdir. 
Ġnnovasiyanı rəhbərlik firmanın texnologiyanı, iĢ müddətlərini və insan əlaqələrini innovasiyanı 
dəstəkləyəcək və təĢviq edəcək Ģəkildə idarə etməlidir. Strateji və təĢkilati bacarıqlara sahib olmaq 
uzun müddətli dünyagörüĢü, bazar meyllərini təyin və təxmin etmə bacarığı, texnoloji və iqtisadi 
məlumatları toplama, mənimsəmə yetkinliyi olmalıdır. TəĢkilati bacarıqlar, riskləri təyin və idarə 
qabiliyyəti, əməliyyat vahidlər arasındakı iĢbirliklərinin səviyyəsi, elmi-tədqiqat institutları, universi-
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tetlər, məsləhət firmaları, müĢtərilər və təchizatçılar ilə yaradılan Ģəbəkə, insan sərmayəsinə edilən 
investisiyanın səviyyə və keyfiyyətidir. 

Qlobal və makrosəviyyədə innovasiyanın universal mənbəyi çox sürətlə artan tələbatla onların 
ödənilməsi imkanları arasındakı ziddiyyətdir. Məhdud resurslara malik olan cəmiyyət öz tələbatını 
ödəməyin bütün yeni və daha effektiv üsullarını ixtira etməyə məcburdur. Ġnsanların hər növbəti nəsli 
nail olduğu səviyyədən imtina edir və daha yüksək tələblər irəli sürürlər. Mikroiqtisadi səviyyədə bu 
ziddiyyətin meydana çıxmasının konkret ifadəsi resursların məhdudiyyəti Ģəraitində onların daha 
effektiv istifadəsi üzrə alternativ imkanlar sayılır. Rəqabət iqtisadi artımın tərkib elementi kimi çıxıĢ 
edərək innovasiya üçün stimullar yaradır. Rəqabət istehsal artımını və xərclərin ixtisarını təmin edən 
güclü mexanizmdir. Mənfəətin artırılması əslində innovasiyalı üstün mənfəəti təmin edir. Bu isə 
effektiv innovasiyanı ilk həyata keçirənin aldığı əlavə gəlirdir. Rəqabət mühitində innovasiya 
yayıldıqca mənfəətin bu növu yoxa çıxır. Müasir bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində müəssisənin inno-

vasiyalı inkiĢaf metodologiyasını iĢləyib hazırlamadan yeni texnologiyaların təsərrüfat dövriyyəsinə 
cəlb edilməsinin səmərəliliyini artırmaq qeyri-mümkündür. Müasir innovasiya sferasında həll 
edilməmiĢ problemlər az deyil. Müəssisənin innovasiyalı inkiĢafı və strateji fəaliyyəti arasında 
uyğunluğun təmin edilməsi, fəal innovasiya siyasətinin həyata keçirilməsi üçün kredit və vergi 
siyasəti sisteminin və maliyyələĢdirmə mexanizminin təkmilləĢdirilməsi innovasiyalı iqtisadiyyatın 
səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün vacib məsələlərdən biridir. Bu öz növbəsində yeni texnoloji 
nailiyyətlərin tətbiqinin sürətləndirilməsi, onun nəticəsi kimi məhsulun keyfiyyətinin artırılması, 
istehlakçıların artan tələbatının ödənilməsi və müəssisənin rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi 
məsələlərinin həllinə böyük köməklik göstərir.  

XXI əsrdə ölkərin ənənəvi iqtisadi sistemlərindən innovasiyalı iqtisadiyyata yönləndirilməsinin 
uğuru;  

-Davamlı iqtisadi böyümə 
- Ġctimai inkiĢafın artırılması 
-Ġnnovasiya iqtisadiyyatı özünü aĢağıdakı kimi biruzə verir;  ixtisaslaĢdırılmıĢ əmək, 
-YaxĢı gəlir vəd edən iĢ imkanları 
-Bu imkanları yaradan sürətlə böyüyən firmalar 
-Çox sayda yeni qurulan müəssisələr 
Bir ölkədə və ya regionlarda innovasiyalı iqtisadiyyatının qurulması üçün yeni fikirlərin çıxarıl-

masını və yayılmasını təmin edən bir mühitə innovassiyanı dəstəkləyən mexanizmlərə və sərmayəyə 
ehtiyac vardır.  

Burada dövlət asanlaĢdırıcı və katalizatorçu rolu oynayır. Ġnsan resurslarına, inkiĢafa və inno-

vasiyaya investisiya edər. Bu cür sərmayələri təĢviq edər. Məlumatı ən yaxĢı idarə edən, insan 
qaynağını və fikir varlığını ən yaxĢı istifadə edər və innovasiyanı bütün fəaliyyətlərinin ayrılmaz bir 
parçası halına gətirən biznes rəqabətli mühit təĢkil edir. 

Ġqtisadi artımın tərkib elementi kimi çıxıĢ edən rəqabət innovasiya üçün stimullar yaradır. Y. 
ġumpeter əsərlərində qeyd etmiĢdir ki, o, yeni əmtəənin, yeni texnologiyanın, xammalın, yeni 
mənbəyin, təĢkilin yeni tipinin kəĢfinə əsaslanan rəqabətə əhəmiyyət verir.Rəqabəti iqtisadi fəaliyyət 
zamanı istehsal artımını və xərclərin ixtisarını təmin edən güclü mexanizm kimi qəbul etmək vacib 
məsələdir. Ġnnovasiya termininə yalnız innovasiya fəaliyyətinin son nəticəsi kimi deyil, həm də 
iqtisadi sistemin dayanıqlı inkiĢafına kömək edən və yeniliyin rəqabətqabiliyyətli məhsula transfor-

masiyasına əsaslanan ən vacib iqtisadi artım amili kimi yanaĢmaq lazımdır. 
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ĠNVESTĠSĠYA MÜHĠTĠNĠ FORMALAġDIRAN AMĠLLƏR 

 

İnvestisiya mühiti ölkədə, region və ya sahədə investisiya qoyuluşları üçün əlverişli və ya 
əlverissiz şəraitin olmasını əks etdirir. Başqa sözlə, investisiya mühiti – investisiya proseslərinin 
həyata keçirilməsinə şərait yaradır.Bu da öz növbəsində iqtisadi inkişafa təkan verir.Müasir dövrdə 
investisiya mühitinin müsbət istiqamətdə formalaşdırılması vacib məsələlərdən biridir. 

Açar sözlər: investisiya ,investisiya mühiti, investisiya prosesləri, real investisiya, vergi,iqtisadi 
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Ayna  GULUZADE, 

Master,Baku State University 

 

ACTORS SHAPING THE ĠNVESTMENT CLĠMATE 

 

Investment climate reflects favorable or inadequate investment opportunities in the country, re-

gion or area. In other words, the investment climate is a basis for the investment process, which in 

turn stimulates the economic development. In the modern times, the forming favorable investment 

climate is one of the important issues. 

Key words: investment,  investment climate,  investment process, real investment,tax, economic 

development 

 

P.Samuelsonun fikrincə investisiya- kapitalın yaranması və gələcəkdə gözlənilən istehlakın 
geniĢləndirilməsi naminə, hazırda gəlirin cari istehlaka xərclənməsindən imtina etməkdir. C.M. 
Keynsin fikrincə isə investisiya – firma tərəfindən kapital ehtiyatının artırılmasına, avadanlığın 
alınmasına, bina və qurğuların tikilməsinə sərf olunan vəsaitdir.  

Azərbaycan Respublikasının ―Ġnvestisiya fəaliyyəti haqqında‖ Qanunda qeyd olunmuĢdur 
ki,Ġnvestisiya-gəlir (mənfəət) və ya sosial səmərə əldə etmək məqsədi ilə sahibkarlıq və digər 
fəaliyyət növləri obyektlərinə qoyulan maliyyə vəsaitindən, habelə maddi və intellektual sərvətlərdən 
ibarətdir. Qanunda bu sərvətlərə pul vəsaiti, məqsədli bank əmanətləri, kreditlər, paylar, səhmlər və 
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digər qiymətli kağızlar; daĢınar və daĢınmaz əmlak (binalar, qurğular,avadanlıq və baĢqa maddi 
sərvətlər);  müvafiq qaydada rəsmiləĢdirilmiĢ elmi-təcrübi və digər intellektual sərvətlər; bu və ya 
digər istehsal növünün təĢkili üçün zəruri olan ancaq patentləĢdirilməmiĢ, texniki sənədləĢdirmə, 
vərdiĢ və istehsalat-təcrübəsi kimi tərtib edilmiĢ texniki,texnoloji, kommersiya və digər biliklərin 
məcmusu («non-hau»); torpaqdan, sudan və digər ehtiyatlardan, binalardan, qurğulardan, 
avadanlıqdan istifadə hüquqları, habelə müəlliflik hüququndan irəli gələn və baĢqa əmlak hüquqları; 
baĢqa sərvətlər.   

Ümumiyyətlə, investisiya qoyuluĢlarını gələcəkdə gəlir əldə etmək üçün bu gün pul vəsaitlərinin 
maddi aktivlər və ya qiymətli kağızlar əldə edilməsinə sərfi kimi xarakterizə etmək olar. Mikroiqtisa-

di baxımdan dəyərləndirdikdə investisiya cari istehlakla deyil, gələcək istehlakla bağlı məqsədlərin 
əldə edilməsinə yönəldilən vəsaitlərdir. 

Tipindən asılı olaraq real, maliyyə və intellektual investisiyalar fərqləndirilir. Real investisiyalar 
maddi və qeyri-maddi olur. Maddi investisiyalar kimi bina, avadanlıq, qurğulara, maddi-əĢya 
ehtiyatlarına qoyulan vəsait nəzərdə tutulur. Maliyyə investisiyaları deyərkən isə qiymətli kağızlar 
(səhm, istiqraz və d.), məqsədli bank qoyuluĢları, depozitlər və s. nəzərdə tutulur. Ġntellektual inves-

tisiyalar – cəmiyyətin yaradıcı potensialına, intellektual mülkiyyətə - müəllif, ixtira və patent 
hüququna əsaslanan investisiyalardır. 

Ġnvestisiya prosesində iĢtirak xarakterinə görə birbaĢa, dolayı və portfel investisiyalar 
fərqləndirilir. BirbaĢa investisiyalar dedikdə investor tərəfindən  investisiya obyektinə bilavasitə 
qoyulan vəsait nəzərdə tutulur. Dolayı investisiyalar – vasitəçi köməyi ilə həyata keçirilən investisiya 

qoyuluĢudur, məsələn, investisiya fondları vasitəsi ilə. Portfel investisiyaları – qiymətli kağızlara 
qoyulan kapital nəzərdə tutulur. 

Ġnvestisiya prosesi deyərkən milli kapitalın artırılmasına yönələn çoxĢaxəli fəaliyyət baĢa 
düĢülür. Bu zaman dövlət, hüquqi və fiziki Ģəxslər tərəfindən həyata keçirilən kapital qoyuluĢu inves-

tisiya fəaliyyəti adlanır. Ġnvestisiya fəaliyyətinin obyektləri kimi yeni yaradılan və modifikasiya 
olunan əsas fondlar, dövriyyə vəsaiti, torpaq və s. çıxıĢ edirlər. Ġnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri 
kimi investorlar (sifariĢçilər), podratçılar, banklar, investisiya kompaniyaları, ölkə və xarici ölkə 
vətəndaĢları çıxıĢ edə bilərlər. Ġnvestisiya fəaliyyətinin əsas göstəriciləri bunlardır: 

1) Ġnvestisiya əmtəələri. 
2) Ġnvestisiyanın sturukturu. 
3) Ġnvestisiya prosesinin göstəricilərinin qarĢılıqlı əlaqəsi. 
4) Kapitala, insana edilən investisiyaların həcmi. 
Ġnvestisiya fəaliyyəti, əsasən aĢağıdakı maliyyə mənbələri hesabına üç formada reallasdırılır: 
1) Müəssisələrin öz vəsaitləri hesabına edilən investisiyalar. Ġqtisadiyyatda 

bu investisiyalar ən yüksək gəlirə malik olan investisiyalar kimi tanınır. 
2) Borc vəsaitləri hesabına edilən investisiyalar. Belə investisiyalara bank kreditləri, büdcə 

vəsaitləri, məqsədli fondların vəsaitləri və  s. aid edilir. 
Ġnvestisiya mühiti – investisiya bazarının həcmi,cəlbediciliyi, risk səviyyəsini müəyyən edən, 

daxili və xarici investisiya axınını təmin edən sosial-iqtisadi, siyasi, maliyyə amillərinin məcmusudur. 
Ġnvestisiya mühiti bu və ya digər ölkədə, region və ya sahədə investisiya   qoyulusları üçün əlverisli 
və ya əlverissiz Ģəraitin olmasını əks etdirir. BaĢqa sözlə, investisiya mühiti – investisiya proseslərin-

in həyata keçirilməsinə Ģərait yaradır.  
Azərbaycan Respublikasının investisiya mühiti investorların hüquq və mənafelərinin qorunması, 

mülkiyyətin toxunulmazlığı, yerli və xarici sahibkarlara bərabər Ģəraitin yaradılması, Appelyasiya 
ġuralarının təĢkili, "Ġnvestisiya fəaliyyəti haqqında", "Xarici investisiyaların qorunması haqqında", 
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"Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında" Azərbaycan Respublikasının 
qanunları və bir sıra normativ sənədlərlə tənzimlənir. 

Xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsi Azərbaycan dövlətinin müəyyən etdiyi 
iqtisadi inkiĢaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Ġndiyə qədər respublikada investorların hüquq 
və mənafelərinin qorunması, mülkiyyətin toxunulmazlığı, yerli və xarici sahibkarlara eyni iĢ Ģərait-
inin yaradılması, əldə edilmiĢ mənfəətdən maneəsiz istifadə olunması ilə bağlı mühüm qanunlar qəbul 
edilərək hüquqi baza yaradılmıĢdır. Hazırda Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətini 
tənzimləyən iki qanun mövcuddur: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 yanvar 1995-ci il tar-

ixli 952 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuĢ ―Ġnvestisiya fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respu-

blikasının Qanunu‖ və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 1992-ci il tarixli 57 nömrəli 
Sərəncamı ilə təsdiq olunmuĢ ―Xarici investisiyaların qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası 
Qanunu‖.  

Bundan baĢqa, Azərbaycan hökuməti bir sıra xarici ölkələrlə ikiqat vergi tutmanın aradan qal-

dırılması, investisiyaların təĢviqi və qarĢılıqlı qorunması haqqında saziĢlər imzalamıĢdır. 
Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında‖ Azərbaycan Respu-

blikasının 20 oktyabr 2015-ci il tarixli Qanununa əsasən sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar 2 
(iki) il müddətinə dayandırılmıĢdır. Qanunun 2-ci maddəsinə əsasən bu müddətdə yalnız vergi yox-

lamaları, insanların həyat və sağlamlığına, dövlətin təhlükəsizliyinə və iqtisadi maraqlarına mühüm 
təhlükə yaradan hallar üzrə yoxlamalar aparıla bilər.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ―Sahibkarlıq fəaliyyətinin xüsusi razılıq (lisenziya) tələb 
olunan növlərinin sayının azaldılması, xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi prosedurlarının 
sadələĢdirilməsi və Ģəffaflığının təmin edilməsi haqqında‖ 19 oktyabr 2015-ci il tarixli 650 nömrəli 
Fərmanına əsasən dövlət təhlükəsizliyi (həmçinin qiymətli kağızlar bazarı) ilə bağlı hallar istisna 

olmaqla Ġqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən lisenziyaların verilməsinin ―ASAN xidmət‖ mərkəzlərində 
həyata keçirilməsinə 2015-ci ilin 2 noyabr tarixindən baĢlanmıĢdır. ―Gömrük sistemində islahatların 
davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 mart 
2016-cı il tarixli 1853 nömrəli Sərəncamına əsasən, elektron gömrük xidmətlərinin daha da 
geniĢləndirilməsi, gömrük rəsmiləĢdirilməsi zamanı tələb olunan sənədlərin və prosedurların sayının 
minimuma endirilməsi, gömrük orqanlarına əvvəlcədən elektron formada qısa idxal bəyannaməsini 
təqdim etmək yolu ilə malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsi üçün ―YaĢıl 
dəhliz‖ və beynəlxalq təcrübədə mövcud olan digər buraxılıĢ sisteminin yaradılması və s. kompleks 
məsələlərin həlli ilə bağlı tapĢırıqlar müəyyənləĢdirilmiĢdir. 

Dünyada bazar iqtisadiyyatına malik dövlətlər daima xarici investisiyaları ölkələrinə cəlb etməyə 
çalıĢırlar.Ölkəyə xarici investisiyaların axını iĢsizliyin azalmasına eləcə də, iqtisadi artıma səbəb 
olacaqdır.Əlbəttə bu zaman xarici investisiya qoyuluĢlarına müvafiq dövlət orqanları tərəfindən icazə 
verilməli və nəzarət edilməlidir. ―Xarici Investisiyanın Qorunması haqqqında Azərbaycan Respu-

blikasının  Qanunu‖unda qeyd edilmiĢdir ki, investisiyaların cəlb edilməsi sahəsində dövlət 
müəssisələri və təĢkilatları ilə bağlanmıĢ kontraktların Ģərtlərinin icra olunmasına nəzarət müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçirilir.Ġnvestisiyaların ölkəyə cəlb edilməsinə təsir edən 
faktorlardan biri də vergi qanunvericiliyidir.Son dövrlər ölkəmizdə bu istiqamətdə mühüm addımlar 
atılmıĢdır.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 avqust 2016-cı il tarixli 2257 nömrəli Sərəncamı ilə 
vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında qarĢılıqlı etimadın və Ģəffaflığın daha da artırılması, sa-

hibkarlara əlveriĢli Ģəraitin yaradılması və ölkə iqtisadiyyatının davamlı inkiĢaf tempinə uyğun olaraq 
real vergi potensialının müəyyən edilməsi üçün vergi sistemində islahatların davam etdirilməsi və 
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vergi inzibatçılığının daha da təkmilləĢdirilməsi məqsədi ilə ―2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq 
islahatların istiqamətləri‖ təsdiq edilmiĢdir. 

Vergidən yayınma hallarının azaldılması, vergi uçotunun sadələĢdirilməsi və vergi inzi-

batçılığının təkmilləĢdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə 16 dekabr 
2016-cı il tarixində bir çox dəyiĢiklik edilmiĢdir. Belə ki, Vergi Məcəlləsinə 115 yeni maddə əlavə 
olunmuĢ, 83 maddəyə dəyiĢiklik edilmiĢ, 3 maddə isə ləğv olunmuĢdur. DəyiĢikliklərə əsasən, 
buğdanın idxalı və satıĢı, buğda ununun və çörəyin istehsalı və satıĢı, həmçinin quĢ ətinin satıĢı 2017-

ci ilin yanvarın 1-dən 3 il müddətinə ƏDV-dən azad edilmiĢdir. Torpaq sahələrinin təqdim edilməsi 
və bəzi fəaliyyət növləri (məiĢət cihazlarının təmiri, nəqqaĢlıq və s.) sadələĢdirilmiĢ vergiyə cəlb 
olunmuĢdur. Həmçinin Məcəlləyə vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyən olunması və könüllü vergi 
açıqlaması anlayıĢları əlavə edilmiĢdir. 

―Nağdsız hesablaĢmalar haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2016-cı il tarixli 
Qanunu qəbul edilmiĢdir. Qanuna əsasən ƏDV ödəyiciləri və sadələĢdirilmiĢ vergi ödəyicisi olmayan 

ticarət və (və ya) ictimai iaĢə fəaliyyəti ilə məĢğul olan Ģəxslər tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi 
məbləği 30,000 manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 
15,000 manatdan artıq olan hesablaĢmalar üzrə ödəniĢlər yalnız nağdsız qaydada həyata 
keçirilməlidir. 

Sahibkarlığın inkiĢafının stimullaĢdırılması, əlveriĢli biznes mühitinin formalaĢdırılması və vergi 
yükünün optimallaĢdırılması məqsədilə ―Vergi ödəyicilərinin 2017-ci ilin 1 yanvar tarixinə mövcud 

olan vergi borclarının tənzimlənməsi haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 30 dekabr 2016-cı il tar-
ixli Qanunu qəbul edilmiĢdir. Qanuna əsasən vergilərin ödənilməməsinə görə hesablanmıĢ faizlər və 
maliyyə sanksiyaları üzrə 1 yanvar 2017-ci il tarixinə vergi orqanlarındakı Ģəxsi hesab vərəqələrində 
mövcud borclar Vergilər Nazirliyi tərəfindən silinir. Maliyyə sanksiyaları üzrə yaranmıĢ vergi bor-

clarının 2017-ci ilin yanvar ayı ərzində 30 faizi ödənildikdə qalan 70, yanvar-fevral ayları ərzində 50 
faizi ödənildikdə qalan 50, yanvar-mart ayları ərzində 70 faizi ödənildikdə isə ödənilməmiĢ 30 faizi 
Vergilər Nazirliyi tərəfindən silinir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 aprel 2017-ci il tarixli 1341 nömrəli Fərmanı ilə ―Ġc-

timai iaĢə fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması 
Qaydası‖ və ―Pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xər-

clərin uçotunun aparılması Qaydası‖ təsdiq edilmiĢdir. 
Biznes səviyyəsində səmərəli investisiyalardan istifadə edərək iqtisadi artım təĢviq edilə bilər. 

Müəssisə müəssisədə malların ümumi istehsalını artırmaq üçün yeni avadanlıq istehsal edən bir 
məhsul qursa və ya əldə edərsə, istehsal artımı ölkənin ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) artmasına 
səbəb ola bilər. Bu, əvvəlki avadanlıq sərmayələrinə əsaslanaraq, iqtisadiyyatın istehsalın artması yo-

lu ilə inkiĢaf etməyə imkan verir. 
Sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin təkmilləĢdirilməsi və əlveriĢli biznes mühitin 

formalaĢdırılması istiqamətində aparılan islahatların nəticəsi olaraq beynəlxalq səviyyədə ölkələrin 
biznes mühitini qiymətləndirən və hər il Dünya Bankı tərəfindən dövrü olaraq dərc edilən ən mühüm 
hesabatlardan biri olan ―Doing Business 2017‖ hesabatında Azərbaycan 65-ci pillədə qərarlaĢmıĢ, 
dünyada 3 və daha çox islahat aparan 29 ölkədən biri olmuĢdur. Belə ki, "Xarici ticarətin aparılması" 
göstəricisi üzrə (83-cü yer) beynəlxalq ticarət zamanı idxal və ixrac bəyannəmələrinin elektron 
qaydada verilməsi sisteminin tətbiq edilməsi, "Vergilərin ödənilməsi" göstəricisi üzrə (40-cı yer) 
nəqliyyat vasitələrinə tutulan vergi üzrə sadələĢdirilmənin aparılması və "Elektrik təchizatı 
Ģəbəkələrinə qoĢulma" meyarı üzrə (105-ci yer) yeni qoĢulmalar prosesi zamanı yeni istifadəçilərin 
qoĢulma nöqtələrinin müəyyən edilməsi üçün sərf olunan vaxta qənaət edən məlumat bazasının 
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yaradılması hesabatda mühüm islahatlar kimi vurğulanıb. 
Həmçinin Dünya Ġqtisadi Forumu tərəfindən 1979-cu ildən bəri hər il nəĢr olunan və bu gün dü-

nyada milli rəqabətqabiliyyətlilik üzrə ən geniĢ qiymətləndirmə hesab olunan ―Qlobal Rəqabətlilik 
Hesabatı‖nda ölkəmizin mövqeyi ötən ilə nisbətən 3 pillə yaxĢılaĢaraq 40-cı yerdən 37-ci yerə 
yüksəlmiĢ və MDB məkanında liderlik mövqeyini qoruyub saxlamıĢdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 iyun 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə ―Azərbaycan 
Respublikasında biznes mühitinin əlveriĢliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin 
mövqeyinin daha da yaxĢılaĢdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında‖ Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2016-cı il 13 iyul tarixli 2199 nömrəli Sərəncamının həyata keçirilməsinə dair Tədbirlər 
Planı‖ təsdiq edilmiĢdir. 

Müasir dövrdə davamlı investisiya qoyuluĢları qlobal tendensiya kimi səciyyələnir. Beynəlxalq 
investorlar və maliyyə təĢkilatları güclü sosial, etik, ətraf mühit və idarəetmə imkanlarına malik kor-

porasiyalarda investisiya qoyuluĢlarının praktiki faydalarını müĢahidə etmək üçün səy göstərir və bu 
təcrübənin aktivlərin idarə olunması məsələlərində tətbiqinə çalıĢırlar. Missiya daĢıyan təĢkilatlar – 

dini təĢkilatlar, təhsil, səhiyyə ocaqları, fondlar, həmkarlar ittifaqları, sosial xidmətlər göstərən və 
ətraf mühiti qoruyan təĢkilatlar – sosial rifahın yaxĢılaĢdırılması və ətraf mühitin qorunmasında da-

vamlılığa diqqət yetirən zaman investisiyaları öz dəyərləri ilə eyniləĢdirirlər. Davamlı investisiya 
qoyuluĢu məhz bu metodu tələb edir. Davamlı investisiya qoyuluĢu cəmiyyətdə müsbət dəyiĢikliyə 
nail olunması üçün təĢkilata aktivlərini öz dəyərləri və inancları ilə uyğunlaĢdırmağa imkan yaradır. 
Bu yanaĢma ―portfel‖ riskini və müflisləĢmə hallarını azaltmaqla vergi daxilomalarının da-

yanıqlığının təmin ediməsinə Ģərait yaradır. 
Ġnvestisiya ÜDM-in tərkibində mühüm bir komponent kimi çıxıĢ edir.Ġqtisadi inkiĢafa nail olmaq 

və milli sərvətin artırılmasında zəruridir.Makroiqtisadi tarazlıq və məĢğulluq səviyyəsi iqtisadiyyata 
qoyulan investisiyaların həcmindən asılıdır. 

Ġnvestisiya iqliminə təsir edən amillərə: makroiqtisadi amillər,normativ-hüquqi amil,vergi sistem-

inin keyfiyyəti,informasiya təminatını göstərmək olar. 
Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investsiyaların axını ölkənin ixracat potensialının 

geniĢləndirilməsinə,istehsalın artmasına,əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmasına,yeni 
texnologiyaların ölkəyə gətirilməsinə və bütövlükdə iqtisadi infrastrukturun yenidən qurulmasına 
səbəb olmuĢdur.Bu baxımdan da Azərbaycanda investisiya mühitinin öyrənilməsi və mövcud prob-

lemlərin aradan qaldırılması vacib məsələdir. 
Ġqtisadi təfəkkür tarixində ―əmək‖ və ―torpaq‖ həmiĢə iqtisadi artımın ilkin mənbələri hesab 

olunmuĢdur. Ġqtisad elmi inkiĢaf etdikcə qeyd olunan ilkin istehsal amillərindən daha yaxĢı istifadəni 
təmin etməyə imkan verən və bu amillərdən yaradılan digər istehsal amilləri də iqtisadi artımın 
törəmə mənbələrinə aid edilmiĢdir. Müasir investisiya mühiti məhz kapitalın, biliklərin və müvafiq 
infrastukturun inkiĢafına və bu mənbə- lərdən səmərəli istifadəyə təkanverici xarakter daĢımalıdır. 
Ġnvestisiya mühitini iqtisadi subyektlərin investisiya motivasiyasına təsir göstərən amillərin məcmusu 
kimi təqdim etmək olar. ƏlveriĢli investisiya mühiti yeni aktivlərin alınmasına, mövcud aktivlərin 
modernləĢdirilməsinə, biznesin geniĢ- ləndirilməsinə və ya Ģaxələndirilməsinə, insan kapitalının ink-

iĢafına imkanlar yaratmaqla iqtisadi subyektləri investisiya fəaliyyətinə sövq edə bilər. 
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DÖVLƏTĠN SOSĠAL-ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAFINDA ĠNNOVASĠYA AMĠLĠNĠN ROLU 

 

Dövlətlər innovasiya siyasətlərini həyata keçirməklə milli iqtisadi inkişafa nail olmağa çalışır. 
Bu zaman mövcud dünya təcrübəsinin öyrənilməsi ilə yanaşı innovasiya siyasəti həyata keçirilərkən 
yerli mühit amilləri də nəzərə alınır. Yazıda dövlətin innovasiya siyasətini həyata keçirərkən əməl 
etdiyi prinsiplərə, ümumi yanaşmalara, tətbiq olunan innovasiya siyasətinin sosial-iqtisadi inkişafa 
roluna toxunulacaqdır.  

Açar sözlər: innovasiya,sosial-iqtisadi siyasət,rəqabətədavamlılıq, kənd təsərrüfatı, regional 

siyasət, davamlı inkişaf. 
 

Aytakin HUSEYNLI, 

master, Baku State University 

 

THE ROLE OF INNOVATION FACTOR IN THE SOCIAL AND ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE STATE 

 

Governments try to achieve national economic progress by operating their innovation policy. 

During the implementing of innovation policies along with the study of existing worldwide practices 

local environmental factors are being considered as well. In this writing the main principles followed 

by government while operating innovation policy, general theories, the role of the innovation policy 

in the social-economic progress are mentioned.  

Key words: innovation,social-economic policy, competitiveness, agriculture, regional policy, 

sustainable development 
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Ġnnovasiya fəaliyyəti cəmiyyətin intellektual fəaliyyətinin təkmilləĢdirilməsinə yönələn nəticədir. 
[1, s.10] Ġkinci dünya müharibəsinin baĢa çatmasından sonra dağılmıĢ olan iqtisadiyyatın 
yenidənqurulması prosesində dövlətlər texnoloji yeniliklərdən faydalanaraq davamlı iqtisadi inkiĢaf 
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tempini qorumağa və daha da sürətləndirməyə çalıĢdılar. Bu baxımdan qeyd etmək yerinə düĢərdi ki, 
müharibədən məğlub ayrılmasına və əsas sənaye bölgələrinin dağıdılmasına baxmayaraq Yaponiya 
müharibənin dağıntılarının vurduğu ağır iqtisadi zərbəni texnoloji yeniliklərin, innovasiyaların tətbiqi 
ilə qısa müddət aradan qaldıraraq ĠEÖ-lər sırasına daxil olmağı bacarmıĢdır. Yaponiya 
iqtisadiyyatının bu inkiĢaf modeli sənaye və xidmət sektorunda innovativ yeniliklərin tətbiqinə 
əsaslanır. Dövlətlərin iqtisadi inkiĢaf strategiyalarını müəyyənləĢdirərəkən son texnologiya və 
innovasiyaların tətbiqini qarĢıya məqsəd qoymasının səbəblərindən biri kimi də, innovasiya edilən 
yatırımların ÜDM-də bir neçə dəfə çox Ģəkildə öz əksini tapmasıdır. ABġ-da aparılan tədqiqatlar 
nəticəsində məlum olmuĢdur ki, elmi-konstruktor və tədqiqat iĢlərinə investisiya edilən hər 1 dollar, 
ÜDM-də 9 dollar olaraq öz əksini tapmıĢdır. [2] Ġnnovasiyalara edilən yatırımların misli ilə geri 
qayıtmasının səbəbi onların zəncirvari yolla bir-birinə bağlı olan sahələrə inkiĢaf stimulu verməsidir. 
Belə ki, hər hansısa texnoloji yeniliyin tətbiq olunması, elmi tədqiqatların aparılmasının 
maliyyələĢdirilməsi nəticəsində indiyə qədər mövcud olmayan və istehsalın sürətli və davamlı 
inkiĢafına səbəb ola biləcək elmi kəĢflər edilir ki, bu da öz növbəsində istehsalın maddi-texniki 

bazasının güclənməsinə səbəb olur. Ġstehsalın həcminin artması nəticəsində dövlətin ixrac 
potensialının güclənməsi, milli sənayenin rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəlməsi və yerli məhsulların 
keyfiyyət göstəricilərinin yaxĢılaĢması kimi amillər də innovasiyalara edilən yatırımların niyə qısa 
müddətdən sonra ÜDM-də bir neçə qatı qədərində öz əksini tapmasının amillərindəndir. Sadalanan bu 
kimi göstəricilər nəticəsində Yaponiya təbii resurslar baxımından kasıb ölkə olmasına baxmayaraq 
yüksək inkiĢaf tempi əldə edərək hal hazırda dünyanın ən güclü ikinci iqtisadiyyatı pilləsində qərar 
tutmuĢdur.  

 Sadalanan faktorlar ümumiləĢdirildikdə innovasiyanın sosial-iqtisadi inkiĢafda oynadığı rol 
aydın olur. Bu səbəbdən də Azərbaycan da sənaye və kənd təsərrüfatının yenidənqurması zamanı 
texnologiyaların son yeniliklərinin və innovasiyaların tətbiqində maraqlıdır. Bu baxımdan 
Azərbaycanın önündə bir sıra qabaqcıl innovasiya inkiĢafı istiqamətləri vardır. Son dövrlərdə qurulan 
nəqliyyatın intellektual idarəetmə sistemi, alternativ enerji qaynaqlarından istifadə ilə bağlı dövlət 
proqramları və pilot layihələr, kənd təsərrüfatının davamlı iqtisadi inkiĢafının təmin olunması üçün 
həyata keçirilən invensiv inkiĢaf layihələri, dövlətin elektron hökumət sistemini iĢə salması, sənaye 
və hasilat sektorunda tətbiq edilən texnoloji yeniliklər, ixrac-idxal sisteminin elektronlaĢdırılması, 
turizm sisteminin elektronlaĢdırılması kimi yenilikləri bunlara örnək olaraq göstərmək olar. Bu kimi 
innovasiyaların tətbiq olunmasının sosial-iqtisadi inkiĢafa təsiri bir neçə istiqamətdədir. [3] Bu 
təsirləri aĢağıdakı kimi qruplaĢdıraq: 

1. Tətbiq olunan bu kimi innovasiyalar, xüsusən də elektronlaĢdırılma xidmətlərinin 
həyata keçirilməsi vətəndaĢların rahatlığını təmin etməklə yanaĢı, həm də vaxtlarına qənaət 
etmələrinə səbəb olur.  

2. Ġnnovasiyaların tətbiqi nəticəsində yaranan yeni iĢ imkanları iĢsizlik probleminin 
həllinə töhfəsini verərək məĢğulluq siyasətinin təsirliliyini artırır. 

3. ĠnnovasiyalaĢdırma nəticəsində istehsalın həcmi çoxaldığından adambaĢına düĢən 
ÜDM-in həcmi də artır və beləliklə, ümumi sosial rifah daha da yaxĢılaĢmıĢ olur.  

4. ĠnnovasiyalaĢdırma nəticəsində xarici vətəndaĢların Azərbaycanın iqtisadi xidmətlərinə 
çıxıĢ imkanları artmıĢ olur və nəticədə xarici əlaqələrin elekton xidmətlər olmadan 
qurulmasına nisbətən çəkilən xərclər həm daha az olur, həm də çəkilən xərclərin maddi gəlir 
olaraq geri dönməsi daha tez bir zamanda həyata keçir. 

5. Ġnnovasiyaların tətbiqi nəticəsində dövlətin müvafiq orqanlarının nəzarət xidmətini 
həyata keçirməsi prosesi daha da sadələĢir və bunun nəticəsində də daha əvvəllər bu prosesə 
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sərf olunan əlavə vaxt itkisi, çəkilən nisbətən daha yüksək olan xərclər aradan qalxır və 
səmərəlilik daha da artmıĢ olur.  

6. Ġnnovasiyaların və yeni texnologiyaların tətbiqi nəticəsində daha yüksək xərc və ətraf 
mühitin çirklənməsinə səbəb olan karbohidrogen mənĢəli yanacaqlardan əldə olunan enerji, öz 
yerini qurulması daha az xərc tələb edən, enerji mənbəyi baxımından pulsuz olan və ətraf 
mühiti çirkləndirməyən alternativ enerji mənbələrinə verir.  

 Qeyd olunan təsirlərin siyahısını daha da geniĢləndirmək olar. Ölkəmizdə həyata keçirilmiĢ və 
yuxarıda da sadalanan innovasiya layihələrinin sosial-iqtisadi inkiĢafımıza təsiri, mövcud vəziyyəti və 
perspektivlərinə toxunacağımız zaman, bu sahələrin gələcək vəd edən və ölkə iqtisadiyyatının gəlir 
mənbələrinin Ģaxələndirilməsində rol oynayacaq sahələr olduğunu görmək mümkündür.  

 Azərbaycanda son dövrlərdə qeyri-neft sektoruna diqqətin daha da artırılması innovasiyaların 
tətbiqinə yönəlməyə daha çox imkan yaratmıĢdır. Bu yönəlmələr ölkənin Qlobal Ġnnovasiya 
Ġndeksində daha da irəliləməsinə səbəb olacaqdır. 2016-cı ilin göstəricisinə görə Azərbaycan bu 
sıralamada 128 ölkə arasında 85-ci yerdə qərarlaĢmıĢdır. [10] 

 Azərbaycanda alternativ enerji mənbələrindən istifadənin nisbətini artırmaq və bu yöndə son 
texnologiyalardan istifadə etmək məqsədilə «Azərbaycan Respublikasında alternativ və bərpa olunan 
enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə Dövlət Proqramı» qəbul olunmuĢ və daha sonra müvafiq 
proqramın həyata keçirilməsi üçün sərəncam imzalanmıĢdır. Müvafiq sərəncamda alternativ və bərpa 
olunan enerji resurslarından istifadənin əsaslandırılması aĢağıdakı Ģəkildə açıqlanmıĢdır: 

 Ənənəvi enerji mənbəyi kimi karbohidrogen ehtiyatlarının məhdudluğu və ətraf mühitin 
çirklənməsinin qarşısının alınması dünyada alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri hesabına 
istehsal olunan enerjinin həcminin artırılmasını zəruri edir. Artıq bu istiqamətdə müsbət təcrübə 
mövcuddur və bir sıra ölkələrdə günəş, külək və digər təmiz və bərpa olunan enerji mənbələrindən 
istifadə ildən-ilə genişlənir.  

 Azərbaycan özünün əlverişli təbii şəraiti ilə kifayət qədər alternativ və bərpa olunan enerji 
potensialına malikdir. Lakin bu potensialdan hələlik istifadə olunmur. Ona görə də dünya 
təcrübəsindən geniş istifadə etməklə ölkədə mövcud olan alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri 
hesabına yeni enerji güclərinin yaradılmasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram:... [4] 

 Sərəncamın mətnindən çıxarıĢda da qeyd olunduğu kimi alternativ enerji mənbələrinin 
ənənəvi enerji mənbələrinin yerini alması nəticəsində ətraf mühitin çirklənməsi azalacaq, ənənəvi 
enerji mənbələrinin əldə olunmasına sərf olunan yanacaq daha səmərəli və  gəlirli sahələrə 
yönəldiləcək, elektrik enerjisinin maya dəyəri azalacağı üçün istehsal sektorunda istehsal olunacaq 
məhsulların qiymətləri azalacaq və əhalinin büdcəsinə müsbət təsir göstərəcəyi üçün ümumi sosial-
iqtisadi rifah daha da artacaqdır. Bütün bunlar nəzərə alınaraq günəĢ və külək enerjisindən istifadənin 
perspektivlərini müəyyənləĢdirmək məqsədilə sınaq stansiyaları Bakı ətrafı ərazilərdə qurulmuĢdur. 
Eyni zamanda Balaxanıda tullantıların təkrar emalı və yandırılmasını həyata keçirirən zavod həm 
tullantıların ətraf mühitə zərər vurmadan yandırılmasına, həm çirklənmənin qarĢısının alınmasına, 
həm də yandırmadan ayrılan istiliyin turbinləri hərəkətə gətirməsi nəticəsində elektrik enerjisinin əldə 
olunmasında fəaliyyət göstərir.  

 Azərbaycanda innovasiyaların tətbiqinin ən geniĢ yer tapdığı sahələrdən biri də kənd 
təsərrüfatıdır. Kənd təsərrüfatı invensiv və ekstensiv yollarla inkiĢaf etdirilə bilir. Ekstensiv yollarla 
inkiĢaf etdirilmə zamanı kəmiyyət artımı əsas olduğundan, Azərbaycanda da əkinə yararlı torpaq 
sahələri məhdud olduğundan yüksək məhsuldarlığın əldə olunması, torpaqların erroziyasının qarĢının 
alınması və kənd təsərrüfatının davamlı inkiĢafını təmin etmək üçün intensiv inkiĢaf metodlarına 
yönəlmək zərurəti daha da artmıĢdır. Bu baxımdan dövlət kənd təsərrüfatı siyasətini həyata keçirərkən 
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və bu sahə ilə məĢğul olan özəl aqroĢirkətlər xidmət paketləri tətbiq edərkən intensiv metodları 
özündə əks etdirən xidmətlərə müraciət edirlər. Azərbaycanda kənd təsərrüfatında innovasiyaların 
tətbiqi sahələrinə son texnologiyaya əsaslanan aqrar sənaye komplekslərinin qurulması, əkin prosesi 
zamanı müĢahidə sistemlərinin elektronlaĢdırılması, bölgü planının sistemli və proqramlı Ģəkildə 
tətbiq olunmasına imkan yaradan texnologiyaların tətbiqini, müxtəlif asan xidmət paketləri təqdim 
edən proqram təminatlarının yaradılmasını buna örnək olaraq göstərmək olar. [5] Kənd təsərrüfatında 
özəl xidmətlər paketi təklif edən aqroservis Ģirkətləri də rəqibləri ilə rəqabətdə üstünlük əldə etmək 
üçün innovativ yeniliklər tətbiq edirlər. Məsələn, NPC Agro Konsaltink və Mühəndislik Ģirkətinin 
tətbiq etmiĢ olduğu suya qənaətə əsaslanan damcı suvarma sistemlərinin tətbiqi, maili ərazilərin 
effektiv suvarılmasını təmin edən hərəkətli avadanlıqların quraĢdırılması, son texnologiya əsasında 
səyyar torpaq, su və gübrə analizlərinin hazırlanmasını və peykdən əraziyə baxıĢ keçirilərək ümumi 
vəziyyətlə bağlı məlumatların verilməsi kimi xidmətlər paketi təklif edirlər. Bununla yanaĢı qeyd 
olunan özəl Ģirkət Dr.Agro proqram təminatı ilə kənd təsərrüfatında özəl sektor tərəfindən tətbiq 
olunan innovasiyalara yeni baxıĢ qazandırmıĢdır. [6] 

 Son dövrlərdə Azərbaycanda tətbiq olunan diqqət çəkən innovativ yeniliklərdən biri də ixrac 
sisteminin elektronlaĢdırılması ilə bağlı xidmətlərin təklif edilməsidir. Bu xidmətin təklif olunması 
nəticəsində Azərbaycan məhsulu dünya bazarına daha sadələĢdirilmiĢ və əlavə vasitəçilərə ehtiyac 
duymadan birbaĢa Ģəkildə sifariĢ əsasında ixrac olunur. Əlavə vasitəçilərin aradan qalxması 
nəticəsində kiçik və orta ölçülü Ģirkətlərin əlavə xərclər çəkmədən məhsullarını xarici bazarlara 
çıxarmaq imkanları güclənir, çünki belə olmadığı halda bu kimi Ģirkətlərin məhsullarını xarici 
bazarlara çıxarması üçün tələb olunan vasitəçilər, əlavə reklamlar və bu kimi baĢqa xərclər onların 
büdcələrinə uyğun deyildir. Azərbaycan məhsullarını ölkələrinə ixrac edən tərəflər isə, daha operativ 
və çevik məlumat bazasına çıxıĢ imkanları əldə etmiĢ olur. Bu innovasiyanın tətbiqi nəticəsində 
Azərbaycanın ixrac potensialı daha da güclənmiĢ, milli sənayenin rəqabət qabiliyyətliliyi daha da 
möhkəmlənmiĢ olur. Bunun nəticəsində artan ixrac ölkəyə daha çox xarici valyutanın daxil olmasına 
səbəb olur və daxili monetar siyasətin çevikliyi təmin olunmuĢ olur. Azərbaycan Respublikasında 
istehsal olunan malların vahid məlumat bazasının yaradılması haqqında" 21 sentyabr 2016-cı ildə 
imzalanmıĢ prezident sərəncamı əsasında yaradılmıĢ azexport.az portalı qeyd olunan innovasiya 
layihəsidir. [7] 

 Sənaye və istehsalda innovasiyaların tətbiq edilməsi xüsusi önəmə sahibdir. Belə ki, 
beynəlxalq təcrübədə sürətlə istehsalın avtomatlaĢdırılması, təbii sərvətlərin mənimsənilməsində yeni 
texnologiyaların tətbiqi, süni intellektə əsaslanan seriyalı istehsal xətlərinin quraĢdırılması kimi 
yeniliklər yüksək ĠEÖ tərəfindən həyata keçirilməkdədir. Bu da öz növbəsində o ölkələrdə adam 
baĢına düĢən məhsul istehsalının həcminin artmasına səbəb olur. Belə ölkələrdə sosial-iqtisadi inkiĢaf 
və rifah getdikcə daha da güclənir və bu sahələrdə geridə qalan ölkələr daha yüksək texnologiyanın 
istehsal etmiĢ olduğu məhsulların kefiyyət və kəmiyyətində məhsullar bazara çıxara bilmədikləri 
üçün beynəlxalq rəqabətdə məğlub olaraq əllərində olan az paya sahib olduqları bazarı da itirirlər.  

 Azərbaycanda son dövrlərdə ən diqqətçəkən innovasiya siyasətlərindən biri də dövlət 
idarələrinin həyata keçirdikləri xidmətlərin elektronlaĢdırılması və elektron hökumət sisteminə 
keçrilməsi ilə bağlıdır. Elektron hökumət sisteminə keçilməsinin müsbət cəhətlərinə daxildir: 

1. VətəndaĢların dövlət orqanlarına tez bir zamanda müraciət etməsini və nəticə əldə 
etməsini təmin edərək onların vaxtlarına qənaət etmək. 

2. Dövlət qurumları tərəfindən aparılan elektron əməliyyat və xidmətlərə nəzarət həyata 
keçirmənin daha asan və operativ olması. 

3. Elektron hökumət sisteminin kargüzarlıq iĢlərini, sərf olunan kağızları azaldaraq 
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ekoloji tarazlığın təmin edilməsində və ağacların kağız istehsalı üçün kütləvi qırılmasının 
qarĢısının alınmasında rol oynaması. 

4. ElektronlaĢma nəticəsində həyata keçirilən əməliyyatlarda Ģəffaflığın təmin olunması, 
müxtəlif qanun pozuntularının qarĢısının alınmasının asan olması.  

5. Müxtəlif dillərdə fəaliyyət göstərərək ölkəyə gələn əcnəbilərin bürokratik xidmətlərdən 
səmərəli istifadə etməsinin təmin edilməsi. 

 Azərbaycanda  elektron hökumət sisteminə keçid etmək üçün baĢda Elektron hökumət portalı 
olmaqla bir sıra saytlar yaradılmıĢ və bu saytların təklif etdiyi xidmətlər bazası bir-biri ilə 
əlaqələndirilmiĢdir. Elektron hökumət portalında xidmətin yerinə yetirdiyi prinsipləri kimi 
Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyin tələblərinə riayət edilməsi, 
informasiyalaĢdırma sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi, dövlət və milli maraqların 
qorunması, istifadəçilərə təqdim olunan məlumatların tamlığının, həqiqiliyinin, aktuallığının, 
təhlükəsizliyinin, mühafizəsinin sadə və operativ Ģəkildə əldə edilməsi imkanlarının təmin olunması 
və  dövlət qurumları arasında səlahiyyət və məsuliyyət bölgüsü kimi prinsiplər verilmiĢdir. [8]  

 Bundan baĢqa, innovasiyaların tətbiq olunması siyasəti zamanı dövlət regional iqtisadi inkiĢaf 
məsələlərinə də xüsusi diqqət yetirir. Bunun baĢlıca səbəbi kimi də regionların sosial-iqtisadi inkiĢaf 
baxımından paytaxt və iri Ģəhərlərdən geridə qalmasıdır. Dövlət bunu aradan qaldırmaq üçün regional 
innovasiya sisteminin təĢkili və idarə edilməsinə çalıĢır. Əgər paytaxt və iri Ģəhərlər regionları 
texnoloji və innovasiya baxımından kəskin Ģəkildə üstələyərsə, bu demoqrafik balansın pozulmasına 
gətirib çıxara bilər. Bu zaman əhali iri Ģəhərlərdə cəmləĢir və bu da Ģəhərlərdə sıxlığın artmasına və 
ekoloji gərginliyin yaranmasına səbəb olur. Dövlət effektiv Ģəkildə texnoloji yeniliklər və 
innovasiyalar tətbiq etməklə regionlarla iri Ģəhərlər arasında kəskin fərqi aradan qaldırmalı və 
buralarda yaĢayan əhaliyə mütəmadi olaraq təlimlər keçərək əhalinin innovasiya sistemlərinə 
inteqrasiya olunmasını həyata keçirməlidir. [9] 
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ĠNNOVASĠYALARIN MALĠYYƏLƏġDĠRĠLMƏSĠ  
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İnnovasiya layihələrinin həyata keçirilməsi dövlətlərin intensiv inkişafı baxımından xüsusi önəmə 
sahibdir. Bu səbəbdən də həyata keçirilən innovasiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi və onlara 

investisiya qoyuluşlarının öyrənilməsi mühüm amildir. Yazıda innovasiya layihələrinin 

maliyyələşdirilmə mənbələri və qoyulan investisiyaların səmərəliliyi məsələlərinə toxunulacaqdır. 
Eyni zamanda innovasiyaların maliyyələşdirilməsi və investisiya qoyuluşları ilə bağlı xarici təcrübə 
də öyrəniləcəkdir.  
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Implementation of innovation projects has great importance for the intensive development of 

states. Therefore, financing of implemented innovation projects and studying their investment is an 

important factor. Sources of financing for innovation projects and effectiveness of investments will be 

touched in the article. At the same time, financing of innovations and foreign experience on invest-

ments will be studied. 
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Son yüzillikdə dövlətlərin inkiĢaf etməsi və beynəlxalq rəqabətdə bir-birlərini üstələməsi üçün 
müxtəlif sahələrin inkiĢaf etdirilməsinə diqqət artırılmıĢdır. Bu sahələrin baĢında müxtəlif innovasiya 
layihələrinin inkiĢafına ayrılan diqqət xüsusi əhəmiyyətə sahibdir. Ġnnovasiya və yeni texnologiyalara 
dövlətlərin vəsait ayırması onların ÜDM-də misli ilə öz əksini tapır. [1, s.64] Bu səbəbdən də 
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dövlətlər tərəfindən innovasiya layihələrinə investisiyaların ayrılması və yeni texnologiyaların 
maliyyələĢdirilməsi gələcəyə yönəlmiĢ iĢlərdən hesab olunur.  

 Dövlətlər tərəfindən innovasiya layihələrinin maliyyələĢdirilməsi və özəl sektorun 
maliyyələĢdirilməsinə təĢviqin həyata keçirilməsinin aĢağıdakı müsbət cəhətləri vardır: 

1. Ġnnovasiya layihələrinin maliyyələĢdirilməsi nəticəsində istehsalın həcmi artır və artan istehsal 
nəticəsində adambaĢına düĢən məhsuldarlıq nisbəti də yüksəlir. 

2. Yeni texnologiyaların mənimsənilməsi və əlveriĢli mühitin yaradılması nəticəsində yeni iĢ 
yerləri açılır, ümumi iĢsizlik göstəricisi azalır və dövlətin məĢğulluq siyasətini tənzimləməsi 
imkanları geniĢlənir. 

3. Ġnnovasiyaların maliyyələĢdirilməsi nəticəsində istehsal olunan məhsulun kəmiyyət və 
keyfiyyət imkanları geniĢləndiyi üçün milli sənayenin rəqabət qabiliyyətliliyi daha da artır. Ġstehsal 
olunmuĢ məhsullar həm ölkə daxilində, həm də xaricdə rəqabətə davam gətirə bilir. 

4. Ġnnovasiyaların maliyyələĢdirilməsi nəticəsində əldə olunan yeni texnologiyalar istehsal və 
sənaye kirliliyini aradan qaldırdığı üçün ətraf mühitin təmizliyinə nail olunur, dayanlıqlı inkiĢaf təmin 
olunur və əhalinin sosial-ekoloji rifahı daha da artmıĢ olur, bu səbəbdən ortaya çıxan xəstəliklər 
azalır. 

5. Ġnnovasiya layihələrinin maliyyələĢdirilməsi nəticəsində dövlətlər yüksək inkiĢaf tempi 
qazandığı və ÜDM-in artım tempi sürətləndiyi üçün inkiĢaf pillələrində yüksək yerlərə doğru çıxmaq 
Ģansları yüksəlir.  

6. Regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı proqramları çərçivəsində bölgələrdə həyata keçirilən 
innovasiya maliyyələĢdirmələri nəticəsində iri Ģəhərlər və bölgələr arasında iqtisadi inkiĢaf fərqləri 
daha da azalır və bu da demokrafiq siyasətin həyata keçirilməsində çevikliyin əldə olunmasına imkan 
yaradır. [2] 

 Dövlətin innovasiya-investisiya proseslərində iĢtirakının üç forması mövcuddur: [3] 
1. Büdcə maliyyələĢdirməsi vasitəsilə dövlətin investisiya prosesində bilavasitə iĢtirakı. 
2. Ġnvestisiya proseslərinin həyata keçirilməsinə əlveriĢli Ģərait yaradaraq dolayı yolla iĢtirak 

etməsi. 
3. Ġnvestisiya resurslarının amortizasiyası və onların formalaĢdırılması. 
Dövlət innovasiya layihələrinə investisiya qoyuluĢu siyasətləri tətbiq edərkən aktiv və passiv 

siyasət tədbirlərindən istifadə edir. Aktiv tədbirlər zamanı dövlət investisiya siyasətində birbaĢa 
iĢtirak edir. Bu tədbirlərə dövlətin vergi, rüsum və kredit güzəĢtləri və dövlət zəmanəti daxildir. 
Passiv tədbirlərə isə innovasiya sektoru ilə bağlı sahələrdə sahibkarlığın inkiĢafına əlveriĢli 
imkanların yaradılması, müəssisələrin yaradılmasına kömək, infrastrukturun yaradılması, tədqiqat və 
innovasiyaların dəstəklənməsi, ekoloji vəziyyətin yaxĢılaĢdırılması, vençur kapitalın və xarici mənĢəli 
iqtisadi innovasiya hərəkətlərinə imkan yaradılması kimi tədbirləri qeyd etmək olar.  

Dövlətin innovasiya layihələrinə investisiya siyasətinin həyat keçirilməsi iki modelə əsaslanır: 
1. Liberal 
2. MərkəzləĢdirilmiĢ 

Liberal investisiya modelinə görə dövlət investisiya siyasətinin həyata keçirilməsində birbaĢa 
yollarla iĢtirak etmir və ya bu iĢtirak payı çox aĢağı göstəricilərə sahibdir. Dövlət əsasən dolayı 
yollarla investisiya siyasətinin həyata keçirilməsində iĢtirak edir. Bununla yanaĢı, liberal modeldə 
dövlət xarici kapitalın innovasiyaları maliyyələĢdirməsi prosesinə daha az müdaxilə edir və bunun 
təĢviqi üçün münbit Ģərait yaradır. 

Bunun əksinə olaraq mərkəzləĢdirilmiĢ modeldə dövlət innovasiya layihələrinin tətbiqində 
birbaĢa Ģəkildə iĢtirak edir, investisiya qoyuluĢlarında mühüm pay sahibi olur və aktiv Ģəkildə 
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nəzarət-tənzimləmə siyasətləri həyata keçirir. MərkəzləĢdirilmiĢ modelə əsaslanan siyasətin tətbiq 
olunduğu ölkələrdə xarici kapitalın innovasiya layihələrində iĢtirakı məhdudlaĢdırılır və bu sahədə 
dövlət nəzarəti daha güclü olur. 

Ġnnovasiyaların maliyyələĢdirilməsi və bu sahəyə investisiya qoyuluĢlarının təsfinatı müxtəlif 
xüsusiyyətlər nəzərə alınaraq həyata keçirilir. Bu xüsusiyyətlərdən baĢlıcası investisiya 
qoyuluĢlarının və maliyyələĢdirmə mənbəyindəki fərqlərlə bağlıdır. MaliyyələĢmə mənbəyinə görə 
innovasiyalara investisiya qoyuluĢları üç istiqamətdə təsnifləĢdirilir: 

1. Milli kapitala əsaslanan investisiya qoyuluĢları 
2. Xarici kapitala əsaslanan investisiya qoyuluĢları 
3. QarıĢıq kapitala əsaslanan investisiya qoyuluĢları 

Ġnnovasiya layihələrinə milli kapitala əsaslanan investisiya qoyuluĢlarının əhəmiyyəti bu sahədən 
əldə olunan faydanın birbaĢa ölkənin xeyirlərinə istifadə olunması və əldə olunan iqtisadi səmərənin 
dövlətin və ya milli xüsusi sahibkarlığın ixtiyarında olması ilə bağlıdır. Xüsusən də stareji, dövlət 
əhəmiyyətli və milli təhlükəsizliklə bağlı olan məsələlərdə dövlətlər xarici kapitalın maliyyələĢmə 
mənbəyi kimi istifadə olunmasına maraqlı olmurlar və bu sahələrdə yerli sərmayenin, xüsusən də 
dövlət büdcəsindən maliyyələĢən sərmayenin istifadə olunmasında maraqlı olurlar. Digər tərəfdən 
dövlət yerli kapitala əsaslanan innovasiya maliyyələĢdirməsinin hansı sahələrə yönəldilməsi 
məsələsində də ixtiyara sahib olur və bu baxımdan hansısa üçüncü tərəflərlə hesablaĢmır. 

Buna baxmayaraq bəzi iri həcmli innovasiya layihələrinə investisiya qoyuluĢlarının həyata 
keçirilməsi zamanı texnoloji, təcrübə çatıĢmazlıqları səbəbindən dövlətin və ya milli kapitalın bu 
sahədə təkbaĢına iĢtirak etməsi və ya ümumiyyətlə bütünlükdə iĢtirak etməsi məsələsi mümkün 
olmur. Bu baxımdan dövlətlər qeyd olunan hallarda da innovasiya və yeni texnologiyaların cəlb 
olunmasında geridə qalmamaq və inkiĢaf templərini azaltmamaq məqsədilə xarici kapitalın bu 
sahələrə cəlb olunmasında maraqlı olurlar. Xarici kapital investisiya qoyuluĢları zamanı ölkəyə 
kapital təkcə maliyyə vəsaitləri olaraq yox, həm də texnoloji təcrübə, idarəetmə dəstəyi, müxtəlif 
brend adlarından istifadə Ģəklində daxil olur. Bu kimi faktorlar xarici kapitalın ölkəyə daxil olmasını 
müsbət hala çevirir. 

Kapital qoyuluĢlarının mənĢəyinə görə üçüncü forması hesab olunan qarıĢıq kapitala əsaslanan 
formasında isə həm milli kapital, həm də xarici kapital birgə innovasiya layihələrinin 
maliyyələĢdirilməsində iĢtirak edir. Bu hal xüsusən də yerli kapitalın təkbaĢına maliyyələĢdirmə 
imkanlarının məhdud olduğu və dövlət büdcəsinin əlavə yüklə xərclərinin artırılmasının istənilmədiyi 
hallarda tətbiq olunur. Eyni zamanda, dövlətlər xarici kapitalın faiz nisbətinin maliyyələĢdirmədə 
yüksək səviyyədə artması nəticəsində ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təhdid altında ola biləcəyi 
hallarda da xarici kapitalın iĢtirakına müəyyən limit faizi qoyurlar. Bunun nəticəsində də ölkənin 
iqtisadi təhlükəsizliyi də təmin olunmuĢ olur. 

Ġnnovasiyaların maliyyələĢdirilməsinin qeyd olunan müsbət cəhətlərinə baxmayaraq 

maliyyələĢdirmə və investisiya qoyuluĢlarının məhdudlaĢdıran bir amil kimi bu sahənin çox böyük 
risk daĢımasını göstərmək olar. Belə ki, texnoloji yeniliklər və innovasiyaların ilkin sınaq 
maliyyələĢdirilməsi zamanı və tədqiqat layihələrinə investisiya qoyuluĢlarında qabaqcadan iĢlərin 
necə yekunlaĢacağını və layihənin uğur əldə edərək mənfəət gətirəcəyini bilmək imkanları məhdud 
olur. Bu baxımdan da bu layihələrin uğursuzluq əldə etməsi və edilən investisiyanın bütünlükdə və ya 
böyük hissəsinin itirilməsi riski çox yüksəkdir. Layihələrin uğur qazanacağı halda isə edilən 
investisiyalardan çox böyük mənfəət əldə etmək və qoyulan investisiyaların iqtisadiyyata əks 
olunması nisbətində yüksək göstəricilərlə qarĢılaĢmaq mümkündür. Belə ki, ABġ-da innovasiya 

layihələrinə edilən hər 1 dollarlıq investisiya ÜDM-də 9 dollar Ģəklində öz əksini tapır. [1, s.64] 
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Ġnnovasiya və yeni texnologiyalara edilən investisiyaların risklilik səviyyəsi yüksək olduğundan 
bu sahələrə investisiyaların yatırılması üçün dövlətlə yanaĢı mələk investorların da olması önəmlidir. 
Mələk investorlar vençur kapitalına nəzərən daha yüksək riskli olan sahələrə yatırımlar edirlər. Qeyd 
olunduğu kimi innovasiya layihələrinə mələk investorların etdiyi yatırımların böyük itki ilə 
nəticələnməsi ehtimalı çox olsa da, mələk investorlar bunu gözə alıb yatırımı edəcək olan investorlara 
deyilir. Mələk investorların ən böyük xüsusiyyəti odur ki, onlar qeyri-rəsmi investorlardır. Bu tip 
investorlar öz Ģəxsi büdcələrindən layihələrin ayağa qalxması üçün vəsaitlər ayırır. Onlar bu vəsaiti 
geri dönəcək borc və ya investisiya edilən layihəyə ortaq olmaq yolu ilə həyata keçirirlər. [4, s.7] Son 
dövrlər dünyada ən böyük dövriyyəsi olan Ģirkətlər nəzərdən keçirildiyi zaman bunların arasında 
innovasiya və texnologiyaya əsaslanan Ģirkətlərin mütləq üstünlüyə sahib olduğunu görmək 
mümkündür. Buna baxmayaraq qeyd olunduğu kimi bu sahədə risklər çox böyük olduğundan, heç də 
bütün investisiya yatırılan Ģirkətlər yüksəliĢ dövrü yaĢayıb bu siyahıda təmsil oluna bilmirlər. Hal 
hazırda texnologiya və innovasiya nəhənglərindən olan Apple, Facebook, Twitter, Google, Samsung, 
Toshiba və baĢqa bu kimi Ģirkətlər innovasiyaya edilən yatırımların gətirə biləcəyi çox böyük 
mənfəətin örnəkləridirlər. 

Mələk investisiyaya nisbətən daha az riskli olan innovasiya layihələrinə edilən investisiyalarda 
vençur kapital xüsusi əhəmiyyətə sahibdir. Vençur kapital dedikdə insan və maliyyə kapitalının 
sintezindən ortaya çıxan bir anlayıĢ baĢa düĢülür. Vençur kapitalların investisiya edilməsi əsasən 
xarici Ģirkətlər tərəfindən həyata keçirilir. Buna baxmayaraq bu prosesdə dövlət də tənzimləyici və 
nəzarətedici bir orqan kimi iĢtirak edir. Vençur kapitalın riskli olması amili onun əsasən yeni 
yaranmıĢ və müflis olmaq təhlükəsi ilə üzləĢən Ģirkətlərə edilməsi ilə bağlıdır. Ġnnovasiya 
layihələrinin ilkin bazara daxil olduğu mərhələdə vençur kapitalla onun dəstəklənməsi layihənin uğur 
qazanacağı halda yüksək mənfəətli ola bilər. Buna baxmayaraq qeyd olunan sahələrdə dövlət 
nəzarətinin olmasının əhəmiyyəti investisiyaları həyata keçirən Ģirkətlərin bunu hansı məqsədlə 
həyata keçirdiklərinin qabaqcadan bilinə bilməsi imkanlarının məhdud olması ilə bağlıdır. Belə ki, 
beynəlxalq investisiyada Ģirkətlərin rəqib hesab etdikləri Ģirkət və sahələrə investisiyalar həyata 
keçirərək o Ģirkətlərdə pay sahibi olması, daha sonra da bu təsir güclərini həmin Ģirkətləri müflis 
etməkdə istifadə etməkləri səbəbindən, dövlətlər bu sahəyə diqqət yetirərək müəyyən pay sahibi və 
təsir gücü balansının qorunmasında maraqlı olurlar. 

Ġnnovasiya layihələrinin maliyyələĢdirilməsi və investisiya qoyuluĢlarının riskli olması vençur 
kapital yatırımı həyata keçirən fondları portfel investisiya siyasəti həyata keçirməyə təĢviq edir. Bu 
siyasət innovasiyalara qoyulan investisiyaların 10%-nin uğurlu ola biləcəyi nisbətinə əsaslanır. Belə 
ki, vençur kapitala əsaslanan portfel investisiyalar həyata keçirilən zaman mövcud vəsait 10 
innovasiya layihəsi arasında paylanır və bu Ģəkildə risk bölgüsü həyata keçirilir. Risk bölgüsünün 
həyata keçirilməsi nəticəsində qeyd olunduğu kimi 10 layihədən 9-u uğursuz olsa belə, uğurlu olan 
sonuncu layihə 10% mənfəətlə belə davamlı mənfəət gətirmiĢ olarsa, edilən investisiya uğurlu hesab 
olunur. Qeyd olunduğu kimi hal hazırda dünyada sürətlə inkiĢaf edən və qoyulan investisiyanın qısa 
müddətdə geri götürüldüyü sahənin innovasiya və yeni texnologiyaların olduğunu düĢünsək, 10 
layihədən təkcə birinin belə mənfəətlə iĢləməsinin niyə uğurlu investisiya gediĢi olduğunu bilmək 
çətin deyildir. 

Qeyd olunanları ümumiləĢdirsək, innovasiyalara edilən investisiya qoyuluĢlarının ölkələr üçün 
niyə əhəmiyyətli olduğunu baĢa düĢmək mümkündür. Bu səbəbdən də Azərbaycanda da innovasiya 
və texnologiyalara investisiyalara son dövrlərdə xüsusi əhəmiyyət verilir. Bunun həyata 
keçirilməsinin səbəblərini aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq olar: 

1. Regionların iqtisadi inkiĢafını həyata keçirmək və baĢda paytaxt Bakı olmaqla digər iri 
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Ģəhərlərlə bölgələr arasındakı iqtisadi inkiĢaf fərqlərini aradan qaldırmaq. Bu siyasətin tətbiq 
olunmasına xüsusi əhəmiyyət verilməsinin səbəbi regionların innovativ Ģəkildə inkiĢaf etdirilməsinə 
yetərli diqqətin ayrılmamasının iĢsizlik problemini kəskinləĢdirəcəyindən və bölgələrdə əldə olunan 
gəlirlə iri Ģəhərlərdə əldə olunan gəlir nisbətləri arasında kəskin fərqlərin ola biləcəyindən əhalinin 
bölgələrdən iri Ģəhərlərə doğru hərəkəti və cəmləĢməsinin müĢahidə oluna biləcəyidir. Belə olduğu 
halda isə iri Ģəhərlərin potensialından qat-qat artıq əhali sıxlığı ilə üzləĢməsinin qarĢısını almaq üçün 
daha böyük vəsaitlərin cəlb olunması tələb olunur. [5] 

2. Azərbaycanın ölkə gəlirlərinin formalaĢdırılmasında neft-qaz sektorundan asılılığı azaltması 
və gəlirlərin Ģaxələndirilməsi siyasətində innovasiyalar və qeyri-neft sektoruna yönəlmənin 
əhəmiyyətinin getdikcə daha da artması. 

3. Yüksək innovasiya və avtomatlaĢdırılmıĢ texnologiyalara əsaslanan istehsal xətlərinə sahib 
olan ölkələrin istehsal etdiyi məhsulların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə görə yerli məhsulları 
üstələyə bilmə imkanlarının mövcud olması və eyni zamanda bu imkanların məhsulların maya 
dəyərlərinin daha da azalmasına səbəb ola biləcəyindən qiymət fərqi nəticəsində rəqabət üstünlüyü 
əldə edə biləcəkləri səbəbindən yüksək texnologiyalı istehsal xəttinin qurulması və bu sahədəki 
innovasiyalara maliyyə ayrılmasının zəruriliyi. 

4. Kənd təsərrüfatında yüksək məhsuldarlığın əldə olunmasının və intensiv inkiĢafa keçidin 
innovasiya və yeni texnologiyaların tətbiq olmadan həyata keçirilməsinin mümkün olmaması. [6] 

Qeyd olunan faktorların 2003-cü ildən baĢlayaraq qəbul olunmuĢ Regionların iqtisadi inkiĢafı 
üzrə dövlət proqramlarında öz əksini tapması bu səbəbdəndir. [7] [8] Bu dövlət proqramları ilə yanaĢı 
14 iyun 2016-cı ildə qəbul olunmuĢ Elm haqqında qanunun da innovasiyaların inkiĢafı və bu sahədə 
dövlət dəstəyinin təmin olunmasında mühüm əhəmiyyəti vardır. Qeyd olunan qanunda elmin 
inkiĢafının təĢviq edilməsi, elm xadimlərinin, yüksəkixtisaslı kadrlar tələb edən sahələrin inkiĢafının 
həyata keçirilməsi, innovasiya və yeni texnologiyaların təĢviq olunması kimi məsələlər öz əksini 
tapmıĢdır. [9]  Gələcəkdə də inkiĢaf tempinin sürətinin saxlanılması və daha da artırılması üçün 
innovasiya layihələrinə dövlət dəstəyinin həyata keçirilməsi "Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ" 
inkiĢaf konsepsiyasında da öz əksini tapmıĢdır. [10] 

 

ƏDƏBĠYYAT 

 

1. Milli innovasiya sisteminin təĢkili və idarə edilməsi. F.Qasımov, T.Əliyev, Z.Nəcəfov 

2. Regional innovasiya sisteminin təĢkili və idarə edilməsi. T.Əliyev, L.Babayev 

3. Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti. G.A.Əzizova 
4. Dünyada kiçik və orta sənaye Ģirkətlərinin (startap) yaradılmasının dəstəklənməsi üzrə 

beynəlxalq təcrübə haqqında arayıĢ. Azərbaycan Respublikası Ġqtisadiyyat və Sənaye 
Nazirliyi. 2015 

5. Azərbaycanda innovasiya potensialının təhlili. A.Hüseynova 

6. Kənd təsərrüfatında innovasiyaların tətbiqi istiqamətləri. G.Əhmədov 

7. 2004-2008-ci illərdə regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı üzrə dövlət proqramı 
8. 2009-2013-cü illərdə regionların sosial-iqtisadi inkiĢafı üzrə dövlət proqramı 
9. Elm haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu 

10. "Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ" inkiĢaf konsepsiyası 
 

  



540 

 

Güllər BAĞIROVA, 
magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

BEYNƏLXALQ VALYUTA FONDUNUN ĠEOÖ-Ə YARDIMLARI 

 

Beynəlxalq xarakterli maliyyə institutları sırasına Beynəlxalq Valyuta Fondu da daxildir. 
Yaradıldığı gündən etibarən ilkin olaraq, BVF valyuta kurslarının müəyyənləşdirilməsi və onlara 
düzəliş edilməsi məqsədini daşıyırdı. Beynəlxalq Valyuta Fondu pul sisteminin qurulması,beynəlxalq 
ticarətə yardım, iqtisadi və maliyyə sistemində sabitliyin təmin edilməsi ,valyuta kurslarının təmin 
edilməsi , valyuta məhdudiyyətinin aradan qaldırılması sahəsində Respublikamıza da öz tövhəsini 
vermişdir.    

 Açar sözlər: beynəlxalq valyuta fondu, ieoö, kredit, maliyyə yardımı,iqtisadi inkişaf. 
 

 , 
,    

 

    
   

 

         
 .          

    .     -
     ,   ,  -

      ,      
   . 

 :   ,   ,  
,  ,  . 
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INTERNATĠONAL MONETARY FUND'S AĠDS  TO THE DEVELOPĠNG COUNTRĠES 

 

International monetary fund also include international financial institutions. Initially the IMF 
was aimed to identify and adjust currency rates. The International Monetary Fund also helped to our 
republic  to the establishment of the monetary system, assistance to the international trade, to keep 
stability of  the economic and financial system, currency exchange rates, and the elimination of cur-
rency constraints.             

 Keywords: The International Monetary Fund, developing countries, credit, financial 
aid,economic development. 

 

ĠnkiĢaf etməkdə olan ölkələr Asiya , Afrika və Latın Amerikasının 132 ölkəsini əhatə edir. Bu 
ölkələrin əksəriyyəti keçmiĢ müstəmləkə və ya yarımmüstəmləkə ölkələri olmuĢdur. ĠEOÖ və ĠEÖ 
arasındakı iqtisadi potensialda böyük fərqlr vardır ki, bu da bu günün danılmaz reallığıdır. Lakin 
ĠEOÖ – in rolunu artırmadan dünya təsərrüfatında kəskin problem və ziddiyyətlr nəinki azalar , 
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əksinə daha da artar. Digər tərəfdən sənayecə inkiĢaf etmiĢ ölkələr mübahisə olunmaz istehsal , eımi-
texniki təchizat səviyyəsi üzrə mübahisəolunmaz iqtisadi üstünlüyə malikdir. 

ĠnkiĢaf etməkdə olan ölkələrin inkiĢaf etmiĢ ölkələrlə arasında olan boĢluğu bağlamaq istəməsinə 
baxmayaraq, bu hal cari dövrdə və həmçinin dünya iqtisadiyyatının bu günki vəziyyətində mümkün 
deyil. Düzdür yeni sənaye ölkələri kimi adlandırılan və ĠEOÖ –in ayrılmıĢ xüsusi kateqoriyası 1990-

cı illərdən sonra daha da inkiĢaf etmiĢ və dünya bazarında ĠEÖ-in məhsulları ilə uğurla rəqabət 
aparmıĢlar. Lakin ümumilikdə isə ĠEOÖ-in dünya iqtisadiyyatında iĢtirakı ĠEÖ-ə nəzərən qat-qat 

aĢağıdır.  Səbəbləri  araĢdırıldıqda, ilk növbədə Çinin inkiĢaf strategiyasını dəyiĢdirməsi  dəyiĢi-
kliklərə böyük təsir göstərir. Ölkənin yeni inkiĢaf strategiyasına əsasən bazar mərkəzli maliyyə sis-

temi islahatları keçirilir. Bu vəziyyət uzunmüddətli perspektivdə həm Çinə, həm də dünya iqtisadiy-

yatına müsbət təsir göstərəcək lakin, qısa müddətli perspektivdə ölkə iqtisadiyyatının daha yavaĢ 
böyüməsinə səbəb olacaq. Ikinci səbəb olaraq  isə  hal-hazırda bir çox inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin 

valyutalarında geniĢ devalivasiyanın olmasını göstərmək olar .Bu, inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin 
fəaliyyətinin azalmasına səbəb olur. Ətraf mühit ilə əlaqəli risklərə baxdığımızda, qarĢımıza , qlobal 
istiləĢmə,artan ərzaq qiymətləri, siyasi qeyri-sabitlik və sağlamlıq problemləri 

çıxmaqdadır. Bu inkiĢaf etməkdə olan ölkələr arasında ən riskli  yerlər Səhralıq Afrika və Cənubi 
Asiyadır.Nəhayət, son olaraq bütün bu risklər, eləcə də ən ciddi təhlükələrdən biri geosiyasi və 
ekoloji risklərdir. Suriyadakı hadisələrlə bağlı olaraq  Türkiyə, Livan və Ġordaniya qaçqın böhranı ilə 
birbaĢa təsirləndi. Bu ölkələrdə Suriyadan milyonlarla miqrant var. Onun siyasi və iqtisadi təsirləri 
inkar edilə bilməz ölçülərə çatmıĢdır.(6) Bütün bunları nəzərə alaraq hazırki bazar iqtisadiyyatı Ģərait-
ində ĠEOÖ-in ümumi inkiĢafına nail olmaq məqsədilə beynəlxalq maliyyə institutlarının əsasən, 
Beynəlxalq Valyuta Fondunun fəaliyyəti və rolundan danıĢacağıq. 

Bvf ümumi məqsədi və kreditləĢmə Ģəraitindən asılı olaraq müxtəlif kreditləĢmə mexaniz-

mlərindən istifadə edir. Aydındır ki, bütün hallarda müəyyən limit və məbləğin həddi 
müəyyənləĢdirilir. Bu mexanizmləri 4 qrupa bölmək olar: 

 Adi mexanizm 

 Xüsusi qarĢılıqlı ödəniĢə əsaslanan mexanizm 

 Fövqəladə yardım 

 AĢağı gəlirə malik ölkələrə yardım.(1, s. 83-84) 

Bvf tərəfindən zəif inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə həyata keçirilən siyasətlər bu ölkələrin iqtisadi 
siyasətlərini birbaĢa müəyyən edir və hətta bəzi hallarda milli iqtisadi inkiĢaf planı yerinə keçir. Bvf 
tərəfindən həyata keçirilən makroiqtisadi struktur düzəliĢ proqramları milyonlarla insanın həyatına 
təsir etməkdədir. Bu çərçivədəki proqramlar dünyada yaĢanan yoxsulluq fenomeni üzərində birbaĢa 
təsirə malikdir. Bvf bu gün dünyanın ən motivasiyalı beynəlxalq təĢkilatıdır. AraĢdırdığı qaynaqlar və 
həmçinin borc verdiyi ölkələrin daxili siyasətlərinə təsir etmə hüququ bu qurum üçün xüsusi güc 
mənbəyidir. Üçüncü Dünya  ölkələri üzərində beynəlxalq kapitalın suverenliyinin artması,beynəlxalq 
maliyyə qurumları vasitəsilə (BVF və Dünya Bankı) reallaĢmıĢdır. Bu iki beynəlxalq təĢkilatın zəif 
inkiĢaf etmiĢ dünya ölkələrinin iqtisadi siyasətlərinin müəyyənləĢdirilməsində son illər getdikcə artan 
və bəzən də sərhədsiz görünən bu nüfuza sahib olmaları sabitlik və strukturlaĢdırma proqramları 
vasitəsilə həyata keçirilmiĢdir.(3, s. 117) Fondun üzvlərinin, Fondun müvəqqəti yaxud daimi 
Ģəraitlərdəki üzv dövlətlərə onların ödəmə balanslarının defisitlərini aradan qaldırmaq üçün proqramı 
yerinə yetirməyə imkan verməsi üçün təqdim etdiyi maliyyə vəsaitlərinə çıxıĢları olur. Əməliyyatlar 
mexanizmi bu ardıcıllıqla aparılır. Üzv-ölkə ödəmə balansının defisitini aradan qaldırmaq üçün yaxud 
tükənməkdə olan ehtiyatlarının tamamlanmasına sərf edə biləcəyi, BVF-nin (yaxud SDR-in) üzvü 
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olan baĢqa ölkələrin valyutasını Fonddan "almaq" üçün milli valyutasından istifadə edir. Əgər üzv-

dövlətin ödəmə balansı yaxud ehtiyat vəziyyəti yaxĢılaĢarsa, Fondun üzv-dövlətin valyutasını satması 
halları istisna olmaqla, məlum Fonddan SDR yaxud baĢqa ölkələrin valyutasını almaqla mövcud 
götürmə sxemi ilə, təyin olunmuĢ müddət ərzində yaxud daha tez dövlət Fondun borcunu ödəməlidir. 
Kredit Fonddan dörd tranĢ ilə çıxarılır, hər tranĢ payın 25%-i ekvivalentində olur. Ölkədə əgər 
istehsalatda, ticarətdə, qiymət formalaĢmasında kompleks problemlər nəticəsində yaranmıĢ balans 
defisiti olarsa, onda iqtisadi tarazlığın bərpası prosesi tranĢın verə biləcəyindən çox vaxt və vəsait 
tələb edir. Belə olan halda BVF-nin üzvü olan dövlət, üzv ölkələrə ilk kredit tranĢının 
tamamlanmasına 140%-ə qədər Pay almağa imkan verən vaxtı uzadılmıĢ kreditlər Fondunun 
yardımından faydalana bilər. Ölkənin hansı kredit verilmədən yararlanmasından asılı olaraq Fondun 
vaxtı uzadılmıĢ kredit tranĢları yaxud vəsaitləri kredit normalan üzrə təqdim olunan vəsaitlər stend-

bay kreditləri yaxud vaxtı uzadılmıĢ kreditlər adlandırılır. Qayda üzrə kredit bir illiyə verilir, amma 
bu vaxt üç il müddətinə qədər uzadıla bilər. TranĢlar üçün borclar üç ildən beĢ ilə qədər müddətdə, 
vaxtı uzadılmıĢ kreditlər üçün olan borclar isə dörd ildən on ilə qədər olan müddətdə ödənilir. Üzv 
ölkə Fondun vəsaitlərindən maliyyə yardımı alarkən balans defisitinin aradan qaldırılması üçün bir 
sıra tədbirləri tətbiq etməyə borcludur və bu qayda ilə borcun ödənməsini təmin etmiĢ olur. Fondun 
siyasətindəki bu tələb Ģərtlənmə prinsipi adlanır. Fondun mütəxəssisləri ölkənin daxili, sosial, siyasi, 
iqtisadi və ümum-mədəniyyət Ģəraitlərini diqqət mərkəzində saxlayaraq iqtisadi tarazlığın yaradılması 
proqramlarını iĢləyib hazırlamaqda üzv-ölkələrə kömək edirlər. Həm tranĢlar üzrə, həm də vaxtı uza-

dılmıĢ kreditlər üzrə xidmətə görə kreditin 0,5 % -i həcmində birdəfəlik rüsum tutulur, plyus 
ödənilməmiĢ kreditin illik tarifi üzrə vergi. Fond həmçinin xüsusi məqsədlər üçün də vəsait ayırır: 
vəsait buraxmanın kompensasiyasına və bufer ehtiyatının formalaĢdırılmasına. Vəsait buraxmanın 
kompensasiyası qayda üzrə malların qiymətinin düĢməsi yaxud təbii fəlakətlər, həmçinin pis hava 
Ģəraitləri kimi nəzarətsiz hallarda ixracatdan gələn gəlirlərinin müvəqqəti defisiti olan ölkələrə verilir. 
Məlum vəsaitləri 1981-ci ildə böyük xərclərlə taxılçılıq mədəniyyətini idxal etməklə balans defisitini 
təcrübədən keçirən ölkələrin maliyyələĢdirilməsinə tətbiq etməyə baĢladılar. Bufer ehtiyatının 
maliyyələĢdirilməsi (payın 45%-ə qədəri) dünya əmtəə bazarlarında vəziyyəti stabilləĢdirməyə qadir 
olan, beynəlxalq bufer ehtiyatını müstəqil surətdə hazırlamaq iqtidarında olmayan ölkələrə verilə 
bilər. Fond az gəliri və ödəmə balansı defisitində ciddi problemləri olan üzv-ölkələrdə struktur ye-

nidənqurması həyata keçirmək üçün vəsait ayırır. Belə ölkələr orta müddətli struktur yenidənqurması 
proqramını qəbul etməyə borcludurlar. 

BVF-nun kredit fəalyyətinin artması onun makroiqtisadi və bazara istiqamətlənən struktur islahat 
proqramının həyata keçirilməsində ĠEOÖ-ə köməklik etməyə can atdığını göstərir.1980-ci illərdə 
BVF-nun aktiv köməkliyi nəticəsində inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin xarici borcları artmıĢdır: 1980-ci 

ildə  634 mlrd. Dollardan , 1986-cı ildə 1100 mlrd. Dollara qədər, həmin dövrlərdə ixrac olunan mal-
ların həcmi 82 % , xidmətlər isə 169% artmıĢdır. (4, s. 78-79) 

Üçüncü dünya ölkələrinin borclarının artması bir çox səbəblərdən irəli gəlir.Birincisi,ölkə əhalis-

inin həyat səviyyəsini yüksəltmək üçün iqtisadi inkiĢafın artım sürətinə marağın olması. Bu problemi 
həll etmək üçün istehsal vasitələrinin və istehlak əĢyalarının idxalının artırılmasına ölkədə 
qıcıqlandırıcı problemin həyata keçirilməsi. Ġkincisi, inkĢaf etməkdə olan ölkələrdən ixracın yoluna 
maneəçilik edən, valyutanın daxil olmasının mümkün olmadığını və ödəmə balansına təsir edən 
halların aradan qaldırılması. 

Üçüncüsü, inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin ödəmə balanslarına qeyri-sabitləĢdirici təsir 
göstərməklə neft və enerji resurslarının qiymətlərinin dəyiĢməsi. Ödəmə balansında olan defisitliyin 
ödənilməsi ancaq xarici maliyyələĢdirmə, o cümlədən BVF resursları hesabına ola bilərdi. 
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Qeyd edildiyi kimi kreditin alınması BVF-nun təqdimatı ilə əsaslandırılmĢ xarakter alır, məqsəd 
isə makroiqtisadi sabitliyi təmin etmək və ödəmə balansını sağlamlaĢdırmaq idi. BVF-nun 

təqdimatının əsasını monetarist konsepsiya təĢkil edirdi. BVF-nun təqdimatı üzrə ödəmə balansının 
sağlamlaĢdırılması üçün ölkə aĢağıdakı prinsipləri gözləməlidir: 

  1. borclunun həyata keçirdiyi makroiqtisadi siyasət borcların və faizlərin əsas hissəsinin 
ödənilməsində mühüm faktor hesab edilən ödəmə balansında  aktiv saldonun təmin edilməsinə 
istiqamətləndirilməlidir; 

  2. daxili tələbin sabitliyi təmin etmək üçün dövlət xərclərinə qənaət edilməlidir; 
  3. borcun və faizin əsas hissəsinin ödənilməsi əldə edilən gəlirin hesabına ödənilməlidir, 

istiqrazlar ancaq istehsal sferasının maliyyələĢdirilməsində istifadə edilməlidir; 
  4. özünü doğrultmayan dövlət xərclərinin azaldılması, inflyasiyanın dayandırılması dövlət 

büdcəsində tarazlığın saxlanması mənbəyi olmalıdır; 
  5. dövlət xərclərinin yerini doldurmaq, investisiyanın və sahibkarlığın inkiĢafını təmin etmək 

məqsədilə vergi siyasətinin aparılması; 
  6. kağız pulların məzənnəsini aĢağı salmaq(devalvasiya) və bəzi hallarda pul islahatı keçirmək 

yolu ilə pul dövriyyəsinin sabitləĢdirilməsi; 
  7. xalq təsərrüfatının rəqabət  etmək səviyyəsini yüksəltmək vasitəsi  olan  rəqabət və bazar 

mexanizmlərindən maksimum istifadə edilməsinin təmin edilməsi; əmək haqqı və qiymət üzərində 
nəzarətin ləğv edilməsi, daxili bazarda  mala sərbəst yanaĢma yolu ilə rəqabəti təmin etmək; 

  8. uzunmüddətli inkiĢafın əsası olan iqtisadiyyatın struktur baxımdan yenidən qurulmasının 
həyata keçirilməsi. Bunun üçün aĢağıdakı dəyiĢikliklər edilməlidir: sənaye müəsəssisələrinin dövlət-

sizləĢdirilməsi və onların büdcə maliyyələĢdirilməsindən kredit maliyyələĢdirilməsinə keçirilməsi, 
gəlirin çıxarılmasına zəmanətin verilməsi, vergiqoymanın aĢağı salınması yolu ilə birbaĢa xarici in-

vestisiya axınına köməklik göstərilməsi, ixrac məhsullarının səmərəliliyinin yüksəldilməsi, milli val-

yutanın devalvasiyası və vergi stimullaĢdırıcıları hesabına ixrac sahələrinin inkiĢaf etdirilməsi və s.; 
   9. istiqrazlar daxil edilməklə hakimiyyətin dəyiĢməsi xarici öhdəçiliklərin münasib olması 

haqqında məsələlərin həll  edilməsinin vacibliyi üçün sabit siyasi hakimiyyətin təmin edilməsi.(2,s. 
173) Mütəxəssislərin fikrincə, bu zəmanət məqsədyönlü qeyri-müflisləĢmə xarakteri daĢıyır. Onların 
tətbiqi gömrük iqtisadiyyatının artmasına səbəb olur ki, bu da yalnız borc probleminin həll 
edilməsinə, eyni zamanda ölkədə sosial gərginliyin artmasına  səbəb ola bilər. Belə ki, 1970-1980-cı 
illərdə inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin Argentina, Braziliya, MƏR, Peru, Meksika və s. BVF-nun 

təqdimatının həyata keçirilməsi güclü daxili sosial-iqtisadi  fəlakətə-sarsıntıya səbəb olmuĢdur. BVF 
tərəfindən ĠEOÖ-in xarici borclarında rəqabətin tənzimlənməsi üzrə qəbul etdiyi tədbirlər borc 
problemində olan gərginliyi müəyyən dərəcədə aĢağı saldı. Bununla belə inkiĢaf etməkdə olan dü-
nyanın borcluluq problemi özünün həllindən çox uzaqdır. (4,s. 162) Statistik materiallara əsasən 
ĠEOÖ-in xarici borclarının cəmi 1,3 trln.dollar və ya onların ixracının 17,6%-ni təĢkil edir. (8) 
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BEYNƏLXALQ VALYUTA FONDUNUN AZƏRBAYCAN ĠQTĠSADĠYYATININ         
TƏNZĠMLƏNMƏSĠNƏ TƏSĠRĠ 

 

Cəmiyyətin ictimai-iqtisadi inkişafında maliyyə sisteminin düzgün qurulması,valyuta-kredit 
münasibətlərinin hərtətəfli inkişafı , maliyyə ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması böyük 
əhəmiyyət kəsb edir.Əlbəttə bütün bunlar beynəlxalq maliyyə institutlarının yaradılmasını 
şərtləndirir . Beynəlxalq Valyuta Fondu da bu təşkilatlardandır . Bu təşkilat həm qlobal miqyasda , 
həm də regional miqyasda maliyyələşmə işləri aparır . O pul-kredit sahəsində beynəlxalq 
əməkdaşlığa təşviq edir , mübadilə məzənnələrinin sabitliyinə kömək edir və valyuta sahəsində 
qaydaları tənzimləyir , çoxtərəfli ödəniş sistemlərinin qurulmasına və valyuta məhdudiyyətlərinin 
aradan qaldırılmasına kömək edir . Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə münasibtlərinin 
əsasları 20-ci əsrin son 10 illiyindən – Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra başlayır. Belə 
ki , ilk olaraq , 1992-ci il sentyabrın 18-də Azərbaycan Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzvü olmuşdur. 

Açar sözlər: beynəlxalq valyuta fondu, maliyyə yardımı, kredit, büdcə 
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THE INFLUENCE OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND ON THE 
REGULATION OF THE AZERBAIJANI ECONOMY 

 

            The properly structured financial system, sustainable development of currency-credit rela-
tions, and efficient use of financial resources assumes great importance in the socio-economic devel-
opment of the society. All of these creates necessity for the establishment of international financial in-
stitutions. The International Monetary Fund is one of these organizations. This organization carries 
out the financing both in the global and regional scales. It promotes international co-operation in the 
monetary sphere, regulates stability of the exchange rates and currency regulations, helps to set up 
multilateral payment systems and eliminate currency constraints. 

      The bases of relations between Azerbaijan and international financial institutions began in the 
last decade of the 20th century - after Azerbaijan restored its independence. And on September 18, 
1992, Azerbaijan became a member of the International Monetary Fund. 

Keywords: The International Monetary Fund, financial aid,credit,budget 
 

1944-cü ildə  Bretton-Vudsda iki böyük maliyyə qurumunun BVF və By və ĠB-nın yaradılması 
qərarı qəbul edildi. 1946-cı ilin mart ayında Savanna (ABġ) Ģəhərində bu təĢkilatların ilk təsis 
sessiyası keçirildi. RazılaĢmanın bəndində (BVF-in nizamnaməsi) dünya ticarətinin , valyutanın, 
kreditin, malyyə münasibətlərinin, təĢkili qaydaları və Bretton-Vuds adı almıĢ 3-cü dünya valyuta sis-
temi tərtib edildi.(3, s. 133)  Və beləliklə Beynəlxalq Valyuta Fondu 1947 ci ildə Amerika BirləĢmiĢ 
ġtatlarının Nyu HempĢir faktiki olaraq fəaliyyətə baĢlaydı. Bu təĢkilat  beynəlxalq iqtisadi sahədə 
fəaliyyət göstərir. BVF BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının ixtisaslaĢdırılmıĢ agentliyidir, lakin özünün 
nizamnaməsi, idarə strukturu və büdcəsi var. Hal- hazırda BVF-nin 186 üzvü var. BVF-nin üzvləri, 
fondda qlobal iqtisadiyyatdakı paylarına uyğun olaraq kvota sistemi ilə təmsil edilirlər. BVF qlobal 
inkiĢaf və iqtisadi sabitliyə nail olmaq məqsədilə fəaliyyət göstərir. BVF öz üzvlərinə həm iqtisadiy-
yat siyasəti ilə bağlı məsləhət verir, maliyyə yardımı ilə təmin edir və inkiĢaf etməkdə olan ölkələrlə 
iĢləyərək onlara makroiqtisadi sabitliyə nail olmaq və yoxsulluğu aradan qaldırmaq məqsədilə yardım 
göstərir.BVF-in əsas məqsədlərinə aiddir: 

 valyuta problemləri üzrə qarĢılıqlı təsir və məsləhətlər yolu ilə beynəlxalq valyuta 
əməkdaĢlığına yardımçı olmaq; 

 dünya ticarətinin balanslaĢdırılması və gücləndirilməsi üçün yaxĢı mühitin yaradılması; 
 rəqabətə çağıran valyutanın devalvasiya (yəni qiymətdən düĢmüĢ kağız pulların tədavüldən 

götürülərək sabit kağız pullarla əvəz olunması) olunmasından qaçmaq,valyuta üzrə qarĢılıqlı 
münasibətlərin möhkəmləndirilməsinə tərəfdar olmaq,valyuta kursunun abitliyinə köməklik 
etmək; 

 dünya ticarətinin inkiĢafını nəzərdə tutan , valyuta mübadiləsində məhdudiyyəti aradan qal-
dırmaq və çoxtərəfli ödəmə sisteminin yaradılmasına köməklik göstərmək; 

 milli və beynəlxalq səviyyədə çiçəklənməsi üçün dağılma tədbirləri tətbiq etmədən üzv olan 
ölkələrə onların ödəmə balanslarında düzəliĢlər edilməsi üçün  müvəqqəti əsasda maliyyə 
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vəsaiti verilməsi; 
 üzv olan ölkələrdə beynəlxalq ödəmə balansları üzrə qıtlığın miqyası və davam etməsinin ix-

tisar edilməsi; 
 qısa və orta müddətə kreditlər vermək; 
 üzv olan ölkələrin valyuta ehtiyatlarına əlavə etmək; 
 əməkdaĢlıqda iĢtirak etmək və məsləhətlər təqdim etmək.(2, s. 2-3) 
BVF-in fəaliyyətini və onun dünya iqtisadiyyatındakı rolunu mütəxəssislər müxtəlif cür 

qiymətləndirmiĢlər. qiymətləndirm diaazonu ççox geniĢdir. Bəziləri fondu iqtisadi mühitin sabitli-
yinin təmin edilməsində dünya iqtisadiyyatının dəyiĢən tələblərinə cavab verməkdə beynəlxalq val-
yuta sistemi mərkəzi hesab edirlər.(4, s. 498) Digərləri  isə BVF-nu çox sayda olmayan kasıb ĠEOÖ 
üçün dünyanın valyuta meneceri rolunu oynayan sərt-jandarm hesab edirlər .(6, s. 53) 

 Azərbaycanın BVF ilə əməkdaĢlığı: Azərbaycan BVF -ə 1992-ci il sentyabrın 18-də üzv olaraq 
qəbul edilmiĢdir. Üzvlük haqqı-kvotası əvvəlcə 117mln. SDR, sonradan isə 160.9 mln. SDR qəbul 
olunmuĢdur. Bu ümumi kvtaların 0,08 %- ə bərabərdir. (1, s. 82) Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə naziri Azərbaycanın BVF-də Müdiri, Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Sədri isə 
əvəzedici müdiridir.Ġndiyədək BVF Azərbaycan Respublikasına altı proqram çərçivəsində kredit 
ayırıb, lakin 2005-ci ildən baĢlayaraq BVF ilə əməkdaĢlıq məsləhətləĢmələr səviyyəsində həyata 
keçirilir, belə ki, Azərbaycan hökuməti fonddan kreditin alınmasından imtina edib. BVF 
tərəfindən  Azərbaycan hökumətinə təqdim edilən kreditlər müqavilədə nəzərdə tutulan vaxtda hər  il 
gecikdirilmədən ödənilir. Odur ki, bu müddət ərzində Azərbaycan hökuməti ilə BVF  arasında 
səmərəli əməkdaĢlıq münasibətləri formalaĢıb. Bu fakt isə Azərbaycan  iqtisadiyyatının dinamik ink-
iĢaf mexanizminə malik olmasından xəbər verir. BVF-nin Azərbaycan hökuməti ilə danıĢıqlarında 
ölkədə sənayenin inkiĢaf  etdirilməsi, dövlət banklarının özəlləĢdirilməsi, su və enerji təchizatı prob-
lemlərinin  həlli və bu sistemlərdə islahatların aparılması zərurəti, dövlət strukturunda islahatlar,  neft 
gəlirlərinin səmərəli istifadəsini təmin etmək, Neft Fondunun  fəaliyyətində Ģəffaflıq və sair 
istiqamətlər prioritet təĢkil edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev bu beynəlxalq 
maliyyə qurumu ilə əməkdaĢlığa böyük önəm verib. Bakıda səfərdə olan Beynəlxalq Valyuta Fon-
dunun direktoru Kamdessu 12 mart 1996-cı ildə Heydər Əliyevlə görüĢüb və danıĢıqlar aparıb. 
GörüĢdən sonra birgə mətbuat konfransında Heydər Əliyev danıĢıqların Azərbaycan Respublikası ilə 
Beynəlxalq Valyuta Fondunun gələcək əməkdaĢlığına həsr olunduğunu, Beynəlxalq Valyuta Fon-
dunun dünyanın ən böyük maliyyə mərkəzi olduğunu bildirib. O bildirib ki, BVF Azərbaycanda 
iqtisadi islahatların keçirilməsi, iqtisadiyyatda struktur dəyiĢikliklərin aparılması, özəlləĢdirmə və 
baĢqa bu cür tədbirlər üçün kreditlərlə maliyyə yardımı edir. 

Azərbaycan Respublikası BVF –dən 1995-ci ildən baĢlayaraq davamlı olaraq müxtəlif 
təyinatlı kreditlər almıĢdır. 1995-ci ildə transformasiya sistemi üzrə (STF) 29,25 mln. SDR (46 
mln. dollar) kredit almıĢdır. Yenə 1995-1996 – cı illərdə islahatlar proqramını həyata keçirmək 
üçün 58,5 mln. SDR (88 mln. dollar) qısamüddətli tədiyyə balansları çətinliyi üzrə 87,8 mln. 
SDR (132 mln. dollar) kredit götürmüĢdür. Bunlardan əlavə yeni (1996-2000-ci illər 
üçün )təyinatlı 94 mln. SDR , 2001-2004-cü illər üçün 80,45 mln. SDR kredit alınmıĢdır.  

      2006-cı ildə ölkənin iqtisadi və sosial sahələrinin inkiĢafı üçün bütün maliyyə 
mənbələrindən əsas kapitala 5985,7 mln. manat məbləğində investisiya yönəldilmiĢdir. 

      Əsas kapitala yönəldilmiĢ xarici investisiyanın bütün sərmayədəki xüsusi çəkisi 54% və 
yaxud 3229,6 mln. manat təĢkil etmiĢdir.(1, s. 84)  

      BVF-nin Azərbaycanla əməkdaĢlıq əlaqələri Struktur Ġslahatları Proqramı (SĠP) kontekstində 
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qurulmuĢdur. Qeyd etmək lazımdır ki, əməkdaĢlıq əlaqələrinin ilkin qiymətləndirilməsi dövrün-
də BVF-nin Azərbaycanda həyata keçirdiyi proqramların iqtisadi səmərəsi böyük olmuĢdur. Belə ki, 
müstəqilliyin bərpa olunması dövründə BVF-nin maliyyə dəstəyi ilə aparılmıĢ struktur islahatları 
proqramı daxili və xarici balansın tarazlaĢdırılması və iqtisadi sabitliyin təmin edilməsinə töhfə ver-
miĢdir. 

BVF tərəfindən Azərbaycana aĢağıdakı proqramlar həyata keçirilmıĢdır: 
 Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkiĢaf; 
 Struktur quruculuğunun artırılması; 
 Sistem dəyiĢikliyi; 
 Əlavə maliyyələĢmə proqramları 

BVF ilə Azərbaycan Hökuməti arasında Maddələr SaziĢinin IV Maddəsinə uyğun olaraq bu günə 
kimi Azərbaycan hökumətinə iqtisadi proqramların həyata keçirilməsinin dəstəklənməsinə təqdim 
edilmiĢ maliyyə yardımları ilə yanaĢı BVF texniki yardım, institusional və monetar idarəetmə üzrə 
potensialın artırılması üzrə Azərbaycanda bir sıra sahələrdə, o cümlədən dövlət xərclərinin idarə 
olunması, vergi-gömrük siyasəti və idarə olunması, mərkəzi bankçılıq, bank nəzarəti, pul siyasəti və 
statistika sahələrində texniki yardımlar da göstərmiĢdir. Azərbaycanda makroiqtisadi təhlillər və 
siyasət, maliyyə proqramlaĢdırılması, fiskal siyasət və idarəçilik, mərkəzi bank mühasibatlığı və bank 
nəzarəti sahələrində BVF tərəfindən təmin edilmiĢ təlimlərdən faydalanılmıĢdır. 

BVF-nin ekspertlərinin AMB-yə mütəmadi səfərləri təĢkil edilir. Bu səfərlər zamanı qısa 
müddətdə inflyasiyanın səviyyəsini azaltmaq və orta müddətdə inflyasiya proqnozlarının 
sabitləĢdirilməsi üçün Mərkəzi Bankın apardığı siyasətlər, ölkənin bank sisteminin həssaslığının 
qiymətləndirilməsi, məzənnə və faiz dərəcəsi siyasəti, müdaxilə və sterilizasiya, manatla pul 
bazasının artımı, bank sistemində likvidlik Ģəraitinin inkiĢafı və xarici valyuta ehtiyatlarının 
diversifikasiya planları və digər məsələlər barədə BVF ekspertləri ilə müzakirələr aparılır. 

BVF ilə əməkdaĢlıq çərçivəsində bank nəzarəti çərçivəsinin gücləndirilməsi məqsədilə 
tənzimləyici normativ aktların və likvidlik normalarının təhlil edilməsi, likvidlik tələblərinin 
təkmilləĢdirilməsi üzrə tövsiyələrin verilməsi, nəzarət təcrübəsi, həmçinin çirkli pulların yuyulması 
və terrorizmin maliyyələĢdirilməsinin qarĢısının alınması, bu sahədə bank nəzarətinin 
gücləndirilməsi, pul və məzənnə siyasəti çərçivəsinin təkmilləĢdirilməsi, orta müddətli perspektivdə 
sərbəst üzən məzənnə rejiminə keçid, həmçinin, Mərkəzi Bankın monetar, makroiqtisadi, real və 
xarici sektorlar üzrə statistik göstəricilərdəki kəmiyyət və keyfiyyət meyarlarının artırılması, statistik 
proseslərin formalaĢması iĢini təkmilləĢdirilməsi üzrə məsləhət xidmətinin göstərilməsi 
məqsədilə BVF-nin missiyasının səfərləri mütəmadi təĢkil olunur. 

      Beynəlxalq Valyuta Fondu və eləcə də digər beynəlxalq maliyyə institutlarının əsas missiyası 
dünya üzərində kasıbçılığın aradan qaldırılması və zəif inkiĢaf etmiĢ dövlətlərin iqtisadiyyatının 
dirçəldilməsinə köməklik göstərmək və dayanıqlı iqtisadi sistemin qurulmasında məsləhət xarakterli 
tədbirlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir. 

       Aparılan tədqiqatdan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan və bu kimi digər  gənc  
dövlətlərin inkiĢaf etməsi üçün bu kimi təĢkilatlarla əməkdaĢlıq etməsi zərurəti xarakter daĢıyır. 
Müstəqilliyin ilk illərində iqtisadiyyatı dirçəltmək və bir sıra sosial-iqtisadi islahatlar aparmaq 
məqsədilə yardımlar alınırdısa, sonrakı illərdə əsas diqqət sənaye sahələrinin və ölkəmiz üçün 
xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkiĢafına yönəldilməlidir. Bundan baĢqa ekoloji sahədə (xüsusilə, 
Xəzər dənizi) tədbirlərlə bağlı beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaĢlıq etmək 
məqsədəuyğundur. Bundan baĢqa ĠKT sahəsində gözlə görünən nəaliyyətlər əldə edilməsi üçün BVF 
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və digər maliyyə institutarından kredit alınması və bu sahəyə investisiyaların yatırılması layihələrinin 
maliyyələsdirilməsinə beynəlxalq maliyyə təskilatlarının diqqətini cəlb etməlidir. 
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VALYUTA SĠYASƏTĠNĠN ÖLKƏLƏRĠN ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAFINDA ROLU 

 

Valyuta siyasəti hər bir ölkənin mühüm atributlarından biridir.Valyuta siyasətinin gələcək 
məqsədləri iqtisadi artım və sabitliyə,işsizliyi azaltmağa və digər valyutalarla proqnozlaşdırılan val-

yuta məzənnələrini təmin etməyə yönəlib.Bu məqalədə iqtisadiyyatda valyuta siyasətinin əhəmiy-

yətindən,formalarından bəhs edilir. 
Açar sözlər: Valyuta siyasəti,devalvasiya,tənzimlənmə.  
 

Tovuz DASHDEMĠROVA, 
Master,Baku State University 

 

THE ROLE OF CURRENCY POLICY IN COUNTRY'S ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

Currency policy is one of the key attributes of each country.Further goals of a currency policy 

are usually to contribute to economic growth and stability, to lower unemployment, and to maintain 

predictable exchange rates with other currencies. This article deals with the importance of currency 

policy in the economy. 

Keywords: currency policy,devaluation,regulation. 
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Valyuta münasibətləri ilə iqtisadiyyat arasında qarĢılıqlı təsirin olduğu məlum həqiqətlərdən 
biridir. Bununla belə, müasir iqtisadiyyatın digər sahələrində olduğu kimi, valyuta münasibətləri də 
dövlət tənzimlənməsinə məruz qalır. Valyuta münasibətlərinin tənzimlənməsinin alətlərindən biri 
kimi valyuta siyasəti çıxıĢ edir. Valyuta siyasəti - dövlətin öz milli iqtisadi və xarici-iqtisadi 

maraqlarına uyğun həyata keçirdiyi valyuta əməliyyatları və valyuta münasibətləri tədbirlərindən 
ibarətdir. Bu siyasətin formalaĢmasında milli maraqların qorunması, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi və dünya ölkələri ilə xarici-iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsində balanslaĢdırılmıĢ 
siyasət amilləri ciddi nəzərə alınmalıdır. 

Valyuta siyasəti ölkənin ümumi sosial-iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsi olmaqla, makroiqtisadi 
siyasətin digər elementlərindən konkret olaraq onunla fərqlənir ki, ölkənin valyuta-maliyyə durumunu 
möhkəmləndirməklə, onun tədiyə və kredit qabiliyyətini yüksək səviyyədə təmin etməklə, milli 
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iqtisadiyyata xarici kapital axınını geniĢləndirməklə ölkənin xarici iqtisadi fəaliyyətinin və 
beynəlxalq iqtisadi münasibətlərinin kəmiyyətcə və keyfiyyətcə təkmilləĢməsinə xidmət etməlidir. 
Valyuta siyasəti dövlət tərəfindən valyuta münasibətləri sahəsinin həm ölkədaxili müstəvisində, həm 
də ölkənin beynəlxalq valyuta-maliyyə münasibətləri müstəvisində ölkənin cari və uzunmüddətli 
inkiĢafının məqsəd və vəzifələri baxımından həyata keçirdiyi tədbirlər məcmusu kimi səciyyələndirilə 
bilər. Valyuta siyasəti valyuta münasibətlərinin bazar və dövlət tənzimlənməsinin vəhdətindən yaranır 

Valyuta münasibətlərinə və tədbirlərinə əsasən aĢağıdakılar daxildir: 
 maliyyə mexanizminin iĢlənib hazırlanması;  
 iqtisadiyyatın kreditləĢdirilməsi; 
 ödəniĢ əməliyyatlarının təĢkili; 
 valyuta tənzimlənməsi; 
 milli valyutanın möhkəmləndirilməsi;  
 əlveriĢli investisiya mühitinin yaradılması;  
 valyuta nəzarətinin effektiv təĢkili və sairlər.  

Valyuta siyasətinin əsasında - ölkənin xarici-iqtisadi əlaqələrinin geniĢləndirilməsi, ticarət 
əlaqələrinin səmərəliliyinin artırılması, ölkələrarası ödəniĢ öhdəliklərinin və beynəlxalq qurumlarla 
maliyyə-ödəmə əməliyyatlarının milli maraqlar çərçivəsində təĢkili, xarici kapitalın hərəkətinin 
güclənməsi və investisiyaların ölkəyə axınının sürətləndirilməsi (stimullaĢdırılması) və sairlər 
dayanır. Xarici valyuta siyasətinin reallaĢdırılması üzrə keçirilən xarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlı 
valyuta əməliyyatlarına - idxal və ixrac üzrə hesablaĢmalar, maliyyə kreditlərinin alınması və 
verilməsi, investisiyalar və kapitalla bağlı əməliyyatlar, qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatlar və xarici 
borclar (öhdəliklər) üzrə hesablaĢmalar və s. aiddir.  

Valyuta siyasəti dövlətin daxili valyuta bazarında həyata keçirilən xarici valyuta ilə 
əməliyyatların və xarici valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsi istiqamətində apardığı daxili və xarici 
iqtisadi siyasətdir. Bazar iqtisadiyyatında dövlət tərəfindən həyata keçirilən belə tənzimləmələr 
valyuta siyasətində əks olunur. Valyuta siyasətinin aĢağıdakı formaları mövcuddur: 

Struktur valyuta siyasəti-Dünya valyuta sistemində struktur dəyiĢikliklərin həyata keçirilməsinə 
yönəldilən uzunmüddətli tədbirlər məcmusudur.  

Cari valyuta siyasəti - Bu, operativ olaraq valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsinə, gündəlik 
valyuta əməliyyatlarının, valyuta bazarının və qızıl bazarının tənzimlənməsinə yönəldilən 
qısamüddətli tədbirlər məcmusudur. 

Diskont valyuta siyasəti-Mərkəzi bankın təyin etdiyi uçot dərəcəsinin milli valyutanın 
məzənnəsinə təsirini əks etdirir. Bununla da tədiyə balansının vəziyyətinin və milli valyuta kursunun 
(yaxĢılaĢmasına) yüksəlməsinə səbəb olur. Bunun nəticəsində ölkə daxilində kapital ının , pul 
kütləsinə, məcmu tələbə təsir etmək olur. Diskont siyasəti ölkədə kredit həcminə, inflyasiya 
səviyyəsinə, tədiyyə balansı vəziyyətinə, valyuta məzənnəsinə və bütün bunların nəticəsində 
iqtisadiyyata təsir göstərmək məqsədilə uçot dərəcəsinin rəsmi aĢağı salınması və ya yüksəldilməsi 
yolu ilə həyata keçirilir.Uçot dərəcəsinin dəyiĢdirilməsi milli  iqtisadiyyatda faiz dərəcələrinin ümumi 
səviyyəsinə təsir göstərir. Faiz dərəcələrinin enib qalxması ölkələr arasında sərmayənin hərəkət 
istiqamətini müəyyən etmək son dərəcədə milli valyutaların məzənnələrinin dəyiĢilməsinə gətirib 
çıxarır. Faiz dərəcələrinin rəsmi yüksəldilməsi pul kütləsi və kredit həcminin məhdudlaĢdırılması, 
tədiyə balansının yaxĢılaĢdırılması üçün xarici kapitalın (qisamüddətli) ölkəyə ınının 
stimullaĢdırılması, valyuta ehtiyatlarının qorunmasi və valyuta məzənnəsinin dəstəklənməsi 
məqsədini güdür. Uçot faizini azaldanda milli və xarici kapitalın çəkilməsi baĢ verir. Bu da tədiyyə 
balansının saldosunu və milli valyutanın məzənnəsini aĢağı salır. Müasir Ģəraitdə diskont siyasətinin 
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səmərəliliyi azalmıĢdır. Bu,hər Ģeydən əvvəl daxili və xarici məqsədlər arasında olan ziddiyətlərlə 
əlaqədardır. Əgər faiz dərəcəsinin aĢağı salınması hesabına rəqabətdə canlanma baĢ verirsə, bu tədiyə 
balansına mənfi təsir edir(əgər kapitalın çəkilməsi baĢ verirsə) Tədiyə balansının yaxĢılaĢdırılması 
məqsədilə uçot faizinin qaldırılması durğunluq dövründə ölkə iqtisadiyyatına mənfı təsir göstərir. 
Diskont siyasətinin nəticə verməsi ölkəyə xarici kapitalın axmasından asılıdır.Lakin qeyri-sabitlik 

Ģəraitində faiz dərəcələrinin aĢağı və ya yuxarı qaldırılması heç də həmiĢə kapital hərəkətini müəyyən 
etmir. Aparıcı dövlətlərin diskont siyasəti bəzən rəqib dövlətlərin vəziyyətinə mənfi təsir edir, çünki 
onlar milli mənafeyə olub-olmamasından asılı olmayaraq, aparıcı dövlətlərin yeritdiyi siyasətə 
uyğunlaĢmağa məcbur olurlar.Faiz dərəcələri «müharibələri» bu baza əsasında yaranır.  

Deviz valyuta siyasəti-milli valyuta məzənnəsinə dövlət orqanlarının xarici valyuta alıb-satması 
yolu ilə təsiri metodudur. Deviz siyasətinə aĢağıdakılar daxildir:  

• Valyuta intervensiyası (müdaxiləsi);  
• Valyuta ehtiyatlarının diversifikasiyası (çoxĢaxəliliyi);  
• Valyuta məhdudlaĢdırmaları; 
 • Valyuta dönərliliyi dərəcəsinin tənzimlənməsi; 
 • Valyuta məzənnəsi rejimi;  
 • devalvasiya; • revalvasiya.  
Milli valyutanın məzənnəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə Mərkəzi Bank xarici valyutanı satır, 

aĢağı salmaq məqsədilə isə milli valyutanı satır. Deviz siyasəti baĢlıca olaraq göstərilən valyuta 
müdaxiləsi Ģəklində, yəni milli valyuta məzənnəsini tənzimləmək üçün xarici valyutanın alınıb-

satılması əməliyyatları ilə həyata keçirilir. Bu əməliyyatın əsas fəqləndirici cəhəti tətbiq edildiyi qisa 
müddət ərzində iri miqyaslı olmasıdir. 

Valyuta siyasətinin mühüm formalarından biri valyuta ehtiyatlarının diversifikasiyasının 
(çoxĢaxəliliyinin)təmin olunmasıdır.Valyuta ehtiyatlarının diversifikasiyası - valyuta ehtiyatlarının 
tərkibində beynəlxalq hesablaĢmaları təmin etmək, valyuta müdaxiləsini aparmaq və valyuta itkilərin-

in qarĢısını almaq məqsədi ilə dövlətlərin,bankların,transmilli Ģirkətlərin yeritdiyi siyasətdir. Bu 
siyasət adətən qeyri-sabit valyutaların satılması və sabit valyutaların, habelə beynəlxalq hesablaĢma-

ların aparılması üçün lazım olan valyutaların alınması yolu ilə həyata keçirilir.  
Valyuta siyasətinin həyata keçirilmə formaları bunlardır: 
Diskont siyasəti - Mərkəzi bank tərəfindən kreditlər üçün ssuda kapitalının tələb və təklifinin 

tənzimlənməsi məqsədli faiz dərəcələrinin azalması və artması ilə müĢayiət olunan uçot pul-kredit 

siyasətidir. Faiz dərəcəsini artırmaqla Mərkəzi bank kredit pulu üzrə tələbin azalmasına təsir göstərir, 
azaltmaqla isə tələbi fəallaĢdırır. 

Valyuta müdaxiləsi –Milli valyutanın məzənnəsini tənzimləmək məqsədilə Mərkəzi Bank 
tərəfindən valyuta bazarında həyata keçirilən xarici valyutanın alqı-satqısı əməliyyatıdır. Mərkəzi 
Bank valyuta bazarında satıĢlar həyata keçirərkən özünün xarici valyuta ehtiyatlarından istifadə edir. 
Valyuta müdaxiləsi (intervensiyası) rəsmi qızıl-valyuta htiyatları hesabına və ya banklararası «svop» 
(eyni valyutanın müxtəlif müddətlərdə alıcısını və ya satıcısını özündə birləĢdirən banklar arasında 
valyuta sövdələĢməsi svop əməliyyatı adlanır) müqaviləsinə əsasən mərkəzi bankın qısa müddətli 
kreditləri hesabına baĢ verir və ya həyata keçirilir. Qızıl monometallizmin ləğv edilməsindən sonra 
valyuta müdaxiləsi geniĢ vüsət aldı. 1929-33-cü illərdə dünya iqtisadiyyatı böhranı zamanı mərkəzi 
banklar valyuta dempinqinə təsir göstərmək üçün öz milli valyutalarının məzənnələrini aĢağı salmaq 
məqsədi ilə valyuta müdaxiləsindən istifadə etdilər. Valyuta müdaxiləsinə çəkilən külli miqdarda 
məsrəflər məzənnə formalaĢdıran bazar amilləri dövlət tənzimlənməsindən güclü olduqda sabitliyi 

heç də həmiĢə təmin etmir. Məsələn,Yaponiya Mərkəzi Bankı 1998-ci il aprel ayında öz valyuta 
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məzənnəsinin aĢağı düĢməsinin qarĢısını almaq üçün valyuta ehtiyatlarının 10%-ni(21 milyard ABġ 
dolları) valyuta bazarında satdı.Lakin məzənnənin aĢağı düĢməsinin qarĢısını ala bilmədi.Bretton-

Vuds valyuta sistemi dövründə təsbit olunmuĢ valyuta məzənnəsini dəstəkləmək üçün mütəmadi 
olaraq valyuta müdaxiləsi tətbiq edilirdi. Üzən valyuta məzənnəsi sisteminə keçilməsi ilə valyuta 
müdaxiləsi kəskin məzənnə dəyiĢmələrinin qarĢısının alınmasına yönəldilirdi.  

Devalvasiya (milli valyutanın xarici valyutalara nisbətən məzənnəsinin məsədyönlü uçotlaĢdırıl-
ması) və revalvasiya (milli valyutanın xarici valyutalara nisbətən məzənnəsinin qaldırılması). 

Devalvasiya ölkə iqtisadiyyatında baĢ verən müxtəlif maliyyə böhranları, yaxud qeyri-tarazlığı, o 
cümlədən inflyasiya, tədiyyə balansında uzun müddət davam edən kəsrli vəziyyətin nəticəsi kimi baĢ 
verir.Devalvasiya prosesi dövlətin bu prosesə müdaxiləsi baxımından 2 qrupa ayrılır: açıq devalvasi-
ya, qapalı devalvasiya. 

Açıq devalvasiya – dövlət tərəfindən milli valyutanın əhəmiyyətli həcmdə dövriyyədən yığılması, 
yaxud dəyərdən düĢmüĢ milli pul niĢanələrinin yeniləri ilə əvəz edilməsi yolu ilə milli valyuta 
məzənnəsinin qaldırılması. 

Qapalı devalvasiya – dövlətin məqsədli müdaxiləsindən kənar ölkə iqtisadiyyatında baĢ verən 
devalvasiya prosesi. Bu zaman köhnə pul niĢanələrinin yeniləri ilə əvəz olunması, yaxud dövriyyədən 
zəruri miqdarda milli valyutanın yığılması həyata keçirilmir. 

Bunlarla yanaĢı, rəqabət devalvasiyasına da rast gəlinir. Bu, dünya bazarında milli məhsulların 
rəqabət qabiliyyətini artırmaq, beləliklə də milli ixracı stimullaĢdırmaq üçün dövlət tərəfindən 
məqsədli Ģəkildə həyata keçirilən devalvasiyadır. Bu zaman xarici valyutaya nisbətdə milli valyuta 
məzənnəsi ucuzlaĢır və ölkə daxilində istehsal olunmuĢ məhsul dünya bazarında daha aĢağı qiymətə 
malik olur. Beləliklə, qiymət amilinə görə bu məhsullar dünya bazarında yüksək rəqabət qabiliyyəti 
qazanır 

 

Valyuta məhdudiyyətləri valyuta dəyərləri ilə bağlı əməliyyatlarda qadağalar, limitləĢmə, ni-

zama salma, ləngimə və ya onların sərəncamları Ģəklində istifadə olunur. Valyuta nəzarətinin və val-
yuta məhdudiyyətlərinin əsas məqsədləri kimi aĢağıdakıları göstərmək olar: 

 iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi; 
 xarici iqtisadi əlaqələrdə inkiĢafın stimullaĢdırılması; 
 ölkənin valyuta ehtiyatlarının formalaĢması; 
 ölkənin beynəlxalq öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi. 

Valyuta məhdudiyyətləri aĢağıdakı faktorların nəzərə alınması ilə tətbiq olunur: 
 ölkənin iqtisadi inkiĢaf səviyyəsinin və onun valyuta bazarının nəzərə alınması; 
 ödəniĢ balansının vəziyyəti; 
 rəsmi qızıl-valyuta ehtiyatlarının səviyyəsi və dinamikası; 
 milli pul vahidinin dönmə rejimi; 
 idxalın həcmi və ona olan tələb; 
 Iqtisadi üstünlüklər; 
 milli istehsalın qiymət və həcmlərinin səviyyəsi. 

Valyuta nəzarətinin əsas tələbi valyuta qanunvericiliyinə riayət olunmasıdır. Bu qanunvericilik, 
bir qayda olaraq, kapitalın hərəkəti ilə əlaqədar olan (ödəniĢ balansının strukturu üzrə) əməliyyatların 
və cari əməliyyatların yerinə yetirilməsinə nəzarət üzrə tədbirlər kompleksini nəzərdə tutur. Valyuta 

nəzarətinin və valyuta məhdudiyyətlərinin formaları uyğun olaraq bu əlamətə görə cari (mal sövdə-
ləĢmələri və «görünməz» sövdələĢmələr) və maliyyə (kapitalın ixracı, idxalı və neytral 
sövdələĢmələr) formalarına bölünürlər. 
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Valyuta məhdudlaĢdırmaları aĢağıdakıları nəzərdə tutur:   
1. Beynəlxalq ödəmələrin, kapital köçürmələrinin, mənfəətin xaricə aparılmasının, qızıl, pul 

niĢanlari və qiymətli kağızaların hərəkətinin tənzimlənməsi.  
2. Xarici valyutanın sərbəst alqı-satqısının qadağan edilməsi.  
3. Valyutaya malik olma hüququnun dövlətə verilməsi və bütün xarici valyuta və digər valyuta 

dəyərlərinin dövlətin əlində cəmlənməsi. 
 Ġkinci dünya müharibəsindən sonra beynəlxalq valyuta sistemində mühüm yenilik valyuta 

məhdudlaĢdırmalarının BVF vasitəsilə dövlətlərarasi tənzimlənməsidir. BVF-nun nizamnaməsinə 
uyğun olaraq üzv ölkələrdə əməliyyatlar üzrə valyuta məhdudlaĢdırmaları ləğv edildi və valyuta 
dönərliliyi tətbiq edildi.Lakin fondun nizamnaməsi iqtisadi qeyri-sabitlik yarandıqda kapital hərəkəti 
üzrə valyuta məhdudlaĢdırmaları tətbiq etməyə üzv ölkələri məcbur edir. Valyuta məhdudlaĢdırmaları 
milli valyutanın beynəlxalq hesablaĢmalarda, valyuta və kredit əməliyyatlarında istifadə olunmasına, 
onun xarici valyutalara sərbəst çevrilməsinə mane olur. Ona görə də iqtisadi proseslərin getdikcə 
daha çox beynəllilləĢməsi valyuta dönərliyi problemini olduqca aktuallaĢdırmıĢdır. Valyuta 
dönərliliyinin geniĢ miqyaslı iqtisadi mənası milli valyutanın valyuta bazarlarında xarici valyutalara 
sərbəst olaraq çevrilməsi, ölkənin valyuta əməliyyatlarının üzərinə heç bir məhdudlaĢdırma 
qoyulmamasını ifadə edir.Ancaq bu dönərlik hüdudsuz dönərliliyi ifadə edir. Lakin real həyatda belə 
hüdudsuz dönərlilik mövcud deyildir. Çünki müxtəlif dövlətlər qarĢısında qoyduğu iqtisadi və 
maliyyə məqsədlərindən asılı olaraq, dönərlilik sahəsində müxtəlif məhdudlaĢdırmalar tətbiq edirlər. 
Ona görə də müxtəlif dərəcəli dönərli olan valyutalar mövcuddur. Belə valyutalar 3 qrupa bölünür:  

I qrup. Sərbəst dönərli valyutalar. Valyuta qanunlarında heç bir məhdudiyyət qoymayan ölkələrin 
valyutalrı sərbəst dönərli valyuta adlanır. Məsələn, ABġ dolları, Kanada dolları, Ġsveçrə frankı, Ya-

pon ieni, Avro və s.   
II qrup. Qismən dönərli valyutalar. Müəyyən sahələrdə valyuta əməliyyatlarına məhdudiyyət 

qoyan ölkələrin valyutalrı qismən dönərli valyuta adlanır.Məsələn, funt-sterlinq vəs. 
III qrup. Qapalı valyutalar. Yalnız bir ölkə daxilində tətbiq edilən valyutalar  qapalı 

valyutalar adlanır. Məsələn, Azərbaycan manatı, Mozambik metkalı, Tanzaniya Ģillinqi və s. 
Dönərliliyin ən böyük faydası dövlətlərarası ödəmələrin asanlaĢdırılması, dünya ticarəti və 

maliyyə axarlarının inkiĢaf etdirilməsidir. Hər hansı bir ölkənin valyutasını dönərli valyutaya 
çevirmək üçün aĢağıdakı tədbirləri həyata keçirmək lazımdır:  

-Tədiyyə balansının tarazlığını təmin etmək;   
-Lazımi valyuta ehtiyatı yaratmaq və onu qoruyub saxlamaq;   

-Müstəqil valyuta bazarını yaratmaq;   
-Real valyuta məzənnəsi siyasətini həyata keçirmək;   
-Milli pul və kapital bazarını beynəlxalq bazarlarla əlaqələndirmək;   
-Ġdxalat məhdudiyyətlərini və gömrük tariflərini minimuma endirməklə dünyaya çıxıĢı təmin 

etmək. 
Azərbaycan Respublikasında xarici valyuta siyasəti üzrə tədbirləri və tənzimləmə proseslərini 

Mərkəzi Bank həyata keçirir. Bunlara rezidentlərə məxsus xarici valyutanın və xarici valyutada 
qiymətli kağızların ölkəyə köçürülməsi və ölkədən göndərilməsi, investisiyaların və kapitalın hərəkəti 
ilə bağlı ödəmələr, hüquqi və fiziki Ģəxslərin valyuta əməliyyatları, ölkənin beynəlxalq təĢkilatlarda 
üzvülük haqlarının ödənilməsi, ölkə rezidentlərinin nizamnamə kapitalında iĢtirakı əməliyyatları, 
kreditlər, depozitlər, sponsorluq, yardım, ianə üzrə ödəniĢlər, manatın digər valyutalarla konvert-
asiyası və məzənnəsi əməliyyatları və s. daxildir.  

Respublikamızda valyuta siyasətinin əsas istiqamətləri milli valyutanın məzənnəsinin sabitliyini 
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qorumaq, onun dönərliyinin inkiĢaf etdirilməsi, daxili valyuta bazarının daha da inkiĢafının təmin 
etdirilməsi, həyata keçirilən valyuta əməliyyatlarının dairəsinin geniĢləndirilməsi, ölkənin strateji 
valyuta ehtiyatlarının beynəlxalq standartlara uyğun səviyyədə saxlanılması və artırılmasından 
ibarətdir. Ölkədə maliyyə sabitliyinin yaradılmasında, düzgün pul siyasətinin aparılmasında və daxili 
bazarın müdafiəsinin təmin olunmasmda valyuta tənziminin əhəmiyyəti böyükdür. Bununla əlaqədar 
olaraq 21 oktyabr 1994-cü ildə qəbul olunmuĢ "Valyuta tənzimi haqqında" Azərbaycan Respu-

blikasının qanunu mühüm addım oldu. Bu qanun Azərbaycan Respublikasında valyuta 
əməliyyatlarının həyata keçirilməsi prinsiplərini, valyuta tənzimi və valyuta nəzarəti orqanlarının 
səlahiyyətlərini va funksiyalarını, hüquqi və fiziki Ģəxslərin valyuta sərvətlərinə sahib olmaq, bu 
sərvətlərdən istifadə etmək və onlar barəsində sərəncam vermək sahəsində hüquqlarını və 
vəzifələrini, valyuta qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyəti müəyyən edir. Azərbaycan 
Respublikasında rezidentlər (bizim ölkənin vətəndaĢları) arasında milli valyuta ilə hesablaĢmalar heç 
bir məhdudiyyət qoyulmadan aparılır. Qeyri-rezidentlər (xarici ölkə vətəndaĢları) tərəfındən milli 
valyutanın əldə edilməsi və ondan istifadə edilməsi isə Mərkəzi Bank tərəfındən müəyyən edilmiĢ 
qaydalar əsasında aparılır. Milli valyutanın və milli valyutada ifadə edilmiĢ qiymətli kağızların re-

zidentlər və qeyri-rezidentlər tərəfindən respublikadan çıxarılması və göndərilməsi, eləcə də 
gətirilməsi və göndərilməsi Mərkəzi Bankın və Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdikləri qaydada 
həyata keçirilir. Hüquqi Ģəxs olan rezidentlər tərəfındən cari valyuta əməliyyatlarının aparılması üçün 
heç bir məhdudiyyət yoxdur. Onlar tərəfindən kapitalın hərəkəti  ilə bağlı valyuta əməliyyatları 
Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilir. Hüquqi və fiziki Ģəxs olan rezidentlər 
gömrük qaydalarına əməl etməklə valyuta sərvətlərini Azərbaycan Respublikasına köçürmək, 
gətirmək və göndərmək hüququna malikdirlər. Qeyri-rezidentlər də rezidentlər kimi gömrük qayda-

larına əməl etməklə valyuta sərvətlərini Azərbaycan Respublikasına köçürmək, gətirmək və 
göndərmək hüququna malikdirlər. Onlar qanuni yolla əldə etdikləri valyuta sərvətlərini respublikadan 
maneəsiz köçürmək, çıxarmaq və göndərmək hüququna malikdirlər. Göstərilən hallar istisna olmaqla, 
valyuta sərvətlərinin qeyri-rezidentlər tərəfındən Azərbaycan Respublikasından köçürülməsi, çıxarıl-
ması və göndərilməsi qaydalarını Mərkəzi Bank və Dövlət Gömrük Komitəsi müəyyən edirlər. Re-

zident və qeyri-rezident hesablarındakı nağd vəsaitlərini müvəkkil bankların tabeçiliyində fəaliyyət 
göstərən mübadilə məntəqələri vasitəsilə də konvertasiya edə bilərlər. Bu göstərilənlərlə yanaĢı 
respublikamızda valyuta münasibətləri«Gömrük tarifi haqqında», «Gömrük məcəlləsi », «Vergi 
məcəlləsi», «Ġnzibati xətalar məcəlləsi», «Normativ hüquqi aktlar haqqında» və sair bu kimi qanunlar 
vasitəsi ilə də həyata keçirilir. 
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AZƏRBAYCANDA TURĠZM XĠDMƏTĠ SAHƏSĠNDƏ ĠNNOVASĠYA SĠYASƏTĠ 
 

İnnovasiyaların əhəmiyyəti xidmət sektorunda uzun müddət qiymətləndirilməmişdir. İstehsal 
sektorlarında artım üçün vacib olan radikal yeniliklərdən fərqli olaraq, xidmət və turizm sahəsi uzun 
müddət yeniliklərə kapital yetərsizliyi səbəbindən hökumətin maraq və fəaliyyət dairəsindən kənarda 
qalırdılar. Bu vəziyyət, turizm sahəsində xüsusi əhəmiyyətə malik olan yeni informasiya və 
kommunikasiya texnologiyalarının (NICT) ortaya çıxması ilə dəyişdi. Çünki 21-ci əsr istehlakçısı 
əvvəlki nəsillərdən çox fərqlidir. Biz texnologiya cəhətdən bilikliyik və yalnız xidmət keyfiyyətini 
gözləmirik, eyni zamanda təcrübə əldə etmək istəyirik. Məlumatlara məhdudiyyətsiz daxil olmağımız 
nəzərə alınmaqla, biz qızıl standartının nə olduğunu bilirik və bundan da daha önəmlisi, 
təcrübələrimizi sosial media və müxtəlif platformalarına bölüşmək istəyirik. Bütün bunlar, qlobal 
turizm bazarında yeniliklərin artdığını göstərir.  

Bir çox ölkələr kimi, Azərbaycan üçün də, bu gün turizm sektorunda yeniliklərin əhəmiyyətini 
bilmək çox vacibdir. Turizm bazarında xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması bizi innovasiya turizminin 
əhatə dairəsini daha çox araşdırma məcbur edir. Bu və digər səbəblərdən, məqalə xidmət sektorunda 
innovasiyaların mahiyyətini və onun gələcəkdə Azərbaycan turizminin inkişafında əksini anlamaq 
üçün çox faydalıdır.  

Açar sözlər: innovasiya, texnologiya, Azərbaycan Respublikası, turizm, xidmət sektoru, turizm 
sektoru, iqtisadi inkişaf. 
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INNOVATION POLICY IN THE FIELD OF TOURISM IN AZERBAIJAN 

 

The importance of innovation was long underestimated in service activities. In contrast to the 

radical innovations vital to growth in manufacturing sectors, innovations in services and tourism 

were secondary and capital-scarce, and for this reason they were excluded from the scope of gov-

ernment interest and action. It is interesting to note that the discourse changed with the emergence of 

new information and communication technologies (NICT), which have been especially influential in 

the realm of tourism. Because, the 21
st
 century consumer is very different from previous generations. 

We are tech savvy and not only do we expect service quality, we want an experience to go with it. 

Given our unlimited access to information, we know what the gold standard is, and more importantly, 

we are open to sharing our experiences on social media and review platforms. All of these things 

show increasing share of innovation in global tourism market. 

As many countries, for Azerbaijan, today it is also very important to know the importance of in-

novation in tourism sector. Increasing quality of services in tourism market makes us to research 

more about the scope of innovation tourism. For all reasons above, this article is much useful for un-

derstanding the essence of innovation in service sector and its future in the development of tourism in 

Azerbaijan. 

Keywords: innovation, technology, the Azerbaijan Republic, tourism, service sector, tourism sites, 

economic development. 

 

Beynəlxalq turizmin təĢkil olunmasında müasir səviyyəli informasiya texnologiyasının rolunun 
aydınlaĢdırılması və tətbiqinin öyrənilməsi maraq doğuran məsələlərdəndir. Beynəlxalq turizmin ink-

iĢafında informasiya texnologiyasının rolu isə turizmin bir sıra səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə daha da 
əhəmiyyətlidir. Bu, turizmxidmətinin daĢınılmaz olması, onun təĢkil olunması üçün geniĢ informa-

siya-reklam tədbirlərinin aparılmasının vacibliyi və s. ilə izah olunur. Bundan baĢqa turizm biznesinin 
müəyyən dərəcədə mövsümi xarakter daĢıması, movsümlərin qızğın çağında kütləvi turist tələbatının 
həddən artıq yüksəlməsi, turistlərin tələbatlarının ödənilməsi üçün turizm müəssisələrindən əlavə 
digər çoxlu sayda müəssisələrin də bu iĢə cəlb olunması da burada etibarlı və sürətli informasiya 
mübadiləsi zərurətini ortaya qoyur. Kompüter texnologiyasının və sürətli informasiya mübadiləsinin 
tətbiqi turizmin təĢkilində aparıcı rola malik olan tur operatorların fəaliyyətinə təsir edir. 

Innovasiya dedikdə yeniləĢmə yeniliyin tətbiq olunması baĢa düĢülür. Turizm xidmət sahəsində 
innovasiya dedikdə daha çox kompüterləĢmə nəzərdə tutulur. Bu günturizm sənayesi kompüter-

ləĢməyə keçib və ilk növbədə bu o deməkdir ki,kompüterləĢmə turizm sənayesində bütövlüklə iĢ 
prosesini dəyiĢdirir və tədricən kompüterlərin vasitəsilə bütün mühüm məsələlər həll olunur. Ġkincisi, 
kompüterləĢməprosesi əlavə vəsait tələb edir və çox bahadır. Üçüncüsü, kompüterləĢmə 
əməyiyüngülləĢdirməyə xidmət edir. KompüterləĢmə prosesi müxtəlif ölkələrdə, 
müxtəlifmüəssisələrdə müxtəlif cür baĢ verir. Bu, ölkənin iqtisadi və turizm sənayesindəki vəziy-

yətindən, müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən problemlərin baĢa düĢülməsi, müəssisənin maliyyə duru-

munun və ixtisaslaĢmıĢ kadrların mövcudluğundan asılıdır. 
TəĢkilati cəhətdən istənilən turizm müəsisəsinin informasiya texnologiyaları ilə təchiz olunması 

ənənəvi olaraq qəbul edilən müəssisə ofisininavtomatlaĢdırılmasından əlavə, yerli elektron Ģəbəkə və 
elektron sənəd dövriyyəsi,habelə yol biletləri və otel nömrələrinin əvvəlcədən sifariĢ olunmasına 
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qədər istənilən miqyasda həyata keçirilə bilər. Əgər müasir səviyyəli informasiya 
texnologiyasınınistifadə olunmasının struktur sxeminə nəzər salsaq, burada üç səviyyənin 
müəssisədaxili, müəssisələrarası və interaktiv informasiya əlaqəsinin yaradılmasınımisal göstərmək 
mümkündür. 

Müəssisədaxili səviyyədə informasiya texnologiyasının tətbiqi turizmlə məĢğulolan müəsisənin 
profilindən və iĢinin həcmindən asılı olaraq dəyiĢilə bilər. Burada əsasməsələ turizm xidmətinin 
göstərilməsi zamanı alınan informasiyanın qəbul edilməsi,iĢlənib hazırlanması, və mühafizə olun-

masıdır.  
Müəssisədaxili belə informasiyanın(mühasibat, marketinq və s.) iĢlənib hazırlanması üçün müasir 

səviyyəli komputerlər,informasiyanın verilməsi və qəbul edilməsi üçün avadanlıqlar tələb olunur. 
Bundanəlavə turizm müəssisəsində tətbiq olunan digər elektron tipli informasiyatexnologiyası və on-

ların müəssisədaxili yerli Ģəbəkədə (internet) fəaliyyət göstərməkimkanının olması həmin 
müəssisənin struktur bölmələri arasında operativ əlaqəyaradılması, habelə mühafizə olunan informa-

siyaları əldə etmək üçün maneələrinortadan qaldırılması baxımından çox əhəmiyyətlidir.  
Ġnformasiya texnologiyasınınturizm biznesində tətbiq olunması müəssisələrarası Ģəbəkədə birgə 

istifadə formasındada geniĢ yayılmıĢdır. Bu cür informasiya Ģəbəkəsinin istifadə olunması 
iləmüəssisədə idarəetmə iĢlərini xeyli sadələĢdirmək, turların təĢkili prosesinitəkmilləĢdirmək, 
maliyyə əməliyyatlarını sürətli Ģəkildə həyata keçirməkmümkündür. Bu cür səviyyəli informasiya 
Ģəbəkəsinin yaradılması turizmagentlikləri, tur opepatorlar və potensial müĢtərilər arasındakı əlaqələri 
sürətləndirib,turistlərin tələbatları ilə turizm müəssisəsinin iqtisadi mənafelərinin ödənilməsi üçün 
Ģərait yaradır. 

 

Ġnternetin turizm müəssisəsi üçün yaratdığı imkanları qısa olaraq aĢağıdakı kimi göstərə bilərik: 
 

1. 365 gün, 24 saat operativ iĢ rejimi. Potensial əməkdaĢların axtarılması. 
2. Müəssiəsənin ictimaiyyətlə aparılan əlaqələrinin yüksək keyfiyyətlə və  
sürətlə aparılması. 
3. Müəssisənin korporativ saytının yaradılması və onun internetdə yerləĢdirilməsi. 
4. ġəbəkə marketinqinin tam sistemlə uğurlu Ģəkildə həyata keçirilməsi. 
5. Təklif etdiyi xidmətin «On-line» rejimi üzərindən satılması. Ərazicə uzaq olan müĢtərilərlə 

əlaqə yarada bilinməsi. 
6. Ucuz kommunikasiya vasitələri ilə əlaqəyə çıxıĢ (elektron poçt, rəqəmli telefon, videotelefon, 

və s.) 
7. Ġnternetin köməyi ilə biletlərin satılması, otel nömrələrinin bronlaĢdırılması. 
8. Səmərəli reklamın həyata keçirilməsi 
9. Elektron sərgilərdə, yarmarkalarda, sərgilərdə və s. iĢtirak. Uzaqdan qeyri-nəğd hesablaĢma-

ların həyata keçirilməsi.  
Ġnformasiya, onun etibarlı mübadilə vasitələri (internet, intranet və s.) turizm üçün niyə bu qədər 

vacibdir? Bu suala cavab vermək üçün turizm xidmətinin özünəməxsus xüsusiyyətlərini, turizm 
məhsulunun yaradılması, istifadə olunması zamanı qarĢıya çıxan məsələləri araĢdırmaq, turistlərin 
fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. Həmçinin internetdən turist müəyyən informasiyaların 
əldə edilməsi üçün də istifadə edir. Potensial turistin Ġnternet vasitəsilə əldə edə biləcəyi informasiya-

ların üstünlüklərini qısa Ģəkildə qeyd edək: 
• Məsafədən asılı olmayaraq istənilən turizm müəssisəsinin xidmətlərindən istifadə etmək. 
• Öz marĢurutunu müəyyənləĢdirmək, nəqliyyat vasitələri və bilet qiymətləri haqqında məlu-
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matlar almaq. 

• Nəqliyyat vasitələrinə və otel nömrələrinə yerləri bronlaĢdırmaq. 
• Ġstifadə etdiyi xidmət və əmtəələrin haqqını ödəmək. 
• Ġnternetin axtarma sistemlərindən istifadə etmək. 
• Elektron poçtdan istifadə etmək. 
 

Ġnternetin və informasiya vasitələrinin turizmdəki rolu, müĢtəri cəlbetməvə turizm firmasının 
rəsmi üzü kimi qəbul olunur.Hər bir tur firmaların artıqrəsmi veb-saytı, poçt qutusu və s.var.Bir çox 
uzaqgörən rəhbərlər artıq baĢadüĢürlər ki,internet təkcə məlumat vasitəsi deyil,eyni zamanda 
müĢtəricəlbetmə vasitəsidir.1997-1998-ci illərdə internetə çıxıĢ cəmi 1idisə, 1999-cuildən bu rəqəm 
30-40, 2000-ci ildə bu rəqəm artıq 200-dən çoxdur. Ümumiyyətlə, tur firmanın fəaliyyəti internetsiz 
mümkün deyil. Ġnternetfaktiki olaraq bütün biznes proseslərində istifadə olunur. Hal-hazırda dünya-

daturist-internet layihələri mövcuddur.Bu layihəyə aĢağıdakılar aiddir: 
 

a)Online viza saytı 
b) Ümumi turizm saytı 
c) Elektron-Viza əldə etmək üçün sayt 
d) Qlobal bronlaĢdırmanın xüsusi turizm saytları və portalları 
e) Tur firmaların saytları 
f) Tur agentliklərin saytı 
g) Mehmanxana,otellərin saytı 
h) Səyahətçilərin xüsusi saytı 
i) Digər turizm məqsədləri üçün saytlar 
 

Ən əlveriĢli otel sifariĢi və bronlaĢdırılması məhz internet vasitəsiləmümkündür.Bu sistem 
―online bronlaĢdırma‖ adlanır.Dünyanın əksərfirmalarında istifadə olunur. 10 il bundan əvvəl tur fir-
malarının faksla iĢləməkvərdiĢi və internet texnologiyalarına olan inamsızlığı bu sistemdən isti-
fadənindərəcəsini aĢağı salırdı.Lakin bugün bütün dünya online bronlaĢdırmasistemindən istifadə 
edir. Bu sistemin fəaliyyətinin mühüm cəhətləri: 

 

1. Sistemin 24 saat fəaliyyət göstərməsi 
2. Hər zaman dəqiq və yeniləĢən informasiya 

3. Turistlə operativ iĢ 
 

Online bronlaĢdırma zamanı təsdiqləməni gözləməyə ehtiyacyoxdur, məhz buna görə daha əlver-

iĢlidir. 
Azərbaycan turizm saytının yaradılması ilk öncə ölkənin tarixizənginliyini və ən əsas turizm üçün 

əlveriĢli mövqeyiniəks etdirməlidir.Bundan baĢqa turizm firmasının fəaliyyətini, təĢkil olunantur-

ları,təĢkil olunacaq turların ərazisi, iqlimi, təbiəti haqda məlumatlarınverilməsi mühümdür. 
Respublikamızın turizm imkanlarını təbliğ etmək məqsədi ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bir 

sıra tədbirlər həyata keçirir. Nazirliyin sifariĢi ilə son illərərzində ölkəmizin turizm imkanlarını əks 
etdirən qırxdan çox reklam-çap məhsullarıhazırlanmıĢdır. Bunlar: «Turistlər üçün məlumat» 
kitabçası, «Azərbaycan» açıqçadəsti, «Azərbaycanın otelləri», «Azərbaycanın tarixi və arxitektura 
abidələri», «Bakının teatr və muzeyləri» bukletləri, «Azərbaycan» və «Bakı» fotoalbomları, «Ġpək 
Yolu», «Xalçaçılıq» kitabçaları, Azərbaycanın, ġuĢanın və Qarabağın turist xəritələri, «Azərbaycana 
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XoĢ Gəlmisiniz» CD diski və DVD formatda 10-20dəqiqəlik filmlər. Qeyd olunan nəĢrlər, CD və 
DVD-lər azərbaycan, ingilis, alman,ərəb, yapon, və rus dillərində hazırlanmıĢdır. 

Müasir dünyada Ġnternetin Yer kürəsinin istənilən nöqtəsinə qədər yayıldığınınəzərə alarıqsa, po-

tensial müĢtərilərin məhz bu Ģəbəkədən istifadə edərək öz istəkləriçərçivəsində seçimlər etdiklərini 
tamamilə təbii bir hal kimi qəbul etmək olar. Məsələnin populyarlığını baĢa düĢən turizm firmaları 
ümümdünya Ģəbəkəsində təmsiloluna bilmək üçün özlərinin səhifələrini təqdim edirlər. Ġnternet hər 
bir müĢtəriyə(potensial turistə) yönəlmiĢ fərdi yanaĢmanı təmin edir. Müasir dövrdə bütün dünyaüzrə 
belə səhifələrin sayının 80 minə çatdığını göstərməklə məsələnin nə qədərpopulyar olduğunu bir daha 
göstərmək mümkündür. 

Turizm sənayesində kompüterləĢmə prosesi baĢqa sahələrə nisbətən gecbaĢlayıb. Bir çox sa-

hələrdə kompüterləĢmə 1960-cı ildə baĢlamıĢdır. Turizm sənayesiavtomatlaĢdırma imkanlarından 
1970-ci ilin əvvəlinədək geniĢ miqyasda istifadəetmirdi. KompüterləĢmənin gec tətbiq olunması tur-

izm sənayesi müəssisələrinin dahaaz vəsaitlə daha mükəmməl kompüter texnologiyalarını almağa 
imkan verdi. Azərbaycan turizm sənayesində isə komputerləĢməyə keçid 2000-ci illərdənbaĢlamıĢdır. 
Bu sahədə uğurla addımlar atılmasına baxmayaraq komputerləĢmə tamĢəkildə həyata 
keçirilməmiĢdir. 

Ümümdünya Ģəbəkəsindəki belə səhifələrin bəziləri çox böyük olub,istifadəçiyə bizim misalda 
potensial turistə kommersiya xarakterli informasiyadan əlavə, səyahətçi məsləhətləri, turizm 
mərkəzlərinə bələdçiliyi, görkəmli yerlərin fotovə video təsvirləri, hava məlumatları, valyuta kursları, 
xəritə planlar haqqındaməlumatlar verirlər. Dünya üzrə onlardan- www.world-touris.org, 

www.yahoo.com <http://www.yahoo.com>, www.expedia.com <http://www.expedia.com>, 

www.asiatravel.com. www.travelocity.com, www.thomascook.co.uk, www.wttc.org 

,www.excite.com, www.travel.net, www.lycos.com və s. göstərmək olar. Azərbaycan haqqında 
ümumdünya Ģəbəkəsində informasiya yayan ən görkəmlisaytlardan www.myst.gov.az, (Azərbaycan 

Respublikası Gənclər, Ġdman və TurizmNazirliyinin saytı) www.azeribaijan-info.com 

<http://www.azeribaijan-info.com>, (Azərbaycan haqqında hər Ģey) www.culture.az, (Azərbaycan 
mədəniyyətinə vəincəsənətinə həsr olunmuĢ sayt), www.azerifolk.com, (Azərbaycan mədəniyyəti-
haqqında sayt) www.tourizm.az (Virtual Turizm Agentliyinin xidməti),www.gateway.az və s. 
göstərmək olar. 

Son vaxtlarda respublikamızda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindənCD-disklər, nazirliyin 
internet saytında ―Welcome to Azerbaijan‖bölməsininhazırlanması, turist bələdçi kitabça və 
xəritələrinin nəĢri,‖Azərbaycan olduğu kimi‖ensiklopediyasının hazırlanması, aylıq ―Azərbaycan 
―revyu jurnalı və ―Turizmyenilikləri‖qəzetinin buraxılıĢı, nazirliyin bu sahə ilə bağlı ilk 
layihələrindəndir. 

Ümumdünya Ģəbəkəsindən istifadə etməklə təkcə informasiyanın verilib-alınmasıkimi məsələləri 
deyil, həm də birbaĢa olaraq turizm xidmətinin satıĢını datəĢkil etmək mümkündür. Baxmayaraq ki, 
müasir dövrdə bunun miqdarı dünya üzrəümumi turizm xidmətinin təqribən 1%-ni təĢkil edir, ancaq 
mütləq rəqəmlə ifadəetdikdə bu məbləğin çox böyük olduğunu göstərmək mümkündür. Bu isə turiz-

mxidmətinin böyük bir həcmə malik olmasından irəli gəlir. 
Son illərdə Azərbaycanda turizmin inkiĢafına xüsusi önəm və qayğı göstərilir. Turizm 

mədəniyyət ilə bir dövlət qurumunun birləĢməsi, onun inkiĢafı üçün yeni imkanların yaranmasına 
təkan vermiĢdir. Bu, turizmin inkiĢaf etdirilməsi ilə yanaĢı,həmçinin Azərbaycan mədəniyyətinin və 
milli irsin də təbliğ olunmasına yardım edir.Ənənəvi təbliğat vasitələri (çap məhsulları, beynəlxalq 
sərgilərdə iĢtirak, video vəkino çarxlarının istehsalı) ilə yanaĢı elektron resursların bu sərgidə artırıl-
ması vəyayılması çox zəruridir. Respublikada bu sahədə mövcud olan elektron resurslarınıntəhlili on-
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ları 3 kateqoriyaya bölməyə imkan verir. 
Birincisi, ümumrespublika, dövlət əhəmiyyətli məlumat portallarıdır. Onlar ilköncə ölkə haqqın-

da ümumi və ətraflı məlumatın yerləĢdirilməsi məqsədi iləxidmət edirlər. Belə resurslardan ilk 
növbədə www.azerbaijan.az portalı qeydolunmalıdır. Bundan basqa UNDP ilə Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyinin birgə layihəsi çərçivəsində yaradılan ixtisaslaĢmıĢ turizm portalı da eyni məqsədlidir. 

Ġkincisi, ölkədaxili turizm sahəsində çalıĢan aidiyyatlı qurum və Ģirkətlərinelektron resursları. 
Bunlardan Ġmprotex travel, Pasha Travel, Absheron Tourvə Caspian Ġnvest Commerce, Gilan Turizm, 
Go TravelĢirkətlərinin veb-resursları xüsusilə maraqlı vədiqqətəlayiqdir. Adı çəkilən Ģirkətlərin say-

tlarında ölkənin müxtəlifbölgələrinin turizm imkanlarının təqdimi ilə yanaĢı,Ģirkətlərin göstərdiyi 
geniĢçeĢidli xidmət və turlar barəsində məlumat da öz yerini tutmuĢdur. 

Üçüncüsü, otel və istirahət mərkəzlərinin elektron məhsullarıdır. Bunlar baĢlıcaolaraq Bakıda 
yerləĢən otellərə aiddir. Onlarla qısa tanıĢlıq belə bir fikirsöyləməyə imkan verir ki, əksər rekreasiya 
obyektləri olan otel və istirahətmərkəzlərinin veb–məhsullarının təqdimatı əksərən reklam xarakter-
lidir. Ümümiyyətlə, respublikada sözü gedən sahədə mövcud olan internet məhsullarınıntəhlili belə 
bir nəticə çıxarmağa imkan verir ki, onların böyük bir hissəsi təqdimat vəpromouĢn xarakterlidir. 

Internetin interaktiv imkanlarından yalnız, forumlar kimi xidmət təklif olunur. Bu dasözsüz ki, 
ölkədə e-biznes in və e-commerce ün zəif inkiĢafından irəli gəlir. Ümid etmək olar ki, həmin 
problemin həlli elektron turizmin daha sürətli inkiĢafına təkanverəcəkdir. 

Azərbaycanın turizm potensialını dünyada tanıtmaq məqsədi ilə 2002-ci ildə 
www.azerbaijan.tourism.az saytı iĢlənib hazırlanmıĢdır. Qeyd olunan saytın adıbeynəlxalq tele-

kanallarda nümayiĢ olunan, Azərbaycanın turizm potensialını əksetdirən reklam çarxlarında, beynəlx-

alq turizm sərgilərinin rəsmi kataloqlarında, eləcədə digər rəsmi xarici mənbələrdə göstərilir. Sayt 
mütəmadi olaraq yeniləĢdirilir.Turizm xidmət sahəsinin digər innovasiya fəaliyyət sahəsi reklam 
fəaliyyətinintəĢkilidir. Ümumiyyətlə turizmdə, həmçinin Azərbaycan turizmində reklam 
fəaliyyəticiddi reqlamentləĢir, yəni müəyyən qaydalara tabe olur. Dövlət, turizm firma-

larınınreklamına xüsusi tələblər irəli sürür. 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi AZS 079-2003(QOST R50690-

94) saylı Dövlət standartı, təĢkilati, hüquqi formasından və idarəçilikformasından asılı olmayaraq, 
turizm müəssisələri tərəfindən göstərilən xidmətlərinkeyfiyyəti üzrə məcburi və könüllü tələbləri 
müəyyən edir. Və "Ġstehlakçılarınhüquqlarının müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu, turistekskursiyaxidməti sahəsində standartlaĢdırma (QOST 28681.0-90) sənədləri 
bufəaliyyət növündə əsas normativ aktlardır. 

Tur firmalar reklam məlumatlarında izah olunmuĢ informasiyaların doğruluğunaməsuliyyət 
daĢıyır. Turizm məhsulu haqqında informasiya konkret və obyektivolmalıdır. Sonuncu tələb daha 
önəmlidir, çünki əksər ölkələrdə, həmçininAzərbaycanda da istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi 
haqqında qanun qəbul edilib. Ona görə də reklamda qeyd olunan məlumatla, faktiki göstərilən xid-

mətlər arasındaziddiyyət olduqda turist, firmadan müəyyən kompensasiya tələb etmək hüququna 
malikdir.Kütləvi informasiya vasitələrini, çap reklam nəĢrlərini (broĢür, buklet, kataloq,plakat və s.) 
kino və videoreklam; sərgi, birja, yarmarkaları və s. turizmin əsas reklamsahələri adlandırmaq olar. 
Bu sahələrin yüksək inkiĢafı bilavasitə turizm xidmət sahələrinininkiĢafına gətirib çıxaracaqdır. Bu da 
ki, dövlətin turizm sektoru üçün gələcək siyasətinin əsas məqsədlərindən biridir. 
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TURĠZMĠN SOSĠAL-ĠQTĠSADĠ MAHĠYYƏTĠ VƏ AZƏRBAYCANDA TURĠZM 

 

Onilliklər ərzində turizm dünyada sürətlə inkişaf edən iqtisadi sahələrindən biri olaraq davamlı 
böyümüş və diversifikasiya cəhətdən xeyli dərinləşmişdir. Müasir turizm iqtisadi inkişafla ilə sıx 
bağlıdır və bu sahədə yeni istiqamətləri əhatə edir. Bu dinamik gedişat, turizmi sosial-iqtisadi inkişaf 
üçün əsas bir dayağa çevirmişdir. Bu gün turizmin həcmi neft ixracı, ərzaq məhsulları yaxud avtomo-

bil sənayesinə bərabərdir, hətta üstündür. Turizm beynəlxalq ticarətdə əsas oyunçulardan birinə 
çevrilmişdir və eyni zamanda bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün əsas gəlir mənbələrindən bi-

ridir. İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan dövlətlərdə turizmin bu həcmdə yayılması, bir çox əlaqəli 
sektorda - inşaatdan kənd təsərrüfatına və ya telekommunikasiya sahələrinə böyük iqtisadi gəlir 
qazandırmışdır. Turizmin iqtisadi cəhətdən yaxşı olması turizm təklifinin keyfiyyətinə və gəlirlərinə 
bağlıdır. Bir çox turizm ölkəsi kimi, Azərbaycan da davamlı turizmdən faydalanmaq istəyir və 
iqtisadiyyatına xidmət sektoru ilə kömək etmək üçün fəaliyyətini artırır. Azərbaycanın əsas 
məqsədlərindən biri, turizmin potensialını inkişaf etdirməklə daha az neft hasilatlı iqtisadiyyata keçid 
etməkdir. 

Demək olar ki, bu istiqamətdə Azərbaycan Respublikası tərəfindən bir çox irəliləyişlər olmuşdur, 
lakin ölkəmizdə real inkişaf etmiş turizmin yaradılması üçün qarşıda hələ də bir çox həlli gözlənilən 
məsələlər var. Bu və digər səbəblərdən, məqalə turizm sektorunun mahiyyətini və Azərbaycanın 
iqtisadi inkişafında gələcəyini başa düşmək üçün çox faydalıdır. 

Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, xidmət sektoru, turizm, iqtisadiyyat, turizm potensialı, 
iqtisadi fayda, sosial-iqtisadi inkişaf 
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THE SOCIO-ECONOMIC ESSENCE OF TOURISM AND TOURISM IN AZERBAIJAN 

 

Over the decades, tourism has experienced continued growth anddeepening  diversification to be-

come one of the fastest growing economic sectors in the world. Modern tourism is closely linked to 
development and encompasses a growing number  of new destinations. These dynamics have turned 
tourism into a key driver for socio- economic progress.  Today, the business volume of tourism equals 
or even surpasses that of oil exports,  food products or automobiles. Tourism has become one of the 
major players in  international commerce, and represents at the same time one of the main 

come  sources for many developing countries. This growth goes hand in hand with an  increasing di-

versification and competition among destinations.  This global spread of tourism in industrialised and 
developed states has produced  economic and employment benefits in many related sectors - from 
construction to  agriculture or telecommunications.  The contribution of tourism to economic well-
being depends on the quality and the  revenues of the tourism offer. As many tourism countries, Azer-

baijan also wants to  benefit from sustainable tourism and acts to help its economy with service sec-

tor.  One of the main aims of Azerbaijan is to improve itself in tourism sector in order to create less 

oil generated economy with its tourism potential.  

We can say that, many improvements have been made in this direction by the Azerbaijan Repub-

lic but there are still many waiting issues to be solved for a real developed tourism in our country. 

For all reasons above, this article is much useful for understanding the essence of tourism sector and 

its future in Azerbaijan‘s economic development. 
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Turizm fəaliyyət sahəsi olub, məqsədi xidmət göstərməklə gəlir əldə etmək sosial-iqtisadi ink-

iĢafa təsir etməklə bir sıra ərazi, sahə və regional inkiĢaf problemlərini həll etməkdir.Turizm potensi-
alı mövcud olan ölkələr üçün əsas inkiĢaf ümumi daxili məhsulunartırılmasına, yeni iĢ yerləri açıl-
masına və regionların sosial-iqtisadi inkiĢafının təmin olunmasına yönəldilir. Turizmin mahiyyəti 
onun istehsal strukturu, təĢkilati quruluĢuvə idarə edilməsi xüsusiyyətləri ilə formalaĢır.Turizmin 
konseptual əsasları resurspotensial turizm məhsulu-gəlirlərin formalaĢması məntiqinə əsaslanır. Tur-

izm inkiĢaf problemləri tarixi, iqtisadi və təcrübə ilə bağlı olan bir sıraproblemlərlə bağlıdır. Onun 
yaradılması, inkiĢafı üçün iqtisadi və hüqüqi baza coğrafi potensiala uyğun olaraq for-

malaĢdırılmalıdır. Ġqtisadi vəziyyət turizm sektorunun adi və sosial əsasıdır. Turistlərin xarakteristi-
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kası, hər bir ölkədə turizmin təĢkilinin əsas amilidir. Turizm münasibətləri turistlərin tələbinə uyğun 
olaraq yaradılan təklif əsasında formalaĢır. Turizm tələbi və təklifi turizm bazarının optimal qiymətini 
müəyyənləĢdirir. Turizm bazarı turizm məhsulunun reallaĢması yolları və uyğun qiymətlərlə ölçülür.  

Turizmin sosial-iqtisadi mənası çoxĢahəli və kompleks göstəricilərlə ifadə olunur. Onun əsas 
məqsədi kommersiya gəlirləri gətirmək, yerli resurslardan səmərəli istifadə etmək, əhalinin rifahı 
üçün infrastrukturu geniĢləndirməkdən ibarətdir.Turizm fəaliyyət dairəsi olmaqla sahibkarlığa Ģərait 
yaradır. Turizm biznesin və korporativ idarəetmənin obyekti olaraq geniĢlənir. Turizmin sosial 
mənası yeni iĢ yerlərinin açılması, ev təsərrüfatının inkiĢafı və kəndin sosial-iqtisadi inkiĢafını təĢkil 
etməklə ümumi rifahın yüksəldilməsidir. Ġqtisadi və sosial inkiĢafın təmin olunması, həmin resurslar-

dan istifadənin səmərəli təĢkili və məĢğulluğun artması məqsədlərinə uyğun olaraq planlaĢdırılır. Tur-

izm sektoru xidmət sferası olmaqla turistlərin ehtiyacını ödəmək üçün fəaliyyət göstərir. Turizm 
fəaliyyətinin təĢkili müvafiq regionun resurs potensialı nəzərə alınmaqla, əhalinin rifahının yüksəld-

ilməsi problemlərinin həlli üçün əsaslı iqtisadi vasitə kimi istifadə olunur. Turizmin dünya təcrübəsi 
hər bir ölkənin iqtisadi quruluĢuna təsir etməklə və əhalinin sosialdemoqrafik tərkibini dəyiĢməklə ix-

tisaslaĢaraq formalaĢır. Ġctimai əmək bölgüsündə turizm sferası iqtisadi rol oynamaqla ÜDM-in və 
əhalinin rifahının yüksəldilməsinin əsas inkiĢaf meyillərini əks etdirir. 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkiĢafının davamlı olması ölkənin bütün bölgələrinin 
mövcud potensialından səmərəli istifadə etməklə qeyri-neft sahələrinin inkiĢafetdirilməsindən asılıdır. 
―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyasının əhatə etdiyi dövr ərzində qeyri-neft 

sektoru üzrə ÜDM-in orta illik real artım tempinin 7 faizdən yüksək olması nəzərdə tutulur. 
Azərbaycan əhaligəlirlərinin yüksək, issizlik səviyyəsinin minimum həddə, inkiĢaf etmiĢ insan-

kapitalına, mühafizə edilən sağlam ətraf mühitə və hər bir vətəndaĢı üçün geniĢimkanlara malik olan 
bir məkan olacaqdır. Konsepsiyada nəzərdə tutulmuĢ tədbirlərinicrası nəticəsində dövrün sonuna ölk-

ədə adambaĢına düsən ÜDM-in həcmi iki dəfəartaraq 13000 ABġ dollarına çatacaqdır. Konsepsiyada 
qoyulmuĢ məqsədə çatmaqüçün qeyri-neft sektoru olan turizmin inkiĢaf etdirilməsinin zərurəti ortaya 
çıxır. Beləki, dünya bazarında neftin qiymətinin düĢməsi də bu sahəyə olan təlabatın artdığınıgöstərir. 
Qeyd edək ki, Dünya Bankı da postneft dövründə ölkə iqtisadiyyatı üçünprioritet sahə kimi kənd 
təsərrüfatı, turizm və yüngül sənayenin inkiĢafınıgöstərmiĢdir. ġübhəsiz ki, qarĢıdakı illərdə turizmin 
inkiĢafı və turizm sektorunun ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən birinə çevrilməsi 
Azərbaycanda mühüm vəzifə olacaqdır. 

Son illərdəki inkiĢafına görə turizm dünya iqtisadiyyatında ən çox gəliryaradan ilk üç sektordan 
biri olmuĢdur. Dünyada sürətli inkiĢaf edən və böyüyənsektorların sırasında yer almaqda olan turizm, 
ÜDM-in əhəmiyyətli hissəsini təĢkiledən bir sektordur. Turizm milli gəlirin çoxalmasında, eləcə də 
valyuta gəlirininartmasında da əhəmiyyətli rol oynayır. Turizm ölkə üçün marketinq və reklamva-

sitəsi olma xüsusiyyəti ilə yanaĢı, məĢğulluğun təmin olunmasında da mühüməhəmiyyət kəsb edir. 
AdambaĢına düĢən ümumi daxili məhsulun (ÜDM) artımdinamikasına ölkədə yeni iĢ yerlərinin 
yaradılması amili mühüm təsir göstərir. Beləki, regionlarda mövcud potensialdan səmərəli istifadə 
etməklə iqtisadiyyatın ayrı-ayrısahələrinin inkiĢafına, iqtisadiyyatın diversifikasiyasına, tarazlı re-

gional və davamlısosial-iqtisadi inkiĢafa, istehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin daha dagen-

iĢləndirilməsinə, ixracyönümlü məhsul istehsalının stimullaĢdırılmasına, əhalininhəyat səviyyəsinin 
daha da yaxĢılaĢdırılmasına, məĢğulluğun səviyyəsinin, xüsusiləgənclərin faydalı əməklə 
məĢğulluğunun artırılmasına nail olmaq məqsədiləturizm dünya iqtisadiyyatında ən gəlirli sahələrdən 
birini tutur. Neft, tibb, maĢınqayırma sahəsindən sonra dördüncü ən gəlirli sahələrdən biridir. Buna 
görədəAzərbaycan Respublikası müstəqilliyini əldə etdikdən sonra bu sahəni inkiĢafetdirməyi qarĢına 
məqsəd qoymuĢdur. Əlbəttə, bu təbii bir haldır, çünki təkcə neftsahəsi ilə inkiĢaf etmək olmaz və 
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qeyri-neft sektorunun inkiĢafı vacibdir. Aparılaniqtisadi islahatlar hamısı buna istiqamətlənmiĢdir. 
Müstəqillik əldə etmiĢ Azərbaycan Respublikasının qarĢısında duran strateji məqsəd ölkənin bazar 
iqtisadiyyatına keçməsilə bağlı qarĢıya çıxan bir sıra sosial-iqtisadi problemlərin həllində onun 
mütərəqqi formalarından səmərəli istifadə yollarını müəyyən etməkdir. Turizm haqqında Azərbaycan 
Respublikası qanunu Azərbaycan Respublikasında turizm bazarının hüquqi əsaslarının bərqərar 
edilməsinə yönəldilmiĢ dövlət siyasətinin prinsiplərini, turizm fəaliyyətinin əsaslarını müəyyən edir 
və turizm sahəsində meydana çıxan münasibətləri tənzimləyir, sosial-iqtisadi inkiĢafı təmin edən va-

sitələrdən biri kimi turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması qaydasını müəyyənləĢdirir. Belə 
ki, dünya ÜDM–in 10,2%-nin bu sektorda yaradılması və 385 milyon iĢin bu sektorda mövcud olması 
turizmin iqtisadi mənada əhəmiyyətli bir ünsür olaraq qəbul edilməsini təmin etmiĢdir. Dövlətlər də 
yeni iĢ sahələri açmaq və gəlir yaratma xüsusiyyətindən dolayı turizm sektorunu dəstəkləyir. Turizm 
tələbinin hər keçən gün sürətlə artması, turizmin ölkəyə valyuta gətirmə xüsusiyyəti, turizm sənayes-

inin inkiĢaf xərclərinin aĢağı olması, turizmin iqtisadi məhdudiyyətlərə, tarifə və kvotalardan daha az 
təsirlənməsi inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin bu sektora üstünlük verməsinə səbəb olmuĢdur.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiqedilən 
―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyası çərçivəsində turizminfrastrukturunun ink-

iĢaf etdirilməsi, beynəlxalq standartlara cavab verən turizm xidmət sahələrinin dairəsinin 
geniĢləndirilməsi, bu sahənin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi və ÜDM-də xüsusi çəkisinin 
artırılması istiqamətində tədbirlər nəzərdə tutulur. Turizmin inkiĢaf etdirilməsi məqsədi ilə bu sahəyə 
dair qanunvericilik və standartlar təkmilləĢdiriləcək, Xəzər dənizinin turizm potensialından tam Ģəkil-
də istifadə edilməsi üçün zəruri tədbirlər görüləcək, bölgələrdə turizm fəaliyyəti stimullaĢdırılacaq, 
informasiya təbliğat iĢi gücləndiriləcək, milli, tarixi-mədəni, sosial-iqtisadi və təbii xüsusiyyətlər 
nəzərə alınacaq, turizmin müxtəlif növləri müvafiq turizm marĢrutları yaradılacaqdır. Əminik ki, ölkə 
prezidenti Ġlham Əliyev tərəfindən təsdiq olunmuĢ «Azərbaycan-2020: gələcəyə baxıĢ» ĠnkiĢaf Kon-

sepsiyasında müəyyən edilmiĢ hədəflərin reallaĢdırılması, xüsusilə də turizm sahəsini əhatə edən 
irimiqyaslı tədbirlərin həyata keçirilməsi və yuxarıda sadaladığımız problemlərin həlli nəticəsində re-

gionlarımızın və kəndlərimizin tarazlı inkiĢafı və bununla da gələcəkdə Azərbaycanın davamlı ink-

iĢafı, eləcə də bölgə əhalisinin və xalqımızın rifahının daha da yaxĢılaĢması təmin ediləcək. 
Göründüyü kimi, Azərbaycanda turizm sahəsinin inkiĢafı üçün bir çox görüləsi iĢ nəzərdə tu-

tulmuĢdur. Respublikamızda turizmin inkiĢafını əngəlləyən maneələrinortadan qaldırılması, turizm 
sənayesini iqtisadiyyatın yüksək gəlir gətirən sahəsinəçevirmək, səmərəli və rəqabətqabiliyyətli tur-

izm kompleksi yaratmaq, peĢəkarmütəxəssislər hazırlamaq, otellərimizdə xidmətin səviyyəsini dünya 
standartlarınaçatdırmaq üçün təxirəsalınmaz addımlar atılır. Belə ki, xarici turistləri ölkəmizəcəlb 
etmək üçün analoqu olmayan turizm məhsulu və turizm növünü seçməkistiqamətində fəaliyyət 
gücləndirilir. Qeyd etdiyimiz bu məsələlərin ölkəmizdəhazırlanan ―Turizm haqqında‖ qanun 
layihəsində əksini tapmıĢdır. ġübhəsizki, bu sahədə görülən iĢlər qarĢıdakı 10 ildə uğurların qazanıl-
masına səbəb olacaqdır. 

Dövlətin yeritdiyi siyasətdən asılı olaraq turizm inkiĢaf edə bilər və ya datənəzzülə uğraya bilər. 
YumĢaq viza rejimi və hətta vizanın ləğv edilməsi xaricivətəndaĢların ölkəmizə axınını artıra bildiyi 
halda, əks tədbirlər (yüksək rüsum haqqı,çoxlu sayda sənədlərin tələb olunması, süründürməçilik, 
ölkədə qalma müddətininaz verilməsi və s. süni məhdudiyyətlər) beynəlxalq turizmin zəifləməsinə, 
ölkəyəvalyuta axınının azalmasına səbəb ola bilər. 

Respublikamızda turizmi inkiĢaf etdirmək və turizmdən əldə olunangəlirləri artırmaq məqsədi ilə 
bir çox amilləri xüsusi ilə araĢdırmaq lazımdır. Ölkəmizdə ümumi iqtisadi vəziyyət sabit olsa da, tur-

izm məhsulunun qiymətinin baha olması, xidmətlərin göstərilməsində problemlər bu sahə üçün mənfi 
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hal kimi qiymətləndirilə bilər. Dövlət tərəfindən aparılan sosial siyasət, turizmin inkiĢafı üçün imkan 
yaradır, əhalinin sosial səviyyəsinin yüksəlməsinə, sahibkarlıq fəaliyyətinin və turizmin 
geniĢlənməsinə səbəb olur. Təbii Ģəraitin müxtəlifliyi həm daxili və həm də beynəlxalq turizmin geniĢ 
diapazonda inkiĢafına imkan yaradır. Azərbaycanın iqlimi və təbii Ģəraiti ölkə vətəndaĢlarının və 
xarici qonaqların rekreasiya ehtiyaclarını ödəmək üçün cəlbedicidir. Ölkəmiz baĢı qarlı dağlar, nadir 
ağaclar bitən meĢələr, çaylar və dəniz, qumlu çimərliklər, mineral bulaqlarla zəngindir. Ölkəmizin 
ekoloji Ģəraiti təbiəti sevən insanlar üçün ilin 4 fəsli ən münasib istirahət mühitini təklif edir. Lakin 
bütün bunlara baxmayaraq, respublikamızın ərazisinin iyirmi faizinin iĢğal altında olması mövcud 
turizm ehtiyatlarından istifadədə problemlər yaratdığı kimi, ölkəyə gələn turistlərin sayına da öz mən-

fi təsirini göstərir. Azərbaycana məxsus olan Dağlıq Qarabağ ərazisinin siyasi probleminin aradan 

qaldırılması ölkə turizminin daha güclənməsinə, eyni zamanda iqtisadi inkiĢafın daha sürətlənməsinə 
səbəb ola bilər. Bu və digər önəmli səbəblərdən, xarici beynəlxalq əlaqələrimiz bu tarixi ədalətsizliyin 
həlli yolunda Azərbaycanın mənafelərini daima müdafiə edir və tezliklə problemin həlli istiqamətini 
hədəfləyir.  

Ölkənin regionlarında turist zonalarının və marĢrutlarının təĢkil edilməsiləbağlı 7 marĢrut 
istiqamətində proqramlar hazırlanmıĢdır. Bu marĢrutlara asağıdakılardaxildir: 

 

1.AbĢeron 

2.Qobustan-ġamaxı-Ağsu-Göyçay-Ġsmayıllı-Kürdəmir-Zərdab-AğdaĢ 
3.Xızı-Siyəzən-Dəvəçi-Xaçmaz-Quba-Qusar 

4.Qəbələ-Oğuz-ġəki-Qax-Zaqatala-Balakən 

5.Gəncə-Goranboy-Xanlar-Gədəbəy-Tovuz-Qazax 

6.Salyan-Masallı-Lerik-Lənkəran-Astara 

7.Naxçıvan-ġahbuz-ġərur-Sədərək-Ordubad-Culfa-Babək 

 

Turizmin inkiĢaf etdirilməsi əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində vəxarici iqtisadi 
əlaqələrin möhkəmlənməsində də mühüm rol oynayır. Ölkəmizdəmineral suların, müalicə nefti və 
palçığın olması kurort yerlərinin əhəmiyyətiniartırmaqla yanaĢı, buraya turist axınını da gücləndirir. 
Xəzər dənizi sahilləri, Quba-Xaçmaz, Lənkəran-Astara, ġəki-Zaqatala, Gəncə-Qazax iqtisadi rayon-

ları turizmininkiĢaf etdirilməsi üçün çox yararlıdır. Məhz bu zonalara turist axını daha çoxdur.Bundan 
əlavə, müxtəlif arxeoloji, tarixi-memarlıq abidələri, incəsənət obyektləri də xarici turistləri cəlb edir. 

Azərbaycanda tam Ģəkildə həm daxili, həm də xarici turizmin inkiĢafına Ģərait yaradılmıĢdır. 
Ölkə vətəndaĢları sərbəst olaraq xaricə getmək, xarici vətəndaĢlar isə ölkəmizə gəlmək imkanına 
malikdirlər. Azərbaycana vizaların alınması üçün heç bir problem yoxdur. Gömrük qaydaları 
beynəlxalq normalara uyğun təĢkil olunmuĢdur. 

―Turizm haqqında‖, ―Sığorta haqqında‖, ―Ġstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsihaqqında‖, ―Sa-

hibkarlıq fəaliyyəti haqqında‖ və digər qanunlar, ―Turizm-ekskursiyaxidmətlərinin sertifikatlaĢdırıl-
ması‖, ―Turizm xidmətləri‖, ―Turistlərin vəekskursantların təhlükəsizliyinin təminatı barədə‖, 
―Mehmanxanaların təsnifatı‖Dövlət Standartları, bəzi növ fəaliyyət növlərinin lisenziyalaĢdırılması 
barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı və bir sıra digər qanunlar və qanunverici 
aktlar Azərbaycanda turizmin inkiĢafı üçün hüquqi əsas yaradır. 

Turizm, iqtisadiyyatın əsas sahələri olan nəqliyyat, rabitə, inĢaat, kənd təsərrüfatı,xalq istehlak 
mallarının istehsalına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Turizmsənayesində göstərilən xidmətlərin 
həcminin artırılması yeni iĢ yerlərinin açılmasına digər sahələrə nisbətən daha tez təsir göstərir. Bura-

dan görünür ki, iqtisadiyyatda turizm, sosial-iqtisadi inkiĢafın dəstəklənməsində özünəməxsus katali-
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zator rolunu oynayır. Müasir turizmin inkiĢaf təmayüllərinin təhlili göstərir ki, siyasi, iqtisadi və so-

sialamillərin təsiri, yeni reklam-informasiya texnologiyasının tətbiqi inkiĢaf etmiĢölkələrdə turizm 
həcmində və keyfiyyətində sıçrayıĢa səbəb olur. Həm ölkə daxili, həm dəbeynəlxalq turizm sürətlə 
inkiĢaf edir. Son illər beynəlxalq turizmin inkiĢafı, respublikamızda turizm Ģirkətlərinin və 
mehmanxanaların sayının artması, ölkəmizdə turizm sektorunun dünya standartlarına uyğun 
səviyyədə inkiĢaf etdirilməsi Azərbaycanın dünya turizm bazarına inteqrasiyası istiqamətində 
aparılan ardıcıl fəal iĢlərlə öz əksini tapır. 

Respublika iqtisadiyyatında turizm sektorunun prioritet sahəyə çevrilməsini göstərən amillərdən 
Prezident Ġlham Əliyevin 2011-ci ili "Turizm ili" elan etməsini bildirmək olar. Eləcə də, Azərbaycan-

da turizm sahəsi üzrə dövlət siyasətini həyata keçirən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi turizm sa-

həsində beynəlxalq əlaqələrin geniĢləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirir. Azərbaycan Respublikası 
hökuməti ilə 16 ölkə – Türkiyə, Pakistan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Çin, PolĢa, Ġtaliya, Gürcüstan, 
Ukrayna, Rumıniya, Bolqarıstan, Belarus, Yunanıstan, Moldova, Qazaxıstan və Qətər hökumətləri 
arasında turizm sahəsində əməkdaĢlıq haqqında saziĢlər imzalanıb. Azərbaycan bir sıra beynəlxalq və 
regional təĢkilatlarda, o cümlədən Ümumdünya Turizm TəĢkilatı, Ġslam Konfransı TəĢkilatı, Ġqtisadi 
ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı, Beynəlxalq Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq və ĠnkiĢaf TəĢkilatı, Qara dəniz Ġqtisadi 
ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı, GUAM, MDB üzv dövlətlərinin Turizm ġurası və digər regional təĢkilatlar ilə 
turizm sahəsində əməkdaĢlıq edir. 2006-sı il Ġslam Konfransı TəĢkilatının turizm nazirlərinin V Kon-

fransının Azərbaycanda keçirilməsi və Turizm üzrə Bakı Deklorasiyasının qəbul olunması 
Azərbaycanda turizm sektorunun inkiĢafı, infrastrukturun dünya standartları səviyyəsində qurulması 
üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Qeyri-neft sahələrinin yüksəliĢi ilə davamlı iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsi müasirdövrdə ölk-

əmizdə qarĢıda duran mühüm vəzifədir. Turizm öz perspektivliyinə görəqeyri-neft sahələri arasında 
aparıcı mövqelərdən birini tutur. Azərbaycanda turistlərinyerləĢdirmə biznesi dinamik surətdə inkiĢaf 
edir. Turizmin inkiĢafı və turizm sektorunun ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən birinə 
çevrilməsi bu günAzərbaycanda ən mühüm vəzifələrdən biri kimi qarĢıda durur. Son illər 
Azərbaycanda əldəolunmuĢ sosial-iqtisadi irəliləyiĢ bu vəzifənin yeni imkanlara adekvat 

səviyyədəhəllinə Ģərait yaradır. Azərbaycanın turizm sahəsində turizm imkanlarının təbliğedilməsi, 
daxili turizmin inkiĢafı və turizm xidməti infrastrukturunun qurulmasısahəsində böyük iĢlər görülüb 
və hazırda bu iĢlər davam etdirilməkdədir. Artıq Azərbaycan turizmi beynəlxalq səviyyədə keçirilən 
sərgilərdə nümayiĢ etdirilir.Azərbaycan dünyanın müxtəlif ölkələrində turizm sərgiləri ilə özünün 
sərvətlərinigöstərə bilir. Fransanın Paris Ģəhərində "Top Resa" və Yaponiyanın Tokio 
Ģəhərində"JATA", Küveyt dövlətinin Əl-Küveyt Ģəhərində "KĠF-2010" beynəlxalq turizmsərgilərində 
təmsil olunması Azərbaycanın turizm potensialını iĢtirakçılar vəziyarətçilər arasında təbliğ etmək 
məqsədi daĢıyır. Bu sərgilərdə Azərbaycan müxtəlifdillərdə - fransız, yapon və ingilis dillərində 
reklam çap məhsulları, təbliğat vasitələrinitəqdim edir. Sərgilərdə Azərbaycana aid guĢədə müxtəlif 
səpkili reklam və turizm məhsullarınümayiĢ etdirilir. Materiallar arasında Azərbaycanın turizm im-

kanları, respublikanınmüxtəlif regionları, mədəniyyət və tarixi ilə yanaĢı, Qarabağ və ġuĢa haqqında-

kitablar və bukletlər üstünlük təĢkil edir. Azərbaycanın bu sərgilərdə iĢtirakınınəhəmiyyəti ondan 
ibarətdir ki, yerli əhali Azərbaycanın turizm potensialı barədə ətraflı məlumatlandırılır, aktual 

mövsüm kataloqları əsasında insanlara tətilseçimlərində istiqamət verilir və həmçinin, turizm 
mütəxəssisləri arasında təcrübəmübadiləsi aparılır. Qeyd edek ki, eyni zamanda, Azərbaycanın turizm 
potensialını əks etdiren video çarxlar, programlar bir çox xarici kütləvi informasiya vasitələri 
tərəfindən xaricdə təbliğ olunur, bu da daha öz növbəsində digər ölkə vətəndaĢlarını Azərbaycana 
cəlb edir və xarici turist bazasının yaranmasına kömək edir. 
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Bu gün Azərbaycanın turizm marĢrutları üzərində rayonlarda müxtəlif turistlayihələri həyata 
keçirilir, bölgələrimiz beynəlxalq səviyyədə təbliğ olunur. Bu sırada―Böyük Ġpək yolu‖, ―ġərab yolu‖, 
―Xalçaçılıq‖, ―Aleksandr Düma Qafqazda‖ və―Azərbaycanda alman məskənləri‖ layihələrini qeyd 
etmək olar. Sözügedən layihələrölkəmizə gələn turistlərin sayının artırılmasına və çoxçeĢidli turizm 
məhsulununyaradılmasına xidmət edir. Mühüm yeniliklərdən biri də turizm sahəsində elektronxid-

mətlərin təĢkilidir. Bu məqsədlə yaradılmıĢ yeni saytda (e-services.mct.gov.az)vətəndaĢlara 12 növ 
elektron xidmət göstərilir. Turizm sektorunu əhatə eden Dövlət Proqramları bir neçə istiqamətdə 
məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Proqramın icra olunması turizm sa-

həsində normativ hüquqi bazanın və dövlət tənzimlənməsi mexanizmlərinin təkmilləĢdirilməsi, ölk-

ənin turizm potensialından istifadə imkanlarının geniĢləndirilməsi, turizm sahəsinə yerli və xarici in-

vestisiyaların cəlb edilməsi, turizmin müxtəlif növlərinin inkiĢaf etdirilməsi, yeni turizm marĢrut-

larının yaradılması, turizm sahəsi üçün kadr hazırlığı, Azərbaycanın milli-tarixi, mədəni və mənəvi 
irsinin, milli adət-ənənələrin dünyada təbliği və s. istiqamətlərdə həyata keçirilən tədbirlər öz real 
nəticələrini verir. 

Ötən müddətdə Azərbaycan milli mədəniyyətinin və turizm potensialınınbeynəlxalq aləmdə 
tanıdılması, ölkəmizin dünyanın mədəniyyət və turizm məkanınageniĢ inteqrasiya olunması, milli 
mədəni irsimizin, dəyər və sərvətlərimizin qorunubsaxlanılması, inkiĢaf etdirilməsi və gələcək 
nəsillərə olduğu kimi çatdırılmasıistiqamətində müəyyən nəticələrə nail olunmuĢdur. QarĢıya qoyular 
məsələlərin əsas qismini aĢağıda sadalananlar təĢkil edir: 

 

- fəaliyyət göstərən turizm obyektlərinin müasir tələblərə uyğun qurulması; 
- turizmin inkiĢafında kənd təsərrüfatı və kəndin inkiĢafına Ģərait yaratmaqlamüasir dövrdə 

iqtisadiyyatın ərazi strukturunun təkmilləĢməsinə nail olmaq ; 
- beynəlxalq və daxili bazarda ölkənin rəqabət qabiliyyətini artıra bilən turizminfrastrukturu tək-

milləĢdirmək və turizm sənayesini inkiĢaf etdirmək; 
- ölkə turizm-rekreasiya zonalarının hüquqi statusunu müəyyən etmək, ərazisindəturizm zon-

alarının və turist marĢrutlarının müəyyən olunmasını təmin etmək; 
- turizm xidməti üzrə mütərəqqi üsulların və standartların hazırlanmasına vətətbiq edilməsinə nail 

olmaq; 

- turizm sahəsində çalıĢan insanların peĢə hazırlığı səviyyəsini daima artırmaq,turizm sahəsində 
zəngin təcrübəli ölkələrlə kadr hazırlığı sahəsində beynəlxalqəməkdaĢlığı geniĢləndirmək , turizm 
ehtiyatlarının qorunmasını təmin etmək və buehtiyatlardan istifadənin səmərəliliyini artırmaq. 

- ölkəmizdə ekoloji turizm, kənd turizmi, macəra-ekstremal, etnik və s. turizmsahələrini inkiĢaf 
etdirmək. 

- ölkədə qeyri-ənənəvi turizm növlərini inkiĢaf etdirmək. 
 

Azərbaycanda qeyri-ənənəvi turizm növlərinin inkiĢaf etdirilməsininəhəmiyyəti isə aĢağıdakılar-

dan ibarətdir: 
 

- ölkənin xarici bazarda tanıdılması; 
- Dövlət büdcəsinə əlavə gəlirin gəlməsini təmin olunması; 
- Regionlara pul axınını yaradaraq onların inkiĢafına təkan verilməsi; 
- əhalinin maariflənməsinə kömək edilməsi; 
- ölkədə turizmin mövsümülükdən asılılığını zəiflədilməsi; 
- təbii, eləcə də mənəvi dəyərlərin qorunmasına imkan yaradılması; 
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- əhalinin məĢğulluğunun (xüsusən bölgələrdə) artırılması; 
- təklif edilən məhsullar sayəsində istehlakçıların tələbinin ödənilməsi; 
- daxili bazarda təkliflərdə çeĢidlilik yaradılması. 
 

Görülən bütün bu tədbirlər, öz nəticəsini verməklə yanaĢı, turizm sektorunu inkiĢaf etdirməklə bu 
sahədə Azərbaycanın bundan sonrakı illərdə dünya ölkələri arasında təkcə neft ölkəsi kimi yox, 
eləcədə turizm ölkəsi kimi çıxıĢ edəcəyinin güclü bir Ģəkildə qarantisini verir. Bu sahəyə ayrılan 
diqqət nəticəsində inkiĢaf edən turizm sektoru ümid varıq ki, gözləntilərə cavab verəcək, ölkənin so-

sial-iqtisadi inkiĢafına böyük dəstək olacaq və Azərbaycanın qeyri-neft sektoru ilə dünya iqtisadiy-

yatında təmsilinə zəmin yaradacaqdır.  
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 Əhməd bəy Ağaoğlu milli düşüncələri ilə yanaşı, liberal düşüncələri ilə də tanınır. Buna bax-

mayaraq yazıda haqqında danışacağımız sosial-iqtisadi düşüncələrindən də görünəcəyi kimi, Əhməd 
bəyin düşüncələri fərdiyyətçiliyə yox, cəmiyyətçiliyə əsaslanır. Uzun illər aktiv şəkildə yazılar yazan 
Əhməd bəy həmrəylik, əmək, işsizlik, işsizlik müavinətləri, ümumi sosial-iqtisadi vəziyyət, vergilər, 
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 Beside his national views, Ahmad bay Aghaoglu is also known for his liberal views. However, 

Ahmad bay's thoughts are based on collectivism than individualism, as it can be concluded from his 

social - economical ideas that will be talked about in the writing. In his works, Ahmad bay gave a 

broad place to the economic issues such as solidarity, labor, unemployment, unemployment allow-

ances, general socio-economic situation, taxes and colonial economics. 
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Əhməd bəyin iqtisadi düĢüncələrinin geniĢ Ģəkildə öz əksini tapdığı əsərlərindən biri "Sərbəst 
insanlar ölkəsində" əsəridir. Bu əsərdə Əhməd bəy görmək istədiyi ideal cəmiyyəti bədii dillə təsvir 
edir. Bu baxımdan "Sərbəst insanlar ölkəsində" əsərinə Əhməd bəy Ağaoğlunun "Utopiya adası" da 
demək olar. Əhməd bəyin əsərlərində, xüsusən də "Sərbəst insanlar ölkəsində" toxunduğu 
məsələlərdən ən əsası həmrəylik iqtisadiyyatıdır. Bu yanaĢmalarında Əhməd bəy insanları qarĢılıqlı 
köməkləĢməyə, cəmiyyətin xeyrinə iĢləməyə və eqoizmdən qurtulmağa çağırır. Həmrəyliyə verdiyi 
önəmi Əhməd bəy Sərbəst insanlar ölkəsinin əsas qanunlarında aĢağıdakı kimi göstərmiĢdir: 

"Həmrəylik vəzifədir. Bu vəzifəni icra etməyənlər ölkə vətəndaşlığını itirirlər. (1, s.190) 

Daha sonra əsərin davamında bu qanunu diyarı öyrənməyə çalıĢan Ģəxslə pirlər arasındakı 
dialoqda açıqlayır: 

- Onuncu maddədə deyilir ki, həmrəylik hamıya borcdur. Bu nə deməkdir? 

- Bəli. Sərbəst ölkənin fərdləri arasında həmrəylik əsasdır. Bir azad olmayan yerlərə baxın. Ora-

da fərdlər və ailələr ayrı-ayrı yaşayırlar, aralarında əlaqə və münasibət çox azdır... Burada əsas 
məsələ ayrılıqdır, eqoizmdir. Vətəndaşlar bir-birinə yaddır; hər kəs başqasına laqeyddir. Belə bir 
cəmiyyətin fərdlərini əzmək asan olduğu kimi, cəmiyyət özü də cansız, qansız əsgi parçası kimi atılıb 
tutulur, oyuncağa çevrilir. 

Sərbəst ölkədə isə əsas məsələ birlikdir, fədakarlıqdır. Burada hamının bir-biri ilə mara-

qlanması, bir-birinin müqəddəratında iştirak etməsi bir adətdir. Burada vətəndaşlıq bir tordur ki, 
içinə girən insanlar bir-birinə bitişik halqalar kimidirlər. Halqalardan birinə üz verən illət dərhal 
digərlərinə təsir göstərir, onlara əzab verib rahatlıqlarını pozur və o illət yox olmayınca bu ümumi və 
müştərək rahatsızlıq davam edir. 

Burada hamı bir-birinin haqqı, şərəfi, heysiyyəti üçün cavabdehdir. "Mənə nə?", "Ləzzət ona 
uzaqdan baxıb tamaşa etməkdir", "Ay canım dünyanı nizama salmaq sənəmi qalıb?" kimi eqoist id-

dialar bu ölkədən qovulmuşdur. (2, s. 201-202) 

Göründüyü kimi Əhməd bəy insanları eqoizmdən uzaq durmağa çağırır və onlar arasında 
qarĢılıqlı əlaqələrin olduğuna diqqət yetirir. Əsərin davamında, Cəmiyyət həyatının təməl daĢı 
baĢlığında Əhməd bəy yenidən dialoq Ģəklində həmrəyliyə toxunmuĢdur: 

- Ustad nizamnamədəki təavün nə deməkdir? 

- Təavün vətəndaşların bir-birlərinin halına qalmaları və bir-birinə yardım etmələridir. Bu qayda 
cəmiyyət həyatının əsasıdır, təməl daşıdır. Təavün özü də iki cürdür: mənəvi və maddi. Özünü azad və 
kamil sayan cəmiyyətdə mənəvi və maddi yoxsulluq və ehtiyaca tutulmuş vətəndaşların olması o 
cəmiyyət üçün ağır bir ləkədir. Bu hal cəmiyyətin öz vəzifəsinin öhdəsindən gəlmədiyinə bir dəlildir. 
"Vətəndaş" dediyin adam cahil və ya əxlaqsızdırsa, dilənçi və ya acdırsa, bunun məsuliyyəti cəmiy-

yətin üstünə düşür. Belə bir cəmiyyət ya vəzifələrini anlamır, ya da bu vəzifələrə əməl eləmir ki, halın 
nöqsan olduğu aşkardır. 

- Fərd xətrinə cəmiyyəti bu vəzifə ilə yükləməyin səbəbi nədir? 

- Əvvələn bilməlisən ki, cəmiyyət fərdlərdən, fərdlərin birləşməsindən doğur və ona görə də hər 
bir cəmiyyət onu yaradan fərdin hal və vəziyyəti ilə istər-istəməz bağlıdır. Sonra: azad və sərbəst ölk-

ədə hər vətəndaş ölkənin müqəddəratında iştirak edir və malik olduğu seçki səlahiyyəti ilə 
nümayəndələrini seçərək onların vasitəsilə qanun yaradır... (3, s. 246-247) 

Yazılan düĢüncədən də göründüyü kimi Əhməd bəy qarĢılıqlı köməkləĢməni cəmiyyət həyatının 
təməl daĢı sayır. O, bu köməkləĢməni maddi və mənəvi olmaqla iki yerə ayırır.Məsələnin maddi 
tərəfi iqtisadi məsələləri əhatə etdiyi halda, mənəvi tərəfi maddi tərəfi ilə dolayı yolla bağlı olan təh-

sil, əxlaq kimi məsələlər baĢda olmaqla sosial prosesləri əhatə edir. Əhməd bəy Ağaoğlunun bu 
düĢüncəsində cəmiyyət-fərd, fərd-dövlət arasındakı əlaqə və vəzifə bölgülərinə də toxunur. Cəmiyyət 
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üçün fərd və fərd üçün cəmiyyət yanaĢmalarından da eyni zamanda çıxıĢ edərək kollektivizm və 
fərdiyyətçilik arasında aralıq mövqe tutur. Əhməd bəy qarĢılıqlı köməkləĢmədən məhrum olan 
cəmiyyətlərdə dilənçilik, yoxsulluq və əxlaqsızlıq kimi halların geniĢ yayılacağına iĢarə edərək, bu 
kimi insanların öz sosial vəzifələrinin öhdəsindən gələ bilməyəcəyini bildirir. Onun xüsusən 
vurğuladığı ölkə müqəddəratında iĢtirak etmək və seçkini buna misal göstərmək olar. Əhməd bəy 
cəmiyyətdə yaranacaq bu kimi halların "günahını" cəmiyyətin öz üzərindən atması ilə də razılaĢma-

yaraq, özünü bu sosial vəzifələrdə görməyən Ģəxslərin ya xəstə, ya da bəd niyyətli olduğunu 
vurğulayır. Fərd, cəmiyyət və dövlət arasında böldüyü vəzifələrdə dövlət sosial təminat 
müəssisələrinin qurulması ilə vəzifələndirilmiĢdir. Əhməd bəy "Sərbəst insanlar ölkəsində" əsərində 
bu sosial təminat müəssisələrinin iĢləyiĢindən yazarkən onların dövlət təminatlı olmasını vurğula-

mıĢdır. (3, s. 246-247) 

Bu dövlət təminatlı sosial müəssisələrdən danıĢarkən Əhməd bəy məktəb, elmi institutlar, akad-

emiya, səhiyyə, iĢlə təmin etmə Ģöbələri, kitabxanalara xüsusi diqqət yetirir. Məktəblərdən danıĢarkən 
burada qız və oğlanların birlikdə və bərabər hüquqlarda təhsil ala biləcəyini yazır. Təsvir etdiyi ideal 
məktəblərdə varlı və kasıb uĢaqları eyni hüquqlara sahibdir. Eyni zamanda onların təhsil haqları, 
qidalanması, kitab və s. məktəb ləvazimatları dövlət təminatlıdır. Bu sosial təminatların dövlət 
büdcəsinə yük kimi baxılmasına qarĢı mövqeyini Əhməd bəy "Sərbəst insanlar ölkəsində" əsərində 
keçən dialoqla ortaya qoyur: 

- Axı, ustad, bu üsullar dövlətə çox baha başa gəlmirmi? 

- Milyardlar bahasına başa gəlir. Amma dövlət heç bir şey itirmir. Çünki məmləkətimiz bilik 
sayəsində çox varlanmış və dövlət büdcəsi çox kamildir. 

- Vergilər yoxsulları əziyyətə salmırmı? 

- Bizdə vergilər çox vaxt sərvət üzərinə yüklənir. 
- Çox yaxşı. Amma yoxsulların uşaqlarını oxutmaq varlıların öhdəsinə düşürmü? 

- Bəli, çünki, əvvələn, yoxsullarla həmvətəndirlər və həmvətənlər bir-birinə təavün yolu ilə 
bağlıdırlar. Sonra, əslinə qalsa, yoxsul uşaqların oxumaları varlılıarın mənafeyinə uyğundur. Çünki 
axırı o uşaqlar o varlıların müəssisələrində, fabriklərində, emalatxanalarında usta və fəhlə sifətilə 
işləyəcəklər. Oxuyub yazmağı bacaran, gözüaçıq fəhlə ilə cahil bir fəhlənin verdiyi xeyir arasında 
ciddi fərqlər var. Bu sərvətlə varlılar bu xüsusda göstərdikləri fədakarlığın əvəzini artıqlaması ilə 
alırlar. (4, s. 247-248) 

Göründüyü kimi Əhməd bəy iqtisadi rifahın təmin olunmasında biliyin roluna xüsusi önəm verir 
və onu sərvətin mənbələrindən biri kimi dəyərləndirir. Eyni zamanda bu sosial təminatların 
qarĢılanmasında tətbiq olunan vergi sistemində əsas yükü sərvəti olan təbəqənin üzərinə qoyur. O 
dövr üçün mütərəqqi vergi sistemi kimi tanınan bu yanaĢma, hal hazırda bir sıra ölkələrin vergi sis-

temində, xüsusən də, Skandinaviya ölkələrində öz əksini tapmıĢdır. Əhməd bəy bu cür vergi sistem-

inə "Sərbəst insanlar ölkəsində" əsərinin "Parlamentdə nələr gördüm?" baĢlığında da toxunmuĢdur. 
(5, s. 230) 

Bundan baĢqa vergilər haqqında danıĢarkən, vergidən daxil olan gəlirlərin səmərəli xərclənməsi 
məsələsinin vacibliyinə də toxunmuĢdur. Əhməd bəy yazırdı ki, əhali boğazından kəsib vergi verdiyi 
məbləğin düzgün əllərdə olduğuna və səmərəli sərf olunacağına inanmalıdır. (6, s. 203) 

DüĢüncəsinin davamında qarĢılıqlı köməkləĢmə və həmrəylik prinsiplərinə yenidən toxunan 
Əhməd bəy varlıları kasıblara dəstək olmağa çağırır və onların həm də Ģəxsi maraqlarına müraciət 
edərək bu məsələdə stimullaĢdırırdı. 

Əhməd bəyin insanlar arasında qarĢılıqlı köməkləĢmə və həmrəylik məsələlərindən bəhs etdiyi 
əsərlərindən biri də "Könülsüz olmaz" əsəridir. (7, s. 96) Bu əsərində Əhməd bəyin toxunduğu baĢlıca 
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məsələlərdən biri də kəndlilərin sosial-iqtisadi vəziyyətidir. Bədii üslubda yazılmıĢ bu əsərdə Əhməd 
bəy kəndlilər və Ģəhərlilər arasında kəskin sosial-iqtisadi uçurumun doğura biləcəyi fəsadlara xüsusi 
diqqət yetirmiĢdir (7, s. 102) Bu əsərində Əhməd bəy millətin bir parçası olan kəndlilərin də yüksək 
Ģəkildə inkiĢaf etməsi üçün dövlət, cəmiyyət və kəndlilər qarĢısında müəyyən vəzifələr qoymuĢdur. 
Dövləti kəndlilərin sosial vəziyyətini yüksəltmək, Ģəraitlərini yaxĢılaĢdırmaq və kəndlilərin üzərinə 
imkanlarına uyğun vergi qoymaqla vəzifələndirən Əhməd bəy kəndliləri də dolanıĢıqlarını yüksəlt-
mək üçün həmrəy olmağa, qıtlıq və bolluqda birgə iĢləməyə səsləyir. (7, s. 96; 109-110) 

Əsərin adında da öz əksini tapan "Könülsüz olmaz" deyiminə tez-tez toxunan Əhməd bəy ix-

tisaslaĢmanın, elmdə və mövqedə yüksəlməyin yetərli olmadığını, iĢə ağılla yanaĢı könülün də 
qoyulmalı olduğuna diqqət çəkməyə çalıĢır. (7, s. 115) Bu əsərində də eqoizmi sərt dillə tənqid edən 
Əhməd bəy insanları "Mənə nə?" və "Palaza bütün, ellə sürün" ruhundan uzaq olmağa çağırır. (7, s. 
115-116) 

Əhməd bəy yazılarında fərdlərə və fərdi iradəyə xüsusi önəm verirdi. Buna baxmayaraq onun üs-

tün gördüyü yüksək fərdlər eqoizm, mənfəətçi fərdiyyətçilik kimi düĢüncələrdən təmizlənməli idilər. 
Əhməd bəyin nəzərdə tutduğu üstün fərdlərin baĢlıca məqsələrindən biri də üstün cəmiyyətin 
hissəsinə çevrilməkdir. Bu baxımdan həmrəylik düĢüncələri ilə yaxınlıq təĢkil edən mənfəətçi fərdiy-

yətçilik və eqoizmə qarĢı olan düĢüncələrini də xüsusi olaraq qeyd etmək olar. Əhməd bəy "Sərbəst 
insanlar ölkəsində" əsərində çıxıĢ edən natiqin dilindən yazırdı: 

... Xarakter fərdin göstərdiyi səbat və mətanətdir. Xarakter həm xeyir, həm də şər qaynağı ola 
bilər. Eqoizmdən ruhlanan xarakter şər qaynağıdır. Fərdi xarakter xeyir qaynağı olmaq üçün mütləq 
fədakar olmalıdır. Fədakarlıq, yəni şəxsi mənafeyini başqaları üçün fəda etmək xassəsi insana 
təbiətdə üstünlük verən hərəkətdir... Fərdlər və cəmiyyətlər arasındakı fərqlər də yenə bu məziyyətin 
inkişaf dərəcəsi ilə ölçülür. Bir fərd və bir cəmiyyət yüksəldikcə bu məziyyət artır. Əksinə, fərdlər və 
cəmiyyətlər alçaldıqca bu sifət azalır... Öz fərdləri arasında bu xasiyyətin yayılmasına və 
qüvvətlənməsinə çalışmaq gələcəyi düşünən bir cəmiyyət üçün borcdur. Fərdləri ümumi mənafe 
yolunda fədakarlığa hazır olan mühitlərdə həm fərdlərin, həm də camaatın səadəti təmin olunur. 
Fərdləri başqalarına laqeyd və qayğısız olan mühitlərdə isə həm fərdlərin özü, həm də camaat 
pərişan olub alçalır... (8, s. 212) 

Göründüyü kimi Əhməd bəy eqoizmi tənqid edir və onu Ģər qaynağı hesab edir. Əhməd bəyin 
düĢündüyü iqtisadi fədakar adam modelində fərdlər cəmiyyətin inkiĢafı üçün Ģəxsi mənafeyini 
cəmiyyətin xeyrinə qurban verməli idilər. Əhməd bəy eqoizm və mənfəətpərəstliyə qarĢı mübarizəni 
cəmiyyətin qarĢısına vəzifə kimi qoyur.  Bu meyillərlə mübarizəyə hələ uĢaqlıq yaĢından baĢlanılmalı 
olduğuna diqqəti çəkən Əhməd bəy, uĢaqlarda olan mənfəətpərəstlik və eqoizmə qarĢı mübarizəni 
müəllim, ata-ana, ədib və mütəfəkkirlər qarĢısında borc kimi qoyur. Bu zaman müəllim və ədiblərin 
rolunu yüksək qiymətləndirən Əhməd bəy müəllimləri uĢaqları düzgün tərbiyələndirməyə, ədibləri isə 
yazdıqları əsərlərdə müsbət obrazlar yaradaraq uĢaqları düzgün istiqamətləndirməyə çağırırdı. (8, s. 
212-213) 

Eqoizm və özünə qapanmaya "Ġxtilalmı, inqilabmı" əsərində də qarĢı çıxan Əhməd bəy yazırdı: 
"Qınına girmiş bir insan ki, o qından başqa bir şey görməz, hiss edə bilməz, bütün narahatlıqları, 

düşüncələri o dar mühitin içində dolaşar". (9, s. 46) 

Əhməd bəy bu kimi halların qarĢısını almaq, sosial və iqtisadi baxımdan yüksəlmək üçün 
fərdlərin ictimai bağ və quruluĢlarda birləĢməsini xüsusi vurğulayırdı. (9, s. 45) 

Əhməd bəyin fərdi maraqlar və cəmiyyət maraqlarını qarĢı-qarĢıya qoyduğu əsərlərindən biri də 
"Mən kiməm?" əsəridir. Bu əsərdə Əhməd bəy öz içində gedən daxili mübarizəni obrazlı Ģəkildə 
qələmə alıb. Əsərdə Əhməd bəyin Ġçim və Çölüm olaraq adlandırdığı iki qarĢı təbiətli xarakteri bir-



575 

 

biri ilə mübarizə aparır. Ġçim obrazı burada cəmiyyətçiliyi, fədakarlığı, həmrəyliyi, Çölüm obrazı isə 
eqoizmi, fərdiyyətçiliyi və xudbinliyi özündə əks etdirir.Bunu Əhməd bəy əsərdə bu Ģəkildə açıqlayır: 

Fikir verdim, gördüm ki, Çölümlə İçim arasındakı bütün təzadların bircə qaynağı var - Eqoizm! 

Çölümün ən canlı səciyyəsi özünü istəməkdir, öz nəfsini və faydasını hər şeydən üstün tutmaqdır. Əsl 
bəla budur, bütün digər təzadlar bundan doğur. 

Həqiqətdə mənim İçim çox yüksək, nəcib, əsl insani duyğularla doludur. İnsaniyyət, haqq, Vətən 
və vətəndaş uğrunda mal və nəfs fədakarlığı onun ən sevdiyi şeylərdir... Heç şübhə yoxdur ki, mənim 
İçim qüvvətli bir altruizm eşqi daşımaqdadır və yüksək əməllər uğrunda hər cür fədakarlıqlara 
hazırdır. Lakin nə çarə ki, qarşısında dimdik dayanan Çölüm bunun tam əksinədir... (10, s.51-52) 

Bu əsərində baĢqasını sevməyi (altruizm) baĢqası üçün öz istəklərini, sövqlərini, iĢtahalarını, öz 
mənfəətini, hətta öz nəfsini qurban vermək olaraq qiymətləndirən Əhməd bəy fərdlərində bu meyilləri 
inkiĢaf etdirməyə çalıĢan mühitlərin digərlərindən güclü olduğunu yazırdı (10, s. 56) 

Əhməd bəyin fərdiyyətçi və cəmiyyətçi düĢüncəni qarĢı-qarĢıya qoymasına əsərin davamında da 

rast gəlmək mümkündür: 
... İçim deyir ki, "Zənginlik və vəzifə sahibi olmaq arzusu, bəzi şərtlər nəzərə alınırsa, bunlar çox 

təbii, həm də fərdin özü üçün deyil, camaat üçün də son dərəcə faydalı arzulardır. O cümlədən, 
məsələn, bir sahədə çalışıb qabağa düşmək, qənaət etmək, nizam-intizam içərisində yaşamaq yolu ilə 
əldə edilən bir sərvət sahibi üçün deyil, həm də mühit üçün bir xeyir mənbəyidir. Bir sözlə, bilik, zəka 
və qabiliyyət sahibi birisinin yalnız və yalnız çalışqanlığına əsaslanaraq dayanmadan irəliləmək 
istəməsi onun özündən daha artıq camaat üçün faydalıdır"... 

Lakin Çölüm heç cür bununla razılaşmaz! O, dərhal irəli atılaraq mənə deyir: "Bu həyatdan baş 
çıxarmayan axmağa baxsan, ac və səfil qalarsan. Dünya görmüş, təcrübələrdən çıxmış sən, mənə 
qulaq as! Asan bir yol tapıb zənginə, bir zəmanə adamına çevril! Zəhmət çəkmədən, bir kombinasiya 
qurmaqla zənginləşmək, birdən birə və heç kimin gözləmədiyi bir anda yüksək bir vəzifədə görünmək 
nə gözəl şeydir - anlayırsanmı?! Səndə, xanımında, uşaqlarında, qohumunda, bir sözlə hamıda dərh-

al bir dəyişiklik baş verir. Baxışlar, yerişlər dəyişir, boylar ucalır, başlar qalxır və necə deyim, necə 
anladım, adamı heyran qoyan tablolar ortaya çıxır. Dərhal hamınızda rəqs meydançalarına, ballara 
və barlara getmək ehtiyacı yaranır. Gəlirsiniz, hər kəsin başı sizə tərəf çevrilir, bəziləri gözləri ilə, 
bəziləri barmaqları ilə sizə işarə edərək "Bax, odur!" - deyə bir-birlərinə pıçıldayırlar. 

Siz də ətrafı ani nəzərdən keçirərək əvvəlcədən hazırlanmış masanın arxasına keçirsiniz və məclis 
başlayır. Səhərə qədər yeyir, içir, gülürsünüz, haqq-hesab kağızı gətirilərkən sizə həsrətli nəzərlərlə 
baxanların gözləri önündə xidmətçiyə "çaypulu" kimi bir on lirəlik fırlatmaqdan da ləzzətli bir şey 
varmı görəsən? Yoxsa, get yığımcılıqla, qənaətlə zəngin olmağa çalış! Ölmə eşşəyim ölmə, yaz gələr 
yonca bitər! Bu dünyaya iki dəfə gəlmirik. Gəlmişkən yaşamaq, həm də, sözün həqiqi mənasında 
gözəl yaşamaq lazımdır. Və bunun üçün də asan yol seçilməlidir". 

İçim əsəbiləşir, hiddətlə meydana atılır: 
- Divanə! - deyir. 

- Sənin göstərdiyin yolla yürüyənlərin yurdlarında bayquşlar ulayır, övladları acından dilənirlər. 
Nə qədər ailənin ocağı tüstülənməkdə davan edir? Bunlar sənin göstərdiyin yolla gediblər və özlərinə 
bərabər ictimai sərvətləri də havaya sovurublar! 

Çölüm gülərək cavab verir: 
- Məndən sonra övladlarım ac qalacaqmış! Mənə nə? Onlar da mənim kimi yolunu tapıb yuva-

larını qursunlar. Guya onların yerinə mən yaşayacam! İndilik qoy mən yaşayıram, sonrasını onlar 
düşünərlər... Sonra bir də ki, mən pulu sərf etmək, xərcləmək üçün sevirəm, saxlamaq, bir-birinin üs-

tünə yığmaq üçün yox! (10, s. 67-68) 
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Göründüyü kimi qeyd olunan bu düĢüncədə Əhməd bəy Ġçim olaraq adlandırdığı müsbət obrazını 
"Biz" mövqeyindən, Çölüm olaraq adlandırdığı fərdiyyətçi və mənfəətpərəst obrazını isə "Mən" 
mövqeyindən çıxıĢ etdirir. Əhməd bəy cəmiyyətin xeyrinə sərf olunan vəzifə və sərvəti müsbət 
qiymətləndirir. Çölüm tərəfindən deyilən düĢüncələri hər nə qədər cəlbedici Ģəkildə bəzəsə də, bu cür 
həyat tərzini ictimai tərvəti havaya sovuran həyat tərzi olaraq qələmə almıĢdır. Əhməd bəy oxĢar 
düĢüncələrə "Sərbəst insanlar ölkəsində" əsərində də yer vermiĢdir. Burada da sərvət və mənsəb sa-

hibi olmanın hər iki yolunu göstərərək, doğruluq, dürüstlük və zəhmətə əsaslanan yola qəti Ģəkildə 
üstünlük verir. (11, s. 217) 

Əhməd bəy fərdlərə cəmiyyətlə bağlı vəzifələr yükləyərkən, bunun əksinə olaraq dövlət və 
cəmiyyət qarĢısında da fərdlərlə bağlı öhdəliklər qoyur. Əhməd bəy fərdin özünü cəmiyyətinə həsr 
edə bilməsi üçün onun maddi və mənəvi zövqlərinin təmin olunmasının önəminə də toxunur. Bu 
təminatlar olmadığı halda fərdlərin istər-istəməz fədakarlığa səy göstərməyəcəyini vurğulayır. Bu 
haqda Əhməd bəy "Sərbəst insanlar ölkəsində" əsərində yazırdı: 

- Ustad! Deməli, bura bir qardaşlıq yurdudur. Hamı bir-birinin və dövlət də onların qayğısını 
çəkir, bir-birinin imdadına çatır. Heç kəs gözdən uzaq, könüldən iraq qalmır. 

- Bəli, bəli. Elə buna görə də biz yurdumuzu bu qədər sevirik, təhlükə baş verəndə bir nəfər kimi 
hərəkət edir və vətənimizin hər qarşısını düşməndən qorumaq üçün qanımızı əsirgəmirik. 

- Deməli, öz milli əzminizi buradan alırsınız? 

- Əlbəttə. Vətənpərvərlik heç də mücərrət bir hiss deyildir. Əslində ən ibtidai insan belə 
doğulduğu və göz açıb böyüdüyü yeri sevər; çünki ona bir çox xatirələrlə, ənənələrlə, duyğularla 
bağlıdır. Lakin o şəxsi vətən və vətəndaşlar uğrunda fədakarlıqlara yönəltmək üçün bu ibtidai hiss 
kafi deyildir. İbtidai hissin bu dərəcəyə çatması üçün gərək Vətən o fərdin bir çox mənəvi və maddi 

zövqlərini təmin etsin. Burada, azadlıq, şərəf, can, mal və vicdan əmniyyəti, bilik və mədəniyyət kimi 
yüksək mənəvi və maddi rifah və səadət şərtdir. Yoxsa bəhs etdiyimiz hiss ibtidai bir səviyyədə qalar 
və kiçik bir sədəməyə də tab gətirməz. Görmürsünüz ki, ibtidai qövmlərdə və yaxud istibdada tu-

tulmuş mühitlərdə cəmiyyət bir qum yığını kimi olur? Kiçik bir küləyin sədəməsi ilə bunlar tar-mar 

olub gedirlər. Çünki fərd onun maddi və mənəvi zövqlərini təmin etməyən və əksinə, onu daim cəbr, 
cəfa, yoxsulluq və ehtiyac içində saxlayan bir mühit üçün özünü niyə görə fəda etsin? Yaxud, bu 
zövqləri təmin edən mühitləri götürək: orada fərdlər bir-birinə yekparə qaya kimi bitişikdir və ən 
şiddətli hücumlara da birlikdə köks gərib dəf edirlər. (12, s 250-251) 
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1. Sərbəst insanlar ölkəsinin əsas qanunu. Sərbəst insanlar ölkəsində. Əhməd bəy Ağaoğlunun 
seçilmiĢ əsərləri. 

2. Sərbəst ölkənin ilk hüriyyət qəhrəmanı. Sərbəst insanlar ölkəsində. Əhməd bəy Ağaoğlunun 
seçilmiĢ əsərləri. 

3. Cəmiyyət həyatının təməl daĢı. Sərbəst insanlar ölkəsində. Əhməd bəy Ağaolunun seçilmiĢ 
əsərləri. 

4. Ġbtidai məktəbdə və kitabxanada. Sərbəst insanlar ölkəsində. Əhməd bəy Ağaoğlunun 
seçilmiĢ əsərləri. 

5. Parlamentdə nələr gördüm? Sərbəst insanlar ölkəsində. Əhməd bəy Ağaoğlunun seçilmiĢ 
əsərləri. 

6. Xalq idarəsində dövlət. Sərbəst insanlar ölkəsində. Əhməd bəy Ağaoğlunun seçilmiĢ əsərləri. 
7. Könülsüz olmaz. Əhməd bəy Ağaoğlunun seçilmiĢ əsərləri. 
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8. Kinoda görüb eĢitdiklərim. Sərbəst insanlar ölkəsində. Əhməd bəy Ağaoğlunun seçilmiĢ 
əsərləri. 

9. Ġxtilalmı, Ġnqilabmı. Əhməd bəy Ağaoğlu. 
10. Mən kiməm? Əhməd bəy Ağaoğlu. 
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TURĠZM BAZARI VƏ RƏQABƏT AMĠLLƏRĠ 

 

Turizm bazarı – xidmətlər bazarıdır. O, turizm biznesinin təşkili zamanı zəruri olan spesifik 
xüsusiyyətlərə malikdir. Turizm bazarı öz əlamətlərinə görə marketinq üçün vacib olan müxtəlif qru-

plara bölünür: Daxili turizm, beynəlxalq turizm bazarı. Daxili və beynəlxalq turizm bazarı daim 
yüksək rəqabət şəraitində işləyir. Turistləri cəlb etmək üçün həm ayrı-ayrı ölkələr arasında, həm də 
ölkə daxilində - regionlar, şəhərlər, mehmanxanalar, xidmət müəssisələri və turizm firmaları arasın-

da kəskin rəqabət gedir. Sərt rəqabət şəraitində marketinq dəqiq proqramının tərtibi, onun ardıcıl və 
konkret tədbirlər üzrə həyata keçirilməsi, bazarın öyrənilməsi, turizm məhsulunun hazırlanması və 
turizm bazarında onun məqsədyönlü irəliləməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Rəqabət – müxtəlif 
istehsalçılar və satıcılar arasında aparılan mübarizə vəziyyətidir, ümumilikdə isə istənilən 
subyektlərlə, bazarı tutmaq üçün fəaliyyət mübarizəsidir ki, burada daha faydalı şərtlə mal və xid-

mətlərin bazarda satışı və alışı üzrə fəaliyyət göstərilir ki, daha çox gəlir, mənfəət, başqa qazanclar 
əldə edilsin. Rəqabət üstünlüyü firmanın müştərilərə rəqiblərdən daha yaxşı xidmət göstərməsi, 
məhsullarının daha keyfiyyətli, daha ucuz, alıcıya daha sürətli çatdırılması nəticəsində firmanın və 
məhsullarının alıcı gözündə digərlərindən fərqli olması və alıcı məmnuniyyəti yaratması rəqabət üs-

tünlüyü əldə etməsi deməkdir. 
Açar sözlər: turizm bazarı, rəqabət, turist, xidmət, tələb, təklif. 
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TOURISM MARKET AND COMPETITIVENESS 

 

The tourism market is a service market. It has specific features that are essential for the organi-

zation of tourism business. The tourism market is divided into different groups that are important for 

marketing according to their own characteristics: domestic tourism, international tourism market. 

The domestic and international tourism market is constantly working in a highly competitive envi-

ronment. In order to attract tourists, there is a sharp competition between individual countries and 

across the country - regions, cities, hotels, service businesses and tourism companies. In the context 

of tough competition, compiling a precise program of marketing, its consistent and concrete 

measures, learning the market, preparing tourism products, and its purposeful advancement in the 

tourism market are of great importance. Competition is a state of struggle between different manufac-

turers and sellers, in general, with the struggle of any market to engage with the market, where more 

effective commodities and services are available on the market for the purchase and sale of more 

profits, profits, and other earnings. The advantage of competitive advantage is that the firm's ability 

to serve customers better than its competitors, the higher the quality of the products, the lower the 

cost, the faster the buyer, the more distinctive the company and the products are in the eyes of the 

buyer, and the buyer's satisfaction is the competitive advantage. 

Keywords: tourism market, competitiveness, tourist, service, demand, supply. 

 

Turizm bazarı – xidmətlər bazarıdır. O, turizm biznesinin təĢkili zamanı zəruri olan spesifik 
xüsusiyyətlərə malikdir. Turizm terminlərinin izahlı lüğətində «turizm bazarı» anlayıĢının üç variantı 
verilir:  

1) Bu gün və ya sabah turizm məhsulunu almaq üçün imkanı olan (potensial alıcılıq qabiliyyəti 
olan) istehlakçılar toplumu;  

2) Dünyanın təsərrüfat əlaqələri sistemində turizm-ekskursiya xidmətlərinin pula və əksinə 
pulların turizm-ekskursiya xidmətlərinə çevrilmə prosesinin baĢ verməsi;  

3) Dörd əsas elementin (turist tələbi, turizm məhsulunun təklifi, qiymətlər və rəqabət) qarĢılıqlı 
iqtisadi əlaqələr sistemi. (6, s. 98) 

BaĢqa mal bazarları kimi turizm bazarı da çox müxtəlifdir. Onun strukturunda öz miqyasına görə 
xırda bazarlar da olur. Bununla əlaqədar, turizm bazarı öz əlamətlərinə görə marketinq üçün vacib 
olan müxtəlif qruplara bölünür:  

Daxili turizm bazarı: milli turizm, daha doğrusu, ölkədaxili turizm bazarıdır. Bu forma müxtəlif 
professional məqsədlər daĢıya bilər: əyləncə, gündüz vaxtı iĢ yerinə hərəkət və s. Yerli əhali üçün 
getdiyi istirahət yerində 24 saatdan artıq qalmaq məcburi deyil, daha doğrusu, turist həmin yerdə 
gecələyə də bilər və ya evə qayıda bilər. 

Beynəlxalq turizm bazarı: baĢqa ölkəyə turizm səyahəti etmək deməkdir, daha doğrusu, xarici 

turizmdir. Beynəlxalq turizm – turizm məqsədi ilə daimi yaĢadığı ölkənin hüdudlarından kənara çıxan 
səfərdir, daha dəqiq, beynəlxalq turizm – dövlətlərarası müqavilələrə əsasən həyata keçirilən 
səyahətlər sistemidir. 

Beynəlxalq turizm münasibətlərinin təsir dairələri: 
- ümumi beynəlxalq hüquqlarla tənzimlənən dövlətlərarası münasibətlərə; 
- beynəlxalq Ģəxsiyyət hüquqları ilə tənzimlənən əcnəbi vətəndaĢlara münasibətə; 
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- turist mübadiləsi zamanı yaranan, iĢtirakçı dövlətlərdən hansısa birinin çərçivəsi daxilində 
olmayan və vətəndaĢ-hüquqi tənzimləməyə aid olan münasibətlərə. 

Beynəlxalq turizm bazarı özü də iki cür olur, ölkəyə gəlmə turizm bazarı və ölkədən xaricə getmə 
turizm bazarı. (3, s. 165) 

Bu sahədə qanunvericiliyin tətbiqi ilə əlaqədar problemlər yaranır. Dövlətlərarası turizm 
müqavilələrində belə problemlərin olması, bu münasibətlərin xüsusiyyətlərini müəyyən etməklə 
yanaĢı, hüquqi-müqavilə reqlamentində də çətinliklər yaradır.  

Daxili və beynəlxalq turizm bazarı daim yüksək rəqabət Ģəraitində iĢləyir. Turistləri cəlb etmək 
üçün həm ayrı-ayrı ölkələr arasında, həm də ölkə daxilində - regionlar, Ģəhərlər, mehmanxanalar, 
xidmət müəssisələri və turizm firmaları arasında kəskin rəqabət gedir.(4, s. 56) Sərt rəqabət Ģəraitində 
marketinq dəqiq proqramının tərtibi, onun ardıcıl və konkret tədbirlər üzrə həyata keçirilməsi, bazarın 
öyrənilməsi, turizm məhsulunun hazırlanması və turizm bazarında onun məqsədyönlü irəliləməsi 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Turizm bazarı iqtisadi sistem kimi, 4 əsas elementin qarĢılıqlı təsiridir:  
1) turizm təklifi;  
2) turizm məhsuluna olan tələb;  
3) qiymət;  
4) rəqabət.  
Turizm bazarının mahiyyəti onun funksiyaları ilə müəyyən olunur. Müasir turizm bazarının əsas 

funksiyaları aĢağıdakılardır:  
1) Turizm bazarı turizm məhsuluna olan tələb və təklifi bazarın həcmi və strukturuna uyğun bal-

anlaĢdırmasını təmin edir;  
2) Turizm bazarı turizm məhsulunun dəyiĢdirilməsi üçün qiymətli ekvivalentlərin qurulmasını 

təmin edir. Bu zaman turizm bazarı, turizm məhsulunun istehsalına çəkilən individual xərcləri ümumi 
xərclərlə müqayisə edir və nəticədə bu yolla, turizm məhsulunun dəyərini müəyyənləĢdirir;  

3) Turizm bazarı, turizm məhsulu istehsalının effektivliyinin iqtisadi stimullaĢdırımasını təmin 
edir. Belə ki, bu zaman daha az xərclərlə yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal etməyə və sonda yüksək 
gəlir götürməyə çalıĢılır;  

4) Turizm bazarı tələbin tədavülü sferasında ləngimələrin azaldılması və əhalinin aylıq əmək 
haqqısı ilə turizm məhsuluna olan təklifinin mütənasibliyinin saxlanması yolu ilə turizm məhsuluna 
iqtisadi tələbatı təmin edir.  

Turizm bazarı elə bir yerdir ki, burada turist tələbi turizm təklifi ilə görüĢür. Tələb dedikdə, 
alıcının müəyyən dövr ərzində hər hansı bir əmtəədən müəyyən qiymətdə, müəyyən kəmiyyətdə əldə 
etmək arzusu və imkanı baĢa düĢülür. Turizmdə tələb mövsümü xarakter daĢıyır. Buna bir sıra 
faktorlar təsir edir: təbii – iqlim, iqtisadi, sosial, psixoloji və s. (2, s. 189)Turizm bazarında ―təklif‖ 
anlayıĢına, turizmin maddi bazası, istirahət infrastrukturunun inkiĢafı üçün təqdim olunan məhsul və 
xidmətlərin keyfiyyəti daxildir. Burada təklifin bütün növləri konkret alıcıya, onun istəyinə, zövqünə 
və səyahətinin məqsədinə uyğun düzgün istiqamətləndirilməlidir. Müasir turizm bazarı böyük differ-

ensasiya ilə xarakterizə olunur. Differensasiya bazarın müxtəlif seqmentlərə bölünməsidir. Turizm 
bazarının differensiasiyasının məqsədi – xidmətin tematikasına, səviyyəsinə və tərkibinə uyğun tur-

izm xidmətlərinin yaradılmasıdır. Buna görə də, əlbəttə ki, milli zövqlər və gələn turistlərin adət və 
vərdiĢləri barəsində ətraflı məlumat toplamaq və xidmət zamanı bunları nəzərə almaq lazımdır. (3, s. 
308) 

Turizm bazarında qazanılan uğur turizm məhsulunun cazibədarlığından asılıdır. Turizm məhsulu 
mürəkkəb və müxtəlif elementlərin birləĢməsindən əmələ gəlir. Turizm məhsulunu qiymətləndirəndə 
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bilmək lazımdır ki, bu məhsul kimə lazımdır və onu kim alacaqdır? Bu suala cavab tapılandan sonra 
həmin adam alıcıya çevrilir. Turizm müəssisəsi öz fəaliyyətində müəyyən etməlidir ki, kimə və necə 
xidmət göstərməlidir. Ġstehlakçılar bir-birindən zövqlərinə, istəklərinə, ehtiyaclarına görə fərqlənirlər 
və turizm məhsulunu müxtəlif motivasiyalara görə alırlar. Bu səbəbdən uğurlu marketinq fəaliyyətini 
həyata keçirmək üçün istehlakçıların fərdi istəklərinin uçotu yerinə yetirilməlidir. Məhz bu bazarın 
seqmentləĢdirilməsinin əsasını təĢkil edir. SeqmentləĢdirmə vasitəsilə istehlakçıların ümumi sayından 
təxminən eyni tələb və motivləri olan istehlakçı tipi seçilir. (7, s. 96)  

Seqment – bazarın elə hissəsidir ki, orada alıcılar turizm məhsuluna oxĢar tələblərlə iĢtirak 
edirlər. Turizm bazarının seqmentləĢdirilməsi – onun alıcıların oxĢar tələbləri olan hissələrə 
bölünməsi deməkdir. Bazarın bir çox hissəsinə alıcılar müəyyən səbəblərdən çıxa bilmirlər (məsələn, 
qiymətlər münasib deyil), bazarın bu hissəsi onları maraqlandırmır. Ona görə də, firmalar öz 
qüvvələrini və sərvətlərini o seqmentə yönəltməlidirlər ki, ondan maksimum xeyir götürə bilsinlər.  

Səyahətlər zamanı turistlərin mənəvi tələbatını ödəmək məqsədilə hər bir seqmentin 
özünəməxsus xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla məhsullar hazırlanır, satıĢ və xidmət metodları tətbiq 
edilir.  

Turizm sahəsindəki mütəxəssislərin fikrincə, turizm bazarının inkiĢafının əsasında iqtisadi və so-

sial proqress dayanır. Turizm bazarı əhəmiyyətli dərəcədə bir çox faktorlardan asılıdır:  
Təbii: ekoloji faktorlar: yaxĢı iqlim və komfortlu təbiət Ģəraiti; gözəl landĢaftların və diqqətəlayiq 

təbiət yerlərinin mövcudluğu; çayların, göllərin mövcudluğu; təmizlik və qayğı.  
Sosial: iqtisadi faktorlar: əhalinin əsas kütləsinin həyat səviyyəsi; vətəndaĢların dövlət daxili və 

xarici hərəkətlərinə imkan verən sosial azadlıq və qanunlar; dövlətin xarici iqtisadi əlaqələri.  
Siyasi faktorlar: siyasi stabillik; dövlətlərarası sülh əlaqələri; turizm sahəsində beynəlxalq 

müqavilələrin mövcudluğu.  
Demoqrafiq faktorlar: əhalinin artımı; uzunömürlülüyün artımı; etnik turist axınları; turizmə 

gənclərin axını; ailəvi səyahətlərin artım tendensiyası. 
Turizmin prinsipləri aĢağıdakılardır:  
1.Ġstehlakçılar cəmiyyətinin əsas hissəsindəki prioritet 
2.Rəqabət mübarizə prinsipinin hökmran olması 
3.Turizm maddi bazası üzərində Ģəxsi əmlak hüququ 

4.Həm istehlakçı, həm də müĢtəri üçün azad seçim hüququ 

5.Ġnsanın gəlirlərinin, əməyin nəticəsindən və əmək bazarındakı vəziyyətdən asılılığı 
6.Dövlət tərəfindən fərdi sahibkarlığın, istehlakçıların hüquqlarının hüquqi-normativ 

7.qanunvericiliklə dəstəklənməsi və sosial xarakterli fəaliyyətin həyata keçirilməsi. (5, s. 176) 
Rəqabət latın sözü olub (concurere) ―toqquĢma‖ mənasını verir. Rəqabətin meydana gəlməsi tar-

ixən mülkiyyət ayrı seçkiliyinin və əmək bölgüsünün Ģərtləndirdiyi əmtəə istehsalının meydana 
gəlməsi dövrünə təsadüf edir, əmtəə istehsalının inkiĢafı ilə iqtisadi inkiĢafın ən fəal ünsürünə 
çevrilir. Ġstehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyət rəqabətin mövcudluğunu Ģərtləndirir. Rəqabət 
bəhsləĢmədir. Rəqabət nəticəsində istehsalçı və istehlakçılar bərabər imkanlara malik olmalarına 
baxmayaraq, bu imkanlardan daha səmərəli istifadə etməklə qalib gəlmək istəyi həmiĢə onları 
istehsalın nəticəsini yaxĢılaĢdırmağa situmullaĢdırır. 

Rəqabət – müxtəlif istehsalçılar və satıcılar arasında aparılan mübarizə vəziyyətidir, ümumilikdə 
isə istənilən subyektlərlə, bazarı tutmaq üçün fəaliyyət mübarizəsidir ki, burada daha faydalı Ģərtlə 
mal və xidmətlərin bazarda satıĢı və alıĢı üzrə fəaliyyət göstərilir ki, daha çox gəlir, mənfəət, baĢqa 
qazanclar əldə edilsin. (10) Müəssisələr fəaliyyətdə olan potensial rəqiblərinə qarĢı rəqabət – müba-
rizə strategiyasını yeni layihələri, biznes – planları hazırlayıb həyata keçirməklə təmin edirlər. Onlar 

https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99miyy%C9%99t
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stehlak%C3%A7%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/M%C3%BC%C5%9Ft%C9%99ri_(d%C9%99qiql%C9%99%C5%9Fdirm%C9%99)
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fm%C9%99yin_iqtisadiyyat%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCquq
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qiyməti tənzimləməklə operativ tədbirlərə də əl atırlar: alıcılara və istehlakçılara xidmət göstərirlər, 
reklamlardan istifadə edirlər, vasitəçiləri hərəkətə gətirirlər.  

Rəqabətqabiliyyətliyin idarə edilməsi – idarə subyektlərinin təĢkilati – sərəncamçılıq, iqtisadi və 
mənəvi – psixoloji təsiridir, onlar dövlət və regional orqanlar, sahibkarlar, menecmentlər, bilavasitə 
istehsalçılar və istehlakçılar Ģəxsində olurlar. (9) Rəqabət üstünlüyünə müqayisədə daha yüksək 
texniki səviyyə, malın və xidmətin keyfiyyəti, daha aĢağı qiymətlər, istehsalat və dövriyyə xərcləri 
daxil edilir. Rəqabətqabiliyyətliliyin əməli (operativ) olaraq idarə edilməsi bazarın vəziyyətini, 
tələbin cari dəyiĢməsini, bazarın meylini, ehtiyacını, tələbini öyrənmək və onu cəld həll etməkdən 
ibarətdir.  

Rəqabət üstünlüyü firmanın müĢtərilərə rəqiblərdən daha yaxĢı xidmət göstərməsi, məhsullarının 
daha keyfiyyətli, daha ucuz, alıcıya daha sürətli çatdırılması nəticəsində firmanın və məhsullarının 
alıcı gözündə digərlərindən fərqli olması və alıcı məmnuniyyəti yaratması rəqabət üstünlüyü əldə 
etməsi deməkdir. 

Dünya Ġqtisadi Forumu hər il dünya ölkələrinin rəqabət qabiliyyətliliyi səviyyəsini xarakterizə 
edən «Qlobal Rəqabət Qabiliyyəti Ġndeksi» hesabatını dərc edir. Hesabatın hazırlanmasında statistik 
məlumatlardan və dünyanın 144 ölkəsində fəaliyyət göstərən iĢ adamları arasında sorğunun 
nəticələrindən istifadə olunur. (8) 

Dünya Ġqtisadi Forumu rəqabətqabiliyyətliliyin müəyyən olunması üçün 12 göstəricidən istifadə 
edir:  

1.keyfiyyət,  
2.infrastruktur,  

3.makroiqtisadi sabitlik,  

4.sağlamlıq və ilkin təhsil,  

5.ali təhsil və peĢəkar hazırlıq,  
6.əmtəə və xidmətlər bazarının səmərəliliyi,  

7.əmək bazarının səmərəliliyi,  

8.maliyyə bazarının inkiĢafı,  
9.texnoloji səviyyə,  
10.daxili bazarın həcmi,  

11.Ģirkətlərin rəqabət qabiliyyəti,  
12.innovasiya potensialı üzrə meyarlar. 
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MÜASĠR DÖVRDƏ AZƏRBAYCANDA KƏND TƏSƏRRÜFATI ĠSTEHSALININ 
ĠNKĠġAF MEYLLƏRĠ 

 

     Məqalə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişaf meyllərinə həsr olunur. Məqalədə 90-cı 
illərin əvvəlindən başlamış müasir dövrə qədər Azərbaycanda kənd təsərrüfaının inkişafına qısa ek-

skurs edilir. Respublikada kənd təsərrüfatının müasir vəziyyəti təhlil olunur. Kənd təsərrüfatı 
strukturuna xüsusi diqqət yetirilir. Müxtəlif kənd təsərrüfatı sahələrinin istehsalında ixtisaslaşan re-

gionlar nəzərdən keçirilir. Bundan əlavə  məqalədə pambıqçılıq , taxılçılıq , çayçılıq , tərəvəzçilik , 
bağçılıq, üzümçülük kimi bitkiçilik sahələri , eləcə də heyvandarlıq sahələri təhlil olunur və inkişaf 
meylləri araşdırılır. Qeyd etmək lazımdır ki , bitkiçilik və heyvandarlıla bağlı praktiki məsələlər 

cədvəllərlə tamamlanır. Cədvəllərin  təhlili nəticəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının artım və azal-

ma amilləri aşkar olunur. Məqalənin sonunda nəticə və təkliflər irəli sürülmüşdür. 
Açar sözlər: kənd təsərrüfatı , bitkiçilik , heyvandarlıq , torpaq sahəsi , əkin sahəsi , torpaq fondu 

, taxılçılıq , pambıqçılıq , texniki bitkilər , tütünçülük , çayçılıq , kartofçuluq , üzümçülük , bağçılıq, 
quşçuluq, ipəkçilik , arıçılıq , kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu , fındıqçılıq, badamçılıq, zey-

tunçuluq , şərabçılıq , aqrar-sənaye kompleksi , ərzaq təhlükəsizliyi , bitkiçilik məhsulları , hey-

vandarlıq məhsulları , tərəvəzçilik , ət istehsalı , süd  istehsalı , yumurta istehsalı  
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THE DEVELOPMENT TENDENCĠES OF AGRĠCULTURAL PRODUCTĠON ĠN 
MODERN AGE ĠN AZERBAĠJAN 

 

The article is devoted to the trends in the development of agriculture in Azerbaijan in the modern 

period. In the article, an excursion is made to the agriculture of Azerbaijan,  starting from the 90s to 

the present day.The modern situation of the republic's agriculture is analyzed.Particular attention is 

paid to the analysis of the structure of agriculture.The region is considered, which are specialized in 

the produced agricultural products. Besides in the article, various branches of plant growing, such as 

cotton-growing , tobacco-growing, grain-growing, tea-growing, olericulture , horticulture , viticul-

ture and livestock breeding. It should be noted that the article contains practical questions connected 

with the development of plant growing and cattle breeding with tablets. As a result of the analysis of 

the table, factors of growth and decrease in agricultural produce are revealed. In the end of the arti-

cle, certain conclusions and results were achieved. 

Key Words: agriculture, crop production, livestock, land, sown area, land fund, grain growing, 

cotton growing, technical crops, tobacco-cultivation, tea-growing, potato growing, vine-growing , 

horticulture , poultry, sericulture, beekeeping , general product of agriculture, hazelnut growing , 

almond growing , olive planting , winemaking, agrarian-industrial complex, food safety, plant prod-

ucts, livestock products, vegetable growing, meat production , milk production , egg production 

 

Qeyri –neft sektorunun üstün inkiĢaf etdiyi müasir Ģəraitdə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı – ölkə 
iqtisadiyyatının prioritet sahələrində birinə çevrilmiĢdir. Ümumilli lider Heydər Əliyev kənd 

təsərrüfatına həmiĢə əhəmiyyət vermiĢdir. ―Torpaqlarımız , hava , su ərazimiz Azərbaycanda kənd 

təsərrüfatının sürətlə artırılmasına yönəldilməli , istifadə edilməlidir‖. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Ġlham Əliyev də kənd təsərrüfatının vacib bir sahə olduğunu vurğulamıĢdır. ―Kənd 

təsərrüfatı bizim iqtisadiyyatın önəmli bir sahəsidir. Eyni zamanda sosial sahədir. Əhalinin təxminən 

yarısı kənd Ģəraitində yaĢayır və bu sahəyə biz daim diqqət yetirməliyik‖. 
SSRĠ dağıldıqdan sonra , bütün müttəfiq respublikalarda olduğu kimi Azərbaycanda da siyasi və 

iqtisadi islahatlarda əlamətdar oln dəyiĢikliklər dövrü baĢlandı. Respublikada siyasi qeyri –sabitliyin, 

eyni zamanda həm səbəbi , həm də nəticəsi olan hərbi münaqiĢələrin bazar münasibətlərinə keçidin 
ilkin mərhələsində Azərbaycan iqtisaidyyatını ciddi sarsıtdı. Sonrakı islahatlar vəziyyətin 

sabitləĢməsi və iqtisadi artımın təmin edilməsi məqsədi güdürdü. 1992 – 2014-cü illərdə ÜDM-un 

adambaĢına düĢən həcmi 180 dollardan 7986 dollara çatmıĢdır (1) , yəni 44 dəfədən çox artmıĢ , 
bununla belə qeyd etmək lazımdır ki , bu dövrdə  Azərbaycanda əhalinin sayı 29.4 faiz artaraq 9.5 
mln. nəfərə çatmıĢdır. (2) 

Uzun müddət Azərbaycanda iqtisadiyyatın lokomotini və əsasını neft sektoru təĢkil edirdi və 
ÜDM-də onun rolu 50 faizdən çox idi. Lakin son illər neft sektorunun artımı zəiflədi və onun ÜDM-

də payı 36.7 faizə düĢdü. Azərbaycan höküməti uzun müddətdir ki , iqtisadiyyatın Ģaxələndiriliməsinə 
yöndənlirilmiĢ siyasət yeridir. Bu konteksdə , bu strategiyanın reallaĢdırılmasının ən vacib 
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vektorlarından biri Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkiĢafıdır. Bu sferanın prioritetliyi hökümət 
səviyyəsində də qeyd edilir və müvafiq qanunvericilik təĢəbbüslərində və dövlət proqramlarında öz 
əksini tapmıĢdır. Aqrar sektorun vacibliyi həmçinin  kənd təsərrüfatı istehsalında əhalinin yüksək 

məĢğulluq payı ilə Ģərtlənir , belə ki , statistikaya görə aqrar – sənaye kompleksi (ASK) 1.6 mln. 

nəfəri iĢlə təmin edir ki , bu da ölkənin iqtisadiyyatında çalıĢan əhalinin 37 % - dən çox hissəsini 

təĢkil edir. (2) Azərbaycanda milli ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə böyük diqqət yetirilir. Bu 

sahədə dövlət proqramları kənd təsərrüfatının inkiĢafı üzrə siyasətlə sıx qarĢılıqlı əlaqədə reallaĢır. 
Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas sahələrindən biri kimi kənd təsərrüfatının inkiĢafı respublikada 

iqtisadi , sosial  və siyasi sabitliyin təmin edilməsində qarant rolunu oynayır. 
Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri – neft sektorunun stimullaĢdırılması üzrə dövlət siyasəti kənd 

təsərrüfatında sosial – iqtisadi vəziyyətin yaxĢılaĢdırılmasına və kənd yerlərində yoxsulluğun 
azaldılmasına yönəldilmiĢ irimiqyaslı kompleks dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi yolu ilə re-

allaĢır. Bununla yanaĢı ,  dövlət proqramlarının yerinə yetirilməsi kəndin texniki cəhətdən yenidən si-

lahlanmasının və infrastruktur layihələrinin  yerinə yetirilməsinə yönləndirilmiĢdir ki , bu da son 
nəticədə kənd təsərrüfatı məhsulun istehsalının artımını stimullaĢdırmalıdır. Fermerlərin və kəndli 

təsərrüfatlarının dəstəklənməsi üçün xeyli dövlət subsidiyaları , güzəĢtli kreditlər verilir , sahibkarlığa 
dəstək institutları yaradılır. Lizinq proqramı üzrə əlveriĢli Ģərtlərlə texnika reallaĢdırılır. Qeyd etmək 

lazımdır ki , torpaq vergisi istisna olmaqla , fermerlər və kəndli təsərrüfatları bütün vergilərdən azad 

edilmiĢdir. 
Ölkədə kənd təsərrüfatı əsasən üzümçülük , bağçılıq , tütünçülük , tərəvəzçilik , heyvandarlıq , 

ipəkçilik və digər sahələr üzrə xitisaslaĢmıĢdır. BaĢlıca texniki bitkilər – pambıq , tütün , çay hesab 
olunur. Respublikada subtropik meyvələr istehsalı da inkiĢaf etmiĢdir. 

Ölkədə ümumi torpaq sahəsinin ( 8.7 mln. ha ) 4.6 mln. hektarı kənd təsərrüfatı üçün yararlı 
hesab olunur. Onlardan 1.8 mln. hektarı Ģumluq torpaqlarının , 2 mln. hektarı yay və qıĢ otlaqlarının 
payına düĢür , kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların bir hissəsi çoxillik əkmələrlə məĢğuldur. 

Azərbaycanın təbii – iqlim Ģəraiti kənd təsərrüfatı bitkilərinin ilboyu əkilib – becərilməsinə imkan 

versə də , torpaq fondunun 52.4 %-i kənd təsərrüfatına yararlıdır. Baxmayaraq ki , son illər kənd 

təsərrüfatının inkiĢafına üstünlük verilir , lakin ÜDM – də  kənd təsərrüfatının payı aĢağı düĢmüĢdür. 
Əgər 1991 – ci ildə ÜDM – də kənd təsərrüfatının payı 14.1 % təĢkil edirdirsə , 2016 – cı ildə bu 

göstərici 5.6 % -ə enib. Eyni zamanda ixracın 1.3 % -i , kredit portfelinin 2.7 %-i kənd təsərrüfatının 
payına düĢür. Ölkədə məĢğulluqda kənd təsərrüfatının payı – 36.4 % təĢkil edir. 

Məlumdur ki , aqrar – sənaye kompleksi ( ASK ) – kənd təsərrüfatının sənaye ilə qarĢılıqlı 
əlaqəsidir. ASK – nın əsas vəzifəsi –  əhalini  ərzaq və yeyinti məhsulları ilə , heyvandarlığı – yemlə, 
sənayeni isə  –   müxtəlif xammal növləri ilə təmin etməkdir. Kənd təsərrüfatının inkiĢafı üçün geniĢ 
imkanlar mövcuddur. Dünyadakı 11 iqlim tipindən 9 – u respublikada mövcüuddur. Bu isə ildə 2 dəfə 
məhsul götürməyə imkan verir və ilboyu otlaqlardan istifadə etməyə imkan verir. Azərbaycanda əksər 
istehsalı suvarılan torpaqlar təĢkil edir. Azərbaycanın kənd təsərrüfatıda bitkiçilik üzrə məhsuldarlıq 
61 % , heyvandarlıq üzrə məhsuldarlıq isə 39 % təĢkil edir. 

Taxılçılıq , əkinçiliyin əsas sahəsidir. Ölkədə taxıla olan tələbatın 20% yerli istehsal hesabına 
ödənilir , qalan hissəsi xaricdə alınır. Taxılın orta məhsuldarlığıhər hektara 17 sentnerdir. ġəki , Ġs-

mayıllı ,ġamaxı , Cəlilabad , Sabirabad , Cəlilabad , Ağcabədi , Balakən və Beyləqan taxılçılıqda 
xüsusilə fərqlənir. 

Yem bitkiçiliyi – taxılçılıqdan və heyvandarlığın yem bazasından sonra ikinci sahədir. Yem 

bitkilərinə  arpa , qarğıdalı ,günəbaxan , Ģəkər qamıĢı , qabıqdan təmizlənmiĢ düyü və s. aiddir. Arpa 

əsasən ġəki , Cəlilabad , Ağcabədi , qarğıdalı – ġəki , Zaqatala , Balakən , günəbaxan – ġəki , Zaqata-
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la, Ġsmayıllı , ġamaxı , Ģəkər qamıĢı – Naxçıvan , qabıqdan təmizlənmiĢ düyü – Lənkəranda (artıq 
çoxdandır ki , qabıqdan təmizlənmiĢ düyü düyüdən istifadə olunmur ) əkilir. 

Texniki bitkilər ASK – da mənfəətin böyük bir hissəsini təĢkil edir. Texniki bitkilərə aĢağıdakılar 
aid edilir : 

Pambıqçılıq – strateji cəhətdən mühüm və gəlirli  sahədir. Pambıq əsasən Kür – Araz ovalığı 
rayonlarında becərilir. 

Tütünçülük – ikinci texniki bitki və məhsul hesab olunur. Tütün ġəki , Oğuz , Zaqatala , Bala-

kən, Masallı , Yardımlı , Lerik , Yuxarı Qarabağ , Naxçıvan , ġahbuz və ġərur rayonlarında becərilir. 
Çayçılıq – Gürcüstandan sonra Qafqazda ikinci yeri tutur. Əsasən Lənkəranda , Astarada , Ma-

sallıda və qismən Zaqatalada becərilir. 
Zəfəran – çox qiymətli bitkidir və AbĢeronda – Bilgəhdə becərilir. 
Xına – Naxçıvanda , Kürdəmirdə , Salyanda , Zaqatalada becərilir. 
Tərəvəzçilik və bostançılıq – bütün rayonlarda inkiĢaf etmiĢdir. Tərəvəzçilik Quba – Xaçmaz və 

Lənkəran bölgələrində inkiĢaf etmiĢdir. Xaçmaz gec yetiĢən , Lənkəran isə  tez yetiĢən (faraĢ) 
tərəvəzçilik üzrə ixtisaslaĢmıĢdır. Bostançılıq Sabirabadda , Saatlıda , Kürdəmirdə , Zaqatalada , 

ĠmiĢlidə və AbĢeronda ( Zirə , Türkan , Hövsan ) inkiĢaf etmiĢdir. Kürdəmmir yemiĢlə , Sabirabad və 
Zirə qarpızla , Hövsan – soğanla məĢhurdur. 

Kartofçuluq – qərb regionlarında , xüsusilə Gədəbəydə , Tovuzda , ġəmkirdə  qismən 

DaĢkəsəndə, Göygöldə , eləcə də Qusarda inkiĢaf etmiĢdir. 
Üzümçülük –  ən inkiĢaf etmiĢ , gəlirli və əmək tutumlu sahədir . Üzüm həm suvarılan (60 %) , 

həm də dəmyə (40%) torpaqlarda becərilir. Üzümün 250 – dən artıq növü var ki , bunlardan texniki , 
süfrə və kiĢmiĢ növləri Azərbaycanda geniĢ yayılmıĢdır. Üzüm becərilməsinə görə birinci  yeri Gəncə 
–Qazax ( ġəmkir , Tovuz , Samux ) , ikinci yeri Kür – Araz ovalığı rayonları ( Beyləqan ) , Kiçik – 

Qafqazın cənub – Ģərq yamacı ( Füzuli , Cəbrayıl , Zəngilan ) , üçüncü yeri isə – ġamaxı və Naxçıvan 
tutur. 

Bağçılıq – ixtisaslaĢmıĢ sahədir . Toxumlu meyvə (alma)  əsasən Quba – Xaçmaz , ġəki – Zaq-

atala, Dağlıq – ġirvan bölgəsində , ləpəli meyvələr ( qoz , fındıq , Ģabalıd ) – ġəki , Zaqatala rayon-

larında, çəkirdəkli meyvələr ( ərik , Ģaftalı , gavalı ) – Naxçıvanda , quru subtropik meyvələr (nar , 

heyva ) – Kür – Araz ovalığında , cənub meyvələri ( fıstıq , badam , əncir ,zeytun ) – AbĢeronda , 
sitrus bitkiləri (limon , naringi ,portağal , feyxoa )  Lənkəran – Astara zonasında , tut – Aran 

zonasıında və Yuxarı Qarabağda yetiĢir. 
Heyvandarlıq – yerli istehlak xarakterlidir və ehtiyacı tam ödəmir. BaĢlıca yeri iri buynuzlu 

heyvanlar ( inək ) təĢkil edir .Heyvandarlıq bütün rayonlarda inkiĢaf etmiĢdir. 
QuĢçuluq – ən iri quĢçuluq kompleksləri Bakı , Gəncə , Naxçıvan ətrafında yerləĢmiĢ , xüsusi 

təsərrüfatlar xeyli inkiĢaf etmiĢdir. 
Ġpəkçilik – tut ağacı becərilən rayonlarda – Aran zonasında , dağətəyi rayonlarda ( Balakən , Qax 

, Zaqatala ) inkiĢaf etmiĢdir. 
Arıçılıq – dağətəyi və dağlıq rayonlarda geniĢ inkiĢaf etmiĢdir. 
Son illər Azərbaycanda kənd təsərrüfatının ayrı – ayrı sahələrinin inkiĢafı sürətləndirilməsinə 

xüsusi diqqət yetirilir. Xüsusilə , tarixən ənənəvi inkiĢaf etmiĢ pambıqçılığın dirçəldilməsinə ciddi 

önəm verilir. Vaxtı ilə Azərbaycanda 1 milyon tondan artıq pambıq tədarük edilmiĢdir. Əgər  2015 – 

ci ildə 18 min hektarda pambıq əkilmiĢdisə , 2016 – cı ildə artıq bu göstərici 51 min hektara , 2017 – 

ci ildə isə 120 min hektara çatmıĢdır. Pamblq yığımında da irəliləyiĢ hiss olunur. Belə ki , 2015 – ci 

ildə 35 min ton , 2016 – cı ildə təxminən 90 min ton pambıq tədarük edilmiĢdir. 2017 – ci ildə 200 

min tona yaxın pambığın tədarükü gözlənilir. Qeyd etmək lazımdır ki , pambıq əkini rayonlarının 
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coğrafiyası  geniĢlənərək 27 – yə çatmıĢdır. 
Baramaçılıq sahəsində də ciddi addımlar atılmıĢdır. Əgər respublikada 2015 – ci ildə 200 kilo-

qramdan bir qədər artıq barama tədarük edilmiĢdisə , 2016 – cı ildə yalnız ġəki rayonunda bu göstəri-
ci 70 tona qədər artıb. 2017 – ci ildə barama tədarükü ən azı 2 dəfədən çox artmıĢdır. 2016– cı ildə 1 

milyon 700 min tut tingi əkilmiĢdir. Baramaçılıq gəlirli sahədir. Ona görə baramaçılığın inkiĢaf etdiyi 
rayonların sayı 37 – yə çatıb. 2019 – cu ildə 1300 ton barama isyehsalı proqnozlaĢdırılır. 

Kənd təsərrüfatında ən çox gəlir və valyuta gətirən sahələrdən biri  fındıqçılıq və xurma bağların-

dan gələn məhsulun ixrac edilməsidir. Son illər fındıqçılıq sahəsinə xüsusi diqqət yetirilir. Əgər 
2016– cı ildə fındıq əkini sahələrinin həcmi 13 min hektar idisə ,2017 – ci ildə bu rəqəm 30 min 

hektara çatmıĢdır və gələcəkdə fındıq əkin sahələrini 40 min hektara qədər artırılması nəzərdə tu-

tulmuĢdur. Fındıqçılıq rayonlarının coğrafiyası geniĢlənərək 13 - ə çatmıĢdır. 
Ġxrac məhsulları arasında valyuta gətirən sahələrdən biri badamçılıqdır. Doğrudur , bu sahəyə az 

diqqət yetirilmiĢ və badam istehsalının səviyyəsi aĢağıdır. Azərbaycanda cəmi 1000 hektar badam 

bağları var. Badam bağlarının böyük bir hissəsi  Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləĢir. Eyni 
zamanda AbĢeron yarımadasında , Bakı ətrafı qəsəbələrdə və digər rayonlarda badamçılıq üzrə əlver-

iĢli münbit iqlim mövcuddur. 
Azərbaycanda zeytunçuluğun inkiĢafı üçün də münbit təbii iqlim Ģəraiti mövcüddur , lakin indiyə 

qədər bu sahəyə lazımi diqqət yetirilməmiĢdir. Yaxın gələcəkdə yeni zeytun massivlərinin , planta-

siyalarının salınması və yerli tələbatın tam təmin edilməsi nəzərdə tutulmuĢdur. 
Tütünçülüklə bağlı tədbirlər mütəmadi olaraq həyata keçirilir. Gələcəkdə tütün ixracının artırıl-

ması nəzərdə tutulmuĢdur. 2016 – cı ildə respublikada 3500 ton quru tütün tədarük edilmiĢdir. 
Məqsəd birinci mərhələdə tütün istehsalını 3 dəfə artırmaqdır. Halbuki Sovet dövründə Azərbaycanda 

50– 60 

Min ton quru tütün tədarük olunurdu. Tütünçülük də valyuta gətirən sahə olduğu kimi gələcəkdə 
onun da istehsalına önəm verilməsi nəzərdə tutulmuĢdur. 

Nar , xurma bağlarının geniĢləndirilməsi sahəsində də əhəmmiyyətli addımlar atılır. 
Kənd təsərrüfatında ən gəlirli və valyuta gətirənsahələrdən biri də üzümçülük və Ģərabçılıqdır. 

Üzümçülüyün əvvəlki ənənəsinin bərpa edilməsi kənd təsərrüfatının qarĢısında duran mühüm 
vəzifələrdən biridir. Vaxtı ilə Azərbaycanda 2 – 2.5 milyon ton üzüm yığılırdı. Respublikamızda il 
ərzində 20 milyon butulka Ģərab istehsal olunur. Ġxrac aĢağı səviyyədədir. Sahibkarlar Azərbaycanda 

Ģərab ixracından vur – tut cəmi 2 – 3 milyon dollar gəlir əldə edirlər ki , bu da çox aĢağı rəqəmdir. 

Artıq Azərbaycan Ģərabının dünya bazarlarına çıxarılması üçün mühüm addımlar atılır , ölkəmiz 

müxtəlif beynəlxalq sərgilərdə iĢtirak edir və kontraktlar bağlanır. Doğrudur , ən müasir avadanlıqla 
təchiz edilən Ģərab zavodlarının istehsal gücü 100 milyon butulka Ģərab istehsalıdır. Lakin bu za-

vodların potensial gücündən səmərəli istifadə olunmur. Ona görə də bu sahədə kompleks tədbirlərin 

görülməsinə ehtiyac var.(9) 

Çayçılığın əvvəlki Ģöhrəti qayıtmaqdadır. Artıq yüzlərlə hektar çay plantasiyaları salınır , çay fab-

rikləri yeni texnologiyalarla zənginləĢir , çay ixracı tədricən qaydaya düĢür. 
Kənd təsərrüfatının kifayət qədər əmək tutumlu sahələrdən biri olan heyvandarlıqda da ciddi 

addımlar atılır. Heyvandarlığın inkiĢafı sahəsində yeni layihələr icra edilir. 

Müasir dövrdə kənd təsərrüfatı siyasətinin mühüm mərhələsi ―2014 - 2018 – ci illərdə 
Azərbaycan Respublikası regionların sosial – iqtisadi inkiĢafı üzrə Dövlət proqramı‖ oldu ki , bunun 

da məqsədi respublikada ərzaq təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsindən ibarət idi . (3) 

Son zamanlar ölkənin perspektiv inkiĢaf məqsədlərinin və istiqamətlərinin, onların reallaĢmasının 
təmin edilməsində , o cümlədən aqrar sferanın davamlı inkiĢaf etdirilməsində ―Milli iqtisadiyyat və 



588 

 

iqtisadiyyatın  əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin əsas istiqamətlər‖ dövlət sənədi təkan rolunu 

oynayır. ―Strateji yol xəritəsi‖ndə əsas strateji xəritələrdən biri kimi ―Azərbaycanda kən təsərrüfatı 
məhsulunun istehsalı və emalı üzrə strateji yol xəritəsi‖ də xüsusilə ayrıca qeyd edilmiĢdir. (4) 

Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi  aqrar sferanın prioritet məqsədlərindən bi-

ridir. Respublikada yeyinti məhsullarının normativ tənzimlənməsinin təmin edilməsi ( sanitariya 

normalarının və qaydalarının , eləcə də gigiyena normativlərinin iĢlənib hazırlanması və 
təsdiqlənməsi ) , risklərin təhlili , gigiyenik sertifikatlaĢma üzrə iĢlərin qanunla müəyyən edilmiĢ 
qaydada keçirilməsi , o cümlədən xürici ölkələrə ixrac olunun ərzaq məhsulları qismində sertifikatın 
verilməsi , eləcə də yeyinti məhsullarının istehlakçılarının hüquqlarının qorunması sferasında dövlət 
nəzarətinin həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyi agentliyi 

yaradılmıĢdır.(5) 
Ərzaq təhlükəsizliyinin tərkib hissələrindən biri kənd təsərrüfatı məhsulunun və yeyinti məhsul-

larının ölkənin özü tərəfindən istehsal edilməsidir . (7 , s. 409 ) Keçən əsrin 90-cı illərindən baĢlayar-
aq Azərbaycan kənd təsərrüfatında xeyli uğurlar qazanmıĢdır. Meyvə və tərəvəz istehsalı əhəmiyyətli 
dərəcədə artmıĢdır. Taxıl istehsalının artması respublikanın buğdanın idxaldan asılılığın azaldıl-
masına səbəb olmuĢdur. Taxıl istehsalı həmçinin ət , süd , yumurta istehsalının artması üçün baza ro-

lunu oynayır. 
Qeyd etmək lazımdır ki , 2016-cı ildə Azərbaycanın kənd təsərrüfatında dinamik inkiĢafı ilə 

əlamətdar olmuĢdur. Bunu prezident Ġ. Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin sosial – iqtisadi ink-

iĢafının yekunlarına və qarĢıda duran vəzifələrə aid iclasındakı giriĢ nitqində vurğulamıĢdır : ―Digər 
önəmli göstərici kənd təsərrüfatının inkiĢafıdır. Çünki hər bir ölkənin əsas inkiĢaf dinamikasını 
Ģərtləndirən sənaye və kənd təsərrüfatıdır. Kənd təsərrüfatında da görülmüĢ operativ tədbirlər 
nəticəsində inkiĢaf etmiĢ və kənd təsərrüfatı Azərbaycanda 2.6 faiz artmıĢdır . (6) 

Kənd  təsərrüfatının ümumi məhsulu son 10 ildə 1.5 dəfə , taxıl istehsalı 43.9 dəfə , kartof 

istehsalı 29.1 faiz , kartof istehsalı 29.1 faiz , meyvə və giləmeyvə 49.1 faiz , üzüm istehsalı isə 2.4 

dəfə artmıĢdır. (3) 
Bütövlükdə Azərbaycanda 2010-2016 – cı illərdə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun artım 

dinamikası aĢağıdakı cədvəldə göstərilmiĢdir. 
 

Cədvəl 1. 

Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu , faktiki qiymətlərlə (8) 

milyon manat 

 

Ġllər Cəmi 

O cümlədən 

Bitkiçilik məhsulları 
Heyvandarlıq 

məhsulları 
2010 3877.7 19992.2 1878.5 

2011 4525.2 2339.8 2185.4 

2012 4844.6 2458.2 2386.4 

2013 5244.6 2629.6 2615.0 

2014 5225.8 2449.4 2776.4 

2015 5635.3 2761.1 2784.2 

2016 5632.4 2577.2 3055.2 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi , 2010-2016 – cı illərdə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 1.45 
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dəfə , o cümlədən bitkiçilik məhsulları 1.29 dəfə , heyvandarlıq məhsulları isə 1.62 dəfə artmıĢdır. 
Ümumiyyətlə , 2016-cı ildə kənd təsərrüfatının strukturunda bitkiçilik məhsullarının payı – 45.8 

% , heyvandarlıq məhsullarının payı – 54.2 % təĢkil etmiĢdir. 
Azərbaycanda 2010-2016 – cı illərdə bitkiçilik məhsullarının növlər üzrə istehsalı Cədvəl 2 – də 

əks olunmuĢdur. 
Cədvəl 2. 

Bitkiçilik məhsullarının növlər üzrə istehsalı , bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə (8) 

1000 ton 

Illər 
Dənli və 

dənli 
paxlalılar 

Pambıq Tütün Kartof Tərəvəz 
Ərzaqlıq 
bostan 

bitkiləri 
2010 2000.5 38.2 3.2 953.7 1189.5 433.6 

2011 2458 66.4 3.6 938.5 1214.8 478.0 

2012 2802.2 57.0 4.3 968.5 1216.2 428.0 

2013 2955.3 45.2 3.5 992.8 1236.3 429.8 

2014 2383.3 41.0 2.9 819.8 1275.3 484.5 

2015 2999.4 35.2 3.5 839.8 1275.3 484.5 

2016 3065.1 89.4 3.6 902.4 1270.6 464.8 

 

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi , 2010-2016 – cı illərdə bitkiçilik məhsullarınınəksər hissəsində 
ayrı-ayrı məhsul növlərində artım baĢ vermiĢ , məsələn , dənli bitkilər və paxlalıların istehsalında – 

1.53 dəfə , pambıq istehsalında – 2.3 dəfə , tütün istehsalında – 1.12 dəfə , tərəvəz istehsalında – 1.06 

dəfə, ərzaqlıq bostan bitkiləri istehsalında – 1.07 dəfə artım , yalnız kartof istehsalında – 1.05 dəfə 
azalma qeydə alınmıĢdır. 

Azərbaycanda 2010-2016 – cı illər heyvandarlıq məhsullarının növlər üzrə istehsalı Cədvəl 3-də 
əks olunmuĢdur. 

 

Cədvəl 3. 

Heyvandarlıq məhsullarının növlər üzrə istehsalı (8) 

Ġllər Ət istehsalı, kəsilmiĢ 
Ģəkildə, min ton 

Süd istehsalı, 
min ton 

Yumurta istehsalı, 
milyon ədəd 

2010 245 1536 1179 

2011 255 1595 1011 

2012 276 1696 1227 

2013 287 1797 1402 

2014 291 1856 1563 

2015 299 1925 1553 

2016 302 2010 1610 

 

Cədvəl 3-dən göründüyü kimi kimi , 2010-2016 – cı illərdə heyvandarlıq məhsullarının bütün 
növləri üzrə , o cümlədən ət istehsalında – 1.23 dəfə , süd istehsalında – 1.3 dəfə , yumurta 

istehsalında isə - 1.36 dəfə artım baĢ vermiĢdir. 
Oxfam Beynəlxalq Humanitar təĢkilatının məlumatlarına görə Azərbaycanda ərzaqla özünü təmin 

etmənin səviyyəsi 78 faizdir . (10) 
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Bütövlükdə , Azərbaycanda kənd təsərrüfatı müəyyən problemlərə baxmayaraq dinamik inkiĢaf 
edir. Lakin eyni zamanda kənd təsərrüfatı ilə bağlı məsələlər xüsusi diqqət tələb edir. Təsadüfi deyil 
ki , bu sahədə və oradakı problemlər həmiĢə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ġ.Əliyevin də diqqət 
mərkəzindədir: ―... mən bu sahəyə bu gün də ümumiyyətlə çox böyük diqqət ayırıram. Çünki bu sahə 
həm məĢğulluqdur , həm inkiĢafdır , həm də ixracdır. Biz ixracı Ģaxələndirməliyik və ilk növbədə 
kənd təsərrüfatı məhsulları hesabına. Biz realistik olmalıylıq. Biz indi texnologiya ixrac edə bilmirik 

və edə bilmərik , vaxt lazımdır. Biz istədiyimiz səviyyədə maĢın, mexanizm ixrac edə bilmirik. Heç 
özümüzü də təmin edə bilmirik. Biz nəyi ixrac edə biliriksə , diqqətimizi o real sektora yönəltməliyik. 

Burada kənd təsərrüfatı , emal sahəsi , əlbəttə ki , ən böyük potensiala malikdir. Hesab edirəm ki , biz 

görüləcək tədbirlər sayəsində kənd təsərrüfatı məhsulları ixracını iki dəfə artıra bilərik. Bu , ölkəmizə 
daha çox valyuta , kənddə yaĢayanlara isə vəsait gətirəcəkdir. ‖ (6) 

Beləliklə , yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki , Azərbaycan müstəqillik illərində kənd 

təsərrüfatının inkiĢafında əhəmiyyətli tərəqqiyə nail olmuĢdur. Bu sahədə aparılan məqsədyönlü 
dövlət siyasəti əsas rol oynayır. Qeyd etmək lazımdır ki , Azərbaycan son illərdə əksər kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalında idxaldan asılılığını getdikcə azaldaraq , öz ərzaq təhlükəsizliyini 

xeyli möhkəmləndirmiĢdir. Bunu öz çıxıĢlarında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġ.Əliyev də 
vurğulamıĢdır. Bundan əlavə respublika rəhbərliyinin qarĢısında duran aqrar məsələlərdən biri kənd 

təsərrüfatında zəruri balansı tapmaqdan və onun məhsuldarlığını yüksəldərək , struktur problemlərini  

aradan qaldırmaqdan ibarətdir. QazanılmıĢ təcrübəni , dövlətin həyatında aqrar sektorun rolunun və 
əhəmiyyətinin hökümət tərəfindən dərk edilməsini və maliyyə resurslarının mövcüudluğunu nəzərə 
alaraq , bu sadə olmayan vəzifənin həlli Azərbaycanın tamamilə gücü müqabilindədir. 

 

                                                                ƏDƏBĠYYAT 

 

1. Azərbaycanbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin materialları. Bakı. 2015 

2. ĠFAD in Azerbaijan (   ) // URL. 21.02.2015.  

3. 2014-2018-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkiĢafı üzrə Dövlət Proqramı. 
Bakı. 2014. 

4. ― Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin əsas istiqamətləri 
‖. 16 mart , 2016-cı il. Azərbaycanbaycan Respublikası Prezidentinin 16 mart , 2016-cı il tarixili , 
1897 saylı Fərmanı . Bakı . 2016. 

5. ―Ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi sisteminin təkmilləĢdirilməsi üzrə əlavə tədbirlər haqqında ‖ 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2017-ci il tarixli Fərmanı. Bakı. 2017 

6. Prezident Ġlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin sosial-iqtisadi  inkiĢafının 
yekunlarına və qarĢıda duran vəzifələrə aid iclası. 10 yanvar , 2017-ci il. ―Azərbaycan‖ qəzeti. 11 

yanvar 2017-ci il. 

7. http://president.az/articles/23369 

8.  . .       :  -
     .  .   .  8 (88) ,  2015 

22.  407-413 

9. 9.www.stat.gov.az 

10.   .       -
 . (   )   "TREND‖ . URL : 04.03.2015 

  



591 

 

Ġqbal ĠBRAHĠMOV 

magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

PUL TƏDAVÜLÜNÜN TƏNZĠMLƏNMƏSĠNDƏ MƏRKƏZĠ BANKIN SĠYASƏTĠNĠN 
ƏSAS ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

 Mən bu məqaləmdə Mərkəzi Bankın pul tədavülunun tənzimlənməsinin əsas istiqamətlərini 
nəzərə çatdırdım.Bununla Mərkəzi Bank ölkədə pul nişanlarının sabitliyini,inflasiya səviyyəsini təmin 
edir. Mərkəzi Bank məqsədlərinə nail olmaq üzrə dövlətin valyuta siyasətini müəyyən edir və həyata 

keçirir. 
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MAĠN ACCOUNTS OF CENTRAL BANK,S  POLICY  IN REGULATION  
OF CASH PROFIT 

 

 In this article, I took into consideration the main directions of the central banks  regulation of 

monetary circulation, with which the Central Bank ensures stability and inflation in the country. The 

Central Bank defines and implements the state,s monetary policy to achieve its goals. 

Key words: monetar policy, currency policy, license, exchange policy 

 

 

  

,    

 

     

     

 

            
  ,       

   .        -
    . 

 :  , -  , , -
  . 

  

SSRĠ dağıldıqdan sonra Azərbaycan tam hüquqlu bir dövlət kimi dünya iqtisadiyyatına daxil 
oldu. Bu zaman dövlətin qarĢısında duran ən əsas məsələlərdən biri də milli təsərüfatın idarə edilməsi 
idi. Ümumiyyətlə, keçid dövrü ölkələrində iqtisadiyyatın inkiĢafı iqtisadiyyatı tənzimləmə 
metodlarından birbaĢa asılıdır. Bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə bu məqsədə əsasən pul-kredit siyasətinin 
köməyilə çatılır. Çünki, keçid dövrü ölkələrinin ən aktual problemi inflyasiyadır. Pul-kredit siyasəti 
də inflyasiyanın tənzimlənməsinin ideal metodudur. Ona görə də belə demək olar ki, pul-kredit 

siyasətinin keçirilməsi ölkəni iqtisadi böhrandan çıxmağa kömək edir. ĠEÖ-lərdə pul-kredit siyasəti 
daha aktiv formada tətbiq olunur. Tarixi olaraq bu siyasət iqtisadiyyatı idarə etmək üçün istifadə 
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olunan ilk metodlardan biridir. Pul kredit sistemini öyrənməmiĢdən əvvəl pulun yaranmasina 
baxaq.Ġctimai əmək bölgüsünün yaranması pulun da yaranmasını zəruri etdi. Demək olar ki, ele o 
vaxtdan pul iqtisadiyyatın ən önəmli amilinə çevrildi. Ölkəndə hansı iqtisadi sistemin mövcud 
olmasından asılı olmayaraq, iqtisadiyyatın idarə edilməsi pul amilini nəzərə almadan qeyri-mümkün 
olmuĢdur. Bazar iqtisadiyyatının idarə olunmasında isə pul bilavasitə iĢtirak edir. Lakin iqtisadiyyatı 
tənzimləmə metodlarından asılı olaraq, iqtisadiyyatın idarə edilməsində pul bəzən birbaĢa, bəzən də 
dolayı yolla iĢtirak edir. [1, s.147-152] 

Pul-kredit siyasəti iqtisadi siyasətin yeganə aləti deyil. Ancaq bazar iqtisadiyyatında bu siyasətin 
fəaliyyəti çox böyük məsuliyyət daĢıyır. Pul-kredit siyasəti istənilən iqtisadi sistemin əsas hissəsi 
sayılır. Pul-kredit siyasəti dedikdə istehsal prosesləri və konyukturanın idarəedilməsi məqsədilə 
monetar hakimiyyət tərəfindən pul-kredit sferasında yürüdülən siyasət baĢa düĢülür. [2] 

Hər bir bazar iqtisadiyyatına doğru irəlliləyən ölkə kimi Azərbaycanda da pul-kredit siyasətini 
səmərəli həyata keçirmək prioritet məsələlərdən biridir. Bu siyasəti Azərbaycan respublikasının 
mərkəzi bankı olan Mərkəzi Bank həyata keçirir.Ölkədə pul-kredit siyasəti ―Mərkəzi bank haqqında‖ 
Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə tənzimlənir. Bu qanun 10 dekabr 2004-cü ildə Azərbaycan 
respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev tərəfindən imzalanmıĢdır. [3] 

1. Mərkəzi Bank qarĢıdakı il üçün dövlətin pul siyasətinin əsas istiqamətlərini oktyabr 
ayının 1-dən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinə təqdim edir və dekabr 
ayının 31-dək kütləvi informasiya vasitələrində ictimaiyyətə açıqlayır. 

2. Pul siyasətinin əsas istiqamətlərini açıqlayarkən Mərkəzi Bank cari ildə həyata 
keçirilən pul siyasətinin yekunlarını, habelə qarĢıdakı il üçün müəyyən etdiyi pul siyasətinin 
məqsəd və vəzifələrini, Mərkəzi Bankdan asılı olan və asılı olmayan amilləri də əks 
etdirməklə onların həyata keçirilməsi yollarını göstərir. 

Pul-kredit siyasətini həyata keçirtmək üçün pul-kredit siyasətinin alətlərindən istifadə olunur. Bu 
alətlər müxtəlif ölkələr üçün müxtəlif sayda ola bilər. Bu alətləri Azərbaycan Respublikası timsalında 
izah edək. Bu alətlər Mərkəzi Bankı haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının qanununun 29-cu 

maddəsində göstərilmiĢdir. [3] 
Pul tədavülünün tənzimlənməsi məqsədilə onun öyrənilməsinə yönəldilən pul kütləsinin həcmini 

və strukturunu əks etdirən göstəricilərdən istisadə olunur. Bu göstəricilər pul aqreqatları adlanır. 
Məcmu pul kütləsi pul kütləsi aqreqatlarından ibarətdir. ĠEÖ-lərdə isə pul aqreqatları aĢağıdakı kimi 
təsniatlaĢdırılır: 

 M1= tədavüldəki nəğd pullar və cari bank hesablarındakı vəsaitlər. 
 M2=M1+ kommersiya banklarının 4 ilə qədər olan əmanətləri 
 M3=M2+ixtisaslaĢdırılmıĢ kredit idarələrinin əmanətləri 
 M4=M3+iri kommersiya banklarının depozit sertifikatları. 

Azərbaycanda isə pul kütləsi aqreqatları aĢağıdakı kimi təsnifləĢdirilir: 
 M0= bank sistemindən kənar nağd pul, yəni dövriyyədə olan nəğd pul; 
 M1=M0+ kommersiya banklarında əhalinin və müəssisələrin depozitləri, yəni; 

M0+tələbolunanadək əmanət və depozitlər 
 M2=M1+ əmanət banklarında müddətli əmanətlər; 
 M3=M2+ bankların depozit sertifikatları; dövlət istiqraz vərəqələri, xarici valyuta ilə 

depozitlər. 
Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin əsas məqsədi öz səlahiyyətləri daxilində qiymətlərin sabitliyininin 

təmin edilməsidir. Bununla yanaĢı, Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin məqsədi, həmçinin bank və ödəniĢ 
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sistemlərinin sabitliyini və inkiĢafını təmin etməkdir. Mənfəət götürmək Mərkəzi Bankın əsas 

məqsədi deyildir. Mərkəzi Bank məqsədlərinə nail olmaq olmaq üçün aĢağıdakı funksiyaları həyata 

keçirir: 
1. dövlətin pul və valyuta siyasətini müəyyən edir və həyata keçirir; 
2. nağd pul dövriyyəsini təĢkil edir, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu 

maddəsinin II hissəsinə və bu Qanuna müvafiq olaraq, pul niĢanlarının tədavülə buraxılmasını 
və tədavüldən çıxarılmasını həyata keçirir; 

3. manatın xarici valyutalara nisbətdə rəsmi məzənnəsini mütəmadi müəyyən edir və elan 

edir; 

4. qanunvericiliyə uyğun olaraq valyuta tənzimini və nəzarətini həyata keçirir; 
5. sərəncamında olan beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarını saxlayır və idarə edir; 

6. qanunvericiliyə uyğun olaraq hesabat tədiyə balansını tərtib edir və ölkənin proqnoz 

tədiyə balansının hazırlanmasında iĢtirak edir, 
7. «Banklar haqqında» və «Poçt haqqında» Azərbaycan Respublikası qanunlarına, bu 

Qanuna və onlara müvafiq qəbul etdiyi normativ xarakterli aktlara uyğun olaraq bank 
fəaliyyətini lisenziyalaĢdırır və tənzimləyir, qanunla müəyyən edilmiĢ qaydada bank 
fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir; [4] [5] 

8. ödəniĢ sistemlərinin fəaliyyətini təĢkil edir, əlaqələndirir, tənzimləyir və onların 
üzərində nəzarəti qanuna uyğun olaraq həyata keçirir; 

9. bu Qanunla və digər qanunlarla nəzərdə tutulmuĢ baĢqa funksiyaları həyata keçirir. 
Mərkəzi Bank məqsədlərinə nail olmaq - dövlətin pul və valyuta siyasətini müəyyən edir və 

həyata keçirir. Mərkəzi Bank qarĢıdakı il üçün dövlətin pul siyasətinin əsas istiqamətlərini oktyabr 

ayının 1-dən gec olmayaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinə təqdim edir və dekabr ayının 31-

dək kütləvi informasiya vasitələrində ictimaiyyətə açıqlayır. Pul siyasətinin əsas istiqamətlərini 

açıqlayarkən, Mərkəzi Bank cari ildə həyata keçirilən pul siyasətinin yekunlarını, habelə qarĢıdakı il 
üçün müəyyən etdiyi pul siyasətinin məqsəd və vəzifələrini, Mərkəzi Bankdan asılı olan və asılı 
olmayan amilləri də əks etdirməklə onların həyata keçirilməsi yollarını göstərir. Azərbaycan Mərkəzi 

Bankı Pul siyasətini aĢağıdakı alətlər vasitəsilə həyata keçirilir: 
1. açıq bazarda əməliyyatların aparılması; 
2. faiz dərəcələrinin müəyyənləĢdirilməsi; 

3. kredit təĢkilatları üçün məcburi ehtiyatların müəyyənləĢdirilməsi; 

4. kredit təĢkilatlarının yenidən maliyyələĢdirilməsi; 

5. depozit əməliyyatlarının aparılması; 
6. bank əməliyyatlarının məhdudlaĢdırılması; 
7. beynəlxalq təcrübədə qəbul edilmiĢ pul siyasətinin digər alətləri. 

Mərkəzi Bank məqsədlərinə nail olmaq üzrə dövlətin valyuta siyasətini müəyyən edir və həyata 

keçirir. Valyuta siyasəti – dünya iqtisadi inteqrasiya prosesləri kontekstində iqtisadiyyatın daxili və 
xarici dinamik müvazinətini (tarazlığını) təmin etmək, beynəlxalq ödəmələri müəyyən sistem 

daxilində yerinə yetirmək və tədiyyə balansını tənzimləmək məqsədi ilə ölkənin cari və strateji 

məqsədlərinə uyğun olaraq monetar orqanların həyata keçirdiyi tədbirlərin məcmuəsidir. Valyuta 

siyasəti – ölkə daxili və xarici iqtisadi problemlərinin həllinə yönəlik, valyuta tənzimlənməsi və 
nəzarəti, valyuta bazarı, qızıl-valyuta ehtiyatlarından səmərəli istifadə, beynəlxalq maliyyə 
təĢkilatlarında iĢtirak məsələsinə aydınlıq, valyutanın dönərliyi, ölkədaxili və ölkəxarici valyuta 

problemlərini sistemli formada təhlili kimi ümdə məsələləri özündə birləĢdirir. Valyuta siyasətinin 

istiqamət və formaları ölkənin valyuta-iqtisadi vəziyyəti və dünya iqtisadiyyatı sferasında gedən 
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dəyiĢikliklərə bağlı olaraq tarazlanır. Valyuta siyasətinin sağlam və səmərəli tətbiqi ölkənin iqtisadi 

təhlükəsizliyinin əsas təminatıdır. Valyuta siyasətinin istiqamətləri : iqtisadiyyatda dollarlaĢmanın 
qarĢısını almaq; valyuta nəzarəti; valyuta bazarının optimal strukturu və qızıl-valyuta ehtiyatları 
diversifikasiyası; xarici borcun idarə olunması; valyuta rezervlərinin yığımı; daxili investisiya 
ehtiyacının qarĢılamaq məqsədi ilə xarici investisiyanın cəlbi; Kapitalın çıxıĢına məhdudiyyət; xarici 

rəqabətə qarĢı yerli istehsalçıların müdafiəsi (idxal əvəzliyici istehsalın stimullaĢdırma siyasəti); 
valyuta böhranına qarĢı alınacaq tədbirlər; valyuta məzənnə tarazlığının təminatı; tədiyyə balansının 
tarazlığı; ixracatçılara yönəlik stimullaĢdırma siyasəti; çirkli pulların yuyulmasına qarĢı mübarizə; 
deviz siyasəti (valyuta müdaxiləsi) və diskont siayasəti. 

Valyuta siyasətini həyata keçirilmə sırasında onun valyuta bazarının fəaliyyətinə təsir göstərən 

iqtisadi parametrlərin qarĢılıqlı əlaqəsinin monitorini aparılması vacibdir: valyuta məzənnə; qızıl-
valyuta ehtiyatları; tədiyyə balansı saldosu; daxili pul tədavülünün həcmi və dollarlaĢma dərəcəsi; 

valyuta liberallaĢma dərəcəsi. 

Valyuta siyasəti xarici valyutaya olan tələb və təklif əsasında realizə olunur. Valyuta tələb və 
təklifə təsir tədbirlərini bir neçə qrup kateqoriyasına bölmək olar: 

1. Maliyyə (Mərkəzi bankın emissiya siyasəti, o cümlədən MB valyuta bazarında iĢtirakı; 
büdcənin icrası ilə əlaqədar hökumətin fəaliyyəti, qeyri-rezidentlərə açılan kredit xətti, büdcə 
hesablarında qalıqların tənzimlənməsi və s.); 

2. iqtisadi (ölkənin ixracat potensiyalının inkiĢafı və ya idxalı əvəzedici sahələrin 

inkiĢafı); 
3. inzibati (valyuta nəzarət və tənzimlənməsi konteksində birbaĢa (kvota) və dolaylı 

(gömrük məhdiyyəti); 
4. sosial-psixoloji (dövlətin informasiya-məlumat xarakterli fəaliyyəti, iqtisadi vahidlərin 

valyuta sferasında gedən hadisələrə yönəlik aydınlıq gətirmə siyasəti). 
Valyuta siyasətinin həyata keçirlmiĢ nəticələrinin tam iqtisadi-statistik görüntüsünü ölkənin cari 

tədiyyə balansında görmək olar. 

Mərkəzi Bank nağd pul dövriyyəsini təĢkil edir, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya- sının 19-

cu maddəsinin II hissəsinə və pul niĢanlarının tədavülə buraxılmasını və tədavüldən çıxarılmasını 
həyata keçirir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 19-cu maddəsinin I hissəsinə müvafiq 
olaraq Azərbaycan Respublikasının pul vahidi manatdır. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
19-cu maddəsinin III hissəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisində manatdan 

baĢqa pul vahidlərinin ödəniĢ vasitəsi kimi iĢlədilməsi qada- ğandır. Mərkəzi Bankın buraxdığı pul 
niĢanları, o cümlədən yubiley və xatirə pul niĢanları Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində 
nominal dəyərləri ilə hər növ ödəniĢlərin həyata keçirilməsi, hesablara daxil edilməsi və pul 

köçürmələri zamanı hökmən qəbul edilməlidir. Manatla qızıl və ya digər qiymətli metallar arasında 
rəsmi nisbət müəyyən edilmir. Tədavülə buraxılmıĢ pul niĢanları Mərkəzi Bankın borc öhdəliyidir və 
onun bütün aktivləri ilə təmin edilir. [6] 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində nağd pul tədavülünün təĢkili üçün Mərkəzi Bank 

aĢağıdakıları həyata keçirir: pul niĢanlarına olan tələbatı müəyyənləĢdirir; pul niĢanlarının istehsalını 
təĢkil edir və ya hazırlanmasına sifariĢ verir, onların daĢınmasını və saxlanmasını təmin edir; pul 

niĢanlarının ehtiyatlarını yaradır və həmin ehtiyatlara sərəncam verir; Mərkəzi Bank və kredit 

təĢkilatları tərəfindən nağd pulun saxlanması və inkassasiyası qaydalarını müəyyən edir; Mərkəzi 

Bank və kredit təĢkilatlarında kassa əməliyyatlarının aparılması qaydalarını müəyyənləĢdirir; tədavülə 
yararsız olan pul niĢanlarının əlamətlərini və onların dəyiĢdirilməsi qaydalarını müəyyən edir. 

Yeni nümunəli pul niĢanlarının tədavülə buraxılması haqqında qərarı Mərkəzi Bankın Ġdarə 
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Heyəti qəbul edir. Mərkəzi Bankın tədavülə buraxdığı pulların nominallarını, ölçüsünü, tərtibatını, 
mühafizə elementlərini, habelə digər bədii və texniki xüsusiyyətlərini müəyyən edir. Mərkəzi Bankı 
müəyyən etdiyi qaydada və qiymətlərlə buraxdığı yubiley və xatirə pul niĢanlarının satıĢını təĢkil 
edir. Mərkəzi Bankı qiymətlər miq¬yasının dəyiĢdirilməsi (denomnasiya) ilə əlaqədar yeni pul 

niĢanlarının tədavülə buraxılması haqqında qərarı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaĢdırmaqla 
qəbul edir. Denominasiya halları istisna olmaqla, Mərkəzi Bankı tədavüldə olan kağız və metal pulun 

yeni nümunəli pul niĢanlarına dəyiĢdirilməsi haqqında qərar qəbul edir. Mərkəzi Bankı tədavüldə 
olan pul niĢanlarının dəyiĢdirilməsi haqqında qərarını, habelə yeni pul niĢanlarının təsvirini və 
pulların dəyiĢdirilməsi qaydaları haqqında məlumatı kütləvi informasiya vasitələrində dərc etdirir. 

Yeni pul niĢanlarının tədavülə buraxılması ilə əlaqədar pulların dəyidirilməsi zamanı dəyiĢdirilmənin 

məbləğləri, yaxud subyektləri üzrə hər hansı məhdudiyyətə yol verilmir. DəyiĢdirilməli olan pul 

niĢanları Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi müddətdə, lakin bir ildən az olmamaq Ģərti ilə qanuni 

ödəniĢ vasitəsi sayılır. Həmin müddətdən sonra pul niĢanları Mərkəzi Bankı tərəfindən müddətsiz 

olaraq dəyiĢdirilir. 
Mərkəzi Bankı manatın xarici valyutalara nisbətdə rəsmi məzənnəsini mütəmadi müəyyən edir və 

elan edir..Valyuta bazarında məzənnənin 2 funksiyası var: daxili iqtisadi Ģərtləri və xarici iqtisadi 

Ģərtləri dəyərləndirək, ikisi arasında tarazlığı qurmaqdır və valyuta məzənnəsi də qiymət qəbul 

edildiyinə görə, o zaman valyuta təklif və tələbini gerçək səviyyə tarazlığında tutmaq gərəkdir. 

Beləlikə məzənnə daxili qiymətlə xarici qiymət arasında əlaqəni yaradan yeganə vasitədir və ən 

önəmli makroiqtisadi göstəricilərindən biridir. 

Məzənnə valyuta isytehsal edən sektorlarla valyuta isteklak edən sektor arasında tarazlığı qoruyur 
və beləliklə eyni qayda ilə ixrac sektorı və idxal sektorları arasında stimullaĢdırma və qorumaçılıq 
siyasəti həyata keçirir. 

Məzənnə siyasəti – ölkənin ixracat potensiyalına və investiya mühitinə təsir edən ən önəmli 

formalaĢdırma tədbirlər məcmusudur (məs: tədiyyə balansının tənzimlənməsi, ölkənin qızıl- valyuta 

ehtiyatları). Valyuta məzənnəsinə təsir edən amillər: daxili və xarici qiymət səviyyəsi (SGP 

nəzəriyyəsi);xarici ticarət balansına aid statistik göstəricilər;beynəlxalq kapital hərəkətində 
dəyiĢikliklər (məs. ölkə daxilində faiz dərəcələrinin artımı: öz növbəsində milli pul vahidinin dəyərini 

artırır); tədiyyə balansının ayrı-ayrı maddələrində dəyiĢiklik (ixracat artımı, milli valyutanın 
güclənməsinə, bu isə öz növbəsində ölkənin beynəlxalq aləmdə rəqabət qabiliyyətliyinə mənfi təsir 

göstərir). dövlət budcəsinə aid göstərijilər; xarici borc və faiz ödəmələri; dövlət budcəsinə aid 

göstəricilər, xarici borc və faiz ödəmələri; pul miqdarındakı dəyiĢmələr; Mərkəzi bankın qızıl-valyuta 

ehtiyatlarının həcmi; beynəlxalq qurumların ölkə iqtisa- diyyatına bağlı dəyərləndirmə notları və s. 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı manatın sabitliyini təmin etmək məqsədi ilə xarici 

valyutanın alqı-satqısı üzrə əməliyyatlar aparmaqla valyuta bazarına müdaxilə edə və satıĢ 
məzənnəsinin alıĢ məzənnəsindən kənarlaĢmasına hədd qoya bilər. 

Mərkəzi Bank dövlətin pul siyasətinin həyata keçirilməsi, ölkənin beynəlxalq öhdəlikləri üzrə 
hesablaĢmaların vaxtında aparılması üçün beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarını Ġdarə Heyətinin 

müəyyən etdiyi strategiya çərçivəsində saxlayır və idarə edir.Mərkəzi Bank Ġdarə Heyətinin müəyyən 

etdiyi strategiya və qaydalar çərçivəsində aĢağıdakı aktivlərdən ibarət beynəlxalq qızıl-valyuta 

ehtiyatlarını saxlayır və idarə edir: qızıl, digər qiymətli metallar və qiymətli daĢlar; kağız və metal pul 

formasında sərbəst dönərli xarici valyuta; xarici dövlətlərin mərkəzi banklarının və ya digər maliyyə 

idarələrinin hesablarında Mərkəzi Bankın sərbəst dönərli xarici valyutada saxladığı vəsaitlər; 
Beynəlxalq Valyuta Fondunun xüsusi borcalma hüquqları və Beynəlxalq Valyuta Fondunda ehtiyat 

mövqeyi; xarici dövlətlərin, mərkəzi bankların və ya beynəlxalq maliyyə təĢkilatlarının buraxdığı, 
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yaxud təminat verdiyi qiymətli borc kağızları; beynəlxalq aləmdə qəbul olunmuĢ digər ehtiyat 

aktivləri. 
Mərkəzi Bank beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsində bu sahədə ixtisaslaĢmıĢ 

maliyyə təsisatlarının xidmətlərindən Ġdarə Heyətinin müəyyən etdiyi strategiya çərçivəsində istifadə 
edə bilər. Beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatları dövlətin pul siyasətinin həyata keçirilməsi, ölkənin 

beynəlxalq öhdəlikləri üzrə hesablaĢmaların vaxtında aparılması üçün Mərkəzi Bankın mülahizəsinə 
görə təhlükəli səviyyəyədək azaldıqda və ya azalması qorxusu olduqda, Mərkəzi Bank müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanına ehtiyatların belə azalmasına gətirib çıxarmıĢ və ya gətirib çıxara biləcək 

səbəbləri qabaqcadan göstərməklə, beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatı mövqeyi haqqında hesabat və 
əsaslandırılmıĢ təkliflər təqdim edir. Mərkəzi Bank beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarının ümumi 
miqdarı barədə rübdə bir dəfədən az olmayaraq, kütləvi informasiya vasitələrində məlumat dərc 

etdirir. [7] [8] 

Mərkəzi Bank qanunvericiliyə uyğun olaraq hesabat tədiyə balansını (Ölkənin tədiyə balansı 
baĢqa ölkələrdən daxil olan pulun ümumi məbləği ilə digər ölkələrə ödənilən pulların məbləği 
arasındakı nisbətdir) tərtib edir və ölkənin proqnoz tədiyə balansının hazırlanmasında iĢtirak edir. [9] 
Tədiyə balansı ölkə rezidentlərinin müəyyən dövr ərzində qeyri-rezidentlərlə apardığı iqtisadi 

əməliyyatların məcmusunu əks etdirən statistik hesabat sistemidir. Ġnstitusional vahidin rezident- lik 

statusu onun hər hansı bir ölkənin iqtisadi ərazisini öz iqtisadi maraqlarının mərkəzi seçməsi və bu 

əraziyə sıx bağlılığı ilə müəyyən edilir. Tədiyə balansı ikili yazılıĢ prinsipi əsasında tərtib olunur. Bu 

zaman hər hansı əməliyyat eyni dəyər ifadəsi olan iki əks iĢarəli yazı ilə qeyd olunur. Bu yazılardan 
biri «müsbət» iĢarəsi ilə kredit bölməsində, digəri isə «mənfi» iĢarəsi ilə debet bölməsində əks 

olunmaqla hər bir mübadilənin mədaxil və məxaric tərəflərini göstərir. Malların və xidmətlərin ixracı, 
əldə olunmuĢ gəlirlər və transfertlər, aktivlərdə azalma və öhdəliklərdə (passivlərdə) artma kredit 

yazılıĢı vasitəsi ilə balansda əks olunur. Malların və xidmətlərin idxalı, ödənilmiĢ gəlirlər və 
köçürülmüĢ transfertlər, aktivlərdə artma və öhdəliklərdə azalma debet yazılıĢı vasitəsi ilə balansa 

daxil edilir. Tədiyə balansının hesablarındakı yazıların çoxu tərəflər arasında iqtisadi qiymətlilər 
mübadiləsi gedən əməliyyatları əks etdirir: belə iqtisadi qiymətlilərə real resurslar (mallar, xidmətlər, 
gəlirlər, pul yardımları) və maliyyə resursları (aktivlər və öhdəliklər) aiddir. Bu prinsip əsasında 
tədiyə balansı 4 hissəyə bölünə bilər: - Cari əməliyyatlar hesabı – buraya ölkənin xarici ticarəti (idxal-

ixrac), əldə edilmiĢ və göstərilmiĢ xidmətlər, əldə edilmiĢ və ödənilmiĢ faktor gəlirlər (əmək haqqı, 
dividend, faiz, renta və digər bu tip ödəniĢlər) və cari transfertlər (pul baratları, humanitar yardımlar, 

qrantlar və s.) aiddir. Kapitalın və maliyyənin hərəkəti hesabı – Kapital hesabı əsasən ölkənin qalan 

dünya ilə istehsal edilməmiĢ qeyri-maliyyə aktivlər üzrə əməliyyatlarını (məsələn, ölkədə xarici 

səfirliyə satılmıĢ torpaq sahəsi), həmçinin kapital yönümlü digər transfertləri (məsələn, avadanlıq 
formasında edilmiĢ humanitar yardım), Maliyyə hesabı isə müxtəlif növ sərmayə axınlarını, yaranmıĢ 
maliyyə öhdəliklərini və tələblərini ifadə edir (birbaĢa və portfel investisiyalar, kreditlər, depozitlər 
və digər). - Ehtiyat aktivlər – bu maddə Cari əməliyyatlar, Kapital və maliyyənin hərəkəti hesabında 
baĢ vermiĢ əməliyyatların nəticəsi olaraq ölkənin valyuta ehtiyatlarının artıb/azalmasını ifadə edir. 

Məsələn, əgər Cari əməliyyatlar balansının kəsirini maliyyələĢdirmək üçün xaricdən kredit cəlb 

etmək mümkün deyilsə, bu kəsir Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları hesabına valyuta bazarına 
müdaxilə etməklə örtülür. Yuxarıda qeyd olunmuĢ mühasibatlıq yazılıĢı qaydalarına əsasən kredit 

tərəfi ―müsbət‖ iĢarə ilə aktivin azalmasını, debet tərəfi isə ―mənfi‖ iĢarə ilə aktivin artmasını ifadə 
edir. BalanslaĢdırıcı maddələr – Konseptual baxımından hər bir əməliyyatın kredit və debet tərəfi 
olduğundan, balansın yekununda ikili yazılıĢ qaydası üzrə məcmu kredit əməliyyatlarının yekun 
həcmi məcmu debet əməliyyatlarının yekun həcminə bərabər olmalıdır. Praktikada isə heç bir ölkənin 
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tədiyə balansının tərtibatında buna nail olmaq mümkün deyildir. Xüsusilə ölkənin xarici iqtisadi 

əlaqələrinin sürətlə geniĢlənməsi Ģəraitində bir sıra əməliyyatların dəqiq qeydiyyatını aparmaq daha 
da çətin olur (informasiyanın tam olmaması, informasiya mənbələri arasında vaxt intervalı, 
qiymətləndirmələrdə kənarlaĢmalar və s.). Əksər hallarda bir əməliyyatın kredit və debet tərəflərini 

qeyd etmək üçün müxtəlif informasiya mənbələrindən istifadə olunur. Bu mənbələrin biri və ya bir 

neçəsi natamam olduqda kredit və debet tərəfləri bir birinə bərabər olmur və nəticədə müəyyən fərq 

yaranır. Bu fərqlər cəmi yekunda balanslaĢdırıcı maddələr rolunu oynayır. [10] 
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 Mərkəzi Bank  kommersiya banklarına nəzarət edir. Kommersiya bankları Mərkəzi bankın 
cəmiyyətə açılan qollarıdı. Mərkəzi Bankın kommersiya bankları ilə qarşılıqlı fəaliyyəti üçün özünə 
məxsus iqtisadi siyasəti vardır. 
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INCREASE OF COMMERCIAL BANK,S CENTRAL BANK-CURRENT CONTACTS 

 

 The Central Bank controls commercial banks. Commercial banks were the branches of the 

Central Bank. The Central Bank has its own economic policies for interacting with commercial 

banks. 
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Bazar münasibətləri Ģəraitində bankların fəaliyyətinin inkiĢaf etdirilməsi və təkmilləĢdirilməsi 

problemlərinin öyrənilməsi həmiĢə aktualdır. Yeni iqtisadi Ģəraitin tələblərinə müvafiq olaraq, 
aparılan iqtisadi islahatlar bank fəaliyyətinin daha da təkmilləĢdirilməsini, onların yeni prinsiplər 
əsasında qurulmasını tələb edir. Aparılan islahatlar bank sisteminin sabitliyinin və dinamik 

inkiĢafının təmin edilməsi üçün əlveriĢli Ģərait yaradır. Bankların səmərəli fəaliyyəti bank sisteminin 

sabitliyi üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Məhz buna görə də, bazar münasibətləri Ģəraitində 
bankların fəaliyyətinin təkmilləĢdirilməsi iqtisad elminin mərkəzi problemlərindən biri olub, onun 

nəzəri-metodoloji və praktiki aspektlərini müəyyən edən fundamental elmi tədqiqatların sistemli 
Ģəkildə aparılmasını zəruri edir. [1, s.7-12] 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra bank fəaliyyətinin təkmilləĢdirilməsi həmiĢə diqqət 
mərkəzində olmuĢdur. Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın sabit və sürətli inkiĢafı bank 
sisteminin formalaĢması, xüsusilə də kommersiya banklarının səmərəli fəaliyyət göstərməsi ilə sıx 
bağlıdır. Bankların ölkə iqtisadiyyatının mühüm özəklərindən biri olması, fəaliyyət çərçivəsinə görə 
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kütləviliyi, onun iĢinin lisenziyalaĢdırılması, təkmilləĢdirilməsi və buna nəzarət edilməsi məsələləri 
dövlətin əsas funksiyalarından biridir. 

 Hər bir ölkənin özünəməxsus xüsusiyyətləri olduğu üçün tənzimlənmə metodları da müxtəlif 
olur. Ümumiyyətlə, hal-hazırda dünya miqyasında bank iĢi getdikcə dövlətin müdaxi ləsindən azad 

olur. Bu isə ilk növbədə beynəlxalq maliyyə bazarlarında müxtəlif aparıcı transmilli bankların 
rəqabəti ilə əlaqədardır. [2] 

 Bank sisteminin fəaliyyət mühitinin formalaĢması dövlətin makroiqtisadi siyasəti, hansı 
iqtisadi nəzəriyyənin və strategiyanın aparıcı olmasından asılıdır. Məsələn, əsasını ucuz pul siyasəti 
təĢkil edən Keyns modelində bankların kredit imkanları artır, iqtisadiyyata resurs axını güclənir, eyni 

zamanda, inflyasiya meylləri artmıĢ olur. Banklar iqtisadiyyata pul ötürən körpü kimi xidmət və 
əməliyyatlardan, senyoraj kimi isə inflyasiyadan faydalana bilərlər. Monetarist modelin dominant 

olmasına baxmayaraq, bu zaman sərt pul-kredit siyasəti banklara da toxunaraq, resurs əldə etməsi 

imkanlarını məhdudlaĢdıracaq, eyni zamanda sabit valyuta məzənnəsi uzunmüddətli layihələrin 

səmərəlilik səviyysini və proqnozlaĢdırılmasını asanlaĢdıracaqdır. [3] 
 Praktiki olaraq uğurla inkiĢaf edən bütün ölkələrdə milli bank sistemi üçün təsisat bazası 

yaradıcı rol oynayaraq, onun əmanətlərinin investisiyalara transformasiyasını Ģərtləndirən dövlət 
inkiĢaf institutları fəaliyyət göstərir. Bir qayda olaraq bu təsisatlara daxili əmanətləri istehsal 

investisiyalarına səmtləndirən dövlət inkiĢaf bankları, ixracın kreditləĢdirilməsi və iqtisadiyyatın 
rəqabət qabiliyyətini artıran idxal-ixrac bankları, əhali investisiyalarını mənzil tikintisinə yönəldən 

dövlət maliyyə infrast rukturları və ssuda-əmanət bankları, müxtəlif sahə investisiya korporasiyaları, 
riskli innovasiya layihələrinin maliyyələĢməsi fondları aiddir. 

 Ġqtisadiyyatın real sektoru ilə bank sisteminin daha fəal qarĢılıqlı əlaqədə olması üçün 
uzunmüddətli resurs bazasının yaradılması tələb olunur. Bununla əlaqədar bank sisteminin strateji 

vəzifələrdən biri əhalinin əmanətlərinin cəlb olunması üzrə iĢin fəal aparılmasıdır. Çünki əhalinin 

əmanətlərinin banklara cəlb olunmasını aĢağıdakılar Ģərtləndirir: 

– maliyyə vasitəçilərinə həm əhalinin, həm də iqtisadi subyektlərin inamının artması; 
– real faiz dərəcəsinin dəyiĢməsi; – əhalinin real gəlirlərinin getdikdə artması. Bankların cəlb 

etdikləri resurslarda əhalinin əmanətlərinin xüsusi çəkisinin aĢağı səviyyədə olması, bank sisteminin 
inkiĢafını xarakterizə edən əsas göstəricilərdən biridir. . Belə ki, məhz bu göstərici pul 

multiplikatoruna da öz təsirini göstərir. 
 Pul multiplikatoru, yəni bankların pul kütləsinin yaradılmasında rolunun göstəricisi aĢağıdakı 

nisbətlə müəyyən edilir: 

nağd m=Ms Mb = nağd pul pul + bank + depozitlər 

əməliyyatları = nağd pul / depozitlər + depozitlər / depozitlər 

nağd pul / depozitlər + bank əməliyyatları / depozitlər = (q (q + + 1) 2) 

 Burada, M – pul multiplikatoru Mb – pul bazası (ehtiyat pullar) Ms – pul kütləsi Mb aqreqatı 
banklardan kənarda nağd pul və kommersiya banklarının ehtiyatlarını əhatə edir. Kommersiya 

banklarının ehtiyatlarına isə onların kassalarında olan nağd pul və mərkəzi bankdakı hesablarında 
yerləĢdirilmiĢ vəsaitlər daxildir. Mərkəzi bankdakı hesabda olan vəsaitin bir hissəsini məcburi 

ehtiyatlar (müxbir hesablarında olan vəsait), digərini isə izafi ehtiyatlar təĢkil edir. Qeyd edək ki, Mb-

in göstərilən strukturu mərkəzi bankın passivlərini əks etdirir. Mərkəzi bankın aktivləri nöqtəyi- 

nəzərdən isə Mb-yə xalis xarici aktivlər və xalis daxili aktivlər (kommersiya banklarına və hökumətə 
kreditlər) daxildir. 

 Ms aqreqatına banklardan kənarda nağd pul, tələb olunanadək depozitlər, müddətli depozitlər, 
digər depozitlər və qiymətli kağızlar daxildir. Ms-ə daxil olan komponentlərin sayı və növü ölkələr 
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üzrə müxtəlif ola bilər. Bu maliyyə-bank sektorunun inkiĢaf səviyyəsindən asılıdır. ĠnkiĢaf səviyyəsi 

yüksəldikcə, Ms-in də kəmiyyət göstəricisi bir o qədər yüksəlir (M2, M3, M4 və s.). Eyni ilə pul ba-

zasında olduğu kimi, burada göstərilən struktur Ms-in yalnız passiv tərəfini göstərir. Lakin, konsolidə 
edilmiĢ balansın yəni, pul kütləsinin aktiv hissəsi də mövcuddur və buraya bank sisteminin məcmu 

xalis xarici aktivləri və xalis daxili aktivləri daxil edilir. 

 Bu iki aqreqat arasında fərq ondan ibarətdir ki, Mb-in təklifi bilavasitə mərkəzi bank 

tərəfindən dövriyyəyə nağd pulun buraxılması və məcburi ehtiyat normalarının müəyyən edilməsi va-

sitəsilə nəzarət altına alınır. Ms aqreqatının komponentlərinə isə (nağd pul istisna olmaqla) mərkəzi 

bank yalnız dolayı yolla təsir edir. Digər tərəfdən, əgər Mb yalnız mərkəzi bankın balansını əks 

etdirirsə, Ms-bütövlükdə bank sisteminin balansını (konsolidə edilmiĢ balans) əks etdirir. 

 Bank sistcmi anlayıĢı öz məzmununa görə sistem anlayıĢına uyğun olmaqla müvafiq element-

lərin məcmusudur, bu elementlər birlikdə müəyyən tamlığa malikdir, bu elementlər qarĢılıqlı surətdə 
əlaqəlidir. Konkret olaraq isə bank sistemi- bankların, bank infrastrukturu, bank qanunçuluğu və bank 

bazarının məcmuudur. Ġqtisadi sistemin tərkib hissəsi olmaqla bank sistemi cəmiyyətdəki iqtisadi 

münasibətləri əks etdirir. 

 Bank sistemini digər sistemlərdən fərqləndirən bir neçə xüsusiyyətləri var. Bu xüsusiyyətləri 
bir-bir araĢdıraq. Bank sistemi bir məqsədə xidmət edən müxətlif hissələrin, elementlərin vəhdəti 
kimi təsəvvür edilir. Bank sisteminin özünəməxsusluğu onun tərkibinə daxil olan elementlərin və on-

ların qarĢılıqlı münasibəti ilə müəyənləĢdirir. Bu zərurət olduqda sistemin elementlərinin bir-birini 

əvəz edə bilməsi deməkdir. Əgər hər hansi səbəbdən banklardan biri bağlanarsa və ya ləğv edilərsə 
sistem öz fəaliyyət qabiliyyətini itirmir. Onun funksiyalarını digər banklar yerinə yetirir, zərurət 
olduqda isə təzəsi yaranır. Beləliklə. sistemin bütövlüyü pozulmur. 

 Bank sistemi həmiĢə dinamik vəziyyətdədir. Yəni sistem mütəmadi inkiĢafdadir və burada iki 

əsas məqam var: 

 bütöv bank sistemi inkiĢaf edir, təkmilləĢir və yeni struktur elementləri komponentlərlə 
geniĢlənir. Azərbaycanda bank sisteminin son onillik tarixinə nəzər saldıqda həmin dövrün 
əvvəllərində kiçik kapitala malik çoxlu bankların yarandığını görərik. «Azərbaycan Respu-

blikasinin Mərkəzi Bankı haqqında» və «Azərbaycan Respublikasında banklar və bank 

fəaliyyəti haqqında» qanunlar qəbul edildikdən və bəzi normativ aktlara görə ciddi qanunver-

ici - normativ baza yarandıqdan sonra bankların sayı azaldı, fəaliyyətdə qalan kredit 

təĢkifatları yeni keyfiyyət əldə etdilər. Ayrı-ayrı sahələrə xidmət edən müxtəlif banklar 

yarandı. [4] [5] 

 bank sistemi daxilində daimi olaraq əlaqələr meydana çıxır. Bu əlaqələr həm Mərkəzi 

bankla kommersiya bankları arasında, həmçinin kommersiya bankları arasında yarana bilər. 
Banklar bir-birinə müxtəlif xidmətlər göstərə bilər, banklararası kredit bazarlarında birgə 
layihələrin maliyyələĢməsində iĢtirak edə bilər. Bank birlikləri, ittifaqları kimi müxtəlif 
strukturlar yarada bilərlər. [6] 

 Bank qapalı sistemdir. O öz fəaliyyətinin bir çox cəhətləri barəsində sirləri qoruyub saxlayır 
və qanunvericiliklə nəzərdə tutulan hallardan baĢqa heç cür onların yayılmasına imkan vermir. Bank 
sistemi - özünü təĢkil edən və özünü tənzimləyən bir sistemdir. Belə ki, ölkənin iqtisadiyyatında və 
iqtisadi siyasətində, eləcə də siyasi aləmdə baĢ verən dəyiĢikliklər bank siyasətinin dəyiĢilməsinə 
gətirib çıxara bilər. Əgər ölkədə qeyri-stabillik yaranarsa, iqtisadi böhran baĢ verərsə banklar 

istehsala uzunmüddətli investisiyaları məhdudlaĢdırır, kreditləĢdirmənin müddəti qısalır, bəzən də 
tam dayandırır, qeyri-ənənəvi yollarla mənfət əldə etməyə baĢlayır. 

  Bank təcrübəsində sistemli risklərin azaldılması üçün instutsional tədbirlərdən istifadə olunur. 
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Bu tədbirlərdən biri müĢtərilərin monitorinqidir. Monitorinq iki formada həyata keçirilir: Birincisi, 
kommersiya banklarının həyata keçirdikləri monitorinqdir. Ġkincisi isə mərkəzi banklar tərəfindən 

həyata keçirilən bütövlükdə iqtisadiyyatın və müəssisələrin monitorinqdir. Bir çox mütəxəssislərin 

fikrincə iqtisadi konyukturun monitorinqi risk səviyyəsini azaltmaq və kommersiya banklarının 
inkiĢaf strategiyasında qeyri-müəyyənliyin aradan qaldırılması üçün zəruridir. Monitorinq bir qayda 

olaraq, gözlənilən dəyiĢikliklərdən bir neçə il əvvəl baĢlanmalıdır. [7] 
Uçot dərəcəsi siyasəti:  
 Son 3 ildə hər kəsin yaxından tanıĢ olduğu uçot dərəcəsi Mərkəzi Bank tərəfindən 

kommersiya bankları üçün müəyyənləĢdirilən bir normadır. Uçot dərəcəsi yenidən maliyyələĢdirmə 
norması və ya diskont kimi adlarla da qarĢımıza çıxa bilər. Mərkəzi Bank inflyasiyanın dərəcəsinə 
təsir göstərmək məqsədilə uçot dərəcəsini artırıb azalda bilər və bu da dövriyyədə olan pulun 
miqdarına təsir göstəririr. Bunun necə baĢ verdiyini aydınlaĢdırmaq üçün uçot dərəcəsinin nə 
olduğuna daha dəqiq nəzər salaq. Kommersiya bankları əhaliyə kreditlər vermək üçün davamlı olaraq 
pul vəsaitlərinə ehtiyac duyur. Mərkəzi Bankın kommersiya banklarına ayırdığı kredit də kommersiya 
banklarının sahib olduğu pul mənbələrindən biridir. Aydındır ki, Mərkəzi Bank kommersiya 
banklarına verdiyi krediti müəyyən faizin qarĢılığında verir. Bu faizin nə qədər olduğunu isə uçot 
dərəcəsi müəyyənləĢdirir. Uçot dərəcəsinin 10%-ə bərabər olması, Mərkəzi Bankın Kommersiya 
banklarına krediti 10%-lə verdiyinin göstəricisidir. Kommersiya bankları gəlir əldə etmək üçün 
Mərkəzi Bankdan aldığı kreditlərin üzərinə faiz əlavə edərək onu əhaliyə kredit Ģəklində verir. Fərz 
edək ki, kommersiya bankları əhaliyə krediti 20%-lə verir. Bu zaman Mərkəzi Bankın dövriyyədə 
olan pulun miqdarını tənzimləməsi üçün uçot dərəcəsindən hansı məqsədlə istifadə edə biləcəyini 
özlüyümüzdə aydınlaĢdıra bilərik. Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini 10%-dən 15%-ə qaldırdığı halda, 
kommersiya banklarının gəlirləri azaldığı üçün, onlar da əhaliyə verdikləri kreditlərin faizlərini 
artırmalı olurlar. Bu zaman kreditlərin faiz dərəcələri artdığı üçün daha az insan kredit götürməkdə 
maraqlı olur, yəni əhaliyə kredit 20%-lə verildiyi halda 1000 manat kredit götürən birinin 200 manat 
əlavə faiz ödəməyi gözə ala biləcəyi halda, 30%-lə verilən kreditdə 300 manat əlavə ödəniĢ eləməyi 
gözə almayacağını görə bilərik. BaĢqa sözlə daha çox faizlə kreditin verilməsi kreditlərin 
götürülməsini azaldır və bu da dövriyyədə olan pul miqdarının azalmasına səbəb olur. Dediklərimizi 
bir daha ümumiləĢdirsək, uçot dərəcələrinin artırılması, kreditlərin alınmasını azaltdığı üçün 
dövriyyədə olan pul kütləsinin həcmi azalır və bu da öz növbəsində inflyasiyanın artım tempinin 
azalmasına səbəb olur. Uçot dərəcələrinin artırılması əsasən yüksək inlfiyasiyanın qarĢısını almaq 
üçün həyata keçirilir.  

 Eyni zamanda uçot dərəcələrinin azaldılması, kreditlərin daha çox alınmasına səbəb 
olacağından dövriyyədə olan pul kütləsinin həcmi artmıĢ olur və bu da öz növbəsində inflyasiyanın 
artım tempini sürətləndirir. Mərkəzi Banklar uçot dərəcələrini arzuolunmaz deflyasiyalar baĢ verən 
zaman həyata keçirirlər.  

 Kommersiya banklarının pul mənbələrindən biri də insanların banklara yatırdığı depozitlərdir. 
Bu depozitlərdən istifadə edən kommersiya bankları əhaliyə kreditlər verərək gəlir əldə edirlər. Əgər 
kommersiya bankları sahib olduğu bütün ehtiyatı kredit Ģəklində dövriyyəyə buraxarsa, bu zaman 
depozit sahibləri vaxtından tez öz əmanətini tələb edəcəyi halda bankların həmin Ģəxslərə ödəyə 
biləcəyi bir məbləğ olmazdı. Bu kimi halların önünə keçmək və kommersiya banklarını nağd pul 
kütləsi ilə təmin etmək məqsədilə Mərkəzi Bank tərəfindən məcburi ehtiyat norması tətbiq olunur. Bu 
normanın necə iĢlədiyinə və pulun kütləsinə necə təsir göstərdiyinə nəzər salaq: 

 Kommersiya bankının əlində 1 milyon manat olduğunu və məcburi ehtiyat normasının 10% 
olduğunu düĢünək. Bu halda bank əlində olan 1 milyon manatın 90%-ni, yəni 900 min manatını 
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kredit Ģəklində əhaliyə verə biləcək. Qalan 10%, yəni 100 min manat isə ehtiyatda saxlanacaqdır. 
Mərkəzi Bank məcburi ehtiyat normasını 15%-ə artırarsa, bu halda dövriyyəyə 85% həcmində pul 
daxil olacaqdır. Əgər 5%-ə endirərsə, bu zaman dövriyyəyə 95% həcmində kredit buraxılacaqdır. 
Göründüyü kimi məcburi ehtiyat normasının artması dövriyyədə olan pul kütləsinin azalmasına səbəb 
olduğu üçün inflyasiyanın artım tempini azaldır, əksi olan proses isə dövriyyədə olan pul kütləsinin 
həcmini artırdığı üçün inflyasiyanın artım tempini sürətləndirir. [8] 

 Ümumilikdə götürdükdə kommersiya bankları Mərkəzi Bankın cəmiyyətə açdığı 
qollarıdır.Mərkəzi Bankın nəzarəti olmadan kommersiya bankları fəaliyyət göstərə bilməzlər.Bu 
fəaliyyətdə qarĢılıqlı Ģəraitdə nəzərdə tutulur ki, həm Mərkəzi Bank həm də kommersiya bankları  
çalıĢır. [9]  [10] 
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XARĠCĠ TĠCARƏT ƏLAQƏLƏRĠNĠN ĠNKĠġAFININ ĠQTĠSADĠ VƏ DĠPLOMATĠK 
ASPEKTLƏRĠ  

 

Məqalədə müəllif qeyd edir ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatında bazar islahatlarının effektivliyinin 
əsas amillərindən biri təkrar istehsal prosesinin davamlılığını təmin etməkdir. Bazar transformasiyası 
sayəsində keçid iqtisadiyyatı prosesində istehsal potensialından istifadənin effektiv mexanizmi 
yaradıldı və bu, sabit iqtisadi artım tempinə səbəb oldu.  

Beləliklə, milli iqtisadiyyatda istehsal olunan məhsullar rəqabət qabiliyyətli olmalıdır və bu, 
ixracat yolu ilə iqtisadiyyatın qloballaşması kontekstində xarici bazarda milli mövqelərin 
möhkəmlənməsinə gətirib çıxarır. 

Açar sözlər:  rəqabət qabiliyyəti, qloballaşma, inteqrasiya, iqtisadi diplomatiya, xarici ticarət 
əlaqələri. 
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ECONOMIC AND DIPLOMATIC ASPECTS OF DEVELOPMENT OF 

FOREIGN TRADE RELATIONS  

 

In the article, the author notes that one of the main criteria for the effectiveness of market re-

forms in the economy of Azerbaijan is to ensure the continuity of the process of reproduction. It was 

thanks to market transformations in the process of transition economy that an effective mechanism 

for the use of production potential was created, which resulted in stable economic growth rates. 

Thus, goods produced in the national economy must have competitiveness, and this in the context 

of globalization of the economy, through export channels, will lead to the strengthening of national 
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positions in the external market. 

Keywords: competitiveness, globalization, integration, economic diplomacy, foreign trade rela-

tions. 
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ƏHALĠNĠN SOSĠAL MÜDAFĠƏSĠNDƏ ÜNVANLILIQ PRĠNSĠPĠNĠN 
REALLAġDIRILMASI XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Sosial yardımda ünvanlılıq prinsipi bu yardımlardan əhalinin ən yoxsul təbəqələrinin 
bəhrələnməsini,həmin yardımın əhalinin yalnız ehtiyacı olan təbəqəsinə və eyni zamanda ehtiyacı 
olan hər bir kəsə təqdim olunmasını nəzərdə tutur. Ünvanlı sosial yardımın həyata keçirilməsində 
məqsəd daha çox maddi ehtiyac içərisində olan əhali təbəqəsinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
və təkmilləşdirilməsidir. 

Açar sözlər: sosial müdafiə, sosial təminat, ünvanlılıq, ünvanlı sosial yardım, sosial müavinət 
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Leila RZAZADEH, 

master, Baku State University 

 

FEATURES OF TARGETED ADDRESS PRINSIPLE IN REALISATION OF SOCIAL 

DEFENCE OF POPULATION 

 

The principle of impartiality of social assistance envisages to benefit the poorest sections of the 

population and to provide the people in need and all the needy. The goal of targeted social assistance 

is to strengthen and improve the social protection of the population in need. 

Key words: social defence, social security, targeted address, targeted social assistance, social 

benefits 

 

Sosial müdafiə və sosial təminat anlayıĢlarının mahiyyəti və məzmununun açıqlanması iqtisadiy-

yat elmində mübahisəli məsələlərdən biridir.‖Sosial təminat‖ və ya ―sosial müdafiə‖ termini ilk dəfə 
olaraq XX əsrin 30-cu illərinin ortalarında ABġ-da meydana gəlmiĢ və tədricən bazar iqtisadiyyatı 
inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə yayılmıĢdır. Ġqtisadi lüğətdə ―sosial müdafiə‖ beynəlxalq və milli normalar 
əsasında insanın əsas sosial hüquqlarının təminatıyla bağlı dövlətin əsas funksiyası, daha geniĢ məna-

da isə həyat səviyyəsiylə bağlı hüquqların təminatı kimi göstərilir.Bu fikirləri ümumiləĢdirərək ―so-
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sial müdafiə‖ anlayıĢını dövlət tərəfindən həyata keçirilməsi vacib olan kompleks tədbirlərin məc-

musu kimi qiymətləndirmək olar.Belə ki, sosial müdafiəyə iĢsizlik, yaĢlanma, xəstəlik və ya əlillik 
nəticəsində əmək qabiliyyətini itirmə, ailə baĢçısının ölümü, ana olma və s. səbəblərdən gəlirlərini 
itirmiĢ ayrı-ayrı Ģəxslərin və ya ailələrin, habelə çoxuĢaqlı və aztəminatlı ailələrin, gənclərin və digər 
əhali qruplarının maddi tələbatının təmin edilməsinə Ģərait yaradan sosial siyasətin aparılması, 
vətəndaĢların sosial müdafiəsinin iqtisadi və hüquqi əsaslarla təmin edilməsi mexanizminin yaradıl-
ması kimi baxılmalıdır.  

Sosial təminat təbii fəlakətlər zamanı, əmək qabiliyyətinin məhdudlanması və ya itirilməsi, 
kənardan yardım tələb edilən hallarda, habelə əhalinin həyat səviyyəsindəki disproporsiyaların 
yumĢaldılması üçün xidmətlərin göstərilməsi sistemidir.  

Ġqtisadi kateqoriya kimi sosial təminat həm də insanların gəlirlərinin səviyyəsindəki bərabərsizlik 
probleminin dövlət, cəmiyyət tərəfindən həlli istiqamətində istifadə edilən bir alətdir,vasitədir. 

Əhalinin sosial müdafiəsi – qanunvericiliklə müəyyən edilmiĢ müxtəlif forma və qaydada, in-

sanın layiqli həyat səviyyəsinə cavab verən sosial standartlara müvafiq olaraq sosial köməkliklərin və 
yardımların göstərilməsinə, sosial təminata istiqamətlənən, həm əmək qabiliyyətli olmayan, həm də 
müstəqil surətdə özünü təmin edə bilməyən çətin həyat vəziyyətində olan əmək qabiliyyətli 
vətəndaĢlara münasibətdə dövlətin iqtisadi,hüquqi və təĢkilati tədbirlərinin təminatlı sistemidir.   

Beləliklə, dövlət sosial təminatı müəyyən yaĢ həddinə çatma, əlillik və ailə baĢçısını itirmə, 
müvəqqəti əmək qabiliyyətsizliyi, uĢağa qulluq, əmək haqqının və gəlirin itirilməsi və qanunla 
nəzərdə tutulmuĢ digər hallarda vətəndaĢların maddi  təminatının (pul və ya natura formasında), eləcə 
də onların sağlamlığının mühafizəsi və sığorta ödəniĢləri hesabına və qanunla müəyyən edilmiĢ 
qaydada səlahiyyətli orqanlar tərəfindən dövlət büdcəsindən ayırmalar hesabına formalaĢmıĢ və xüsu-

si olaraq yaradılmıĢ büdcədənkənar fondun hesabına həyata keçirilən məcburi sosial sığortanın 
təminatlı sistemidir.Bu baxımdan bəzi tədqiqatçılar haqlı olaraq sosial təminat sistemini iki hissəyə 
ayırırlar: sosial sığorta və sosial yardım.  

Sosial sığorta vətəndaĢların müəyyən hallarda itirilmiĢ gəlirlərinin əvəzinin ödənilməsinə yönəld-

ilmiĢ təminat formasıdır.Sosial yardım isə ən ümumi Ģəkildə sosial vəziyyəti ağır olan vətəndaĢlara 
birbaĢa dövlət tərəfindən göstərilən qayğıdır.Sosial yardımın bir çox formaları vardır: Bunlara pul 
formasında  verilən müavinətlər, stasionar müalicə, əlillərin reabilitasiyası, iĢsizlərə yardım və s. dax-

ildir.  

Deyilənləri ümumi bir hala gətirərək belə nəticəyə gəlmək olar ki, sosial müdafiə sosial siyasətin  
əsas istiqamətlərinin həyata keçirilməsi üçün praktik fəaliyyətdir. Buna görə də sosial müdafiə ded-

ikdə, sosial təminatdan fərqli olaraq vətəndaĢın hərtərəfli inkiĢafı və formalaĢması, onun həyat tərzinə 
təsir edən neqativ meyllərin aĢkarlanması və onların təsirinin aradan qaldırılması istiqamətində dö-
vlətin həyata keçirdiyi kompleks fəaliyyət baĢa düĢülür. Sosial təminat isə iqtisadi, siyasi, sosial, 
hüquqi münasibətlər sistemini özündə ehtiva edən çoxsəviyyəli və çoxfunksiyalı törəmə sistemdir. 

Səmərəli sosial müdafiə və sosial təminat sistemlərinin yaradılması uğurlu sosial siyasətin həyata 
keçirilməsini təmin edir ki, bu da öz növbəsində  sosial  yönümlü  bazar  iqtisadiyyatının for-

malaĢmasının təzahürüdür. 
Sosial təminatın mühüm istiqamətlərindən biri daha çox maddi ehtiyacı olan ailələrin sosial 

müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədilə dövlət tərəfindən müxtəlif təyinatlı yardımların 
göstərilməsidir.Aztəminatlı ailələrə ünvanlı dövlət sosial yardımının göstərilməsinin məqsəd 
və prinsipləri, təyin olunmasının hüquqi əsasları və bu sahədə yaranan digər münasibətlər ―Ünvanlı 
dövlət sosial yardımı‖ haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə tənzimlənir. Sosial yardım – 

yaĢayıĢ səviyyəsinin təmin edilməsi üçün lazımi gündəlik vəsaiti çatıĢmayan, sağlamlıqla, sosial 
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vəziyyətlə bağlı problemi olan və ümumiyyətlə, yardıma ehtiyacı olan vətəndaĢlara dövlət qayğısıdır. 
Qanunda sosial yardımın prinsiplərikimi bunlar qeyd olunmuĢdur:  

a) ünvanlılıq – bu prinsipə əsasən sosial yardım yalnız aztəminatlı ailələrə təyin olunur;  

b) ədalətlilik –bu prinsip sosial yardımın ailənin orta aylıq gəliri ilə hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac 
meyarının məcmusu arasındakı fərq məbləğində təyin olunmasını nəzərdə tutur;  

c) bərabərlik - sosial yardım bütün aztəminatlı ailələrə təyin olunur. [1] 

Sosial yardımın məqsədi – maddi ehtiyac içərisində yaĢayan insanların həyat səviyyəsinin 
yaxĢılaĢdırılmasından, cəmiyyətdə bütün insanların bərabər hüquqların qorunmasından və yoxsul-

luğun aradan qaldırılmasından ibarətdir.Burada əhalinin aztəminatlı təbəqələrinin ehtiyaclarınınm 
öyrənilməsi və sosial yardımın vətəndaĢların real ehtiyaclarına uyğun olaraq təyin edilməsi, sosial 
yardımın ədalətlilik və bərabərlilik prinsipləri əsasında həyata keçirilməsinin təmin edilməsi, baĢqa 
sözlə, əhaliyə göstərilən yardımların ünvanlılığının təmin edilməsi əsas problemlərdir. Beləliklə, 
ünvanlı sosial yardım strategiyası dövlətin əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində yürütdüyü siyasətin 
əsas prioriteti hesab edilə bilər.  

―Ünvanlılıq‖ anlayıĢı dövlətin sosial siyasətinin prioritetlərindən asılı olaraq, sosial yardım alan-

ların konkret qruplarla məhdudlaĢdırılmasıdır. Sosial müavinətlərin ünvanlılıq prinsipi əsasında ver-

ilməsi, bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuĢ vəsaitlərin mədudluğunu nəzərə alaraq müavinət alanlar 

sırasından gəlirləri minimal tələblərə kifayət edən Ģəxsləri və ailə üzvlərini çıxdaĢ etməklə xərclərin 
səmərəliliyinin artırılması yolu ilə onları optimallaĢdırmağa imkan verir. Hal-hazırda ―ünvanlı sosial 
yardım‖ anlayıĢının mahiyyətinin, prinsiplərinin və həyata keçirilməsi mexanizmlərinin dərk olun-

masına müxtəlif yanaĢmalar mövcuddur. Ümumilikdə ünvanlılıq 2 istiqaməti özündə birləĢdirir:  
1.Yoxsulluqla mübarizənin effektivliyini təmin etmək üçün sosial yardımlar həmin yardımlara 

ehtiyacı olanların hamısına çatmalıdır ki, bu da ünvanlılığın ‖üfüqi effektivliyi‖ adını daĢıyır. Bu 
prinsip sosial yardımların təsir dairəsində boĢluqların olmamasını təmin etməlidir. 

 2.Büdcə ehtiyatlarının qənaətli istifadəsi üçün sosial yardımlar yalnız və yalnız ehtiyacı olanlara 
təqdim edilməlidir. Bu, ünvanlılığın ―Ģaquli effektivliyi adlanır və yardımların təqdim edilməsində 
―kənaraçıxmaların‖ qarĢısının alınmasına xidmət edir.  

Sosial yardımın ünvanlılığının təmin edilməsi üçün 3 əsas mərhələnin həyata keçirilməsi vacib-

dir: 1)  məqsədli qrupların seçilməsi; 2) identifikasiya məqsədilə ünvanlılığın təmin olunması 
metodlarının inkiĢafı və resursların məqsədli qrupların ehtiyaclarına yönəldilməsi; 3) ünvanlılığın 
təmin olunması metodologiyasının həyata keçirilməsi üçün inzibati strukturun yaradılması.  

Aydındır ki, ünvanlı sosial yardım verilərkən ―məqsədli qrup‖u yoxsullar təĢkil edir.Belə ki, 
ünvanlı sosial yardımın ideologiyasına uyğun olaraq bütün yardım yalnız məqsədli qrup daxilində 
bölüĢdürülməlidir. Bu zaman maksimal məbləğdə yardım məqsədli qrupun ən yoxsul 
nümayəndələrinə veriləcəkdir.  

Ünvanlılığın təmin edilməsi metodlarının həyata keçirilməsi sosial yardıma ehtiyacı olanlar 

barəsində düzgün, dəqiq məlumatların toplanmasını, qiymətləndirilməsini və yoxlanılmasını tələb 
edir.Belə informasiyanı üç əsas istiqamətdə qruplaĢdırmaq olar: 1) yaĢ-cins əlamətləri daxil olmaqla 
sosial və demoqrafik xüsusiyyətlər, sosial vəziyyət barəsində məlumatlar (əmək qabiliyyətli ailə 
üzvləri, ailədə uĢaqların sayı və yaĢı, əlillik, ailə vəziyyəti, ailədə təqaüdçülərin olması, yaĢayıĢ yeri, 
iĢ yer və s. barəsində məlumatlar); 2) əsas və digər iĢ yerlərindən əldə edilən əmək haqqı, 
özüməĢğulluqdan əldə edilən gəlirlər, pul və ya digər formada dövlət tərəfindən verilən transfertlər və 
qeyri-rəsmi gəlirlər; 3) yardım üçün ərizə ilə müraciət edən Ģəxsə və yaxud ev təsərrüfatının rifah 
halını əks etdirən digər növ əmlak. 

Ünvanlılığın təmin edilməsinin müxtəlif metodları sosial yardıma ehtiyacı olanlar barəsində 
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məlumatların toplanmasını, həmçinin bu məlumatlar əsasında ehtiyac səviyyəsinin fərqli vasitələrlə 
müəyyən edilməsini nəzərdə tutur.Dünya təcrübəsində ünvanlılığın təmin edilməsinin üç əsas mex-

anizmi yayılmıĢdır: 1) ünvanlılığın təmin edilməsinin ən sadə üsulu olan kateqoriya əsasında 
qiymətləndirmə. Bu, fərdin və ya ev təsərrüfatının proqramda iĢtirak etmək hüququnu müəyyən 
etmək üçün onların sosial və demoqrafik vəziyyətinin qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur; 2) ehtiyacın 
birbaĢa metodlarla qiymətləndirilməsi.Bu zaman ünvanlı sosial yardım almaq hüququ adətən ev 
təsərrüfatının ümumi gəlir səviyyəsi və əmlakının qiymətləndirilməsi əsasında müəyyən edilir; 3) 
ehtiyacın dolayı metodlarla qiymətləndirilməsi mexanizmi sosial yardıma ehtiyacı olan insanların so-

sial və demoqrafik xüsusiyyətləri, əmlak və gəlirləri barəsində məlumatların içərisindən korrelyasiya 
təhlili əsasında yoxsulluğu daha yaxĢı əks etdirən indikatorların seçilməsinə əsaslanır.Burada 

müxtəlif indikatorlara fərqli qiymətlər verilməklə hər bir ev təsərrüfatı üçün ümumi reytinq hesa-

blanır ki, bunun da əsasında yardıma olan ehtiyac müəyyən olunur. 
Dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi, həyata keçirilən ünvanlı dövlət sosial yardımı 

Azərbaycan Respublikasında da əsas sosial siyasətlərdən biridir. Dövlət tərəfindən əhalinin 
müvəqqəti dəstəklənməsinə yönələn bu siyasətin əsas mahiyyəti yoxsulluğu aradan qaldırmaq, az 
təminatlı əhali qruplarının dayanıqlı təminat sistemini yaratmaq və bununla da ölkə əhalisinin həyat 
Ģəraitinin uzunmüddətli yaxĢılaĢdılırmasına nail olmaqdır. Azərbaycanda ünvanlı dövlət sosial 
yardımı mexanizmlərinin yaradılmasına 2002-ci ildə start verilməsinə baxmayaraq bu yardımların 
verilməsinə 2006-cı ilin iyul ayından baĢlanılmıĢdır. Ölkəmizdə əhalinin rifah halının yaxĢılaĢdırıl-
ması istiqamətində əldə olunan müsbət meylləri davam etdirmək məqsədilə ―2008-2015-ci illərdə 
Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkiĢaf Dövlət Proqramı‖ 
(YADĠDP)  xüsusi əhəmiyyətə malik olmuĢdur. Əhalinin sosial müdafiəsi vasitəsi kimi istifadə 
olunan bu mexanizm və bununla bağlı həyata keçirilən siyasət bütövlükdə mütərəqqi olsa da onun 
sonrakı dövrlərdə tətbiqi sahəsində çoxsaylı problemlər və qüsurlar ortaya çıxmıĢdır. 

20 fevral 2003-cü il tarixində Prezidentin Sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ ―Yoxsulluğun Azaldılması 
və Ġqtisadi ĠnkiĢaf üzrə Dövlət Proqramı (2003-2005-ci illər)‖nda mükəmməl ünvanlılıq sisteminin 
yaradılması məqsədilə 6 fəaliyyət istiqaməti müəyyən edilmiĢdir:  

1) səmərəli inzibati strukturun yaradılması;  
2) ünvanlı sosial yardım siyasəti üçün zəruri olan hüquqi bazanın yaradılması;  
3) sosial yardım strategiyası sənədinin hazırlanması;  
4) daha yoxsul və həssas əhali qruplarının müəyyən edilməsi üçün ünvanlılıq mexanizmlərinin 

hazırlanması  
5) kommunal xərclərin ağır təsirinə qarĢı yoxsul əhali üçün uyğun kompensasiya sisteminin 

yaradılması;  
6) sosial yardım siyasətinin iĢlənib-hazırlanmsası və həyata keçirilməsi üçün monitorinq və 

qiymətləndirmə sisteminin yaradıması. [9] 
Daha sonra qəbul olunmuĢ ―Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkiĢafı üzrə 

Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)‖, ―2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsul-

luğun azaldılması və davamlı inkiĢaf Dövlət Proqramı‖, ―Azərbaycan Respublikası regionlarının 
2009-2013-cü illərdə sosialiqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı‖, habelə Azərbaycan Respublikasının 
Demoqrafik ĠnkiĢaf Konsepsiyası,‖Azərbaycan Respublikasında demoqrafiya və əhali sakinliyinin 
inkiĢafı sahəsind‖ Dövlət Proqramı‖, 2006-2015-ci illəri əhatə edən ―Azərbaycan Respublikasının 
MəĢğulluq Strategiyası‖ və ―Azərbaycan Respublikasının Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə Dö-
vlət Proqramı (2007-2010-cu illər)‖ da yoxsulluğun azaldılması ilə bağlı müddəaları ehtiva etmiĢdir.  

―2003-2005-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında Yoxsulluğun azaldılması və Ġqtisadi 
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ĠnkiĢaf üzrə Dövlət proqramı‖nda yoxsulluğun azaldılması üzrə strategiyanın 6 əsas strateji 
məqsədlərindən biri kimi həssas qrupların daha səmərəli sosial müdafiəsi üçün mühüm islahatın 
həyata keçirilməsi - ünvanlı sosial yardım sisteminin yaradılması qərara alınmıĢdı. Sənəddə ―Ünvanlı 
sosial yardım sisteminin yaradılması‖ baĢlığı altında sosial yardım siyasətinin səmərəli Ģəkildə idarə 
edilməsi və həyata keçirilməsi üçün idarəetmə strukturunun təkmilləĢdirilməsi, büdcənin sosial xər-

clərinin proqnozlaĢdırılması modellərinə və sosial yardım müavinətlərinin təkmilləĢdirilmiĢ si-
yahısına əsaslanan Sosial Yardım üzrə Strategiya Sənədinin hazırlanması, sosial yardımın 
ünvanlılığının artırılması məqsədilə əhalinin yoxsul təbəqəsinin müəyyən edilməsi mexanizminin 
yaradılması, yoxsul əhali qrupları üçün kommunal xidmətlərə görə dövlət büdcəsi hesabına müvafiq 
kompensasiya mexanizminin formalaĢdırılması, ünvanlı sosial yardım üzrə siyasətin iĢlənib həyata 
keçirilməsi məqsədilə monitorinq və qiymətləndirmə sisteminin qurulması istiqamətlərinin həyata 
keçirilməsi nəzərdə tutulurdu.   

2003-cü ildə baĢlanan proses 2006-cı ildə yekunlaĢdı və həmin ilin iyulunda Azərbaycanda 

keçmiĢ SSRĠ dövründən qalma çoxsaylı güzəĢtlər sistemi Ünvanlı Dövlət Sosial Yardımı (ÜSY) ilə 
əvəz olundu. ÜSY-nin təbiqinin vacibliyini iqtisadiyyatın real sektorunda məĢğulluğun aĢağı 
səviyyədə olması, aztəminatlı ailələrin yoxsulluq riskinin yüksək olması Ģərtləndirirdi. Sosial 
yardımın bu formasından həm inkiĢaf etmiĢ, həm də inkiĢaf etməkdə olan dövlətlər yararlanırlar.   

Bu sistem ölkədə həyata keçirilən sosial müdafiə tədbirlərinin tərkib hissəsi kimi əhalinin az-

təminatlı təbəqəsinin yoxsulluqdan müdafiəsinə, onların sosial risklərdən sığortalanmasına xidmət 
edir. [3] 

Ünvanlı sosial yardım alınması hüququnun meyarları bunlardır: 1) ehtiyac meyarı; 2) ―filtrlər‖. 
Ehtiyac meyarı – ünvanlı sosial yardımın təyin olunması üçün əsas meyar olub, dövlət 

müavinətlərinin alınması üçün namizəd ailənin hər bir üzvünə düĢən aylıq gəlirin minimum məbləği 
ilə müəyyən olunur. Məlumatın əsas mənbələri ev təsərrüfatlarının büdcə müayinəsində gəlir və xər-

clərinin analizləridir. 
―Filtrlər‖ və yaxud köməçi meyar - əsas meyara uyğun olmayan ailələrin ―çıxılması‖ üçün maddi 

rifahın göstəriciləri olub, müəyyən məhdudiyyətlər silsiləsi kimi müəyyənləĢdirilir. Bu məhdudiy-

yətlər aĢağıdakılardır:  
● Evlə təmin olunma (yaĢayıĢ sahəsi, ümumi sahə və yaĢayıĢın keyfiyyəti);  
● Uzun müddətli istifadə mallarının mövcudluğu (keyfiyyəti, yaĢı, istehsal markası və s.); 
Meyarın müəyyən edilməsi aĢağıdakı addımlardan ibarətdir:  
● 1-ci addım: qanunvericiliyə əsasən yoxsulluq anlayıĢının müəyyən edilməsi və rəsmi olaraq 

yoxsulluq həddinin təsdiqlənməsi;  
● 2-ci addım: əsas meyarın iĢlənməsi (ehtiyac meyarı);  
● 3-cü addım: yardımçı meyarın iĢlənilməsi («filtr»);  
●4-cü addım: əsas və yardımçı meyarların cəmi olaraq ünvanlı sosial yardımın alınması üçün 

hüququn rəsmi olaraq təsdiqlənməsi;  
● ev təsərrüfatı gəlir və xərclərinin mütəmadi (illik və ya rüblük) təhlili.  

Aztəminatlı ailələrə təyin olunan ÜSY-nin heablanması üçün əsas götürülən ehtiyac meyarının 
―Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında‖ qanuna müvafiq olaraq mərhələlərlə yaĢayıĢ minimumuna 
çatdırılması, dolayısı ilə sosial yardımın məbləğinin (ailənin orta aylıq gəlirilə hər bir ailə üzvü üçün 
ehtiyac meyarının məcmusu arasındakı fərq) artırılması məqsəd kimi qarĢıya qoyulub. Ancaq nə 
qanunda, nə də ―2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və da-

vamlı inkiĢaf Dövlət proqramı‖nda ehtiyac meyarı həddinin yaĢayıĢ minimumu səviyyəsinə çatdırıl-
ması üçün konkret müddət göstərilməyib. [3] 
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Əgər 2005-ci ildə ehtiyac meyarı və yaĢayıĢ minimumu müvafiq olaraq 30 manat və 52 manat 
təĢkil edibsə, 2017-cü il üçün bu göstəricilər müvafiq olaraq 116 manat və 155 manat olub. Əgər 
2005-ci ildə ehtiyac meyarı yaĢayıĢ minimumunun 57.7%-ni təĢkil edirdisə, 2017-cü il üçün bu 
göstərici 74.8%-dir. Beləliklə, ―Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında‖qanunda qoyulan tələbə 
qismən nail olunub.  

Sosial yardımın ünvanlılığının təmin edilməsi elə bir sosial müdafiə sisteminin yaradılmasıdır ki, 
dövlət yardımı sadəcə ailənin rifahını nəzərə alaraq göstərilsin, yəni dövlət yardımı yalnız o ailələrə 
göstərilsin ki, onalrın rifah göstəriciləri ünvanlı sosial yardımın alınması hüququnun meyarlarına 
uyğun gəlsin. Bu meyarlar ölkənin iqtisadi durumuna, inkiĢaf perspektivlərinə, əhalinin sayına və 
strukturuna uyğun olaraq müəyyənləĢdirilir. 

Ünvanlı sosial yardım modeli hazırlanarkən ev təsərrüfatlarının aĢağıdakı xüsusiyyətləri barədə 
məlumatlar nəzərə alınmalıdır:  

1. Ev təsərrüfatının ümumi real gəliri. Bu gəlirə ev təsərrüfatı üzvlərinin bütün növlər üzrə əmək 
haqları, əlavə qazancları, qrantlar və yardımlar, qanunvericiliklə müəyyən edilmiĢ digər növ gəlirlər, 
ödaniĢlər və kompensasiyalar, ailəyə verilən bütün növ pensiya, müavinət, təqaüdlər, natura Ģəklində 
ödənilən yardımların dəyəri, Ģəxsi yardımçı təsərrüfatdan əldə olunan gəlirlər daxildir.  

2. Ev təsərrüfatının hər hansı bir formada olan əmanətləri.  
3. Ailənin demoqrafik tərkibi (uĢaqların sayı; əməkqabiliyyətli kiĢilərin sayı; əməkqabiliyyətli 

qadınların sayı). 
Ünvanlı sosial yardım sisteminin effektivliyinin qiymətləndirilməsi üçün ev təsərrüfatlarının 

üzvlərinin ailə-nikah vəziyyəti, təhsil və ixtisas səviyyəsi, gəlirləri, xərcləri, əmlakları barəsində 
məlumatlar təhlil edilməli, onlara təyin olunan ünvanlı sosial yardımın bu ev təsərrüfatlarının maddi 
vəziyyətinin, həyat səviyyəsinin yaxĢılaĢmasına təsiri, habelə, onların yoxsulluqdan çıxarılması üçün 
potensial imkanlar araĢdırılmalıdır. Bu məlumatların əldə olunması üçün sosioloji tədqiqatlar 
keçirilməlidir.Azərbaycanda belə tədqiqatlar Dünya Bankı, habelə Əmək və Əhalinin Sosial Müda-

fiəsi Nazirliyinin Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi tərəfindən 
keçirilmiĢ, müvafiq informasiya bazaları yaradılmıĢdır. 

Son dövrlər Azərbaycanda idarəetmədə və sosial siyasətdə aparılan islahatlar ünvanlı sosial 
yardım sahəsində də özünü göstərməkdədir. 2015-ci ilin mart ayının 16-da ölkə rəhbəri tərəfindən 
imzalanan sərəncama əsasən, ÜSY təyinat müddəti bir ildən iki ilədək uzadılıb. Müddətin iki il üçün 
uzadılmasının baĢlıca faydaları bunlardır ki, yardım alan ailənin sosial-iqtisadi durumu artıq hər il 
yox, yalnız iki ildən bir nazirlik tərəfindən yoxlanılacaq ki, bu da resurslara qənaət deməkdir.   

 Bu məsələ ilə bağlı diqqət çəkən islahatlardan biri də müraciət qaydalarının sadələĢdirilməsi ilə 
bağlıdır. Belə ki, Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 5 fevral tarixli 37 nömrəli qərar ilə təsdiq etdiyi 
qaydalara əsasən, ünvanlı sosial yardım alan hər bir vətəndaĢ elektron qaydada müraciət edə bilər. 
Yeni qaydalar nəticəsində, sosial yardımın alınması üçün elektron formada müraciət edən təmsilçi 
fərdi kommunikasiya vasitələrindən (kompüterlərdən, mobil telefonlardan və s.) istifadə etməklə 
müraciət edə bilər. Bu vasitələrlə yanaĢı, müraciət məqsədilə xüsusi olaraq quraĢdırılmıĢ in-

foköĢklərdən də istifadə oluna bilər. Bütün bu sistem isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirli-
yinin mərkəzləĢdirilmiĢ informasiya sistemində ünvanlı dövlət sosial yardımı üzrə Vahid Elektron 
Müraciət və Təyinat Alt Sistemi – VEMTAS adlanır.  

Son dövrlərdə aparılan digər islahat da ünvanlı sosial yardım sahəsində Ģəffaflığın artırılmasına 
xidmət edir. Bu istiqamətdə atılan addımlardan biri kimi artıq ünvanlı sosial yardım alan Ģəxslərin si-
yahısının ictimailəĢdirilməsini göstərmək olar. Siyahının ictimailəĢdirilməsini ictimai nəzarətin 
artırılması kimi də xarakterizə etmək olar. Belə ki, nazirlik rəsmilərinin də bəyan etdiyi kimi, hər bir 



614 

 

vətəndaĢ siyahıya baxaraq, aztəminatlı olmayan, lakin ünvanlı yardım təyin olunmuĢ  ailələrlə bağlı 
nazirliyə müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün xəbər göndərə bilər. Beləliklə, vətəndaĢlar ünvanlı 
yardım sahəsində problemə çevrilmiĢ bu məsələnin həllində artıq daha yaxından iĢtirak etmək im-

kanına malikdirlər. 
ÜSY-ın daha səmərəli istifadəsi və ünvanlılıq prinsipinin daha uğurlu təmini üçün ailənin maddi 

durumunun düzgün qiymətləndirilməsi əsas Ģərtlərdən biridir. Bunun üçün gəlirləri ehtiyac meyarın-

dan yüksək olan ailələrə ÜSY təyin olunması hallarının qarĢısının alınması vacibdir. Qiymətləndirmə 
istiqamətində aparılan təkmilləĢdirmə iĢlərinin nəticəsində ÜSY alan ailələrin sayında 2014-cü ildə 
əvvəlki illə müqayisədə 35,5 faiz, 2015-ci ilin birinci yarısında 20 faiz azalma müĢahidə edilmiĢdir. 

ÜSY-ın səmərəli və düzgün istifadəsi üçün mütləq Ģərtlərdən biri də sosial yardım alanlar 
haqqında müfəssəl informasiya bazasının yaradılmasıdır ki, Azərbaycanda bunun həyata keçirildiyini 
görə bilərik. Belə ki, ÜSY-ın təyin olunması üçün müraciət etmiĢ Ģəxslər  və onların ailə üzvləri  
haqqında lazım olan məlumatların  ƏƏSMN tərəfindən elektron formada əldə edilməsi məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının demək olar ki, bütün dövlət orqanları və təĢkilatlarının informasiya 

ehtiyatlarından istifadə edilir. 
Ġstər Azərbaycan, istərsə də dünya təcrübəsində görə bilərik ki, ÜSY heç də həmiĢə ailənin mad-

di rifahının uzun müddətli yüksəldilməsinə gətirib çıxarır. Bəzən isə, ÜSY ailədə müavinətdən asılılıq 
və iĢsizliyin adiləĢməsi kimi problemlərin yaranmasına səbəb olur. Bu problemin qarĢısını almaq və 
məĢğulluğun artırılması istiqamətində Azərbaycan hökümətinin atdığı addımlardan biri 
‗‗Özünədəstək‘‘ texnologiyasının tətbiqidir. "Əhalinin özünüməĢğulluğunun təmin olunması sa-

həsində əlavə tədbirlər haqqında‖ 7 aprel 2016-cı il tarixli sərəncam ilə qüvvəyə minən bu yeni 
siyasət çərçivəsində ÜSY alan ailələrə özünüməĢğulluq və bununla da, yoxsulluq vəziyyətindən 
çıxmalarına Ģərait yaradılması nəzərdə tutulur. Nazirlikdən verilən məlumata görə, bu məqsəd üçün 6 
milyon manat vəsait ayrılıb ki, bununla da ölkə üzrə təxminən 1400 ailənin özünüməĢğulluğu təmin 
ediləcək. Bununla yanaĢı, özünüməĢğulluq layihələrində iĢtirak edəcək vətəndaĢlar biznesin təĢkili ilə 
bağlı təlimlərdən faydalanacaq, bu sahəyə dair məsləhətlər əldə edəcəklər.  

AraĢdırmalar göstərir ki, Azərbaycanda 01 yanvar 2006-cı ildən tətbiq edilən ünvanlı dövlət so-

sial yardımı sisteminin yoxsulluq səviyyəsinin azaladılmasında əhəmiyyətli rolu olmasına baxmayar-

aq, hazırda ÜSY təyini üçün istifadə olunan metodologiya bəzi hallarda sui-istifadə hallarına və dö-
vlət büdcəsindən ayrılmıĢ vəsaitin düzgün xərclənməsində problemlərin yaranmasına Ģərait yaradır ki, 
bu da ÜSY metodologiyasının təkmilləĢdirilməsi zərurətini yaradır.    

Yaradıldığı ildən bəri ÜSY Azərbaycanda yoxsulluğun azalmasında öz rolunu uğurla oynamıĢdır. 
Belə ki, ÜSY verilməyə baĢlandığı 2006-cı ildə yoxsulluq səviyyəsi 20,8% idisə, 2016-cı ilin yanvar 
ayı üçün bu göstərici 4,9% olmuĢdur. Bundan baĢqa, 2007-ci ildə 48,000-dən çox ailə ÜSY alırdısa, 
bu göstərici artan templə davam edərək 2016-cı ildə 105,009-a qalxmıĢdır.     

ÜSY proqramının maliyyələĢməsi dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilir. Belə ki, 2016-cı il 
büdcəsindən sosial müdafiə və sosial təminat məqsədilə 2 milyard 698.8 milyon manat 
ayrılmıĢdır.2017-ci il büdcəsinin qanun layihəsinə əsasən isə, sosial müdafiə və sosial təminat xər-

cləri 2 milyard 117,7 milyon (ümumi xərclərin 12,3%-i), sosial müdafiə xərcləri isə 2 milyard 83 mi-

lyon manat müəyyən edilmiĢdir. 
2016-cı ildə ünvanlı sosial yardım proqramı çərçivəsində 105009 ailəyə (451538 nəfər) bu sosial 

müavinətdən verilmiĢdir. BaĢqa sözlə, bu il ərzində ölkə əhalisinin təxminən 5%-i ÜSY almıĢdır. 
Bunlardan 215001-i qadınlar, 226434-i isə uĢaqlardan ibarətdir. Bir nəfərə düĢən orta aylıq ünvanlı 
dövlət sosial yardımın məbləği isə 35,49 manat təĢkil etmiĢdir. [6] 

Özünü aztəminatlı hesab edən hər bir ailənin sosial yardım üçün müraciət etmək hüququ vardır. 
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Lakin sosial yardım ailənin gəlir səviyyəsinin və rifah halının kifayiət qədər olmadığı və eyni zaman-

da insanların iĢləməyə böyük maraq göstərməsi müəyyən edildikdən sonra verilməlidir. Ümumiy-

yətlə, hər bir vətəndaĢ və ya ailə sosial yardım üçün müraciət etməmiĢdən əvvəl bütün imkanlardan 
istifadə edərək özünə iĢ axtarmalı, məĢğulluq xidməti orqanlarına müraciət etməli və yaxın 
qohumlarının köməyindən istifadə etməlidir. ÜSY bir növ çətin həyat Ģəraitində olan ailə üçün 
sonuncu xilasedici vasitə hesab olunur.  

Beləliklə, ünvanlı sosial yardımın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ailənin gəlirləri onun hər bir üzvü 
üçün ehtiyac meyarının məcmusundan aĢağı olduqda bu ailənin üzvləri sosial müavinət almaq 
hüququna malik olurlar. Ünvanlılıq prinsipi ilə fəaliyyət göstərən yardım sistemində müəyyən qeyri-
yoxsul qrupun səhvən yoxsul kimi və əksinə, yoxsul əhalinin qeyri-yoxsul kimi qiymətləndirilməsi 
ehtimalını nəzərə almaq vacibdir.Büdcə ehtiyatlarının məhdudluğunu nəzərə alaraq belə səhvlər min-

imuma endirilməlidir.  
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Gəlirlərdəki qeyri-bərabərlik və onun azaldılması müasir şəraitdə dövlətlər qarşısında duran 
əsas iqtisadi problemlərdən biridir. Milli gəlirin yenidənbölgüsünün əsas məqsədli funksiyası da 
gəlirlərin qeyri-bərabərliyinin azaldılmasından və cəmiyyət üzvləri üçün daha yüksək həyat 
səviyyəsinin təmin edilməsindən ibarətdir. 
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ROLE OF REDISTRIBUTION IN THE REDUCTION OF INCOME INEQUALITY 

 

Reduction of income inequality is one of the major economic challenges for many countries in 

the modern world. The main functional purpose of the redistribution of national income is to reduce 

income inequality and to provide better living conditions for members of society. 

Key words: income, inequality, distribution, redistribution, taxation, social transfers 

 

Ġqtisadi nəzəriyyədə gəlirlərə həyat səviyyəsini xarakterizə edən  mühüm göstərici kimi baxılır və 
onun mühüm tərkib hissəsi kimi tədqiq edilir.  Bəzən «gəlir» anlayıĢına dar mənada tərif verərək onu 
bazar iqtisadiyyatı subyektinin fəaliyyətinin nəticələrinin pulla qiymətləndirilməsi kimi izah edirlər. 
Hesab edirik ki, bu tərif «gəlir» anlayıĢını mahiyyətini tam aça bilmir. Çünki cəmiyyətdə iqtisadi 
fəaliyyətdə iĢtirak etmədən də gəlir əldə edənlər (transfertlər, təqaüd və müavinətlər) vardır.  

Ġqtisadi nəzəriyyədə gəlirə iqtisadi fəaliyyətlə məĢğul olanlar və bütövlükdə cəmiyyət üzvləri 
üçün əsas hərəkətverici, həvəsləndirici mənbə kimi baxılır.  

Hər bir cəmiyyətdə və hər bir ölkədə istehsal olunmuĢ ümumi milli məhsul bölünür. Onun bir 
hissəsi ictimai tələbatların, digər hissəsi isə cəmiyyət üzvlərinin Ģəxsi istehlaklarının ödənilməsi üçün 
istifadə olunur. 
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Cəmiyyətin bütün üzvlərinin gəlirləri  milli gəlirin ilkin və yenidənbölgüsü nəticəsində for-

malaĢır. Ġlkin bölgü nəticəsində maddi istehsalın iĢtirakçılarının hər birinin istehsal olunmuĢ milli 
gəlirdə payı müəyyən edilir, cəmiyyətin bir sıra digər üzvləri bu prosesdən kənarda qalır. Gəlirlərin 
ilkin bölgüsü mikroiqtisadiyyat səviyyəsində baĢ verir və gəlirlərin əsas formaları olan əmək haqqı, 
mənfəət, faiz və renta əmələ gəlir.Gəlirlərin yenidən bölgüsündə milli gəlirin bilavasitə istehsalı ilə 
məĢğul olmayan cəmiyyətin digər üzvləri iĢtirak edirlər. Cəmiyyətin bir sıra sosial qrupları – 

müəllimlər, həkimlər, elm və incəsənət xadimləri, dövlət məmurları məhz bu bölgü nəticəsində 
müəyyən gəlirlərə malik olurlar. Gəlirlərin yenidənbölgüsü makrosəviyyədə baĢ verir. 

A.Smitin göstərdiyi kimi, əsas üç sinifdən ibarət baĢqa (torpaq sahibləri, kapitalistlər və fəhlələr) 
digər təbəqələr də vardır ki, əsas siniflərdən fərqli olraq, gəlirləri ilkin deyil, törəmədir. Məhz onların 
gəlirləri yenidənbölgü nəticəsində əldə olunur. Əslində isə bunun da mənbəyini əsas siniflərin 
gəlirləri təĢkil edir. [3] 

Beləliklə,  milli gəlirin ilkin  və yenidən bölgüsü nəticəsində cəmiyyətdə bütün üzvlərinin və so-

sial qruplarının gəlirləri formalaĢır. BaĢqa sözlə, gəlirlərin tənzimlənməsi baĢ verir. 
Təcrübə göstərir ki, əhali gəlirlərində tam bərabərliyə nail olmaq mümkün deyil və bu günə qədər 

heç bir ölkədə (hətta sosializm dövründə) buna nail olunmayıb. Bu baxımdan gəlirlərin qeyri-
bərabərliyi (təbii amillər, peĢə-ixtisas səviyyəsi, bilik və bacarığı, yaĢ-cins fərqləri) demək olar ki, 
bütün ölkələrdə mövcuddur. Bərabərsizliyə təsir göstərən təbii amillər ancaq səviyyəsinə görə bir-
birindən fərqlənə bilər. Bu da ölkədə həyata keçirilən tənzimləmə siyasətindən asılıdır. Əgər sosial 
ədalətə cavab verən tənzimləmə siyasəti həyata keçirilərsə, bu halda gəlirlərin bərabərsizliyinə yalnız 
təbii amillər təsir göstərər. 

Gəlirlərin bölgüsündəki qeyri- bərabərliyin obyektiv, subyektiv və spesifik səbəbləri vardır. 
Gəlirlərin bölgüsündə bərabərsizlik yaradan obyektiv amillər aĢağıdakılardır:  

• adamların Ģəxsi qabiliyyətindəki fərqlər, ayrı-ayrı Ģəxslərin xüsusi istedada malik olması daha 
çox gəlir əldə etməyə imkan verir;   

• təhsil səviyyəsi və iĢçilərin ixtisasının və peĢəkarlıq səviyyəsinin artması  daha yüksək gəlir 
qazanmağa Ģərait yaradır;  

•  mülkiyyətə sahib olmaq, vərəsəlik hüququnun reallaĢması gəlirlər arasında olan fərqə təsir 
edir;  

• peĢəkarlıq daha intensiv iĢləmək və risk etmək əldə edilən gəlirləri artırır.  
• bazarlarda hökmran mövqe tutmaq, süni Ģəkildə qiymətləri artırmaq (inhisarçılıq) gəlirlər 

arasında olan fərqlərə təsir göstərir;  
• psixoloji amillər, uğur qazanmaq, əlaqələr, bədbəxt hadisələr gəlirlər  arasındakı bərabərsizliyə 

təsir göstərir və s. 
Subyektiv səbəblərə gəldikdə isə bu Ģəxsiyyətin xarakteri (uğur, əlaqə, risk, avantüristlik, dis-

kriminasiya və s.) ilə bağlıdır.  
Gəlirlərin qeyri-bərabərliyinin iqtisadi inkiĢafa təsirini aĢağıdakı kimi sıralamaq olar:  
1) Qeyri-bərabərlik iqtisadi artıma mənfi təsir göstərir. Belə ki, aztəminatlı insanları özlərinin po-

tensialını və maddi imkanlarını geniĢləndirməkdən məhrum edir ki, bu da uzunmüddətli perspektivdə 
iqtisadi artım üçün ciddi mənfi təsir göstərir. Gəlirlərin bölünməsinin təkmilləĢdirilməsinə yönələn 
siyasət ikili xeyir gətirə bilər. Eyni vaxta qeyri-bərabərliyi azaldar və iqtisadi artıma imkan yaradar.  

2) Yüksək qeyri-bərabərlik sosial-siyasi dağıntıya,  cəmiyyətdə qeyri-sabitliyə səbəb olur, inves-

tisiya qoyuluĢunu azaldır.  
3) Nəhayət, gəlirlərin qeyri-bərabər bölgüsü  cəmiyyətdə iqtisadi inkiĢafa (siyasi iqtisad nöqteyi-

nəzərindən) mənfi təsir göstərir. 
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Gəlirlərin yenidənbölgüsü onun bir hissəsinin qanunverici (məcburi) və ya könüllü əsaslarla 
cəmiyyətin digər üzvlərinə verilməsi deməkdir. Gəlirlərin yenidən bölgüsü prosesində əhalinin 
müxtəlif gəlir səviyyəsinə malik qrupları arasında fərqli vəziyyətlə rastlaĢmaq olar. Belə ki, ye-

nidənbölgü nəticəsində ən az gəlirli əhali qruplarının gəlir səviyyəsi yüksəlir, lakin yüksək gəlirli əha-

li qruplarının gəlirləri qismən azalır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu zaman gəlirlər siyasətinin 
həyata keçirilməsi nəticəsində cəmiyyətin yoxsul təbəqələrinin ümumi tələbatlarının ödənilməsi varlı 
təbəqələrin ümumi tələbatlarının ödənilməsi ilə müqayisədə daha sürətlə, üstün artır. [3] 

Ġqtsadi ədəbiyyatlarda yenidənbölgünün Ģaquli və üfüqi formaları ayrılır. Burada Ģaquli forma  
gəlirin daha yüksək gəlirli kateqoriyalardan daha az gəlirli kateqoriyalara verilməsini ifadə edir. Ye-

nidən bölgünün Ģaquli formasına vergiləri və sosial transfertləri, fitrə və zəkatı, xeyriyyə aksiyalarının 
həyata keçirilməsini misal gətirmək olar. Yenidənbölgünün üfüqi forması isə eyni statusa malik olan 
əhali kateqoriyalarının gəlirlərindəki fərqlərin nəzərə alınmadığı hallarla ifadə olunur. Məsələn, 
iĢsizlik üzrə müavinətin ödənilməsi zamanı iĢsizin ailəsinin ölçüsü, uĢaqların sayı, sağlamlığı, ailədə 
xəstə və əlillərin olması nəzərə alınmır. 

Bazar münasibətləri Ģəraitində milli gəlir, onun ədalətli bölgüsü və yenidən bölgüsü dövlətin so-

sial-iqtisadi siyasətinin ən mühüm tərkib hissəsi kimi çıxıĢ edir. Bazar iqtisadiyyatının inkiĢaf etdiyi 
ölkələrdə, xüsusilə Qərbi Avropa ölkələrində milli gəlirin bölgüsü və yenidən bölgüsündə sosial 
ədalət prinsiplərinə riayət olunması sosial bərabərsizliyin nisbətən azaldılmasına, insan potensialının 
inkiĢaf etdirilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmiĢdir. Bu ölkələrdə yüksək səviyyədə həyata 
keçirilən sosial müdafiə sistemi və milli gəlirin bölgüsü əhalinin rifah halının yaxĢılaĢmasına və həyat 
səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olmuĢdur. 

Dövlət gəlirlərin tənzimlənməsində, yəni gəlirlərin bölgüsü və yenidən bölgüsündə fəal iĢtirak 
etməklə bir-biri ilə əlaqədə olan zaman ziddiyyət təĢkil edən iki məsələni həll etməyə çalıĢır. Bir 
tərəfdən gəlirlərdə yaranmıĢ bərabərsizliyi aradan qaldırmağa, digər bir tərəfdən isə bu bərabərsizli-
yin tam aradan qaldırmamağa çalıĢır. Çünki ciddi bərabərsizlik və tam bərabərlik, həm iqtisadi 
səmərəlilik, həm də sosial ədalət prinsiplərinə ziddir.    

Lakin dövlət birbaĢa və dolayı yolla milli gəlirin təkrar bölgüsünü həyata keçirməklə bu bərabər-

sizliyi nisbi azaltmağa çalıĢır.Bu zaman aĢağıdakılardan istifadə olunur:  
• «transfert ödəmələri», aztəminatlı əhali qruplarına, əlillərə, qocalara və iĢsizlərə müavinət 

ödəmələri;  
• sosial əhəmiyyətli məhsul və xidmətlər üçün «qiymət tənzimlənməsi»;  
• gəlirlərin və transfert ödləmələrinin mövcud qanunla indeksasiya edilməsi;    
• bütün müəssisələrdə əmək ödəniĢinin bazası kimi «minimum əmək haqqı»nın tətbiq edilməsi;  
• nominal gəlirlərin artmasına uyğun olaraq vergi dərəcələrinin  artırılması kimi mütərəqqi vergi 

ödəməsinin tətbiqi.  
Ümumilikdə milli gəlirin bölgüsü və yenidən bölgüsündə, həmçinin tənzimlənməsində   dövlət 

institutlarının üzərinə aĢağıdakı funksiyalar düĢür:  
-  zəmanətli minimum əmək haqqını təyin etmək;  
- iĢ həftəsinin maksimum həddini müəyyən etmək;  
- iqtisadiyyatın dövlət sektorunda əmək haqqını birbaĢa tənzimləmək;  
- vergi tənzimlənməsi funksiyası;  
- kollektiv müqavilələrin tənzimlənməsinin qanunverici əsaslarının yaradılması;  
- ailənin zəmanətli minimum gəlirini təyin etmək və digər vasitələr mövcuddur. 
Gəlirlərin yenidənbölgüsünün ən vacib mexanizmlərindən biri vergi mexanizmidir. Ġqtisadi 

cəhətdən inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə vergi sistemi büdcənin gəlir hissəsinin sabit artımını təmin edir və 
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bununla da davamlı iqtisadi inkiĢaf üçün ilkin Ģərait yaradır. Vergi sisteminin səmərəli fəaliyyəti:  
fiziki və hüquqi Ģəxslərin gəlirlərinin dövlət və region sektorları arasında, eləcə də müxtəlif sosial 
qruplar arasında yenidən bölüĢdürülməsini; cəmiyyətdə sosial ədalət prinsipinə riayət olunmasını; 
yaradıcı və məhsuldar əməyə, yəni səmərəli vergilərin fəaliyyət göstərməsinə köməklik edilməsini 
təmin edir.  

Beləliklə, vergilərin sosial iqtisadi mahiyyəti və daxili məzmunu onların funksiyaları vasitəsilə 
təzahür edir. Vergilər üç əsas funksiyanı yerinə yetirir.   

1) dövlət xərclərinin maliyyələĢməsini təmin edir (fiskal funksiya);   
2) sosial tarazlığın saxlanması üçün müxtəlif sosial qrupların gəlirləri arasında nisbətin dəyiĢməsi 

yolu ilə onlar arasında bərabərsizliyin azaldılması, zəiflədilməsi (sosial funksiya);   
3) iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi (tənzimləmə funksiyası). [7] 
Verginin fiskal funksiyası əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə sıx surətdə əlaqədədir. 

Əhalinin gəliri artdıqca, vergi qoyma bazası çoxalır, büdcə gəlirləri də artır. Bu funksiya sosial ədalət 
prinsipinə əsaslanaraq həyata keçirilir. Qərb ölkələrində hər bir vətəndaĢ vergi ödəməkdə borclu 
olduğunu  və bunun  məsuliyyətini dərk edir. Vergi sisteminin səmərəliliyi vergi ödəyicilərinin 
rifahının mühafizə edilməsi ilə bağlıdır. Əhalinin güzəranının aĢağı düĢməsi vergi sisteminin 
səmərəliliyinin aĢağı düĢməsi kimi qiymətləndirilir. Ümumiyyətlə vergi mexanizmi gəlirlərin yenidən 
bölgüsünü həyata keçirməklə aztəminatlı əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə, dövlət xər-

clərinin ödənilməsinə yönəlir.  
Qeyd etdiyimiz kimi, vergilərin mühüm funksiyalarından biri də gəlirlərin qeyri-bərabərliyinin 

azaldılması və beləliklə də sosial ədalətin bərqərar olması kimi təzahür edən sosial funksiyadır. Bu 
məqsədlərin əldə olunmasına daha çox xidmət edən vergilər proqressiv vergilərdir. Proqressiv ver-

gilərə vergi obyektinin həcminin artmasından asılı olaraq norması da artan vergilər aid edilir. 
Məsələn, fiziki Ģəxslərin gəlir vergisi. 

Göstərilən məqsədlər üçün vergilərin tətbiq olunması praktikasından  ən qədim dövrlərdən eti-
barən istifadə olunmuĢdur. Sonuncu və ən mükəmməl dünyəvi din olmaqla, Ġslamda müsəlmanlar öz 
ehtiyaclarını ödədikdən sonra gəlirlərinin qalan hissəsinin qohumlara, qonĢulara, yoxsullara, 
ümumiyyətlə, ehtiyacı olanlara verilməsi nəzərdə tutulur. Ġslama görə bu, ədalətli bölgünü Ģərtləndirir 
və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə, gəlirlərin qeyri-bərabərliyinin azalmasına səbəb olur. 
Ümumiyyətlə, Ġslamda vergi sistemi fəaliyyət göstərmək, gəlir əldə etmək, özünü və ailəsini kifayət 
qədər yüksək səviyyədə təmin etmək imkanı olanların, imkansızların xeyrinə öz sərvətinin bir 
hissəsindən imtina etmələri prinsipi əsasında fəaliyyət göstərir. Buraya Ġslamın təməl prinsiplərindən 
olan zəkat və xüms kimi dini vergiləri aid etmək olar. 

Əvvəllər gəlirlərin qeyri-bərabərliyinin azaldılmasında vergi sistemi o qədər də böyük rol 
oynamırdı. Ġnzibati-amirlik sistemində bunun üçün daha çox müxtəlif dotasiyalardan, subsidiyalar-
dan, pulsuz sosial xidmətlərdən istifadə olunurdu. Keçid dövründə isə yenidənbölgü mexanizmi bazar 
iqtisadiyyatının tələblərinə uyğunlaĢdırılmağa və getdikcə daha böyük əhəmiyyət kəsb etməyə 
baĢladı.   

Gəlirlərin qeyri-bərabərliyinin azaldılması üçün vergiqoymanın müxtəlif prinsiplərindən də isti-
fadə olunur. Məsələn, sosial məqsədlərə daha yaxĢı nail olunması üçün qanunverici qaydada vergidən 
azad minimum təyin olunur. Ayrı-ayrı əhali qrupları üçün, yaxud kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢafı 
üçün fəaliyyətlərinin ilk bir neçə ilində vergidən azad edilmə, bir müddət vergilərin daha aĢağı norma 

ilə  ödənilməsi, regionlarda, xüsusən ucqar dağ və digər çətin Ģəraitə malik ərazilərdə vergilərin daha 
aĢağı normalarının təyin olunması kimi müxtəlif vergi güzəĢtləri tətbiq edilir. 

Vergilərin gəlirlərin qeyri-bərabərliyinin azaldılmasında və ümumiyyətlə, sosial problemlərin 
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həllində oynadığı mühüm rol həm də onunla ifadə oluna bilər ki, əsasən vergilər hesabına for-

malaĢmıĢ dövlət büdcəsindən müxtəlif sosial proqramların maliyyələĢdirilməsi həyata keçirilir, təhsil, 
elm, səhiyyə, incəsənət kimi sahələrin inkiĢafı təmin olunur. [7] 

Gəlirlərin qeyri-bərabərliyinin azaldılmasında sosial transfertlər əhəmiyyətli rol oynayır. Bunu 
beynəlxalq təcrübə də sübut edir. Hətta burada sosial transfertlərin rolu vergiqoyma qədər əhəmiy-

yətli hesab olunur. Belə ki, gəlirlərin qeyri-bərabərliyinin azaldılmasına bir tərəfdən - yüksək gəlirli 
əhali qruplarının gəlirlərinin azaldılması hesabına, digər tərəfdən isə - aĢağı gəlirli əhali qruplarının 
gəlirlərinin artırılması hesabına nail olmaq mümkündür. 

Sosial transfertlər əhalinin gəlirlərinin tərkib hissələrindən biridir. Bu, dövlət tərəfindən bəzi 
kateqoriyalardan olan vətəndaĢlara ödənilən pul vəsaitidir. Ümumiyyətlə, transfert ödəniĢlər (trans-

fert) dedikdə, fərdin və ya təĢkilatın gəlirinin yaxud əmlakının bir hissəsinin təmənnasız Ģəkildə 
baĢqalarına verilməsi baĢa düĢülür. Məsələn, nisbətən yüksək gəlirli əhalidən tutulan vergi hesabına 
ehtiyacı olanlara ödənilən müavinətlər transfertlərə aiddir.  

Aztəminatlıailələrin sosial müdafiəsinin yaxĢılaĢdırılmasında sosial müavinətlər mühüm rol 
oynayır. Sosial müavinətlər - gəlirlərin və rifah halının aĢağı düĢməsinə səbəb olan müəyyən Ģəraitin 
əmələ gəlməsi ilə əlaqədar olaraq ev təsərrüfatlarına ödənən müavinətlərdir. 

Bu Ģəraitlər aĢağıdakılardır: müalicəyə ehtiyacı olmaq, himayədə olanları saxlamağın labüdlüyü, 
pensiyaya çıxmaq, iĢsizlik, xəstəlik, zədələnmələr, uĢağın doğulması və s. ilə əlaqədar olaraq 
iĢləməyin mümkün olmaması, ailə baĢçısının ölümü, təhsil xərclərinin ödənilməsinin labüdlüyü, 
mənzilə ehtiyacı olmaq və s. Qısaca desək, sosial müavinətlər ayrı-ayrı kateqoriyalardan olan Ģəxslərə 
yardım göstərilməsi məqsədilə aylıq və ya birdəfəlik ödənilən pul vəsaitidir.  Müavinətlər həm dövlət, 
həm də müəssisə və təĢkilatların vəsaiti hesabına ödənilə bilər. 

Sosial müavinətlərə əhalinin dövlət büdcəsindən, dövlət və qeyri-dövlət sosial sığorta fondların-

dan, sığorta idarələrindən, həmkarlar ittifaqlarından, digər ictimai təĢkilatlardan və xeyriyyə 
fondlarından aldığı aĢağıdakı müavinətlər aid edilir: qocalığa, uzun müddət iĢləməyə, ailə baĢçısının 
itirilməsinə görə pensiyalar; fərdi pensiyaçılara verilən, əlilliyə görə, həlak olmuĢ hərbçilərin 
ailələrinə verilən pensiya və müavinətlər; iĢ qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə, əmək zədələri 
və peĢə xəstəlikləri zamanı verilən müavinətlər; hamiləliyə və doğuĢa görə, uĢağa qulluğa görə, az-

təminatlı ailələrdə uĢaqlara, uĢaqlıqdan əlil olanlara, çoxuĢaqlı və tənha analara və s. müavinətlər; 
sanatoriya və istirahət evlərinə yollayıĢların ödənilməsi, müalicəyə və istirahətə getmək pulunun 
ödənilməsi; təqaüdlər və s. [8] 

Pul formasında transfertlər üstünlük təĢkil etsələr də, o heç də həmiĢə bu formada olmur. Sosial 
müavinətlər həm də pulsuz və ya ucuz qiymətə əmtəə verilməsi və xidmət göstərilməsi, ərzaq talon-

ları və s. Ģəklində ola bilər. 
Transfertlər könüllü Ģəkildə, xeyriyyə xarakterli almaqla da, ödənilə bilər. Təcrübədə isə trans-

fertlərin əksər hissəsi dövlətin fəaliyyəti ilə bağlıdır.  
Bundan baĢqa dövlət kreditləri və subsidiyalar, sosial sığorta, ictimai təĢkilatlar, büdcədənkənar 

fondlar, qeyri-dövlət təĢkilatlarının vasitəsilə həyata keçirilən yenidənbölgünü də qeyd etmək olar. 
Bir sıra inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə gəlirlərin yenidən bölgüsü zamanı onun sosial əhəmiyyətini 

nəzərə alaraq dövlət, bazarda sağlam rəqabət mühitinin yaradılması, aztəminatlı əmək qabiliyyətli 
əhalidə baĢqasının hesabına yaĢamaq əhval-ruhiyyəsinin aradan qaldırılması, insanlarda yüksək gəlir-
li fəaliyyətdə çalıĢmaq marağının formalaĢması və bunun üçün əlveriĢli Ģərait yaradılması 
istiqamətində tədbirlər həyata keçirir. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əhalinin gəlirlərini for-

malaĢır. Ümumiyyətlə əhalinin məcmu gəlirləri, onların səviyyəsi, strukturu, alınma üsulu və qru-

plaĢdırılması cəmiyyətin iqtisadi və sosial rifahının göstəricisi kimi qiymətləndirilir. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, dövlətin yenidənbölgü prosesinə həddən artıq aktiv müdaxiləsi cəmiy-

yətdə iĢgüzar aktivliyin aĢağı düĢməsinə və bütövlükdə istehsalın səmərəliliyinin azalmasına gətirib 
çıxarır. Lakin bu sahədə dövlətin rolunun azalması gəlirlərin differensiasiyasının azalmasına, sosial 
gərginliyin artmasına səbəb olur. Odur ki, gəlirlərin yenidənbölgüsünün tənzimlənməsində dövlətin 
müdaxiləsinin optimal miqyasının təmin olunması vacibdir. Bu isə iqtisadi səmərəlilik və sosial 
ədalət arasındakı ziddiyyətin həlli ilə bağlıdır. 

Yenidənbölgü proseslərinin həddən artıq intensivliyi, son nəticədə onların öz özülünü zəiflədə 
bilər.Bununla yanaĢı, demək olmaz ki, yenidənbölgü prosesləri hər bir halda istehsalın artım perspek-

tivlərinə mənfi təsir göstərir. Problem, yenidənbölgünün hansı ilkin vəziyyətə nəzərən həyata 
keçirilməsindədir. Təcrübə, daha çox belə mülahizəyə əsaslanır ki, hətta cəmiyyətin hansısa bir üzvü 
ziyan çəksə də, bütövlükdə cəmiyyət xeyir götürə bilər.  

        Ölkənin ümumi iqtisadi inkiĢaf səviyyəsi hələ bütün əhalinin lazımi həyat səviyyəsi ilə 
təmin olunması demək deyildir. Yəni, əgər milli gəlirin artımı baĢ verdiyi halda gəlirlərin ayrı-ayrı 
əhali qrupları arasında bölgüsü və yenidənbölgüsü düzgün tənzimlənmirsə və bu, gəlirlərin kəskin 
differensiasiyasına səbəb olursa, bunu heç də nailiyyət hesab etmək olmaz. 

        Beləliklə, əhalinin lazımi həyat səviyyəsi ilə təmin olunması üçün gəlirlərin qeyri-
bərabərliyinin azaldılmasında yenidən bölgü əhəmiyyətli rola malikdir. 
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AZƏRBAYCANDA SON ĠLLƏRDƏ ĠDXALIN AZALMASININ KƏND 

TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARININ ĠXRACINA TƏSĠRĠ 
 

    Gəlirlərin əksəriyyətinin əsasən xam neftin satışından əldə olunması və neftin qiymətinin və 
gələcəkdə istifadəsinin azalması səbəbilə, həmişə aktual məsələ olan qeyri-neft sektorunun inkişaf 
etdirilməsi məsələsini aktuallaşdırdı. Əsas prioritet qeyri-neft sahəsi olan kənd təsərrüfatının inkişafı 
üçün ilk atılan addım ölkə ərazisində məhsul istehsalının artırlması və daxili tələbatın ödənməsidir. 

Bir çox sahədə olduğu kimi bu sahənin də əsasən idxaldan asılı olması bu sahənin inkişaf etdirilməsi 

üçün kompleks tədbirlərin görülməsini vacib edir. Bu məqalədə son illərdə idxalın azaldılmasının 
kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracına necə təsir etdiyindən bəhs edir. 

Açar sözlər : kənd təsərrüfatı , idxaldan asılılıq , idxalın azaldılması , qeyri-neft sektorunun ink-

işafı,  ixracın artırılması . 
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                           IN RECENT YEARS  THE  EFFECT OF EXPORT REDUCTION  

                                                  ON IMPORTS  IN AZERBAIJAN  
 

Most of the revenue is from the sale of crude oil and due to the decline in oil prices and future 

use, the development of non-oil sector, which is always a pressing issue on the actual. The first prior-

ity for the development of agriculture, which is the primary priority of the non-oil sector, is the in-

crease in productivity in the country and payment of domestic demand. As in many areas, dependence 

on imports is also a key factor for the development of this area. This article discusses how to reduce 

imports in recent years, affecting the export of agricultural products. 

Key words: agriculture, import dependence, import reduction, non-oil sector development, export 

growth. 
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Azərbaycan üçün ən perspektivli və prioritet qeyri-neft sektoru olan kənd təsərrüfatı sisteminin 
inkiĢafı son illərin aktual məsələsidir. Son illərdə bu sahənin ölkə ÜDM-də olan payı , inkiĢaf ten-

densiyası ümumilikdə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkiĢafının davamlı ola biləcəyini , ölkənin 

bu sahədə böyük potensiala malik olduğunu göstərir. Son illərdə aparılan iqtisadi islahatlar 
nəticəsində , əsasən də idxaldan asılılığın aradan qaldırılmasında görülən iĢlər nəticəsində müəyyən 

uğurlar əldə olunmuĢdur. 
Ġdxaldan asılılığı hər bir ölkənin iqtisadiyyatı üçün əsas problem mənbəyi hesab etmək olar. Belə 

ki , idxaldan asılılığın aradan qaldırılması böyük uğur hesab etmək olar və bu problemin həlli  ölkənin 

gələcək inkiĢafında əsas hərəkətverici qüvvələrdən biri sayılır. Azərbaycanda da son illərdə bu 

asılılıqdan qurtulmaq uğrunda addımlar atılır. Nəzərə alsaq ki , ümumi gəlirin demək olar ki , əksər 
hissəsini xam neft ixracında gəldiyini nəzərə alaraq , qeyri-neft sektorunun inkiĢafı dövlət qarĢısında 
əsas iĢə çevrilmiĢdir. Əsas prioritet sahələr kimi turizm , kənd təsərrüfatı , emal , informasiya və 
kommunikasiyanı göstərmək olar. Ancaq bu sahələrdən ən perspektivli turizm və kənd təsərrüfatıdır. 
Odur ki , kənd təsərrüfaıtının inkiĢaf etməsi , ilk növbədə bilavasitə idxaldan asılılığın aradan qal-
dırılması ilə əlaqədardır. Dövlət baĢçısının da 18 yanvar 2016 tarixli iqtisadi müĢavirədə idxaldan 

asılılığın aradan qaldırımasının vacibliyini vurğulaması ,  həll edilməsini tapĢırması , bu problemin 
həllinin iqtisadiyyat üçün necə əhəmiyyətli olduğunu daha da qabardır. Bundan əlavə dövlət baĢçısı 
kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracının artırılmasının vacibliyi , bu sahənin ölkəyə valyuta 

gətirəcəyini vurğulayır. (1) 2020-ci ilədək ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı üzrə 200 fer-

merin ixtisaslaĢması hədəflərdən biridir. 

Ġdxal olunan kənd təsərrüfatı mallarının  bir çoxunun ölkədə istehsal olunması həmin malların 
qiymətlərinin  aĢağı düĢəcəyinindən , daxili tələbatı təmin edə biləcəyindən xəbər verir.  Mütləqdir ki,  

burada daxili tələbatın təmin edilməsi əsas faktordur. Bir çox əhəmiyyətli məhsulların istehsal 
səviyyəsinə nəzər yetirərkən burada bir çox problemlərin olduğunu görürük. Daxili tələbatın 
ödənməsi üçün ən çox idxal olunan məhsullar içində taxıl , ət , süd , yağ , meyvə - tərəvəz , Ģəkər yer 

alır.  
                                                                                                                                                  

Cədvəl 1 

                                  Ən çox idxal olunan kənd təsərrüfatı malları (min ABġ dolları)  (2) 

                                                  

   
 
        Malların adı 2013-cü il 2014-cü il 

2013-cü 
ilin idx-
alına 

nisbətən 
%-lə 

2015-ci il 
2014-cü ilin 
idxalına 

nisbətən %-lə 

   Ət 15181.37 19460.51 128.19 19 858.44 102,04 

   Süd 9441.32 7525.88 79.71 5 761.70 76,56 

   Kərə yağı 21313.69 25118.60 117.85 22 392.65 89,15 

   Meyvə-tərəvəz 29061.83 25180.34 86.64 58046.93 230,52 

   Buğda 395282.44 293942.81 74.36 296831.04 100,98 

   Bitki, heyvan  
   mənĢəli piy və yağlar 75563.13 88109.96 116.60 83 834.13 95,15 

   ġəkər 201515.99 205275.40 101.87 124490.72 60,65 

   Tütün və  
   tütün  məmulatları 338830.21 399394.19 117.87 297 608.16 74,51 

 

http://www.president.az/articles/23317
http://customs.gov.az/az/faydali/gomruk-statistikasi/en-cox-idxal-olunan-mallar/
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Cədvəl 1 – dən   göründüyü kimi , 2013-2014-cü illər ərzində ətin , kərə yağının , bitki, heyvan  
mənĢəli piy və yağların, Ģəkərin, tütün və tütün məmulatlarının idxalında daimi artma müĢahidə 
olunmuĢdur. Ən kəskin dəyiĢiklik meyvə-tərəvəz məhsullarının idxalında olduğu görünür. Belə ki , 

2015-ci ildə meyvə və tərəvəzin idxalının həcmi 2014-cü ilə nisbətən təxminən 230.5 % artmıĢdır. 
Müqayisə üçün müxtəlif illər üzrə olan idxalın həcmləri : 2013-cü ildə ümumi idxalın həcmi 

10710488.57 ,  2014-cü ildə 9187696.87,  2015-cil ildə isə 9221402,86 min ABġ dolları ,  təĢkil 
etmiĢdir. Müxtəlif illər ərzində olan idxal həcmlərinin azalmasına baxmayaraq , müəyyən kənd 

təsərrüfatı məhsullarının idxalının artdığı görünür.  
Ġdxaldan asılılığı azaltmaq nəinki daxili tələbatın ödənməsi , hətta ixracın artmasına təkan verən 

əsas qüvvə sayılır. Bu sahənin inkiĢaf etməsi ərzaq təhlükəsizliyi kimi məsələnin həllinə kömək 

edəcəkdir. Həmçinin bu sahənin əməktutumlu olması , ətraf regionlarda insanların rifahına müsbət 
təsir göstərəcəkdir. 2015-cı ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin 36.36 %-i məhz bu sahədə 
çalıĢır. (10) Bu göstəriciyə baxmayaraq , ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil alan 218690 

nəfər tələbədən yalnız 2658 nəfəri kənd təsərrüfatı ixtisasları  üzrə təhsil alır və bu da öz növbəsində 
ümumi sahəyə mənfi təsir edir . Çünki ixtisaslı kadrların sayının az olması bilavasitə məhsuldarlığın 
aĢağı düĢməsinə səbəb olan birinci faktorlardandır. Bunun bariz nümunəsi kimi xarici ölkələrdə kənd 

təsərrüfatında iĢləyən əhalinin məhsul istehsalına olan nisbəti ilə müqayisə etmək olar. Hindistanda 

əhalinin yarısından çox kənd təsərrüfatında çalıĢmasında baxmayaraq , heç daxili tələbatı belə ödəyə 
bilmir , ancaq inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə isə bu göstərici tamamilə fərqlidir. Kənd təsərrüfatı üzrə inkiĢaf 
etmiĢ ölkə olan Niderland ixrac həcminə görə Avropada birinci yeri tutur. Niderlandın  kənd 

təsərrüfatı üzrə belə yüksək inkiĢafa nail olmasının ən birinci səbəbi , ölkədə bu sahəyə böyük 
investisiyaların yatırılması və ən əsası elmin və texnologiyanın  bu sahəyə  tətbiqi ilə bağlıdır. 
Ekstensiv inkiĢaf edən ölkələrin kənd təsərrüfatı üzrə ixtisaslaĢa bilmələri yalnız elmdən asılıdır. 

Ġdxaldan asılılığın aradan qaldırılması ölkə iqtisadiyyatı üçün müstəqilliyini əldə etdiyi dövrdən 

bəri , demək olar ki , əsas problemlərdən biri olsa da bu problemin həlli üçün aparılan iĢlərin əsasən 

son 2 ili əhatə etdiyini qeyd etmək lazımdır. Son 2 ildə idxalın həcmi Cədvəl 2 –də verilmiĢdir. 
 

Cədvəl 2 

2016-2017-ci illər ərzində ən çox idxal olunan kənd təsərrüfatı malları (min ABġ dolları ) (2) 

 

Malların 
adı 

2016-cı ilin ilk 9 ayı ər-
zində 

2017-ci ilin ilk 9 ayı ər-
zində 

2016-cı ilin ilk 9 
ayının idxalına 
nisbətən %-lə 

2017-ci 
ilin 
ilk 9 
ayının 
ümumi 
ixracına 
nisbətən 

%-lə 

Miqdar 
Statistik 
dəyər Miqdar 

Statistik 
dəyər Miqdar 

Statisti
k dəyər 

Ġdxal – 
cəmi - 6153982.3 - 6177594.8 - 100.38 100.00 

Ət, ton 20184.46 24300.21 30387.31 46551.95 150.55 191.57 0.75 

Süd, ton 3 868.58 5750.53 6 023.54 9719.66 155.70 169.02 0.16 

Kərə yağı, 
ton 

11265.09 38437.38 10837.88 49064.69 96.21 127.65 0.79 

Meyvə-
tərəvəz 

212454.1 91265.57 191862.06 91 465.10 90.31 100.22 1.48 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?end=2015&locations=AZ&start=2012
http://customs.gov.az/az/faydali/gomruk-statistikasi/en-cox-idxal-olunan-mallar/


625 

 

Çay, ton 8881.85 30207.32 9 839.81 39 235.61 110.79 129.89 0.64 

Buğda, ton 1120959.41 208407.42 746385.07 
136 

360.53 
66.58 65.43 2.21 

Bitki, 
heyvan 
mənĢəli 
piy və 

yağlar, ton 

107529.03 99 335.97 104597.48 99 623.21 97.27 100.29 1.61 

ġəkər, ton 319940.04 132358.79 267429.49 124467.29 83.59 94.04 2.01 

 

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi , cari ilin ümumi idxal həcmində 0.38% (23612.5 min ABġ dolları) 
artım olmuĢdur. Ġdxal həcmində kəskin artım ət  və süd məhsullarındadır. Belə ki , ətin idxalı keçən 

ilə nisbətən 50.55 % və ya 10 202.85 ton , dəyər baxımından isə 22251.74 min dollar və ya 91.57 % 

artmıĢdır.Ölkə ərazisində yem bazasının zəif olması bu sahənin inkiĢafının qarĢısını alan ən böyük 
ünsür hesab edilir. Heyvanların cins tərkibinin yaxĢılaĢdırılması , damazlıq və sünii mayalanma 
iĢlərinin intensivləĢdiriliməsi , bölgələrin iqliminə, təbii Ģəraitinə uyğun cinslərin yetiĢdirilməsi bu 

sahəni inkiĢaf etdirə bilər. Misal olaraq , aran rayonlarında camıĢ , zebu kimi iribuynuzlu heyvanların 
saxlanması üçün münbit Ģərait vardır. Aran zonasında bu cür heyvanların yaxĢı inkiĢaf etməsi üçün 
gölməçələrin olması əlveriĢlidir. Dağlıq  rayonlarda qoyunçuluğun inkiĢafı üçün münbit Ģərait 

var.Heyvanların vaxtında epizodik plan əsasında bütün baytar profilaktiki tədbirlərin həyata 

keçirilməsinin əhəmiyyəti də böyükdür. 
Süd də həcm baxımdan keçən ilə nisbətən 55.70 % , dəyər baxımdan isə 69.02 % artmıĢdır.Kərə 

yağının idxal həcminin 3.79 % azalmasına baxmayaraq , xərclənən məbləğ 27.65 % artmıĢdır. Kərə 
yağında olan tendensiyanı baĢqa məhsullarda da müĢahidə edirik : Meyvə - tərəvəzdə idxal həcmi 

9.69 % azalmasına baxmayaraq , məbləğ 0.22 % artmıĢ ; Bitki, heyvan mənĢəli piy və yağların 
həcmində 2.73 % azalma , məbləğ 0.29 % artmıĢdır. Bu tendensiyanın yaĢanmasının ən əsas səbəbi 

manatın devalvasiyasıdır. Cədvəldə verilmiĢ statistikaya əsasən , buğda idxalında azalmanı qeyd 
etmək lazımdır. Belə ki , buğda idxalının həcmi 33.42 % , buna ödənilən məbləğ isə 34.57% 

azalmıĢdır. Həmçinin Ģəkərin idxalında azalma da müĢayət olunur. Ümumilikdə isə yeyinti 

məhsullarının ümumi idxalın  15.73 faizini təĢkil edir. 
Cədvəl 1 və Cədvəl 2- yə əsasən demək olar ki , ən çox idxal olunan bu məhsullar arasında 

davamlı olaraq azalan buğda və Ģəkərdir. 5 ilin nəticələrinə görə əsasən də buğdanın idxalının 
azalması müsbət göstəricidir.Buğda idxalının azalmasına baxmayaraq hələ də asılılığın olmasından 
xəbər verir. Ölkə ərazisində istehsal olunan buğdanın, buğdaya olan  tələbatın müəyyən hissəsini 

əvvəlki illərə nisbətən təmin edə biləcəyini göstərir və buğda idxalının bu templə azalması , gələcək 

illərdə ölkə ərazisində yetiĢdirilən buğdanın tam tələbatı ödəyə biləcəyi potensialı olduğunu göstərir. 
Göründüyü kimi ən çox idxal olunan kənd təsərrüfatı məhsulları arasında bəzi məhsulların idxalı 

azalır. Bu müsbət tendensiyanın kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracına olan təsirini müəyyən etmək 

olar.  
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Cədcəl 3  

 

Ġxracda olan əsas kənd təsərrüfatı malları (3) 

 

Malların 
adı 

2016-cı ilin ilk 9 ayı ər-
zində 2017-ci ilin ilk 9 ayı ərzində 

2016-cı ilin ilk 9 
ayının  idxalına 

nisbətən 
%-lə 

2017-ci  
ilin 
ilk 9 
ayının 
ümumi 
ixracına 
nisbətən 

%-lə 
Miqdar 

Statistik 
dəyər Miqdar 

Statistik 
dəyər Miqdar 

Statistik 
dəyər 

Ümumi 
Ġxrac - 9398936.04 -  8143944.04 - 100.38 100 

Meyvə-
tərəvəz 

208436.8 216628.4 341316.56 306509.96 163.75 141.49 3.76 

Çay, ton 834.26 4 425.45 1261.17 7171.75 151.17 162.06 0.09 

Bitki, 
heyvan 
mənĢəli 
piy və 
yağlar, 

ton 

10544.53 11196.20 12274.88 13102.27 116.41 117.02 0.16 

ġəkər, 
ton 

89273.58 50439.06 52279.36 33951.85 58.56 67.31 0.42 

Pambıq 
lifi, ton 

2968.95 3176.87 19857.84 27054.25 668.85 851.60 0.33 

Pambıq 
iplik, ton 

7995.96 14988.10 5385.81 12321.81 67.36 82.21 0.15 

 

Cədvəl 3-dən göründüyü kimi , göstəricilərə əsasən idxalı o dərəcədə də azalmadığı  meyvə və 
tərəvəz məhsullarının ixracı 2017-ci ilin ilk 9 ayı ərzində keçən ilin analoji dövrünə nisbətdə ixracın 
həcmi 63.75 % , dəyəri isə 41.49% artmıĢ , ümumi ixracın isə 3.76 faizini təĢkil etmiĢdir. Həmçinin 
çayın ixrac göstəricilərində də müsbət irəliləyiĢ vardır , uyğun olaraq həcm və dəyər ölçüsündə  51.17 

faiz və 62.06 faiz artım qeydə alınmıĢdır. Ümumilikdə isə yeyinti məhsullarının ümumi ixracda payı 
cəmi  4.43 faizini təĢkil edir.Ġxracın əksər hissəsini , yəni 72.24 faizini xam neft tutur. Ancaq 

müəyyən məhsulların ixracı 2015-ci ilin göstəricilərinə əsasən geriləmiĢdir . 2015-ci ildə  ixrac 

olununan çay 3198.68 ton , bitki və  heyvan mənĢəli piy və yağlar 61670.81 ton , Ģəkər 180738.8 ton 

olmuĢdur.Meyvə və tərəvəzin ixracı isə 2016-ci ilin göstəricilərinə əsasən 60634 ton az olaraq 

203371 ton , pamlıq lifi isə uyğun olaraq 7019.65 ton və ya 2016-cı ilə nəzərən  1409 az ixrac 

olunmuĢdur. 
Meyvə və tərəvəzin idxalının azalmamasına baxmayaraq ixracının artmasının baĢlıca səbəbi , 

Türkiyə və Rusiya arasında baĢ verən soyuq münasibətdən sonra yaranmıĢ vəziyyət , həmçinin Qərb 

dövlətlərinin Rusiyaya embarqo tətbiq etməsi baĢlıca səbəb olmuĢdur. Ona görə də meyvə və tərəvəz 

məhsullarının xarici bazara çıxıĢı əsas olaraq Rusiya bazarı ilə sərhədlənir. Ümumilikdə ümumi 
ixracda ən çox ixrac edilən kənd təsərrüfatı məhsullarının statistikasına nəzər yetirdikdə , onların cari 
ilin statistikasında hansı paya sahib olduqları görünür. Meyvə və tərəzədən əlavə yerdə qalan ixrac 

http://customs.gov.az/az/faydali/gomruk-statistikasi/en-cox-ixrac-olunan-mallar/
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olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracda payı, kənd təsərrüfatına bu qədər böyük marağın 
olmasına baxmayaq heç 1 faizi belə ötmür.  Ġxrac həcmində ən böyük nominal irəriləyiĢ pambıq 
lifində olmuĢdur, belə ki, cari ilin ilk 9  ayı ərzində keçən ilin analoji dövrünə nisbətdə ixracın həcmi 

751.60% artmıĢdır . Bu göstərici pambığın ixracı üçün əlveriĢli Ģəraitin olduğundan xəbər verir . 

   Azərbaycanın əsasən Aran iqtisadi rayonunda pambığın əkilməsi üçün münbit Ģərait vardır. 
Bundan əlavə keçmiĢ SSRĠ dövründə Azərbaycanda böyük həcmdə pambıq istehsalının olması ölkə 
ərazisində pambıq istehsalı üzrə ixtisaslaĢa bilmənin bir növ təminatçısıdır. Texniki bitki olan 
pambıqdan emal nəticəsində yüngül sənayedə istifadə oluna bilər və bu da öz növbəsində yüngül 
sənayenin də inkiĢafına böyük təsir edər. Pambıqçılığın inkiĢafı ölkəyə çoxlu  valyuta axını təmin 

edəcəkdir. Bu il 136 min hektar ərazidə pambığın səpin iĢləri aparılmıĢdır və hər sentnerdən orta 

məhsuldarlıq kimi 20 sentner gözlənilir. (8)   Dövlətin də bu sahəyə marağı həddən artıq böyükdür , 
belə ki, dövlət baĢçısının  sədrliyi ilə pambıqçılığın inkiĢafı məsələlərinə dair respublika müĢavirəsi 

keçirilməsi , tapĢırıqlarının verməsi buna nümunədir. Ancaq buna baxmayaraq xaricə satılan 
pambığın çəkisi azdır. Belə ki , dünyada 2016-cı il üzrə pambığı ən çox ixrac edən ölkələr – Çin 15 
milyard dollar , dünya üzrə ümumi ixracın 29.3 faizi məhz bu ölkənin payına düĢür. Ġlk onluqda 
növbəti yerləri isə ümumi pambıq ixracındakı payları ilə birlikdə –  Hindistan (11.2%) , ABġ (11.1%) 
, Pakistan (5%) , Vietnam (4.1%) , HonKonq (3.7%) , Türkiyə (3.4%) , Ġtaliya (2.8%) , Braziliya 
(2.7%) və Avstraliya (2.3%) tutur. Azərbaycan isə 0.05 faiz göstərici ilə 73-cü sıradadır. Yaxınlıqda 
yerləĢən  Türkiyə, Özbəkistan, Türkmənistan, Qazaxıstan kimi ölkələr pambıq ixracında və ixracdan 

əldə etdikləri gəlir səviyyəsinə görə Azərbaycandan irəlidədirlər. Müvafiq olaraq dünya pambıq 
ixracında sahib olduqları pay , əldə etdikləri gəlir və tutduqları yerə görə  –  Türkiyə 3.4 faiz və 1.7 

milyard dollarla 7-ci , Özbəkistan 1.4 faiz və  719.3 milyon dollarla 14-cü , Türkmənistan  0.9 faiz və 
446.4 milyon dollarla 19-cu , Qazaxıstan isə 0.2 faiz və 85 milyon dollarla 37-ci yerdədir. 

Azərbaycanın əldə etdiyi gəlir isə 27 milyon dollar səviyyəsindədir. Bundan əlavə Azərbaycandan 

öndə olan çoxsaylı dövlətləri yer alıblar , hansı ki , burada inkiĢaf etmiĢ ölkələrdən ən aĢağı inkiĢaf 
etməkdə olan ölkələrə kimi müxtəlif ölkələr vardır .Bunların arasında pambıq ixracında ixtisaslaĢmıĢ 
Afrika ölkələri –  Misir , Benin , Burkina Faso ,Kamerun , Kot d‘Ġvuar , Tanzaniya , Zambiya və s. 

yer alıblar.  (9) Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki , yuxarıda adları sadalanan və sadalanmayan 

pambıq istehsalı üzrə ixtisaslaĢmıĢ , artıq bu bazarda xüsusi çəki və paya malik ölkələr içərisində 
Azərbaycanın pambıq ixracında ilk yerləri tutması gələcək yaxın illərdə reallaĢması bir o qədər də 
real görünmür. 

   Ġpəkçiliyin ikĢiafı üçün ölkədə böyük potensial vardır. Belə ki , 2015 –ci ildə cəmi 230 

kiloqram barama istehsal olunmuĢdursa , 2016 –cı ildə bu göstərici 71 tona çatmıĢdır. Bunun üçün 
əsas məqsədlərdən biri ipək qurdları üçün yem bazasının formalaĢdırılması idi və bunun üçün 2016-cı 
ildə Çindən 1.5 milyon tut tingi gətirələrək 30 rayonda əkildi. Bu yolda Qax damazlıq ipəkçilik 
stansiyasının qurulması nəzərdə tutularaq həm tingə olan tələbatı , həm də hibrit barama toxumuna 

olan tələbatımızın yeri istehsal hesabına ödənilməsi nəzərdə tutulur . (4) Azərbaycanda ipəkdən baĢqa 
fındık , zəfəran  kimi məhsulların ixrac potensialı böyükdür.Azərbaycan fındıq istehsalına görə 
dünyada dördüncü yerdədir. Bu sahənin böyük potensialının olması , dövlətin də bu sahəyə xüsusi 
marağı və qayğısı ilə nəticələnir. (5)  Ona görə bu sahənin inkiĢaf etdirilməsi üçün Sahibkarlığa Milli 
Kömək Fondundan istehsalçılara 10 milyon manat məbləğində güzəĢtli kreditlər verilib. (6) Həmçinin 
ixrac həcminin böyük olması , valyuta axını deməkdir.2016-cı ildə fındıq ixracından ölkəmizə 105 

milyon dollar gəlmiĢdir.   
   Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalına dair strateji yol 

xəritəsində kənd təsərrüfatının gələcək inkiĢaf konsepsiyası hazırlanmıĢdır. Əsas məqsədlər kimi 

http://www.worldstopexports.com/cotton-exports-by-country/
http://president.az/articles/21716
http://www.president.az/articles/17585


628 

 

rəqabət üstünlüyü olan kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı , rəqabətqabiliyyətli məhsula 

istehsalının artırılması , daxili bazarda idxalı əvəzləyən ərzaq məhsullarının xüsusi çəkisinin 

artırılması , kənd yerlərində insanların layiqli məĢğulluq Ģəraitinin yaradılması və əhalinin rifahının 
yaxĢılaĢdırılması , ətraf mühitin , torpaq və su resusrlarının mühafizəsini təĢkil etmək və qabaqcıl 
texnologiyaların tətbiqidir. 

   Ġstehsalın artırılmasın baĢlıca səbəblərindən biri torpaq , su , meĢə resusrslarına qulluqdur. Belə 
ki, ölkə ərazisinin torpaq fondunun 52 %-i kənd təsərrüfatı üçün yararlıdır. Ancaq  bu torpaqların 
əksəriyyəti suvarılan torpaq olduğuna görə , suvarma sisteminin normal vəziyyətdə olmasına xüsusi 
diqqət yetirilməlidir. Belə ki , hal-hazırda istifadədə olan suvarma kanallarının 81.5 %-i ,  

hidrotexniki qurğuların 72%-i , kollektor – drenaj Ģəbəkələrinin 77 %-i keçmiĢ SSRĠ dövründən 

istifadədədir və bu göstərici adıçəkilən sistemlərə irihəcmli qulluğun edilməsini tələb edir. Suvarma 

və   kollektor- drenaj Ģəbəkələri ən azı 3 ildən bir , sistem üzərindəki qurğular isə 25-30 faizi hər il 
əsaslı təmir edilməlidir. Ancaq indi suvarma kanallarının yalnız 20 faizi , kollektor – drenaj 

Ģəbəkələrinin 10 faizi,  

Hidrotexniki qurğuların isə cəmi 5-6 faizi təmir olunur.(7 , s.23) Nəzərə almaq lazımdır ki, 
respublika ərazisində əkilən torpaqların əksəriyyəti ovalıqlarda yerləĢir və yarımsəhra və quruçöl 
iqlim höhm sürür. Torpaq fondunun bu kimi yerlərdə yerləĢməsi , ərazilərin əksəriyyətinin Ģoran 
olması , ərazidə yayılan torpağın boz , boz – qonur olması bu torpaqlara qulluğu daha da aktuallaĢdırı 
. Buna görə də  əkinlərə verilən mineral gübrələrin məhsuldarlıqda əhəmiyyəti əvəzedilməzdir . Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatlarına əsasən, 2015-ci ilin əkinlərinə görə mineral gübrəyə olan 

tələbatın həcmi 948,9 min ton olduğu halda, ölkəyə cəmi 152,8 min ton mineral gübrə idxal 

edilmiĢdir. Göründüyü kimi, 2015-ci ildə ölkəyə mineral gübrə idxalı mövcud tələbatın yalnız 16,1 
faizini təĢkil etmiĢdir. Ümumilikdə isə FAO-nun son illər üzrə statistikasına əsasən, Azərbaycan hər 
hektar əkinə verilən mineral gübrələrin həcmi üzrə göstəricinin çox aĢağı olduğu ölkələr qrupuna 

daxildir (7 , s. 93). Məhz bu torpaqların məhsuldarlığının artırılması üçün problem yaradır. 
   Yekun olaraq olnu qeyd etmək lazımdır ki , son illərdə idxaldan asılılığı aradan qaldırmaq 

məsələsinin aktuallaĢması , daxili tələbatın ödənməsi üçün daxili istehsalın artırılmasını 
stimullaĢdırmıĢdır. Dövlətin də bu sahəni xüsusi diqqət mərkəzində saxlaması təqdirəlayiqdir. 

Statistikaya əsasən müəyyən kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalının keçmiĢ illərə əsasən  azalması 
ölkə ərazisində istehsalın artmasını deyəmə imkan verir. Ancaq fakt budur ki , daxili tələbatı 
ödəmədən , rəqabətqabiliyyətli və standartlara cavab verən  məhsul istehsal etmədən , bu sahədə 
çalıĢanların həyat rifahlarını yaxĢılaĢdırmadan , torpaq , su , gübrə , texnika , sort heyvanların 
gətizdirilməsi , onların sayının çoxaldılması kimi və s. problemləri aradan qaldırmadan hər hansısa 
inkiĢafa çatmaq çətindir.  Göründüyü kimi , atılan adımlara baxmaraq , hələ də istehsal olunan 

məhsul nəinki ixracı artırır , heç daxili tələbatı ödəmir . Hələ də bir çox kənd təsərrüfatı məhsulu 

idxaldan asılı vəziyyətdədir. Bütün bunlara əsasən o nəticəyə gəlmək olar ki , idxalın payının keçmiĢ 
illərə nəzərən azaldılmasına baxmayaraq kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracında artım gözə dəymir.  
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KƏND TƏSƏRRÜFATINDA RƏQABƏTQABĠLĠYYƏTLĠ MƏHSULLARIN 

ĠSTEHSALININ ARTIRILMASI YOLLARI 

 

    Kənd təsərrüfatı qeyri-neft sektorunun inkişafında əsas prioritet sahələrdən biri hesab edilir. 

Sahənin ölkədə potensialının böyük olmasına baxmayaraq, hələ də idxaldan asılı olması, daxili 
tələbatı tam ödəyə bilməməsi kimi problemləri vardır. Bu problemlərin həllində ixtisaslı kadr 
sayının,elmi-tədqiqat işlərinin, müasir aqrotexniki avandanlıqlardan istifadə əsas yerləri tuturlar.Bu 

məqalədə Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı sistemində həm daxili tələbatın 
ödənilməsində, həm də ixrac olunabiləcək potensiala malik rəqabətqabiliyyətli məhsulların 
istehsalına maneə olan problemlərdən və onların həll yollarından bəhs olunur. 

Açar sözlər: Rəqabət qabiliyyətli məhsul, avtokonsumasiya, idxaldan asılılıq, ərzaq təhlükəsizliyi, 

kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi 
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WAYS TO INCREASE THE MANUFACTURING OF COMPETITIVENESS 

PRODUCTS IN AGRICULTURAL MANAGEMENT 

 

   Agriculture is one of the key priorities in the development of non-oil sector. Although the site 

has a large potential in the country, it still has problems with its dependence on imports and inability 

to fully meet domestic demand. The key issues in the solution of these problems are the use of quali-

fied personnel, scientific research and modern agrotechnical facilities. This article deals with prob-

lems in the agricultural system of Azerbaijan, as well as the problems that affect domestic demand 
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and the production of competitive products that can be exported and their solutions. 

Key words: Competitive products,autoconsumption, dependence on imports, food security, state 

support to agriculture 

 

Insanın dünyada meydana gəlməsindən günümüzə qədər kənd təsərrüfatı, məhsul istehsalı və 
torpaq mülkiyyəti baxımından müxtəlif mərhələlər keçmiĢdir. Yığıcılıq və ovçuluq dövrü ilə baĢlayan 
bu fəaliyyətin yerini  indi, elm və texnologiyanın istifadəsində ixtisaslaĢmıĢ və planlı bir təsərrüfat 
almıĢdır. Ġnsanların torpaqdan və heyvandan istifadə müddəti keçmiĢdən indiyə qədər müxtəlif dö-
vrləri əhatə etmiĢdir. Bu dövrlər: yığıcılıq, ov və balıqçılıq, primitiv təsərrüfat, dolanacaq üçün 
təsərrüfat, ixtisaslaĢmıĢ təsərrüfat, modern təsərrüfat. Bu dövrləri aĢağıdakı formada izah etmək 

mümkündür : 
Yığıcılıq – Ġnsanın ilk zamanlarda həyatını davam etməsi üçün instinkt olaraq təbiətdən topladığı 

məhsulları yeyərək keçirmiĢdir. Bu dövrdə insanlar: bitki kökləri, meyvə  kimi təbiətdə olan məhsul-

ları qidalanmıĢdır. Ġnsanların yaĢadıqları ərazidə həmin bu adı çəkilən məhsulların sayı azaldığına 
görə insanlar yaĢadıqları ərazini dəyiĢməyə məcbur olurdular. Ona görə insanın yarandığı ilk dö-
vrlərdə onlar həyatlarını bu Ģəkildə davam etməyə məcbur olurdular. 

Ovçuluq və balıqçılıq – Bu dövrdə insan həyatına ovçuluq etməklə davam etmiĢdir. Ġnsanlar 
ovlamaq istədikləri heyvanı tutmaq üçün müxtəlif üsullardan və alətlərdən istifadə etmiĢdir. Bu dö-
vrdə insanlar heyvanların köç etdiyi dövrləri izləmiĢ və onlara uyğun olaraq  yaĢadıqları əraziləri də 
dəyiĢməyə məcbur olurdular. Ona görə insanlar bu dövrdə (Paleolit) köçəri həyat sürüdülər. Ancaq bu 

kimi fəaliyyət həm çətin , həm də hər dəfə yaĢayıĢ yerinin dəyiĢilməsi hesabına olduğuna görə insan-

ları yorurdu. Ona görə insanlar müəyyən heyvanları əhilləĢdirməyə baĢladılar və köçəri həyatdan 

oturaq həyata keçdilər. 
Primitiv təsərrüfat – Ġnsan həyatını davam etmək üçün yaĢadığı ərazidən topladığı və yığdığı 

bitki,  kök, toxum kimi məhsullar yığılıb saxlanıldığı ərazidə torpağa düĢərək , insanın Ģüurlu 
fəaliyyətindən asılı  olmadan yetiĢməyə baĢlamıĢdır. Bununla da ilk primitiv təsərrüfat yaranmıĢdır. 
Neolit dövründə Mesopotamiyanın Ģimal dağlıq ərazilərində insanlar bitkiləri əkib – becərir  , hey-

vanları əhilləĢdirirdilər. Bu dövrdə insan həyatını davam etməsi üçün zəruri olan buğda , arpa kimi 
məhsulları əkib becərə , heyvanları əhilləĢdirə bilirdi. 

Dolanacaq üçün təsərrüfat – Bu dövrdə insanlar artıq bir çox bitkini yetiĢdirməyi bacarır və on-

ları artıq gələcəkdə istifadə üçün yığıb saxlayırdı. Bu dövrün fərqi ondan ibarətdir ki, artıq olan 
məhsulu isə baĢqa bir məhsulla mübadilə ediblər. Bununla da ilk iqtisadi fəaliyyətə baĢlamıĢdırlar. 

ĠxtisaslaĢmıĢ təsərrüfat – Bu dövrdə bir çox bitkini yetiĢdirməyi bacaran insan artıq bunlardan 
müəyyən bir qrupu üzrə ixtisaslaĢmağa baĢlamıĢdır və əkin-biçin prosesində dövrə görə yeni, 

müxtəlif texnologiyalardan istifaə etməyə baĢlamıĢdılar . Bu dövrdə insanlar müəyyən sahələr üzrə 
ixtisaslaĢmıĢdılar. 

Modern təsərrüfat – Müasir dövrdə inkiĢaf edən texnologiya , biologiya və kənd təsərrüfatı ilə 
əlaqədar elm sahələrinin vəhdət Ģəkildə istifadəsi nəticəsində meydana gəlmiĢdir. Bu dövrdə elmin 

inkiĢafı sayəsində daha çox yaxĢı məhsul əldə etmək üçün bir çox iĢlər görülür. 
Kənd təsərrüfatı nəyə görə strateji sektor adlanır ? Strateji olmasının bir çox səbəbi vardır. Çünki 

, bu sektorun yeganə vəzifəsi kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının istehsalı ilə bitmir , heç də dü-
nyada yaĢayan milyardlarla insanın tələbatlarını iĢini sonlandırmır . Bu sektor  cəmiyyətdə yalnız in-

sanların iqtisadi və sosial fəaliyyətini əhatə etməklə kifayətlənmir , əksinə bir çox sahədən cəmiyyətə 
təsir göstərir. Kənd təsərrüfatının cəmiyyətə təsirini və faydalarını beĢ baĢlıq altında birləĢdirmək 

olar: 
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- Ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafına təkan verir ; 

- Yoxsulluğun aradan qaldırılması ; 
- ġəhər və kənd həyatı , genderlər arasında bərabərsizliyi aradan qaldırır ; 
- Ərzaq təhlükəsizliyi ; 

- Ətraf mühitin idarəçiliyini yerinə yetirir ;(9) 

Kənd təsərrüfatı , ölkənin inkiĢaf etmə səviyyəsindən asılı olmayaraq , bütün ölkələrin iqtisadi 

həyatında mühüm yeri tutur. Çünki insanların qidalanması üçün lazım olan qida maddələrini məhz bu 

sahə təmin edir və bu sahənin hər hansısa əvəzedicisi yoxdur. KeçmiĢ dövrlərdə kənd təsərrüfatı sa-

hənin inkiĢaf etməsi bir çox problemlərlə üzləĢmiĢdir. Belə ki , 18-ci əsrin əvvəllərinə qədər torpaq və 
bitkilərin əsas qida maddələri əsasən heyvan tərkibli gübrələrdən əldə olunurdu. Torpaq isə demək 

olar ki, hər il dincə qoyulurdu və hər dəfə müxtəlif bitki əkilirdi. Heyvan mənĢəli gübrələrin azlığı , 
torpaqların dincə qoyulması kənd təsərrüfatında böyük problem yaratmıĢdı. Ġngiltərə və bu kimi qərb 

ölkələrində çuğundur istehsalına baĢlanılması , dincə qoyulan torpaqlarda bu bitkinin əkilməsi və 
çuğundurun heyvanların qıĢda yem ilə təmin olunmasında rolu böyük oldu. Bunun nəticəsində hey-

vanların , uyğun olaraq da gübrənin sayında artım göründü və torpaqların dincə qoyulması məsələsi 

azalmağa baĢladı. Bu üsuldan əlavə olaraq , Ġngiliz kəndlilər tərəfindən inkiĢaf etdirilən dörd əkin 

növbəsi tətbiq edildi. Bunun sayəsində , əkilən torpaqlardan götürülən məhsulun həcmi artdı. Növbəti 
uğur isə alman alim Justus von Liebigin fosfor , kalium və azotun bikilərin inkiĢafında böyük rolunun 
olmasını tapması və bunun nəticəsində gübrəni əldə etməsi oldu və nəticədə kənd təsərrüfatı məhsul-

larının həcmində nəzərə çarpacaq artım göründü. (10) 

Kənd təsərrüfatının əsas hədəflərindən biri ərzaq təhlükəsizliyidir. Dünyada baĢ verən son 

demoqrafiq vəziyyətə nəzər salsaq , son 40 il ərzində dünya əhalisi 3.2 milyard artmıĢdır . Aparılan 
araĢdırmalara görə , növbəti 40 il ərzində dünya əhalisinin daha 3 milyarda qədər artacağı 
proqnozlaĢdırılır. Bununla paralel olaraq , dünyada baĢ verən təbiət hadisələrini , qlobal istiləĢmə və 
s. nəzərə alsaq gələcək illər üçün təbii nemətlərin istifadəsinin davamlılığında böyük problemlərin 

qarĢımıza çıxacağı gözləniləndir.(2) Həmçinin kənd təsərrüfatı məhsullarının həcminin mineral 

gübrənin əldə edilməsindən sonra daha da artmıĢdır. Bundan əlavə baĢ verən iqtisadi dalğalanmalar 
bir çox kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin artmasına səbəb olmuĢdur. BMT-nin hesabatlarına 
görə , kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin belə artması nəticəsində , gələcəkdə Afrikada 

yerləĢən ölkələr və bu tipli üçüncü dünya ölkələrində , gəlirlərin aĢağı olması səbəbindən bu  əhalinin 

yalnız 25 % kənd təsərrüfatı məhsullardan istifadə edə biləcək. 

Kənd təsərrüfatının inkiĢafı Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün mühüm yerlərdən birini tutur. Son 

illərdə qeyri-neft sektorunun inkiĢaf etdirilməsi uğrunda görülən əsaslı iĢlərin içərisində bu sahənin 

prioritet olması , ölkənin bu sahə üzrə ixtisaslaĢa bilmə potensialını daha da artırır , həmçinin , 
gələcəkdə idxaldan asılılıq kimi bir problemin aradan qaldırılmasında , ərzaq təhlükəsizliyi kimi 

əhəmiyyətli məsələlərin həllində böyük rola malikdir. 2015-ci ilin ―Kənd Təsərrüfatı ili‖ elan 
edilməsi, ―AR-da ipəkçiliyin inkiĢafına dövlət dəstəyi haqqında‖ , AR-da pambıqçılığın inkiĢafına 
dövlət dəstəyi haqqında‖ , AR-da tütüncülüyün inkiĢafına dövlət dəstəyi haqqında‖, ―Heyvandalığın 
cins tərkibinin yaxĢılaĢdırılmasına dövlət dəstəyi haqqında‖və s. sərəncamlar dövlətin bu prioritet 

sahəyə necə həssaslıqla yanaĢdığını göstərir. Azərbaycan respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 
dekabr tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiĢ ―Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalı və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi‖də gələcək illərdə sahənin inkiĢaf perspektivləri , 

inkiĢaf tendensiyaları , strateji məqsəd və hədəflər qeyd edilmiĢdir.(5) 
Daxili bazarın tələbatlarını ödəmək üçün mütləq Ģəkildə daha keyfiyyətli , sağlam məhsulların 

yetiĢdrilməsi lazımdır. Bunun üçün kənd təsərrüfatı ilə əlaqədar olan bütün sahələrin bir kompleks 

https://www.britannica.com/biography/Justus-Freiherr-von-Liebig
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Ģəkildə iĢləməyi mütləqdir. Respublikamızın əlveriĢli iqlimi , münbit torpağının olması kənd 

təsərrüfatı məhsullarını istehsal etmək üçün böyük Ģərait yaradır. Ancaq  rəqabətqabiliyyətli 
məhsulların istehsal olunması sadəcə olaraq yuxarıdakı adı keçən təbii ünsürlədən asılı deyil , ixtisaslı 
kadrlardan , dövlətin sahəyə olan dəstəyindən , ailə təsərrüfatları və fermerlərin bu sahəyə 
marağından, müasir texnologiyadan istifadədən , bu sahədə çalıĢanların sosial və iqtisadi 

təminatlarının yaxĢılaĢdırılmasından , onların səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün yaradılan münbit 
Ģəraitdən,  elmi araĢdırma və təhsil səviyyəsindən və baĢqa ünsürlərdən sıx əlaqədardır. 

Kənd təsərrüfatı sektoruna dövlətin köməyi və dəstəyi sahənin inkiĢaf etməsi üçün 
əvəzedilməzdir. Müstəqilliyin ilk illərində ölkədə baĢ verən hadisələr , cəmiyyətin bütün sahələrinə 
olduğunu kimi , kənd təsərrüfarı sahəsinə də böyük zərbə endirdi.Kənd təsərrüfatı ilə məĢğul olan 
Ģəxslərə güzəĢtli kreditlərin verilməsi , subsidiyaların ayrılması , pay torpaqlarının verilməsi , texnika, 

gübrə satıĢında güzəĢtlərin edilməsi növbəti illərdə bu sahənin inkiĢafı üçün təkan oldu.Bunun üçün 
qanunverici bazanın qurulması mütləq idi. Bunlara baxmayaraq  ölkə ərazisində istehsal olunan 

məhsullar tələbatı tam ödəmək qadirində deyil. Bunun mənfi nəticəsi olaraq, ölkədə kənd təsərrüfatı 
məhsulları bazarında qonĢu dövlətlərdən gətirilmiĢ məhsulların xüsusi çəkisi artmağa baĢladı. 
Vəziyyətin bu hala gəlməsində ən əsas göstərici , kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarın tələbatına 
uyğun olmayan Ģəkildə istehsal olunması , daha doğrusu istehsalın avtokonsumasiya Ģəklini 

almasıdır. Avtokonsumasiya dedikdə , istehsal olunan məhsulun istehsalçısının özü tərəfindən 

istehlakı nəzərdə tutulur. Belə ki , bir çox təsərrüfat sahibləri becərdikləri məhsulları yalnız öz 
tələbatlarını ödəmək məqsədilə becərir. Məhsulun artıq qalan hissəsini isə təklif edir. Bu zaman 

istehsalçı təklif etdiyi məhsulun istehlakçı tərəfindən hansı rəğbətlə qarĢılanmasını göz önünə almır. 
Misal olaraq , ölkə ərazisində istehsal olunan buğdadan təyinatı üzrə emal prosesi aĢağıdır.Ġstehsal 
olunan  həmin buğdadan pivə və baĢqa qıcqırtma məhsullarının istifadəsi aĢağıdır. Buna görə , pivə 
və baĢqa qıcqırtma məhsullarının istehsalçıları emal üçün istifadə etdikləri buğdanı əsasən Rusiya və 
Qazaxıstandan alırdılar. Son illərdə isə Azərbaycan strateji əhəmiyyətə malik məhsul olan buğdanı 
əsasən Qazaxıstandan idxal edir. Statistikaya əsasən 2016-cı ilin yanvar – iyul ayları ərzində 
Azərbaycan Qazaxıstandan 3.2 mln məbləğində buğda alıb , hansı ki, bu da buğda idxalının 73%-ni 

təĢkil edir. Azərbaycanda illik buğda istehsalının həcmi 1.7 mln ton təĢkil edir , tələbatın ödənilməsi 

üçün 1.3 mln ton buğda isə idxal edilir . (3,  s. 3) Burada ən əsas problem ölkə ərazisində əkilən 

buğda sortundadır.Belə ki , ölkə ərazisində əkilən buğdanın növünə nəzər salsaq, bu məhsuldan hətta 

un istehsalı prosesin də belə problem yaĢandığını görürük.Ölkə ərazisinə idxal olunan buğdanın 
əksəriyyəti Qazaxıstandan gətirilir və həmin buğdadan alınan un ―əla növ‖ un adı ilə satılır.Halbu ki, 
Azərbaycana satılan Qazaxıstan buğdası 1-ci növ buğda deyil  əksinə , ―əla növ‖ un 2-ci növ 
buğdadan alınır.Bununla da o qənaətə gəlmək olar ki, ölkə ərazisində becərilən buğda bir çox sahədə 
- içki , Ģirniyyat , makaron kimi məmulatların istehsalında lazımı səviyyədə istifadəyə uyğun 
sayılmır. Ölkə ərazisində istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının rəqabətqabiliyyətli 

olmamasını Azərbaycandan Rusiyaya ixrac olunan kənd təsərrüfatı məhsulların Rusiya bazarlarında 
tutduğu mövqedən də qiymətləndirmək olar. Azərbaycandan Rusiyaya 2016-cı ilin yanvar – aprel 

ayları ərzində ərzaq məhsulları və kənd təsərrüfatı xammalının idxalı 55 mln dollar təĢkil edib ki , bu 
da ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 79.1% artıqdır. (7) Ġki ölkə arasında olan məhsul 

dövriyyəsinin həcmi artmasına baxmayaraq , ölkəmizin ixrac etdiyi kənd təsərrüfatı məhsulları 
Rusiya bazarında Özbəkistan , Qazaxıstan , Tacikistan məhsulları ilə müqayisədə daha aĢağı paya 
sahibdir. Əsas problemlərdən biri də məhsulun maya dəyəridir. Təbiidir ki, qiyməti daha ucuz olan , 

ancaq istehsal texnologiyası ilə maya dəyəri ucuz baĢa gəlmiĢ məhsul bazarda öz yerini tutacaqdır. 
Bazarda məhsulun tanınması üçün marketinq tədqiqatının aparılması da mütləqdir. Nisbi üstün 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depsng/2016150607
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olduğumuz məhsulların satıĢından ölkəyə valyuta gətirmək olar. Bundan əlavə alıcıların motivlərinə 
nəzər yetirmək lazımdır . Azərbaycanda insanların istehlak etmədiyi at ətinin Moldovaya, 

Qazaxıstana ixrac edilməsi bu yolda atılan uğurlu addım sayılır. 
Ölkəmizdə bir çox perspektivli məhsulların istehsalı üçün Ģərait vardır. Ġpək , fındıq , tütün 

bunlara misal ola bilər. Azərbaycan fındıq istehsalına görə dünyada 4-cü yeri tutur və bu sahəyə 

dövlətin marağı böyükdür.Barama, tütün və fındıq istehsalının inkiĢafı məsələlərinə dair respublika 

müĢavirəsində Prezident Ġlham Əliyev yekun nitqində fındıq istehsalı və ixracı haqqında öz 
tövsiyyələrini vermiĢdir. Belə ki , 2016-cı ildə fındıq ixracından 105 milyon dollar əldə etmiĢik.  Bu 
sahədə çalıĢanların sayı 9 mindir və gələcəkdə yeni fındıq bağlarının salınmasından sonra orda 
iĢləyənlərin sayının 20 minə çatacağı gözlənilir. Fındıqçılıqla məĢğul olanlara kömək məqsədilə 
Fındıq Ġstehsalçıları və Ġxracatçıları Assosiasiyası yaradılmıĢdır ki, bu qurum fermerlərə kömək etsin, 

məhsulu onlardan mərkəzləĢdirilmiĢ Ģəkildə alsın və  ixrac edilsin. (1) 

Rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsal etmək üçün ən əsas ünsürlərdən biri də istehsalçıların maddi 
təminatını yaxĢılaĢdırmaqdır. Respublikamızda kənd təsərrüfatı ilə məĢğul olan Ģəxslərə 
subsidiyaların verilməsi, güzəĢtli Ģərtlərlə lizinq yolu ilə texnikanın satıĢı, kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində istifadə etdiyi yanacaq və motor 

yağlarına, habelə buğda və çəltik əkininə görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına yardımların 

verilməsi təqdirə layiqdir. (2) Bütün bunlar bu sahədə fəaliyyət göstərənlər üçün münbit Ģərait 

yaradır. Buna baxmayaraq hələ də müəyyən problemlərin olması vəziyyəti daha da yaxĢılaĢdıra 
biləcək addımların atılmasını tələb edir. Kənd təsərrüfatı ilə məĢğul olan Ģəxs Azərbaycan 

Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin 

Ġdarə edilməsi üzrə Dövlət Xidmətinə müraciət edərək güzəĢtli kredit ala bilər. GüzəĢtli kreditlər 
Ģəxslərə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı üçün , özəl damazlıq təsərrüfatlarının 
yaradılması və inkiĢafı, heyvandarlıqda süni mayalandırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi, 

torpaqların meliorasiyası, irriqasiya avadanlıqlarının alınması və s. iĢlərin görülməsi üçün verilə 

bilər.Bundan əlavə olaraq kommersiya bankları da bu iĢdə kənd təsərrüfatı ilə məĢğul olan Ģəxslərə 
kömək olmalıdırlar. (4) Verilən kreditlərin məbləği, faiz dərəcələri, müddəti də böyük rola 
malikdir.Hər hansısa bir Ģəxs kommersiya bankından götürdüyü krediti bağçılıq təsərrüfatı üçün 
istifadə etmiĢsə, onun bu məbləği geri qaytarması üçün minimum 5 il lazımdır . Halbuki bu müddətə 
kredit Ģəxslərə verilmir. Faiz dərəcələrinin aĢağı olmasının da əhəmiyyəti böyükdür. Kommersiya 
bankları Ģəxslərə belə güzəĢt tətbiq etsələr , kənd təsərrüfatında canlanma baĢ verər. Aqrar sahəyə 

qoyulan investisiyalar sayəsində bir çox uğur əldə etmək olar. 

Kənd təsərrüfatının inkiĢafına təkan verən ünsürlərin öncüllərindən biri də sahə üzrə elmi , 

texniki potensialı inkiĢaf etdirməkdir. Dünya ölkələrinə nəzər saldıqda elmin bu sahə üzrə necə 
əhəmiyyətinin böyük olduğunu daha aydın görürük. ĠEÖ olan Niderland ABġ-dan sonra dünyada ən 

böyük ikinci kənd təsərrüfatı məhsulu ixracatçısıdır. 2016-cı ildə ixrac 94 mlrd təĢkil edib , hansı ki, 
bu göstərici ilə Avropada birincidir. Müqayisə üçün Almaniya 23 mlrd , Belçika 10.1mlrd , Böyük 
Britaniyada bu göstərici isə 8.9 mlrd avrodur. (8) Ölkə əhalisinin 17 mln, ərazisinin 41.5 kv km 

olmasına baxmayaraq bu ölkənin göstəricilərin nəyə görə ağlasığmaz olduğunun səbəbinin nə 
olduğunu təxmin etmək çətin deyil. Niderlandda yerləĢən Vageningen universiteti dünyada kənd 

təsərrüfatı üzrə ən inkiĢaf etmiĢ ünuversitetlərdən sayılır. Ölkədə çox güclü inkiĢaf etmiĢ aqrotexnika 
bazası mövcuddur.Bütün bunların hamısı elmi inkiĢaf nəticəsində əldə olunmuĢdur. Müqayisə üçün 
ərazisi 3mln 287min kv km, 1324 milyon əhalisi olan, əhalisinin 50%-i kənd təsərrüfatında iĢləyən , 

ÜDM-in isə cəmi 13.7%-ni təĢkil edən Hindistanı göstərmək olar. Azərbaycanda da aqrar sahənin 

inkiĢaf etdirilməsi üçün addımlar atılır. Ölkə ərazisində Gəncə Ģəhərində Aqrar Universitet , 

http://agrocredit.gov.az/az/pages/view/183
https://www.government.nl/latest/news/2017/01/20/agri-food-exports-achieve-record-high-in%202016
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Əkinçilik,  Baytarlıq , Heyvandarlıq , Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər , Tərəvəzçilik , Meyvəçilik 
və Çayçılıq, Üzümçülük və ġərabçılıq , Kənd Təsərrüfatı Ġqtisadiyyatı Elmi-Tədqiqat Ġnstitutları 
fəaliyyət göstərir. (6) Yeni ixtisaslı kadrların yetiĢdirilməsi üçün onlara Ģərait yaradılıb. Baytarlıq 
ixtisası üzrə universitetlərə qəbul balları aĢağı təyin edilib və təhsil dövlət sifariĢləri əsasında aparılır. 
Yeni sortların, daha məhsuldar toxumların alınması , torpaqların məhsuldarlığının artırılması üçün 
dərmanlardan istifadə , düzgün qurulmuĢ irriqasiya sitemi və s. hamısı rəqabətqabiliyyətli məhsul 

istehsal etməyə böyük Ģans yaradır. 
Yekun olaraq onu qeyd etmək lazımdır ki, idxaldan asılılığı aradan qaldırmaq, rəqabətqabiliyyətli 

məhsul istehsal etmək , bu sahəni təĢviq etmək , birmənalı olaraq dövlətin dəstəyi və insanların bu 
sahəyə göstərdikləri marağın artması ilə düz mütənasibdir. Kənd təsərrüfatının ən əsas məqsədinin 

insanların ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməsi, milli təhlükəsizliyin bir parçası olduğunu heç bir 
vətəndaĢ unutmamalıdır. Ölkə ərazisində məhsul istehsalının həcminin artması , daxili tələbatın 
ödənilməsi, bu ilk növbədə ölkənin qida ehtiyatının hər hansısa bir ölkədən asılı olmayacağına səbəb 

olacaq və bu, həmin ölkənin hərtərəfli güclənməsinə səbəb olacaqdır. Rəqabətqabiliyyətli məhsul 

istehsalı ilk növbədə daxili bazarın tam yerli məhsulla təmin olunmasından sonra daha da sürətli hal 

alacaqdır. Unutmaq olmaz ki, bu sahənin inkiĢafı dövlət və insanların iqtisadi dəstəyindən əlavə, ən 

əsası elmin, yüksək yeni texnologiyaların bu sahəyə tətbiqindən, ixtisaslı aqronom , baytar və s. 

mütəxəssislərdən asılıdır. 
       

                                                                      ƏDƏBĠYYAT 

 

1. http://www.president.az/articles/24933 

2. ―Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində istifadə 
etdiyi yanacaq və motor yağlarına, habelə buğda və çəltik əkininə görə dövlət büdcəsinin 

vəsaiti hesabına yardımların verilməsi Qaydaları‖nın və ―Aqrolizinq‖ Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti və digər hüquqi və fiziki Ģəxslər tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalçılarına mineral gübrələrin, biohumusun və pestisidlərin güzəĢtlə satılması 
Qaydaları‖nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlə Kabinetinin 2015-

ci il 18 avqust tarixli 283 nömrəli qərarı. 
3. 3.Energetika naziri Natiq Əliyevin ―Respublika‖ qəzetində dərc olunan ―Azərbaycan-

Qazaxıstan münasibətləri:birgə keçmiĢdən birgə gələcəyə‖ adlı məqaləsi.  

4. http://agrocredit.gov.az/az/pages/view/183 

5. Azərbaycan respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli fərmanı ilə təsdiq 

edilmiĢ ―Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalına 
dair Strateji Yol Xəritəsi‖ 

6. http://www.agro.gov.az/elmi-tdqiqat-institutlar 

7. http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depsng/2016150607 
8. 8.https://www.government.nl/latest/news/2017/01/20/agri-food-exports-achieve-record-

high-in 2016 

9. Agriculture for Development: Toward a New Paradigm by  Derek  Byerlee , Alain de 
Janvry, and Elisabeth Sadoulet , 2009 .  

10. https://www.britannica.com/biography/Justus-Freiherr-von-Liebig 

 

  

http://www.president.az/articles/24933
http://agrocredit.gov.az/az/pages/view/183
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depsng/2016150607
https://www.government.nl/latest/news/2017/01/20/agri-food-exports-achieve-record-high-in%202016
https://www.government.nl/latest/news/2017/01/20/agri-food-exports-achieve-record-high-in%202016
https://www.britannica.com/biography/Justus-Freiherr-von-Liebig


636 

 

Nübar ƏLƏKBƏROVA, 
magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

AZƏRBAYCANDA SAHĠBKARLIQ FƏALĠYYƏTĠNĠN DÖVLƏT  
TƏNZĠMLƏNMƏSĠ MEXANĠZMLƏRĠ 

 

Müasir sahibkarlıq fəaliyyətini dövlət tənzimlənməsindən kənarda təsəvvür etmək mümkün 
deyildir. Hər bir ölkə iqtisadiyyatın idarə edilməsində öz yolu ilə gedir və müxtəlif metodları sınaq-

dan keçirir. İnkişaf etmiş ölkələrin heç biri sahibkarlığa və iqtisadiyyatın tənzimlənməsinə dövlət 
müdaxiləsi prosesindən yan keçməmişdir.Hazırda Azərbaycanda da sahibkarlığın hərtərəfli inkişaf 
etdirilməsi,onun dövlət tərəfindən tənzimlənməsi dövlətimizin iqtisadi siyasətinin əsas 
istiqamətlərindən birini təşkil edir.Sahibkarlığın tənzimlənməsi dövlətin səlahiyyətində olan iqtisadi 
idarəetmə mexanizmləri vasitəsi ilə həyata keçirilir.Bu məqalədə sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət 
tənzimlənməsi mexanizmləri,prinsipləri,vəzifə və metodları,habelə onun təhlükəsizliyinin təminatı 
məsələləri,sahibkarlığın normativ-hüquqi tənzimləmə mexanizmlərindən bəhs olunur. 

Açar sözlər: sahibkarlıq fəaliyyəti, dövlət tənzimlənməsi, bazar iqtisadiyyatı,vergi   mexaniz-

mi,lisenziyalaşdırma 
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THE REGULATĠON MECHANĠSMS OF OWNERSHĠP ACTĠVĠTY ĠN AZERBAĠJAN 

 

It is impossible to imagine modern ownership beyond the state regulation. Each country is on its 

own way to managing the economy and testing different methods. None of the developed countries 

left out from the process of intervention of the government to the ownership and regulation of econo-
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my. At present, comprehensive development of ownership in Azerbaijan, its regulation by the state is 

one of the main directions of the state's economic policy. The regulation of the ownership is imple-

mented by the economical mechanisms wich are in the authority of government. This article discusses 

mechanisms, principles, tasks and methods of state regulation of entrepreneurship, as well as issues 

of its security, regulatory and legal regulation of entrepreneurship. 

Keywords: entrepreneurs, goverment regulation, market economy, the tax mechanism , licensing 

 

Dünya təcrübəsi göstərir ki,təkcə bazar mexanizmi cəmiyyətin ümumi tələbatını ödəyə bilməz.O 
gəlirin sosial-ədalət prinsipi əsasında bölgüsünü təmin etmir.Sahibkar yüksək gəliri olmayan sahələrə 
investisiya qoymur.Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində milli iqtisadiyyatın dirçəldilməsi və azad sa-

hibkarlığın inkiĢafı üçün vacib olan istehsalçı və istehlakçı hüquqlarının qorunması,respublikada eti-
barlı qayda-qanun və milli təhlükəsizliyintəmin edilməsi kimi ciddi vəzifələr dövlətə həvalə olu-

nur.Dövlət tənzimlənməsinin yerinə yetirdiyi funksiyalarda göstərildiyi kimi,hüquqi baza olmadan 
iqtisadiyyat və bütövlükdə cəmiyyət normal inkiĢaf edə bilməz.Sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləyən 
və mülkiyyətçinin hüquqlarını müəyyənləĢdirən qanunlar,normativ-hüquqi sənədlər olmalıdır.  

Bazar iqtisadiyyatının əsasını sahibkarlıq fəaliyyəti təĢkil edir.Ölkədə makroiqtisadi sabitliyi 
təmin etmək və iqtisadiyyatın dinamik inkiĢaf səviyyəsinə nail olmaq məqsədi ilə sahibkarlıq 
fəaliyyətinin üstünlüyündən və əlveriĢli imkanlarında istifadə olunmalıdır.Xüsusilə respublikada sa-

hibkarlıq fəaliyyətinin formalaĢması və daha səmərəli inkiĢaf üçün münasib hüquqi-iqtisadi baza 

yaradılmalıdır.Bu mərhələni sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin zəruri Ģərti 
hesab etmək olar. 

Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi-iqtisadi bazasını 15 dekabr 1992-ci 

ildə Milli Məclis tərəfindən qəbul olunmuĢ ―Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respu-

blikasının qanunu‖ , ―Müəssisələr haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu‖ (1 iyun 1994-cü il), 
―Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqinda Azərbaycan Respublikasının qanuunu‖ (4 iyun 1994-cü 
il), ―Xarici investisiyaların qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu‖ (15 yanvar 
1992-ci il) və digər çoxsaylı hüquqi-iqtisadi qanun və qanunvericilik aktlarından irəli gələn 

müddəalar təĢkil edir.Hazırda Azərbaycanda sahibkarlığın hərtərəfli inkiĢaf etdirilməsi dövlətimizin 

iqtisadi siyasətinin  əsas istiqamətlərindən birini təĢkil edir.Son illər ərzində ölkədə bu istiqamətdə 
müntəzəm olaraq mühüm tədbirlər həyata keçirilsə də,2002-ci il sahənin inkiĢafı üçün hüquqi və 
iqtisadi  bazanın yaradılmasında dönüĢ ili olmuĢdur.Belə ki, ―Azərbaycan Respublikasında kiçik və 
orta sahibkarlığın inkiĢafının Dövlət Proqramı‖ (2002-2005-ci illər) təstiq olunmuĢ və həmin 

Proqramda sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsi,onun inkiĢafının maliyyə və investisiya təminatının 
yüksəldilməsi,iri müəssisələrlə kooperasiya əlaqələrinin geniĢləndirilməsi,regional inkiĢafın 
sürətləndirilməsi üzrə,habelə bir sıra digər mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tu-

tulmuĢdur.Həmçinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Sahibkarlar ġurası yaradılmıĢ, 
―Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkiĢafına dövlət himayəsi sahəsində əlavə tədbirlər 
haqqında‖, ―Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının tək-

milləĢdirilməsi haqqında‖ və ―Sahibkarlığın inkiĢafına mane olan müdaxilələrin qarĢısının alınması 
haqqında‖ çox mühüm prezident fərmanları verilmiĢ, ―Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa 
Kömək Milli Fondu haqqında Əsasnamə‖, ―Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli 

Fondunun vəsaitinin istifadəsi Qaydaları‖ təstiq edilmiĢ və bir sıra digər normativ sənədlər qəbul 

olunmuĢdur. 2011 -2015-ci illərdə qəbul edilən qanunlar sahibkarlığın hüquqi bazasının tənzim-

lənməsində əsas rol oynamıĢdır. Sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində hüquqi bazanın möhkəmləndirilməsi 

həmçinin özlüyündə davamlı inkiĢafa nail olma baxımdan xüsusi əhəmiyyətlidir. Bu beĢ ildə qəbul 
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edilən qanunlardan biri sahibkarlığın inkiĢafını təmin etmək məqsədi ilə dövlət tərəfindən ayrılan 
vəsaitlərdən istifadə səmərəsinin artırılması və həmin vəsaitlərin sahibkarlıq subyektlərinə verilməsi 

ilə bağlı mexanizmin təkmilləĢdirilməsi üçn 2011 –ci il 13 oktyabr tarixində ―Sahibkarlığa Kömək 

Milli Fondunun vəsaitlərindən istifadə mexanizminin təkmilləĢdirilməsi‖ haqqında Prezident 
tərəfindən fərman qəbul imzalanmıĢdır. Bu fərman həmdə 2009 –cu il 7 oktyabr tarixli ―Azərbaycan 

Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitlərinin istifadə qaydaları‖ haqqında fərman-

da dəyiĢikliklər edilməsi müddəalarını özündə birləĢdirir. Bu fondun fəaliyyət dairəsinin 

geniĢləndirilməsi üçün 2014 –cü il 27 iyun tarixində ―Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun 

fəaliyyətinin təkmilləĢdirilməsi haqqında‖ fərman imzalanmıĢdır.  
Sahibkarlığın hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsi üçün 2011 –ci il 26 oktyabr tarixində ölkə 

baĢçısı tərəfindən ―Sahibkarlıq fəaliyyətinin müxtəlif növləri ilə əlaqədar məĢğulluq səviyyəsinin 
artırılması üçün tələb edilən xüsusi razılıq (lisenziya) və icazələrin alınması ilə bağlı məsələlər 
haqqında‖ fərmanı qəbul edilmiĢdir. Məlumdur ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin müxtəlif formaları ilə 
məĢğulluğun artım tempinin yüksəldilməsi mühüm bir haldır və bu məqsədin icrasının reallaĢmasını 
təmin etmək üçün bir çox hökumət orqanlarından müəyyən sayda icazə (lisenziya) sənədlərinin 
alınması vacibdir. Bu isə sahibkarlığın inkiĢafına, məĢğulluq səviyyəsinə və iqtisadiyyata investisiya 
qoyuluĢunun həyata keçirilməsinə maneçilik törətmiĢ olur və bu problemlərin yaxĢılaĢdırılması üçün 
xüsusi razılıq (lisenziya) və icazələrin alınması proseduralarının təkmilləĢdirilməsi zəruri hesab edilir. 
Sahibkarların fəaliyyətinin ―bir pəncərə‖ prinsipi üzərində qurulması baxımından Elektron Hökumət 
portalı sahibkarlıq subyektlərinin istifadəsinə verilmiĢdir. Elektron Hökumət portalının əsasnaməsi 
2013 –cü il 5 fevral tarixində qəbul edilmiĢdir. 2016 –cı ildə verilən rəsmi statistik hesabatda 
göstərilmiĢdir ki, Elektron Hökumət portalında təsdiq edilmiĢ xidmətlərin sayı 461 -ə çatmıĢdır. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyini ilk dəfə elmi-nöqteyi nəzərdən Fil-
ips Kotler adlı iqtisadçı əsaslandırmıĢdır və sahibkarlığın hüquqi cəhətdən müdafiə edilməsi ilə bağlı 
onun üç əsas faktorunu ön plana çəkirlər.Buna görə də sahibkarlığın hüquqi Ģərtlərini araĢdırarkən 
Kotler Faktorundan istifadə edilir.Bu faktorlar aĢağıdakılardır: 

1. Firmaların bir-birindən müdafiəsi elə qanunvericilik aktına əsaslanmalıdır ki, kommersiya 
əməliyyatları zamanı firmaların xüsusi maraqlarına digər firmalar tərəfindən toxunulduqda o ney-
trallaĢdırıla bilsin. 

2. Ġstehsalçıların xoĢməramlı olmayan rəqabət mühitindən mühafizə edilməsinin zərurili-
yib.Buraya növbədə alıcıların reklam vasitəsi ilə aldadılması,onlara keyfiyyətsiz malların satıl-
ması,qiymətlərin səviyyəsinin heç bir obyektiiv səbəb olmadan qaldırılması və s. daxildir. 

3. Sahibkarlıq fəaliyyəti heç də həmiĢə yüksək həyat Ģəraitinin yaradılmasına təminat ver-
mir.Məhz bu prinsip ilk dəfə praktikada sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyini 
ön plana çəkmiĢdir. 

Sahibkarlığın miqyasından asılı olaraq onun tənzimlənməsinin dövlət prinsipləri,metodları və 
mexanizmləri özünəməxsus xüsusiyyətlər kəsb edir. . Sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsi qüvvədəki 
qanunvericiliklə təsbit edilmiĢ, obyektiv Ģəkildə mövcud olan ümumi dövlət idarəçiliyi prinsiplərinin 
tərkib hissəsi sayılan qanunilik, humanistlik, məqsədyönlülük, ədalətlilik, sahibkarlıq subyektlərinin 
müstəqilliyi və dövlət tənzimlənməsinin ahəngdarlığı,dövlət və təsərrüfatçılıq subyektlərinin qarĢılıqlı 
cavabdehliyi, dövlətin və sahibkarın maraqlarının balanslaĢdırılması, dövlət tənzimlənməsi 
subyektlərinin sayının məhdudlaĢdırılması prinsipləri ilə həyata keçirilir. Bu prinsiplər dövlət 
idarəçiliyinin obyektiv Ģəkildə mövcud olan ümumi prinsipləridir ki, qanunvericilikdə təsbit 
edilmiĢdir və ölkənin idarə edilməsi prosesində istifadə olunur(3, 311s.) 

Qanunilik prinsipi- ümumi hüquqi prinsipdir. Hüquqi tənzimlənmənin bütün formalarına, bütün 
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hüquq subyektlərinə Ģamil edilir. Bu prinsipin baĢlıca məğzini qanunlara və onların əsasında hazır-
lanmıĢ qaydalara dəqiq riayət olunması təĢkil edir. Sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsinin qanuniliyio 

deməkdir ki, tənzimləmə tədbirləri mövcud qanun vericiliyin tələblərinə cavab verir və qanunla 
müəyyən edilmiĢ qaydada tətbiq edilir. Qanunilik prinsipi - bütövlükdə dövlət, həmçinin sahibkarlıq 
fəaliyyəti üçün təməl prinsipidir.Sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsinin məqsədəuyğunluğu prinsipi 
ondan ibarətdir ki, yalnız sahibkarlığın inkiĢafının bu və ya digər probleminin həll edilməsinə köməyi 
sayəsində,tətbiqinin mənfi nəticələri əldə olunan müsbət effekti üstələmədiyi zaman ondan istifadə 
edilməlidir. Dövlət tənzimlənməsinin tətbiqində məqsəd hüquqi normaların pozulmasına maneələr 
yaratmaqdır.Dövlət tənzimlənməsi ədalətlilik prinsiplərinə söykənir. Ədalətlilik hüququnümumi prin-

siplərinə aiddir,hüquqi tənzimlənmənin baĢlıca mənbəyidir.Dövlət tənzimlənməsində ədalətlilikonun-

la təmin olunur ki, hüquq normaları təsərrüfat subyektlərinin qanun qarĢısında bərabərliyini təsbit edir 
və tənzimləyici tədbirlərin hüquqi pozmaların xarakterinə uyğun və mütənasib olmasında ifadə 
edilir.Sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsinin baĢqa bir prinsipi dövlətin və təsərrüfat subyektlərinin 
qarĢılıqlı məsuliyyətidir. Bu zaman öz funksiyalarını qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti 
vasitəsilə həyata keçirən dövlət sahibkarlıq fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin hüquqi cəhətdən əsas təmi-
natçısı kimi qəbul olunur.Dövlət nəinki hər bir vətəndaĢın təhlükəsizliyini təmin etməli, həm də sa-

hibkarlıq fəaliyyətinin təhlükəsizliyinə təminat verməlidir.Dövlət sahibkarlığın təhlükəsizliyinin 
təminatçısıdır.Sahibkarlığın təhlükəsizliyi hakimiyyət institutlarının sahibkarın maraqlarını tənzim-

ləmək və qorumaq mexanizmləri yaratmaq istəyi və qabiliyyətini ehtiva edir. Sahibkarlığın 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində dövlət hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin 
səmərəsinin artırılması onların özəl təhlükəsizlik xidmətləri ilə aĢağıdakı istiqamətlərdə qarĢılıqlı 
əlaqələrinin gücləndirilməsini tələb edir : 

 zəruri hüquqi bazanın birgə iĢlənməsi; 
 informasiyanın qarĢlıqlı mübadiləsi; 
 sahibkarlığın təhlükəsizliyinin monitorinqinin təĢkilati sisteminin yaradılması; 
 mühafizənin texniki sisteminin, texniki mühafizə üzrə milli standartların birgə 

iĢlənməsi; 
 kadrların hazırlığının və təkrar hazırlığının birgə təlim proqramlarının iĢlənməsi və 

həyata keçirilməsi. 
Sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsi nin vəzifələri də çox istiqamətlidir.Bunları aĢağıdakı bölgüdə 

təsnifatlandırmaq olar : 
 bazarda rəqabətin dəstəklənməsi; 
 sahibkarların hüquqlarının müdafiəsi üçün xüsusi tədbirlərin həyata keçirilməsi; 
 ətraf mühitin mühafizəsi; 
 iqtisadi dövriliyin bərabərləĢdirilməsi; 
 əhalinin normal məĢğulluq səviyyəsinin təmin edilməsi; 
 vətəndaĢların həyatının və sağlamlığının mühafizəsi; 
 kiçik sahibkarlığın dəstəklənməsi,inkiĢaf etdirilməsi və s. 

Respublikamızda sahibkarların iqtisadi məqsədləri,vəzifələri və idarəetmə prinsipləri dövlət 
tərəfindən tənzimlənir.Yəni,bazar subyektllərinin fəaliyyətinin hüquqi təminatı,onların toxunul-
mazlığı və qanunlar vasitəsilə müdafiə olunması,maliyyələĢmə mənbələri,vergilərin və gəlirlərin 
səmərəli bölgüsü dövlət tərəfindən tənzimlənir.Bazar münasibətləri Ģəraitində dövlət  birbaĢa və 
dolayı metodlardan istifadə edərək sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləyir: 

1. BirbaĢa (inzibati) metodlar-sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən subyektlərin davranıĢına 
birbaĢa amirlik təsiri vasitələri. Bura aiddir: 
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 sahibkarların fəaliyyətinə dövlət nəzarəti; 
 hüquqi Ģəxslərin və fərdi sahibkar- ların dövlət qeydiyyatı; 
 vergitutma; 
 sahibkarlıq fəaliyyətinin bəzi növ lərinin lisenziyalaĢdırılması; 
 antiinhisar orqanlarına təlimatların verilməsi və s. 

2. Dolayı (iqtisadi) metodlar-təsərrüfat subyektlərinin davranıĢını yönləndirən Ģəraitin yaradıl-
ması yolu ilə sahibkarlıq münasibətlərinə iqtisadi təsir vasitələri.Bura aiddir: 

 proqnozlaĢdırma və planlaĢdırma; 
 vergi güzəĢtlərinin verilməsi; 
 güzəĢtli kreditləĢdirmə; 
 dövlət (bələdiyyə) sifariĢi və s. 

Bu zaman hər iki metod qarĢılıqlı surətdə əlaqələndirilir,eyni zamanda hüquqi vasitə və 
üsullardan istifadə edilir. 

Ġqtisadi metodla tənzimləmə iqtisadi idarəetmə vasitəsi olan qiymət,rəqabət,faiz dərəcələri,vergi 
sitemi,iqtisadi stimullaĢdırmanın digər alətlərindən istifadə etməklə həyata keçirilir.Dövlət öz 
hüquqlarından istifadə edərək kredit vermə,paylarda iĢtirak etmək,rəqabət aparma və s. formalar 
vasitəsilə sahibkarların fəaliyyətinə təsir edir və onu tənzimləyir.Ġqtisadi siyasətində dövlət 
sahibkarlıq fəaliyyətinə kömək etmək məqsədilə dolayı təsiretmə mexanizmlərindən istifadə 
edir.Onlara:dövlətin daxili investisiya qoyuluĢlarının stimullaĢdırılması,əhalinin tam məĢğulluğunun 
tənzimlənməsi,əmtəə və xidmətlərin,iĢ qüvvəsinin idxal və ixracının tənzimlənməsi.xüsusi növ 
məhsulların bazar qiymətlərinin tənzimlənməsi və s. daxildir. 

Dövlət inzibati metodlarla tənzimləmə zamanı qanunlar,qərarlar,sərəncamlar,normativ-hüquqi 
aktlar və birbaĢa göstəricilərdən istifadə edir.Bunlar birbaĢa tənzimləmə metodları da adlandırılır.Bu 
metodla dövlət bu və ya digər fəaliyyət sahəsini məhdudlaĢdırır,qadağan edir və yaxud hər hansı bir 
sahənin fəaliyyətinə icazə verir.Qeyd etmək lazımdır ki,hər biriqtisadi tənzimləmə üsulu müəyyən 
inzibati vasitələrin köməyi ilə reallaĢır,yəni hər hansı bir iqtisadi metod tətbiq edildikdə onun həyata 
keçirilməsi inzibati metodla müĢayiət olunur.Ona görə ki,iqtisadi tədbirlər həyata keçirilərkən əvvəlcə 
müvafiq qərar qəbul edilməlidir və bu qərarlar inzibati yolla yerinə yetirilməlidir. 

Ġnzibati tənzimləmə formaları konkret Ģəraitə uyğun olaraq tətbiq olunmalıdır.Əgər bu 
tənzimləmə formaları düzgün tətbiq edilməzsə,onda bu arzuolunan nəticəni verməz.Ona görə də bu 
metod daim təkmilləĢdirilməli,yeni üsul və vasitələrdən istifadə olunmalıdır. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin əsas istiqamətlərindən biri təsərrüfat 
subyektlərinin inhisarçılıq fəaliyyətinin məhdudlaĢdırılması ilə bağlı hüquqi və təĢkilati 
əsasnamələrin yaradılmasıdır.Bununla əlaqədar olaraq Aərbaycanda antiinhisar siyasəti həyata 
keçirilir.Bu məqsədlə ―Dövlətin Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək departamenti‖ fəaliyyət 
göstərir,xüsusilə,‖Antiinhisar fəaliyyəti haqqında‖ , ―Haqsız rəqabət haqqında‖ qanunlar bu prosesi 
tənzimləyir.Antiinhisar siyasəti üzrə Dövlət departamenti və onun ərazi orqanları qanunvericiliyi 
pozanlara və haqsız rəqabətə yol verənlərə qarĢı müxtəlif sanksiyaların tətbiq olunması və onlara 
nəzarət edilməsi səlahiyyətinə malikdirlər. 

Respublikada sahibkarlıq fəaliyyətində investisiya qoyuluĢunun dövlət tənzimlənməsində 
aĢağıdakı cəhətlərə xüsusi diqqət yetirilir: 

 -xaricdən alınan investisiyalar milli iqtisadiyyatın formalaĢması istiqamətinə 
yönəldilməlidir,yəni ondan yeni milli istehsal sahələrinin yaradılması və mövcud olanın yenidən 
qurulması,tənzimlənməsi üçün istifadə olunmalıdır; 

-özəlləĢdirilən obyektlərin fəaliyyətə baĢlamasında investisiya qoyuluĢunun rolu artırılmalıdır; 
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-ixrac yönümlü istehsal sahələrinin inkiĢafında  və onların  texniki cəhətdən yenidən 
qurulmasında investisiya qoyuluĢundan səmərəli istifadə olunmalıdır. 

Sahibkarlıq fəaliyyətində xarici və daxili investisiya qoyuluĢunun dövlət tənzimlənməsində 
göstərilən cəhətlərin nəzərə alınması ümumiyyətlə investisiya fondundan səmərəli və məqsədəuyğun 
surətdə istifadə  olunmasına səbəb olar. 

Dövlət rəqabət mexanizmi vasitəsi ilə sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləyir,antiinhisar 
metodlarından və tədbirlərindən istifadə edərək azad rəqabətə yol açır.Ġstehsalçıların və istehlakçıların 
müstəqilliyi,sərbəstliyi yaranır və onların bazar mövqeləri artır.Dövlət elə bir tənzimləmə mexanizmi 
tətbiq etməlidir ki,rəqabət nəticəsində iqtisadi cəhətdən çox zənginləĢən,möhkəmlənən və kapital 
toplayan xüsusi sahibkarlar inhisarçılıq mövqeyi seçməsinlər.Bazar sistemində hüquqi tənzimləmə 
mexanizminə üstünlük verilməli,azad rəqabət mühiti,liberallaĢma prosesi təmin edilməlidir.Azad 
rəqabət Ģəraitində dövlət qiymətlərin inhisarlaĢmasının qarĢısını almalı və onların tənzimlənmə 
rejiminə üstünlük verməlidir.Bazar sistemində qiymətlərin tələb,təklif və rəqabət qanunlarının 
tələbləri və prinsipləri əsasında formalaĢması mühiti yaradılmalıdır.Bununla yanaĢı ,iqtisadiyyatda 
dövlət bölməsinin üstünlük təĢkil etdiyi sahələrdə dövlətin müstəqil qiymət siyasəti yürüdə bilmək və 
onların üzərində ciddi nəzarətetmə funksiyasını yerinə yetirmək hüququ vardır. 

Respublikamızda sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsində vergi mexanizmi mühüm rol 
oynayır.Tətbiq olunan vergi sistemi hər Ģeydən əvvəl bütün istehsal sahələrini inkiĢaf etdirmək,milli 
iqtisadi mənafenin reallaĢdırılmasına Ģərait yaratmaq istiqamətində formalaĢmalıdır.Ölkədə vergi 
münasibətlərinin qanunvericilik bazasının möhkəmləndirilməsi,vergi yükünün istehsalçılardan 
istehlakçıların üzərinə keçirilməsi,çoxsaylı vergilərin azaldılması,vergi dərəcələrinin aĢağı 
salınması,bağlanılmıĢ neft müqavilələri üzrə  iĢləyən podratçıların və subpodratçıların gəlirlərinin 
sadələĢdirilimiĢ qaydada  vergilərə cəlb olunması,onların əlavə dəyər vergisi və idxal-ixrac 
əməliyyatları üzrə vergilərdən azad edilməsi əlveriĢli fəaliyyət mühitinə təkan vermiĢdir.Verginin 
tənzimləmə funksiyası iqtisadi sistem üçün fiskal funksiyadan heç də az əhəmiyyətli deyil. Vergi 
tənzimlənməsindən səmərəli istifadə istehsalın artımına gətirən investisiyaların artımına, 
iqtisadiyyatın sahə strukturunun təkmiləĢdirilməsinə,kiçik və orta ölçülü müəssisələrin inkiĢafı üçün 
münbit Ģəraitin yaradılmasına imkanlar verir 

Vergi sisteminin sahibkarlıq fəaliyyətinə təsiri həm stimullaĢdırıcı, həm də məhdudlaĢdırıcı 
xarakter daĢıya bilər.Müxtəlif vergi növlərinin tətbiqi və ya ləğv edilməsi, vergi bazasının müəyyən 
edilməsi qaydalarında dəyiĢikliklər,vergi dərəcələrinin dəyiĢdirilməsi, vergi güzəĢtlərinin təbiqi və ya 
ləğv edilməsi kimi vasitələrlə dövlət sahibkarlıq fəaliyyətini müəyyən sahələrdə stimullaĢdıra və ya 
məhdudlaĢdıra bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, vergilər sahibkarlıq fəaliyyətinə həm mənfi,həm də 
müsbət təsir göstərə bilər.Belə ikili təsiri iqtisadi islahatlar aparılmasında,xüsusilə vergi islahatlarında 
mütləq nəzərə almaq lazımdır.Belə Ģəraitdə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərində vergitutma 
mexanizminin təkmilləĢdirilməsi problemlərinə vergilərdən stimullaĢdırma üçün  istifadə 
edilməsi,iĢgüzarlıq fəallığının və təĢəbbüskarlığın məhdudlaĢdırılması hallarına gətirən təsirlərin 
aradan qaldırılması aid oluna bilər. Bu baxımdan, verginin istehsalın tənzimlənməsini təmin edə bilən 
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə sahibkarlıq 
subyektlərinin maliyyə menecmentində vergi məsələlərinə,xüsusilə verginin tənzimləmə metodlarına 
xüsusi yer verilir. Məsələ burasındadır ki,vergi amilinin lazımi səviyyədə nəzərə alınmaması 
müəssisələrdə arzuolunmaz maliyyə vəziyyətinin yaranmasına və müflisləĢmələrə gətirə bilər. Eyni 
zamanda, vergi güzəĢtlərindən düzgün istifadə investisiyaların, elmi-texniki yeniliklərin istehsalda 
tətbiqini stimullaĢdıra bilər.Ġnformasiya cəmiyyətinin sürətli inkiĢafı, texnologiyaların tədricən 
cəmiyyətin bütün  sferalarında önəmli yer tutmasına rəğmən vergi xidmətinin iĢ prinsiplərində də 
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yeni yanaĢmalara ehtiyac duyulmaqdadır. Bu məsələ vergi inzibatçılığında qarĢıya qoyulmuĢ bir 
məqsədə - cəmiyyətdə könüllü əsaslara söykənən, kontaktsız mübadilə sisteminə əsaslanan 
münasibətlərin qurulması kontekstində xüsusilə aktualdır.Sahibkarlıq fəaliyyətinin vergi 
tənzimlənməsinin təkmilləĢdirilməsi üzrə həyata keçirilən tədbirlər həm dövlətin, həm də 
sahibkarların maraqlarına cavab verməlidir(10). 

Müasir Ģəraitdə sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi subyektlərin özəl 
maraqlarının bütövlükdə cəmiyyətin kütləvi-hüquqi maraqları ilə uzlaĢdırılmasını tələb edir. Bunun 
üçün müxtəlif üsul və tədbirlərdən istifadə olunur. Belə tədbirlər sırasında lisensiyalaĢdırma daha 
geniĢ yayılmıĢdır. Öz təbiətinə görə, lisenziya - sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsinin yetərincə sadə 
norması, mahiyyətcə,xüsusi razılıq əldə etmədən hər hansı fəaliyyətlə məĢğul olmağa qoyulan hüquqi 
qadağadır . Təsərrüfat subyektinə təsir göstərmək üsuluna görə, lisenziyanı inzibati alət hesab etmək 
olar.Subyektin davranıĢına onun maraqları vasitəsi ilə dolayı təsir göstərən vergilər və ya gömrük 
tarifi kimi iqtisadi tənzimləyicilərdən fərqli olaraq lisenziya-hüquq norması Ģəxsi birbaĢa müəyyən 
istiqamətdə fəaliyyətə vadar edir.BirbaĢa (müstəqim) tənzimləmə rejimi sahibkarlıq subyektlərinin 
müvafiq lisenziya verən orqanlardan məlum asılılığını yaradır. Beləliklə, bu tənzimləyici alətin tətbiqi 
məsələsinin kökündə ―nəyi lisenziyalaĢdırmaq olmazsa, onu lisenziyalaĢdırmamalı‖prinsipi dayanma-

lıdır. Bu qənaət lisenziyalaĢdırmanın, öz xüsusiyyətləri ilə ictimai maraqla ra bağlı olan sahibkarlıq 
növləri üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsi üzərində xüsusi dövlət nəzarətinin tətbiqindən ibarət olan, 
baĢlıca təyinatından irəli gəlir. Bu zaman baĢlanğıc nəzarətdən daha çox, müəyyənləĢdirilmiĢ Ģərtlərə 
subyektlər tərəfindən əməl edilməsi üzərində nəzarətin əhəmiyyəti daha böyük olur.Müasir 
sahibkarlıq sferasında dövlət tənzimləməsinin mühüm istiqamətlərindən biri dövlət patent siyasətidir. 
Bu, patentin müddətinin məhdudlaĢdırılmasını və normal məbləğdə lisenziya haqqı ilə yeni patent-
lərin məcburi lisenziyalaĢdırılmasını nəzərdə tutur. 

Hazırda Azərbaycan Respublikasında da sahibkarlığa verilən dövlət dəstəyi həmin sahənin 
inkiĢafında çox mühüm rol oynayır. Bu dəstək və tənzimləmə prosesləri ilk növbədə bir sıra xüsusi 
təyinatlı dövlət fondları, Ģirkətləri və habelə müvafiq agentliklər, mərkəzlər, ittifaqlar və 
assosiasiyalar tərəfindən də həyata keçirilir. Sahibkarlığın inkiĢafında kiçik sahibkarlığı tənzim-

ləmənin və dəstəkləmənin reginal sistemi də əhəmiyyətli rol oynayır. Belə ki,idarəetmənin təsiri 
sistemində icra orqanlarının sahibkarlıqla qarĢılıqlı əlaqələrinin konkret forma və metodlarının 
əhəmiyyəti danılmazdır. Belə ki, sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyəti bir çox hallarda icra 
hakimiyyəti orqanlarının iĢindən asılı olur. Ona görə də xüsusi dövlət dəstəyi tədbirləri olmadan 
sahibkarlığın inkiĢafı mümkünsüzdür. Bundan irəli gələrək yerli idarəetmə orqanları sahibkarlara, 
xüsusən də baĢlanğıc mərhələdə olanlara biznes inkubatorlara giriĢ imkanları yaratmalı, qrantların 
verilməsini təĢkil etməlidirlər. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsinin əsas alətlərindən biri də, ilk növbədə istehsalın 
yenilənməsinə və təkmilləĢdirilməsinə dövlət vəsaiti hesabına birbaĢa kreditlərin və subsidiyaların 
verilməsidir. Bu vəsaitlər o zaman verilir ki, özəl biznes milli istehsalın bu və ya digər sahəsini 
çətinliklər zolağından çıxarmaq iqtidarında olmur.Bu istiqamətdə müəyyən sahələrin güzəĢtli 
kreditləĢdirilməsi və subsidiyalaĢdırılması, istiqrazlara təminat verilməsi proqramları, sahə 
qiymətlərinin artmasının dayandırılması və ya dəstəklənməsi üzrə proteksionist ixrac siyasəti ilə mü-

Ģayiət olunan tədbirlər və bazarı stabilləĢdirməyin digər vasitələri böyük rol oynayır. Depozitlər və 
ssudalar üzrə faiz dərəcələrinin bazar tənzimlənməsi özəl biznesə maliyyələĢdirmənin Ģərt və 
üsullarını seçmək azadlığı təmin edir(11). 

Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti daim inkiĢaf edir və təkmilləĢir.Sahibkarlığın ölkənin sosial-
iqtisadi inkiĢafda rolunu daha da artırmaq və ölkənin güclü iqtisadi və elmi-texniki potensialından 
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səmərəli istifadə olunması məqsədilə gələcəkdə aĢağıdakı  istiqamətlərin dövlət tərəfindən 
tənzimlənməsinə ehtiyac duyulur: 

-xarici ölkələrlə və beynəlxalq təĢkilatlarla əlaqələr intensivləĢməli və sahibkarlıq fəaliyyəti üçün 
texniki,iqtisadi,maliyyə və kadr hazırlığı iĢində məqsədli yardıma üstünlük verilməlidir; 

-sahibkarlıq fəaliyyətində normal Ģərait yaradılmalı və iqtisadiyyatda inhisarçılıq mövqelərinin  
aradan qaldırılması və sağlam rəqabət mühitinin  formalaĢması üçün tədbirlər görülməlidir; 

-xüsusilə rayonlarda sahibkarlıq mühitinə əngəl törədən  meyllər aradan qaldırılmalıdır; 
-milli sahibkarlığın inkiĢafına yönəldilmiĢ vahid proqram iĢlənib hazırlanmalıdır; 
-respublikamızda sahibkarlıq fəaliyyətində idxalın stimullaĢdırılmasına yönələn siyasətdən ixracı 

stimullaĢdıran siyasətə keçilməlidir; 
-sahibkarlıq fəaliyyətinə dövlət müdaxiləsini tənzimləyən xüsusi qanunlar və qanunvericilik 

aktları qəbul olunmalıdır; 
-respublikada xarici iqtisadi əlaqələrin inkiĢafını tənzimləmək məqsədilə ―açıq qapı‖və 

―himayədarlıq‖ siyasəti arasında qarĢılıqlı əlaqə təmin edilməlidir və s. 
Təxirəsalınmaz tədbirlərin vaxtında həyata keçirilməsi respublikada milli sahibkarlığın inkiĢafına 

və milli iqtisadiyyatın formalaĢmasına əlveriĢli Ģərait yaratmıĢ olar. 
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ECONOMETRIC MODELING AND FORECASTING OF EXCHANGE RATE 

 

The intent of this paper is to investigate the sustainability of basic exchange rate theory and to 

construct econometric models capable to generate consistent and rational forecasts for the  exchange 

rate. Considering past values of exchange rate, we build first an ARIMA model and we study the 

volatility of this exchange rate time series. However, since macroeconomics variables influence the 

exchange rate, we construct a model for exchange rate determination including macroeconomic vari-

ables whose choices have been theoretically driven. The most important outcomes of this research 

are the specifications of an economic model for exchange rate as well the estimation of the model in 

The Vector Error Correction Model form. 

 

Orxan SÜLEYMANOV 

Magistr, Bakı Dövlət Universiteti 
 

EKONOMIK MODELLƏġDĠRMƏ VƏ VALYUTA MƏZƏNNƏSĠNĠN 
PROQNOZLAġDIRILMASI 

 

Nəzəri olaraq, bir valyutanın dəyəri onun uzun müddətli davamlı bərabərliyi istiqamətində za-

man keçirməlidir. Bu yazının məqsədi əsas valyuta məzənnəsi nəzəriyyəsinin davamlılığını 
araşdırmaq və valyuta məzənnəsi üçün ardıcıl və rasional proqnozlar yarada bilən ekonometrik mod-

ellərin qurulmasıdır. Valyuta məzənnəsinin keçmiş dəyərlərini nəzərə alaraq, biz əvvəlcə ARIMA 
modelini qururuq və bu məzənnə dövrünün dəyişkənliyini öyrənirik. Makroiqtisadi dəyişənlər valyuta 
məzənnəsinə təsir etdiyini nəzərə almaqla, hımçinin biz seçimləri nəzəri olaraq idarə olunan mak-

roiqtisadi dəyişənlər də daxil olmaqla valyuta məzənnəsinin müəyyən edilməsi üçün bir model qura-

cağıq. Bu tədqiqatın ən əhəmiyyətli nəticələrindən biri, valyuta məzənnəsi üçün bir iqtisadi modelin 
xüsusiyyətləri yanaşı modelin Vector Error Correction Model formundakı qiymətləndirməsidir. 

 

  

,    

 

    

  

 

           
   .     -
         

,         
.     ,     ―ARIMA‖,  

       . ,  -
     ,      -

 ,   ,     
.       -



645 

 

   ,         -
 . 

 

Equilibrium exchange rate modeling is not purely an arcane academic exercise. From policy per-

spectives, it is significant to know if the exchange rate tends to its long term equilibrium level or go-

ing away from this level. If we were able to estimate this exchange rate, investors would be able to 

identify the likely path that an exchange rate will take on a long-term basis and position their portfo-

lios accordingly. Furthermore, forecasting exchange rates is very important for market participants. 

However, the complexity of this forecasting is proved by the fact that only three out of every ten spot 

foreign exchange dealers make a profit in any given year. This proves also that the foreign exchange 

market is efficient. 

In theory, a currency's value should gravitate over time in the direction of its real long-run equi-

librium value. Regrettably, what exchange rate level represents a long-run equilibrium value of a cur-

rency does not constitute unanimity among economist. No accord also concerning the method that 

should be used to estimate this value. For instance, the approach which establishes the long-run equi-

librium between the exchange rate and the price level, the purchasing power parity (PPP), is the wid-

est subsequent among economists and strategists but it is as well recognized to have severe limita-

tions because other fundamental forces have impact on the long-term path of exchange rates. Sartore, 

Trevisan, Trova and Volo (2001); Rosenberg (2003); Brent and Schnatz (2006), affirm the break-

down (on observed proof) of the PPP. While, Taylor and Taylor (2004) assume that the debate in ac-

ademic world about the PPP competence as an exchange rate standard is still open and animated.  

In recent years, after the breakdown of Bretton Wood Agreements, the interest rate parity (IRP) 

model has revealed invalidate since we observe that higher interest rates implies capital inflows and 

currency appreciation as consequences. Isard (1995) discredits the uncovered interest rate parity 

(UIP) model and postulates that unexpected information plays a bigger role in predicting exchange 

rates fluctuations than interest rate differentials. This finding support the idea that unexpected infor-

mation about economic developments, policies, or other relevant factors has the main impact on fluc-

tuations in exchange rates. Furthermore, it is become recognized that only a small part of exchange 

rates fluctuations are explained by interest differentials. Li Wenhao (2004) postulates that, the credi-

bility of the basic theories, the purchasing power parity (PPP) and the uncovered interest parity (UIP) 

is undermined since these two theories are based on many unrealistic assumptions. 

However, explaining future exchange rate value using the past value of exchange rate and build-

ing Auto-Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) model suffer also from serious limitations 

since fundamental forces have important influence on the exchange rate.   

The failure of the basic theories and the limited explanation power of the ARIMA series motivate 

the multivariate co-integration analysis. This latter issue has recently analyzed in economic literature 

on the exchange rate and aim to answer whether the exchange rate is driven by fundamentals and, to 

what degree it can be scheduled? Regrettably, no model yet fruitfully forecasts the changes in ex-

change rate.  

The concern of this paper is to present a validate model able to explain and forecast the exchange 

rate. We try to explain first, the current value of the exchange rate by their past values in terms of lin-

ear relationships. This can be realized modeling the exchange rate series in the form of ARIMA mod-

el. We study also the volatility of the exchange rate. However, as proved by economic literature, mac-

roeconomic variables impact the exchange rate, we develop therefore, an economic model to explain 

the current behavior of exchange rate and we put to test the impact of fundamental variables on this 
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exchange rate.   

This paper is prepared as follows: Literature reviews are offered in section two. In section three 

we present the movement of exchange rate through the period beginning of 1999 to the end of 2012 

and we assess the validity of the basic theories of exchange rate. In section four we model the ex-

change rate as ARIMA model and we evaluate the volatility of this exchange rate. In section five we 

identify the economic factors affecting the exchange rate. Section six explains the co-integration 

analysis and exposes the results of tests. Finally conclusions are present in section seven. 

Literature. Review Although the economic literature includes wide studies on exchange rates 

and many economists proposed different theories to explain their movements, no theory can enthusi-

astically and winningly elucidate the changes of the exchange rate. All in all, the economic literature 

can be grouped in two classes of advances, class of expectation advances and class of fundamental 

advances. The latter class who explains the exchange rate fluctuations in terms of macro-economic 

variables is by far the mainstream.   

Among the first group, where economists explore the capacity of ARIMA series to predict future 

exchange rate level, Bellgard and Goldschmidt (1999) investigated (aud/dollar) exchange rate using 

half hourly data during 1996. They studied the trading performance and forecasting precision of some 

conventional techniques, including random walk, exponential smoothing, and ARMA models with 

recurrent neural network (RNN) models. They brought to a close that statistical forecasting precision 

measures do not impact directly on profitability and foreign exchange time series show nonlinear pat-

terns that are better explained by neural network models.  

Tyree and Long (1995) deviated from the latter path. They analyzed the case of the daily dol-

lar/dem price variations from 1990 to 1994 and they discovered that the studied NNR models are less 

effective than the random walk model. They also found from a forecasting point of view, that what 

little structure is really present may well be too insignificant to be of any use although, price changes 

are not strictly random. They acknowledged, that it is expected that the optimal forecasting technique 

is the random walk.   

However, Dunis and Huang (2001), estimated an ARMA (4, 4) model forecasting the exchange 

rate. Their estimation was not good enough as some elasticity were insignificant at the 95% confi-

dence level.   

For their part, to model the exchange rate series for the period starting 1994 to October 2007, 

Weisang and Awazu (2008) presented three ARIMA models with fundamental economic variables. 

They revealed that, the best model for the monthly series is a linear relationship between its past three 

values and the current and past three values of the difference of the log-levels of the share prices indi-

ces between the Euro zone and United States.  

Among the second group, many economists considered various models to examine the fundamen-

tals affecting the exchange rate. The mainly studied variables were the gross domestic product (GDP) 

and the interest rate differential.  

Maccauley (1997) predicted that the price will reveal inflation outcomes, growth performance, 

and long-term developments in net foreign-asset positions on both sides of the Atlantic. In short term 

however, the relation between business cycles and associated cycles in monetary policy will figure 

particularly in the fluctuations.   

In this paper, we aim to present insights on the configuration of the exchange rate time series in 

order to construct an adequate model for exchange rate forecasting. We use therefore in first steep, 

past values of the exchange rate time series to predict current value (ARIMA model) and we evaluate 

the volatility of this series. In second steep, we provide an economic model and we estimate the im-
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pact of theoretically chosen variables.   

Vector autoregresive (VAR) model. This major methodology is widely and increasingly used in 

estimating the degree of exchange rate pass-through because of its prospect for the definite process in 

lagged variable selection by inserting economic variables into a time series model with no explicit 

dynamic relation scheme (Fuss, 2007) and the approximation permission of pass-through in the set of 

import prices, producer prices and consumer prices. 

It also states that one of the most motivating points of using this approach is that the endogeneity 

of the exchange rate is taken obviously and that the Vector Autoregressive (VAR) model is a helpful 

approach to approximate the parameters in Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) models 

by minimizing to locate an optimal determination of the distance between the impulse responses from 

DSGE models and those from VAR models, depending on some limitations. 

In the study of Darvas (2001) on exchange rate pass-through into consumer prices of four EU 

countries, he found that one important problem in international economics is to include the short-run 

adjustment of the exchange rates in the models so he altered his initial constructed models by consist-

ing of the preceding disequilibrium of the real exchange rate in the short-run exchange rate equation, 

leading to the new model as shown in the following part. Nonetheless, findings of the research state 

that its VAR model is dissimilar to error correction term and the random walk by the time-varying 

drift since no adequate explanatory variables are found in the empirical section of the research. 

The main foundation equations of study of Darvas are: 

                               (      )                                                     
where                                       is the first different operator                                        is the domestic price level                                       is the foreign fundamental price level                                        is the nominal exchange rate                                    is the price of goods or services in charge of administrative  measures                        is the real exchange rate for i are positive integers                                      is the equilibrium real exchange rate                                       are time-varying parameter for i are positive integers                                        are time-varying parameter for i are positive integers                                       are residuals (errors) for i are positive integers 

Administered prices are taken into relative terms since they are not included in the exchange rate 

adjustment, the foreign inflation and the error correction impact. Nevertheless, another main issue is 

that a supplementary inflationary consequence is expected to be consisted in the equation if its growth 

is faster than the increase in fundamental prices. However, the model of this study failed for the 

change in fixed coefficient approximation and for the question whether the difference in countries is 

one of the factors affecting the exchange rate regime, the exchange rate volatility and the inflation 

stage of the country or not. 

The research contains the baseline issue in the output variables, the exchange rate, the import and 

consumer price, a short-term interest rate, and the oil prices so its VAR model recognizes the ex-

change rate shocks by involving variable arrangement and the consideration on a recursive identifica-

tion idea because of the indication that the exchange rate shocks influence all other variables. Other 
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than performing a sensitivity analysis for placing the different involved variables, the study furthers 

its attention on approximating equivalent models for each specific developed country in EU, Japan 

and the United States. 

Bache (2006) also focuses on the VAR approach in the first differences of the nominal prices and 

the exchange rate. The study notifies that in order to approximate the degree of exchange rate pass-

through, a nominal exchange rate, one or a set of prices, such as import prices, producer prices and 

consumer prices, and some supplementary variables; for instance, oil prices, incomes, and interest 

rates are essential. Each type of shock has a particular influence on the movement relationship be-

tween prices and the exchange rates and that leads to the fact that the exchange rate pass-through is 

also identified as an external exchange rate shock, which is the price impulse responses depending to 

each shock.   

Two ordinary techniques are applied in order to achieve a stationary representation of the VAR 

models. The first approach is to distinguish the non-stationary variables and the second approach is to 

assess for cointegration and impose the cointegration limitations. 

Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model. The general point of DSGE models 

is to evaluate the impulse response functions between those from DSGE models and those from VAR 

models, depending on some limitations. The condition of the model is that the exchange rate pass-

through and the actual prices are non-stationary unit root processes; however, other comparative pric-

es and the actual exchange rate are stationary. One of the consistent sustainable assumptions between 

VAR models and DSGE model is the identification scheme to classify the structural shocks.   

In the study of Bache (2006) again, it reflects on the nominal exchange rate – the degree of ex-

change rate pass through with the data on the import prices of UK and Norway and takes the accu-

rateness of confidence intervals into consideration with the bootstrap procedure, which some previous 

researches failed to achieve before. The main idea is to rise up impulse responses from a VAR model 

with the artificial data approximation and discover whether the results from VAR models retrieve the 

impulse responses of DSGE models especially for the small open economy.   

By taken this study to be an example, the models are separated mainly into those for firms and 

those for households as the study concentrates on the exchange rate pass-through to consumer price 

but only those for firms are stated in this literature review. There are two goods in the firm open 

economy, which are a non-tradable final consumption good and a tradable intermediate good with the 

assumption that non-traded component is always included in all goods in the consumer price index 

and the imported goods are considered to be inputs in the domestic goods manufacture, indicating an 

obvious relationship between import prices and the manufacture costs for the domestic firms. 

The Market Movement and the Failure of Basic Exchange Rate Theories. For long time the 

exchange rate theories were dominated by two main equilibrium theories of exchange rate: The PPP 

theory and the UIP theory. But can these theories explain on empirical ground the dollar/euro ex-

change rate fluctuations? Purchasing Power Parity Theory (PPP) In 1918, Gustav Cassel presented 

the PPP theory. This theory states the long-run equilibrium between the exchange rates and the price 

levels. The PPP exchange rate is the rate that equates the two currencies by eliminating the differ-

ences in the price levels between countries. The main theory element is the non-existence of price ar-

bitrage. In other terms, the same article of trade must have exactly the same price in two different 

markets. If the same article of trade does not have the same price in two different markets, arbitrage 

transactions would occur. Therefore, the goods will be transported from lower price market to higher 

price market. As results, the supply of the article of trade on the lower price market rises. While the 

inverse would happen in the higher price market, prices would rapidly be equalized. Suppose St to be 
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the nominal exchange rate. 

ARIMA Model and Volatility Estimation. The methodology of Autoregressive Integrated 

Moving Average (ARIMA) estimation and model selection, also called Box-Jenkins (1984) models, 

is a classical topic covered in most textbooks on time series analysis (e.g. Brockwell & Davis, 2003; 

Hamilton, 1994; Tsay, 2005; Wei, 2006).  We do not aim in this section to replicate the existing liter-

ature but rather to estimate the current value of exchange rate using its own past value as explanatory 

variables. The Autocorrelation Function (ACF) and Partial Autocorrelation Function (PCF) are used 

to estimate the ARIMA order by means of the regulations presented. 

Fundamentals Affecting Exchange Rate. We found that the PPP explain a part of the exchange 

rate variation but these two theories fail to explain all this variation. To model the exchange rate we 

consider then in addition to the impact of the PPP explained in section 3, the impact of the Money 

Aggregates, and the Business Cycles. 

Echonometric methodology. The concept of co integration,first introduced intro the literature by 

Granger (1981), is relevant to the problemof the determination of long-runor equilibrium relation-

ships in economics. From a statisticalpoint of view, a long-term relationship menas that the variables 

move togetherover time so that short term disturbances from the long-term trend will be corrected. 

The purpose of the co-integration test is to determine whether a group of non-stationary series is co-

integrated or not.  If the similarly integrated series in any given model are co integrated, then linear 

combinations of these variables will converge to stationary long-run equilibrium relationships. Thus, 

the non-stationary property of the series must be considered first. Testing for co integration is a se-

cond stage of pre-testing. The presence of a co-integrating relation forms the basis of the VEC speci-

fication. Only when this stage has been passed should we move on to the model building. To test for 

cointegration we use the method developed by Johansen (1991; 1995a). This method allows knowing 

the number of cointegrating vectors. The co integration term is known as the error correction term 

since the deviation from long-run equation is corrected gradually through a series of partial short-run 

adjustment. 

Co-Integration Test. Since All variables being I(1), we proceed to test for co integration. We es-

timate a multivariate co integration relationship to establish the existence of a long-run equilibrium 

relationship. The Johansen's Maximum Likelihood co integration test relations were estimated with 

intercept and linear deterministic trend in a Vector Auto Regression (VAR) model of order 1 with a 

lag length of 4, which was found to be the most parsimonious for the data series. The Johansen co in-

tegration tests are based on the Maximum Eigenvalue of the stochastic matrix as well as the Likeli-

hood ratio test which is in turn based on the Trace of the stochastic matrix. Table 4 below shows the 

summary results of the Johansen's Maximum Likelihood co integration test. For the null hypothesis 

of r=0, the calculated trace statistics was larger than its critical value and calculated maximum Eigen-

value was also larger than its critical value at 5% level of significance. From the results, it is evident 

that both the trace test and the maximum Eigenvalue test indicate one co-integrating equation as the 

null hypothesis of r = 0 is rejected. Thus, it may be concluded that there is a unique long-run equilib-

rium relationship between the variables. 

Conclusion. In one hand, the basic theories, the Power purchasing parity and the Interest rate par-

ity explain partially the dollar/euro exchange rate. In other hand, we have seen above that a simple 

ARIMA model can provide an evolution equation with a simple interpretation. Although the ex-

change rate series presents a high volatility, the presence of serial correlation suggests that the model 

do not seem to adequately capture the correlation information in the time series and the model cannot 

be used for hypothesis test or forecasting. Furthermore, ARIMA model can be criticized because it 
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fails to provide an explanation of the causal structure behind the evolution of the time series.  There-

fore, the model developed in this study consider in addition to the two variables proposed by basic 

theories, two other variables, one variable representing the Money Aggregates, and one variable rep-

resenting the Business Cycles. 
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MANATIN (AZN) DOLLAR (USD) VƏ AVRO (EUR) ĠLƏ QARġILIQLI ƏLAQƏ 
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Məqalə  manat-dollar və manat-avro məzənnələrinin həm ayrı- ayrılıqda həm də birgə və 
müqayisəli şəkildə dinamikasının təhlilinə həsr olunmuşdur. Məqalədə valyuta məzənnəsinin 
dəyişməsinə təsir edən faktorların müəyyən olunması, analizi və bu faktorların valyuta məzənnəsinin 
dəyişməsinə təsirinin qiymətləndirilməsi məsələlərinə baxılır. Tədqiqatda istifadə olunmuş məlu-

matlar 37 aylıq dövrü əhatə edir (2014.10-2017.10).  
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EXCHANGE RATE 

 

The article is devoted to the analysis of the dynamics of the exchange rate of manat - dollar and 

manat - euro both separately and in comparative form aggregately. The article examines the factors 

affecting the exchange rate fluctuations and analyzes the impacts of these factors on the exchange 

rate fluctuations. The information used for the calculations covers a 37-month period (2014.10-

2017.10). 
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1. Göstəricilər 

 

Tarix USD-AZN EUR-AZN 

01.10.2014 0,78390 0,99171 

01.11.2014 0,78380 0,98488 

01.12.2014 0,78390 0,97570 

01.01.2015 0,78390 0,95178 

01.02.2015 0,78390 0,88410 

01.03.2015 1,04930 1,17429 

01.04.2015 1,04810 1,12901 

01.05.2015 1,04970 1,17114 

01.06.2015 1,04890 1,15251 

01.07.2015 1,04770 1,17141 

01.08.2015 1,04890 1,15109 

01.09.2015 1,04740 1,17496 

01.10.2015 1,04800 1,17541 

01.11.2015 1,04880 1,15382 

01.12.2015 1,05070 1,11141 

01.01.2016 1,04940 1,14449 

01.02.2016 1,60080 1,73341 

01.03.2016 1,56550 1,70752 

01.04.2016 1,54210 1,75110 

01.05.2016 1,50720 1,72481 

01.06.2016 1,49060 1,66071 

01.07.2016 1,53940 1,70932 

01.08.2016 1,58510 1,77049 

01.09.2016 1,63210 1,81922 

01.10.2016 1,62110 1,81733 

01.11.2016 1,63810 1,79591 

01.12.2016 1,73180 1,84044 

01.01.2017 1,77020 1,86145 

01.02.2017 1,91650 2,05654 

01.03.2017 1,74750 1,85128 

01.04.2017 1,72390 1,84140 

01.05.2017 1,70200 1,85368 

01.06.2017 1,70150 1,90577 

01.07.2017 1,70160 1,64369 

01.08.2017 1,67894 1,97590 

01.09.2017 1,67918 1,99525 

01.10.2017 1,67000 1,97274 
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2. Göstəricilərin qrafik təsviri 
 

Göstəriciləri Excel proqramına daxil edib bütün prosedurları yerinə yetirdikdən sonra alınan 
qrafik aĢağıdakı formada olacaqdır: 

 

 
 

3. Bu məzənnələrə uyğun əyrilərin ayrı ayrılıqda tendensiyalarının qurulması və 
analitik əlaqənin verilməsi 

Hər iki məzənnənin müqayisəli Ģəkildə verildiyi qrafikdən göründüyü kimi əyrilər müəyyən 
dövrlərdə kəskin sürüĢmələrlə müĢaiət olunur. Bu kəskin sürüĢmələri aradan qaldırmaq üçün müxtəlif 
hamarlama metodlarında istifadə olunmuĢdur ki, bunların ən optimal variantı seçilib həmin 
hamarlanmıĢ varianta uyğun tendensiya qurulmuĢdur.  

 

USD-AZN arasındakı əlaqənin qrafik forması: 
 

 
Bu qrafik eksponensial hamarlanma nəticəsində alınan trend xəttinin və hamarlanmıĢ qrafikin 

birlikdə əksidir. Burada eksponensial hamarlamanın (α=0,9) qiymətindən istifadə olunub.  
 Qrafikdə həmçinin xətti əlaqənin analitik forması və determinasiya əmsalı göstərilmiĢdir. 

Xatırladaq ki, determinasiya əmsalının vahidə maksimum yaxınlığı qurulan reqressiya tənliyinin 
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adekvatlığının yüksək olmasını göstərir.  
Ġndi isə Avro-Manat arasındakı əlaqəyə nəzə yetirək: 

 
 

4. Valyuta məzənnəsinə təsir edən faktorlar  
 

Faizlər və inflyasiya kimi amillərdən baĢqa, məzənnə ölkənin iqtisadi sağlamlıq nisbi 
səviyyəsinin ən vacib göstəricilərindən biridir. Valyuta məzənnələri ölkənin ticarət səviyyəsində vacib 
rol oynayır və dünyanın hər birində azad bazar iqtisadiyyatının əksəriyyəti üçün vacibdir. Bu 
səbəbdən valyuta məzənnələri ən çox izlənilən, təhlil edilmiĢ və hökumət tərəfindən manipulyasiya 
edilmiĢ iqtisadi tədbirlərdəndir. Ancaq valyuta məzənnələri daha kiçik miqyaslı məsələdir: onlar 
investorun portfelinin real gəlirinə təsir göstərirlər. Valyuta məzənnəsinin hərəkətlərinin arxasındakı 
əsas qüvvələrə diqqət yetirək. 

Bu qüvvələrə baxmadan əvvəl, valyuta məzənnəsinin hərəkətləri bir millətin digər millətlər ilə 
ticarət əlaqələrini necə təsir etdiyini bir Ģəkildə təsvir etməliyik. Yüksək valyuta bir ölkənin ixracatını 
daha bahalı və xarici bazarlarda idxal daha ucuz edir. AĢağı bir valyuta bir ölkənin ixracını 
ucuzlaĢdırır və xarici bazarlarda idxalatı daha bahalı edir. Yüksək məzənnənin ölkənin ticarət 
balansını aĢağı salması, daha az məzənnənin daha da artması gözlənilir. 

Valyuta məzənnələrinin müəyyənləĢdiriciləri 
Çox faktorlar valyuta məzənnələrini müəyyənləĢdirir və onların hamısı iki ölkə arasında ticarət 

əlaqələrinə aiddir. AĢağıdakılar iki ölkənin valyuta məzənnəsinin əsas göstəricilərindəndir. Qeyd edək 
ki, bu amillər müəyyən bir qaydada deyildir; iqtisadiyyatın bir çox aspekti kimi, bu amillərin nisbi 
əhəmiyyəti çox müzakirə mövzusudur. 

Tələb və təklif. Tələb və təklif valyuta məzənnələrini təsir edən ən əsas amildir. BaĢa düĢmək  
üçün nisbətən asandır, lakin proqnozlaĢdırmaq həmiĢə mümkün olmur. Sadə bir ifadəylə, bir Ģeyə 
həddindən artıq təklif olduqda ona əlavə dəyər azalır, tələbin artması isə onun dəyərini artırır. 

AĢağıda göstərilən amillər valyutanın təklif və tələbinə təsir göstərə və məzənnənin 
dalğalanmasına səbəb ola bilər. Ancaq daha çox düĢünülmüĢ amillər də bunda rol oynaya bilər. 
Məsələn, hökumətlər milli valyutanın yüksəlməsinə və ya dəyərinin düĢməsinə səbəb olmaq üçün 
valyuta bazarlarına müdaxilə edə bilərlər. Bir ölkə daha çox məhsul ixrac etməyi fikirləĢirsə, özünü 
daha rəqabətli etmək üçün yerli valyutanın dəyərini aĢağı endirmək daha məntiqli hesab olunur. 

y = 0,00000001t6 - 0,00000138t5 + 0,00005444t4 - 
0,00097368t3 + 0,00901553t2 - 0,03533548t + 1,03274560 

R² = 0,99727798 
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Bundan əlavə, valyutanın dəyərini artırmaq üçün xarici valyutaların alınması və yerli valyuta 
müqayisəsi ilə aĢağı salınması yolu ilə də əldə edilə bilər. 

Digər tərəfdən, investorların, fərdlərin və vəsaitlərin spekulyasiyası bir məzənnədə dəyiĢikliklərə 
səbəb ola bilər; Xüsusilə də valyutada hər hansı bir fəaliyyətə səbəb olan bir təcil var. Məsələn, 
investorların müəyyən bir ölkənin sarsıdıcı bir iqtisadiyyata malik olduğunu qəbul etməsi halında, 
valyuta dəyərinin gələcəkdə azalacağına inanırlar və investisiyalarını bunu etmədən əvvəl geri 
çəkirlər. Onlar pul vahidlərini satdıqca bu açıq bazarda təklifin artmasına və dəyərin daha da aĢağı 
düĢməsinə səbəb olur.  

Ġnflyasiyadakı fərqlər. Ümumi qayda olaraq, davamlı surətdə daha aĢağı bir inflyasiya 
dərəcəsinə malik olan bir ölkə, alıcılıq potensialının digər valyutalara nisbətdə artıraraq yüksələn bir 
valyuta dəyərini nümayiĢ etdirir. 20-ci əsrin son yarısında aĢağı inflyasiyaya məruz qalan ölkələr 
Yaponiya, Almaniya və Ġsveçrədə olarkən, ABġ və Kanadada daha aĢağı inflyasiya əldə olundu. 
Yüksək inflyasiyası olan ölkələrdə adətən ticarət tərəfdaĢlarının valyutalarına nisbətən valyutalarında 
dəyərin aĢağı düĢdüyü müĢahidə edilir. Bu da adətən yüksək faiz dərəcələri ilə müĢayiət olunur. 

Faiz dərəcələrində fərqlər. Faiz dərəcələri, inflyasiya və valyuta məzənnələri yüksək 
korrelyasiyaya malikdir. Mərkəzi banklar faiz dərəcələrini manipulyasiya edərək, həm inflyasiya, 
həm də valyuta məzənnələri üzərində təsir göstərir və faiz dərəcələri, inflyasiya və valyuta 
dəyərlərinə təsir göstərir. Daha yüksək faiz dərəcələri olan bir ölkə borc verənlərə digər ölkələrə 
nisbətən daha yüksək gəlir gətirir. Buna görə də, yüksək faiz dərəcələri xarici kapitalın cəlb edilməsi 
və məzənnənin artmasına səbəb olur. Bununla birlikdə əgər ölkədə inflyasiya baĢqa ölkələrə nisbətən 
daha yüksəksə və ya valyutanın aĢağı sürülməsi üçün əlavə amillərə xidmət edirsə yüksək faiz 
dərəcəsinin təsiri azaldılır. Faiz dərəcələrinin azaldılması üçün qarĢılıqlı əlaqələr mövcuddur, yəni 
aĢağı faiz dərəcələri valyuta məzənnələrini azaldır. 

Cari hesab-faktura çatıĢmazlığı. Cari hesab ölkələr və ticarət tərəfdaĢları arasındakı ticarət 
balansıdır, ölkələr arasında malların, xidmətlərin, faizlərin və dividendlərin ödənilməsini əks etdirir. 
Cari hesabda bir çatıĢmazlıq ölkənin xarici ticarətdə qazandığından daha çox xərclədiyini və açığın 
kompensasiyası üçün xarici qaynaqlardan borc aldığını göstərir. BaĢqa sözlə, ölkənin ixracının həyata 
keçirilməsindən əldə etdiyi gəlir daha çox xarici valyuta tələb edir və xaricilərin öz məhsullarına olan 
tələbatından daha çox öz valyutasını təmin edir. Xarici valyutaya olan tələbatın çox olması, ölkənin 
valyuta məzənnəsini azaldır və yerli mallar və xidmətlər xaricilər üçün kifayət qədər ucuz olur və 
xarici aktivlər daxili mənfəəti artırmaq məqsədilə edilən satıĢ üçün çox bahalıdır. 

Ġctimai borc. Ölkələr ictimai layihələr və dövlət maliyyələĢməsi sektorlarına ödəniĢlər etmək 
üçün böyük miqyaslı açıq maliyyələĢdirmə ilə məĢğul olacaqlar. Bu cür fəaliyyət yerli iqtisadiyyatı 
stimullaĢdırarkən, böyük ictimai açıqları və borcları olan ölkələr xarici investorlara daha az cəlbedici 
olurlar. Niyə? Çünki böyük bir borc inflyasiyanı təĢviq edir və inflyasiya yüksəkdirsə, borc təmin 
ediləcək və nəticədə gələcəkdə ucuz valyutayla ödəniləcəkdir. 

Ən pis halda ssenaridə hökumət böyük borcun bir hissəsini ödəmək üçün pul təzələyə bilər, lakin 
pul kütləsinin artması qaçılmaz olaraq inflyasiyaya səbəb olur. Bundan əlavə, əgər hökumət daxili 
vasitələrlə (daxili istiqrazların satılması, pul kütləsini artırma yolu ilə) öz borcuna xidmət edə 
bilmirsə, o zaman xaricilərə satıĢ üçün qiymətli kağızların tədarükünü artırmalı və qiymətlərini 
azaltmalıdır. Nəhayət, əgər ölkənin öz öhdəliklərinə əməl etmədiyini düĢünsələr , böyük bir borc 
xaricilərə  üçün narahatçılığa səbəb ola bilər. Əcnəbilər, həmin valyutada nəzərdə tutulan qiymətli 
kağızları özlərinə vermək istəməyəcəklər. 

Ticarət Ģərtləri. Ġxracat qiymətlərini idxal qiymətləri ilə müqayisə edən nisbət , ticarətin Ģərtləri 
cari hesablar və ödəniĢ balansı ilə bağlıdır. Bir ölkənin ixracatının qiyməti onun idxalına nisbətən 
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daha yüksək olarsa, onun ticarət Ģərtləri yaxĢılaĢmıĢdır. Ticarət Ģərtlərinin artırılması ölkənin ixracına 
daha çox tələbat göstərir. Bu, öz növbəsində, ölkənin valyutasına artan tələbatı təmin edən ixracdan 
gələn gəlirlərin artmasına gətirib çıxarır. Ġxracın qiyməti onun idxalından daha kiçik bir dərəcə ilə 
artarsa, valyuta dəyərinin ticarət tərəfdaĢları ilə bağlı azalacağı gözlənilir. 

Siyasi sabitlik və iqtisadi performans. Xarici investorlar qaçılmaz olaraq çox güclü və səmərəli 
iqtisadi göstəriciləri olan ölkələrə sərmayə qoymaq üçün müraciət edirlər. Belə müsbət xüsusiyyətləri 
olan bir ölkə, daha çox siyasi və iqtisadi riskə malik olan digər ölkələrdən investisiya fondlarını cəlb 
edəcəkdir. Məsələn, siyasi qarıĢıqlıq siyasi və iqtisadi riski böyük olan ölkələrin pul vahidinə inamın 
itirilməsinə, əksinə daha sabit  siyasi və iqtisadi riskə malik olan ölkələrin pul vahidinə daha çox  
güvənməyə səbəb ola bilər. 

Spekulyasiya. Spekulatorlar, gələcəkdə valyuta dərəcəsinin artacaqlarına inanırlarsa, artıq qazanc 
əldə etmək üçün daha çox tələb edəcəklər. Tələbi bu artım dəyərin artmasına səbəb olacaq. Buna görə 
valyuta məzənnəsinin hərəkətləri həmiĢə iqtisadi əsasları əks etdirmir, əksər hallarda maliyyə ba-
zarlarının fikirləri ilə idarə olunur. Məsələn, bazarlar faiz dərəcəsini artırır xəbərləri görürsünüzsəsə, 
manatın dəyəri müəyyən vaxtdan sonra artacaqdır. 

Rəqabətin dəyiĢməsi. Hər hansı bir ölkənin malları daha cazibədar və rəqabətçi olsa, bu da 
məzənnənin dəyərinin artmasına səbəb olacaq. Misal üçün, hər hansısa bir ölkədə əmək bazarı müna-
sibətlərində və yüksək məhsuldarlığında uzunmüddətli inkiĢaflar varsa, yaxĢı uzunmüddətli beynəlx-
alq rəqabətə girə bilər və bu uzun bir müddətdə  valyutanın dəyərini artıracaqdır. Bu aĢağı inflya-
siyaya bənzər bir amildir. 

Digər valyutaların nisbi qüvvəsi. 2010 və 2011-ci illərdə Yaponiyanın Yen və Ġsveçrə Frangı 
dəyərləri yüksəldi, çünki bazarlar bütün digər böyük iqtisadiyyatlar - ABġ və Avropa Birliyi üçün na-
rahatlıq keçirdilər. Buna görə, Yaponiyada aĢağı faiz dərəcələri və aĢağı artım göstəricilərinə bax-
mayaraq Yen yeniləndi. 1980-ci illərin ortalarında Pound dollara nisbətən aĢağı düĢdü - bu, əsasən, 
ABġ-da artan faiz dərəcələrinə səbəb olan dollarların gücünə bağlı idi. 

Ödəmə balansı. Müsbət bir cari hesab balansı bir ölkənin borc alandan daha çox ticarət 
tərəfdaĢlarına borc verdiyini göstərir. Cari hesab üzrə bir çatıĢmazlıq idxalat dəyərinin (mal və xid-
mətlərin) ixracatın dəyərindən çox olduğunu bildirir. Əgər bu maliyyə / kapital hesabındakı müəyyən 
dərəcədə atıqlığın hesabına əvəzlənərsə bu həmən ölkə üçün problem yaratmayacaqdır. Ancaq bir cari 
hesab açığını maliyyələĢdirməyə görə kifayət qədər kapital axını çəkmək üçün mübarizə aparan bir 
ölkə valyutada dəyər itgisi ilə üzləĢəcəkdir. Bir ölkənin mallarına (və valyutaya) digər ölkələrdən da-
ha çox tələbat varsa, bu ümumi ticarət məbləğinə və ölkənin valyuta məzənnəsinə müsbət təsir 
göstərə bilər. Açıq və ya borcalan ölkə öz yerli mallarına və ümumi valyutaya tələbatın az olduğunu 
görür. 

Dövlət borcu. Bəzi hallarda dövlət borcunun dəyəri valyuta məzənnəsinə təsir edə bilər. Əgər 
bazarlar hökumətdən qorxsa, borcunu ödəməyə bilər, onda investorlar valyutanın dəyərinin 
düĢməsinə səbəb olan istiqrazlarını satacaqlar. Məsələn, Ġslandiyanın 2008-ci ildə borc problemləri, 
Ġslandiya valyutasının dəyərində sürətli düĢməyə səbəb oldu.  

Hökumətin müdaxiləsi. Bəzi hökumətlər valyutanın dəyərinə təsir etməyə çalıĢırlar. Məsələn, 
Çin öz ixracatını daha rəqabətli hala gətirmək üçün öz valyutasının dəyərini aĢağıda saxlamağa 
çalıĢırdı. Buna öz ölkəmizin valyutasını da misal gətirə bilərik. 

Ġqtisadi böyümə / tənəzzül. Bir tənəzzül məzənnədə müəyyən qədər dəyər itgisinə səbəb ola 
bilər, çünki tənəzzül faizləri adətən aĢağıya salır. Ancaq heç bir sabit və sürətli qayda yoxdur. Bu bir 
neçə amildən asılıdır.  

Bir iqtisadiyyatın gücü, valyutanın gücünü artırmaq üçün uzun bir yol qət edə bilər. Bir ölkədə 
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güclü artım tempi iĢçilər üçün daha yaxĢı iĢ perspektivləri olan mal və xidmətlərə artan tələbat, eləcə 
də kapital və investisiyalar üçün cəlbedici bir hədəf olacaqdır. 

Ġstehlak xərcləri ilə idarə olunan ABġ-da olduğu kimi bir iqtisadiyyatda daha çox iĢ və daha yaxĢı 
əmək haqqı yaradan böyümənin geniĢləndirilməsi iĢçilərin daha zəngin hiss etməsinə və daxili isteh-
lakı ilə iqtisadiyyatın daha da stimullaĢdırılmasına kömək edəcəkdir. Daha çox artım daha yüksək 
inflyasiya dərəcələri və faiz dərəcələrinin artması üçün gözləntilər gətirə bilər. Xarici investisiyalar və 
xaricdəki Ģirkətlərdən olan tələblər də güclü bir iqtisadiyyatın yerli valyutasını artırmaqda mühüm 
amildir. 

Dözümsüzlük. Bir ölkədə tənəzzül yaĢandığı zaman onun faiz dərəcələri düĢəcək, xarici kapital 
əldə etmək Ģansını azalacaqdır. Nəticədə, onun valyuta digər ölkələrə nisbətən zəifləyir, buna görə 
valyuta məzənnəsini azaldır.  

ĠĢsizlik nisbəti. ĠĢsizliyin artdığı dövrlərdə iĢsizlərin mal və xidmətlərə sərf etmək üçün daha az 
gəliri olur və nəticədə ümumi istehlak xərcləri azalır. Bundan əlavə, iĢsizliyin daha yüksək səviyyəsi 
istehlakçı güvənini azaldacaq və gələcək iqtisadi artım və istehlak xərcləri ilə əlaqədar gözlənilməz 
azalmalara səbəb olacaqdır. 

Market faktorları. Bazar faktorları da valyuta dərəcələrinin dəyərinə təsir edə bilər. Məsələn, 
neftin qiyməti artdıqda neft ixrac edən valyutalar neft idxal edən valyutalara nisbətən daha yüksək 
səviyyədə hərəkət edir. Norveç, Rusiya və Kanada kimi ölkələr enerji mallarının bazar 
qiymətlərindən çox təsirləndilər və dolayısı ilə onların valyutaları bu qiymət dəyiĢikliyini tez bir za-
manda əks etdirir və birləĢdirir. 

Təbii fəlakətlər. Ciddi təbii fəlakət bir ölkənin böyümə potensialını poza bilər və hətta dövlət 
borcunun həcmini artırır. Bundan əlavə, əgər bir təbii fəlakət iqtisadiyyatın inkiĢaf potensialına güclü 
təsir göstərsə, Mərkəzi Bank daha sürətli bərpa əldə etmək üçün faiz dərəcələrinin səviyyəsini azalda 
bilər. Təbii fəlakətlər daxili valyuta qiymətləndirməsinə əlveriĢsiz təsir göstərir. 

Alt xətt. Portfel investisiyalarının böyük hissəsini saxlayan valyuta məzənnəsi portfelin real 
gəlirini müəyyənləĢdirir. AĢağı düĢən bir məzənnə aydındır ki, gəlirin artırılması gücünü və hər hansı 
bir gəlirdən yaranan kapital mənfəətini azaldır. Bundan əlavə, məzənnə faiz dərəcələri, inflyasiya və 
hətta yerli qiymətli kağızlardan əldə edilən kapitalagəlirləri kimi digər gəlir mənbələrinə təsir göstərir.  
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BEYNƏLXALQ VALYUTA MÜNASĠBƏTLƏRĠNĠN TƏNZĠMLƏNMƏSĠ MEXANĠZMĠ 
VƏ DÖVLƏTĠN VALYUTA SĠYASƏTĠ 

 

       Beynəlxalq valyuta münasibətlərinin tənzimlənməsi valyuta siyasətinin həyata 
keçirilməsində mühüm ter tutur. Valyuta siyasətinin həyata keçirilməsində həm bazar mexanizmi, həm 
də dövlət tərəfindən görülən tədbirlər mövcuddur.Valyuta bazarında valyutalara olan tələb və təklifə 
uyğun olaraq vayutaların məzənnə nisbəti formalaşır. Məqalədə beynəlzalq iqtisadi  münasibətlər  
sistemində aparılan  valyuta siyasətinin mexanizmləri təhlil edilir. Göstərilir ki, valyuta məzənnəsinin 
sabitləşdirilməsi  dövlətlərin pul tədavülü   sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlərlə müəyyən edilir. 

Açar sözlər: valyuta məzənnəsi, valyuta siyasəti, valyuta siyasətinin formaları, devalvasiya, re-

valvasiya. 
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MECHANISMS OF REGULATION OF INTERNATIONAL MONETARY RELATIONS 

AND CURRENCY POLICY OF THE STATE 

 

The regulation of international currency relations is a key factor in the implementation of the 

monetary policy. The market mechanisms and the conditions under which the current state is acceded 

to foreign policy are embedded. Exchange rates in the foreign exchange market are formed according 

to the sentence and offer currency. In monetary policy analyze the international monetary policy in 

the international economic relations. It is noticed that the stabilization of the exchange rate is deter-

mined by the mercenary states in the state of monetary compensation. 

Key words: exchange rate, currency policy, currency policy, devaluation, revaluation. 
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     Dövlətin həyata keçirdiyi valyuta siyasəti ölkənin iqtisadi inkiĢafının təmin edilməsinə, 
iĢsizliyin və inflyasiyanın aradan qaldırılmasına, tədiyyə balansının  müvazinətinin tənzimlənməsinə 
yönəldilən siyasətdir. Valyuta siyasəti hüquqi baxımdan ölkənin valyuta qanunvericiliyi və valyuta 
normaları üzrə dövlətlərarası bağlanan ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələrlə rəsmiləĢdirilir. Valyuta 
siyasəti müxtəlif forma və istiqamətlərdə həyata keçirilir. Ölkədə düzgün valyuta siyasətinin aparıl-
ması ölkənin valyuta ehtiyatlarının toplanmasına,onların səmərəli bölgüsü və istifadəsinə, eləcə də 
beynəlxalq hesablaĢmaların aparılmasına,ticarət əməliyyatlarının maliyyələĢdirilməsinə imkan verir. 
Valyuta siyasətinin aparılmasının forma və istiqamətləri hər bir dövlətin iqtisadi inkiĢaf səviyyəsi ilə, 
həmin ölkədə valyuta məzənnəsinin mövcud səviyyəsi ,ölkədə toplanmıĢ valyuta ehtiyatlarının mi-

qdarı ilə müəyyən edilir. 
    Valyuta siyasəti cari və uzunmüddətli valyuta siyasətinə bölünür. Cari valyuta siyasəti valyuta 

kanyukturasının və valyuta bazarı fəaliyyətinin gündəlik (çevik Ģəklidə) tənzimlənməsidir. Belə 
tənzimlənmənin məqsədi tədiyyə balansı müvazinətinin dəstəklənməsi, milli və dünya valyuta sistem-

inin fəaliyyət mexanizminin nizamlanmasıdır. Cari valyuta siyasəti mərkəzi banklar, maliyə və val-
yuta mərkəzi orqanları tərəfindən həyata keçirilir. Bu siyasət mili pul və valyuta sistemi elementlərinə 
təsir göstərir. Uzunmüddətli (struktur) valyuta siyasəti beynəlxalq valyuta mexanizmində özünü 
göstərən birliklər, məsələn Avropa Ġqtisadi Birliyi daxilində , valyuta tənzimlənməsidir. 

   Valyuta siyasətinin həyata keçirilməsi vasitələrindən bir valyuta tənzimlənməsi-dövlət 
tərəfindən beynəlxalq hesablaĢmaların və valyuta əməliyyatlarının aparılması qaydalarının reqlament-

ləĢdirilməsidir. 

   Valyuta tənzimlənməsi birbaĢa və dolayı yola həyata keçirilə bilər. BirbaĢa valyuta tənzim-

lənməsi qanunvericilik aktları vasitəsilə, dolayı valyuta tənzimlənməsi isə bazarın iqtisadi agentlərin-

in davranıĢına, iqtisadi o cümlədən msliyyə-kredit  üsulları ilə təsir etmək yolu ilə aparılır. 
 Valyuta siyasətinin aĢağıdakı əsas formaları vardır: 
1.Diskont və deviz siyasəti. Onun bir neçə növu mövcuddur, məsələn,  valyuta investisiyası; val-

yuta ehtiyatlarının diversifikasiyası; valyuta məhdudlaĢdırılması; valyuta dönərliliyi dərəcəsinin 
tənzimlənməsi; valyuta məzənnəsi rejimi; devolvasiya; revolvasiya. 

 Diskont və deviz valyuta siyasəti milli valyuta məzənnəsinin formalaĢmasına əhəmiyyətli 
dərəcədə təsir göstərir. Diskont(uçot ) vayuta siyasəti faiz səviyyəsini dəyiĢdirməklə həyata keçirilən 
valyuta siyasətidir. O, mərkəzi bankın iqtisadiyyatın tənzimlənməsinə yönəldilmiĢ  pul-kredit siyasəti 
formalarından biridir. Diskont valyuta siyasəti  ölkədə inflyasiya səviyyəsinə, tədiyyə balansının 
vəziyyətinə, valyut məzənnəsinə təsir göstərmək məqsədilə uçot(faiz) dərəcələrinin rəsmi aĢağı 
salınması və yuxarı qaldırılması yolu ilə həyata keçirilir.faiz dərəcələrinin yüksəldilməsi pul kütləsi 
və kredit həcminin məhdudlaĢdırılması,tədiyyə balansının yaxĢılaĢdırılması üçün xarici kapitalın ölk-

əyə axınının stimullaĢdırılması,valyuta ehtiyatlarının qorunması və valyuta məzənnəsinin tənzim-

lənməsi məqsədini güdür. Faiz dərəcələrinin aĢağı salınması (―ucuz pul‖ siyasəti) kreditlərin ver-

ilməsini təĢviq edir və kapitalın ölkədən getməsinə səbəb olur. 
   2.Deviz valyuta siyasəti dövlət orqanlarının valyuta bazarına müdaxilə etməklə xarici val-

yutanın alıb-satılması yolu ilə milli valyuta məzənnəsinə təsir etmək üsuludur. Belə ki, milli val-

yutanın məzənəsinin yüksəldilməsi məqsədilə mərkəzi banklar xarici valyutani satır, aĢağı salmaq 
məqsədilə isə xarici valyutanı satın alır. Deviz siyasəti baĢlıca olaraq göstərilən valyuta müdaxiləsi 
Ģəklində, yəni milli valyuta məzənnəsini tənzimləmək üçün xarici valyutanın alınıb-satılması 
əməliyyatları ilə həyata keçirilir. Deviz siyasəti valyuta məzənnəsinə böyük təsir göstərir, lakin 
müvəqqəti və məhdud miqyasda. 

   Deviz valyuta siyasətinin formalarından biri valyuta ehtiyatlarının diversifikasiyasının 
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(çoxĢaxəliliyinin) təmin olunmasıdır. Valyuta ehtiyatlarının diversifikasiyası - valyuta ehtiyatlarının 
tərkibinə beynəlxalq hesablaĢmaları təmin etmək, valyuta müdaxiləsini aparmaq və valyuta  itkilərin-

in qarĢısını almaq məqsədilə müxtəlif valyutaların daxil edilməsi yolu ilə valyuta ehtiyatlarının 
quruluĢunu (strukturunu) tənzimləmək sahəsində dövlətlərin, bankların, transmilli Ģirkətlərin yeritdiyi 
siyasətdir. Bu siyasər adətən qeyri-sabit valyutaların satılması və sabit valyutaların alınması yolu ilə 
həyaya keçirilir. 

    Deviz valyuta siyasətinin  formalarından birid da valyuta intervansiyasi (valyuta bazarına 
müdaxilə edilməsi) siyasətidir. Valyuta bazarına müdaxilə edilməsi xarici valyutaların alınıb-

satılması yolu ilə aparılır. Deviz vlyuta siyasətinin bir baĢqa  forması isə milli valyutanın  məhdud-

laĢırıması siyasətidir. Bu siyasət milli valyutaların beynəlxalq hesablaĢmalarda valyuta və kredit 
əməliyyatları vasitəsi kimi istifadə olunan valyutaya sərbəst çevrilməsinə mane olan valyuta 
siyasətidir. 

   Dövlətin həyata keçirdiyi valyuta siasəti formalarından devolvasiya və revolvasiya siyasətinin 
özünəməxsus rolu vardır. Dünya ölkələri  xarici ödəniĢlərdə müvazinəti təmin etmək üçün rəsni 
qərarla milli valyutaların xarici alıcılıq qabiliyyətini aĢağı sala bilərlər, yəni devolvasiyaya əl ata 
bilərlər. Devolvasiya latın sözü olaraq ―aĢağı salmaq‖ mənasını verir. Ümumiyyətlə, devolvasiya 
qanunvericilik yolu ilə milli valyutanın qızıl məzmununun və yaxıd ölkənin milli valyutasının rəsmi 
kursunun (məzənnəsinin) qızıla və ya baĢqa valyutalara olan nisbətinin aĢağı salınması deməkdir. Bu 
və ya digər ölkədə milli valyutanın devolvasiya siyasəti tədiyyə balansının kəsirinin aradan qaldırıl-
masına yönəldilən tədbirlər kimi istifadə edilir. Bu baxımdan hər hansı bir dövlər devolvasiya 
siyasətini həyata keçirdikdə 2 baĢlıca məqsədi qarĢısına qoyur; 

1.Ölkədə ixracı stimullaĢdırmaq, idxalı isə məhdudlaĢdırmaqla xarici ticarət balansını və buna 
müvafiq olaraq ölkənin tədiyyə balansı kəsirinin aradan qaldırmaq. 

2.Aparılan devolvasiya siyasəti nəticəsində ölkədə mövcud daxili qiymətlərə xarici qiymətlər 
arasında yaranmıĢ qeyri-müənasibliyi aradan qaldırmaq.  

     Revolvasiya siaysəti baĢqa ölkələrin valyutalarına və beynəlxalq pul hesablaĢma vahidlərinə 
nisbətən mili valyutanın məzənnəsinin dövlət tərəfindən rəsmi olaraq artırılmasıdır. BaĢqa sözlə, re-

volvasiya siyasəti dövlətin  qərarı ilə milli valyutanın xarici valyutaya nisbətdə qiymətinin yeksəld-

ilməsidir. Dövlər revolvasiya siyasətini həyata keçirməklə daxili qiymətləri yüksəldir, ixracatı azaldır, 
xarici malların qiymətini v aĢağı salaraq idxalı artırır və bunun nəticəsində ölkənin tədiyyə balansının 
kəsirini aradan qaldırır. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ ĠNNOVASĠYA  
POTENSĠALININ ĠDARƏ EDĠLMƏSĠ  

 

Məqalədə mühüm göstərici kimi investisiya fəaliyyətinin əhəmmiyyəti diqqətə çatdırılır və 
Azərbaycan  Respublikasında  investisiya fəaliyyətinin sürətləndirilməsi məsələsi araĢdırılır Azərbay-

can Respublikasında investisiyaların inkiĢafının bütün sferalarda məcmu halında nəzərdən keçirilməsi 
məqsədə uyğun hesab edilir Azerbaycan respublikasının güclü elmi-texniki potensialı fundamental 
tətqiqatlardaki nailiyyətlər onun vacib xüsusiyyəti kimi təqdim edilir Ġnnovasiya siyasətinin reallaĢ-
ması üçün sosial-iqtisadi, təĢkilati-hüquqi, informassiya-təbliğat xarakterli tədbirlərin vacibliyi də 
əsaslandırılır  

Açar sözlər:  Ġnnovasiya, investisiya fəaliyyəti,iqtisadiyyat,innovasiya siyasəti 
 

 Murad RUSTAMLI, 

Master,  Azerbaijan  University of architecture and construction  

 

MANAGEMENT OF INNOVATION POTENTIAL  

OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

 

The importance of investment activity emphasizes as an important indicator in the article, the is-

sue of accelerating investment activity in the Republic of Azerbaijan is being studied. It is considered 

reasonable to consider the development of investments in all spheres in the Republic of Azerbaijan. 

Strong scientific and technical potential of the Republic of Azerbaijan is presented as a key feature of 

fundamental scientific achievements. Socio-economic, organizationally legal, information and inno-

vation policies are also important for the nature of the implementation of the event. 

Keywords: investment ,activity innovation, innovation,economics   
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Samirə HÜSEYNOVA 

magistr, Bakı Dövlət Universiteti 
 

TRANZĠT YÜKDAġIMA XARĠCĠ ĠQTĠSADĠYYAT  
ƏLAQƏ STRUKTURUNDA 

 

    Məqalədə müəllif S.M.Hüseynova beynəlxalq tranzit yükdaşımanı analiz edir. Müəllif tranzit 

yükdaşımalarının çeşidlərini nəzərdən keçirdir. 

Açar sözlər: tranzit, yükdaşıma, razılaşdırma, sənəd, konvensiya, yük, mal, ticarət 
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Samira HUSEYNOVA 

master, Baku State University 

 

TRANSIT CARRIAGE IN THE EXTERNAL ECONOMIC'S STRUCTURE 

 

    In article of S.M.Huseynova the "Transit carriage in the external economic's structure" is ana-

lyzed international transit carriage. The author considers the kinds of transit carriage and  trans-

boundary agreements.  

    Keywords: transit, transportations, agreement, document, convention, cargo, goods, trade 
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Nərgiz ġƏHNĠYAROVA 

Dissertant, Bakı dövlət Universiteti 
 

MANATIN (AZN) LARI(GEL) VƏ RUBL (RUB) ĠLƏ QARġILIQLI  
ƏLAQƏ ġƏKLĠNDƏ ĠQTĠSADĠ ġƏRHĠ 

 

Məqalə  manat-lari və manat-rubl məzənnələrinin həm ayrı- ayrılıqda həm də birgə və 
müqayisəli şəkildə dinamikasının təhlilinə həsr olunmuşdur.  Valyutaların konversiyası və faizlərin 
çoxaldılması məsələlərinə baxılır. Tədqiqatda istifadə olunmuş məlumatlar 38 aylıq dövrü əhatə edir  
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,       . ,  
   38-   (2014.10-2017.11). 

 

Nargiz SHAHNIYAROVA 

Dissertant, Baku State University 

 

THE ECONOMIC DESCRIPTION OF  

MANAT-LARI AND MANAT-RUBLE EXCHANGE RATE 

 

The article is devoted to the analysis of the dynamics of the exchange rate of manat - lari and 

manat - ruble both separately and in comparative form aggregately. The foreign-exchange conver-

sion and increasing interest rates are considered.  The information used for the calculations covers a 

38-month period (2014.10-2017.10). 

 

 

 (2014.10-2017.11).  

5. Göstəricilər 

 

Tarix GEL-AZN RUB-AZN 

01.10.2014 0,44723 0,01821 

01.11.2014 0,44681 0,01558 

01.12.2014 0,42678 0,01321 

01.01.2015 0,4165 0,01119 

01.02.2015 0,38133 0,01712 
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01.03.2015 0,48458 0,01712 

01.04.2015 0,46901 0,0181 

01.05.2015 0,45383 0,0204 

01.06.2015 0,45383 0,02 

01.07.2015 0,46637 0,01883 

01.08.2015 0,46185 0,01731 

01.09.2015 0,44584 0,01586 

01.10.2015 0,43928 0,01597 

01.11.2015 0,43736 0,01641 

01.12.2015 0,43685 0,01584 

01.01.2016 0,43787 0,01432 

01.02.2016 0,6476 0,0212 

01.03.2016 0,63347 0,02071 

01.04.2016 0,66536 0,02282 

01.05.2016 0,6756 0,02295 

01.06.2016 0,69476 0,02252 

01.07.2016 0,66353 0,02402 

01.08.2016 0,67511 0,02391 

01.09.2016 0,7077 0,02498 

01.10.2016 0,69584 0,02569 

01.11.2016 0,68002 0,02577 

01.12.2016 0,6831 0,02675 

01.01.2017 0,66881 0,02888 

01.02.2017 0,70633 0,03193 

01.03.2017 0,68319 0,03003 

01.04.2017 0,70214 0,3066 

01.05.2017 0,69424 0,02987 

01.06.2017 0,70075 0,03 

01.07.2017 0,71954 0,02872 

01.08.2017 0,69793 0,02804 

01.09.2017 0,68816 0,02879 

01.10.2017 0,67339 0,029 

01.11.2017 0,64832 0,02895 
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2.Göstəricilərin qrafik təsviri 
 

Göstəriciləri Excel proqramına daxil edib bütün prosedurları yerinə yetirdikdən sonra alınan 
qrafik aĢağıdakı formada olacaqdır: 

 

 

 
 

 

3.Bu məzənnələrə uyğun əyrilərin ayrı ayrılıqda tendensiyalarının qurulması və 
analitik əlaqənin verilməsi 
Hər iki məzənnənin müqayisəli Ģəkildə verildiyi qrafikdən göründüyü kimi əyrilər müəyyən 

dövrlərdə kəskin sürüĢmələrlə müĢaiət olunur. Bu kəskin sürüĢmələri aradan qaldırmaq üçün müxtəlif 
hamarlama metodlarında istifadə olunmuĢdur ki, bunların ən optimal variantı seçilib həmin 
hamarlanmıĢ varianta uyğun tendensiya qurulmuĢdur.  

 

RUB-AZN arasındakı əlaqənin hamarlanmıĢ göstəriciləri və qrafik forması: 
 

Tarix RUB-AZN 
RUB-AZN 

(hamarlanmıĢ) 
01.10.2014 0,01821 0 

01.11.2014 0,01558 0,01558 

01.12.2014 0,01321 0,015343 

01.01.2015 0,01119 0,0149277 

01.02.2015 0,01712 0,01514693 

01.03.2015 0,01712 0,015344237 
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01.04.2015 0,0181 0,015619813 

01.05.2015 0,0204 0,016097832 

01.06.2015 0,02 0,016488049 

01.07.2015 0,01883 0,016722244 

01.08.2015 0,01731 0,01678102 

01.09.2015 0,01586 0,016688918 

01.10.2015 0,01597 0,016617026 

01.11.2015 0,01641 0,016596323 

01.12.2015 0,01584 0,016520691 

01.01.2016 0,01432 0,016300622 

01.02.2016 0,0212 0,01679056 

01.03.2016 0,02071 0,017182504 

01.04.2016 0,02282 0,017746253 

01.05.2016 0,02295 0,018266628 

01.06.2016 0,02252 0,018691965 

01.07.2016 0,02402 0,019224769 

01.08.2016 0,02391 0,019693292 

01.09.2016 0,02498 0,020221963 

01.10.2016 0,02569 0,020768766 

01.11.2016 0,02577 0,02126889 

01.12.2016 0,02675 0,021817001 

01.01.2017 0,02888 0,022523301 

01.02.2017 0,03193 0,023463971 

01.03.2017 0,03003 0,024120574 

01.04.2017 0,3066 0,052368516 

01.05.2017 0,02987 0,050118665 

01.06.2017 0,03 0,048106798 

01.07.2017 0,02872 0,046168118 

01.08.2017 0,02804 0,044355306 

01.09.2017 0,02879 0,042798776 

01.10.2017 0,029 0,041418898 

01.11.2017 0,02895 0 
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Bu qrafik eksponensial hamarlanma nəticəsində alınan trend xəttinin və hamarlanmıĢ qrafikin 

birlikdə əksidir. Burada eksponensial hamarlamanın (α=0,9) qiymətindən istifadə olunub.  
 Qrafikdə həmçinin xətti əlaqənin analitik forması və determinasiya əmsalı göstərilmiĢdir. 

Xatırladaq ki, determinasiya əmsalının vahidə maksimum yaxınlığı qurulan reqressiya tənliyinin 
adekvatlığının yüksək olmasını göstərir.  

Ġndi isə Lari-Manat arasındakı əlaqəyə nəzər yetirək: 
 

 
 

4. Valyutaların konversiyası və faizlərin çoxaldılması 
Valyutaların konversiyası vasitəsilə çoxaldılma əməliyyatlarında gəlirin iki mənbəyi vardır: kurs 

dəyiĢmələri və faizlərin çoxaldılması.  
1-ci variant. Sərbəst dəyiĢdirilən valyuta (SDV)  Milli valyuta (MV)  MV  SDV. Belə 

iĢarələmələr qəbul edək:  0vS  – valyuta ilə depozit məbləği;  0MS  – milli valyuta ilə depozit 

məbləği;  nSv  – valyutaya görə çoxaldılmıĢ məbləğ;  nSM  – milli valyuta ilə çoxaldılmıĢ məbləğ; 

 0K  – əməliyyatın əvvəlinə mübadilə kursu, MV/SDV;  nK  – əməliyyatın sonuna mübadilə kursu, 
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MV/SDV; n  – depozitin müddəti; 
sMi  – milli valyuta ilə çoxaldılmıĢda faiz dərəcəsi; 

svi  – SDV üzrə 
çoxaldılmada sadə faiz dərəcəsi. Bu əməliyyat 3 addımla Ģərtlənir: valyutanın milli valyutaya 
dəyiĢdirilməsi; bu məbləğin faizlərinin çoxaldılması; əvvəlki valyutaya mübadilə. 

Valyutalarla sonda çoxaldılmıĢ məbləğ belə təyin olunur: 

           çvsMvv KS
nK

niKSnS  0
1

100 . 

Ġkiqat konvertasiya nəzərə alınmaqla ümumi çoxaldılma əmsalı 
çK -dır.  

Bütün əməliyyat müddəti üçün gəlirlilik ölçüsü olaraq illik sadə faiz dərəcəsi 
sei -ni qəbul edək: 
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 . Burada 

 
 0K
nK

K   və onun artması 

ilə əməliyyatın effektivliyi aĢağı düĢür: 1K  olduqda 
sMse ii  ; 1K  olduqda 

sMse ii  ; 1K  

olduqda 
sMse ii  . 

2-ci variant. MV  SDV  SDV  MV. Burada çoxaldılmıĢ məbləğ üçün alırıq ki,  
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; 

1K  olduqda 
svse ii  ; 1K  olduqda se svi i ; 1K  olduqda se svi i . Əgər 

svni
KK



1

1
 isə, onda əməliyyat gəlir gətirmir: 0sei . 

Ġndi isə §1.6-da istifadə olunan iĢarələmələri qəbul etməklə, tutaq ki, B valyutasının müəyyən 
məbləği A valyutasına 

sR  kursu ilə mübadilə olunur və illik %sAi  – dərəcəsi ilə t  – gün müddətinə 
investisiya edilir. t  – gündən sonra gələcək fR  kursu ilə geriyə mübadilə baĢ verir. Onda əməliyyatın 

gəlirliliyi  
   tRtiRi ssAfse 36013601  , 

forvard marjası 
sf RRFM  -dir. Onda 

tR

FM

R

FM
ii

ss

sAse












360
1 . Real olaraq 1

sR

FM
 

olduğu üçün 
tR

FM
ii

s

sAse



360

; 
fMsAse iii  . Əgər A valyutası ilə svop əməliyyatı aparılırsa, on-

da 
fMi  – svopun effektivliyidir. 
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Ġlahiyə SƏLĠMOVA, 

Müəllim, Sumqayıt Dövlət Universiteti nəzdində Sumqayıt dövlət texniki kolleci 
 

AZƏRBAYCAN ĠQTĠSADĠYYATININ ĠNKĠġAF XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

(2015-2017-CĠ ĠLĠN 9 AYI) 
 

Məqalədə Azərbaycan  iqtisadiyyatının inkişaf xüsusiyyətlərinin bəzi məsələləri tədqiq edilir. 
Burada statistik məlumatlar əsasında ölkəmizin iqtisadi inkişafına nəzər yetirilir. Davamlı iqtisadi 
inkişafın təmin edilməsində dövlətin iqtisadi siyasətinin əhəmiyyəti vurğulanır. İqtisadiyyatın milli 
modelinə toxunulur. Eyni zamanda gələcək perspektivdə iqtisadi inkişafın təmin edilməsi ilə bağlı 
bəzi fikirlər irəli sürülür.  
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DEVELOPMENT FEATURES OF THE AZERBAĠJANĠ ECONOMY 

(2015- THE FIRST 9 MONTHS OF 2017) 

 

The article explores some of the features of the development of the Azerbaijani economy. Here, 

we look at the economic development of our country on the basis of statistical data. The importance 

of the state's economic policy is emphasized in ensuring sustainable economic development. The na-

tional model of the economy is touched. At the same time, some ideas on economic development in the 

future will be put forward. 
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Ġqtisadi dirçəliĢin təməl konseptual əsaslarına dair 

Azərbaycanın iqtisadiyyatı yüksək inkiĢaf templərini saxlayaraq, dinamikasına görə dünya 
liderləri arasında özünə layiqli yer tutmaqdadır (4, s.5). Azərbaycan qlobal neft və qaz, eləcə də 
kommunikasiya layihələri vasitəsilə dünya iqtisadiyyatında özünə yer tapmıĢdır. Azərbaycanın 
strateji inkiĢaf yolunun təsbit olunması, bu istiqamətdə iĢlək mexanizmlərin formalaĢdırılması, 
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ümummilli həmrəyliyin bərqərar edilməsi, ümumiyyətlə məsələlərə təcrübəyə əsaslanan yeni 
innovativ yanaĢmanın təsis edilməsi isə məhz Azərbaycanın Ümummilli lideri Heydər Əliyevə 
məxsus oldu. Azərbaycan  Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev 1994-cü ildən əsasını qoyduğu 
və sonrakı illərdə uğurla həyata keçirdiyi neft strategiyası və konsepsiyası müasir Azərbaycanın 
xarici iqtisadi yüksəliĢinin təməllərini təĢkil etdi. Bu təməllər Respublikaya kifayət qədər maliyyə və 
digər resurslar cəlb etdi. Azərbaycan dünya iqtisadi maraqlar və cəlb edici məkanlar siyahısında 
özünə yer etməyə baĢladı. Artıq vaxtılə köhnə idarə üsulu ilə bərbad vəziyyətə gətirilmiĢ iqtisadiyyat 
yeni nəticələr vermək üçün yeni bazislər əldə etdi. ‖Əsrin müqaviləsi‖ adlı uğurun reallaĢması 
müstəqil Azərbaycanın iqtisadi inkiĢaf  konsepsiaysının əsasını qoyan və Heydər Əliyev tərəfindən 
iĢlənib hazırlanmıĢ neft strategiyasının həyata keçirilməsini baĢlıca təzahürüdür. Yəni, neft 
strategiyası bütün yeniliklərin üzərində bərqərar edildiyi bir platformaya çevrildi. Azərbaycan 
Respublikası iqtisadiyyatının gücləndirilməsi məqsədi ilə ölkənin birinci dərəcəli ehtiyatında 
məqsədli bir Ģəkildə istifadə edilməyə baĢlandı. 

Heydər Əliyevin apardığı siyasət Azərbaycanın nüfuzunu artırmaqla, onun iqtisadiyyatını Cənubi 
Qafqaz regionunda aparıcı yerə keçirməklə yanaĢı, ölkənin universal, regional və digər xassəli 
beynəlxalq iqtisadi və siyasi qurumlara, təĢkilatlara və dünya iqtisadiyyatının ölkəmiz üçün ənənəvi 
və qeyri-ənənəvi sahələrinə inteqrasiyasını güclənidirdi. Azərbaycanda aparılan islahatlar və ölkənin 
iqtisadi qüdrətinin artırılması onun xarici iqtisadi fəaliyyətini gücləndirdi, dövlətin xarici ticarət 
əməliyyatlarında tərəfdaĢlarının sayını artırdı. Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi 
fəaliyyətinin inkiĢafı, onları tənzimləyən metodların yeniləĢdirilməsi, eləcə də beynəlxalq iqtisadi 
fəaliyyəti reallaĢdıran qanunvericilik bazasında islahatların gücləndirilməsi ilə müĢayiət olundu. 
Dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra ötən qısa tarixi dövr ərzində Azərbaycan xalqının 
Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti və gərgin fəaliyyəti nəticəsində, ağır ilkin 
Ģərtlərə baxmayaraq, ölkəmizin sosial-iqtisadi inkiĢafı və dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyası 
sahəsində çox böyük nailiyyətlər əldə olunmuĢdur. Ən böyük nailiyyət isə ondan ibarətdir ki, bu 
dövrdə ölkəmizdə aparılan müstəqil dövlət quruculuğu prosesində iqtisadi islahatların və inkiĢafın 
mahiyyət etibarı ilə yeni bir modeli - Azərbaycan modeli yaranmıĢdır. Azərbaycan modeli onun 
sübutu idi ki, milyonluq qaçqın ordusuna, itirmiĢ ərazilərin çoxluğuna, beynəlxalq miqyasda ölkəni 
sevməyənlərin ara-sıra etdikləri manipulyasiyalara baxmayaraq iqtisadi inkiĢafı təmin etmək, ölkəni 
dünya ölkələri arasında inkiĢaf templərinə görə aparıcılar sırasına çıxarmaq mümkündür. Ümummilli 
Liderin qeyri-neft sektoruna investisiyaların cəlb edilməsinə yönəlmiĢ siyasəti 2003-cü ildə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmiĢ Ġlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildi. 
Ġnvestorların və iĢ adamlarının fəaliyyəti qarĢısında süni maneələrin aradan qaldırılması üçün onun 
tərəfindən iqtisadiyyatın bir çox sahələrində bir pəncərə sisteminin tətbiqinə baĢlandı. 

Ġqtisadi potensialdan bir qədər də hərtərəfli istifadə edilməsi, iqtisadi infrastrukturun inkiĢaf 
səviyyəsinin artırılması, rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi müasir tələblərə uyğun olaraq 
intensivliyini itirməməlidir. Buna görə də, istehsal güclərinin inkiĢaf səviyyəsi, istehsalın texnoloji 
səviyyəsi və həyat səviyyəsi baxımından yüksək inkiĢaf etmiĢ ölkələrlə tam eyni səviyyəyə qalxmaq 
üçün dövlətimiz tərəfindən sistemli iqtisadi siyasət reallaĢdırılır.  

 

Azərbaycan iqtisadiyyatının son illərdəki göstəriciləri  (2015-2016) 

Ölkə iqtisadiyyatının son iki ilinin inkiĢaf xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirdikdə görülən iĢlərin 
sistemli və konseptual mahiyyəti özünü təsdiq edir. Enerji daĢıyıcılarının dünya bazarlarında 
qiymətinin əvvəlki illə müqayisədə azalması prosesinin daha da sürətlənməsi, dünyanın ikinci 
iqtisadiyyatı hesab edilən Çində ÜDM-in real artım tempinin əvvəlki dövrlə müqayisədə aĢağı 
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düĢməsi, ölkələr arasında gedən ―valyuta müharibələri‖nin yeni müstəviyə keçməsi və ABġ-da sərt, 
bir sıra ölkələrdə yumĢaq monetar siyasətin tətbiqi 2015-ci ildə iqtisadi proseslərin dinamik 
dəyiĢməsinə səbəb olmaqla dünya iqtisadiyyatını hesabat dövründə xarakterizə edən əsas amillər 
olmuĢdur. 2015-ci ildə dollar ifadəsində ÜDM 52969,6 mln. ABġ dolları təĢkil etmiĢdir. 2014- cü illə 
müqayisədə 22265,1 mln. ABġ dolları nisbətində azalma həm ÜDM-in nominal ifadədə azalması, 
həm də manatın ABġ dollarına nisbətdə ölkədə aparılan devalvasiyası ilə bağlı olmuĢdur. Neft 
sektoru üzrə 2015-ci ildə hasilatın həcmi 40615,6 mln. ton proqnozlaĢdırılsa da, faktiki rəqəm, DSK-

nın məlumatlarına görə, 41689,0 mln. ton (ARDNġ-in məlumatlarına görə 41586 mln. ton19) təĢkil 
etmiĢdir. Neftin qiymətinin aĢağı düĢməsinə və proqnozla müqayisədə istehsal həcminin artımla icra 
olunmasına baxmayaraq hesabat ilində ÜDM-in neft sektoru üzrə azalması müĢahidə olunmuĢdur. 
Belə ki, neft sektorunun ÜDM-də payı 2014-cü il üçün 38,7% səviyyəsindən azalaraq 2015-ci ildə 
30,7%-ə bərabər olmuĢdur. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin sosial-iqtisadi 

inkiĢafının yekunlarına və qarĢıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Möhtərəm cənab Ġlham Əliyev giriĢ nitqində qeyd etmiĢdir: ―Ümumiyyətlə, ümumi daxili 
məhsulumuzun strukturu müsbətə doğru dəyiĢir, qeyri-neft sektorunun çəkisi artır. Ancaq bu 
asılılığı minimum səviyyəyə endirməliyik ki, gələcəkdə neftin qiymətindən asılı olmayaq. Vəzifə 
bundan ibarətdir. Hesab edirəm ki, düĢünülmüĢ siyasət, gərgin iĢ nəticəsində buna nail ola 

biləcəyik‖. Qeyd edilməlidir ki, qeyri-neft sektorunun payı, əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2015-ci ildə 
bir qədər də yüksələrək 69,3% təĢkil etmiĢdir (1, s.23). 

2016-cı il dekabr ayının 1-nə ölkənin bank və bank olmayan kredit təĢkilatlarının kredit portfeli 
milli valyuta ekvivalentində 16 milyard 275,5 milyon manata enib. Kredit portfeli 2015-ci il dekabr 

ayının 1-i ilə müqayisədə 13,2 faiz azalıb. Ödəmə vaxtı keçmiĢ kreditlərin məbləği ümumi kredit 
portfelinin 8,9 faizinə bərabər olub. Əhalinin banklardakı əmanətlərinin milli valyuta ekvivalentində 
məbləği 2016-cı il dekabr ayının 1-nə 7 milyard 605,8 milyon manat təĢkil edib. 2016-cı ildə əhalinin 
hər nəfərinə düĢən ÜDM 6223,8 manata bərabər olub. 2016-cı ilin yanvar-noyabr aylarında muzdla 
iĢləyənlərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 2015-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7 faiz artaraq 
494,3 manat təĢkil edib. 2016-cı ildə əvvəlki illə müqayisədə əhalinin gəlirləri nominal ifadədə 8,7 
faiz artıb. Sənaye istehsalı 0,4 faiz azalıb, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 2,6 faiz artıb, ölkəyə 
14,9 milyard manat məbləğində, yaxud 2015-ci illə müqayisədə 26,1 faiz az vəsait yönəldilib. 
Əvvəlki illə müqayisədə yük daĢınması 0,1 faiz azalıb, sərniĢin daĢınması isə 2 faiz artıb. 2015-ci illə 
müqayisədə 2016-cı ildə informasiya və rabitə xidmətlərinin dəyəri 4,5 faiz artıb, bu sahədə əldə 
edilmiĢ gəlirin 80,5 faizi qeyri-dövlət sektorunun payına düĢüb (5, s.6). 2016-cı ildə dövlət büdcəsinə 
17 milyard 501,2 milyon manat vəsait daxil olub, büdcədən 17 milyard 742,4 milyon manat vəsait 
xərclənib, büdcənin icrasında yaranmıĢ 241,2 milyon manatlıq kəsir ümumi daxili məhsulun 0,4 faizi 
səviyyəsində olub. 

2017-ci il oktyabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin sədrliyi ilə Naz-

irlər Kabinetinin 2017-ci ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi inkiĢafının yekunlarına və qarĢıda duran 
vəzifələrə həsr olunmuĢ iclası keçirilib. MüĢavirədə giriĢ nitqi ilə çıxıĢ edən Prezident Ġlham Əliyev 
qeyd etdi ki, bu doqquz ayda ölkəmiz uğurla və hərtərəfli inkiĢaf etmiĢdir. Bütün sahələrdə dinamik 
inkiĢaf təmin olunmuĢdur:  ―Doqquz ayda iqtisadi göstəricilərimiz də çox müsbətdir. Qeyri-neft 

iqtisadiyyatımız 2,5 faiz artıb. Hesab edirəm ki, bu, çox gözəl göstəricidir. Bu, son illərdə 
apardığımız siyasətin nəticəsidir. Çünki qeyri-neft sektorunun inkiĢafı bizim əsas prioritetimizdir 
və 2,5 faiz artan qeyri-neft iqtisadiyyatımız həm uğurlu islahatlarımızın göstəricisidir, həm də onu 
göstərir ki, ölkə iqtisadiyyatının Ģaxələndirilməsi məsələləri öz həllini uğurla tapıbdır.‖ (2) 

Qeyri-neft sektorunun sənaye hissəsi də uğurla inkiĢaf edir. Qeyri-neft sənayesi 9 ayda 3,1 faiz 
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artmıĢdır. Bu da sənayeləĢmə siyasətimizin gözəl nəticəsidir. Kənd təsərrüfatı 2,8 faiz artmıĢdır. 
Xarici ticarət dövriyyəmiz 7 faiz artmıĢdır. Burada da ixrac idxalı böyük fərqlə üstələyir. Hər bir ink-

iĢafın göstəricisi, o cümlədən xarici ticarətin tarazlığından asılıdır. Bizdə isə ilin 9 ayında xarici ti-
carətin müsbət saldosu 4,4 milyard dollara bərabərdir.  

Valyuta bazarının tənzimlənməsi istiqamətində əlbəttə ki, bu, çox böyük imkanlar açır. Eyni za-

manda, bu, bizim uğurlu inkiĢafımızın təzahürüdür. Ġxracımız idxaldan 4,4 milyard dollardan çoxdur. 
Ġlin 9 ayında Azərbaycanın valyuta ehtiyatları artıb, hazırda bu rəqəm 42 milyard dollar 
səviyyəsindədir. Ġlin əvvəlindən valyuta ehtiyatlarımız 4,5 milyard dollar artıb.  

Son günlər iqtisadiyyatımız üçün  möhtəĢəm əhəmiyyətə malik olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 
istifadəyə verilmiĢdir. 30 oktyabr 2017-ci ildə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılıĢı münasi-

bətilə Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında təntənəli mərasim keçirilib.  Mərasimdə 
Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, Türkiyə Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan və xanımı Əminə Ərdoğan, Qazaxıstanın BaĢ naziri Bakıtjan Saqintayev, 

Gürcüstanın BaĢ naziri Giorgi KvirikaĢvili, Özbəkistanın BaĢ naziri Abdulla Aripov, həmçinin Tacik-

istan və Türkmənistan respublikalarından nümayəndə heyətləri iĢtirak ediblər. Prezident Ġlham 
Əliyev açılıĢ mərasimində çıxıĢ etdi. Sonra Gürcüstanın BaĢ naziri Giorgi KvirikaĢvili, Qazaxıstanın 
BaĢ naziri Bakıtjan Saqintayev, Özbəkistanın BaĢ naziri Abdulla Aripov çıxıĢ etdilər. Türkiyənin BaĢ 
naziri Binəli Yıldırımın təbrik məktubu oxundu. Daha sonra Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan çıxıĢ etdi. ÇıxıĢlardan sonra Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi ilə bağlı videoçarx 
nümayiĢ olundu. Sonra dövlət və hökumət baĢçıları Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin çivlərini 
vurdular və yoldəyiĢən qurğunu iĢə saldılar. Bununla da Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ilə hərəkət 
edən ilk yük qatarı yola salındı. Dövlət və hökumət baĢçıları memorial daĢın üzərindən örtüyü 
götürdülər və birgə foto çəkdirdilər. Sonda dövlət və hökumət baĢçıları qatarla açılıĢ mərasiminin 
keçirildiyi Ələt limanından Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ilə Ələt dəmir yolu stansiyasına yola 
düĢdülər (3). Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu logistika mərkəzləri və sənaye zonalarının yaradılmasına 
kömək edəcək əsas strateji layihədir (6, s.104). 

Beləliklə, bu proseslərin yekununda hesab edirik ki, Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun 

inkiĢafına yönəlmiĢ tədbirlərin kompleks Ģəkildə həyata keçirilməsi ixracyönümlü məhsulların 
istehsalını sürətləndirən müvafiq iqtisadi mexanizmlərin tətbiqi əsasında mümkün ola bilər. Ölkənin 
ixrac potensialının inkiĢaf etdirilməsi, Azərbaycan malları və xidmətlərinin xarici bazarlara 
çıxarılması, bunun üçün əlveriĢli Ģəraitin yaradılması, ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına 
səmərəli inteqrasiyasını təmin etmək üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi qarĢıdakı illərdə prioritet 
istiqamətlərdən olmalıdır. Ölkənin ixrac potensialının səmərəli reallaĢması, daxili bazarda sağlam 
rəqabət mühitinin formalaĢması, istehlakçıların hüquqlarının qorunmasının təmin edilməsi, 
standartlaĢdırma və metrologiya sahələrinin beynəlxalq tələblərə uyğunlaĢdırılması məqsədilə bir sıra 
tədbirlərin həyata keçirilməsi vacibdir. Bu tədbirlər dövlət proqramlarında nəzərdə tutulan kimi 
həyata keçirilərək investisiyaların ixrac yönlü sahələrə axını da sürətlənə bilər. 
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AZƏRBAYCANDA TURĠZMĠN MÜASĠR VƏZĠYYƏTĠ  
VƏ ĠNKĠġAF PERSPEKTĠVLƏRĠ 

 

 Turizm xalq və cəmiyyətlər arasında qarşılıqlı anlaşma və hörmət vasitəsi olmaqla bəşəriyyətin 

mədəni irsindən istifadə edən və onu zənginləşdirməyə çalışan sahədir. Turizm turistləri qəbul edən 

ölkələr və icmalar üçün ən sərfəli fəaliyyət növüdür. Azərbaycanda turizmin potensial göstəricisi, 

onun əhalisinin sayı, əhalinin turist xidmətindən istifadə etmək qabiliyyətinə malik olan 

kontingentlərinin sayı, həmçinin turizmin maddi-texniki bazasını təşkil etmək üçün maliyyə 
resurslarının miqdarı ilə müəyyənləşə bilir. Son illər ərzində ölkəyə gələn xarici turistlərin sayında 
nəzərə çarpacaq dərəcədə artım olmuşdur. Bunun səbəbləri Azərbaycanın getdikcə beynəlxalq 

aləmdə tanınması, turizm infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi və həyata keçirilən dövlət siyasəti, 
proqramlarıdır. ―2002-2005‖, ―2010-2014‖, ―2008-2016‖-cı illərə aid Dövlət proqramları həyata 

keçirilmişdir və keçirilməyə davam edir. Regionların inkişafına dövlət tərəfindən xüsusi diqqət 
ayrılmışdır. Son dövrlərdə Quba, Qusar bölgələrində qış turizminin inkişafı, Lənkəran, Xaçmaz 
rayonları başda olmaqla bir çox rayonda mövsümi turizmin inkişafı üçün tədbirlər görülmüşdür. 
Turizm sahəsi Azərbaycanda yüksək potensiala sahibdir. Müalicə, qış turizmi, qastronomiya, dağ, 
tarixi abidələrlə bağlı turizm sahələri inkişaf potensialına sahibdir. Bu sahələrin inkişafı turist 
axınının artmasına gətirib çıxara bilər. Azərbaycan turizminin xaricdə tanıdılması, infrastrukturun 
yenilənməsi və daha çox investisiya qoyulması bu sahənin gələcəkdə iqtisadiyyatda payının 
çoxalmasına imkan yaradacaqdır.  

Açar sözlər: turizm, turist, çoxtərəfli əməkdaşlıq, dövlət proqramı, potensial, xidmət. 
  

 

                                                                                                 , 
                                               ,    

   

 O      
   

 

,         -
,  ,        

 .          -
,  .      -

  :   ,  , 
    ,     , 

 -   .     -
   ,   .    

    ,      -
     .  -

  "2002-2005", "2010-2014", "2008-2016"      -
.     .     -

          ,    



681 

 

    ,       . 
       . ,  
, ,       . -

        .  -
   ,       -

      . 
 : , ,  ,  

, , . 
                                                                                  

                                                                                                       Emilya SHUKUROVA, 

                                                                                     master, Baku State University 

 

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF THE TOURISM  

DEVELOPMENT IN AZERBAIJAN 

 

Tourism is an area that uses the cultural heritage of humanity and tries to enrich it as a means of 

mutual understanding and respect between nations and societies. Tourism is the most affordable type 

of activity for tourists and host countries. The potential tourism indicator of tourism in Azerbaijan, 

the number of its population, the number of people who are able to use tourist services, can also be 

determined by the amount of financial resources available to organize the logistics of tourism. Dur-

ing this time there has been a huge growth of incoming tourists. The reason for that was a promotion 

of Azerbaijani tourism in the international grade, state policy and programs in this field. ―2002-

2005‖, ―2010-2014‖, ―2008-2016‖ States Programs have been enforced. The state pays special at-

tention to the development of regions.  Lately in Gusar and Guba winter tourism complexes were 

opened. Lankaran and Khachmaz and other cities attract more and more local and foreign tourists. 

Azerbaijan has great potential in tourism. Health, recreation, gastronomy, historical tourism types 

can be improved in Azerbaijan. And this improvement will be lead higher number of foreign tourists. 

Promotion of Azerbaijan at the international level, renewals in infrastructure and more investment in 

this sector can lead to increase its importance and impact on the economy of the country. 

Keywords: tourism, tourist, multilateral cooperation, state program, potential, service. 

 

Turizm xalq və cəmiyyətlər arasında qarĢılıqlı anlaĢma və hörmət vasitəsi olmaqla bəĢəriyyətin 
mədəni irsindən istifadə edən və onu zənginləĢdirməyə çalıĢan sahədir. Turizmin inkiĢafı turizm xid-

mətinin səmərəli təĢkilindən asılıdır. Turizm xidməti turizm müəssisəsinin və turistlərin tələbatının 
ödənilməsinə uyğun fəaliyyətinin nəticəsidir, onun xidmətinin təĢkili isə istirahət və əyləncənin ən 
fəal formalarından biri olmaqla yanaĢı həm də bir çox sosial-iqtisadi, mədəni-siyasi və kulturoloji 
funksiyaların həyata keçirilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Turizm xidməti müasir dünyanın 
qlobal əhəmiyyətə malik olan, sosial və iqtisadi əlaqələrini tənzimləyən, müxtəlif ölkələr və xalqlar 
arasında qarĢılıqlı münasibətlər yaradan, biznes maraqlarının əhatə dairəsini geniĢləndirən sahədir. 
Dünyanın hər yerində turizm xidmətinin inkisafına dövlətlər və sivilizasiyalar səviyyəsində böyük 
maraq göstərilir. Hazirda turizm sektoru dünya üzrə ümumi daxili məhsulun 9, ixracın isə 6 faizini 
təĢkil edir. (1, s.165) 

Azərbaycanda turizmin potensial göstəricisi, onun əhalisinin sayı, əhalinin turist xidmətindən isti-

fadə etmək qabiliyyətinə malik olan kontingentlərinin sayı, həmçinin turizmin maddi-texniki bazasını 
təĢkil etmək üçün maliyyə resurslarının miqdarı ilə müəyyənləĢə bilir. Bütövlükdə turizmin mövcud 
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vəziyyəti ilə onun perspektivi arasında müəyyən ətalət və variant olsa da islahatlar Ģəraitində və 
gəlirlərinin perspektiv artım surətinə malik olan Azərbaycanda bu transformasiya keyfiyyətli ve güclü 
olmalıdır. Məhz turizm sahəsində islahatların həyata keçirilməsi mərkəzləĢdirilmiĢ qaydada deyil, 
dünya təcrübəsinə əsaslanan qeyri-dövlət təĢkilatları və resursları hesabına baĢ verməsi daha xarak-

terik xüsusiyyətdir. 

Azərbaycanın coğrafi iqlimi bir çox turizm növünün inkiĢafı üçün əlveriĢlidir. QıĢda dağlarda və 
dağətəyi zonalarda qıĢ turizmi, müalicəvi resurların mövcudluğu, meĢə massivinin Ģimal və cənub-

Ģərq hissədə özünəməxsusluğu, təbii qoruqlar, nadir ağac və heyvan növləri turizmin inkiĢafı üçün 
bütün imkanları ehtiva edir. AbĢeronda ġıx və Dəvəçi, Dəvəçi rayonunda Qalaaltı, Culfa rayonunda 
TurĢsu müalicəvi suları, Culfada Duzdağ, TalıĢ dağlarında, Böyük Qafqazın cənub və Ģimal- Ģərq 

ətəklərində termal bulaqlar, palçıq vulkanları, Naftalanın müalicəvi nefti Azərbaycanda müalicəvi 

turzmin inkiĢafı üçün geniĢ imkanlar yaradır. Bu mərkəzlər yerli turistlər tərəfindən rəğbətlə 
qarĢılanır. Turistik sahələrin beynəlxalq aləmdə tanıdılması ölkəyə müalicəvi məqsədlərlə gələn 

turistlərin sayını çoxaldacaqdır. Azərbaycanda 6000-dən çox tarixi abidə var. Bu abidələr arasında is-

lam dövrünə, xristianlığa, atəĢpərəstliyə, qədim dinlərə aid ziyarətgahlar da var ki, bunların bərpası və 
tanıdılması turist sayında artıma səbəb ola bilər. Qobustan mağaralarındakı qayaüstü rəsmlər turistlər 
tərəfindən maraqla qarĢılanır, bu ölkənin qədimliyinə dəlalət edir. (3, s.385)                       

Azərbaycan kontekstində də ölkənin diversifikasiyası, regionların inkiĢafı üçün məhz bu sənaye 

həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Turizmdə Azərbaycanın rəqabət imkanları çox yüksəkdir. Təbii 

sərvətlərimiz, rəngarəng iqlimimiz, zəngin tarixi-mədəni irsimiz cəlbedici turizm məhsulu yaratmaq 

üçün mühüm zəmindir. Bununla bərabər, Azərbaycan dövləti turizm sahəsinin inkiĢafını iqtisadiy-

yatın qeyri-neft sektoru üzrə prioritet istiqamət elan edib. Son 10 il ərzində ölkədə turizmin təĢviqi ilə 
bağlı görülən iĢlər, aparılan islahatlar, qəbul edilən dövlət proqramları, normativ-hüquqi bazanın 
təkmilləĢdirilməsi bunu bir daha sübut edir. Bu tədbirlər nəticəsində Azərbaycanda turizm sənayesi 

yeni mərhələyə qədəm qoyub, ölkəmiz dünyada yeni turizm istiqaməti kimi tanınmağa baĢlayıb, 
beynəlxalq turizm bazarına inteqrasiya ilbəil daha geniĢ Ģəkildə təmin olunur.(4, s.440) 

Azərbaycanın zəngin təbii-coğrafi durumunun layiqli və düzgün Ģəkildə tanıdılması turizmdə 
yüksəliĢi təmin edən əsas amillərdəndir. Nəzərə almaq lazımdır ki, son illərdə bir çox beynəlxalq 

layihələrə ev sahibliyi edən ölkəmiz maksimum potensialını nümayiĢ etdirmək üçün imkan qazandı. 
Lakin bu iĢ müvəqqəti, dövri xarakter daĢımamalıdır. Davamlılığı təmin etmək, turist axınını 
kütləviləĢdirmək vacibdir. Bunun üçün isə hər il Azərbaycanın turizm imkanlarını dolğun Ģəkildə 
təqdim edəcək, turist maraqlarına xidmət edəcək məlumatlandırıcı proqramlarının hazırlanması 
vacibdir. Artıq dövlətin sosial və iqtisadi həyatının mühüm hissəsinə çevrilmiĢ turizm sektorunun da-

ha sürətli inkiĢafı, rəqabətqabiliyyətliliyi və  yüksək gəlir əldə edilməsi üçün plan hazırlanması oldu-

qca zəruridir.  Bu iĢ dövlət və özəl sektorun birgə fəaliyyətini tələb edir. Bu iĢi məqsədyönlü və ar-

dıcıl Ģəkildə aparmaq üçün turizmdə məlumatlandırıcı proqramlara nəzarət edən qurumun yaranması 
vacibdir. (6) 

Hüquqi-normativ aktların qəbul edilməsi çərçivəsində «Azərbaycan Respublikasında turizmin 
inkiĢafına dair 2002-2005-ci illər üçün» Dövlət Proqramı Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
tərəfindən təsdiq edilmiĢdir. Qeyd olunan Proqramın tələblərinə uyğun olaraq, turizm sahəsində 
beynəlxalq standartlara cavab verən mehmanxanalar tikilmiĢ, ölkəyə bir sıra aparıcı beynəlxalq inves-

tisiya Ģirkətləri cəlb olunmuĢ, respublikamıza gələn turistlərin sayı ildən-ilə artmıĢdır. Eyni zamanda, 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edilən «Azərbaycan Respu-

blikası regionlarının-sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramının (2004-2008-ci illər)» turizm sahəsi 

üzrə bəndlərinin tələbləri çərçivəsində sahibkarlığın inkiĢafı üçün müvafiq kreditlərin ayrılması, tur-
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izm obyektlərinin inĢasının dəstəklənməsi, bir sıra hüquqi sənədlərin hazırlanması sahəsində iĢlər 
görülmüĢdür. Dövlət Proqramı ilə yanaĢı, Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiq 

edilən Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkiĢafının sürətləndirilməsinə dair 

silsilə Sərəncamların turizmə aid bəndlərinin icrasının təmin olunması məqsədilə, Lənkəran Ģəhəri, 
Tovuz, Gədəbəy, Oğuz, Masallı, Astara rayonlarının turizm inkiĢaf planı hazırlanmıĢ və yerli icra ha-

kimiyyəti orqanları ilə razılaĢdırılaraq aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə 
təqdim olunmuĢdur. (12) 

Bununla yanaĢı, Nazirlik tərəfindən elan olunmuĢ tenderdə qalib gələn «Caspian Group Consalt-
ing» Ģirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən ABġ Ticarət və ĠnkiĢaf Agentliyindən ayrılan qranta əsasən 

hazırlanan turizmin uzunmüddətli inkiĢafına dair master planın və Türkiyədən dəvət olunmuĢ 
mütəxəssislərin rəy, təklifləri əsasında Nazirliyin əməkdaĢları tərəfindən turizm sahəsi üzrə kadr 

hazırlığının yaxĢılaĢdırılması, yataq yerlərinin sayının artırılması, turizmin müxtəlif növlərinin inkiĢaf 
etdirilməsi, həmçinin turizmin inkiĢafının yeni mərhələsinə təkan verəcək «Azərbaycan Respu-

blikasında Turizmin ĠnkiĢafına dair 2008-2016-cı illər üçün Dövlət Proqramı» hazırlanmıĢdır. 
Həmçinin, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərmanının tələbinə uyğun olaraq «Tur-

izm və rekreasiya zonalarının nümunəvi Əsasnaməsi» hazırlanmıĢdır. Eyni zamanda bildiririk ki, 
«Turizm və rekreasiya zonaları»nın ilkin mərhələdə müəyyən edilməsi məqsədilə 2004-cü ilin fevral 
ayında Nazirliyin əməkdaĢları bölgələrə ezam olunmuĢ və rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri 
ilə birgə müəyyən edilmiĢdir. (7)   

Qeyd olunanlarla yanaĢı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq edilmiĢ 
«Azərbaycan Respublikasında Yoxsulluğun Azaldılması və Ġqtisadi ĠnkiĢaf üzrə Dövlət Proqramı 
(2003-2005-ci illər)»nın tələbləri çərçivəsində Bakı, Xaçmaz, Quba, ġamaxı, ġəki, Lənkəranda, eləcə 
də Dünya Bankının maliyyə vəsaiti hesabına Lahıcda turistlərə informasiyaların çatdırılması 
məqsədilə «Turizm Ġnformasiya Mərkəzləri» fəaliyyətə baĢlamıĢdır. Yuxarıda adı çəkilən informa-

siya mərkəzləri ilə yanaĢı AbĢeron yarımadasında istirahət edən turistlərə turizm xidmətləri haqqında 
dolğun informasiya çatdırılması məqsədilə Zaqulba qəsəbəsində yerləĢən Gənclik beynəlxalq istirahət 
mərkəzində mövsümü «Turizm Ġnformasiya Mərkəzi» fəaliyyətə baĢlamıĢdır. (9) 

6 dekabr 2016-cı il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə qəbul edilmiĢ 
―Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaĢmıĢ turizm sənayesinin inkiĢafına dair Strateji Yol Xəritəsi‖i 
turizm sektorunun inkiĢafında yeni bir istiqamət oldu. Strateji Yol Xəritəsi Azərbaycan Respu-

blikasının cəlbedici turizm məkanı kimi qabaqcıl mövqe tutmasına imkan yaradacaq və ölkəmizdə 
turizm xidmətləri üzrə keyfiyyətin yüksəldilməsinə gətirib çıxaracaqdır. Bu sənəd, turizm sektorunun 
inkiĢafının dəstəklənməsi, beynəlxalq və yerli bazarlarda yüksək keyfiyyətli və rəqabətədavamlı tur-

izm xidmətlərinin göstərilməsinə nail olunması, milli dəyərlərə uyğun turizm təcrübəsinin for-

malaĢdırılması, investisiya layihələrinin cəlb edilməsi və turizmin inkiĢafı ilə əlaqədar aidiyyəti or-

qanların qarĢılıqlı koordinasiyası kimi tədbirləri özündə əks etdirir. Yol Xəritəsində 2020-ci ilədək 
olan dövrdə Bakının turizm potensialından tam istifadə, milli səviyyədə daha yaxĢı idarəetmənin 
təĢkili, turizm zonalarının yaradılması, mövsümiliyin aradan qaldırılması üçün regional səviyyədə 
turizm infrastrukturunun inkiĢafı, viza prosedurlarının sadələĢdirilməsi, regionlarda turizmin inkiĢaf 
etdirilməsi, turizm sahəsində təhsil proqramlarına investisiya qoyuluĢunu həyata keçirməklə milli tur-

izmin keyfiyyət sisteminin yaradılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi planlaĢdırılır. Bu 

mühüm sənəddə göstərilir ki, 2020-ci ilədək olan hədəflərin reallaĢdırılması nəticəsində Azərbaycan-

da ÜDM-in birbaĢa 303 milyon və dolayı 172 milyon manatadək artacaq. Eyni zamanda sənəddə 
əksini tapan tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində Bakıda mehmanxana və mehmanxana tipli 
müəssisələrdə xarici ölkə vətəndaĢları üzrə gecələmələrinin sayının 2015- ci illə müqayisədə 2020-ci 
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ilədə 4,6 dəfə artacağı proqnozlaĢdırılır. Həmçinin Yol Xəritəsində aĢağı büdcəli turistlərin gəlməsi 
üzrə göstəricinin tədricən 265 minə çatdırılması, ―Böyük Ġpək yolu‖ və digər mədəni turizm marĢrut-

ları üzərində yerləĢən məntəqələrə 180 mindən artıq turistin cəlb edilməsini hədəflənir. Strateji Yol 
Xəritəsinin əsas hədəfi isə 2025-ci ildən sonrakı dövrdə Azərbaycanı dünyada turistlərin ən çox üs-

tünlük verdikləri 20 turizm məkanından birinə çevirmək, mövcud turizm ehtiyatlarından səmərəli isti-
fadə göstəricilərinin maksimuma çatdırılmasını təmin etməkdir. (12)  

Çoxtərəfli əməkdaĢlıq münasibətlərinin qurulması və inkiĢaf etdirilməsinin turizm siyasətinin 

prioritet istiqamətlərindən biri olduğunu nəzərə alaraq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Ümumdünya 
Turizm TəĢkilatı (BMÜTT), Avropa ġurası, Ġslam Konfransı TəĢkilatı (ĠKT), Müstəqil Dövlətlər 
Birliyinin Turizm Ģurası (MDB), Demokratiya və Ġqtisadi inkiĢaf naminə - GUAM təĢkilatı, Qara 
Dəniz Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı (QDĠƏT), Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı (ĠƏT) s. beynəlxalq 

təĢkilatlarla turizm sahəsində çoxtərəfli əməkdaĢlığın təĢkil edilməsi, turizm sahələrində mövcud 
proqramlara qoĢulma, beynəlxalq tədbirlərdə fəal iĢtirakın təmin edilməsi, həmçinin yeni təklif və 
layihələrin hazırlanması, əməkdaĢlığa dair sənədlərin imzalanması istiqamətində səmərəli və mühüm 
fəaliyyətini davam etdirir. 

Ümumdünya Turizm TəĢkilatı (BMÜTT) turizm sahəsində çoxtərəfli əməkdaĢlıq üzrə ən mühüm 
təĢkilatlardan biridir. BMÜTT-nin əsas məqsədi beynəlxalq sülhün, qarĢılıqlı anlaĢmanın, iqtisadi 
inkiĢafın təmin edilməsində mühüm faktor olan turizmi inkiĢaf etdirməkdir. BMÜTT-na 2001-ci ilin 

sentyabr ayında qoĢulmuĢ Azərbaycan Respublikası indiyədək TəĢkilat tərəfindən təĢkil edilən bir 

çox tədbirlərdə, o cümlədən BaĢ Assambleyalarda, Avropa üzrə Komissiyanın iclaslarında, tədris 

kurslarında və seminarlarda iĢtirak etmiĢdir. Bundan əlavə BMÜTT-nin fəaliyyəti hökumətlərə turizm 

məsələləri üzrə bir sıra tövsiyələr verməkdən və texniki yardımlar göstərməkdən ibarətdir. Bu 

məqsədlə 2002-ci ildə BMÜTT tərəfindən Azərbaycana texniki missiya göndərilmiĢdir. TəĢkilatın 
eksperti ölkəmizin turizm potensialını öyrənərək təhlil etmiĢ və bununla əlaqədar müvafiq hesabat 
hazırlanmıĢ və tövsiyələr vermiĢdir. BMÜTT-nin BaĢ Katibi cənab F.Franjialli iki dəfə (2002 və 
2006-cı illərdə) Azərbaycana səfər etmiĢdir. BMÜTT-nin xətti ilə 2003-cü və 2007-ci ilin aprel 

aylarında Bakıda seminarlar keçirilmiĢdir. Seminarlarda turizm Ģirkətlərinin, mehmanxanaların, 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rayon Mədəniyyət və Turizm Ģöbələrinin, universitetlərin 

nümayəndələri iĢtirak etmiĢdir. Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz ölkələrində müasir turizm infra-

strukturunun yaradılmasının təĢviq edilməsinə, bu ölkələrin imicinin beynəlxalq turizm bazarına çıx-

arılmasına və rəqabət qabiliyyətli turizm məhsulunun yaradılmasına kömək edən ―Ġpək yolu‖ layihəsi 

BMÜTT ilə əməkdaĢlığın ən mühüm istiqamətlərindən biri sayılır. (11) 
Bütün bu görülən iĢlər və nəzərdə tutulan fəaliyyət növləri hamısı Azərbaycan turizminin gələcək 

inkiĢafını təmin etməklə yanaĢı, onun əsas hədəf istiqamətlərini də müəyyənləĢdirmiĢ olur. Ġnvestis-

iyaların turizm sistemində rolu gözardı edilməyəcək qədər önəmlidir. Bu səbədən də ölkənin turizm 
potensialının tanıdılması, invesitisiya sahələrinin konkret siyahısını hazırlanması və turizm sahəsinə 
investisiya yatırmaq istəyən iĢ adamlarına güzəĢtlər edilməsi məqsədəuyğundur. Hal – hazırda ölkə 
iqtisadiyyatının əsas gəlirləri neft sektorunda gəlir və xarici investisiyaların əsas hissəsi məhz bu sa-

həyə qoyulur. Azərbaycan iqtisadiyyatında neftin rolu turizmlə əvəz etdirilə bilər. Turizm sahəsi so-

sial – iqtisadi inkiĢafın tərkib hissəsi olaraq xarici investisiya və daxili resursların səmərəli istifadəsi 
hesabına ölkə iqtisadiyyatına əlavə gəlir gətirə bilər. 

Son illər ərzində turizm sektorunda ölkəmizin üzləĢdiyi kadr çatıĢmazlığı vacib problem olaraq 
öz həllini tapmıĢdır. Bunun səbəbi dövlət tərəfindən mütəmadi Ģəkildə kursların, treyninqlərin 

keçirilməsidir. Bununla yanaĢı, Respublikamızın turizm imkanlarını təbliğ etmək məqsədi ilə 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bir sıra tədbirlər həyata keçirir. Nazirliyin sifariĢi ilə son beĢ il ər-
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zində ölkəmizin turizm imkanlarını əks etdirən qırxdan çox reklam-çap məhsulları hazırlanmıĢdır. 
Bunlar: «Turistlər üçün məlumat» kitabçası, «Azərbaycan» açıqça dəsti, «Azərbaycanın otelləri», 
«Azərbaycanın tarixi və arxitektura abidələri», «Bakının teatr və muzeyləri» bukletləri, 
«Azərbaycan» və «Bakı» fotoalbomları, «Ġpək Yolu», «Xalçaçılıq» kitabçaları, Azərbaycanın, 
ġuĢanın və Qarabağın turist xəritələri, «Azərbaycana XoĢ Gəlmisiniz» CD diski və DVD formatda 

10-20 dəqiqəlik filmlər. Qeyd olunan nəĢrlər, CD və DVD-lər azərbaycan, ingilis, alman, ərəb, yapon, 

və rus dillərində hazırlanmıĢdır. Mövcüd turizm hüquq baza sisteminin beynəlxalq standartlarla 

uyğunlaĢdırmaq, viza rejiminin qarĢılıqlı Ģəkildə asanlaĢdırılması və regionlarda azad iqtisadi zon-

aların yaradılması ölkəmizdə digər turistik problermlərin həllinə zəmin yaradacaqdır. (11) 
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MENECMENTĠN ELMĠ ƏSASLARININ DƏYƏRLƏNDĠRĠLMƏSĠ MƏSƏLƏLƏRĠ 

 

Məqalədə menecmentin elmi əsasları təsvir edilmişdir. Burada mencment nəzəriyyəsinin əsas 
müddəaları, idarəetmənin əsas dövrləri, idarəetmə prosesinin əsas funksiyaları və bu funksiyaların 
təsviri verilmişdir. Burada göstərilmişdir ki, menecment idarəetmənin iqtisadi mexanizminin üsul, 
prinsip və funksiyalarını tətbiq etməklə, material, əmək və maliyyə ehtiyatlarından səmərəli istifadə 
etmək yolu ilə, bazar şəraitində istənilən fəaliyyət növü ilə məşğul olan firmanın qarşısına qoyduğu 
məqsədə nail olması üçün həyata keçirilən peşəkar  fəaliyyət  növüdür. 
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ASSESSMENT OF THE SCĠENTĠFĠC BASES OF MANAGEMENT 

 

The article describes the scientific basics of management. Here are the main provisions of the 

theory of management, the main periods of management, the basic functions of the management pro-

cess, and the description of these functions. It has been demonstrated that management is the type of 

professional activity that the company aims at achieving the objective of a business dealing with any 

kind of market activity through the use of material, labor and financial resources by applying the 

principles, principles and functions of the economic mechanism of management.  

Key words: management, management, process, finance, professional 
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Menecment özlüyündə nəzəriyyə və təcrübədir. Mahiyyət etibarilə polisentrikdir, yəni bir çox 
mərkəz və bir-biri ilə əlaqəli elementlər idarəetmə fəaliyyətinə daxildir. Elementləri idarəetmənin 
təĢkili zamanı effektiv məcmu Ģəklində təqdim etmək lazımdır (2, s.29).  Ölkəmizdə bazar 
iqtisadiyyatının inkiĢafı ilə "menecment", "menecer" sözləri həyatımıza intensiv bir Ģəkildə daxil 
oldu. Menecment ilkin mənası etibarilə rəhbərlik, məqsədlərinə nail olmaq sənəti, insanların 
davranıĢının, zəkasının və iqtisadi motivlərinin kommersiya və qeyri-kommersiya təĢkilatları 
daxilində tənzimlənməsidir (3, s.4). Daha geniĢ bir mənada menecment, rəhbərlik, bir tərəfdən maddi, 
əmək, maliyyə və informasiya resurslarını planlaĢdırma, təĢkil etmək və səmərəli istifadə etmək 
məqsədi daĢıyır; digər tərəfdən isə təĢkilatın səmərəliliyinin artırılması və mənfəətin artırılması üçün 
istifadə olunan metodologiya formasıdır. 

ĠnkiĢaf edilmiĢ kapitalist ölkələrində menecment, yəni idarəetmə anlayıĢı biznes anlayıĢı ilə 
həmahəng anılır. Biznes - müəyyən bir məhsul və ya xidmət yaranması və satılması ilə mənfəət əldə 
etməyə yönələn bir fəaliyyətdir. Menecer biznes fəaliyyəti ilə məĢğul olan təĢkilatda sahibkar 

tərəfindən təyin edilərək mövqe tutur, onun tabeliyində olan insanların fəaliyyətini mənfəətin əmələ 
gəlməsinə yönəldir. Menecment növləri - ümumi və funksional idarəetmə olmaqla iki yerə ayrılır. 
Ümumi idarəetmə təĢkilatın bütövlükdə iqtisadi əlaqələrini idarə etməkdir. Funksional və ya xüsusi 
idarəetmə: TəĢkilatın müəyyən sahələrini və ya əlaqələrini idarə etməkdir. Məsələn, innovasiya, kadr, 
marketinq, maliyyə və s. 

Məzmuna əsasən, normativ, strateji və operativ idarəetmə vardır. Normativ idarəetmə təĢkilatın 
fəlsəfəsini, onun biznes siyasətini, rəqabət qabiliyyətli bazarda təĢkilatın mövqeyinin müəyyən 
edilməsini və ümumi strateji niyyətlərin formalaĢmasını təmin edir. Strateji idarəetmə bir sıra 
strategiyaların hazırlanması, onların vaxtında paylanması, təĢkilatın uğur potensialının qurulması və 
onların həyata keçirilməsinə strateji nəzarətin təmin edilməsini nəzərdə tutur.  Əməliyyat menecmenti 
təĢkilatın qəbul edilmiĢ inkiĢaf strategiyalarının praktiki icrasına yönəlmiĢ taktiki və əməliyyat 
tədbirlərinin inkiĢafını təmin edir. 

Ġdarəetmə menecerlər tərəfindən müəyyən bir ardıcıllıqla həyata keçirilən qərarlar və tədbirlər 
nəticəsində həyata keçirilir. Hər hansı idarəetmə fəaliyyəti aĢağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:  

1. informasiya əldə etmək və təhlil etmək;  
2. qərarların hazırlanması və qəbul edilməsi;  
3. onların icrasının təĢkili; 
4. əldə edilmiĢ nəticələrin monitorinqi, qiymətləndirilməsi, gələcək iĢin gediĢatına 

düzəliĢlər etmək;  
5.  ifaçıların təzminatı və ya cəzası. 

Bu proseslər əsas və törəmədir: bir mərhələli və çoxsəviyyəli; keçici və uzunmüddətli; tam və 
natamam; müntəzəm və düzensiz; vaxtında və gecikdirilmiĢ və s. Ġdarəetmə prosesləri, yəni rəhbərlik 
tərzi, təĢkilati dəyərlər və s. kimi formal elementləri, eyni zamanda qaydaları, prosedurları, rəsmi 
səlahiyyətləri ehtiva edir (4, s.7).  

Menecmentin inkiĢafı müasir idarəetmə prosesində üç əsas yanaĢmanın formalaĢmasına kömək 
etdi: proses, sistem və situasiya.  

 Proses yanaĢması (XX əsrin 50-ci ildən). Ġdarəetmə məktəbinin inkiĢafı (A. 
Fayol) universal idarəetmə funksiyasının mövcudluğu ideyası ilə əlaqədar idarəetmə 
prosesində yanaĢmanın ortaya çıxmasına gətirib çıxardı. Proses yanaĢması nöqteyi-
nəzərindən bu funksiyalar öz məcmusunda vahid idarəetmə prosesini təĢkil edən orqanik 
əlaqəli elementlər kimi nəzərdən keçirilir. Ġdarəetmə prosesi planlaĢdırma, təĢkilatçılıq, 
nəzarət və motivasiya kimi funksiyaların icrası prosesinin bir sıra ardıcıllığı kimi 
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qiymətləndirilir. Effektiv idarəetmənin Ģərtləri yalnız öz funksiyalarının uğurla icrası 
deyil, həm də onların icrasının düzgün ardıcıllığıdır.  

 Sistem yanaĢmasına görə (XX əsrin 70-ci illərində) idarəetmə sistemli 
yanaĢma tələb edir və idarəetmə problemlərinin həllində riyazi aparatı əhatə edir. TəĢki-
latın fəaliyyətinə təsir göstərən amillərin artması menecerlərdən qərar qəbuletmə pros-
esində təsirlərinin hərtərəfli nəzərdən keçirilməsini tələb edir. Sistem yanaĢma təĢki-
latların bütün xarici və daxili mühitində birliyin nəzərə alınması ilə müəyyən bir düĢüncə 
tərzinin formalaĢmasına kömək etdi.  

 Situasiya yanaĢması (XX əsrin 80-ci illəridir). Ġlk növbədə hər hansı bir 
situasiyanın xüsusiliyinə vurğu 1930-cu illərdə Follett tərəfindən edilmiĢdir. Lakin, bu 
yanaĢma, XX əsrin son onilliklərində ən böyük populyarlıq qazandı. Situasiya müəyyən 
bir zamanda müəyyən bir mövqe yaratmağa kömək edən xarici və daxili mühitin bir sıra 
amilləri və Ģərtləridir. Situasiya yanaĢması, müəssisələrdə praktiki problemləri həll etmək 
üçün istifadə edilə bilən universal vasitələrin mövcudluğunu təkzib edir. Hədəfə nail 
olmaq üçün bir yekcins yol yoxdur. Buna görə də, bu yanaĢma baxımından səmərəli 
idarəetmədə qərar qəbul edən rəhbərlər vəziyyətin faktorlarının hərtərəfli təhlili vasitəsilə 
problemlərin həlli üçün müvafiq üsulları seçməlidir ki, bu da menecerlərin sənətidir (5, 
s.23-24). 

Ġnzibati-təsərrüfat müstəqilliyinə malik olan istehsalın, satıĢın, servisin təĢkili və idarə edilməsi 
üzrə professional Ģəxslər menecerlər adlanır. Menecerlər müxtəlif səviyyələrdə olurlar və eyni olma-

yan vəzifələri yerinə yetirirlər. Hər bir təĢkilatda müəyyən diferensiasiya mövcud olur. Bu da 
menecerlərin üzərinə düĢən vəzifələrin və funksiyaların mürəkkəblik səviyyəsi ilə əlaqədardır (Ģəkil 
1). Menecerləri Ģərti olaraq 3 qrupa bölürlər: 1. Ali səviyyə (top manager)-bunlar baĢ direktorlar, 
direktorlar və müəssisənin i/e üzvləridir. 2. Orta zümrə (middle manager)-bu səviyyəyə i/e-nin, 

Ģöbələrin və sexlərin rəhbərləri daxildir. 3. AĢağı zümrə (entry manager)-buraya Ģöbədaxili rəhbərləri, 
sektorların, briqadaların və qrupların rəhbərlərini aid edirlər. Top menecerlər təĢkilatın əsas fəaliyyət 
istiqamətlərini, onun məqsəd və vəzifələrini müəyyən edirlər. Ġri Ģirkətlərin iĢ təcrübəsi göstərir ki, 
belə menecerlər iĢ vaxtının 80 %-dən çoxunu biznesin inkiĢaf strategiyasının formalaĢdırılmasına, 
dövlət, regional və yerli hakimiyyət orqanları ilə, banklarla, xammal və material tədarükçülərilə 
əlaqələrin həyata keçirilməsinə sərf edirlər. Qalan vaxt isə proqramların və planların reallaĢdırıl-
masına, tabeçi iĢçilərin iĢinə nəzarətə gedir. Təbii ki, belə menecerlərə iĢ texnologiyasını bilmək zəru-

ridir. Top menecerlər kadrların, ilk növbədə rəhbərlərin, baĢqa sözlə orta və aĢağı zümrə 
menecerlərinin seçilməsi və yerləĢdirilməsini bacarmalıdırlar. Beləliklə, ali rəhbərlik praktiki olaraq 
təĢkilatların ümumi siyasətinin və strategiyasının formalaĢmasına istiqamətlənir. Orta i/e zümrəsinin 
üzərinə praktiki olaraq həll edilən məsələlərin reallaĢdırılmasına görə əsas məsuliyyət düĢür. Bunlar 

aĢağıdakılardan ibarətdir:  
- təĢkilati strukturların dəyiĢilməsi;  
- məhsul istehsalı və satıĢı sisteminin iĢlənib hazırlanması;  
- Ģirkətin funksional bölmələrinin qarĢılıqlı fəaliyyətinin təĢkili;  
- ali rəhbərliyin vaxtı-vaxtında zəruri informasiya ilə təmin edilməsi;  
-  aĢağı zümrə rəhbərlərinin iĢinin koordinasiyası və idarə edilməsi və s.  

Göstərilən vəzifələrin yerinə yetirilməsi orta zümrə menecerlərindən analitik düĢünmək, çeviklik 
göstərmək, yeni ideyaların tezliklə qəbul olunması və vaxtında reallaĢdırmaq, problemi görməyi 
bacarmaq və texniki vəsaitlərin yeni metodlarından istifadə etmək və s. qabiliyyətləri tələb edir. Öz 
növbəsində aĢağı zümrə menecerlərinin iĢinin xüsusiyyəti bilavasitə iĢ icraçılarının (iĢçilərin və 
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qulluqçuların) fəaliyyətinə nəzarət edilməsidir. Bu i/e heyətinin daha da çoxsaylı hissəsidir. Müxtəlif 
təĢkilatların fəaliyyət göstərməsinin spesifikliyi obyektiv olaraq belə menecerlərin vəzifələrinin 
məcmuyunu obyektiv olaraq çətinləĢdirir. Ümumiyyətlə entry menecerlər əsasən aĢağıdakı 
funksiyaları yerinə yetirirlər:  

- Tabeçilərin fəaliyyətlərinin planlaĢdırılması.  
- Ġstehsal prosesinin təĢkili.  
- Heyətin əməyinin motivləĢdirilməsi.  
- Resursların rasional sərf edilməsinə nəzarət.  
- Texniki təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməsi.  
- Bölmənin cari fəaliyyəti haqqında informasiyaların yuxarı rəhbərliyə verilməsi 

üçün toplanması, təhlili və təqdim oluması və s.  
Xidməti funksiyalarına görə də menecerlər fərqlənirlər. Onlardan ən çox sales manager 

yayılmıĢdır ki, bu da satıĢ üzrə menecerlərdir. Əgər menecer regionların iĢinə görə cavabdehdirsə 
bunlar reqional menecer (regional manager) hesab edilməlidir. Hər hansı bir əmtəə qruplarının yayıl-
masını-product manager (məhsul meneceri) həyata keçirir. Konkret əmtəə markalarının yayılmasına 
və irəlilədilməsinə brand manager cavabdehdir. Hər hansı bir layihənin iĢlənib hazırlanması 
mərhələsindən onun tamamilə baĢa çatmasına qədər iĢtirak edən menecerlər layihə menecerləridir 
(project manager). Menecerin harada iĢləməsinə baxmayaraq o öz iĢini dərindən bilməlidir ki, firma-

ya maksimal mənfəət gətirə bilsin. Öz növbəsində Ģirkətlər menecerlərini müdafiə etməli, onların 
bacarıqlarını inkiĢaf etdirməli, gələcək uğurlara səbəb olmalı və müsbət motivləĢdirməlidirlər. Müasir 
menecerlərdə aĢağıdakı keyfiyyətlərin olması zəruridir: -istehsalın, iqtisadiyyatın, maliyyənin özünün 
fəaliyyət sahəsinin təĢkilinin dərindən dərk edilməsi; -insanlarla uğurlu iĢə imkan verən insan müna-

sibətləri sahəsini bilmək, onların təĢkilatların iqtisadi fəaliyyətlərinin yüksəldilməsində maraqlı ol-

masına nail olmaq; -qeyri-standart həllərin tapılması və reallaĢdırılması sayəsində konkret iqtisadi və 
sosial məqsədlərə nail olmaq qabiliyyəti; -novatorluq, ixtiraçılıq; -inadkarlıq, cəsarətlilik, 
məqsədyönlülük və s (1, s.13-14).  

―Menecer‖ və ―rəhbər‖ anlayıĢlarını eyniləĢdirmək olmaz. Menecer konkret nəticəyə: mənfəətin 
əldə edilməsinə və istehsalın səmərliliyinə nail olunmasına iĢləyir. Ümumtəhsil məktəbinin 
direktorunun iĢinin əsas nəticəsi Ģagirdlərin yüksək bilik səviyyəsidir. Bu isə iqtisadi nəticə deyil. 
Deməli belə rəhbəri menecer hesab etmək olmaz. Hər bir menecer rəhbərdir, lakin hər bir rəhbər 
menecer deyildir. 
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TRANSMĠLLĠ ġĠRKƏTLƏR VƏ ĠQTĠSADĠ QLOBALLAġMA  PROSESLƏRĠ 

 

          Hazırki dövrdə qloballaşma prosesinə  təsir edən bir sıra  güc mənbələri mövcuddur.    
Bunlar nə dövlətlər, nə də ölkə birlikləridir. Bu yeni qüvvələr oyun qaydalarını müəyyən edən 
oyunçular  yəni, transmilli şirkətlərdir (TMŞ). Məhz onlar arasında  yeni bazarlar, texnologiyalar və 
burdan əldə olunan gəlilər uğrunda mübarizə gedir. 

Açar sözlər: transmilli şirkətlər, iqtisadiyyat, qloballaşma, investisiya, bazar. 
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TRANSNATIONAL COMPANIES AND ECONOMIC  

GLOBALIZATION PROCESSES 

 

There are several sources of power that affect the globalization process in the current period. 

These are neither states, nor countries unions. These new forces are players that determine the rules 

of the game, ie transnational companies (TMCs). They are struggling for new markets, technologies 

and bridges. 

Key words: transnational companies, economics, globalization, investment, market. 

 

Transmilli Ģirkətlər (onlara bəzən transmilli korporasiyalarda deyilir-TMK) bir çox ölkələrin 
iqtisadi inkiĢafının təmin edən amil qismində çıxıĢ edirlər. Ġstehsalın və kapitalın 
beynəlmiləlləĢməsinin qlobal tendensiyaları, xarici ticarətin geniĢlənməsi, strateji alyansların 
yaranması transmilli korporasiyaların  fəaliyyəti ilə sıx əlaqəlidir.  

    TransmilliləĢmə prosesini meydana çıxaran TMK-lar dünya təsərrüfatında yeni «güc 
mənbələri» olmaqla həm də beynəlmilləĢmə prosesinin əsas aparıcı qüvvəsidir. Belə ki, müasir xarici 
iqtisadi fəaliyyətdə artıq ticarət deyil, mal və xidmətlərin istehsal və satıĢının bilavasitə xaricdə təĢkil 
edilməsi dominant prosesdir: bu üsulla həyata keçirilən satıĢ əməliyyatlarının həcmi ixrac 
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əməliyyatlarının həcmini qabaqlayır, ümumdünya ixracatının özü isə tədricən TMK-ın müxtəlif 
Ģö‘bələri arasında aparılan firmadaxili ticarətə çevrilməkdədir.  

Bütün bunlardan belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, TMK fəaliyyəti nəticəsində dünya təsərrüfatı 
beynəlmiləlləĢərək vahid mal, xidmət, kapital, iĢçi qüvvəsi bazarına çevrilir. TMK-lar xarici ölkələrin 
iqtisadi resurslarına birbaĢa çıxıĢ imkanı əldə edir və öz kapitalı, istehsal birlikləri və sahibkarlaq 
bacarığını istehsalata cəlb edərək dünya səviyyəsində effektiv istehsal və satıĢ Ģəbəkəsi yaradır-
lar.Firmaların beynəlxalq fəaliyyətinin təĢkilati formalarında və metodlarında keyfiyyət dəyiĢiklikləri 
hakim pozisiyaların transmilli korporasiyalara məxsus olduğu bir vaxtda istehsal sferasında baĢ verən 
dəyiĢikliklərin nəticəsidir. Bu dəyiĢikliklər o faktı təsdiqləyir ki, hazırda istehsal problemi daha çox 
bazar probleminə çevrilir və istehsalı geniĢ əsaslarla həyata keçirmək üçün transmilli korporasiyalar 
öz xarici Ģəbəkələrini yaratmaq yolu ilə beynəlxalq mübadilə sferasına daha dərindən müdaxilə 
edirlər. Bu müdaxilə bununla yanaĢı, firmaların beynəlxalq fəaliyyətinin xarakterinin və 
məzmununun özü ciddi dəyiĢikliklərə məruz qalır. Belə ki, bu daha çox həm istehsal kooperasiyası və 
iri transmilli korporasiyaların bir-birilə, həm də onların daxilində istehsal əlaqələrinin nəticəsini ifadə 
edir. Son nəticə  isə yeni investisiyalar və məhsul satıĢı üçün bazarların tpılmasıdır. 

Bazar axtaran strategiyalar yüksək imkanlı rəqabətə yönəldilirlər. Onlar mövcud yaxud da yeni 
bazarlardan rəqiblərini sıxıĢdırıb çıxartmaq məqsədi güdürlər ki, bununla da onlar birbaĢa xarici in-

vestisiyalar ilə çox sıx Ģəkildə əlaqədə olurlar. Orta səviyyəli firmalar əsasən bazar məqsədləri 
güddüyü halda, iri transmilli korporasiyalar problemli bazarlarda öz istehsallarını yaratmaq, bazarın 
daha böyük payını əldə etmək və uzun müddət ərzində bazara nəzarət etmək məqsədilə birinci olaraq 
bazara daxil olmaq üçün müxtəlif üsullar və yollar axtarırlar. 

     Ġri transmilli korporasiyalar çox riskli bazarlara investisiya qoya bilirlər. Bu investisiyaların 
qoyuluĢunda əsas məqsəd həmin bazara digər iri bir transmilli korporasiyanın daxil olmasının 
qarĢısını almaqdan ibarət olur. Bu tip investisiyalar strateji investisiyalar hesab edilir. Çünki onlar 
özlərində satıĢın həcminin təcili olaraq artırılması məqsədini güdmürlər. Bunula belə, kompaniyaların 
mövqelərinin müdafiəsinə yönəldilmiĢ strategiyalarda gəlirlərinin artırılmasına olan səylər üstünlük 
təĢkil edir. Lakin müəyyən vaxt kəsiyindən sonra bazar amilləri yenidən üstünlükdə olurlar. 

     ĠnvestisiyalaĢdırmağa gəldikdə isə, transmilliləĢmə strategiyalarının həyata keçirilməsi üçün 
istifadə olunan investisiyalaĢdırmanın aĢağıdakı üsulları mövcuddur: 

-―sıfırdan‖ investisiyalaĢdırma; 
     -transplantasiya; 

     -strateji alyanslar; 

     -udulma və qovuĢma; 
     ―Sıfırdan‖ investisiyalaĢdırmada xarici bazarda tamamilə yeni bir müəssisənin yaradılmasını 

nəzərdə tutur. Burada birbaĢa xarici investisiyaların çox əhəmiyyətli bir rolu vardır. 
     Transplantasiyada isə, iri transmilli korporasiyaların ayrı-ayrı hissələrinin resipient ölkələrə 

(investisiya qəbul edən ölkələrə) ötürülməsi nəzərdə tutulur. Çox vaxt bu yığıma əsaslanan istehsal 
sahələri üçün həyata keçirilir. 

Strateji alyanslar isə inkiĢaf etmiĢ ölkənin iri transmilli korporasiyasının resipient ölkəyə təsirinin 
birgə müəssisələr və uzunmüddətli razılaĢmalar əsasında həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. 

     Udulma prosesi bir transmilli korporasiya tərəfindən investisiya qəbul edən ölkədə yerləĢən 
digər transmilli korporasiyanın nəzarət səhm paketinin əldə edilməsi yolu ilə baĢ verir. QovuĢma 
prosesində isə, yerli və xarici bazarda güclənmiĢ rəqabətlə rastlaĢdığı zaman xərclərin azaldılması və 
könüllü surətdə səylərin birləĢdirilməsi nəzərdə tutulur. 

     Ġri transmilli korporasiyalar tərəfindən tətbiq edilən strategiyalar sahələrin və bazarların 
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xüsusiyyətlərindən asılı olur. Transmilli korporasiyalar üçün xüsusi bir əhəmiyyət kəsb edən strate-

giyalar donor ölkə ilə investisiya qəbul edən ölkələr arasındaki qarĢılıqlı təsir strategiya-

larıdır.Xaricdə müəssisələrin, o cümlədən ―qız cəmiyyətlərin‖, filiallarının açılması, müqavilə əsasın-

da birgə müəssisələrin təĢkil edilməsi, təbii ehtiyatların birgə istismarı, investisiyanı qəbul edən ölk-

ədə müəssisələrin alınması və özəlləĢdirilməsi də kapitalın ixracını stimullaĢdıran amillər sırasına 
daxildir. 

     Dünya iqtisadiyyatında son zamanlar transmilliləĢmə prosesinin miqyasları kapitalın, əməyin 
və digər resursların beynəlxalq miqrasiyasının sür‘ətlənməsi ilə geniĢlənməkdədir – transmilliləĢmə 
çox kanallı bir prosesə çevrilmiĢdir.  

     80-ci illərdən TMK kapitalının qiymətli kağızlar bazarı vasitəsilə beynəlmilləĢməsi prosesi 
güclənməyə baĢladı. Bu dövrlərdə daha çox nəzərə çarpan proseslərdən biri TMK-ın ana kompaniya-

ları və ya xarici filiallarının təĢkil etdikləri birgə müəssisələrin yaradılmasının sür‘ətlənməsi 
olmuĢdur. Bu növ praktikanın yayılması bir çox funksional tələbatlarla bağlıdır. Belə ki, mülkiyyətin 
bu cür strukturu transfert qiymətlərdən istifadəni və lisenziyalarla, gəlir və s. ilə manipulyasiyanı 
asanlaĢdırır. Kompaniyanın beynəlmilləĢmə dərəcəsini onun xarici və daxili təsərrüfat fəaliyyətinin 
nisbəti ilə müəyyən olunur. Belə ki, birbaĢa xarici investisiyalar ilə ÜDM arasındakı münasibətlərin 
dinamikliyinin analizindən görünür ki,bütün inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə bu göstərici 1980-ci ildə 6%-dən 
90-cı illərin sonlarına 10%-ə qədər artmıĢdır.  

     BMT-nin tədqiqatlarına görə, XX əsrin 90-cı illərində TMK-lar dünya üzrə 150 mln. nəfəri 
iĢlə tə‘min etmiĢdir. TMK iĢçilərinin  50%-i sənayecə inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə çalıĢmıĢlar. Qeyd edək 
ki, IEOÖ-də 1mln. dollarlıq kapital yatırımı təxminən 25 min nəfərlik, IEÖ-də isə 9 min nəfərlik iĢ 
yerinin açılması ilə nəticələnir. IEOÖ-də TMK-ların 70%-i azad ticarət zonalarında, 30%-i xidmət, 
digərləri isə hasiledici sənaye sahələrində fəaliyyət göstərir. 

     TransmilliləĢmə prosesisinin nəzərə çarpan xüsusiyyətlərindən biri də 90-cı illərdə kompani-

yaların birləĢmə və əldə edilməsidir. Bu proseslərə yönələn strategiya vasitəsilə kompaniya böyük 
həcmli kapitalı daha tez səfərbərliyə almaq imkanı əldə edir. Hazırki dövrdə bir çox sənaye ölk-

ələrində kompaniyaların restrukturizasiya prosesi həyata keçirilir. «Securites Data Co» firmasının 
tədqiqatlarına görə 2002-ci ildə təkcə ABġ-da kompaniyaların birləĢməsi üzrə əməliyyatların ümumi 
həcmi rekord məbləğə-652 mlrd. doll. bərabər olmuĢdur. BirləĢmələrinin sayının artmasının əsas 
səbəblərindən biri də fond bazarının artmaqda olan həcmidir. Aksiyaların qiymətlərinin getdikcə 
qalxması kompaniyalara qeyri-nəğd ödəmələrlə «əldə etmə» əməliyyatlarını həyata keçirməyə imkan 
verir, bu zaman əməliyyat səhmlərlə həyata keçirilir. Həmçinin, ABġ kimi ölkələrdə iqtisadi artım 
birləĢmələrin kompaniyalar üçün daha effektiv ekspansiya vasitəsi olduğu mənzərəsini yaradır. Lakin 
qeyd edək ki, birləĢmə və əldə etmə prosesinin baĢlıca səbəbi qlobal rəqabətin kəskinləĢməsidir. 
Kompaniyalar bu əməliyyatlar vasitəsilə sanki «yaĢamaq uğrunda mübarizə aparır» və səhm kontrol 
paketlərinin birləĢmə və əldə edilməsi bütün dünyaya yayılmıĢdır. Müasir dövrdə transmilli xarakter 

daĢıyan böyük miqyaslı vahid sənaye proyektlərinin həyata keçirilməsi, iri həcmli maliyyə 
əməliyyatlarının aparılması istiqamətində beynəlxalq əməkdaĢlıq razılaĢmalarının sayı artmaqdadır. 
TMK-nın geniĢlənməsinə misal olaraq, « Renault» konserninin «SAAB» Ģirkətini; «BMW»nin 
«Rolls-Roys»-i; «Wolksfagen»-in; «Shkoda» Ģirkətinin kontrol səhm paketinin alması ilə «əldə 
edilməsini», «Mercedes» (AFR) və «Kraysler» (ABġ) kimi iri avtomobil nəhənglərinin birləĢməsini 
göstərmək olar. 

Dünya iqtisadiyyatında TMK-ların transmilliləĢmə prosesində rolunu müxtəlif siyasi-iqtisadi 

istehsal-ticarət, sahibkarlıq, sistem və makroiqtisadi aspektlərlə analiz etmək mümkündür. XXI əsrin 
astanasında transmilli kompaniyaların ümumilikdə dünya təsərrüfatı və qlobalizasiya prosesi ilə 
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qarĢılıqlı əlaqəsinin makroiqtisadi analizdə nəzərdən keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  
     Əmtəələrin xarici bazarlara çıxarılmasının geniĢ və həm də müxtəlif əlveriĢli üsulların mövcud 

olmasına baxmayaraq TMK-lar birbaĢa xarici investisiyalara daha çox üstünlük verir. Bilavasitə xari-
ci investisiyalarla bağlı olan TMK-lar hal-hazırda dünya ÜDM-nun 1/5 – 1/4 hissəsini «idarə edir», 
dünya ticarətinin isə 1/3 hissəsi firmadaxili ticarətin payına düĢür. Bununla da TMK-lar dünya 
təsərrüfatının əsas tərkib hissəsinə çevrilirlər. 
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BEYNƏLXALQ VALYUTA FONDUNUN  FƏALĠYYƏT MEXANĠZMĠ VƏ ONUN 
DÜNYA ĠQTĠSADĠYYATINA TƏSĠRĠ 

 

BVF ilk əvvəl beynəlxalq valyuta sistemi üzərində nəzarət üçün əməkdaşlıq institutu kimi təsis 
olunsa da vaxt keçdikcə o, nəinki nəzarət,  həmçinin bu sistemin saxlanması və inkişafı üçün öz 
üzvlərinə borc verən təşkilata çevrilmişdir. BVF əvvəllər olduğu kimi ölkələrin iqtisadi siyasətinin 
formalaşmasında, digər ölkələrlə daha yeni əməkdaşlıq əlaqələri qurulmasında məqsədyönlü iş 
aparan və həmçinin beynəlxalq valyuta sistemi üzərində nəzarəti həyata keçirən müstəsna təşkilatdır.  

Açar sözlər: BVF, Dünya Bankı,dünya iqtisadiyyatı, ölkə, sistem 
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ACTIVITIES OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND  

AND ITS IMPACT ON THE WORLD ECONOMY 

 

Although the IMF was originally established as a co-operative institution for overseeing the in-

ternational currency system, it has become an organization that lends itself to its members not only 

for control but also for the maintenance and development of this system. The IMF is an exceptional 

organization that has been targeted at forming countries' economic policies, establishing new part-

nerships with other countries, and also overseeing the international currency system. 

Key Words: IMF, World Bank, world economy, country, system 

 

Beynəlxalq aləmdə iqtisadi və maliyyə stabilliyini qorumaq, habelə üzv ölkələrə iqtisadi 
yardımlar etmək üzrə ixtisaslaĢdırılmıĢ institut olan BVF-nin məqsədləri və bu məqsədlərə ən yüksək 
dərəcədə nail olmaq üçün yaradılmıĢ təĢkilati strukturu ilə əvvəlki bölmələrdə tanıĢ olduq. Məhz bu 
məqsədlərlə təĢkilati struktur fondun fəaliyyəti üçün baza formalaĢdırır. Ümumiyyətlə BVF-nin 
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fəaliyyəti üç mühüm növbədə həyata keçirirlir. Birincisi, TəftiĢ-Nəzarətlə əlaqədardır, iqtisadi və 
maliyyə sahələrindəki monitorinqlərdə həyata keçirirlir. Ġkincisi, BVF-nin borc verməsi ilə əlaqədar 
maliyyələĢdirmə fəaliyyətidir. Üçüncüsü, BVF-nin Texniki yardımları ilə əlaqədar fəaliyyətidir. 
Lakin bu qeyd edilən fəaliyyət növləri içərisində biz yalnız ən mühüm fəaliyyət sahəsi olan borc ver-

mə fəaliyyəti ilə tanıĢ olacağıq. BVF-nin mühüm funksiyalarından biri tədiyə balansı problemləri 
yaĢayan ölkələrə iqtisadi inkiĢafı əldə etmək üçün borclar verməkdir. Məhz BVF-nin yardımları 
iqtisadi çətinliklə üzləĢən ölkələrə beynəlxalq ehtiyatlarını möhkəmləndirməyə, valyutalarını sta-

billəĢdirməyə və ticarət məhdudiyyəti qoymadan idxala ödəmələr etməyə imkan verir. ĠnkiĢaf 
banklarından fərqli olaraq BVF xüsusi layihələr üçün əsasən kredit vermir. Fondun verdiyi borclara 
və maliyyələĢdirmə mexanizimlərinə keçməzdən əvvəl borc alan ölkələrə qısaca nəzər salaq. Beləki, 
BVF-nin verdiyi borca adətən ölkənin həqiqətən ehtiyacı olduğunu göstərən iqtisadi vəziyyəti özündə 
əks etdirən razılaĢma sənədi ilə təchiz edilir. Bu razılaĢma Ġcraedici ġura tərəfindən təsdiqlənməlidir 
və bu Ġcraedici ġuraya niyyət məktubu vasitəsilə təqdim olunur. Borclar (kreditlər) proqram həyata 
keçirildikcə əvvəlcədən planlaĢdırılmıĢ qaydada verilir.  

BVF-nin verdiyi kreditlər (STF- Systemic Transformation Facility) Ġqtisadiyyatda Sistemli 
DəyiĢikliklərin MaliyyələĢdirilməsi Mexanizmi aĢağıdaki aĢağıdaki kimidir: 5%-lı  10 il müddətinə 
Stand-by  - tədiyyə balansını dəstəkləmək və mövcud kəsri maliyyələĢdirmək; 5%-lı 5 illik ESAF 
Enhanced Structural Adjustment Facility- iqtisadiyyatda struktur islahatlarının geniĢ 
maliyyələĢdirilməsi mexanizmi; 0,5%-lı 10 il ərzində  EFF Extended Fund Facility- geniĢ kredit-
ləĢdirmə mexanizmi; 4,2%-lı 10 ilə  CCFF Compensatory and Contingency Financing Facility - 

kompensasiya maliyyələĢdirilməsi mexanizmi; PGRF Poverty Reduction and Growth Facility - yox-

sulluğun azaldılması və iqtisadi artımın təmin olunması mexanizmi 0,5% [6]. 
    BVF-də kreditlər imtiyazlı və imtiyazsız kimi iki mühüm hissəyə ayrılır. Belə ki, aĢağı gəlirli 

ölkələr PRGF krediti  üzrə az faiz dərəcəli (imtiyazlı) borclar ala bilirlər.  Bunlardan əlavə fövqəladə 
kömək üzrə (Emergency assistance) maliyyələĢdirmə də mövcuddur. Qeyd etdiyimiz bu 
maliyyələĢdirmə mexanizimləri nisbətən yaxından tanıĢ olaq. PRFG - (Poverty Reduction and 

Growth Facility).  

     BVF 1970-ci illərin sonlarından baĢlayaraq yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkiĢafa nail 
olmaq üçün ölkələrə yardımlar edir. Həmin ölkələrə yardımlar əsasən az faiz dərəcələri ESAF (En-

hanced Structural Adjustment Facility), yəni  strukturun yaxĢılaĢdırılması kreditləri üzrə verilirdi.  
Lakin 1999-cu ildə qəbul edilmiĢ qərarla ESAF kreditləri PRGF kreditləri ilə əvəz olunur. Adından 
da göründüyü kimi əsas məqsəd məhz birbaĢa yoxsulluğun azaldılmasından ibarətdir. PRGF kredit-
lərinin yaranmasının labüdlüyünü isə belə izah etmək olar. 1986-1999-cu illər ərzində 3,2 mlrd əhali-
yə malik olan 56 ölkə SAF və ESAF (ESAF SAF-ın nisbətən geniĢləndirilmiĢ formasıdır) kreditləri 
alıb. Bunların azgəlirli ölkələrə müəyyən qədər müsbət təsiri olsa da istənilən nəticələr əldə olunmadı. 
Nəticədə bu hökumətləri, beynəlxalq təĢkilatları öz strategiyalarına yenidən baxmağa vadar etdi. 
Beləliklə 1999-cu ildə BVF və Dünya Bankının illik yığıncağında üzv ölkələrin nazirləri yeni 
yanaĢma qəbul etdilər. Burada BVF və Dünya Bankının imtiyazlı borc siyasətinə əsaslanaraq ölkədə 
yoxsulluğun azaldılması strategiyasının iĢlənməsi qərara alındı. Yeni yanaĢma əvvəlkindən kasıb ölk-

ənin xüsusiyyətlərinin tamamilə nəzərə alınması ilə fərqlənirdi[3, s. 46].  
    Onu da qeyd etmək lazımdır  ki, heç bir kredit proqramı  dərhal öz müsbət nəticələrini vermir. 

Bunun üçün hökumətin  uzunmüddətli iĢləmələri tələb olunur. Nailiyyət əldə etmək üçün isə ilk 

növbədə iĢtirakçı ölkə Yoxsulluğun Azaldılması Strategiyası Sənədinə (kredit almaq üçün lazım olan 
mühüm sənəd) master plan hazırlamalıdır. Bu geniĢ plan BVF-na həmin ölkəyə effektiv yardımetmə 
imkanı verir. BVF-da bu plana görə qiymətləndirmə aparır. Ümumiyyətlə PRGF üzrə verilən borclar 
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Yoxsulluğun Azladılması Strategiyası Proqramına əsaslanır. Bu sənəd isə ölkə tərəfindən müxtəlif  
cəmiyyətlərlə və xüsussən Dünya Bankı ilə əməkdaĢlıq çərçivəsində hazırlanır. PRGF üzrə  borcu 
qaytarmaq vaxtı  10 ildən çox deyildir və   az faiz dərəcəli kreditlər 1987-ci ildə yaradılmıĢ PRGF 
xəzinəsi tərəfindən təchiz edilir və bu xəzinədarlığın iĢi aĢağıdakılardan ibarətdir:  mərkəzi banklar-

dan, hökumətlərdən, dövlət institutlarından borc almaq və onu PRGF üzrə uyğun ölkələrə vermək.  
PRGF üçün pul verənlərin təhlükəsizliyini qorumaq üçün ehtiyat hesablar yaradır ( PRGF borcu alan 
ölkənin onu qaytara bilmə ehtimalı da nəzərə alınır). Ehtiyat hesabın resursları isə ilk növbədə BVF-

nun 1970-ci illərin ortalarından baĢlamıĢ qızıl satıĢlarından və investisiya gəlirlərindən təĢkil olunur. 
Ehtiyat hesabı  bütün borc verənlərin ümümi razılığı olmadan heç bir məqsəd üçün istifadə edilə 
bilməz. Cari dövrdə PRGF kreditlərinin 17 donoru var (Kanada, Çin və Ġspaniya hökumətləri, Fransa 

ĠnkiĢaf Agentliyi,Ġtaliya Bankı, Almaniya, Yaponiya Beynəlxalq ƏməkdaĢlıq Bankı, Koreya Bankı, 
Niderland Bankı, Norveç Bankı, OPEC-in Beynəlxalq ĠnkiĢaf Fondu, Ġspaniya Bankı, Ġsveç Konfed-

erasiyası, Ġsveç Milli Bankı, Belçika Milli Bankı, Danimarka Milli Bankı. Misir Mərkəzi Bankı).  
     Ümumiyyətlə BVF kasıb ölkələrə yalnız PRGF kreditləri üzrə yox, həm də ağır borclu ölk-

ələrə verdiyi ayrıca HĠPC kreditləri üzrə də (həmin ölkələrin borcdan qurtarmasına yardım etmək 
üçün)  verir.   Bu kreditlərin ən geniĢ yayılmıĢ forması Stand-by kreditləridir. Birinci dəfə belə kredit 
1952-ci ildə istifadə olunub. Bu kredit  borc ödənilməsi əgər heç bir vaxt uzadılması nəzərdə tu-

tulmayıbsa 2 ¼ - 4 il ərzində həyata keçirilməlidir. Əlavə faiz dərəcələri isə kredit götürməyə yüksək 
imkanlar açır. Lakin, bu kredit uzun müddətli tədiyyə balansı problemlərini həll etmək üçün nəzərdə 
tutulmayıb, bunun üçün aĢağıdakı maliyyələĢdirmədən istifadə olunur. Bunlardan geniĢləndirilmiĢ 
kreditləĢdirmə sistemini (Extendend Fund Facility (EFF)qeyd etmək olar. O 1994-cü ildə iqtisadiy-

yatın strukturu ilə əlaqədar olan uzun müddətli tədiyyə balansı problemlərini həll etmək məqsədilə 
yaradılıb. Bu kreditin verilməsi nisbətən uzun – 3 ilə qədər sürə bilər. Ödəmələr isə 4 - 7 il ərzində 
həyata keçirilir. Lakin ödəmə öhdəliyi 4 - 19 ildir. Ümumiyyətlə isə, geniĢləndirilmiĢ kreditləĢmə 
üzrə verilən kreditlər struktur çatıĢmamazlığı ilə əlaqədar olan və yaranan iqtisadi çətinlikləri həll 
etməyə yönəldiyindən ilk makro- iqtisadi mexanizimlərin iĢləmə funkisyalarının təkmilləĢdirilməsini 
ehtiva edir. Bura isə vergi və maliyyə sektorlarında islahatların aparılması, dövlət müəssisələrinin 
özəlləĢdirilməsi, əmək bazarında elastikliyin artırılması aiddir. Həmçinin, bu krediti alan ölkənin onu 
4 - 7 il ərzində qaytarması gözlənilir, lakin, əgər müəyyən səbəblərdən bu dövrdə qaytara 
bilməyəcəyini görərsə, onda öhdəliyi götürdüyü müddət bitən zaman, yəni 4-10 il ərzində qaytarma-

lıdır və bu haqda BVF-nun Ġcraedici ġurasında müraciət etməlidir.  
    Əlavə Ehtiyat Kreditləri (Supermental Reserve Facility, SRF)  ilk dəfə 1997- ci ildə təqdim 

edilib və qısa müddətli, lakin, böyük həcimdə maliyyələĢdirmədir. Kredit gözlənilməyən hallarda 
qəfil, daxili bazardakı vəziyyətin pisləĢməsinə görə xaricə küllü miqdarda kapital axının nəticəsində 
tədiyyə balansı problemlərinin yarandığı vaxt  verilir. Bu çətinlik 1990-cu illərin əvvəllərində inkiĢaf 
edən ölkələrdə özünü tam açıqlığı ilə göstərdi. Həmin dövrdə xaricə kapital axınları BVF-dan o dövrə 
qədər tələb olunmamıĢ miqyasda borc tələb olunması ilə nəticələndi. Bu səbəbdən Əlavə Ehtiyat 
Krediti təĢkil olundu. Onun qaytarılma müddəti 2-2,5 ildir. Lakin, ölkələr 6 ay da əlavə vaxt üçün 
müraciət edə bilərlər.       

     Kontingent KreditləĢmə Sistemi (Contingent Credit LĠnes) baĢqalarından ilk növbədə onunla 
fərqlənir ki, böhranı aradan qaldırmaq üçün deyil, böhran baĢ vermədən onu qabaqlamaq üçün verilir. 
Kredit 1999-cu ildə ―yolxucu maliyyə xəstəliklərinin‖ keçməməsi üçün səmərəli iqtisadi siyasət 
həyata keçirmək məqsədilə yaradılıb. Bu kreditin də ödəmə müddəti qısa müddətlidir, yəni   ödəmə 
öhdəliyi 2-2,5 ildir.  

     Konpensasiya edici kreditlər (Conpensatory Financing Facility, CFF)  1969-cu ildə yaradılıb 
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və iki növ iqtisadi çətinliklərlə qarĢılaĢmıĢ ölkələrə yardım məqsədilə verilir. Birinci növ ölkə 
ixracından gələn gəlirin qəfl olaraq azalmasına görə iqtisadi çətinliyə düĢmüĢ ölkələridir. Ġkinci növ 
isə dünyada istehlak məhsullarının qiymətlərinin dəyiĢməsinə görə ixrac-xərclərinin artdığı ölk-

ələrdir. Bu kreditin bütün digər Ģərtləri Stand-by  krediti ilə eynidir, lakin, burada heç bir əlavə faiz 
dərəcəsi yoxdur[5].  

     Ümumiyyətlə BVF-nun kreditləri PRGF kreditləri istisna olmaqla (yoxsulluğun azaldılması 
üçün kreditlər) bazar faiz dərəcələrinə yaxın dərəcələrlə, bəziləri isə hətta bu faiz dərəcələrindən əlavə 
faiz dərəcəsi də yüklənməklə verilir. Faiz dərəcələri isə SDR faiz dərəcəsinə əsaslanır və həftədə bir 
dəfə bu faiz dərəcəsinin beynəlxalq pul bazarlarında necə dəyiĢməsi qiymətləndirilir. Həmçinin,  
BVF öz resurslarından   verdiyi borcların üzərinə əlavə faiz dərəcələri qoyaraq həddən çox  
iĢlənməsinin tərəfdarı deyil və əgər borclu ölkənin Ģəraiti imkan verirsə, borcu tez ödəməyi də 
gözləyə bilər.  

Qeyd etmək lazımdır ki, əlavə faiz dərəcəsi əsasən ilk iki kreditə tətbiq olunur. Belə ki, üzv ölkə 
kvotasının 100%-nə qədər normal olaraq kredit götürə bilər. Bir illik, ümumi məbləği 30%-ə qədər 
(100%-lik sistemdə hesablanmadığı halda) xüsusi hallarda 30 bu məbləğ arta da bilər. Əgər kreditin 
həddi 10%-i ötürsə ondan əlavə faiz tətbiq edilir, yox əgər 300-ü ötürsə onda 200 həddindən 
baĢlayaraq əlavə faiz tətbiq edilir. 28 noyabr 2000-ci ildən baĢlayaraq verilən məbləğlərin Fövqəladə 
Kömək və RPGF üzrə kreditlər istisna olmaqla, gözlənilən vaxtda ödənilməsi tələb olunur (öhdəlik 
vaxtında yox). Bundan baĢqa birdəfəlik xidmət haqqları da tutulur (pul köçürmələri vaxtı). Xidmət 
haqqı qabaqcadan da tutula bilər və üzv ölkələrin öz kvotasının 100%-ə qədər istifadə etməsinədək, 
25%-dən bir, 100%-dən sonra isə 10%-dən baĢlayaraq xidmət haqqı tutulur.  

 BVF-nun maliyyələĢdirilməsi yuxarıda qeyd edilən kreditləĢmə sistemləri ilə bitmir. Digər 
mühüm növ maliyyə yardımı Fövqəladə Köməkdir (Emergency Assitance). Bu maliyyələĢdirmə 
yardımı təbii fəlakətlər zamanı – daĢqın, qasırğa, zəlzələ, ərzaq çatıĢmazlığı və s. zamanı verilir. 
Fövqəladə yardım qəfil və gözlənilməz təbii fəlakətlər nəticəsində tədiyyə balansında yaranmıĢ prob-

lemləri aradan qaldırmaqda üzv dövlətlərə yardım forması kimi  tətbiq edilib. Üzv dövlətlər onların 
institusional və inzibati potensialını sarsıdan hərbi münaqiĢələrlə üzləĢdiyindən zamanlara  da Ģamil 
edilir. 
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BEYNƏLXALQ VALYUTA FONDUNUN YARANMASI VƏ ĠNKĠġAFI 

 

XX əsrin 30-cu illərində dünya iqtisadiyyatını börana düçar edən böyük depressiya dövründə 
Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) kimi təşkilatın yaradılmasına zərurət yarandı. Böhran təsərrüfat 
həyatının bütün sahələri üçün dağıdıcı oldu: banklar müflisləşdi, kənd təsərrüfatı məhsullarının 
qiyməti maya dəyərindən də aşağı endi, torpağın qiyməti kəskin aşağı düşdü, tərk edilmiş fermalar 
boş vəhşi yerlərə çevrildi, zavodlar işini dayandırdı. On milyonlarla insan isə küçələrdə mövcud 
olmayan işin axtarışında idi. 

Açar sözlər: BVF, böhran, dövlət, valyuta sistemi, kredit. 
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CREATION AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL CURRENCY FUND 

 

In the 30s of the twentieth century, there was a need for an organization like the International 

Monetary Fund (IMF) during the great depression that split the world economy. The crisis was dev-

astating for all areas of life: the banks were bankrupt, the price of agricultural products went down, 

the land prices fell sharply, and the abandoned farms became empty, and the plants stopped their 

work. Tens of millions were in search of a job that was not on the streets. 

Key Words: IMF, crisis, state, currency system, credit. 

 

Ġqtisadiyyatın dağılması göstərilənlərlə məhdudlaĢmırdı. Böhran həmçinin beynəlxalq maliyyə 
valyuta birjalarına da az dağıdıcı təsir göstərmədi. Kağız pullara ümumi ümidsizlik nəticədə qızıla 
olan tələbin artmasına gətirib çıxartdı. Belə olan təqdirdə bir sıra ölkələr qızıl standartından imtina 
etdilər. Qızılın miqdarı ilə münasibətdə müəyyən olunan pulun dəyər ifadəsində qeyri-müəyyənlikdən 
qızıl standartını imtina etmiĢ ölkələr arasında pul mübadiləsi prosesi əhəmiyyətli dərəcədə çətinləĢdi. 
Bəzi dövlətlər milli valyutalarının xarici valyutalara mübadiləsini kəskin surətdə məhdudlaĢdırdılar. 
Hətta bəzi ölkələr barter əməliyyatları üçün yollar axtarmağa baĢladılar ki, (məsələn, bir lokomotiv 
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100 ton kofe), bu da pulun ifadəsini tamamilə ixtisar etdi. 
Digər dövlətlər isə öz kənd təsərrüfatı mallarını xaricdə real dəyərindən ucuz satmaqla analoji 

malları satan digər dövlətin iqtisadiyyatını sarsıtdılar. Rəqabət aparan devalvasiya kimi məlum olan 
belə praktika yalnız digər ticarət rəqibi tərəfindən bu devalvasiyaya uyğun ölçünün tətbiq edilməsini 
labüd edirdi. Pul ilə manatın dəyəri arasında münasibətin pozulması nəticədə bir milli valyutanın 
digərinə münasibətdə müəyyən olunmuĢ dəyərinin pozulmasına gətirib çıxardı. Belə olan təqdirdə 
dünya iqtisadiyyatı tədricən yox olmağa baĢladı. 1929-32-ci illər arasında bütün dünya üzrə malların 
orta qiyməti 48 faiz, dünya ticarətinin həcmi isə 63 faizə endi. 

30-cu illər ərzində dünya valyutası haqqında məsələni həll etmək üçün bir neçə beynəlxalq kon-

frans yığıldı ki, onlardan da heç biri uğurla nəticələnmədi. Açıq-aydın görünürdü ki, bütün dövlətlərlə 
əməkdaĢlıq əsasında yeni valyuta sisteminin yaradılmasına və onun üzərində fasiləsiz nəzarəti həyata 
keçirən beynəlxalq institutlara ehtiyac var. Ġki orijinal düĢüncə tərzinə malik olan iqtisadçı – Harri 

Dekster Uayt (ABġ) və Con Meynard Keyns (Böyük Britaniya) demək olar ki, 40-cı illərin 
əvvəllərində belə bir sistemin yaradılmasını təklif etdilər. Bu sistemin təsadüfi beynəlxalq görüĢlər 
vasitəsilə deyil, daimi fəaliyyət göstərən əməkdaĢlıq təĢkilatı vasitəsilə idarə olunması təklif olu-

nurdu. O dövrün tələblərinə cavab verən belə bir sistem müxtəlif ölkələrin valyutalarının bir-birinə 
dəyiĢdirilməsində məhdudiyyətləri aradan qaldırmalı idi. Həmçinin hər bir valyuta üçün dəqiq dəyər 

müəyyən olunmalı və 30-cu illərdə artıq investisiya qoyuluĢunun və ticarətin demək olar ki, tam da-

yanmasına gətirib çıxarmıĢ rəqabət aparan devalvasiya kimi bir praktikanı aradan qaldırmalı idi. 
Gərgin hərbi Ģərait rejimində çox saylı danıĢıqlardan sonra beynəlxalq ictimaiyyət yeni valyuta sis-

temi yaratmağa və onun üzərində nəzarəti həyata keçirən təĢkilatın təsis olunmasına razılıq verdi. 
Beynəlxalq Valyuta Fondunun yaradılması haqqında həlledici görüĢ 1944-cü il iyulun 1-22-də ABġ-

ın Nyu-HempĢir Ģtatının Bretton-Vuds Ģəhərində BMT-nin Nizamnaməsi rolunu oynayan SaziĢ Mad-

dələri (Articles of Agreement) qəbul edildi ki, bu da 1945-ci il dekabrın 27-də qüvvəyə mindi. BVF 
isə praktiki olaraq öz fəaliyyətinə 1947-ci il martın 1-dən baĢladı. 

BVF (Ġntrenational Monetary Fund) üzv-dövlətlər arasında valyuta-kredit münasibətlərini tənzim-

ləmək və onların tədiyyə balanslarındakı kəsirləri xarici valyuta ilə qısa və ortamüddətli kreditlər ver-

ilməsi yolu ilə aradan qaldırmaqla kömək göstərmək üçün nəzərdə tutulmuĢ hökumətlərarası təĢki-

latdır. BMY-nin ixtisaslaĢmıĢ idarəsi olan BVF praktiki olaraq dünya valyuta sisteminin əsasına xid-

mət etdi. 
KeçmiĢ SSRĠ də Bretton Vuds konfransında iĢtirak etmiĢdir. Lakin Qərb ilə ġərq arasında ―soyuq 

müharibə‖ ilə əlaqədar sonralar o, BVF-nin yaradılması haqqında Maddələri ratifikasiya etməmiĢdir. 
Bu səbəbdən də 50-60-cı illər ərzində PolĢa, Çexoslovakiya və Kuba BVF-ni tərk etmiĢlər. Milli 
iqtisadiyyatların dünya təsərrüfatına inteqrasiyasına yönəlmiĢ dərin sosial-iqtisadi və siyasi islahatlar 

nəticəsində keçmiĢ sosialist ölkələri (Koreya Xalq Demokratik Respublikası və Kuba istisna 
olmaqla), həmçinin SSRĠ-nin tərkibinə daxil olan digər ölkələr 90-cı illərin əvvəllərində BVF-yə dax-

il oldular.   

Fondun mövcud olduğu ilkin dövrlərdə BVF-yə daxil olan bütün ölkələr öz valyutalarının 
dəyərini yeganə metodla, yəni paritet sistemlə müəyyən edilməsindən istifadə edirdilər. Bu dövrdə 
qızıl BirləĢmiĢ ġtatlar tərəfindən dolların dəyər igadəsi kimi qəbul olunmuĢdu. Yəni 1 troya unsiya 
qızıl 35 dollara bərabərləĢdirilmiĢdi. ABġ hökuməti bu standartı saxlayaraq dolların bu kursla 
dəyiĢdirilməsini həyata keçirirdi. 

Bütün üzvlər BVF-yə daxil olarkən öz valyutalarının qızıl məzmununu müəyyənləĢdirməli və 
dollarda ifadə etməli idilər. BVF üzvləri öz milli valyutalarının nominal dəyərini 1 faizdən çox 
dəyiĢdirdikdə bunu BVF-nin assambleyasında bu addım atılmazdan qabaq digər üzvlərdən razılıq 
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almaq məqsədilə müzakirə etməli idilər. Paritet sisteminin ən əhəmiyyəli üstünlüyü ondan ibarət idi 
ki, beynəlxalq investorlar, tacirlər və turistlər üçün mühüm informasiya olan istənilən valyutanın kur-

sunu əvvəlcədən müəyyən etmək mümkün idi. Lakin vaxt keçdikcə bu sistemin çatıĢmamazlıqları üzə 
çıxmağa baĢladı. Paritet sistemi dünya ictimaiyyətinə 25 il müvəffəqiyyətlə xidmət etdi və 70-ci 

illərin əvvəllərində BirləĢmiĢ ġtatların qızıl ehtiyatlarının hər 35 dollara bir troya unsiya qızıl ödəmək 
üçün kifayət etmədiyinin meydana çıxması ilə bu sistem öz fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyəti 
qarĢısında qaldı. 

Paritet sisteminin ləğvi ilə BVF hər bir ölkəyə milli valyutasının dəyərini müəyyən etməkdə 
sərbəstlik verilməsi haqqında razılığa gəldilər. Lakin BVF üzvlərinə yeganə tələb ondan ibarətdir ki, 
ölkə öz valyutasının dəyər ölçüsü kimi qızıldan istifadə etməməli və bütün digər üzvlərə valyutanın 
dəyərinin məhz hansı üsulla müəyyən edilməsi haqqında informasiya verməlidir. Bu metodlar çox 
müxtəlifdir. Böyük sənaye ölkələrinin əksəriyyəti öz valyutaları üçün üzən kurs metodunu tətbiq 
edirlər. Yəni həmin valyutaların kursunu birjada həmin pul üçün brokerlərin ödəməyə hazır olduqları 
məbləğ müəyyən edir. Bəzi ölkələr öz milli valyutalarının dəyərini SDR-ə yaxud inkiĢaf etmiĢ ölk-

ələrin birinin və ya bir neçəsinin milli valyutasına nisbətdə müəyyən edirlər. Avropa ölkələri isə öz 

milli valyutalarının dəyərini Avropa valyuta sistemi çərçivəsində müəyyən edirlər. 
Özünün 60 ildən çox tarixi ərzində BVF iki hesabat xarakterli fazadan keçmiĢdir. 1973-cü ildə 

baĢa çatan birinci faza ərzində BVF əsas valyutaların konversiya edilməsi üzərində ümumi nəzarəti 
həyata keçirmiĢ, qızılın dəyərilə müəyyənləĢən valyuta kursları sisteminə nəzarət etmiĢ və öz val-

yutasının paritetini saxlamaq və ya dəyiĢən iqtisadi Ģəraitə uyğunlaĢmaq üçün xarici valyutaların 
təsirinə kəskin ehtiyac duyan ölkələrin kreditləĢməsini həyata keçirmiĢdir. Müəyyən edilən valyuta 
kursları sistemini saxlamağın çətinlikləri bütün dünyada valyuta və maliyyə Ģəraitinin qeyri-
sabitliyinə gtirib çıxardı. Bu beynəlxalq birliyi BVF-nin dəyiĢən valyuta kursları rejimində daha 
səmərəli fəaliyyət göstərə bilməsi imkanlarını nəzərdən keçirməyə məcbur etdi. BeĢ illik (1973-1978) 

müzakirə, təhlil və danıĢıqlardan sonra 1978-ci ildə BVF-nin Nizamnaməsində dəyiĢikliklər 
edilməsilə onun fəaliyyətinin ikinci fazası baĢladı. BVF-nin funksiyalarının geniĢləndirilməsi ona 
valyutaların paritet sisteminin ləğvilə əlaqədar meydana çıxmıĢ mürəkkəb problemlərlə mübarizə 
aparmağa imkan verdi. 

Birincisi, BVF öz üzvlərinə valyutalarını məhdudiyyətsiz dəyiĢdirməyi həyata keçirməyə 
inandırmağı davam etdirir. 1987-ci ildə 62 ölkə öz milli valyutasının tam konversiya edilməsinə 
razılıq vermiĢdir. Ġkincisi, müəyyən edilən valyuta kursları sistemində üzv-ölkələrin öz öhdəliklərini 
yerinə yetirmək üzərində nəzarəti həyata keçirmək əvəzinə BVF hazırda dəyiĢən valyuta kursları sis-

temində ölkələrin tədiyə balansına təsir edən iqtisadi siyasət üzərində müĢahidə aparmaq funksiyasını 
həyata keçirir. Belə nəzarət valyuta kursu və ya tədiyə balansı ilə əlaqədar istənilən problemi 
əvvəlcədən üzə çıxarmağa imkan verir. Bu məsələdə BVF-nin rolu tamamilə tövsiyə xarakteri 
daĢıyır. BVF öz üzvləri ilə adətən ildə bir dəfə məsləhətləĢmələr aparır, onların iqtisadi vəziyyətini 
təhlil edərək mövcud və ya mümkün problemlər haqqında bütün üzvlərinə məlumatlar verir. 
Üçüncüsü, BVF tədiyə balansında çətinliklərlə üzləĢən üzvlərinə qısa və orta müddətli maliyyə 
köməklikləri göstərməyi davam etdirir. Belə maliyyə köməyi adətən dönərli valyuta ilə həyata keçirir. 
Lakin həmin ölkə bu maliyyə vəsaiti ilə ilk növbədə tədiyə balansının pozulmasına gətirib çıxarmıĢ 
iqtisadi siyasəti düzəldəcəyinə vəd verməlidir. Belə hallarda BVF öz rolunu tədiyə balansındakı kəsiri 
subsidiya vasitəsilə örtməkdən daha çox bu kəsiri törədən amillərin qarĢısının alınmasında görür.    

Bəs praktiki olaraq BVF üzvlərinə necə kömək edir? BVF-dən kredit almağın açarı ölkənin dax-

ilolmaları ilə ödəmələrini göstərən tədiyyə balansıdır. Beynəlxalq sövdələĢmələr üzrə ödəmələr 
təqribən tarazlıq vəziyyətində olmalıdır. Yəni ölkə ideal vəziyyətdə ödədiyi qədər daxilolmalara ma-
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lik olmalıdır. Maliyyə problemləri milli valyutanın kursu ilə malların qiymətlərinin bir-birinə uyğun 
gəlməməsinə gətirib çıxardıqda, artıq tədiyyə balansında qeyri-tarazlığın olacağını göstərmək olar. 
Belə olan hallarda üzv-ölkə VBF-yə kömək üçün müraciət edə bilər. 

VBF öz üzvlərinə maliyyə köməklikləri ilə yanaĢı həmçinin mərkəzi bankların təĢkili üzrə, 
iqtisadi, statistik məlumatların yığılması və çap edilməsi üçün agentliklərin təĢkili üzrə texniki 
köməkliklər edir. Texniki kömək üçün etibarlı aktiv olan SDR üzv-ölkələrin valyuta ehtiyatlarının bir 
hissəsi və ya digər üzvlərlə sövdələĢmələrdə milli valyuta əvəzinə istifadə oluna bilər. 

BVF-nin fəaliyyət göstərdiyi 60 ildən çox bir dövr ərzində onun həyata keçirdiyi əməliyyatların 
müvəffəqiyyətini qiymətləndirmək asan deyildir  (BVF-nin fəaliyyətini qiymətləndirərkən daxilet). 
BVF-nin iĢini dünya maliyyə böhranlarının dəf edilməsi və ya ölkənin maliyyə həyatının pisləĢməsi 
haqqında onun xəbərdarlığının edilməsilə də məhdudlaĢdırmaq olar. MüĢahidəçilərin əksəriyyəti 
hesab edirlər ki, dünya maliyyə və valyuta sistemini məhv olmaq təhlükəsi altında qoyan 80-ci illərin 
borc böhranının cilovlanması BVF-nin xidməti kimi qiymətləndirməlidir. Ümumiyyətlə, əgər ax-

tarılsa, heç yerdə BVF-nin tikdiyi bir körpü və ya bir xəstəxana tapmaq mümkün olmaz. Laikn hər 
dəfə yeni bir xarici mal aldıqda, pulu dollara, funt sterlinqə və ya digər bir valyutaya asanlıqla 
dəyiĢdirdikə, yəni bir valyutanı digər valyutaya çevirmək üçün beynəlxalq valyuta sisteminin olması 
və bu hissənin normal fəaliyyət göstərməsi üçün onu dəstəkləyən və nəzarətdə saxlayan BVF kimi 
təĢkilatın olmasının zəruriliyini hiss edirik.  

BVF ilk əvvəl beynəlxalq valyuta sistemi üzərində nəzarət üçün əməkdaĢlıq institutu kimi təsis 
olunsa da vaxt keçdikcə o, nəinki nəzarət,  həmçinin bu sistemin saxlanması və inkiĢafı üçün öz 
üzvlərinə borc verən təĢkilata çevrilmiĢdir. Həqiqətən 80-ci illərin borc böhranı zamanı BVF bu sis-

temin saxlanması üçün milyardlarla dollar vəsait ayırmıĢdı. Belə ki, VBF 1983-1984-cü illər ərzində 
digər ölkələr qarĢısında maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində çətinlik çəkən ölkələrə ümumi 
məbləği 28 mlrd. dollar olan kreditlər vermiĢdir. Bu böhranın aradan qaldırılmasına bu qədər kredit 
ayrımaqla BVF bəzi müĢahidəçilərdə onun hər Ģeydən əvvəl kredit institutu olması fikrinə gətirib çıx-

armıĢdır. Əslində isə bu belə deyil. Belə ki, BVF əvvəllər olduğu kimi ölkələrin iqtisadi siyasətinin 
formalaĢmasında, digər ölkələrlə daha yeni əməkdaĢlıq əlaqələri qurulmasında məqsədyönlü iĢ aparan 
və həmçinin beynəlxalq valyuta sistemi üzərində nəzarəti həyata keçirən müstəsna təĢkilatdır. Yəni 
ayrı-ayrı üzv dövlətlərə kreditlərin verilməsi, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində çatıĢmamazlıqların 
aradan qaldırılması dolayısı ilə milli valyutaların sabitliyinin təmin olunmasına gətirib çıxarır ki, bu 
da ümumilikdə beynəlxalq valyuta sisteminin möhkəmlənməsi deməkdir. Beləliklə, maliyyə 
funksiyası BVF-nin fəaliyyətinin əhəmiyyətli hissəsini təĢkil edir.  
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BEYNƏLXALQ TĠCARƏT ƏMƏLĠYYATLARINDA HESABLAġMALARIN TƏTBĠQĠ 

 

        Beynəlxalq iqtisadi əməliyyatlar, o cümlədən beynəlxalq ticarət əməliyyatları hesablaş-
maların aparılması ilə yekunlaşır. Beynəlxalq hesablaşmalar, adətən banklar tərəfindən beynəlxalq 
səviyyədə qəbul edilmiş standartlar üzrə və kredit təşkilatları arasında mövcud olan müxbir əlaqələr 
əsasında aparılır. Banklar hesablaşmalarını xaricdə olan filialları və nümayəndəlikləri vasitəsi ilə 
həyata keçirir. Məqalədə beynəlxalq ticarət əməliyyatlarına hesablaşmaların tətbiqi nəzəri cəhətdən 
öyrənilir və Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət əməliyyatlarına hesablaşma-ların tətbiqindən 
bəhs olunur. 

Açar sözlər: beynəlxalq ticarət, beynəlxalq hesablaşmalar, beynəlxalq bank, idxal-ixrac 

əməliyyatları,  inkasso, akkreditiv, bank köçürmələri.  
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APPLICATION OF SETTLEMENTS TO INTERNATIONAL TRADE OPERATIONS 
 

International economic transactions, including international trade operations are completed by 

conducting settlements. International settlements are usually carried out by the banks according to 

the internationally recognized standards and on the basis of correspondent relations among credit 

institutions. The banks carry out their settlements through branches and representative offices of 

theirs abroad. The article examines theoretically the application of settlements to international trade 

transactions and describes the application of  settlements to the foreign trade operations of the Re-

public of Azerbaijan. 

Keywords: international trade, international settlements, international banking, import-export 

operations, collections, letters of credit, bank transfers. 
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QloballaĢan dünya Ģəraitində ölkənin iqtisadi inkiĢafında dünya təsərrüfat əlaqələrində iĢtirak 
etmək böyük rol oynayır. Belə əlaqələrin əsas forması mallara, xidmətlərə, intellektual mülkiyyət 
hüququ ilə ticarəti birləĢdirən beynəlxalq ticarətdir (7, s. 3). Beynəlxalq ticarət beynəl-xalq iqtisadi 

münasibətlərin ilk və ən inkiĢaf etmiĢ forması olmaqla, milli dövlətlərin formalaĢdığı dövrdə mey-

dana gəlmiĢdir (7, s. 25). Əmtəə və xidmətlərin beynəlxaq ticarəti hazırda BĠM-də 80%-dən çox 
xüsusi çəkiyə sahibdir (10, s. 27). Onun inkiĢafına ən güclü təkanı mal istehsalı Ģəraitində maĢın 
istehsalı və beynəlxalq əmək bölgüsü vermiĢdir (7, s. 25). Beynəlxalq əmək bölgüsü beynəlxalq 
iqtisadi münasibətlərin mahiyyətini məzmununu ifadə edən, ictimai əmək bölgüsünün inkiĢafının ən 
yüksək səviyyəsi olan, ən vacib baza kateqoriyasıdır (7, s. 29).  Daim dərinləĢərək və təkmilləĢərək 
BƏB beynəlxalq ticarət üçün hədsiz imkanlar açır. Sənaye istehsalının və mal strukturunda 
irəliləyiĢlərə gətirib çıxarır, milli iqtisadiyyatların dünya bazarından asılılığını gücləndirir və 
beynəlxalq ticarətin forma və istiqamətlərinin müxtəlifliyini doğurur (7, s. 25).  

Beynəlxalq ticarət əməliyyatları dedikdə alqı - satqı müqavilələrinin əsas və köməkçi kommersi-
ya fəaliyyət növlərinin ardıcıl olaraq həyata keçirilməsində kompleks texniki tədbirlərin seçilməsi 
nəzərdə tutulur. Beynəlxalq ticarət əməliyyatları mal və xidmətlərin beynəlxalq mübadilə prosesini 

həyata keçirən, təĢkil edən, istiqamətləndirən, tənzimləyən insanların müxtəlif növ fəaliyyəti  ilə 
bağlıdır (8, s. 12). Beynəlxalq ticarət əməliyyatları hər hansı bir fəaliyyətə istiqamət-lənən müəyyən 
növ fəaliyyəti həyata keçirən subyekt və obyektlərə mənsubdur. Beynəlxalq ticarət əməliyyatlarının 
obyektləri istehsal və elmi - texniki tərəqqi əməkdaĢlığının nəticələrində, mal və xidmətlər 
mübadiləsinin həyata keçirilməsində mal–material prosesləri kimi çıxıĢ edir. Beynəlxalq ticarət 
əməliyyatlarının subyekti kimi firmalar, həmçinin xarici bazara çıxmaq üçün dövlətdən icazə alan 
təĢkilatlar çıxıĢ edir (8, s. 14). Beynəlxalq ticarət əməliyyatlarının aĢağıdakı növləri var: 

1. Bilavasitə həmin əməliyyatların iĢtirakçıları arasında əvəzçilik əsasında həyata keçirilən əsas 

əməliyyatlar: 

- material - mal formasında malların mübadiləsi; 
- patent, lisenziya, hou-hau ticarət formasında elmi-texniki biliklərin mübadiləsi; 
- texniki xidmətlərin mübadiləsi (tikinti injirinqi və məsləhətvermə) 
- icarə əməliyyatları; 
- beynəlxalq turizm üzrə əməliyyatlar; 
- məsləhət xidmətlərinin təqdim olunması. 

2.  Köməkçi (təminedən), bu əməliyyat ancaq mal təqdim etməklə bağlıdır: 
- yüklərin beynəlxalq daĢınması; 
- nəqliyyat - ekspeditor əməliyyatları; 
- yüklərin sığortalanması üzrə əməliyyatlar; 
- yüklərin saxlanılması üzrə əməliyyatlar; 
- beynəlxalq hesablamaların aparılması üzrə əməliyyatlar (8, s. 15). 

     Beynəlxalq ticarət əməliyyatları hesablaĢmalarla həyata keçirilir. Beynəl alq hesablaĢ-malar 

iqtisadi, siyasi və mədəni münasibətlər əsasında beynəl alq hüquqi Ģə slər (dövlətlər, təĢ ilatlar) və 
mü təlif öl ələrin vətəndaĢları arasında yaranan pul tələbi və vəzifələri üzrə ödəniĢlərin tənzimlən-

məsidir (4, s. 114). Ġstənilən ölkənin pul vahidi o zaman valyutaya çevrilir ki, o beynəlxalq 

hesablaĢmalarda istifadə edilir (6, s. 529). Beynəlxalq hesablaĢmalar xarici ticarət, ölkələr arasında 
kapitalın hərəkəti və ĠEOÖ-ə yardım məqsədi ilə həyata keçirilir. Beynəlxalq hesablaĢmaların 
vəziyyəti eminent ölkənin iqtisadi və valyuta siyasəti, ölkələrin iqtisadi və siyasi münasibətləri, 
valyuta qanunvericiliyi, beynəlxalq ticarət qaydaları və adətləri, bank praktikası və xarici ticarət 
kontraktları və kredit razılaĢmalırının Ģərtlərindən asılıdır (5, s. 86). 



704 

 

Beynəlxalq hesablaĢmalar, adətən banklar tərəfindən beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiĢ 
standartlar üzrə aparılır. Beynəlxalq hesablaĢmalar sahəsində bankların fəaliyyəti daim dövlət 
nəzarəti altında olur. Beynəlxalq hesablaĢmalar kredit təĢkilatları arasında mövcud olan müxbir 
əlaqələrin əsasında aparılır. Bu məqsədlə iri kredit təĢkilatlar aralarında müxbir hesabların açılmasına 
dair müqavilələr imzalayırlar, burada ödəniĢlərin, hesablaĢmaların aparılması və hesabların 
doldurulması qayadaları öz əksini tapır. Beləliklə, banklar hesablaĢmalarını xaricdə olan filialları və 
nümayəndəlikləri vasitəsilə həyata keçirə bilir (6, s. 519-520).  

HesablaĢmalar nağd və nağdsız üsulla həyata keçirilir. Nağd hesablaĢma görülmüĢ iĢlərin və 
göstərilmiĢ xidmətlərin haqqının alıcı və ya sifariĢçi tərəfindən nağd pulla ödənilməsidir. Pul 

hesablaĢmalarında nağd pulun iĢtirakı dövlət qanunçuluğu ilə müəyyən olunur. ĠnkiĢaf etmiĢ 
ölkələrdə nağdsız hesablaĢmalar pul dövriyyəsinin böyük bir hissəsini təĢkil edir. Ġqtisadi 
məzmunundan asılı olaraq nağdsız pul dövriyyəsini iki qrupa bölmək olar:  

1. əmtəə əməliyyatları üzrə, əmtəə və xidmətlərə görə nağdsız hesablaĢmalar;  
2. maliyyə öhdəlikləri üzrə büdcəyə və qeyri – büdcə fondlarına ödəmələr, bank ssudalarının 

ödənməsi, kreditə görə faizlərin ödənməsi, sığorta Ģirkətləri ilə hesablaĢmalar.  
Nağdsız hesablaĢmalar hesablaĢma sənədi əsasında həyata keçirilir. Bu sənəd pul vəsaitinin 

nağdsız qaydada bank vasitəsi ilə köçürülməsi barədə kağız üzrə yazılı Ģəkildə və ya elektron 

formasında rəsmiləĢdirilən tapĢırıqdır. Nağdsız hesablaĢmalar hansı formada həyata keçirilməsindən 

aslı olmayaraq bir çox Ģərtlər daxilində baĢ verir. Bu Ģərtlər əsasən aĢağıdakılardan ibarətdir: 

 Pul vəsaitlərinin alıcıları aparılmıĢ əməliyyat nəticəsində, sənədlər və müqavilələr 
əsasında onlara çatası pul vəsaitlərinin məbləğini müəyyən edir, qanunla nəzərdə tutulmuĢ 
qaydada həmin vəsaitləri almaq üçün ödəyiciyə sənəd təqdim edir. Ödəyici həmin sənədlər 
əsasında ödəmələri həyata keçirməlidir; 

 Ödəyici öz növbəsində ya təqdim olunmuĢ sənədləri qəbul edərək, onların əsasında 
ödəmələri həyata keçirir, ya da ki, qanunla və müqavilə ilə nəzərdə tutulan hallara yol verdikdə 
təqdim olunmuĢ sənədlərin ödənməsindən ya tam, ya da ki, hissə - hissə imtina edir; 

 Nağdsız hesablaĢmalar həyata keçirilərkən məcburi ödəmələr istisna olmaqla, 
ödəyicinin hesabından vəsaitlərin silinməsinə onun icazəsi olmadan yol verilmir; 

 Vəsaitlərin ödənilməsi ödəyicinin xüsusi vəsaitləri hesabına həyata keçirilir, ödəyici 
sərbəst vəsaitlərə malik olmadıqda ödəmələr kreditlər və ya digər mənbələrdən cəlb olunmuĢ 
vəsaitlər hesabına edilə bilər; 

 Alıcının hesablaĢma hesabına vəsaitlər o vaxt qəbul edilir ki, onlar ödəyicinin 
hesabından artıq silinmiĢ olsun; 

 Nağdsız hesablaĢmalar aparılarkən mütləq pul vəsaitlərinin və pul sənədlərinin ölkənin 
Mərkəzi Bankı tərəfindən qəbul olunmuĢ dövriyyəsi qaydalarına riayət olunmalıdır. 
  Nağdsız hesablaĢmalar hər bir ölkədə müəyyən edilmiĢ qaydalarda və sənəd nümunələri 

əsasında həyata keçirilir. Banklarda nağdsız formada olan pulun əsas hissəsini tələb olunana qədər 
depozit təĢkil edir. Bu Ģirkət və təĢkilatların hesabında olan pullardır. TəĢkilatlar bank hesablarında 
olan pullarını istədiyi vaxt banka müraciət edib digər təĢkilata, hər hansı bir malın alınmasına və ya 

xidmətin ödənməsinə sərf edir. Nağdsız pulların müvəqqəti sərbəst olan hissəsi müddətli depozitlərə 
yerləĢdirilə bilər. Bu halda söhbət banklara qoyulmuĢ müddətli əmanətlərdən gedir. Əmanətlər 
qısamüddətli ( 1 ilə qədər ) və uzunmüddətli ( 1 ildən çox ) ola bilər. Depozitə qoyulmuĢ maliyyə 

vəsaitlərinin üstünə faiz gəlir və müəyyən gəlir əldə olunur. Depozit müddəti ərzində banklar pulları 
dövriyyəyə buraxır, kreditlər verir, vaxt bitdikdə isə əmanətlərin sahibinə onların banka qoyduğu pulu 

faizi ilə birlikdə qaytarırlar.  
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  Nağdsız hesablaĢmaların həyata keçirilməsi üçün istifadə edilən ödəniĢ tapĢırığında aĢağıdakı 
rekvizitlər mütləq əks etdirilməlidirlər: 

- Ödəyicinin adı və digər rekvizitləri; 
- Vəsait alanın adı və digər rekvizitləri; 
- Emitent bankın adı və digər rekvizitləri; 
- Benefisiar bankın adı və digər rekvizitləri; 
- Vəsaitin məbləği və valyuta növü; 
- ÖdəniĢin təyinatı (10, s. 78-79).  

HesablaĢmalar daha çox nağdsız üsulla ban  hesablarında qeydlər aparmaqla həyata eçirilir. 
Bunun üçün arici ban larla mü bir razılaĢmalar əsasında mü bir hesablar açılır ki, bunlar da 2 yerə 
ayrılır: 
1.  «L r » (milli kredit təĢkilatında xarici bankların hesabları); 
2. «N str » ( arici ban da mövcud ban  hesabı). 

 Bütün öl ələrdə qəbul edilmiĢ dünyəvi redit pulu mövcud lmadığından beynəl alq hesa-

blaĢmalarda arici valyutada ödəniĢ vasitəsindən istifadə edilir. nlara aiddir: 

 K mmersiya öçürmə ve seli (tratta) – ixracatçının arici id alçılara müəyyən müddət 
ərzində məbləğin ödənilməsi barədə yazılı əmri; 

 Adi (sadə) ve sel – id alçının b rc öhdəliyi; 
 Ban  ve seli – mövcud öl ənin ban ları tərəfindən arici mü birlərinə verilən 

ve sellərdir. Ban ların reytinqindən asılı laraq nların ve sellərinin əhatə dairəsi mmersiya 
ve sellərindən geniĢdir. Ban  ve sellərini alan id alçılar öz öhdəli lərini ödəmə  üçün nları 
i raçatçılara göndərirlər; 

 Ban  çe ləri – ban ın ban -mü birə çe sa layanın mövcud hesabına müvafiq 
məbləğin öçürülməsi barədə yazılı əmridir; 

 Ban  öçürmələri – aricə p çt və teleqrafla öçürmə; 
 Ban  artları ( redit, plasti  və s. ) – mal və idmətlərin əldə edilməsi üçün aricdə 

nağdsız qaydada istifadə lunan, sahibinə istifadə hüququ verən adlı pul sənədidir (4, s. 113). 
Xarici ticarətdə müqavilənin Ģərtlərindən, iĢtirak edən valyutaların dönərliyi və mövqelərindən 

asılı olaraq müxtəlif hesablaĢmalar istifadə olunur (6, s. 520). Beynəlxalq hesablaĢmalar da ili 
hesablaĢmarla Ģar olsa da, müəyyən üsusiyyətlərə görə fərqlənir: 

1. Nəzərdə tutulan müqavilə sənədlərinin rəsmiləĢdirilməsi, göndərilməsi, iĢlənib hazırlanması və 
ödəniĢinə dair arici iqtisadi sövdələĢmə iĢtira çılarının və nların ban ları arasında münasibətlərin 
müəyyən edilməsi; 

2. Sənədlərə qarĢı həyata eçirilən rəsmi ara terli beynəl alq hesablar: maliyyə (ve sel, çe , 
ödəniĢ qeydləri) və mmersiya (hesab-fa tura, yü lənmiĢ sənədlər - n sament, qaimələr, qəbzlər, 
sığ rta p lisi, mü təlif Ģəhadətnamələr);  

3. Beynəl alq hesablaĢmaların əsas f rmalarının qayda və adətlərinin uyğunlaĢdırılması (4, s. 
114). 

                Dünya təcrübəsində növbəti hesablaĢma formaları istifadə olunur: inkasso, akkredetiv, 
bank köĢürməsi, avans hesablaĢmalar, açıq hesab üzrə hesablaĢmalar, kredit kartları, veksel və çeklər 
üzrə hesablaĢmalar. ÖdəniĢ vasitələrinə avans ödəniĢ, akkreditiv, inkasso, açıq hesab üzrə 
hesablaĢmalar aiddir. HesablaĢma vasitələrinə isə çek, veksel, bank trattası, köçürmələr (poçt, 
teleqraf, SWIFT sistemi vasitəsilə və s.).  

Beynəlxalq hesablaĢma qaydaları dünya təcrübəsi nəticəsində əmələ gəlmiĢ ümumi normalar 
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əsasında formalaĢır. Beləliklə, akkreditiv vasitəsilə hesablaĢmaların aparılması qaydaları Beynəlxalq 
Ticarət palatası tərəfindən Vyana konfransı zamanı (1933) təsdiqlənmiĢdir və mütəmadi olaraq 
yenilənir (hal-hazırda 2007-ci ildə Parisdə Beynəlxalq ticarət palatası tərəfindən buraxılmıĢ UCP 600 
adlı nəĢr qüvvədədir). Ġnkasso vasitəsilə aparılan hesablaĢmalar 1936-cı ildə Beynəlxalq Ticarət 
palatası tərəfindən buraxılmıĢ qaydalar üzrə aparılır (hal-hazırda 1996-cı ildə buraxılmıĢ nəĢr 
qüvvədədir). Bu qaydalara ölkələr yox, banklar qoĢulur. Bu sənədlərə qoĢulan banklar və onların 
müĢtəriləri üçün buradakı qaydalar icbari olur. HesablaĢma formaların seçilməsinə, adətən bir neçə 
amil təsir edir. Əmtəə və xidmətlərin ixracatçı və idxalçıların mənafeləri çox zaman üst-üstə düĢmür: 
ixracatçı ödəniĢlərini ən qısa zamanda əldə etməyə çalıĢır, idxalçı isə əmtəə və xidmətlərin 
reallaĢdırılması vaxtına kimi ödəniĢin uzadılmasını arzulayır. Beləliklə, hesablaĢma formalarının 
seçilməsi idxalçı və ixracatçının birgə kompromisidir və burada bazar konyunkturası, siyasi durum və 
etibar öz əksini tapır. Bundan baĢqa əmtəənin növü və əmtəə olan tələb-təklif də böyük rol oynayır. 
Nəzərə alsaq ki, hesablaĢmaların aparılması əslində kredit münasibətlərin mövcudluğundan və 
səviyyəsindən asılıdır, adı çəkilən amil də hesablaĢma formaların seçilməsində böyük rol oynayır. 
Lakin kompromis hələ idxalçı və ixracatçının bərabər hüquq əldə etməsi demək deyil: bəzi formalar 
idxalçı, digərləri isə ixracatçı üçün əlveriĢlidir. Ġxracatçı üçün ən etibarsız forma avans, ən etibarlısı 
isə açıq hesab üzrə hesablaĢmadır (6, s. 520-521). Beynəlxalq hesablaĢ-maların formasının 
seçilməsinə xarici ticarət saziĢinin obyekti olan malın növü, kredit razılaĢmasının mövcudluğu, xarici 
iqtisadi saziĢlər üzrə kontragentlərin ödəniĢ qabiliyyəti və etibarlılığı təsir edən amillərdir (5, s. 86). 

Beynəlxalq ticarətdə ən çox istifadə olunan inkasso hesablaĢma formasıdır. Ġnkasso 
əməliyyatların məzmunu ondan ibarətdir ki, bank müĢtərisinin (ixracatçı və ya kreditor) tapĢırığı 
əsasında idxalçıdan (ödəyən tərəfdən) əmtəə və ya xidmətlərin çatdırılmasından sonra ödəniĢləri alır. 
Əldə olunan vəsaitlər müĢtərinin bankdakı hesabına köçürülür. Eyni zamanda idxalçıdan ödəniĢlər 
yalnız aĢağıdakı sənədlər təqdim olunduqda alınır: 

- maliyyə sənədləri (sadə və xalis inkasso); 
- kommersiya sənədləri ilə müĢahidə olunan maliyyə sənədləri və ya yalnız 

kommersiya sənədləri (sənədləĢdirilimiĢ inkasso). 
Ġnkasso üzrə hesablaĢma sxemini sadələĢdirilmiĢ formada belə təsvir etmək olar (Ģəkil 1): hansı 

banklar vasitəsilə hesablaĢmaların aparılması müəyyənləĢdirilmiĢ müqavilələrin imzalanmasından 
sonra ixracatçı malların təchizatına baĢlayır. Ġxracatçı nəqliyyat və daĢınma sənədlərini əldə etdikdən 
sonra onları bankına təhvil edir və inkasso əməliyyatların baĢlaması üzrə tapĢırıq verir (remitent 
bankı). Remitent bankı sənədləri yoxladıqdan sonra onları idxalçının yerləĢdiyi ölkədə müxbir banka 
(inkasso bankı) göndərir. Bank sənədləri təkrar yoxladıqdan sonra idxalçıya təqdim edir. Ġnkasso 
bankı bu əməliyyatı həm də digər bankın vasitəsilə həyata keçirə bilər (təqdim edən bank). 

AĢağıdakı sənədlər ödəyən tərəfə təqdim edilir: 
 ödəniĢ sənədləri; 
 aksept sənədləri; 
 nadir hallarda inkasso tapĢırığından asılı olaraq ödəniĢ sənədləri olmadan. 
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ġəkil 1. Ġnkasso hesablaĢma forması 
 

Ġdxalçıdan vəsaitləri alarkən inkasso bankı onları remitent bankına göndərir, o isə pulları 
ixracatçının hesabına köçürür. 

HesablaĢma aĢağıdakı ardıcıllıqla gedir: 
1) müqavilənin bağlanması (hesablaĢma aparılacaq bankların adları mütləq qeyd edilir); 
2) müqavilənin Ģərtlərinə uyğun olaraq ixracatçı əmtəə və ya xidmətlərin təchizatına baĢlayır; 
3) ixracatçı təchizat sənədlərini əldə edir; 
4) ixracatçı bütün sənədləri hazırlayır (həm nəqliyyat, həm də maliyyə sənədləri) və onları 

inkasso tapĢırığı ilə birlikdə remitent banka təqdim edir; 
5) remitent bank bütün sənədləri yoxlayır və idxalçı ölkədə yerləĢən inkasso bankına göndərir; 
6) inkasso bankı bütün sənədləri ödəyən tərəfə (idxalçıya) yoxlama məqsədi ilə göndərir və 

ödəniĢ tapĢırığını gözləyir; 
7) ixracatçı inkasso bankına ödəniĢi və bütün sənədləri təqim edir; 
8) inkasso bankı vəsaitləri poçt, teleqraf, teletekst və s. vasitəsilə göndərir; 
9) remitent bankı əldə etdikləri vəsaitləri ixracatçının hesabına köçürür. 
Ġnkasso əməliyyatı əslində idxalçı üçün daha əlveriĢlidir, çünki ödəniĢ əmtəə və ya xidmətlər 

çatdırıldıqdan sonra həyata keçirilir. Nəticə etibarilə, bu məqama qədər ixracatçı vəsaitlərini 
dövriyyədə saxlaya bilər. Eyni zamanda, burada çatdırılmamıĢ məhsula görə ödəniĢin aparılması riski 
yoxdur. Əksinə, malı göndərdikdən sonra ixracatçı vəsaitləri əldə etməməsi riskinə girir, çünki 
müxtəlif səbəblərə görə idxalçı ödəniĢdən imtina edə bilər. Eyni zamanda ixracatçı təchiz etdiyi malın 
pulunu bir müddət keçdikdən sonra alır. Faktiki olaraq ixracatçı idxalçıya kredit verir. Bundan baĢqa 
banklarda sənədlər dövriyyə etdiyi zaman valyuta məhdudiyyətlərində müəyyən dəyiĢikliklər baĢ 
verə bilər (bu ilk növbədə ÜTT-nin VIII Bəyannaməsinə qoĢulmayan ölkələrə aiddir). 

HesablaĢmaların digər bir hissəsi akkredetiv hesablaĢma formasıdır. Ġxracatçı üçün daha əlveriĢli 
məhz bu hesablaĢama formasıdır. Akkreditiv bir bankın digərinə üçüncü Ģəxsin (ixracatçı – 

benefisiar) müəyyən Ģərtlər ödənildikdə xeyrinə, vəsaitlərin köçürülməsinə dair tapĢırıq formasıdır. 
Bundan baĢqa akkreditiv qisamüddətli kreditlərin verilməsini də təmin edə bilər. Akkreditiv üzrə 
hesablaĢmaları aĢağıdakı kimi təsvir etmək olar. Ġdxalçı və ixracatçı aralarında akkkreditiv 

hesablaĢma üzrə müqavilə imzalayırlar. Ġdxalçı bankına (emitent bank) idxalçının xeyrinə 

      Ġdxalçı    
(ödəyən tərəf)      Ġxracatçı 

  Təchizatçı    Göndərilmə 
     məntəqəsi                                  

Çatdırılma 
   məntəqəsi 

Ġxracatçının 
bankı (inkasso, 
təqdim edən bank) 

Ġxracatçının 
bankı 
(remitent bank) 
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akkreditivin açılmasına dair müraciət edir. Emitent bankı ixracatçının yerləĢdiyi ölkədəki müxbir 
əlaqəsi olan banka (avizo bankı) akkreditiv məktubunu göndərir və ixracatçıya akkreditivi çatdırmağı 
xahiĢ edir. Ġxracatçı akkreditivin surətini aldıqdan sonra, məhsulların təchizatına baĢlayır və orada 
qeyd olan sənədləri banka təqdim edir, bank öz növbəsində həmin sənədləri emitent banka göndərir. 
Emitent bankı sənədlərin düzgünlüyünü yoxlayır və ödəniĢi həyata keçirir. Pulların köçürülməsindən 
sonra emitent bankı idxalçıya sənədləri verir. Avizo bankı müxbir bankından aldığı vəsaitləri 
ixracatçının hesabına köçürür, idxalçı isə məhsullarını əldə edir. Lakin, akkreditivin Ģərtlərinə görə 
ödəniĢi emitent bankından baĢqa digər bank da həyata keçirə bilər. Bu zaman ödəniĢi həyata keçirən 
bank emitent bankdan vəsaitlərin qaytarılmasını tələb edir (6, s. 521-525).  Akkreditivin iki forması 
vardır : 

1) Geriçağrılan akkreditiv; 
2) Geriçağrılmayan akkreditiv. 

Emitent bankın benefisiara əvvəlcədən bildirmədən dəyiĢdirə və ya ləvğ edə bildiyi akkreditiv 

geriçağrılan akkreditiv adlanır. Geri çağrılan akkreditiv zamanı emitent bankın benefisiar qarĢısında 
hər hansı bir öhdəliyi yaranmır. Benefisiarın razılığı olmadan ləğv edilə bilməyən və ya dəyiĢdirilə 
bilməyən akkreditiv geri çağrılmayan akkreditiv adlanır. Geri çağrılmayan akkreditivin Ģərtlərinin 

ödənməsi emitent bankın qəti öhdəliyidir (10, s. 80). 

Akkreditiv üzrə beynəlxalq hesablaĢmaları aĢağıdakı kimi təsvir etmək olar (Ģəkil 2): 
1) akkreditiv hesablaĢma formasının istifadəsini təsdiq edən müqavilənin imzalanması; 
2) idxalçını məhsulların nəql edilməsinə hazır olması haqqında xəbərdarlığın verilməsi; 
3) ixracatçı tərəfindən bankına akkreditivin açılmasına dair müraciət etməsi (burada bütün Ģərtlər 

qeyd edilməlidir); 
4) emitent bank tərəfindən akkreditivin açılması və bunun haqqında ixracatçının bankına 

məlumatın verilməsi; 
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5) avizo bankı tərəfindən akkreditivin düzgünlüyünün yoxlanılması və benefisiara verilməsi; 
6)benefisiarın akkreditivin müqavilə Ģərtlərinə uyğun olmasının yoxlanması və qoyulmuĢ 

müddətlər ərzində malın göndərməsi. 
7) benefisiarın təchizatçıdan nəqliyyat sənədlərini alması; 
8) sənədləri banka təqdim etməsi;  

9)bank tərəfindən alınmıĢ sənədlərin yoxlanılması və ödəniĢ üçün onların emitent banka 
göndərilməsi; 

10) emitent bankı tərəfindən sənədlərin yoxlanması və vəsaitlərin köçürülməsi; 
11) emitent bankı tərəfindən ixracatçının hesabından vəsaitlərin çıxarılması; 
12) avizo bankı tərəfindən ixracatçının hesabına vəsaitlərin köçürülməsi; 
13) idxalçının bankdan sənədləri əldə etməsi və məhsullar üzrə hüquqlarını əldə etməsi. 
            Akkreditiv hesablaĢma zamanı banklar inkassoya nisbətən daha çox komisyon haqqı tələb 

edirlər, çünki bu proses daha uzunçəkən və risklidir (6, s. 525-527). 

Beynəlxalq hesablaĢmalarda sənədli akkreditivlərdən daha geniĢ istifadə olunur. Sənədli 

akkreditiv elə bir akkreditiv formasıdır ki, malların göndərilməsi və xidmətlərin göstərilməsi 

tərəflərin əvvəlcədən öz aralarında razılaĢdığı formada tərtib olunmuĢ təhvil-təslim aktı ilə təsdiq 

edilir. Yəni, alıcı malı alarkən təhvil-təslim aktını imzalayır. Ancaq bu sənədin mövcudluğu 

akkreditivdəki pul vəsaitinin alıcının hesabına köçürülməsinə əsas verir. Akkreditiv yalnız bir mal 
göndərənlə açıla bilər. Bank qanunvericiliyində akkreditivin müddəti məhdud deyil. Bu müddət 
tərəflər arasındakı bağlanmıĢ müqavilədə göstərilir. GöndərilmiĢ akkreditivdə sonradan hər hansı bir 
dəyiĢikliyin olması barədə sərəncamlar tam və dəqiq olmalıdır. Akkreditiv açmaq üçün banka 
müraciət edən Ģəxs ərizə verməlidir. Bu ərizədə aĢağıdakıların olması mütləqdir: 

1.Mal göndərən təĢkilatın adı ; 
2.Akkreditivin məbləği ; 

3.Akkreditivin müddəti ; 
4.ÖdəniĢin hüquqi əsası ; 
5.Malın, xidmətin adı, sayı və qiyməti (10, s. 80). 

      Ban  öçürmələri beynəlxalq hesablaĢmalarda bir ban ın digər ban a müəyyən məbləğin 
öçürən Ģə sə ödənilməsi tapĢırığıdır. Beynəl alq hesablaĢmalarda öçürən Ģə s, adətən ban ın 
müĢtəriləri lur. öçürmə f rması in ass  ödəniĢi, avans ödəniĢi, yenidən hesablaĢma ilə həyata 
eçirilir. Ban  öçürmələri zəmanətlə, hissə-hissə ödənildiyinə görə digər hesab f rmalarına uyğun 
gəlir (4, s. 115). Beynəlxalq hesablaĢmalarda banklar bir çox hallarda öz müĢtərilərinin tapĢırıqları ilə 
köçürmələr aparır. Belə əməliyyatların iĢtirakçıları kimi aĢağıdakıları göstərmək olar: 

- köçürmə edən (borclu); 
- köçürmə edənin bankı; 
- köçürmə qəbul edənin bankı; 
- pul köçürən bank; 
- köçürməni alan. 

Bank köçürmələri poçtla və ya teleqraf vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Bank köçürmələri 
malgöndə-rəndən əvvəl və sonra həyata keçirilməsindən asılı olaraq fərqləndirilir. Malların və ya 
xidmətlərin haqqının əvvəlcədən ödənilməsi avans ödəniĢləri, malgöndərəndən sonra ödəniĢlər isə 
açıq hesab formasında hesablaĢmalar adlanır (5, s. 88). 

     HesablaĢmaların bir forması da avans formasında hesablaĢmalardır. Ġxracatçı üçün ən əlveriĢli 
hesablaĢma forması avans üzrə hesablaĢmadır (yəni ödəniĢ, məhsullar təchiz olmadan əvvəl həyata 
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keçirilir). Adətən, avans Ģəklində ödənilən məbləğ ümumi müqavilə məbləğinin 1/3 hissəsini təĢkil 
edə bilər. Lakin, bu o zaman baĢ verir ki, idxalçı məhsulun alınmasında olduqca maraqlıdır və ya 
ixracatçının idxalçı üzərində hökmü vardır. Alıcı məhsul nəql etmək üçün hazır olduqda və həmin 
məhsul haqqında detalı, məlumat, teleqraf və ya teletekst vasitəsilə aldıqdan sonra ödəniĢi həyata 
keçirir. Əgər alıcı ödəniĢi həyata keçirmirsə, onda satıcı zəmanətlidir, çünki məhsulu əldə etmək üçün 
bütün sənədlər hələ də onun əlindədir. Lakin bu halda, məhsulun reallaĢması problemi meydana çıxır. 
Bu hesablaĢma növündə mövcud olan riskləri nəzərə alsaq görərik ki, o, adətən möhkəm əlaqəsi olan 
Ģirkətlər arasında istifadə olunur. 

Beynəlxalq hesablaĢmalarda açıq hesab üzrə hesablaĢmalardan da istifadə olunur. Bu hesablaĢma 
növündə idxalçı məhsulları aldıqdan sonra ixra-catçının hesabına dövri olaraq vəsait köĢürür. Hesa-

blaĢmaların sonunda isə bütün hesablar üzləĢdirilir və qalıq borclar aradan qaldırılır. Bu hesablaĢma 
növü yenə də idxalçı üçün əlveriĢlidir, çünki ixracatçı vaxtında vəsaitlərin almaması riskini yaĢayır. 
Buna görə, bir sıra hallarda bankda kredit əldə olunur. Məhz buna görə açıq hesab üzrə hesablaĢmalar 
bir-birinə yaxın və etibar edən təsərrüfat subyektləri tərəfindən istifadə edilir (6, s. 520-528). 

Beynəlxalq iqtisadi, o cümlədən ticarət əməliyyatlarında ve sellər, çe lər, ban  artları ilə hesa-

blaĢmalar barat və adi ve sellər tətbiq edildiyi beynəl alq hesablaĢmalardır. Ve selin ödəniĢinə görə 
məsuliyyəti ödəniĢinə razılıq vermiĢ a septantın (id alçı və ya ban ) üzərinə düĢür. Ve sel haqqında 
qanun (1930-cu ildən) ve sellərin buraxılma f rmasını, re vizitlərini, Ģərtlərini və ödəniĢini tənzim-

ləyir (4, s. 115). Veksel ciddi müəyyənləĢdirilmiĢ qanuni formada borc öhdəçiliyi-dir və onun sa-

hibinə vaxtı çatdıqda borcludan vekseldə qeyd olunmuĢ pul məbləğini tələb etmək hüququ verir. 
Vekselin sadə və köçürmə formaları fərqləndirilir. Sadə veksel (solo veksel) məktub formasında 
sənəddir və veksel təqdim ödəniĢ sadə və Ģərtsiz öhdəliyidir ki, vəsait alanın əmri ilə 
müəyyənləĢdirilmiĢ pulu məbləğində, tələb olunan müddətdə və yerdə ödəyir. Sadə vekseli ödəyici 
özü yazır. Beynəlxalq hesablaĢmalarda ixracçının idxalçıya təqdim etdiyi köçürmə vekseli (tratt) 
məktub sənədidir. Bu veksel verənin (kreditorun) veksel üzərində göstərilmiĢ pul məbləği üçüncü 
Ģəxsə ödənilməsi üçün sözsüz əmrdir (5, s. 88). Veksel özündə aĢağıdakı lazımi göstəriciləri əks 
etdirməlidir: 

 vekseldə ilk növbədə «veksel» sözü yazılmalı və vekselin yazıldığı dildə olmalıdır; 
 vekselin tərtib edildiyi müddət və yer; 
 müəyyənləĢdirilmiĢ pul məbləğinin ödənilməsi üçün vəd; 
 pul məbləğinin rəqəm və yazı ilə göstərilməsi (düzəliĢə yol verilmir); 
 ödəmənin müddəti; 
 ödəmənin yeri; 
 ödəmənin kimə və hansı Ģəxsin əmri ilə aparıldığı göstərilməli; 
 veksel təqdim edənin imzası qələmlə yazılmalıdır (5, s. 89). 

 Çek müəyyən edilmiĢ formada istifadə edilən qiymətli kağızların geniĢ yayılmıĢ formasıdır. Bu 
bankın müĢtərisinin onun cari hesabından müəyyən məbləğin onu təqdim edən Ģəxsə və ya çekdə 
göstərilən digər bir Ģəxsə ödənilməsinin qəti əmridir. Pul çeki bankdan nağd pul alan təĢkilat, 

müəssisə, idarə, firma və Ģirkətlər tərəfindən yazılaraq doldurulur və banka təqdim olunur. Çek ciddi 
uçot sənədi olduğundan, ona irəli sürülən tələblər də çox ciddidir.  

Nağdsız hesablaĢmalarda hazırda plastik kartlarla hesablaĢmalar növündən də istifadə edilir. 

Plastik kart elektron hesablaĢmaları həyata keçirmək üçün istifadə edilən texniki vasitədir. Bu 

ümumiləĢdirici vasitə olaraq bir-birindən təyinatına, texniki imkanlarına istehsalçılarına görə 
fərqlənən bütün növ plastik kartları əhatə edir. HesablaĢmaların həyata keçirilməsi üçün istifadə 
olunan bütün plastik kartlar Ģəxsi və korporativ kartlara yerə ayrılır. Bank kredit kartları plastik 
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kartların bir növüdür. Bu kartlar 18 yaĢına çatmıĢ vətəndaĢlara verilir. Kartların bir üzü müĢtərinin 

adını, onun bank hesabının nömrəsini, ödəmə qabiliyyətini, bank Ģöbəsinin Ģifrini, bankın adını, 
ödəmələrin elektron sistemi simvolunu, ondan istifadənin müddətini, digər üzü isə onun sahibin 

imzasını əks etdirir (10, s. 80-81). 

 Beynəl alq hesablaĢmalar Ele tr n Hesablama Mər əzlərinin, ban ların mpüterlərinin 

yaddaĢına distansiya rabitə analları ilə ötürülən qeydlər f rmasında ele tr n siqnalların öməyi ilə 
həyata eçirilir. Beynəl alq ban  hesablaĢmaları üzrə məlumatlar SWĠFT üzrə ötürülür. (4, s. 116).  
1974-cü ildə Brüsseldə 7 bank tərəfindən standardlaĢdırılmıĢ kod sisteminə malik 

olan  SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) -in əsası qoyuldu. O, 
maliyyə təĢkilatlarına dünya miqyasında maliyyə əməliyyatları barədə düzgün və etibarlı məlumat 

ötürülməsi üçün Ģərait yaradır. SWIFT sadəcə mesajlaĢma sistemidir. Belə ki, o hərhansı pul və ya 

depozit ehtiyatları saxlamır, yalnız ödəmə barədə mesajı göndərir və qeydə alır. Hər gün 10000-ə 
yaxın SWIFT üzvü bir birinə təqribən 24 milyon mesaj göndərir. Yaradılmasından 3 il müddət 
keçdikdən sonra SWIFT-in artıq 5 ölkədə 230 bankdan çox üzvü var idi. Fedwire, Ripple, CHĠPS və s. 

kimi baĢqa mesajlaĢma xidmətləri olsa da, SWIFT hələ də bazarda öz dominant mövqeyini qoruyur. 
SWIFT standartlaĢdırmıĢ kod sistemidir. Bu sistem BIC (Bank Identifier Code-Bankın 
EyniləĢdirilməsi Kodu) kodu vasitəsilə bütün bankları tanıyır. SWIFT bankları müəyyən edən 8 və ya 

11 xanalı, bütün dünyada standart olan koddan ibarətdir. Kodun ilk 4 iĢarəsi bankı, sonrakı 2-si ölkəni 

və son 2-si isə yerli kodu bildirir. Əgər kod 11 xanalıdırsa saydıqlarımızdan sonra gələn 3 iĢarə 
bankın Ģöbəsini bildirir. SWIFT ilə iĢ istifadəçilərə bir sıra üstünlüklər verir: 

   1. Məlumatların ötürülməsinin təhlükəsizliyi və məxfilik; 
   2. Əməliyyatlara sərf edilən xərclərin azaldılması; 
   3. Dünyanın istənilən nöqtəsinə məlumatın tez bir zamanda çatdırılması; 
   4. Bütün ödəniĢ sənədlərinin sistemə standartlaĢdırılmıĢ eyni formada daxil olması (11). 
Beynəlxalq hesablaĢmalar sferasında dövlətin müdaxiləsi dövrü olaraq istifadə olunan valyuta 

lirinqlərində təzahür edilir (5, s. 89).  Valyuta lirinqi hö umətlərarası müqavilələr əsasında 
beynəl alq tələb və öhdəli lərin zəruri qarĢılıqlı hesablaĢma f rmasıdır. Da ili ban lararası 
lirinqdən fərqli laraq valyuta lirinqi üzrə qarĢılıqlı hesablaĢma önüllü deyil, hö umətlərarası 
razılaĢma mövcud lduqda, məcburi qaydada həyata eçirilir. lirinqin sayəsində id alçının və 
i racatçının beynəl alq hesablaĢmaları qarĢılıqlı tələb və öhdəliyin s n hesablaĢmasını aparan lirinq 
ban ları ilə milli valyutada həyata eçirilir. Ġ racatçılar arici deyil milli valyutanı əldə edirlər. 
Ġd alçılar lirinq ban ına milli valyutanı da il edirlər (4, s. 116). Ölkənin valyuta-iqtisadi 
vəziyyətindən asılı olaraq, valyuta klirinqləri müxtəlif məqsədli ola bilər. Həmin məqsədlərə aĢağı-
dakılar aiddir:  

 qızıl-valyuta ehtiyatları sərf etmədən tədiyyə balansının tarazlaĢdırılması; 
 aktiv tədiyyə balansına malik kontragentdən güzəĢtli kreditin alınması; 
 digər ölkənin ayrı-seçkilik hərəkətinə (diskriminasiya) cavab; 
 aktiv tədiyyə balansına malik ölkə tərəfindən passiv tədiyyə balansına malik ölkənin 

maliyyələĢdirilməsi (5, s. 89-90). 
Azərbaycan inkiĢaf etməkdə olan dövlətlər qrupuna daxil olduğundan onun dünyada xammal 

ixrac edən ölkə kimi tanınmasına təbii baxmaq lazımdır. Çünki dünya təcrübəsində bu cür dövlətlərin 
qısa müddətdə dünya bazarına hazır sənaye məhsulları ixrac etməsi qeyri-mümkündür (3, s. 492). 
Azərbaycanın sağlam milli iqtisadiyyatı formalaĢaraq inkiĢaf etdikcə xarici ticarətin strukturu da milli 
mənafeyə uyğun optimal həddə çatacaqdır (3, s. 487). Milli iqtisadiyyatın hazırki strukturu 
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respublikanın xarici ticarət əlaqələrində onun xammal yönümlülüyünü təsdiq edir (3, s. 491).  
 Bazar iqtisadiyyatına keçən müasir Azərbaycan Respublikasında xarici iqtisadi fəaliyyət 

sferası beynəlxalq əmək bölgüsünün üstünlükləri hesabına istehsalın effektivliyinin artırılmasını ilk 
növbədə ölkənin dünya təsərrüfatına tənzimlənən və səmərəli qoĢulması ilə təmin etməlidir (2, s. 
253). Bütün milli iqtisadiyyat miqyasında xarici ticarət əməliyyatları ölkənin maliyyə sabitliyi üçün 
vacib element kimi çıxıĢ edir. Bu əməliyyatlardan daxilolmalar (gömrük yığımları, ƏDV, aksizlər, 
qeyri-vergi daxilolmaları və s.) dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin tərkibində mühüm payı (təxminən 
20-25% civarında) formalaĢdırır (2, s. 254). 

Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin daha da liberallaĢdırılması haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fərmanında xarici ticarətdə hesablaĢma qaydaları aĢağıdakı kimi 
göstərilmiĢdir: 

1. Ġxracda hesablaĢmalar aĢağıdakı qaydalara əsasən həyata keçirilməlidir: 
1.1. Hüquqi və fiziki Ģəxslər tərəfindən malların (iĢlərin, xidmətlərin) konsiqnasiya yolu ilə ixracı 

gömrük orqanlarında bəyan edilməklə aparılır. Konsiqnasiya yolu ilə ixrac əməliyyatları xarici 
Ģəxslərlə bağlanmıĢ müqaviləyə əsasən ixrac olunmuĢ malların (iĢlərin, xidmətlərin) müqabilində 
vəsaitlərin müəyyən edilmiĢ müddət ərzində ixracatçıya ödənilməsini nəzərdə tutur.  

1.2. Hüquqi və fiziki Ģəxslər konsiqnasiya yolu ilə ixrac etdikləri malların (iĢlərin, xidmətlərin) 
müqabilində vəsaitlərin onların bəyan olunduğu gündən 180 (yüz səksən) gün ərzində Azərbaycan 
Respublikasındakı müvəkkil bankda olan hesablarına köçürülməsini təmin etməlidirlər. 

1.3. Ġxrac olunan malların (iĢlərin, xidmətlərin) müqabilində əldə olunmuĢ vəsaitin Azərbaycan 
Respublikasına köçürülməsinə və gətirilməsinə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (bundan sonra – Palata) və Dövlət Gömrük Komitəsi nəzarət 
edir. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi bütün ixracatçılar 
tərəfindən gömrük bəyannamələri və ixrac müqavilələri də daxil olmaqla, ixrac olunan mallar barədə 
aidiyyəti məlumatların elektron gömrük xidməti vasitəsilə Palataya ötürülməsini təmin edir. 

1.4. Müvəkkil banklar Ģəxslərin aidiyyəti hesablarına ixrac müqavilələri üzrə xarici valyutanın 
daxil olması barədə məlumatı Palata tərəfindən müəyyən edilmiĢ formada və qaydada vəsait daxil 
olduğu gündən 3 (üç) iĢ günü ərzində Palataya ötürürlər. 

1.5. Palata müvəkkil banklardan daxil olmuĢ məlumatlar və elektron gömrük xidmətindən əldə 
olunmuĢ məlumatlar əsasında ixrac olunan malların müqabilində vəsaitlərin müəyyən olunmuĢ 
müddətdə ixracatçının müvəkkil bankdakı hesabına köçürülmədiyini müəyyən etdiyi halda ixracatçı 
barədə qanunvericiliklə müəyyən edilmiĢ nəzarət və digər tədbirlərin görülməsi məqsədilə 2 (iki) iĢ 
günü müddətində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinə məlumat verir. 

1.6. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi və Palata idxal-ixrac əməliyyatları 
üzrə bu Qaydalarda nəzərdə tutulmuĢ vəzifələrin yerinə yetirilməsində əməkdaĢlıq edirlər. 

2. Ġdxalda hesablaĢmalar aĢağıdakı qaydalara əsasən həyata keçirilməlidir: 
2.1. Bütün Ģəxslər tərəfindən xarici ölkələrdən mal alınmasına və xidmət göstərilməsi ilə bağlı 

olan hesablaĢmalar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq aparılır. Hesa-

blaĢmalara nəzarət müvəkkil banklar tərəfindən həyata keçirilir (1). 
      2016-cı ildə Azərbaycanın ticarət dövriyyəsi 21650,8 mln. ABġ dolları, idxalı 8532,4 mln. 

ABġ dolları, ixracı 13118,4 mln. ABġ dolları, saldo isə 4586 mln. ABġ dollar olmuĢdur. 2016-cı ildə 
milli valyuta ilə idxal hesablaĢmaları 1180,8 min ABġ dolları, sərbəst dönərli valyuta (SDV) ilə idxal 
hesablaĢmaları 6049919,3 min ABġ dolları, milli valyuta üzrə idxal  hesablaĢmaları 461790,1 min 
ABġ dolları həcmində olmuĢdur. 2015-ci ildə valyuta klirinqi üzrə idxal hesablaĢmaları 606,3 min 
ABġ dolları təĢkil etmiĢdir. 2016-cı ildə milli valyuta ilə ixrac hesablaĢmaları 26383,1 min ABġ dol-
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ları, sərbəst dönərli valyuta (SDV) ilə ixrac hesablaĢmaları 8575073,6 min ABġ dolları, milli valyuta 
üzrə ixrac  hesablaĢmaları 39278,4 min ABġ dolları, valyuta klirinqi üzrə ixrac hesablaĢmaları 21,2 
min ABġ dolları təĢkil etmiĢdir (9). 
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 QLOBAL MALĠYYƏ-ĠQTĠSADĠ BÖHRANIN DÜNYA  
ÖLKƏLƏRĠNƏ TƏSĠRĠ 

 

Məqalədə maliyyə-iqtisadi böhran anlayışı, onun meydana gəlmə səbəbləri, valyuta-kredit və 
maliyyə münasibətləri, valyuta sahəsində ziddiyətlərin kəskinləşməsi, valyuta böhranlarının səbəbləri 
habelə, devalvasiya məsələləri üzrə araşdırmalar öz əksini tapmışdır. Böhran növləri – valyuta, bank, 

borc və fond böhranları ədəbiyyat icmalına əsasən təhlil olunmuşdur. Habelə ABŞ, Avropa ölkələri 
və postsovet məkanında maliyyə-iqtisadi böhranın yaranma səbəbləri və xronoloji baxımdan onların 
ölkə iqtisadiyyatına təsiri öyrənilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının dövlət qrumlarının apardığı məqsədyönlü siyasət nəticəsində dünya 
maliyyə böhranının ölkəyə təsiri minimuma endirilmişdir. 

Açar sözlər: iqtisadi böhran, maliyyə böhranı, valyuta böhranı, bank böhranı, iflas, valyuta 
məzənnəsi, devalvasiya, inflyasiya, işsizlik. 
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THE IMPACT OF THE GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC  

CRISIS ON THE WORLD'S COUNTRIES 

 

The article deals with the concept of  financial and economic crisis, its formation, currency and 

credit and financial relations, aggravation of the currency sector, causes of currency crises, and de-

valuation issues. Crisis types - currency, bank, debt and stock crisis analyzed based on literature re-
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view. The reasons for the emergence of a financial and economic crisis in the US, European coun-

tries and post-soviet region and their impact on the country's economy were studied chronologically.  

The impact of the global financial crisis on the country has been minimized as a result of the 

purposeful policy pursued by the state bodies of the Republic of Azerbaijan.  

Keywords: economic crisis, financial crisis, currency crisis, bank crisis, bankruptcy, exchange 

rate, devaluation, inflation, unemployment. 

 

Qlobal maliyyə-iqtisadi böhran hazırda bəzi region və ölkələrdə davam etməkdədir. Təbiidir ki, 
belə bir Ģəraitdə bunun səbəb və nəticələrini elmi cəhətdən araĢdırmaq çox mühüm zəruriyyət kəsb 
edir (1, s. 6). Maliyyə böhranı iqtisadiyyatın ümumi krizisi zamanı yaranan geniĢ spektrə malik 
iqtisadi böhranın bir parçasıdır (2, s. 20). Ġqtisadi böhran bir ölkədə siyasi və ya iqtisadi səbəblərdən 
meydana gələn və ölkənin ümumi iqtisadi quruluĢunu sarsıdan proseslərdir. Ġqtisadi böhranın baĢlıca 
göstəricisi iqtisadiyyatda yüksəliĢ hərəkətlərinin yerini qəfildən enmə hərəkətlərinin almasıdır. Bu 
zaman qiymətlər düĢür, istehsal və gəlir azalır, birjalar çökür, iĢsizlik səviyyəsi və iflaslar artır (13). 
Ġqtisadi böhranın səbəbləri kimi təkrar istehsal prosesində, yəni istehsal, bölgü, mübadilə və istehlak 

sahəsində yaranan ziddiyyətlər çıxıĢ edirlər. Ġqtisadi böhranın mahiyyəti istehsalın və istehlakın 
kəskin uyğunlaĢmamağı ilə ifadə olunur. Bu bütün iqtisadi sistemin normal fəaliyyətini pozur və 
ödəmə qabiliyyətli məcmu tələbat, ictimai kapitalın təkrar istifadəsi Ģəraitinin prosesinin pozulması 
baxımından malların təkrar istehsalında, firmaların kütləvi Ģəkildə iflasa uğramasında, iĢsizliyin art-
masında və digər sosial-iqtisadi sarsıntılarda öz əksini tapır (2, s. 17-18). Müasir ədəbiyyatlarda 

iqtisadi böhranın iki forması fərqləndirilir: real sektorun böhranı və maliyyə böhranı (8, s. 8). Ġqtisadi 
böhran adətən maliyyə böhranının yaranmasını Ģərtləndirir (3, s. 21). 

B.Ġnhengrinin və R.Portesin əsərində maliyyə böhranının tərifi belə verilmiĢdir: ―Maliyyə böhranı 
- adətən aktivlərin qiymətinin aĢağı düĢməsi və debitorların və vasitəçilərin ödəmə qabiliyyətinin ol-

maması ilə müĢayiət olunan və bütün maliyyə sisteminin iĢinə aid olub, bazarları iqtisadiyyatda 
kapitalların təkrar bölüĢdürülməsi üzrə imkanlardan məhrum edən maliyyə bazarlarının fəaliyyətinin 

pozulmasıdır‖ (2, s. 28). Maliyyə bazarlarında sistemli böhran böyük valyuta, faiz Ģokları və 
ümumiqtisadi durğunluq nəticəsində meydana gəlir. Maliyyə və real sektorda yaĢanan çətinliklər, 
ödəniĢlərin vaxtında edilməməsi, borc keyfiyyətinin düĢməsi, faiz və valyuta məzənnəsində 
yerdəyiĢmələr, səhm qiymətlərində enmələr ilə meydana gəlir (2, s. 26).  

Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində maliyyə böhranlarının baĢ verməsi qanunauyğun haldır və ona xas 
olan immanent disproporsiyalar və ziddiyyətlərlə xaraterizə olunur (3, s. 3). Böhran bəĢəriyyətin 
əhəmiyyətli hissəsinin qarĢısında iqtisadi təĢkilatçılığın və davranıĢın hansı model üzrə hərəkət etmək 
kimi həqiqətən də qlobal olan bir sual qoymuĢdur (7, s. 7).  Maliyyə böhranına gətirən hadisələrin ar-

dıcıllığının standart modeli belədir: ilkin təkan iqtisadi buma keçən iqtisadi artımı doğurur, artan 
eyforiya dövrü baĢlanır ki, bundan da sonra aktivlərin qiymət artımında fasilə gəlir. Daha sonra 
vəziyyət pisləĢməyə doğru gedir, aktivlərin qiymətləri enməyə baĢlayır. Bu pattern mütəmadi olaraq 
təkrarlanır. Bunun ardınca yüksək ehtimalla çaxnaĢma və iflas ola bilər (6, 117). F. Miskin maliyyə 
böhranının aĢağıdakı səbəblərini qeyd etmiĢdir: 1. faiz dərəcələrinin artımı; 2. fond bazarlarında 
qiymətlərin enməsi; 3. qiymətlərin ümumi səviyyəsinin gözlənilmədən enməsi; 4. qeyri-müəyyənliyin 
artması; 5. bank panikası. 

―Beynəlxalq iqtisadiyyat‖ adlı ədəbiyyatın məĢhur amerikan müəllifləri Tomas Puqel və Piter X. 
Lindert maliyyə böhranının yaranma səbəbinin beĢ amilini müəyyən etmiĢlər: həddindən artıq kredit 
və borc, xarici beynəlxalq Ģoklar, valyuta riski, daimi olmayan beynəlxalq qısamüddətli kreditlər, 
qlobal infeksiya (4, s. 145). Dünya maliyyə böhranının daha fundamental səbəbləri vardır ki, bunlar 
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da iqtisadi inkiĢafın milli xüsusiyyətləri ilə bağlı olan aĢağıdakılarla əlaqədardır: 
1. mikroiqtisadi amil kimi, qiymətli kağızların Ģirkətlər tərəfindən törəmə istiqrazların 

buraxılması, risklərin qiymətləndirilməməsi; investorlar arasında paylanılan ipoteka kreditinin 
Ģəffaflığının müəyyənləĢdirilməməsi; 

2. makroiqtisadi amil kimi, pul-kredit siyasətində, qiymətli kağızlar bazarında, yumĢaq 
və ya olduqca aĢağı faiz dərəcələri ilə bağlı iqtisadi fəaliyyətində, bankların pul bazası ilə 
kredit həcmləri arasındakı kəskin fərqin olması, müxtəlif aktivlərin rolunun 
qiymətləndirilməməsi; 

3. mezoiqtisadi amil kimi, dünya ölkələrində gedən maliyyə böhranının səbəblərini nəzəri 
almadan iqtisadi əlaqələrin qurulması, idxal-ixrac əməliyyatlarında yalnız baza prinsiplərinə 
üstünlüyün verilməsi, ölkələrin milli mənafeyi və təhlükəsizliyinin olaraq digər ölkələrlə 
iqtisadi əməkdaĢlıq səviyyəsindən asılılığı; 

4. institusional amil kimi isə risklərin tənzimləyici və reytinq daĢıyıcı amil kimi rolunun 
qiymətləndirilməməsi və s.  

Bu amillərin doğurduğu fəsadlar hər biri ayrı-ayrı olsa da, bütövlükdə pul-kredit sisteminə ciddi 
təsir göstərməklə, böhran riskini artırmaqla, iqtisadi resessiyaya və yaxud iqtisadi enmələrə imkan 
yaratmıĢdır ki, nəticə etibarilə, dünya təsərrüfat sisteminə daxil olan ölkələrin milli iqtisadi inkiĢafın-

da müəyyən tərəddüdlü meyillərin əmələ gəlməsinə səbəb olmuĢdur. Bəzi ölkələrin iqtisadiyyatı sırf 
böhranlı vəziyyətə, bəziləri iqtisadi resessiyaya, bəziləri kəskin iqtisadi enmələrə, digərləri isə 
durğunluq vəziyyətinə düsmüĢdür. Bu da, öz növbəsində, iqtisadi inkisafın tsiklik xarakter almasına 
səbəb olmaqla, iqtisadi dinamikanın zəifləməsinə gətirib çıxartmıĢdır (3, s. 5). 

Prof. Zahid Məmmədov hesab edir ki, maliyyə böhranının strukturu aĢağıdakı komponentlərdən 

ibarətdir: 

- valyuta böhranı milli valyutanın devalvasiyasına səbəb olur; 
- bank böhranı bir və ya bir neçə bankın müflisləĢməsi ölkədə ödəmə böhranını yaradır və onun 

fonunda da iqtisadiyyatda bankların müflisləĢmə epidemiyası yayılır; 
- borc böhranı daxili və ya xarici borc probleminin kəskinləĢməsi ilə əlaqədardır; 
- fond böhranı qiymətli kağızların, özəlliklə səhmlərin bazar dəyərinin sürətlə düĢməsi (2, s. 

29). 
 Valyuta böhranı mübadilə məzənnəsinə spekulyativ hücumlar zamanı xarici ehtiyatların xər-

clənməsinə və ya faiz dərəcələrinin kəskin qalxmasına səbəb olur. Valyuta böhranı valyuta sferasın-

dakı qarĢıdurmanın kəskin ağırlaĢmasıdır. O, valyuta məzənnələrinin kəskin tərəddüdlərində, kapital 
axınında, devalvasiya və revalvasiyada, beynəlxalq likvidliyin zəifləməsində, valyuta-kredit və 
maliyyə münasibətlərində qarĢıdurmanın kəskinləĢməsində özünü göstərir. BVF-nin 

müəyyənləĢməsinə görə valyuta böhranı mübadilə məzənnəsinə spekulyativ hücumlar zamanı deval-

vasiyaya yol açan və ya hökumətin valyutanı müdafiə məqsədi ilə kifayət qədər xarici ehtiyatların 
istifadəsi zamanı baĢ verir (4, s. 146-148). Valyuta böhranı bir ölkənin milli puluna etibarın itməsi, 
dolayısıyla spekulyasiya fondlarının həddən artıq sayda ölkəni tərk etməyə baĢlaması və mərkəzi 
bankın bütün tədbirlərinə baxmayaraq mövcud vəziyyətin belə davam etdirilməsinin imkansızlığı 
Ģəklində özünü göstərir. L.N.Krasavinanın qiymətləndirdiyi kimi dünya valyuta sisteminin böhranına 
valyuta məzənnələrinin kəskin dəyiĢmələri, kapitalların ―qaçıĢı‖, devalvasiya və revalvasiya, 
beynəlxalq valyuta satılma qabiliyyətinin pisləĢməsi, valyuta-kredit və maliyyə münasibətlərində zid-

diyyətlərin kəskinləĢməsi ilə ifadə olunan valyuta sahəsində ziddiyyətlərin sərt kəskinləĢməsi tərifi 
verilir. Valyuta böhranlarının səbəbləri bunlardır: 1. qısa və uzun müddətli dövri dəyiĢmələr, 2. milli 
valyutaların məzənnəsini pozan inflyasiya proseslərinin inkiĢafı, 3. bəzi ödəmə balanslarının xroniki 
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passivliyi, digərlərinin isə xroniki aktivliyi ilə ifadə olunan beynəlxalq hesablaĢmaların müvazinət-

sizliyi, 4. beynəlxalq valyuta-maliyyə münasibətləri hüquqlarını, onların dünya iqtisadiyyatında rolu-

na uyğun, təmin etməyən beynəlxalq sistemin təĢkili prinsiplərinin natamamlığı, 5. iqtisadiyyatdan 
kənar amillərin təsirinə məruz qalan beynəlxalq valyuta bazarlarının qeyri-sabitliyi, 6. beynəlxalq 
valyuta ehtiyatlarının həcmi ilə müqayisə edilən möhtəkar axınlarının yaranmasına səbəb olan 
istehsalın beynəlmiləlləĢməsi, 7. ölkələrin qeyri-bərabər inkiĢafının güclənməsi, 8. yüksək dərəcəli 
milli tənzimləmə ilə dövlətlərarası səviyyədə valyuta münasibətlərinin tənzimlənməsinin məhdud im-

kanları arasında ziddiyyət (3, s. 38-40). 

Bank böhranı. Ümumiyyətlə , hər bir ölkədə bank sisteminin böhrana salan fərqli səbəblərlə 
bərabər, bütün ölkədə keçərli ortaq səbəblər də var və beynəlxalq təcrübədə bank böhranının ən geniĢ 
yayılmıĢ izahına görə əgər aĢağıdakı dörd Ģərtdən biri mövcud olarsa bank sisteminin vəziyyəti 
böhranlı hesab oluna bilər: 1. Bankların aktivlərində iĢləməyən, yəni gəlir gətirməyən aktivlərin payı 
10 %-dən çoxdur; 2. Bankların xilasetmə əməliyyatına sərf olunan məsrəflər ÜDM-un 2 %-dən 
çoxdur; 3. Bank sektorunun problemləri bankların əhəmiyyətli hissəsinin (10 %-dən artıq) milli-
ləĢdirilməsinə gətirib çıxarıb; 4. əmanətçilər arasında saiyələr (panika) yaranıb və depozitlərin kütləvi 
surətdə geri götürülməsi baĢ verib və ya depozitlərin dondurulması, ya da ki, böhrana cavab olaraq 

hökumət tərəfindən depozitlərə ümumi zəmanətlərin tətbiq olunması kimi fövqəladə tədbirlər görülüb 
(4, s. 150-151). 

Borc böhranı. Elmi ədəbiyyatda borc böhranının birmənalı traktovkası yoxdur. Bu elə bir vəziy-

yətdir ki, bu zaman borclu tərəf kredit qrafikinə uyğun öz xarici borcunu ödəmək qabiliyyətində 
olmur. Bir çox ölkələr daxili investisiyalaĢdırma zamanı daxili resursların çatıĢmadığına görə xarici 
borclanmaya müraciət edir. Bu əsasən dövlət büdcəsinin maliyyələĢməsi, sosiali-qtisadi islahatlar, 

artıq mövcud borc öhdəlikləri zamanı meydana gələn problemdir. R.Ə.Xasbulatov hesab edir ki, borc 
böhranının kəskinləĢməsinin səbəblərinə aĢağıdakı amilləri aid etmək mümkündür: 1. Borclu ölkənin 
xarici borclanma sferasında düzgün seçilməmiĢ siyasəti, 2. Xarici konyukturanın kifayət qədər oyna-

ması və ən əsas beynəlxalq bazarlarda faiz dərəcələrinin kəskin artması. 3. Bazar risklərinin 
dəyərləndirilməsində buraxılan səhvlər və s. 

Fond böhranı. Fond bazarında böhranı qiymətli kagızların kursunun kəskin enməsi ilə müəyyən 
etmək mümkündür. Ən məhĢur fond böhranı 1929-1933-cü illərdə baĢ vermiĢdir. Fond böhranı 
maliyyə böhranının ayrılmaz hissəsidir, belə ki, xüsusən bazar iqtisadiyyatı Ģərtləri altında fond ba-

zarında baĢ verən proseslər bank sisteminin vəziyyətinə müstəsna dərəcədə güclü təsir göstərir. Bir 
halda ki, qiymətli kağızlar real və maliyə sektorlarının (ilk növbədə, bankların) aktivlərinin əsas 
hissəsini təĢkil edir, birjanın iflası, müvafiq olaraq, bankların ödəmə qabiliyyətini pisləĢdirir (4, s. 
147-148). 

Dünya iqtisadiyyatında müxtəlif ölkələr, ölkə qrupları və regionlar, eləcə də qlobal səviyyədə - 
XX əsrin 70-ci illərindən keçən dörd dekadada 350-ə yaxın maliyyə böhranı faktı qeydə alınmıĢdır. 
Maliyyə böhranları arasında rast gəlinmə tezliyinə görə ilk yeri valyuta böhranı tutur. 1970-2011-ci 

illər ərzində 218 valyuta böhranı epizodu müĢahidə olunmuĢdur ki, bunlardan 153-ü xalis valyuta 
böhranı, 57-si əkiz (28-i bank-valyuta, 29-u borc-valyuta böhranı), 8-i isə üçüz böhranlardır (12, s. 5). 
Əvvəl bütün iqtisadi sarsıntılar yalnız iqtisadiyyatdan kənar səbəblərin təsiri, ilk növbədə 
müharibələr, epidemiyalar, təbii fəlakətlər və s. ilə, sonralar isə kənd təsərrüfatı məhsullarının tam 
istehsal edilməməsi ilə bağlı olmuĢlar. XIX əsrin ortalarından etibarən böhranların əsas səbəbi sənaye 

istehsalı ilə ödəmə qabiliyyəti tələbi arasında tarazlığın pozulması olmuĢdur, yəni klassik iqtisadi 

dövr sənaye inqilabı ilə eyni vaxtda meydana çıxmıĢdır. Beləliklə, qlobal böhranlar XIX əsrdə 
baĢlanmıĢ və orta hesabla hər 8-10 ildən bir təkrarlanırdılar: 1825, 1837, 1847, 1857, 1868-1869, 
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1873, 1882-1883, 1890-1892, 1900-1902, 1907 və s. illərdə, ayrı-ayrı iqtisadi dövrlər müddəti və in-

tensivliyinə görə bir-birindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqləndiyinə baxmayaraq onların hamısı eyni 
azalma, depressiya, canlanma və yüksəliĢ fazalarına malik idilər. Ġlk qlobal böhran 1825-ci ildə 
Ġngiltərədə baĢ vermiĢ, növbəti böhran 1836-cı ildə Böyük Britaniya və ABġ-da baĢ vermiĢdir. 1847-

ci il böhranı bütün Avropa, ġimali və Cənubi Amerika ölkələrini, 1873 -1878-ci illərin böhranı isə 
Avropa ölkələrinin çoxunu və ABġ əhatə etmiĢ və özünün uzun müddətli olması ilə əvvəlkiləri 
arxada qoymuĢdur. 1825-ci ilin dünya iqtisadi böhranına kapitalın Böyük Britaniyadan Latın Ameri-
kanın müstəqil ölkələrinə kütləvi axını və London birjasında ehtikar əməliyyatlarının həcmlərinin 

artması səbəb olmuĢdur. Bu ölkənin qızıl ehtiyatlarının kəskin azalmasına və ticarət balansının po-

zulmasına, bu da öz növbəsində kütləvi müflisliyə və sonrakı iqtisadi resepsiyaya gətirib çıxarmıĢdır. 
Ġnvestisiyaların və ixracatın azalması Latın Amerika ölkələrinin büdcə gəlirlərini azaltmıĢ və bütün 
regionda dövlət borcları üzrə defoltlar doğurmuĢdur. 1857-ci ilin böhranı eyni zamanda ABġ, Al-

maniyanın, Ġngiltərənin və Fransanın iqtisadiyyatına toxunmuĢdur. Həmin böhrana dəmir yolu 

Ģirkətlərinin kütləvi müflisliyi və səhmlər bazarının dağılması səbəb olmuĢ, bu da dünya bank sistem-

inin iflasa uğramasına və istehsalın kəskin aĢağı düĢməsinə gətirib çıxartmıĢdır. Latın Amerika ölk-

ələrində kreditlərə artmıĢ tələblər, Almaniya və Avstriyanın daĢınmaz əmlak bazarında ehtikar 
yüksəliĢ ilə nəticələnən beĢ il 1873 -1878-ci il ərzində dünya maliyyə böhranı davam etmiĢdir. 1893-

cü il ABġ təlaĢını gümüĢ bazarında azad qiymət qoyulmaya yol verən ġermanın GümüĢ Paktı qəbul 

etməsi ilə əlaqələndirirlər. Ġnvestorlar bu paktın qəbul edilməsindən sonra ABġ-ın ―qızıl standartdan‖ 
uzaqlaĢdığını gözləyərək kapitalı ölkədən çıxartmağa baĢladılar. Pul təklifinin azalması və fond ba-

zarının kollapsı hesablama-ödəniĢ sistemində, bankların fəaliyyətində pozulmalara gətirib çıx-

armıĢdır. 1907-ci il böhranı daha əvvəlki böhranlardan çox əlamətlərə malik olmuĢ, lakin miqyas və 
nəticələri ilə əvvəlkilərdən olduqca güclü idi. Onu 1906-cı ildə öz qızıl ehtiyatlarını artırmaq üçün 
uçot dərəcəsini 3,5% - dən 6 %-ə qaldıran Ġngiltərənin bankı təhrik etmiĢdir. Bu hadisə ABġ-dan 

kapitalların axınına səbəb olmuĢ, nəticədə isə iĢ fəaliyyətinin aĢağı salınması və bu ölkənin kom-

mersiya banklarının ləğv edilməsi baĢlanmıĢdır. Pul kütləsinin həcminin kəskin azalması milli 
ödəniĢ-hesablaĢma sisteminin pozulmasına və uzun davam edən iqtisadi resessiyaya gətirib çıx-

armıĢdır. ABġ və Ġngiltərədən böhran Fransa, Ġtaliya və baĢqa ölkələrə yayılmıĢdır. 1914-cü ildə Bi-

rinci Dünya Müharibəsinin baĢlamasına səbəb olan beynəlxalq maliyyə böhranı baĢ vermiĢdir. Səbəb 

- ABġ, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya hökumətlərinin hərbi əməliyyatları maliyyələĢdirmək 

üçün xarici emitentlərin kağızlarının ümumi satılıb qurtarılması olmuĢdur. Bu böhran baĢqalarından 
fərqli olaraq, müharibə edən tərəflər, bunun nəticədə həm mal, həm də pul bazarlarında iflasa səbəb 

olduğu, xarici aktivləri ləğv etməyə baĢladıqdan sonra bir neçə ölkədə praktiki olaraq eyni vaxtda 

baĢlamıĢdır. Müharibələr arasında olan dövrdə ümumi təkrar istehsal sahəsində üç əsas böhran – 1920 

- 1921-ci illər; 1929 - 1933-cü illər; 1937 -1938-ci illərdə baĢ vermiĢdir. Bununla 20 - 30-cu illərdə 
iqtisadi yüksəlmə mərhələlərində çox ölkələrdə əvvəllər müĢahidə edilməyən və mülkə aid olaraq 

xroniki xüsusiyyət əldə etmiĢ iĢsizlik və inflyasiya qorunub saxlanılırdı. Dünyada 1900-1903, 1907, 

1920-ci illərdə iqtisadi böhranlar yaĢanmıĢdır, lakin onların heç biri 1929-1933 illərdə baĢ vermiĢ və 
bütün kapitalizm dünyasını, iqtisadiyyatın bütün sahələrini əhatə etmiĢ dünya böhranı ilə müqayisə 
edilə bilməzlər. Bu böhran zamanı kapitalist ölkələrinin sənaye istehsalının məcmu həcmi 46%, polad 

əridilməsi - 62%, kömür hasilatı -31 %, gəmiqayırma istehsalı - 83%, xarici ticarət dövriyyəsi - 67% 

azalmıĢ, iĢsizlərin sayı 26 mln nəfərə çatmıĢ yaxud istehsalatda iĢləyənlərin 25% təĢkil etmiĢdir, 

əhalinin real gəlirləri orta hesabla 58% azalmıĢdır. Böhran, çox saylı müflislik halları ilə müĢayiət 
olundu – və sadəcə, ABġ-da 109 min firma dağılmıĢdır. 1929 - 1933-cü illərdə - Böyük Depressiya 
(tənəzzül) zəmanəsi, daha çox ABġ zərər vuran müasir tarixdə ən iri dünya maliyyə böhranı dö-
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vrüdür. O, Nyu-Yorkda fond birjasında iflasdan baĢlamıĢ və bank sistemini, sənayeni və kənd 

təsərrüfatını əhatə etmiĢdir. Öz xüsusiyyətinə görə bu təkrar istehsalın dövri böhranı idi, bu zaman 
əhalinin aĢağı alıcılıq qabiliyyəti nəticəsində malın istehsal kütləsi tələb olunmamıĢ və satılmamıĢdır. 
Nəticədə ictimai təkrar istehsal prosesi pozulmuĢ, çox saylı ticarət və sənaye müəssisələri, nəqliyyat 

Ģirkətləri, banklar dağılmıĢdır. 1932-ci ildə ABġ-da sənaye istehsalı, ümumən 46%, məhsulun ayrı-
ayrı növləri üzrə isə olduqca daha çox azalmıĢdır, məsələn, çuğun - 79%, polad -76; avtomobil -80%. 

Fəaliyyətdə olan 279 domna Peçindən yalnız 44 qalmıĢdır. Böhran iflasın kütləvi dalğasına səbəb 

olmuĢdur. 1929-1933 illərdə 135 min illik sənaye maliyyə firmaları; 5760 bank iflasa uğramıĢdır. 
Yalnız 1932-ci ildə korporasiyaların itkisi 3,2 mlrd dollar təĢkil etmiĢdir. Xarici ticarət dövriyyəsi 3,1 

dəfə azalmıĢdır. Ölkə 1911-ci il səviyyəsinə düĢmüĢdür. Post-böhran depressiyası uzun müddətli 
olmuĢdur. Müəyyən canlanmadan sonra 1937-ci ildə əvvəlcədən yüksəlmə fazasının olmaması ilə xa-

rakterizə edilən yeni böhran baĢ vermiĢdir. Yeni böhran əvvəlkindən zəif olsa da, olduqca kəskin 

keçirdi. Kapitalist dünyada sənaye istehsalının ümumi həcmi 11%, ABġ-da isə 21% ixtisara salınmıĢ, 
avtomobillərin buraxılması 40% azalmıĢdır. Bu böhranın inkiĢafı və ağırlaĢması 1939 - 1945-ci 

illərdə Ġkinci Dünya Müharibəsi ilə dayandırılmıĢdır. Ġkinci Dünya Müharibəsindən sonra 1948 - 

1949-cu illərdə ABġ və Kanadanı əhatə edən yerli iqtisadi böhran baĢlanmıĢdır. ABġ-da sənaye 

məhsullarının həcmi 18,2 %, Kanada da - 12% enmiĢ; inkiĢaf etmiĢ kapitalist ölkələrin ümumi həcmi 

6% azalmıĢdır. Kapitalist ölkələrdə növbəti iqtisadi böhran 1957 - 1958-ci illərdə ABġ, Yaponiya, 

Fransa, Kanada, Böyük Britaniya, Belçika, Ġsveç, Niderlandı, Finlandiya və digər ölkələrdə 
yaranmıĢdır. Lakin müharibədən sonrakı dövrdə ən iri iqtisadi böhran bütün kapitalist ölkələri əhatə 
etmiĢ və yüksək inflyasiya səviyyəsi ilə fərqlənən 1974-1975 illərdə olmuĢdur. Bu böhranın səciyyəvi 

xüsusiyyəti onun istehsalın əsas sahələrini – energetikanı, kənd təsərrüfatı daxil olmaqla xammal sa-

hələrini, həmçinin valyuta sistemini əhatə etmiĢ dərin struktur böhranları ilə kəsiĢməsi olmuĢdur. 

Müharibədən sonra ilk dünya iqtisadi böhran 1957-ci ilin sonunda baĢlamıĢ və 1958-ci ilin 

ortalarınadək davam etmiĢdir. O, ABġ, Böyük Britaniya, Kanada, Belçika, Niderland və digər bəzi 

kapitalist ölkələri əhatə etmiĢdir. ĠnkiĢaf etmiĢ kapitalist ölkələrdə sənaye məhsulunun istehsalı 4% 
kimi aĢağı düĢmüĢdür, iĢsizlər ordusu demək olar ki, 10 mln nəfərə çatmıĢdır. 1973-cü ilin sonunda 

ABġ-da baĢlanmıĢ iqtisadi böhran, ölkələrin əhatə edilməsi , müddəti, dərinliyi və dağıdıcı gücü 

baxımından 1957 - 1958-ci il dünya iqtisadi böhranını olduqca ötüb keçmiĢ və bir sıra xüsusiy-

yətlərinə görə 1929 -1933-cü il böhranına yaxınlaĢmıĢdır. Böhran dövründə sənaye istehsalı ABġ-da 

13%, Yaponiyada -20; AFR -22; Böyük Britaniyada -10; Fransada - 13; Ġtaliyada 14% azalmıĢdır. 
Səhmlərin kursu yalnız bir ilə (1973-cü ilin dekabr ayından 1974-cü ilin dekabr ayına kimi) ABġ-da 

33%, Yaponiyada -17; AFR - 10; Böyük Britaniyada -56; Fransada -33; Ġtaliyada -28% aĢağı 
düĢmüĢdür. 1973-cü illə müqayisədə 1974-cü ildə müflisliyin sayı ABġ-da 6%, Yaponiyada - 42; 

AFR - 40; Böyük Britaniyada -47%, Fransada - 27% artmıĢdır. 1975-ci ilin ortalarına inkiĢaf etmiĢ 
kapitalist ölkələrdə  iĢsizlərin sayı 15 mln. nəfərə çatmıĢdır. Bundan baĢqa, 10 mln. çox yarımçıq iĢ 
həftəsinə köçürülmüĢ və ya müvəqqəti olaraq müəssisələrdən kənarlaĢdırılmıĢdır. Hər tərəfdə əhalinin 

real gəlirlərinin aĢağı düĢməsi müĢahidə edilmiĢdir. 1973-cü ildə OPEK təĢkilatına üzv olan ölkələrin 

neftin hasilat həcminin azaldılması haqqında qərarı ilə baĢlamıĢ ilk energetika böhranı baĢ vermiĢdir. 

Beləliklə, dünya bazarında neftin qiymətini qaldırmaq təĢəbbüsü göstərilmiĢdir. 1973-cü ilin 16 ok-

tyabrında neftin bir barelinin qiyməti 67% (3 dən 5 dollara) kimi yüksəlmiĢdir. 1974-cü ildə neftin 

qiyməti 12 dollara çatmıĢdır. 1994 – 1995 - ci illərdə Meksika böhranı baĢ vermiĢdir. O, müstəqil 

borc öhdəliklərinin böhranı kimi təsnif edilmiĢdir. 80-ci ilin sonunda Meksika hökuməti ölkəyə inves-

tisiyalar cəlb etməyə baĢlamıĢdır. Xüsusən, hökumət fond birjasını açmıĢ, Meksika dövlət Ģirkətlərin-

in əksəriyyətini meydana çıxartmıĢdır. 1989 - 1994-cü illərdə Meksikaya xarici kapital axını 
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güclənmiĢdir. Maliyyə disbalansının (qeyri-tarazlılığın) ilk əlamətlərində kapitalın xaricə kütləvi 

axını baĢlamıĢdır (1995-ci ildə ölkədən 10 mlrd. dollar köçürülmüĢdür), bu da bank sisteminin 
böhranına gətirib çıxartmıĢdır. 1997 - 1998-ci illərdə dünya maliyyə böhranı baĢlanmıĢdır. Onun 
baĢlanması ilə Asiya fond bazarının iri miqyaslı dağılmasına səbəb olmuĢdur. Onun səbəbləri arasın-

da regionun milli valyutalarının devalvasiyası və CġA ölkələrinin ödəniĢ balansının yüksək defisit 

səviyyəsi durur. Ġqtisadçılarının hesablamalarına görə, Asiya böhranı dünya ÜDM 2 trln. dollara kimi 
azaltmıĢdır. Məlum olduğu kimi, qlobal maliyyə böhranı (2007-2008) dünya maliyyə böhranı Ameri-
kanın daĢınmaz əmlak bazarında möhtəkirlikdən baĢlanmıĢdır. Bundan baĢqa, törəmə maliyyə 

alətlərinin yaranma səbəblərindən biri risklərdən qorunmaq olsa da, onların spekulyativ məqsədlə isti-

fadəsi sürətlə artdı. Ġpoteka―köpüyü‖ partlayaraq, bütün dünyada bank sektorundakı böhrana təkan 

vermiĢdir ki, bu da öz növbəsində, dünyanın bütün dövlətlərinin iqtisadiyyatında real sektorda 
resessiyaya səbəb olmuĢdur. Bütün bunlar maliyyə bazarlarında güvən amilinin itməsinə və panikanın 
yayılmasına gətirib çıxardı. Amerikanın bank sistemində baĢlayan böhran sürətlə dünyanın inkiĢaf 

etmiĢ və inkiĢaf etməkdə olan ölkələrinə yayıldı. Beləliklə, 2007 - 2008 –ci illərdə baĢlanan və in-

diyədək davam edən qlobal maliyyə böhranını 4 mərhələyə bölmək olar: 

1. Anglo-sakson maliyyə böhranı (2007 –ci ilin yaz ayından 2008-ci ilin mart ayınadək). 
Qlobal böhranının ilk mərkəzi ABġ ipoteka bazarında problemlərin yaranması ilə meydana 
çıxdı və ABġ-ın ən iri ipoteka Bankının ―Bear Stearns‖ qurtarılmasına yönəlik baĢlanan 
əməliyyat oldu. 

2. Hüdüd çəkmə və ya sərhəd çəkmə (decoupling, mart-avqust 2008-ci il). Böhran 
bütünlüklə iqtisadi cəhətdən inkiĢaf etmiĢ ölkələrə yayıldı, ancaq bununla yanaĢı ümid var 
olmaqda idi ki, böhran inkiĢaf etməkdə ölkələrə təsir etməyəcək və nəticədə onların dinamik 
iqtisadi inkiĢafı burulğan içində olan ölkələrin xilas edilməsində əsas katalizator olacaqdır. 

3. Kredit daralma əməliyyatı (deleveraging,sentyabr-noyabr 2008-ci il). Qlobal böhranın 
inkiĢaf etməkdə ölkələrə bulaĢması və inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə resessiyanın baĢlanması 
haqqında rəsmilərin etirafları. Dünyanın bir çox ölkələrində bank sisteminin kollaps 
təhlükəsinin baĢlanğıcı. 

4. Emissionla vurulmaq vəya doldurmaq (quantitative easing, noyabr 2008 –ci ilin so-
nundan indiyədək olan müddətə).  

Dünya ökələrinin əksər hökümətləti istehsalat kollapsına yol verməmək üçün monetar və fiksal 

xarakterli çox çeĢidli tədbirlər paketi hazırladı və məqsəd ilk növbədə, pul təklifini artırmaqla tələbi 

stumallaĢdırmaqdır. Son məlumatlara görə hazırki finans böhranı nəticəsində dünya üzrə bankların 
məcmu itkiləri 700 mlrd dollardan çox təĢkil edir, bunlardan yarıya qədəri Amerika banklarının 
payına düĢür. Banklar bu məbləğin təxminən 50%-ni artıq yeni kapitalın cəlb olunması hesabına 
kompensasiya edə biliblər. Lakin BMF-nun son hesablamalarına görə bankların itkilərinin məbləği 

iki dəfədən də çox-1,6 trln. dollaradək arta bilər. Beləliklə, Qlobal maliyyə böhranı (2008) və 
postkrizis ssenarisinin inkiĢafı ardıcılıqla aĢağıdakı kimi olmuĢdur: 1. ABġ ipoteka kreditləĢmə sis-

teminin çöküĢü; 2. kredit həcminin azaldılması və kredit xəttinin açılmasına ciddi nəzarət; 3. Fond 

indekslərinin aĢağı doğru meyli; 4. büdcə defisitlərinin artımı; 5. Real sektorda geriləmə; 6. iĢsizliyin 

güclənməsi; 7. istehlak xərclərinin azalması (2, s. 9-16).  

 ABġ iqtisadiyyatının ipoteka sektorunda investorların məsuliyyətsiz davranıĢı nəticəsində 
yaranmıĢ disbalans 2008-ci ildə böhran yaradaraq bütün dünya iqtisadiyyatına yol açdı. GeniĢ məna-

da yaĢanan qlobal maliyyə böhranı sekyuritizasiyanın – qiymətli kağızlar bazanın geniĢlənməsi, onun 
substandart ipoteka kreditlərini əhatəsinə alması hadisəsindən irəli gəlmiĢdir. Böhranı yaradan digər 
bir səbəb isə ABġ-da dollarının emissiyası ilə bağlıdır. Belə ki, dünya ÜDM-nin 20%-i yaradılan ölk-
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ədə istehsal olunan əmtəə və xidmətlər istehlak olunandan 2 dəfə az istehsal edilmiĢdir. Bu isə o 
deməkdir ki, son zamanlar ABġ dolları praktiki olaraq heç nə ilə təmin edilməmiĢdir. 2000-ci illərin 
əvvəlindən ABġ-ın FRS-nin yürütdüyü monetar siyasət bankların kredit verməsini stimullaĢdırdı. 
2003-2007-ci illərdə bank istehlak kreditləsməsinin orta illik artım templəri 5% səviyyəsində idi. 
2007-ci ilin III kvartalında istehlak kreditlərinin artımı 17,2% təĢkil etdi. Verilən ipoteka kreditlərinin 
həcmi 2000-ci ilin I kvartalındakı 238 mlrd. dollardan 2003-cü ilin III kvartalındakı 1199 mlrd. dol-

lara kimi artdı. ABġ iqtisadiyyatı resessiyaya daxil olduqda verilən bank kreditlərinin həcminin 
tədricən ixtisarı meyli yarandı. 2008-ci ilin III kvartalında əhaliyə verilən ipoteka kreditlərinin həcmi 
cəmi yalnız 415 mlrd. dollar təĢkil etdi. Ġstehlak kreditlərinin artım templəri xeyli azaldı. 2008-ci ilin 

noyabrında oktyabrla müqayisədə onların həcmi 3,7% azaldı. Cari böhranın inkiĢafında böyük rolu 
informasiyanın assimetriyası oynadı. FES-in faiz siyasətinin dəyiĢməsi ABġ-da daĢınmaz əmlakın 
qiymətlər bazarında trendin inkiĢaf etdirilməsi üçün əsas təkan oldu. ABġ-ın FES-nin əsas dərəcəsi 
federal fondlar üzrə dərəcə 2006-cı ilin payızına illik 5,25 çatdığı halda il yarıma faiz dərəcələri əsas 

dərəcələrinin artımı ABġ iqtisadiyyatında bütün qalan faiz dərəcələrinin də, o cümlədən ipoteka kred-

itləri üzrə dərəcələrin, müvafiq artımını törətdi. Ġpoteka kreditləri üzrə üzən faiz dərəcəsi ilə borc 
alanlar üçün onların artımı xüsusilə ağrılı oldu. Yeni ipoteka kreditlərinin verilməsinin dayandırıl-
ması, habelə bahalaĢan öhdəliklərin ödənilməsi üçün əvvəl alınan mənzillərin kütləvi satıĢları, ABġ-

ın mənzil tikintisi sektorunda böhran törətdi və sonradan iqtisadiyyatın digər sektorlarına da keçdi. 
ĠĢsizliyin sürətlə artması və artan borc yükü dünyanın ən iri iqtisadiyyatında istehlak xərclərinin ix-

tisarına gətirib çıxartdı. Böhranın birinci mərhələsinin sonu – əsasən ipoteka bazarının böhranının – 

14-16 mart 2008-ci ildə ABġ-ın ən iri investisiya banklarının Bear & lerns müflisliyinin qarsısının 
alınması oldu (3, s. 72-75).  2008-ci ilin sentyabrında dünya bankları silkələnəndə, bir çox analitiklər 
israr edirdilər ki, ABġ-dan fərqli ipoteka və maliyyə bazarlarının strukturuna və aparıcı ölkələrin da-

ha sağlam maliyyə istiqrazlarına malik olan Avropa iqtisadiyyatı tənəzzüldən kənarda qalacaq, 
Mərkəzi və ġərqi Avropada isə iqtisadi artım templəri təmin olunacaqdır. Lakin Avropa ölkələrinin 
maliyyə sistemləri, gözlənildiyindən xeyli güclü və uzunsürən zərbəyə məruz qaldı və onun təsiri mil-
li iqtisadiyyata dərindən nüfuz etdi. Qərbi Avropa ölkələrinin əksəriyyətində iqtisadi resessiya 
baĢladı. Böhranın Qərbi Avropaya zərbəsinin dalğası Mərkəzi və ġərqi Avropaya çatdı və orada daha 
ağır vəziyyət yaratdı. Bunun baĢlıca səbəbini asağıdakı kimi izah edə bilərik: 1. ġərqi Avropa ölk-

ələrinin iqtisadiyyatlarının bütün formalarda xarici kapitala, xüsusilə, yerli kredit bumunu 
maliyyələĢdirən Qərbi Avropa banklarının kapitalına, xeyli arxalanmaqla; 2. Mərkəzi və ġərqi Avro-

pa iqtisadiyyatlarının ixrac yönümlü, xüsusilə Qərbi Avropa bazarlarına, istiqamətləndirməsi ilə bağlı 
idi. Mərkəzi və ġərqi avropanın bir çox ölkələrində, o cümlədən, Bolqarıstan, Macarıstan, Rumıniya 
və Baltiya ölkələrində, böhranın baĢlanğıcına qədər ciddi problemlərin mövcudluğu hiss edilirdi, o 
cümlədən əmanətlərin aĢağı səviyyəsi, büdcə kəsirləri, cari əməliyyatların mənfi saldosu, böyük xari-
ci borc, maliyyə sistemlərində borc götürülən vəsaitlərin böyük həcmi kimi göstərirlər. Digər ölkə 
iqtisadiyyatlarında zəif nöqtələr mövcud idi. Məsələn, zəif divezsikasiya olunmuĢ istehsal strukturu 
Slovakiyada, yüksək ixrac asılılıgı Macarıstan və Slovakiya Çexiya və Estoniyada. Bir sözlə, ölk-

ələrin heç birində iqtisadiyyat tam balanslaĢdırılmamıĢdı.  Macarıstanda 2008-ci ilin iyulundan 2009-

cu ilin martınadək forint avroya qarĢı 30% və dollara qarsı 60% düĢdü; 2008-ci ilin fevralında 
təxminən 23,1 min vahid təĢkil edən BudapeĢt fond bazarının indeksi 2009-cu ilin fevralında 10,2 
min vahidədək endi; xarici investorlar tərəfindən dövlət qiymətli kağızlarına tələbat xeyli azaldı, 
hansılar ki daha tez-tez ödəniĢ vaxtı çatan istiqrazların ödənilməsi tələblərini irəli sürməyə baĢladılar 
(3, s. 80). PolĢanın Milli Bankı özünün «Maliyyə sisteminin sabitliyi haqqında» məruzəsində ölkənin 
iqtisadiyyatına dünya böhranının təsirinin əsas səkkiz kanalının mövcudluğunu qeyd edir: 1. kredit 
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kanalı (PolĢa banklarının xarici maliyyə təĢkilatlarına birbaĢa kredit borcu); 2. maliyyələĢmə kanalı 
(qərb banklarının maliyyə vəziyyətinin pisləĢməsi səbəbindən PolĢa bankları üçün xarici vəsait-
lərindən istifadənin zəyifliyi); 3. bazar kanalı (PolĢanın hüdudlarında olan amillərdən asılı olan 
maliyyə alətlərinin ümumi həcmində milli bankların açıq mövqelərinin nisbətlərinin dəyiĢməsi); 4. 
real sektor üçün maliyyələĢmə məsrəflərinin artımı və kreditin əlçatan olmasının məhdudlaĢdırıl-
masının nəticəsi kimi iqtisadi artım templərinin ləngitmə riski; 5. xarici bazarlardakı vəziyyətdən asılı 
olaraq qiymət kağızların dəyərində dəyiĢmələr; 6. vasitəli kredit kanalı – zlotıda gəlir əldə edən re-

zidentlər üçün bankların kredit təkliflərinin xarici valyutaya təmin edilməsində (nominasiyasında) 
zlotının qiymətdən düĢmə riski; 7. etimad kanalı –pul bazarının fəaliyyətinin səmərəsizliyi 
nəticəsində maliyyə təĢkilatlarına olan etimadın azalması. 2008-ci ildə iqtisadi geriləmə Latviyada– 

18%, Estoniyada – 15,1%, Litvada – 13,6% təĢkil etdi (3, s. 82-83). Hələ 2007-ci ilin payızında 
Qazaxıstan maliyyə böhranının ilk dalğası və iqtisadiyyatın tikinti sektorundakı problemlərlə üzləĢdi. 
2007-ci ilə qədər iqtisadi buma kreditləĢmə təzyiqinin əhəmiyyətli artması köməklik göstərib: 2003-

2007-c illərdə bank kreditlərinin ÜDM-yə nisbəti 37% artaraq 62% çatıb. Bir çox hallarda kredit-
ləĢmənin artımı xaricdən əhəmiyyətli miqdarda götürülən borcların hesabına həyata keçirilirdi. Lakin 
2007-ci ilin yayında qlobal maliyyə bazarının qeyri-stabilliyi baĢladıqdan sonra Qazaxıstanın özəl 
sektoru xarici borca xidmət göstərməkdə çətinliklərlə rastlaĢdı. 2007-ci ilin iyun ayına xarici borc 

ÜDM-in 86% səviyyəsinə çatdı (və hətta daxili korporativ borclar nəzərə alınmasa da, bu göstərici 
çox yüksək səviyyədədir – 62%). Likvidliyin çatısmamazlığı sənayenin artım templərində özünü 
biruzə verdi. 2007-ci ilin nəticələrinə görə bu rəqəm 4,5% qədər endi (3, s. 98). 2008-ci ilin ok-

tyabrına kreditləĢmənin artım templəri 2007-ci ilin iyunundakı 10,9% pik səviyyəsindən illik 4% 
qədər azaldı. 2008-ci ilin sonu 2009-cu ilin əvvəlində dünya bazarlarında karbohidrogen və metalın 
qiymətinin aĢağı düĢməsi Qazaxıstan iqtisadiyyatının sabitliyi üçün təhlükə yaratdı (3, s. 99). 
Ukraynada 2008-ci ilin sonunda yaranan xarici valyutanın defisiti ölkənin devalvasiyaya səbəb oldu. 
2008-ci ilin əvvəli ili müqayisədə 2009-cu ilin əvvəlində Ukrayna qrivnasının dollar qarĢı məzənnəsi 
52,5% endi. Ukraynada devalvasiya Belarus, Qazaxıstan və Rusiyada tez baĢ verdi. Sentyabr-
noyabrda qrivna 37% ucuzlaĢdı və qıĢ ərzində – daha 11%. 2008-ci ilin yekunlarına görə ölkədə 
istehlak qiymətləri 25,3% artdı. Bütövlükdə isə Ukraynanın korporativ borcunun artması ilə maliyyə 
böhranı iqtisadi artımın borc sistemini məhv etdi. Milli Bankın məlumatlarına əsasən 2006-2009-cu 

illərdə ölkənin xarici borcu 38,6-dan 103,2 mlrd. dollara qədər artdı. Dövlət idarəetmə orqanlarının 
borcunun həcminin artımı cüzi idi: müvafiq olaraq 12,2 və 14,5 mlrd. dollar ölkə üçün əsas problemi 
korporativ borc yaradır. 2008-ci ilin sonuna onun miqdarı ölkənin ÜDM-nin yarısına çatmıĢdır. 2009-

cu ildə korporativ borclar üzrə ödəmələrin həcmi 20-30 mlrd. dollar miqdarında qiymətləndirilir. 
Ukrayna banklarında onların ümumi həcmində problemli kreditlərin payı 20% yaxınlaĢır (2009-cu 

ilin sonuna). Bu bank sistemində real böhran təhlükəsini yaradır (3, s.101). Rusiya iqtisadiyyatının 
hökumət və Mərkəzi Bankının ehtiyatları, büdcə və xarici ticarətin profisitləri Ģəklində xeyli da-

yanıqlı olduğuna baxmayaraq, beynəlxalq böhranın zərbələri qarĢısında ciddi dərəcədə zəifləmiĢdir. 
Rusiyada böhranın ilk təzahürü fond bazarının 2008-ci ilin iyul-avqustun sonunda zəifləməsi oldu. 

Onun ardınca likvidliyin kəskin defisiti baĢ verdi. Formal olaraq bu iĢdə əsas rolu sentyabr 2008-ci 

ildə kapitalın axıb getməsi oynadı. Fond bazarının zəifləməsi isə neftin qiymətlərinin aĢağı düs-

məsinin baĢlanması ilə kəskin sürətləndi. Fond bazarında durumun inkiĢafı sübut edir ki, yalnız neft 
bahalaĢan səraitdə Rusiyanın iqtisadiyyatı investorlar üçün cəlbedici qalırdı. 2007-ci ildə büdcə xər-
clərinin real artımı ÜDM-nin artımını 3-3,5 dəfə üstələdi. Rusiya Bankının məlumatlarına əsasən 1 
iyul 2008-ci ilə Rusiyanın Ģirkət, bank və dövlət idarəetmə orqanlarının xarici borcu 527,1 mlrd. dol-

lara çatıb (təkcə 2008-ci ilin II kvartalında artım təxminən 50 mlrd. dollar təĢkil edib). Bu zaman 
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maliyyə təĢkilatlarının xarici borcunun payına 181,3 mlrd. dollar düĢürdü. 1 iyul 2008-ci ilə Rusi-
yanın dövlət xarici borcu təxminən 41 mlrd. dollar bərabər idi. Dünya maliyyə böhranı köhnə 
trendləri söküb yenilərini formalaĢdırmaqla, daxili iqtisadiyyat və xarici aləm arasında maliyyə axın-

larının həcmləri və hərəkət istiqamətlərinin dəyiĢməsinə gətirib çıxartdı. Bir tərəfdən, xarici investor-

lardan cəlb olunan investisiyaların həcmi azaldı (yerləĢdirilən qiymətli kağızların lazımi qədər 
qiymətləndirmə riskinə görə). Səhmlərin ilkin yerləĢdirilməsi vasitəsilə (ĠPO) Rusiya Ģirkətləri 2008-

ci ildə 1,7 mlrd. dollar cəlb edə bildi, halbuki 2007-ci ildə bu rəqəm 34,3 mlrd. dollar təĢkil edirdi 
(yəni 20 dəfə çox). Digər tərəfdən, xarici investorlar mənfəəti müəyyənləĢdirmək üçün Rusiyanın 
yüksək riskli aktivlərindən vəsaitləri vaxtından əvvəl müsadirə edirdi. Rosstatın məlumatlarına əsasən 
2008-ci ilin yanvar-sentyabrında onların maliyyə qoyuluĢları ötən ilin müvafiq dövrü ili müqayisədə 
13,8% azaldı. Bütövlükdə 2007-ci ildə artım 2,2 dəfə təĢkil edirdi. Federal büdcənin gəlirləri real 

ifadədə 23% azaldı, əksinə, büdcə defisiti təxminən 25% artdı, 2008-ci ildəki ÜDM-in 4,1% mi-

qdarında, 2009-cü ildə ÜDM-in 5,9% bərabər defisi ilə əvəzləndi (3, s. 100-107). Dünya maliyyə-
iqtisadi böhranı postsovet məkanına aid ölkələrdən ən çox Ermənistan, Litva, Latviya, Ukrayna, Es-

toniya, Rusiya, Qazaxıstana təsir göstərib. Moldova, Qırgızıstan, Belarus – böhrana orta səviyyədə 
məruz qalıb. Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankı və 
digər nüfuzlu beynəlxalq və regional təĢkilatların qiymətləndirmələri göstərir ki, Azərbaycan 
iqtisadiyyatı böhrana daha yaxĢı tab gətirən ölkələr sırasında yer aldı. 2008-ci ildə dünyada iqtisadi 
artım tempi 2,3 faiz, avro zonasına aid olan ölkələrdə 2 faiz, MDB-də 5 faiz olduğu halda, 
Azərbaycanda iqtisadi artım tempi orta dünya göstəricisini 4 dəfə, avro zonası ölkələrini 5 dəfə, ink-

iĢaf etməkdə olan, eləcə də MDB ölkələrinin artım tempini isə 2 dəfə üstələyərək 10,8 faiz təĢkil 
etmiĢdir. MDB-nin Dövlətlərarası Statistika Komitəsi və Avropa Yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankının 
proqnozlarına görə, 2009-cu ildə ÜDM-in Rusiyada - 8,5 faiz, Ukraynada - 14 faiz, Ermənistanda - 
19 faiz, Moldovada- 8 faiz, Litvada - 18 faiz, Latviyada - 16 faiz, Estoniyada -13 faiz azalacagı, 
Azərbaycanda isə 8 faiz artım göstərmiĢdir. Bunu Ģərtləndirən amillər içərisində aĢağıdakı məqamlar 
xüsusi yer tutur: 1. Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya maliyyə bazarından güclü asılılığı yoxdur. 
Böhran baslayana qədər Azərbaycan bankları xarici maliyyə bazarlarından cəmi 2,5 mlrd. Dollar 

məbləğində kredit resursları cəlb etmiĢdi ki, bu da onun bütün bank öhdəliklərinin 25 faizindən təĢkil 
edir. 2. Böhrandan əvvəlki illərdə Rusiya, Ukrayna və Qazaxıstanda iqtisadiyyatın 
maliyyələĢdirilməsində ağırlıq mərkəzi daxili investisiyalardan xarici investisiyaların üzərinə 
keçilmiĢdisə, Azərbaycanda əksinə, iri neft layihələrinə sərmayə qoyuluĢu mərhələsi baĢa çatdığın-

dan, daxili sərmayənin payı artmağa baĢlamıĢ və 2009-cu ildə onun xüsusi çəkisi 80 faizə çatmıĢdır. 
Ġri layihələrin maliyyələĢdirilməsində büdcə vəsaitinin payı artmıĢ və nəticədə dövlət xüsusi sektorun 
ən iri sifariĢçisinə çevrilmiĢdir. 3. Mərkəzi Bankın, Maliyyə Nazirliyinin və digər hökumət struktur-

larının mühafizəkar, ehtiyatlı və kifayət qədər də savadlı siyasəti dünya maliyyə böhranının 
Azərbaycana mənfi təsirini minimuma endirilməsində mühüm rol oynamıĢdır. 4. Böhranın yaratdığı 
fəsadlar əksər ölkələrin valyuta ehtiyatlarının əriməsinə səbəb olsa da, Azərbaycanın valyuta 
ehtiyatları 2007-ci ildəki 7,4 mlrd dollardan 2009-cu ildə 20 mlrd dollara çatmıĢ və 2,5 dəfə art-
mıĢdır. Böhran nəticəsində 2008-ci ilin ortalarından 2009-cu ilin əvvələrinə qədər Rusiyanın qızıl-
valyuta ehtiyatları 35 faiz, Belarusun 37 faiz, Ukraynanın 27 faiz, Ermənistanın 21 faiz, Qırğızıstanın 
17 faiz, Qazaxıstanın 13 faiz azaldığı halda Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 30 faiz artmıĢdır. 
Nəticədə Azərbaycan qlobal böhranın fəsadlarından qorunmaqdan ötrü yaxĢı «təhlükəsizlik yastığı» 
əldə etmiĢ, bu isə, öz növbəsində, hökumətin manevr imkanlarını artıraraq böhranın mənfi təsirindən 
yayınmaqda, psixoloji və potensial imkanlar baxımından isə böhranın nəticələrini öz gücünə aradan 
qaldırmaq imkanı yaratmıĢdır (3, s. 109-111).  
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev demiĢdir: ―Azərbaycan dünya iqtisadiy-

yatının bir parçasıdır və dünya iqtisadiyyatına sürətlə inteqrasiya edən ölkədir və əlbəttə ki, dünyada 
gedən proseslər bizdən yan keçə bilməz. Buna baxmayaraq, zaman göstərib və sübut edibdir ki, biz 
böhranlı durumda da normal yaĢaya, inkiĢaf edə bilərik. Azərbaycan öz hesabına yaĢayır, daxili im-

kanlarına güvənir, Azərbaycan xalqının istedadına, imkanlarına, Azərbaycan iqtisadiyyatının gücünə, 
öz siyasi gücünə arxalanır, bölgədə əldə edilmiĢ mövqelərə və müstəqil siyasətə arxalanır‖ (1, s. 2). 
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AZƏRBAYCANDA ĠXRAC ƏMƏLĠYYATLARI VƏ ONLARIN         
STĠMULLAġDIRILMASI 

 

Beynəlxalq ticarət beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin mühüm tərkib hissəsi olmaqla ölkələrin iqtisadi 
maraqlarının təmin olunmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Beynəlxalq ticarətlə ölkələr daxili 
tələbatlarını ödəyir və xarici bazarda özünə müvafiq mövqe tuturlar. Baxmayaraq ki, beynəlxalq ti-
carət qədim tarixə malikdir, onun iqtisadi, sosial və siyasi əhəmiyyəti getdikcə daha da artır. Bu ti-
carətdə isə ixrac edən tərəf  olmaq ölkənin iqtisadiyyatı və onun gücü üçün həlledici rol oynayır. 
Genişləndirilmiş ixrac ölkə iqtyisadiyyatına ciddi səmərə verir, onu müstəqilləşdirir. Hər bir dövlət 
xarici ticarətin mühüm tərkib hissəsi olan ixracı genişləndirməyə üstünlük verir. İxracın genişlənməsi 
müxtəlif stimullaşdırmaların tətbiqini zəruri edir. Məqalədə biz Azərbaycanda həyata keçirilən ixrac 
əməliyyatları və onların stimullaşdırılması üçün  görülən və görülməli olan tədbirlərdən bəhs 
edəcəyik. 

Açar Sözlər: ixrac, xarici ticarət, yerli istehsal, rəqabət 
 

Shabnam UZEYIRBAYLI, 

master, Baku State University  

 

EXPORT OPERATIONS AND THEIR  

STIMULATING IN AZERBAIJAN  

 

The international trade constitues  crucial part of the international economic relations and it 

plays critical role in guaranteeing yhe economic interests of the participating countries. Thanks to 

the international trade the participating countries fullfil double task of meeting their local needs as 

well as taking specific positions internationally. Despite its old history, its economic, social and polit-

ical importance of international trade has been increasing day by day. Being an exporter in this form 

of trade plays an important role in country‘s economy and political strength. Goverment‘s economy 
highly benefits from expanded export which also helps them to be become independend. Every partic-

ipating country prefers to expand export, which is an important component of foreign trade. Yet the 

growth of export requires sets of  stimulating reforms. In this article we  are going to argue about 

those reforms already implemented and yet to be implemented in Azerbaijan  in order to ensure 

healthily growing export. 

Key words: export,  external  trade, national production, competition 
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Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev çox gözəl vurğulamıĢdır: ―Ġqtisadiyyati güclü olan dövlət 
hər Ģeyə qadirdir.‖ Güclü iqtisadiyyata nail olmağın əsas yollarından biri isə yerli tələbatı ödəyən, 
eyni zamanda dünya bazarında öz sözünü deyə biləcək məhsullar istehsal etmək və bu istehsalı ixrac 
vasitəsilə geniĢləndirməkdir. Azərbaycan iqtisadiyyatı müasir dövrdə öz  Ģaxələnmə dövrünü yaĢayır. 
Bu Ģaxələnməni düzgün Ģəkildə istifadə etmək və lazım olan hədəfə çatmaq üçün dünya 
təcrübəsindən istifadə etmək lazımdır.  Bunun üçün müvafiq dövlət maliyyə inistutları yaradılmalı, 
qeyri-neft sektorunun geniĢlndirilməsi və sənayenin inkiĢafı plan və layihələri hazılanmalıdır.  
Ölkəmiz təkcə neft məhsullarıilə deyil qeyri-neft məhsulları ilə də beynəlxalq ticarətdə fəal Ģəkildə 
iĢtirak etməlidir. Baxmayaraq ki, beynəlxalq ticarət qədim tarixə malikdir, onun iqtisadi, sosial və 
siyasi əhəmiyyəti getdikcə daha da artır. Bu ticarətdə isə ixrac edən tərəf  olmaq ölkən iqtisadiyyatı 
və onun gücü üçün həlledici rol oynayır. Bu gün ĠEÖ-ə nəzər salsaq görərik ki, dünyada ən çox ixrac 

edən ölkələrin baĢında da məhz bu ölkələr gəlir, onların əsas gəlir mənbəyi isə elə ixracatdır.  Əksər 
ölkələrdə ixrac kvotası  ÜDM-nin mühüm hissəsini təĢkil edir. ÜDM-in bir hissəsi kimi ixracın 
artması ölkənin inkiĢafının yekun göstəricisinin də artmağına gətirib çıxarır və bu son nəticə kimi 
onun iqtisadi artımına, investisiya tələbatının yüksəlməsinə səbəb olur. 

GeniĢləndirilmiĢ ixrac ölkə iqtyisadiyyatına ciddi səmərə verər. Bununla bağlı aĢağıdakı faydaları 
sadalamaq olar:1.Ġxrac iqtisadiyyatı böyütmənin ən yaxĢı yoludur. 2.Ġxrac ölkəni  davamlı maliyyə 
axını və yetərli idarəetmə sərmayesi ilə təmin edər. 3. Ġxrac makroekonomik böhranlardan daha 
dayanıqlı çıxmağa səbəb olar. 4. Ġxrac istehsal həcmini artırmaqla məhsul baĢına düĢən xərcləri 
azalda bilər. 5. Ixrac bütün bazarlarda rəqabət edə bilmə qabiliyyəti yaradar. 6. Ġxrac devalvasiyaya 
qarĢı daha davamlı olmanı təmin edər.7. Ġxrac mövsümi dəyiĢikliklərdən qaynaqlanan satıĢ 
dalğalanmasını tarazlaĢdırır. 8. Ġxrac texnoloji, innovasiya və yenilikçilik qabiliyyətini artırar.[9] 

Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət-iqtisadi əlaqələri Ģərti olaraq 2 yerə bölünür. 1)  
Müstəqillik elan olunanandək ittifaq respublikası kimi Azərbaycanın ticarət iqtisadi əlaqələri. 2) 
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının ticarət iqtisadi əlaqələri. [1, səh.181] Birinci məhələdə xarici 
ölkələr qismində daha çox Sovet isttifaqı ölkələri iĢtirak edirdi. Onlar birlikdə SSR-in tərkibinə daxil 
olduqları üçün bu iqtisadi əlaqələri tam xarici iqtisadi əlaqə kimi adlandıra bilmərik. Eyni zamanda o 
dövrdə Azərbaycanın ittifaqdan xaric ölkələrlə də əlaqələri mövcud idi, lakin bu əlaqələrdə o 
müstəqil  iqtisadi tərəfdaĢ kimi çıxıĢ edə bilmirdi. 

Sovet Ġttifaqı bir sıra digər dövlətlərdə olduğu kimi, Azərbaycanda da ayrı-ayrı təsərrüfat sahələri 
üçün müəyyən məhdudiyyətlər mövcud olmaqla  ən zəruri istehsal əlaqələrini təmin edən sahələrin 
yaranması prinsipləri əsasında inkiĢaf edən iqtisadiyyatın birtərəfli yönümünə  üstünlük verirdi. [2, 
səh.184] Elə bu səbəblərə görə ölkəmizdə real xarici iqtisadi əlaqələr məhz müstəqillik dövründən 
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sonra qurulmağa baĢladı. Müstəqilliyin ilk illərində ixracda əsas yeri yenə də keçmiĢ ittifaq ölkələri 
tuturdu. 1992-ci ildə  Azərbaycanda ixracın 47.6% Rusiyanın, 18.7% isə Ukraynanın payına 
düĢmüĢdür. [2, səh.184] Bu rəqəmlər onu göstərir ki, müstəqillik əldə etdikdən sonra hələ bir neçə il 
ölkənin ixrac prosesləri və eləcə də digər sahələrdə olan xarici iqtisadi fəaliyyətində  əsas yeri keçmiĢ 
ittifaq ölkələri tuturdu. Ġlk növbədə bu ondan irəli gəlirdi ki, yeni müstəqil olmuĢ ölkə üçün yeni 
xarici əlaqələr qurmaq, ixrac-idxal proseslərində  müstəqil subyekt kimi iĢtirak etmək nisbətən çətin 
bir məsələdir, digər tərəfdən isə Sovet ittifaqi dövründə qurulmĢ sənaye potensialı və infrastruktur  
məhz bu ölkələrlə əlaqə saxlamaq üçün əlveriĢli idi. Müstəqillik dövründə Azərbaycanın ixracını 
əsasən xammal məhsulları xüsusilə də neft, pambıq və əlvan metallurgiya təĢkil edirdi. Yalnız 
xammal ixracatçısı bir ölkə olmaq, davamlı olaraq  idxaldan asılı vəziyyətdə qalmaq bazar 

iqtisadiyyatında uğurla irəliləmək istəyən bir ölkə üçün qənaətbəxĢ sayılmır. Bunun üçün ixracı 
stimullaĢdıran yəni ixrac yönlü qeyri-tarif məhdudlaĢdırmaları həyata keçirilməlidir. Əgər bir ölkə 
beynəlxalq ticarətdə öz payını geniĢləndirmək istəyirsə, mütləq Ģəkildə yerli istehsalın bir hissəsini 
xaricdə satıĢ üçün ayırmalıdır. Bunun həyata keçirilməsi milli ixracın yaranmasına səbəb olur. 
Deməli belə nəticəyə gəlirik ki, ixracı artırmaq və stimullaĢdırmaq, eyni zamanda idxaldan asılılığı 
azaltmaq,  təkcə xammal ixracatçısı deyil həm də hazır məhsul üzrə güclü ixrac ölkəsinə çevrilmək 
üçün ilk növbədə yerli istehsalın geniĢləndirilməsini təmin etmək lazımdır. Ġstehsalın 
geniĢləndirilməsi üçün Azərbaycanda əsaslı struktu dəyiĢiklikləri həyata keçirilməlidir. Azərbaycan 
dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən indiki dövrə qədər  iqtisadiyyatın struktur baxımından yenilənməsi 
mühüm problem kimi hələ də qalmaqdadır. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatda struktur dəyiĢikliyi 
institusional islahtlar kimi ölkə iqtisadiyyatının mərkəzləĢdirilmiĢ planlı iqtisadiyyatdan sosial 
yömümlü bazar təsərrüfatına keçidin təmin olunmasında mühüm amillərdən biridir. Bu cür 
dəyiĢikliyin həyata kçirilməsində əsas məqsəd ölkə iqtisadiyyatında uzun illlərdən bəri  mövcud olan 
struktur problemlərin aradan qaldırılması və ən əsası keyfiyyətcə yenilənmiĢ istehsal gücləri 
sisteminin yaradılmasını təmin etməkdən ibarətdir. [2] Yalnız bundan sonra xarici iqtisadi fəaliyyətdə 
ixracın artırılması üçün stimullaĢdırıcı tədbirlər planına baĢlamaq lazımdır. Bu sahədə fəaliyyətə 
baĢlayan Ģirkətlərə dövlət tərəfindən xüsusi vergi güzəĢtləri edilməli, ixrac Ģərtləri asanlaĢdırılmalı, 
investisiya qoyuluĢları üçün daha sadə  Ģərtlər yaradılmalı, subsidiya və digər formalarda dövlət 
yardımları edilməlidir. Keyfiyyəti saxlamaqla məhsul baĢına düĢən maya dəyərini azaltmaq və dünya 
bazarında qiymət və keyfiyyət baxımından rəqabətə davam gətirə bilmək üçün ilk illər dövlətin bu 
sahədə yardımları çox vacibdir. Ġxracın geniĢlənməsi, xüsusilə son məhsul üzrə ixrac, xarici iqtisadi 

asılılıqların azalması deməkdir. Bu gün dünyanın ən güclü dövlətləri hazır məhsul  ixracındakı 
üstünlüyündən istifadə edərək nəyinki öz müstəqlliklərini qoruya bilir, eyni zamanda baĢqa 
dövlətlərdə baĢ verən siyasi hadisələri də öz xeyirlərinə istifadə edir və iki tərəfli müqavilələrdə öz 
maraqlarını diktə edirlər. Ölkəmizdə yerli istehsalın aĢağı səviyyədə olması, xarici idxaldan asılılıq 
eyni zmamanda ixrac proseslərində yalnız xammal ixrac edə bilən tərəf olmaq  nəticə etibarı ilə 
Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinə ciddi təhdid yaradır. Bu bir daha göstərir ki, güclü iqtisadiyyat 
eyni zamanda iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması deməkdir. Təhlükəsizliyi  təmin etmək üçün isə 
qeyri-neft sektorunun inkiĢafına xidmət edən istehsal, sosial və bazar infrastrukturu yaradılmalı, 
təsərrüfatçılığın mütərəqqi formalarından istifadə edilməlidir .  Eyni zamanda bölgələrdə yerli 
xammala əsaslanan sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin keyfiyyətcə müasir səviyyədə qurulması və 
yeni müəssisələrin yaradılması istiqamətində tədbirlər həyata kemçirilməlidir. 

Bilirik ki, Azərbaycan dünyada neft ixracatçısı kimi tanınmaqdadır. Müstəqillik əldə etdikdən 
sonra neft ixracı daha da geniĢləndirilmiĢ və ölkə iqtisadiyyatının neftdən gələn gəlirlər hesabına 
dirçəlməsi dövrü baĢlamıĢdır. 1994-cü ilin sentyabr ayında Bakıda Azərbaycanın Dövlət Neft 

https://az.wikipedia.org/wiki/ARDN%C5%9E
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ġirkəti ilə dünyanın 11 böyük neft Ģirkəti arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı "Azəri-
Çıraq-GünəĢli" yataqlarının istifadə edilməsi barədə "Əsrin müqaviləsi" adlanan müqavilə imzalandı. 
Beləliklə uzunluğu 1768 km olan və Azərbaycan Gürcüstan və Türkiyəni birləĢdirən Bakı Tibilisi 
Ceyhan boru kəməri üçün hazırlıqlar baĢlandı. Ġstifadəyə verildiyi 2006-ci ildən baĢlayaraq  2017-ci il 

aprelin 1-dək Bakı-Tibilisi-Ceyhan boru xətii vasitəsi ilə  328 019 871 ton neft daĢınıb. Bundan sonra 
Bakı-Supsa, Bakı-Tibilisi-Ərzurum qaz boru kəməri və digərləri Azərbaycan neftini xarici bazarlara 
çıxarmaq və ixracı atırmaq üçün əhəmiyyətli oldu. Neft satıĢından əldə olunan gəlirlərə baxmayaraq, 
bazar iqtisadiyyatına keçməyə çalıĢan bir dövlət üçün ixrac həcmini xam məhsul hesabına artırmaq 
heç də uzunmüddətli fayda verməz. Malik olduğu sərvətlərdən yalnız xam formada istifadə edən bir 
ölkə açıq və  müstəqil iqtisadiyyat qurmaq, davamlı iqtisadi inkiĢafı təmin etmək iqtidarında deyil. 
Bu ilin yanvar-may ayları ərzində Azərbaycandan 8,073 mln. ton həcmində xam neft ixrac edilib. 
Həmin aylar ərzində xam neft Azərbaycanın ümumi ixracının 72,59%-ni təĢkil edib. Ölkə 
iqtisadiyyatının 70%dən çoxunun xam  məhsula aid olması heç də ürək açıcı mənzərə deyil. Elm və 
texnalogiyanın bu qədər yüksək sürətlə inkiĢaf etdiyi bir dövrdə malik olduğumuz sərvətləri hazır 
məhsul istehsalına yönəltmək və dünya bazarında təkcə xam neft deyil həm də  neft məhsulları 
ixracatçısı kimi iĢtirak etmək daha məqsədə uyğun  olar. Lakin eyni zamanda  neftin tükənən sərvət 
olduğunu və qiymətinin qeyri-stabil olduğunu nəzər alsaq, bir ölkə iqtisadiyyatının neft 
məhsullarından asılı olması onun iqtisadiyyatı  üçün parlaq gələcək vəd etmədiyini görərik. 
Ölkəmizin mövcud potensial imkanları, təbii-iqtisadi və coğrafi mövqeyi əsas verir ki, kənd 
təsərrüfatı, əlvan metallurgiya kimi istehsal turizm, nəqliyyat-tranzit və s. kimi  xidmət sahələrini 
ölkəmizin müqayisəli üstünlüyə malik sahələri kimi qəbul edək. Nəzərə alsaq  ki, dünyanın inkiĢaf 
etmiĢ ölkələrində ÜDM-in 60%-dən çoxu xidmət sahələrinin payına düĢür və onda müxtəlif xidmət 
sahələrinin inkiĢaf etdirilməsi qarĢıda dayanan əsas perspektivlər kimi diqqət mərkəzində 
saxlanılmalıdır. Konkret olaraq, turizm, nəqliyyat, tranzit, rabitə və s. kimi xidmət sahələrini, 
sənayenin müxtəlif istiqamətlərini perspektivli sahələr kimi seçmək olar. Hal-hazırda AMEA-nın 
Ġqtisadiyyat Ġnstitutunda, dövlət sifariĢi əsasında, qeyri-neft sektorunun müxtəlif sahələrinin inkiĢafı 
ilə bağlı araĢdırmalar aparılır. Bütün bunlarla yanaĢı, dünya təcrübəsi də göstərir ki, bazar 
münasibətləri Ģəraitində inzibati təsirlərə nisbətən stimullaĢdırıcı təsirlər daha effektli olur. Bundan 
yola çıxaraq vergi siyasətində də müəyyən stimullaĢdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi vacib 
məqamlardan biridir. Bu sahədə ölkəmizdə hal-hazırda ciddi addımlar atılmaqdadır. 

Ġctimai-özəl təĢəbbüs kimi 2003-cü ildə Ġqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən   qeyri-neft sektorlarına 
xarici investisiyaların cəlbi və qeyri-neft məhsullarının ixracının stimullaĢdırılması məqsədilə 
Azərbaycanda Ġxracın və Ġnvestisiyaların TəĢviqi Fondu (AZPROMO)  yaradılmıĢdır. Bu qurum 
investisiya mühiti haqqında ətraflı məlumat toplamaq istəyən və investisiya yatırmaqda maraqlı olan 
xarici Ģirkətlərə ―vahid pəncərə‖ funksiyası əsasında xidmət göstərir  və dünyanın 37 ölkəsindən 80-

dən çox təĢkilat ilə əməkdaĢlıq və tərəfdaĢlıq memorandumları mövcuddur.[4] 
Azərbaycan Respublikası prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr  tarixli fərmanı əsasında 

―Azərbaycan 2020 Gələcəyə baxıĢ‖ adlı inkiĢaf kosepsiyasını təsdiq etdi. Konsepsiyanın əhatə etdiyi 
dövr ərzində alternativ enerji mənbələrindən istifadənin sürətləndirilməsi məqsədi ilə stimullaĢdırıcı 
tədbirlərin həyata keçirilməsi, institusional mühitin inkiĢaf etdirilməsi, elmi-texniki potensialın 
gücləndirilməsi, mütəxəssis hazırlığının davam etdirilməsi və enerji istehlakçılarının 
maarifləndirilməsi istiqamətində iĢlərin aparılması planlaĢdırılır. Bu sahədə dövlət tərəfindən həyata 
keçirilən layihələrlə yanaĢı, özəl sektorun da bu prosesdə yaxından iĢtirakı təĢviq edilməlidir. 
Nəticədə alternativ enerji tariflərinin çevik tənzimlənməsi təmin oluna bilər. Konsepsiyanın əhatə 
etdiyi dövrdə ölkədə polad istehsalı, neft-qaz emalı və neft-kimya kompleksləri, gübrə, gəmiqayırma 

https://az.wikipedia.org/wiki/ARDN%C5%9E
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99ri-%C3%87%C4%B1raq-G%C3%BCn%C9%99%C5%9Fli
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99ri-%C3%87%C4%B1raq-G%C3%BCn%C9%99%C5%9Fli
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və sement zavodları inĢa ediləcəkdir. Alüminium sənayesi inkiĢaf etdiriləcək, ilkin alüminium 
istehsalı artırılacaq, özəl sektorun iĢtirakı ilə son məhsulun istehsalına qədər texnoloji zəncir 
qurulacaq, bu sahənin ixrac potensialı geniĢləndiriləcəkdir. 

Ölkəmizdə yerli istehsalın geniĢləndirilməsi yönündə əhəmiyyətli tədbirlərin görüldüyü strateji 

istiqamətlərdən biri də ərzaq təhlükəsizliyinə nail olunmasıdır. Ümumiyyətlə, ərzaq təhlükəsizliyinin 
təmin olunması dövlətin iqtisadi sahədə həyata keçirdiyi siyasətin mühüm istiqamətlərindən birini 

təĢkil edir. Prezident Ġlham Əliyev ölkəmizdə əsas ərzaq məhsulları ilə təminatın daxili istehsal 

hesabına təmin olunmasını bir vəzifə kimi qarĢıya qoyub.[5] 

2014-cü ildə yerli qeyri-neft məhsullarının ixracına operativ dəstək və ixracatçılarla 
münasibətlərin sistematik qaydada idarə edilməsi məqsədilə  AZPROMO tərəfindən ―Ġxracatçılar 
Klubu‖  yaradıldı. ―Ġxracatçılar Klubu‖ çərçivəsində mütəmadi olaraq məhsullarını ixrac etmək 
istəyən, istehsal və ixrac prosesləri zamanı müxtəlif problemlər və çətinliklərlə üzləĢən ixracatçıların 
və əlaqədar dövlət qurumlarının iĢtirakı ilə müxtəlif yığıncaqlar, iclaslar keçirilir. Belə tədbirlərin 
keçirilməsində məqsəd ixrac zamanı rast gəlinən maneələrin və çatıĢmazlıqların aradan qaldırılması, 
ixrac prosesi ilə məĢğul olan sahibkarların fikirlərinin və təkliflərinin dinlənilməsi və bu vasitə ilə 
qeyri-neft ixracına müsbət təsir göstərməkdir. [4] 

Xarici iqtisadi fəaliyyətdə ixracı stimullaĢdırmaq üçün görülməli olan tədbirlərdən biri də azad 
iqtisadi zonaların yaradılması(AĠZ) və inkiĢaf etdirilməsidir. AĠZ-lərin inkiĢafının yeni bir mərhələsi 
ötən əsrin 80-ci illərində olmuĢdur. Onun əsas qayəsi böhran vəziyyətində olan müəyyən iqtisadi 

zonaları bu vəziyyətdən çıxarmaq idi. Ekspertlərin Hesablamalarına görə 2000-ci ildə dünya mal 
dövriyyəsinin 30%-ə qədəri azad iqtisadi zonalarda reallaĢmıĢdır.[3,səh.84] Respublikamızda bu 
prosesin mürəkkən formada olduğunu görürük. Yerli istehsal vərdiĢləri, sosial-iqtisadi mühit və 
dünya təcrübəsi nəzərə alınmadan  AĠZ-in sadə növünün deyil mürəkkəb növünün tətbiq edilidiyini 
görürük.Bu məqsədlə birdən-birə ölkənin bütün ərazisini əhatə  edəcək azad iqtisadiyyat deyil, tez 
nəticə verə bilən daha sadə formalar: azad liman , azad ticarət, azad sahibkarlıq zonası yaatmaqla bir 
qədər mürəkkəb olan azad iqtisadi zonalara gedib çatmalıyıq. Azad ticarət zonası yalnız istehlak 
mallarının müəyyən əraziyə rüsumsuz idxalını  deyil, eyni zamanda ölkənin müəyyən bir ərazisinin 
iqtisadiyyatını qısa müddətdə canlandıra bilən istehsal sahələrinin  dirçəlməsinə kömək edə bilən 
idxalı özündə  birləĢdirir. Yaradılacaq zona daxilində iĢləyən müəssisələrin ölkədə ictimai təkrar 
istehsal prosesinin  tamamlanmasında iĢtirak etməsi çox vacibdir. Azad sahibkarlıq zonasının 
yaradılması Azərbaycanda Milli Ġstehsal vərdiĢlərinin, milli sahibkarların formalaĢmasına sürət 
verməklə, onları beynəlxalq standartlara cavab verən səviyyəyə qaldırmağa və eyni zamanda bu 
vasitə ilə ixrac proseslərini daha da stimullaĢdırmağa gətirib çıxara bilər. [3,səh.100] 

Bu il aprelin 17-də Prezident Ġlham Yevlax Ģəhərində qeyri-neft ixracatçılarının respublika 
müĢavirəsində yeni iqtisadi modelin əsas hədəfini açıqlayaraq bildirib ki, ―bundan sonra 
iqtisadiyyatımızı ancaq islahatlar, innovasiyalar, texnologiyalar və qeyri-neft sektoru hesabına inkiĢaf 
etdirəcəyik‖. Buna missal olaraq ölkəmizdə sənayenin, kənd təsərrüfatının, turizmin, ĠKT və digər 
sahələrin kompleks və sürətli inkiĢafını, ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sektorlarının potensialından 
səmərəli istifadə olunmasını, yüksək standartlara cavab verən milli məhsulların və malların istehsal 
Ģəbəkəsinin geniĢləndirilməsini, ixracyönümlü malların çeĢidinin artırılmasını və qeyri-neft ixracının 
coğrafiyasının Ģaxələndirilməsini və həcminin yüksəldilməsini, yeni xarici əmtəə bazarlarına çıxıĢın 
təmin olunmasını göstərmək olar. Artıq qeyri-neft sektorunda irihəcmli layihələrin reallaĢdırılmasına 
baĢlanılıb, ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılılığının azaldılması prosesləri gedir. Ümumi daxili 
məhsulda (ÜDM) özəl sektorun və xidmət sahəsinin payını artırır, sənaye sahələrində, o cümlədən 
neft-qaz maĢınqayırması, neft-kimya, metallurgiya, cihazqayırma, tikinti materialları istehsalında, 
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aqrar sektorda inkiĢafı sürətləndirilir, yeni iqtisadiyyat sahələrinin – ĠKT, turizm və kosmik sənayenin 
rolu gücləndirilir, eyni zamanda, xarici ticarət dövriyyəsi strukturu diversifikasiyalaĢdırılır.Təsadüfi 
deyil ki, Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası tərəfindən 2016-cı ilin oktyabr ayında 
dərc edilmiĢ ―Doing Business – 2017‖ hesabatında Azərbaycan iĢgüzar mühitin əlveriĢliyi 
səviyyəsinə görə tədqiqatın aparıldığı 190 ölkə arasında 65-ci yerdə qərarlaĢıb. Ölkəmiz bu hesabatda 

4 göstərici üzrə dünya ölkələrinin sıralamasında ilk 40-a daxil olub: ―biznesə baĢlamaq‖ göstəricisi 

üzrə dünyada 5-ci, ―mülkiyyətin qeydiyyatı‖ göstəricisi üzrə 22-ci,―investorların müdafiəsi‖ 
göstəricisi üzrə 32-ci, ―vergilərin ödəniĢi‖ göstəricisi üzrə 40-cı yer. Bundan əlavə Dünya Ġqtisadi 
Forumu tərəfindən nəĢr olunan ―Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı‖na əsasən, Azərbaycan iqtisadiyyatı 
rəqabət qabiliyyəti səviyyəsinə görə tədqiqatın aparıldığı 138 ölkə arasında 37-ci yerdə qərarlaĢıb. 
Azərbaycanın bu pillədə olmasına əsas səbəb əmtəə və əmək bazarlarının səmərəliliyinin artması, 
institusional keyfiyyət üzrə göstəricilərin, həmçinin infrastruktur göstəricilərinin ötən illə müqayisədə 
irəliləməsi olub.Son illər ölkədə qeyri-neft  sektorunun inkiĢaf etdirilməsi  xüsusi ilə də bu sahədə 
ixracın geniĢləndirilməsi  üçün geniĢ tədbirlər görülür. Bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan 

Respublikasının hüquqi və fiziki Ģəxsləri dünyanın 171 ölkəsindəki tərəfdaĢları ilə ticarət 
əməliyyatları həyata keçirib, 98 ölkəyə məhsul ixrac olunub. cari ilin yanvar-iyun aylarında xarici 
ticarət dövriyyəsi 10 milyard 692,8 milyon ABġ dolları, o cümlədən ixracın dəyəri 7 milyard 283,1 

milyon dollar, idxalın dəyəri 3 milyard 409,7 milyon dollar təĢkil edib, nəticədə 3 milyard 873,4 

milyon dollarlıq müsbət ticarət saldosu yaranıb. Ġxrac tempinin artırılmasl üçün Azərbaycan bir sıra 
önəmli sərgilərdə iĢtirak edərək ―Made in Azerbaijan‖ brendini  dünya bazarına daha yaxĢı tanıtmağa 
çalıĢır. Bu il sentyabr ayının 11-də Azərbaycanın da ilk dəfə eksluziv partnor olduğu ―Worldfood 
Moscow‖ Beynəlxalq Ərzaq Sərgisi baĢ tutdu. Sərgidə ölkəmiz təbii mineral sular, Ģərab və spirtli 

içkilər, meyvə-tərəvəz, süd məhsulları, çay, fındıq, qənnadı məmulatları və konservləĢdirilmiĢ qida 
məhsulları ilə iĢtirak etdi. Azərbaycanın əsas  fındıq istehsalçısı ―Xanel‖Ģirkəti Rusiyaya 80 ton 

fındıq ixrac olunması haqqında  müqavilə imzaladı. Bundan əlavə digər qənnadı məmelayları  və təbii 

Ģirələrin ixracı haqqında da digər müqavilələrlə yadda qaldı. Ötən günlərdə Bakı Biznes mərkəzində 
Azərbaycanda Ġxracın və Ġnvestisiyaların TəĢviqi Fondunun (AZPROMO) təĢkilatçılığı ilə ―Ġpək yolu 

ölkələrinə Azərbaycanın ixrac potensialı‖ movzusunda təqdimat keçirildi. GörüĢdə  ZOODEL(MDB 

ölkələrində fəaliyyət göstərən Ģirkətlərin "Ġpək yolu" ölkələrinə ixracını asanlaĢdıran elektron ticarət 
portalı) və AZPROMO arasında  birgə əməkdaĢlığa dair AnlaĢma MEmorondumu imzalandı ki, bu da 
ölkədə ixracın daha da stimullaĢdırılmasına gətirib çıxaracaq. ZOODEL Azərbaycan sahibkarlarına 6 
ay portaldan ödəniĢsiz istifadə etməyi təklif edir.  Son olaraq bütün bu prosesler həyata keçirilərkən 
nəzərə alınmalıdır ki, iqtisadi islahat ölkənin bütün ərazisi üçün vahid qaydada universal formullarla 
həyata keçirilə bilməz.  Əvvəlcə yerli xüsusiyyətlər nəzərə alınmqla yığcam ərazi çərçivəsində  ilkin 
islahatlar aparılmalı, gözlənilən nəticə əldə edildikcə islahat digər ərazilərə nüfuz etməklə bütün 
iqtisadiyyatı bürüməlidir. Ġlk növbədə milli iqtisadiyyatın özünü yaratmaqla  bərabər bazar 
iqtisadiyyatına keçidin ilkin iqtisadi və sosial  mühiti hazırlanmalıdır.  [3, səh.101] Xarici elmi-
texnoloji əməkdaĢlıq vasitəsilə ənənəvi və qeyri-ənənəvi  sahələr arasında tarazlıq yaradılmalı, 
iqtisadiyyatın innovativlik xüsusiyyəti nəzərə alınmaqla yeni texnika və texnologiya istehsal edən 
sahələrin yaradılmaslnda dövlət maraqlarından  qabaq, sahibkarların maraqları təmin olunmalıdır. 
Azərbaycan eyni zamanda elmi-texnoloji əməkdaĢlıq sahəsində konkret ölkələr müəyyən etməli, hər 
halda prioritet olaraq inkiĢaf etmiĢ sənaye ölkələri ilə də qiymətləndirilib nəzərə alınmalıdır. 
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EMAL SƏNAYƏSĠ SEKTORUNUN  DƏSTƏYĠNĠN  ƏSAS ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Neft sektoru ilə yanaşı, Azərbaycanda geyri-neft sektoru da inkişaf etdirilir. Qeyri-neft 

sektorunun inkişafı ölkə iqtisadiyyatında həlledici rol oynayır. Qeyri-neft sektorunun bir çox alt 
sektoru var. Sektorun əsas təməli emal sənayesidir. İstehsal sənayesi dünya iqtisadiyyatında mühüm 
yer tutur. Onun azaldılması və ya daralması iqtisadiyyatın bütövlükdə azalmasının bir əlaməti olaraq 

görünür. Bu sektoru inkişaf etdirmək və inkişaf etdirmək üçün onun saxlanılması və inkişafı vacibdir. 
Dövlət imalat sənayesini daha da inkişaf etdirmək üçün mümkün olan hər şeyi edir. Bu məqalənin 

məqsədi ölkədə istehsal sənayesinin mövcud vəziyyətinə dair ümumi bir fikir verməkdir. Məqalədə 
istehsal sənayesinin inkişaf dinamikasının tabloları və müqayisəli təhlili verilir. Məqalədə emal 

sənayesini dəstəkləmək üçün təklif və fikirlər verilmişdir. 
Açar sözlər: qeyri-neft sektoru, emal sənayəsi, investisiyalar, ÜDM 
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MAIN DIRECTIONS OF SUPPORT FOR SECTORS OF THE 

MANUFACTURING INDUSTRY 

 

Now in Azerbaijan along with an oil sector the non-oil sector is also develops. Development of 

non- oil sector bears in itself a crucial role in national economy. There are several subindustries of 
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non-oil sector. A basis of the sector the processing industry constitutes. The processing industry takes 

the essential place in world economy. Its reducing or compression is considered as a sign of decline 

of economy in general. Development and enhancement of this sector requires its maintenance and 

development. The state does everything possible for further development of processing industry. The 

purpose of this article to give a general idea about a present condition of the processing industry of 

the country. In article there are tables and comparative analyses of dynamics of development of in-

dustries of processing industry. In article are provided offers and  directions of support of processing 

industry.   

       Keywords: non-oil sector, processing industry, investments, GDP 

 

 The manufacturing industry is viewed in the world as an essential and often uniquely significant 

economic force. A strong manufacturing sector speaks of technological power. Its contraction or con-

traction is seen as a sign of economic decline. In developed countries, manufacturing is no longer a 

source of large-scale growth in employment and jobs, but it provides growth in productivity, innova-

tion and international trade. Thus, the sector accounts for up to 90% of private investment in Re-

search and Development, and its share in global trade reaches 70%. In developing countries, manu-

facturing is the main engine of development, a lever for turning poor countries into important players 

in the global economy.  

The Azerbaijan Republic has the large scientific and technical potential, carriers of this potential - 

the personnel potential and strong industrial industries with progressive production traditions. The in-

dustrial enterprises, which endured the crisis period in the first years of independence thanks to wise 

policy of the national leader of the Azerbaijani people Heydar Aliyev, recovered from crisis and en-

tered on a new stage of development. As a result of the large-scale radical reforms undertaken in the 

country, in recent years in the sphere of the industry powerful success is achieved.  

       Now the global processing sector faces a number of problems and challenges, from shifts in de-

mand towards developing countries to new restrictions in use of major factors of production, such as 

natural resources, energy and transport. As well as other sectors of economy, processing industry suf-

fers a shortage of a highly skilled labor power.  

       The changing nature of the sector and the features of its development are often overlooked. Dis-

cussions about rather bigger importance for economy of processing industry in comparison with ser-

vice trade ignore the fact that differences between two of these sectors are erased, and the role of 

clear production in providing innovative and industrial opportunities is rather difficult. 

       The processing industry is exclusively various on the structure. The single industrial policy is 

impracticable here. Success and efficiency are connected with features of separate industries and even 

sub industries.  

The relative value of processing industry in national economy depends on many factors among 

which it should be noted the following: level of economic development, the goods demand of this 

sector, extent of outsourcing of separate elements of chains of value added of processing industry in 

service trade industries, nature of policy of stimulation.  

As it was already noted, the processing industry acts as the powerful driver of research and de-

velopment. Many innovations and technologies of this sector can be used with success in various in-

dustries of economy, enhancing effect of animation. In the 20th century thanks to the heavy industry, 

the labor productivity level in agricultural industry and a construction grew. After an innovation in 

processing industry led to development of systems of automatic control in trade, automatic identifica-

tion of objects and global positioning (GPS) on transport and in logistics. 
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The economy of Azerbaijan passes the dawn period. Plays a major role in economy as the ex-

tracting and processing industry. In general national economy can be divided on oil and not oil sec-

tors. 

       The industry - one of the developed national economy industries. This important industry which 

generally includes mechanical engineering, metallurgy, fuel and energy, chemical, food and other 

fields of the industry.  

        Release of cash registers, microcalculators, telephone sets, household electric appliances, blocks 

of plastic doors and windows, special pipes for oil transportation and other goods was in recent years 

mastered. Production of a certain part of products in Azerbaijan which was imported before from for-

eign countries promoted enrichment of the domestic market and it is possible to tell that eliminated 

our dependence on import.  

      Despite the international efforts directed against non-tariff barriers, the countries continue to use 

them for protection of the national processing sector. Requirements of localization of production (in 

exchange for access to the market), subsidies to domestic manufacturer concern those. Developed 

countries, as we know, widely practice subsidies to the entities of processing industry, and the global 

aerospace industry gets from the state broad support in the form of financing and public procurements 

(preferential crediting, military and commercial orders and also Research and Development financ-

ing, grants for training, special preferential tax, trade and labor agreements).     

         Metallurgical industry and production of finished metal goods are of great importance for in-

crease in export of domestic production at the foreign market. Today it is surest metallurgical indus-

try of Azerbaijan can compete in the foreign market.  

            Industries of food and light industry have huge potential and are important links of complex 

development of economy. For years of independence in Azerbaijan the strong base for further devel-

opment of the easy and food industry is created. The most developed industries of the food industry 

of Azerbaijan are: meat, baking, flour-grinding and butter and cheese-making. In the south of Azer-

baijan, in areas of cultivation of sugar beet, sugar industry is developed. From other industries of the 

food industry in Azerbaijan are developed: fish, confectionery, fruit can and winemaking. From a set 

of industries of light industry in Azerbaijan are the most developed: textile – including cotton spin-

ning and cotton, wool spinning and cloth and also tanning and shoe, felting and felt, knitted and sew-

ing. 

Tab.1 

GDP of Azerbaijan following the results of 2015 

 

Industry 33,7% 

Construction 13,7% 

Trade, car repairs 9,9% 

Agricultural industry, forestry and fishery 5,9% 

Transport and warehouse economy 5,5% 

Tourism 2,7% 

Information and communication 2% 

Net import taxes 7,9% 

Others 18,7% 
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In the medium term ensuring steady and high growth rates of industrial production, enhancement 

of its structure and increase in rationality will be a main objective of state policy in the field of the in-

dustry. In this area, the following will be the main measures: elimination of a high moral and physical 

deterioration of a production equipment, increase in competitiveness of national products and in-

crease in investment and innovative activity in the industries, stimulation of further growth non-oil 

sector and activities of kinds of the processing productions.   

           Dynamic development of an oil sector creates a strong basis for the further growth of devel-

opment of non-oil areas. Along with it, the favorable investment environment created in non-oil sec-

tor, the carried-out process of privatization and other reforms provide further intensive development 

of non-oil spheres.  

            Main objective in development of the industrial sector is production in the republic of the 

knowledge-intensive and high-technology, competitive and export manufactured goods meeting the 

international standards, expansion of measures for the state support, enhancement of system of state 

regulation in an industrial complex, determination and increase in investment sources and resources 

and also mobilization natural and a manpower for long-term development of the industry.  

            Dynamic development of an oil sector and improvement of supply of regions with energy car-

riers, at the same time, the created favorable investment environment in non-oil sector, the carried-out 

privatization process, a financial support and other reforms will provide to a small and average entre-

preneurship more intensive development of not oil sector.  

          At the expense of oil revenues in Azerbaijan upgrade of infrastructure, investment into non-oil 

economy, creation of strategic currency holdings, further improvement of a business environment and 

increase in the international transit opportunities of our country led to economic development. Sharp 

reduction of prices of oil as a result of the processes happening in the international economic system 

since 2014 and also decrease in dynamics of economic growth, it became result of crisis in trade rela-

tions with partners of Azerbaijan, entering of new approaches to economic development in our coun-

try was required. Implementation of new economic reforms for mobilization of the existing potential 

in non-oil sector and ensuring dynamic development in this area was the main task, which was solved 

at this time.  

           Recall that since the end of 2015 and early 2016 in this direction, new reforms have been 

launched. Immediate steps were taken to stimulate non-oil production, create more favorable condi-

tions for entrepreneurship, and develop fields in agriculture that could lead to investment in our coun-

try. 

        Reality shows that, because of economic reforms, significant progress has been made in recent 

years, the share of the non-oil sector in GDP has increased, and the production of competitive goods 

has expanded.  

         According to the State committee of statistics, in January-September, 2016 in Azerbaijan it was 

made by 43 billion 436,3 million manats of gross domestic product from which 28 billion 536,2 mil-

lion manats fall to the share of non-oil sector. In spite of the fact that, the share of non-oil sector in 

gross domestic product decreased in comparison with the same period of last year a little, but for 

3,6% of growth was observed in non-oil sector of an industry. The announcement the president Ilham 

Aliyev of 2014 "Year of the industry" and implementation of the approved action plan gave a new 

impulse to development of non-oil industry. In general, the measures realized within "Year of the in-

dustry" and subsequent periods yielded positive results. Thus, for the first nine months 2016 in Azer-

baijan 16 billion 378,1 million manats of industrial production were made that is 1 percent more, than 

for the same period of last year. Consecutive and purposeful measures for diversification of national 
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economy led to fast development of non-oil industry. It should be noted that for the first nine months 

of this year in Azerbaijan nonindustrial goods on the amount of 6 billion 75,4 million manats were 

made that is 3,6% more, than for the same period of last year. All this, undoubtedly, is result of the 

purposeful measures taken in recent years in the field of industrialization, creation of new industrial 

zones in the country. 

Tab.2 

Income distribution for January-September, 2016 

 

GDP 

 

43 billion 436.3 man 

Not oil sector 

 

28 billion 536.2 man 

Production of manufactured goods 

 

16 billion 378.1 man 

Production of non-industrial goods 75.4 million man 

 

Implementation of the following events for achievement of a main objective in the industrial sec-

tor is planned:   

- determination of the directions of development of non-oil sector;   

- rehabilitation of industrial structure in certain directions of development and its reduction in com-

pliance with investment requirements;   

- improvement of the industrial enterprises which are owned the states or a controlling stock of which 

is at the state;   

- rehabilitation from the point of view of technology;   

- determination and increase in investment sources and resources;   

- support of development of production at the expense of preferential budgetary funds;   

- enhancement of tax and customs policy, support of export and protection of the domestic market; 

- training of skilled workers of a personnel;  

- support of production of manufactured goods by creation of the industrial town, encouragement of 

creation of export productions and strengthening of integration into regional and world economy and 

also involvement in all scientific and technical innovative processes existing at the moment in the 

world.   

- search and investigation of new fields;   

- full-scale development of the revealed fields;   

- drilling of new wells in the fields which are in development and recovery of the idle wells;   

- application new the technician and technologies for the purpose of increase in coefficient of oil pro-

duction in the used fields;   

- creation, reconstruction and upgrade of production, transportation and oil refining and gas;   

- broad application of achievements of science and technology, advanced practice.  

For the purpose of development of the energy industry shall be performed measures in the following 
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directions:   

- expansion of use of the alternative and recovered power sources;   

- creation of new stations and the transferring networks;   

- work on reorganization of stations and the systems of power transfer;  

- reduction of power consumption;   

- reduction of technological losses in production and transmission of energy;   

- carrying out structural changes in the energy sector and enhancement of a management system;  

- support of business activity in the energy sector.  

It is advisable to unite all branches of the manufacturing industry in several global groups. First, fac-

tors that influence the location of production and competitiveness are important for their formation: 

the structure and production costs of labor, capital and natural resources, including energy; the inten-

sity of innovation or the speed of technological change, the commercialization of new technologies 

and innovations; the degree of merchandising on the global market.  

     For assessment of a cost structure, innovations and the processing industry traded goods of various 

industries six indicators are used: the intensity of the equity, intensity of a labor power, power con-

sumption, intensity of Research and Development (measured as a share of expenses on Research and 

Development in the conditional net value of products of an industry) and intensity of trade (an export 

share in gross release of an industry) and also intensity of cost (the release cost relation to natural 

amount of products).   

         In labor-intensive industries, such as textile and easy, low costs of production are a key factor of 

competitiveness. For this group, as well as for innovatively - technological, global trade in finished 

products has a highest importance. Three other groups are in a varying degree oriented to the regional 

or local production tied to the local markets, resources and scientific clusters. Here the transportation 

cost is rather higher. In these groups global trade has limited character, is performed on short distanc-

es and covers only separate types of goods.  

          After decades of liberalization, privatization and deregulation the aspiration to stimulate the 

economic growth and employment on a wave of financial and economic crisis covered also pro-

cessing industry. Efforts of the states on increase in competitiveness of the processing industry and 

creation of more favorable conditions for multinational corporations of this industry in the territory 

take the various forms. They include support of the local industry, reducing the corporate taxes, regu-

lation of quality and safety of products, etc. 
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Turizm dünyanın ən böyük və sürətlə inkiĢaf edən sənayesidir. XXI əsrdə qlobal iqtisadiyyatda  
üç əsas sənaye sahələrini-texnologiya, telekommunikasiya və turizmin rolu vacib hesab olunur. (1, 
s.12). Turizm, evdən uzaqlaĢan fərdlər və ya qruplar üçün nəzərdə tutulmuĢ əyləncə, biznes və digər 
qonaqpərvərlik xidmətləri, turist məkaları, nəqliyyat, yaĢayıĢ yerləri, pərakəndə satıĢ mağazaları, 
yemək və içmə müəssisələri kimi səyahət təcrübəsini təmin edən fəaliyyət, xidmət və sənaye 
toplusdur (2, s.47) . 
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2013-ci ildə Səyahət və Turizmin qlobal iqtisadiyyata olan ümumi qatqısı qlobal ÜDM-in 9,5% -

dək qalxmıĢdır. Ümumilikdə, 2013-cü ildə səyahət və Turizm sektoru tərəfindən dünyada 266 milyon 
(ümumi məĢğulluqdan 8,9%) iĢ yerləri (hər 11 iĢ yerindən 1i) qeydə alınmıĢdır.(3,s. 65). ILO Qlobal 
Dialoq Forumunun ―Yeni ĠnkiĢaf və Problemlər‖ (9, s.48) hesabatına görə, beynəlxalq turizmin 
qlobal iqtisadi və sosial böhrandan təsirlənməsinə baxmayaraq, 2019-cu ilədək turizm sektorunun 
dünyada 296 milyon iĢ yerini təmin etməsi gözlənilir. 

Turizm çox gərgin əmək və məĢğulluq mənbəyidir. Bu, müxtəlif dərəcədə bacarıq tələb edən  və 
gənclər, qadınlar və miqrant iĢçilər üçün iĢ fəaliyyətinə tez giriĢ imkanı verən sahədir(4, s. 83). Bəzi 
ölkələrdə turizmin məĢğulluğa qatqısı əvəzolunmazdır; Məsələn, Efiopiyada Səyahət və Turizmin 
ÜDM-yə ümumi qatqısı   9,3%  və 2014-cü ildə 2,291,500 iĢ yeri (ümumi məĢğulluqdan 8,5%) 
olmuĢdur (5, s. 22). 

Turizm və qonaqpərvərlik sənayesi yaĢayıĢ, nəqliyyat, əyləncə obyektləri kimi müxtəlif sahələrdə 
məĢğulluq imkanları yaradır. Buna görə də, ixtisaslı və təlim keçmiĢ iĢçi qüvvəsinin mövcudluğu hər 
hansı bir turizm inkiĢaf planı və ya proqramının uğurunda mühüm elementdir. Bununla belə, turizm 
sənayesində məĢğulluğun məhdudiyyətləri qeyri-sabit məĢğulluq, aĢağı iĢ statusu, uzun antisosial iĢ 
saatları və aĢağı ödəniĢdir. Belə bir vəziyyətin obyektiv nəticəsi isə müvafiq iĢçi heyətinin və yüksək 
kadrların cəlb edilməsinin çətinliyidir. 

Həqiqətən, turizm və qonaqpərvərlik sektorunda iĢləyən iĢçilərə daha az diqqət yetirilir. Bununla 
belə, kadrlar yüksək səviyyəli və sürətli xidmət təminat sistemi üçün ən əsas elementdir. Ġnsan 
qaynaqları və turizm arasındakı əlaqələr iki əsas aspektdə ifadə edilə bilər. Birincisi, turizm yalnız 
keyfiyyətli iĢçi heyəti və ya davamlı iĢçi qüvvəsi təmin edə bilərsə, yalnız inkiĢaf edə bilər. Digər 
məsələ isə heyətin həm menecerlər, həm də müĢtərilər tərəfindən təkmilləĢdirilməsinə və sosial 
bərabərlik və ədalət prinsiplərinə uyğunlaĢdırılmasıdır. Eyni zamanda,turistlərin təcrübəsi və 
keyfiyyəti iĢçilərin peĢəkarlığından asılıdır. Bu baxımdan, bu araĢdırmanın məqsədi məĢğulluq 
imkanları və turizm və qonaqpərvərlik problemləri ilə bağlı ümumiləĢdirilmiĢ məlumat verməkdir və 
nəticələrin akademiklər, siyasətçilər və turizm sahibkarları və mehmanxana sahibləri, o cümlədən 
maraqlı tərəflər üçün nəzərdə tutulan nəticələrə dair göstəricilərin göstərilməsidir. 

 

Turizm və mehmanxana sektorunun məĢğulluq imkanları 
 

Turizm və qonaqpərvərlik sektorlarında ,turizmin təminat tərəfinə əsasən, bilavasitə və ya 
dolayısı ilə məĢğulluq imkanları yaradıla bilər (6,s. 7). BirbaĢa məĢğulluq imkanları birbaĢa səyahət 
və turizmlə dəstəklənən iĢ imkanlarının ümumi sayını təĢkil edir. Muzeylər, milli parklar, saraylar, 
dini yerlər, abidələr, təyyarələr, dəniz səyahətləri, kurort və ya ticarət mərkəzləri, suvenirlər, 
fotoqrafiya, gəzinti turları, təsərrüfat evləri, yataq və səhər yeməyi xidçəti, qonaq evləri (dövlətə 
məxsus hava yolları və dəmir yolları, xüsusi nəqliyyat vasitələri) və s.aiddir. 

Turizm və qonaqpərvərlik, restoran tədarükçüləri, turizm obyektlərini quran və saxlayan tikinti 
Ģirkətləri, eləcə də zəruri infrastruktur, təyyarə istehsalçıları, müxtəlif əl sənayesi istehsalçıları, 
marketinq agentlikləri, mühasibat xidmətləri kimi fəaliyyətlərdə dolayı məĢğulluğu dəstəkləyir. (8, s. 
77). 

Turizmin iqtisadi təsiri onun gəlir, məĢğulluq, investisiya və inkiĢaf istiqamətlərinə təsirləri ilə və 
ödəniĢ balansı ilə ölçülür. (7, s. 187). Turizm və qonaqpərvərlik kimi intensiv  əmək  sənayesində 
gəlirlər ya  birbaĢa turistlərin ehtiyaclarına xidmət edərək və ya turistlərin xərclərindən dolayı iĢ 
yerlərində çalıĢanlara ödənilən əmək haqqından əldə edilə bilər . Böyük sayda ziyarətçiləri cəlb edən 
turistik yerlərdə qonaqların qalma müddətinin  və  müĢtərilərin iĢtirak etməsi üçün bir çox imkanlar 
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və fəaliyyətlərin mövcudluğuna, müĢtərinin pul xərcləri çox yüksək olduğuna görə  gəlirlər də 
yüksəkdir. 

Turizm və beynəlxalq səyahət bütün dünyada məĢhurlaĢır və insanların özləri səyahətin insan 
hüquqları olduğunu hesab edirlər; turistlərin geniĢ tətil seçimləri var; beynəlxalq standartlar və 
keyfiyyət təminatı sistemi milli və beynəlxalq turizm və qonaqpərvərlik təĢkilatları tərəfindən 
standart və keyfiyyətli müĢtəri xidmətləri təmin etməklə müəyyənləĢdirilir; bu da sektorlardakı 
davamlı inkiĢafın təmin edilməsi ilə nəticələnir; beynəlxalq neft qiymətinin davamlı azaldılması da 
səyahət xərclərini azaldır. Bütün yuxarıda göstərilən hallar istiqamətlərdə turizm axınının artması 
üçün əsas səbəblərdəndir. Buna görə turistlərin xidmətlərini təmin etmək üçün çox sayda iĢçi qüvvəsi 
tələb olunur. 

 

Turizmdə və qonaqpərvərlik sektorunda məĢğulluq problemləri: 
 

Turizm və qonaqpərvərlik sektorunda məĢğulluğun aĢağıdakı bəndlərdə müzakirə olunmuĢ 
problemlərini müəyyənləĢdirmiĢdir: 

Qeyri-bərabər yanaĢma:Bütün növ iĢçilər üçün bərabər bir yanaĢma yoxdur. Məsələn, ILO-

UNDP-in ( Beynəlxalq Əmək TəĢkilatı və BMT-nin ĠnkiĢaf Proqramı) məlumatına görə, gender 
bərabərsizliyi bütün sektorlarda müĢahidə olunur. Qadın dünya iĢinin 66 faizini yerinə yetirir, ərzağın 
50 faizini istehsal edir, lakin gəlirin 10 faizini qazanır və əmlakın 1 faizinə sahibdir. Qadınlara qarĢı 
iĢgüzar müəssisələrdə və ailə həyatında ayrı-seçkilik və iĢ yüklərinin həddən artıq yüklənməsinə 
baxmayaraq, qadınların torpaq, kapital və təhsildə kiĢilərə nisbətən daha az imkanları var. UNWTO-

nun( BMT Dünya Turizm TəĢkilatı) 2011-ci ildə həyata keçirilən turizm sahəsində məĢğulluğa dair 
qadınların qarĢılaĢdıqları imkanlar və çətinliklərin qiymətləndirilməsi ilə bağlı hesabatına əsasən, 
bacarıqsız və ya yarı-bacarıqlı qadınlar qeyri-bərabər imkanların və davranıĢın, zorakılıq, istismar, 
stress və cinsi təcavüz kimi pis əmək Ģəraitlərinin mövcud olduğu iĢlərdə iĢləyirlər.  ĠnkiĢaf etməkdə 
olan ölkələrdə, təhsil və təlimin aĢağı səviyyədə olması, geniĢ yayılmıĢ yoxsulluq, sosial-mədəni 
amillərlə yanaĢı ana sağlamlığının zəifliyi və seksual təhsilin olmaması qadınların iqtisadi aktor kimi 
güclənməsinə mane ola bilmədi. ĠĢ yerlərinin, xüsusilə də, yoxsul ölkələrdə və icmalarda 
məskunlaĢma, sahələrindən uzaq məsafədə yerləĢdirilə bilər, bu da həm də maliyyə və hə də  vaxt 
baxımından qadınlar üçün çətinliklər yaradır (11, s. 103). 

Digər məsələ isə qadınların aĢağı səviyyəli və karyera imkanları az olan peĢə sahələrinə malik 
olması, əsas idarəetmə vəzifələrində isə kiĢilərin üstünlük təĢkil etməsidir (Vargas, N.d). Qadınlar 
rəhbər və rəhbər vəzifələrdə az təmsil olunurlar. Məsələn, qadınlar Avropa Birliyi daxilində 
Ģirkətlərdəki menecerlərin yalnız 32% -ni, ən böyük Ģirkətlərin idarə heyətlərinin üzvlərinin 10% -ni 

və Avropada alim və mühəndislərin 29% -ni təmsil edir. 
Ailə və qayğı məsuliyyətləri hələ də bərabər paylaĢılan deyil. Ailənin ailə üzvlərinə baxılması 

məsələsi əsasən qadınlar tərəfindən aparılır. KiĢilərdən daha çox qadın analıq məzuniyyəti izni 
almağa qərar verir. Ailədə uĢaqlara və özəl qulluğa ehtiyacı olan böyüklərə qulluq imkanlarının 
çatıĢmamazlığı qadınları tez əmək bazarından çıxmaq məcburiyyətində qoyur:  uĢaqlı qadınlar üçün 
məĢğulluq səviyyəsi yalnız 62,4% , kiĢilərin isə 91.4% təĢkil edir.(12, s.34). Vergas, həmçinin qeyd 
edir ki, digər sənaye sahələrindən fərqli olaraq, Otelçilik və Turizm sektorunda məĢğulluq 35 
yaĢınadək insanlara yönəlmiĢdir. Ġspaniyada bu sektorda iĢçilərin 43,4 faizi 25-34 yaĢ arasındadır. 
Swarbrooke xüsusi vurğulayır ki,  iĢəgötürənlərin müəyyən bir yaĢdan (adətən 35 yaĢ limit) yuxarı 
olan qadınların müraciətlərini tez-tez rədd etdiyini və iĢə müraciət edən qadınlaran fotoĢəkillərin tələb 
edildiyini xüsusi vurğulayır. Turizm sənayesində əlilliyi olan insanlar da iĢlə təmin olunmada 
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problemlərlə üzləĢirlər. 
Əmək haqqının və iĢ Ģəraitinın aĢağı olması: Avropada yaĢayıĢ və iĢ Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması 

üzrə Avropa Fondu (Eurofound) hesabatında bildirilir ki, otel və restoranlarda orta ödəniĢ demək olar 
ki, bütün AB ölkələrində orta əmək haqqı ilə müqayisədə aĢağıdır (14, s. 192) . Ümumiyyətlə, turizm 
və qonaqpərvərlik sektorda saat hesabına aĢağı əmək haqqı, əlavə ödəniĢ olmadan əlavə iĢ vaxtı, 
həftədə 50 saatdan çox iĢ saatları, pik mövsümlərində iĢçilərə az və ya kifayət qədər olmayan fasilələr 
kimi problemlər yaĢanır. 

Digər çətinliklər qeyri-münasib idarəetmə tərzi , planlaĢdırılmamıĢ iĢəgötürmə,  kadr dövriyyəsi 
üçün az diqqət, idxal olunan iĢçi qüvvəsi, demokratiya konsepsiyasına qarĢı olan sərt rəhbərlik, 
yetərsiz təlimlər və monoton vəzifələrdir.(13, s.11). Turist sektoru aĢağıdakı amillər də təsir edir : 
mövsümlük (turizmin və qonaqpərvərlik  sektorında üçün ilin bir neçə ayı ərzində turistlərin sayı çox 
aĢağı olduğu üçün iĢçi sayı azaldılır,yarım iĢ günü və / və ya həddən artıq iĢ saatları; aĢağı ödəniĢli 
(və ya ödəniĢsiz) ailə əməyi və qeyri-rəsmi və bəzən qeyri-qanuni iĢ yerləri. 

Bundan əlavə, turizm və qonaqpərvərlikdə məĢğulluq imkanları sənayenin üzləĢdiyi müxtəlif 
çətin vəziyyətlərdən təsirlənir. Məsələn, müxtəlif turistik yerlərdə terror hücumları, Ebolaand Ziqa 
virusu kimi yeni yoluxucu xəstəliklərin yayılmasının baĢ verməsi; dünya iqtisadiyyatı böhranları və 
e-biznes, e-marketinq və virtual turizmin tətbiqi kimi turizm və qonaqpərvərlik sektorlarında 
texnoloji inkiĢaf. Bu səbəbdən bir çox turizm və qonaqpərvərlik sektoru iĢçiləri iĢlərini itirir, bu  da 
iĢsizlik səviyyəsinin artması ilə nəticələnir. 

 

Təcrübələr və perspektivlər 

 

Avropa  region və bəzi qərb ölkələri turizm və otelçilik sektorlarında  çox böyük təcrübələrə 
malikdir  və bu sahədə ümumi iĢçi qüvvəsinin  50-70% ni(Ġngiltərədə, Portuqaliyada və Avstriyada 
60% -dən çox, eləcə də Finlandiyada 70%)qadınlar təĢkil edir. Baham adaları, Kanada, Avstraliya 

kimi digər ölkələrdə; otelçilik sektorunda qadınların payı 55% -dən çoxdur. Kanada, Dominikan 
Respublikası, Hindistan və Yamayka turizm sektorunda insan resurslarının idarə olunması üçün ən 
yaxĢı təcrübələrə malikdir. Ancaq  Misirdə qadınlar ümumi turizm iĢçi qüvvəsinin yalnız 25% -ni 

təĢkil edir (15, s. 2). 
Əla müĢtəri məmnuniyyətini qazanmaq üçün, OECD-nin 2000-ci ilinə əsasən, əməyin yalnız xərc 

kimi deyil, insan kapitalı və ya aktivi kimi qəbul edilməsi lazımdır. Yüksək keyfiyyətli ixtisaslı iĢçi 
qüvvəsi rəqabət qabiliyyətliliyi və innovasiyaların daha yüksək səviyyəsini təmin edəcək, iĢ 
perspektivlərini yaxĢılaĢdırır və dəyiĢən bazarlarda tənzimləmə prosesini asanlaĢdırır. 

UNWTO-nun 2010-cu il hesabatına əsasən, turizm  yoxsulluğun azaldılmasına kömək edən bir 
vasitədir. Bu da yoxsul qadınların formal və qeyri-formal məĢğulluq, sahibkarlıq, təlimlər yolu ilə 
yoxsulluqla mübarizəsinə kömək edə bilər. Ancaq bütün qadınlar turizmin  inkiĢafından bərabər 
faydalana bilməzlər. Bəzi hallarda təhsil və resursların olmaması yoxsul qadınların turizm 
inkiĢafından faydalanmasına mane ola bilər. Bəzi bölgələrdə turizm qadınların güclənməsinə kömək 
edir, digər bölgələrdə isə turizm, qadınların həyatına mənfi təsir göstərir və mövcud iqtisadi və 
gender bərabərsizliyini davam etdi. 

Tomas  hökumət və hökumətlərarası təĢkilatlar, yerli hökumət orqanları, həmkarlar ittifaqları, 
yerli icmalar və onların müxtəlif üzv qrupları, QHT-lər, sosial dialoq və müzakirələr vasitəsilə 
ictimaiyyətə əsaslanan turizm təĢəbbüsləri daxil olmaqla bütün maraqlı tərəflərin əməkdaĢlıq 
imkanlarını və davranıĢ bərabərliyini təĢviq edə biləcəyini vurğuladı ;kiĢi və qadınlar arasında əmək 
haqqı fərqlərinin azaldılması; rəhbər vəzifələrdə qadınların daha yüksək səviyyədə təmsil olunması, 
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qərar qəbul edilməsində qadınların iĢtirakının  artırılması və iĢçilərin mədəni dəyərlərinin, adət və 
ənənələri,  və təcrübələrini nəzərə almasının vacibliyini vurğulayır. Müxtəlif tərəflər arasında 
müntəzəm görüĢlər və müzakirələr sayəsində cinsi təcavüzdən, ayrı-seçkilikdən və istismardan azad 
olan iĢ Ģəraitinin yaradılması,əmək haqqı və iĢ Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması, eləcə də sabit, daimi və 
tam iĢ yerlərinin yaradılması, habelə əsas insan hüquqlarını əks etdirən müvafiq əmək qaydalarının 
təmin edilməsi və tətbiq edilməsi, zorakı əmək fəaliyyətinin qadağan edilməsi və uĢaq əməyinin 
istismarı, irq, cinsiyyət, din, siyasi fikir, milli hasilat və ya sosial köklü mənsubiyyətə əsaslanan ayrı-
seçkiliyi aradan qaldırması vacib amillərdəndir.(10, s. 14). Ən əhəmiyyətlisi, turizm və 
qonaqpərvərlik sektorunda effektiv iĢçi qüvvələrə sahib olmaq üçün çox demokratik, iĢtirakçı 
idarəetmə mədəniyyətlərinin qurulmasına diqqət yetirmək; insan qaynaqlarının keyfiyyəti üçün 
mükəmməl performanslı iĢçilərin mükafatlandırılması, turizm sektoru sahəsində bilik və təcrübələrin 
qazanılması üçün onların kurslarda iĢtirakının təmin olunması, təhsil müəssisələri ilə əlaqələrin 
gücləndirilməsi,açıq və distant təhsil imkanlarının  yaradılması ən mühüm tədbirlərdir (14, s. 6). 

BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Ətraf Mühit Proqramı və BƏT, ətraf mühit və sosial 
performansın yüksəlməsində rol oynayan və məsuliyyət daĢıyan səyahət tələbatını təmin edən 
standartlaĢdırma və sertifikatlaĢdırma üçün lazımi diqqət yetirir. SertifikatlaĢdırma sxemləri otel, 

kurort, səyahət agentlikləri, tur operatorları və nəqliyyat xidmətləri kimi turizm müəssisələrinə tətbiq 
oluna bilər. Onlar həm də bu istiqamətlərdə mövsümi təsirləri aradan qaldırmaq üçün, endirimli 
mövsümi təkliflər irəli sürmək, ilin ən az məĢğul vaxtlarında müxtəlif tədbirlər təĢkili, turistik 
yerlərin daha uzun müddətdə fəaliyyət göstərməsinə Ģərait yaratmaq, mövsümi iĢçilər hər mövsüm 
eyni  iĢlə təmin olunmasına zəmanət vermək kimi tədbirlər həyata keçirilə bilər. ( 13, s. 19) 

 

Nəticə 

 

Bu gün Turizm və Otelcilik sektoru dünya iqtisadiyyatının ən önəmli sektorlarıdır. Bu, gəlirlərin 
artırılması və məĢğulluq imkanlarını yaxĢılaĢdırır. Son məlumatlar göstərir ki, turizm və səyahət 276 
milyondan çox iĢ yerini yaratmıĢ və 2014-cü ildə ÜDM-in 9,8 faizini təĢkil etmiĢdir. Bununla yanaĢı, 
turizm də əlveriĢli iĢ seçimləri yaratmaqla insanların social-mədəni inkiĢafını, qadınların və əlillərin 
iĢ imkanlarının gücləndirilməsini təmin edə bilər. Bununla əlaqədar, həm inkiĢaf etmiĢ, həm də 
inkiĢaf etməkdə olan ölkələr ölkənin inkiĢafına naminə turizm və qonaqpərvərlik sektoru üçün 
keyfiyyətli kadrların yaradılmasına lazımi diqqət yetirirlər. 

Turizm və qonaqpərvərlik sektoru dünyanın müxtəlif yerlərində milyonlarla insanlara  yaĢayıĢ, 
yemək və içki (restoran, yeməkxana, kafe, fast food, pub, gecə klubları, yataq və səhər yeməyi, 
aviaĢirkətlər, hava limanları, təyyarələr, gəmilər, gəmilər, gəmi səyahətləri, səyahət agentlikləri, tur 
Ģirkətlər) kimi müxtəlif sahələrdə iĢ imkanları yaradır. Siyasi sabitlik, texnoloji inkiĢaf, gəlirlərin 
artması və əlveriĢli iqlim turizm və otelçilik sahəsində milyonlarla iĢ yerlərinin yaradılması üçün ən 
əlveriĢli Ģərtlərdir. 

KiĢi və qadın iĢçilər arasında ayriseçkilik,təlimsiz iĢçi qüvvəsi, pis iĢ Ģəraiti, sektorların mövsümi 
olması, stress,ödəniĢsiz əlavə iĢ saatları,  aĢağı əmək haqqı və digər sosial-mədəni faktorlar turizm və 
qonaqpərvərlik sektorunda məĢğulluq sahəsində əsas  çətinliklər kimi qeyd olunmalıdır. 
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BEYNƏLXALQ TURĠZMƏ ĠNNOVATĠV YANAġMALARIN  
SĠYASĠ VƏ ĠQTĠSADĠ ASPEKTLƏRĠ 

 

Dünya hər keçən saniyə dəyişir, necə ki, bugün dünəndən fərqlənir, eləcə də sabah bu 
günümüzdən fərqli olmalıdır. Getdikcə artmaqda olan texnoloji dəyişikliklər  bu müddətin daha da 
sürətlənməsinə gətirib çıxarır. Beləliklə, insanların gündəlik həyatı, iş dünyası və nəhayət, ətrafımız-

dakı hər bir fikir sürətli bir dəyişikliyə məruz qalır. 
Açar sözlər : turizm, beynəlxalq turizm, innovasiya, texnologiya,   texnoloji, turizm bazarı, 

qloballaşma, turizm sektoru, qlobal innovasiya indeksi 
 

Naila SHIKHALIYEVA, 

Master, Azerbaijan Tourism and Management University 

 

POLITICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF INNOVATION APPROACHES  

TO INTERNATIONAL TOURISM 

 

Innovation in tourism is difficult and not frequent. The structure and the characteristics (services 

and products) of the industry don‘t make it easy.        

 Key words : tourism, international tourism, innovation, technological, technology, tourism mar-

ket, globalizaton, tourism sector, the global innovation index 
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Sözügedən dəyiĢikliklərə istiqamət verə bilmə iqtidarında olan dünya ölkələri, müxtəlif iĢ 
sektorları, Ģirkətlər və insanlar rəqabətqabiliyyətliliklərini artıraraq uğur əldə bilirlər. BaĢqa bir sözlə 
ifadə etsək, lider ola bilmək, iqtisadi cəhətdən fayda əldə edə bilmək üçün ―yenilik-innovasiya‖ 
həyatımızın əsas prinsipi səviyyəsinə çatmıĢdır. 

Yenilik anlayıĢı dinamik hərəkətdə olan mütərəqqi yeniliyi əks etdirməklə onu qəbul və istifadə 
edən təĢkilati sistem üçün yeni sayılır. Mənasına görə, ―innovasiya‖ sözü(ingiliscə innovation) 
―yenilik‖ sözü ilə eynidir. Ġnnovasiyaya yeniliyin yaradılması, yayılması və istifadəsi üzrə inkiĢaf 
etməkdə olan kompleks sistem kimi baxılır və o, innovasiya fəaliyyətinin inkiĢafına və səmərəliliyin 
yüksəldilməsinə kömək edir. Ġnnovasiya adı altında aparılmıĢ elmi-tədqiqat nəticəsində istehsala 
tətbiq olunan obyekt və yaxud da özündən əvvəlki analoqundan keyfiyyətcə fərqli edilmiĢ kəĢf baĢa 
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düĢülür. 
Ġnnovasiyaların sürətinin artması, alıcıların seçimi və gözləntilərində olan dəyiĢikliklər və rəqabət 

ortamının getdikcə əhatəsini geniĢləndirməsi turizm sahəsindəki Ģirkətlərin də yeni alternativlər 
yaradaraq önə çıxmalarını və bazardan daha böyük bir paya sahib ola bilmələrini çətinləĢdirir. 
ġirkətlərin öz iĢçilərindən yüksək səviyyədə yararlanmaları üçün sadəcə fiziki gücləri baxımında 
deyil, zehni cəhətdən də özlərini inkiĢaf etdirmələrinə dəstək olmalıdırlar. Bu vəziyyət xüsusilə 
turizm sektoru kimi müĢtəri-xidmət münasibətlərinin sıx olduğu sahədə olduqca önəmlidir. 

 

 

1. Ġnnovasiya yönümlü iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsinə elmi-nəzəri yanaĢmalar 

 

Dünya inkiĢafının müasir mərhələsinin səciyyəvi xüsusiyyəti insan sivilizasiyasının sənaye 
cəmiyyətindən postsənaye cəmiyyətinə keçid sayılır. Bu isə, hər Ģeydən əvvəl elm və texnikanın 
cəmiyyət həyatının bütün tərəflərinə daha da güclənməkdə olan təsirinin qlobal xarakteri ilə, 
irimiqyaslı sosialiqtisadi və tarixi dəyiĢikliklərə aparan elmi texnoloji irəliləyiĢlərə əlaqədardır. Buna 
uyğun olaraq, iqtisadi artımın əsas amillər və mənbələr dəsti də dəyiĢir. Bunlar içərisində iqtisadi 
sistemin inkiĢafı səviyyəsinə təsir göstərmək qabiliyyətinə malik təbii resurslar və kapitalla yanaĢı, 
inteqral resursa çevrilə bilən elmi biliklər daha mühüm əhəmiyyət kəsb etməyə baĢlayır. Təcrübə 
müstəvisində bu, yeni biliklərin məhsul və ya texnoloji yeniliklərə çevrilməsini təmin edən 
innovasiya prosesini ön plana keçirir. Ġnnovasiya prosesi əslində təkrar istehsal tipini, sosial-iqtisadi 

münasibətlərin keyfiyyətini dəyiĢməklə və özünəməxsus yığım forması, xüsusi sərvət strukturu və 
yığım effektivliyinin xüsusi qiymətləndirmə meyarları kəsb edən yeni innovasiya yönümlü 
iqtisadiyyatı yaratmaqla bütün təsərrüfatçılıq sisteminin fəaliyyətində hakim rol oynamağa baĢlayır. 
Nəzəri cəhətdən hazırda innovasiya iqtisadiyyatının formalaĢması haqqında danıĢmaq olar. Bu zaman 
iqtisadi artım kimi istehsalın intellektləĢdirilməsi çıxıĢ edir, yəni ÜDM artımı, əsasən, elmtutumlu 
məhsul və xidmətlərin buraxılıĢı və reallaĢdırılması hesabına əldə edilir.     

    Ġnnovasiya menecmentində iki əsas istiqamət ayrılır. Birinci istiqamətin mahiyyəti ondan 

ibarətdir ki, innovasiya öz inkiĢafında(həyat tsiklində) ideyadan tətbiqə qədər hərəkət etməklə 
formasını dəyiĢir. Ġstənilən digər proses kimi innovasiyanın da formalaĢması amillər çoxluğunun 
mürəkkəb 14 qarĢılıqlı təsiri ilə Ģərtlənir. Ġkinci istiqamət Azərbaycan üçün də son dərəcə aktual olan 
innovasiyadan sahibkarlığa hərəkətdir. Bəzi nəĢrlərdə bu nəzəriyyə innovatika adını almıĢdır. Burada 
artıq innovatikanın öz daxilində yeni müstəqil istiqamətlər meydana çıxdı: yeniliyin formalaĢması, 
yeniliklərə müqavimət, diffuziya(yeniliklərin yayılması); insanın ona uyğunlaĢması və onların insan 
tələbatına öyrəĢməsi; innovasiya təĢkilatları; innovasiya qərarlarının iĢlənib hazırlanması və s. 
Ġnnovatikanın tərkib hissələrinin verilən siyahısında yenilik bazarı, innovasiya strategiyaları kimi 
mühüm elementlər iĢtirak etmir. Digər elmi iĢlərdə isə innovasiyanın inkiĢafının əsas konsepsiyalarını 
ümumiləĢdirməyə cəhd göstərilsə də, onlardan bəziləri, xüsusilə də innovasiya və iqtisadi inkiĢafın 
tsiklikliyi, innovasiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsi konsepsiyaları tam Ģəkildə nəzərə 
alınmıĢdır. Ġnnovasiya iqtisadi kateqoriya kimi yeniliyin istehsalı və reallaĢdırılmasının daha ümumi 
xassələrini, əlamətlərini, əlaqə və münasibətlərini əks etdirir. Innovasiyanın mahiyyəti özünü onun 
funksiyaları dövlətin iqtisadi sistemində onun təyinatını və təsərrüfat prosesində rolunu ifadə edir. 
Ġnnovasiyalar müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin, yüksəldilməsində xüsusi rol oynayır. 
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2. Ġnnovasiyaların sosial-iqtisadi kateqoriyalara təsiri 
 

Ġnnovasiyaların təhlili göstərir ki, onlar sosial-iqtisadi xarakterli funksiyalar yerinə yetirirlər. 
Iqtisadi ədəbiyyatda qeyd olunduğu kimi, iqtisadi kateqoriya olaraq innovasiya iki əsas funksiyanı-
təkrar istehsal və stimullaĢdırma funksiyalarını yerinə yetirir. Təkrar istehsal funksiyası onu göstərir 
ki, innovasiya geniĢ təkrar istehsalın mühüm maliyyələĢdirmə mənbəyi kimi çıxıĢ edir. 
Innovasiyaların bazarda satıĢından əldə edilən pul gəlirləri sahibkarlıq mənfəətini yaradır ki, bu da 
maliyyə resurslarının mənbəyi və eyni zamanda innovasiya prosesi səmərəliliyinin ölçüsü kimi çıxıĢ 
edir. Sahibkarlıq mənfəəti istehsal-ticarət, investisiya, innovasiya və maliyyə fəaliyyəti həcminin 
geniĢləndirilməsinə yönədilə bilər. Beləliklə, 15 innovasiyalardan mənfəətin alınması və maliyyə 
resurslarının mənbəyi kimi onun istifadəsi innovasiyanın təkrar istehsal funksiyasının məzmununu 
təĢkil edir. StimullaĢdırma funksiyası da sahibkarlar tərəfindən innovasiyanın reallaĢdırılmasından 
mənfəət alınması yolu ilə gerçəkləĢir. Bu, sahibkar üçün yeni innovasiyalara stimul yaradır, onu daim 
tələbi öyrənməyə, marketinq fəaliyyətinin təĢkilinin təkmilləĢdirilməsinə, maliyyənin idarə 
edilməsinin daha təkmil üsullarını tətbiq etməyə sövq edir. Enerjinin minimumlaĢdırılması qanununa 

tabe olaraq insan öz fəaliyyətini əmək məsrəflərinin azaldılmasına, vaxta qənaətə və digər effektlərin 
alınmasına yönəldir. Odur ki, innovasiyaya sosial kateqoriya kimi baxmaq olar. Bu isə o deməkdir ki:
 1.Sosial kateqoriya kimi innovasiyanın ondan ibarətdir ki, praktiki olaraq bütün ixtiralar enerji 
xərclərinin, canlı əməyin azaldılmasına istiqamətləndirilmiĢdir, yeni məhsuldar qüvvələrin istehsala 
cəlb olunmasına imkan yaradır, əməyin və istehsalın səmərəliliyini yüksəldir.    

 2. Ġnnovasiya istehsal olunan məhsulların keyfiyyətini yüksəldir ki, bu da istehsal və istehlak 
səviyyəsinin artımına gətirib çıxarır, həyatın keyfiyyətinin yaxĢılaĢdırılmasına kömək edir.  
 3. Ġnnovasiyanın üçüncü funksiyası ondan ibarətdir ki, onlar məhsulun keyfiyyətini yüksəldərək, 
xərcləri aĢağı salaraq və istehsalı təkmilləĢdirərək tələb və təklif, istehsal və istehlak arasında 
nisbətlərin qorunub saxlanmasına kömək edir.        

 4. Ġnnovasiyanın iĢlənib hazırlanması gediĢində və istifadəsi prosesində insanın inkiĢafı prosesi-

onun intellektual qabiliyyətinin reallaĢdırılması, gələcək yaradıcı artım üçün Ģərait yaradılması 
prosesi gedir. Hesab edilir, innovasiyanın tərifinə ―ehtiyatlar‖ və ―axınlar‖ mövqeyindən yanaĢılması 
daha düzgün olardı. Obyekt yanaĢması 16 mövqeyindən yanaĢmada innovasiyalar ehtiyatlar kimi 
təmsil olunur. Ġnnovasiyanın axınlar kimi müəyyən edilməsi təkrar istehsal yanaĢmasını tələb edir. Bu 
isə prosesin hər bir fazasının xüsusiyyətlərinin aĢkara çıxarılmasından innovasiya ideyalarının iqtisadi 
reallaĢdırılmasına qədər innovasiya prosesinin bütün mərhələlərini izləməyə imkan verir. Tədqiqat, 
iĢlənmə, təcrübi istehsal fazalarında elmi-texniki biliklərin və aktiv tətbiqetmə fazalarında elmi 
biliklər hazır nəticəyə keçir. Yuxarıda qeyd olunanları yekunlaĢdırmaqla belə qənaətə gəlmək olar ki, 
innovasiya dedikdə, yəni əmtəə, xidmət, texnologiyalar, təĢkilati forma, idarəetmə metodu Ģəklində 
öz praktiki təcəssümünü və tətbiqini tapmıĢ ideyaların reallaĢdırılması üzrə yaradıcılıq prosesi baĢa 
düĢülməlidir. Ġnnovasiyanın mənĢəyini izah edən iki ehtimal: ―texnoloji məkan‖ və ―tələbin çağırıĢı‖ 
ehtimalları mövcuddur. ―Texnoloji məkan‖ ehtimalı Q. MenĢ tərəfindən irəli sürülmüĢdür. Bu 
ehtimala görə, innovasiyanın meydana çıxması mənbəyi kimi istehsalın daxili qanunauyğunluqları 
çıxıĢ edir. K. Frimenin tərəfdarı olduğu ―tələbin çıxarıĢı‖ ehtimalına görə isə innovasiyanın 
yaranmasında müəyyənedici amil tələbdir. Real həyatda innovasiyanın meydana çıxmasında 
bunlardan hansı birisinin ilkin səbəb kimi çıxıĢ etdiyini müəyyən etmək çətindir. S.Y.Qlazyevin 
fikrincə, ―çoxsaylı empirik tədqiqatlar bu və ya digər yeniliyin yayılmasının ictələbatın vəziyyətindən 
asılılığını inamlı olaraq nümayiĢ etdirir: ixtiraların çoxu onilliklərlə, hətta bəzən yüzilliklərlə onların 
istifadəsinə gözləməkdə qalırlar. Öz növbəsində, bu və ya digər məhsula tələbat xeyli dərəcədə onun 
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istehsal imkanları ilə müəyyən olunduğu halda, istehlakçı davranıĢının dəyiĢkən stereotitlərinin təsiri 
altında formalaĢırlar‖. 

 

3. Beynəlxalq turizmdə innovasiya zərurəti 
 

Hal-hazırda innovasiya hər hansı bir ölkədə bir çox sektor üçün önəmli bir rəqabət vasitəsinə 
çevrilərək, bir baĢqa ölkənin eyni sektoruna nəzərən öz faydalı təsiri ilə yüksək gəlir imkanlarını 
artıra bilir. 

Michael Porter (1985, 1990) rəqabət avantajının Ģirkətlər tərəfindən yaradıldığına diqqəti 
çəkərək, bu sahədə yeni texnologiyalar və yeni iĢ modellərinin inkiĢaf etdirilə bilməsi üçün 
innovasiyanın əsas Ģərt olduğunu vurğulamıĢdır. Drucker və Webster tərəfindən söylənilmiĢ ―Var 
olan qaynaqların faydalı istifadəsi və ya yeni qaynaqların ortaya çıxarılması fərqli bir nəticə yarada 
bilirsə, rifah yüksəliĢini də təmin edəcəkdir‖ fikri də innovasiyanın vacibliyinin təzahürüdür.  
      QloballaĢmanın gedərək artdığı bir dünyada destinasiyalar rəqabətçi üstünlüklərə sahib olmaq 
və qlobal turizm sektorunda uğurlar əldə etmək üçün çalıĢmaqdır. (Blanke cə Chiesa, 2011; Fischer, 
Hammann) Schumpeter (1934) tərəfindən innovasiyanın tərifi belə verilmiĢdir : ―Ġnnovasiya - Ġqtisadi 
inkiĢafa səbəb olan yeni bir fəaliyyət növüdür və 5 əsas kateqoriyadan ibarətdir: yeni məhsullar 
yaratmaq (1), yeni istehsal müddətləri (2), yeni bazarlar (3), yeni təchizat qaynağı (4), 
Ģirkətlərin/sənayenin yenidən qurulması (5). Bu kateqoriyalar, hansı fəaliyyətlərin innovasiyaya aid 

olduğunu aydınlaĢdırmaq üçün istifadə edilir.       

 Turizm sektoruna Ģamil edilən innovasiyalar isə 4 kateqoriyadan ibarətdir: məhsul (1), müddət 
(2), idarəetmə (3), satıĢ (4) innovasiyaları.             

Məhsul innovasiyası – müĢtəri tərəfindən birbaĢa müĢahidə edilən və yeni olaraq təqdim edilən 
dəyiĢikliklərdir. Məhsul innovasiyası, daha öncədən olmayan yeni bir məhsulun yaradılaraq bazara 
çıxarılmasıdır. 

Müddət innovasiyası – məhsuldarlığı, fəaliyyəti və iĢ axıĢını sürətləndirmək məqsədilə geri 
planda davam etdirilən çalıĢmaları ifadə edir. Məsələn, restoran mətbəxlərində daha tez, daha 
gigiyenik və daha sərfəli yemək və içki texnologiyalarının iĢlədilməsi müddət innovasiyasını əhatə 
edir. Bu innovasiya onurğa sütununu əmələ gətirən bilgi və rabitə texnologiyaları turizm Ģirkətlərinin 
məhsuldarlığını önəmli ölçüdə artırır. 

 

TəĢkilat içi iĢlərin təĢkil edilməsi, iĢçilərin gücləndirilməsi, təhsili, karyera inkiĢafı, stratejik 
insan qaynaqları kimi təĢkilatın fəaliyyətini artırmaq üçün edilən yeniliklərə isə idarəetmə 
innovasiyaları adı verilir. Son olaraq, satıĢ innovasiyaları ilə məhsul üçün yeni satıĢ seqmentləri 
əmələ gətirilməsi və ya məhsulun alıcıya çatdırılmasında yeni satıĢ üsullarının istifadə edilməsində 
mobil əlaqə texnologiyalarının iĢlədilməsi satıĢ innovasiyası olaraq ələ alına bilər. 

 

4. Qlobal Ġnnovasiya Ġndeksi (GII) 
 

Qlobal Ġnnovasiya Ġndeksi (The Global Innovation Index) - ölkələrin innovasiya səviyyələrini 
aydınlaĢdırmaq məqsədilə, dünyanın ən böyük və ən prestijli institutlarından biri olan INSEAD 
(Avropa ġirkət Ġdarəetmə Ġnstitutu) tərəfindən 2017-ci ildə inkiĢaf etdirilmiĢdir. 1960-cı ildə qurulan 
institut sadəcə Ģirkət idarəetməsi sahəsində təhsil verir və Fransa xaricində də Sinqapur və Abu-

Dabidə düĢərgələri mövcuddur. Qlobal Ġnnovasiya Ġndeksinin 2007, 2008-2009, 2009-2010, 2011, 

2012, 2013-cü illərə aid olan, cəmi 6 indeksi vardır. 2011-ci ildən etibarən indeksin hazırlanmasına 
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BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatına bağlı olan Dünya Ġntellektual Mülkiyyət TəĢkilatı (DĠMT), 2013-cü 
ildə isə Cornell Universiteti qatılmıĢdır. Ġndeksdə 140-dan daha çox ölkənin innovasiya statistikaları 
yer almıĢdır.  Qlobal Ġnnovasiya Ġndeksi mədaxil və məxaric olmaqla 2 alt indeksdən ibarətdir. 
Mədaxil alt indeksində 5, məxaric alt indeksində isə 2 olmaqla cəmi 7 təməl dəyiĢən vardır. 

Beynəlxalq turizmdə innovasiyanın yeni növlərindən turizmdə yaĢıl innovasiyadır. Turizm və 
təbii çevrə arasındakı gərginlik, enerji ehtiyacı və təbii yanacaq istehlakındakı artım, yolların, 
havalimanı və marinaların inĢası və xüsusilə həssas ekosistemlərin də kütlə turizmi anlayıĢı vasitəsilə 
ələ alınması ilə hər keçən gün artır. Bununla yanaĢı, inkiĢaf etmiĢ ölkələrdən gələn ziyarətçilər, 
istehlakçıya yönəldilmiĢ tərzlərini ziyarət etdikləri bölgələrdə davam etdirməyi seçdiklərində 
ekosistemlər və təbii qaynaqlar üzərində olduqca böyük bir təzyiq əmələ gəlir. 

 

QloballaĢma prosesinin çox hiss edildiyi günümüzdə Ģirkətlərin rəqiblərinə qarĢı rəqabət 
üstünlüyü qazana bilmələrinin Ģərtlərindən biri, rəqiblərdən fərqli yeni məhsullar, satıĢ texnikaları, 
yeni təĢkilati quruluĢlara yəni innovasiyalara üstünlük vermələridir. BaĢqa bir sözlə də innovasiyanın 
Ģirkətlərin rəqabətqabiliyyətliliklərini artırdığı məsələ olduğu danılmaz faktdır.   

 Ġnnovasiyanın iqtisadiyyata və məĢğulluğun artımına önəmli bir təkan olduğu 
isbatlanmıĢdır.Çevrə dostu idarəetmə sahəsində innovasiyanın hal-hazırda turizm üçün cazibə 
ünsürləri olan qaynaqların qorunması və çevrəyə həssas tətbiqləri gerçəkləĢdirən Ģirkətlərdə qaynaq 
qənaəti ilə bərabər iqtisadi cəhətdən də qazanc gətirdiyi dəqiqdir.     

 Turizm idarəçisini innovasiyaya yönəldən ən önəmli səbəb turist profilinin dəyiĢməsi, istək və 
ehtiyaclarının artması və fərqlənməsidir. Bu vəziyyət Ģirkətləri, rəqiblərindən fərqlənməyə və 
rəqabətdə üstünlük qazanmaq üçün yeni strategiyalar üzərində iĢləməyə vadar edir.   

 Son illərdə turistik məhsul satıĢında önə çıxan yoxlanılmıĢ satıĢ yanaĢmaları Ģirkətlərin fərqlilik 
yaradaraq, unudulmayan və müĢtərilərə mənəvi zövq verən məĢğuliyyətlər yaratmasına və bu Ģəkildə 
məmnuniyyətlərini təmin etməklərinə zəmin yaratmıĢdır. 

 

ƏDƏBĠYYAT: 
 

1. AtakiĢiyev M.C., Süleymanov Q.S. ―Ġnnovasiya menecmenti‖, Bakı, 2004. 
2. Bilalov B.Ə., ―Turizmin Menecmenti‖, Bakı, ―Mütərcim‖, 2008. 
3. Vəliyev D.Ə. Azərbaycanın qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyası. Bakı, ―Adiloğlu‖, 2008, 428 s. 
4. Vəliyev T.S. Ġqtisad elminin nəzəri əsaslarının tarixi təkamülü. Bakı, 1999. 
5. Turizm Sektöründe Nitelikli ĠĢgücü Açığına Yenilikçi YaklaĢım: ―Kapadokya Örneği‖, Cem 

IĢık,  Gülümser Keskin, Neslihan Serçeoğlu, Ankara, 2015. 
6. ―Ulusal Turizm Kongresi: 14. Ulusal Turizm Kongresi‖ – ―Turizmde Yenilik‖, Erciyes Ün-

iversitesi, Kayseri, 2013. 

 

  



749 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLĠTOLOGĠYA 

BÖLMƏSĠ 
  



750 

 

Xatirə ƏFƏNDĠYEVA,  

Dosent, Bakı Dövlət Universiteti 
 

YENĠ DÜNYA DÜZƏNĠ VƏ QLOBALLAġMANIN ƏSAS TENDENSĠYALARI 

 

XXI əsrdə təbii ehtiyatların tükənmə təhlükəsi, qlobal  problemlərin özünü  daha qabarıq 
göstərməsi və münaqişə ocaqlarının sayının çox olması qloballaşma prosesinin zəruriliyini 
şərtləndirir. Qloballaşma idarəetmənin konturlarını dəyişdiyindən demokratiyanın da yeni şəkil al-

masını tələb edir. 
Açar sözlər: Modernizm və postmodernizm, liberallaşma, bərabərlik, demokratikləşmə 

 

 ,  
,    

 

      

 

     XXI ,    -
     ,  .   

  ,     . 
 : , , , ,  

 

Khatira EFENDIYEVA, 

Associate Professor, Baku State University 
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The danger of exhaustion of natural resources in the 21st century, the more global challenges 
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XXI əsrdə təbii ehtiyatların tükənmə təhlükəsi, qlobal  problemlərin özünü  daha qabarıq 
göstərməsi və münaqiĢə ocaqlarının sayının çox olması qloballaĢma prosesinin zəruriliyini 
Ģərtləndirir. Belə ki, artıq bir neçə dövlətin bütün bəĢəriyyəti məhv etmək iqtidarında olan nüvə si-
lahına sahib olması istənilən halda qarĢıdurmaların miqyasının böyüyəcəyi təqdirdə bütün 
bəĢəriyyətin məhv olması təhlükəsi yaradır. Bu münaqiĢə ocaqlarının əksəriyyətinin yaranma səbəbi 
torpaq iddiası dolayısı ilə yeni təbii ehtiyatlara və əlveriĢli geosiyasi məkana sahib olmaq istəyidir. 
Sadalanan bu məsələləri nəzərə aldıqda doğurdan da bəĢəriyyətin çıxıĢ yolu məhz milli, irqi, dini, 
mədəni və s. sərhədləri aradan qaldıraraq qloballaĢma prosesini həyata keçirməkdir. Ancaq hazırda 
qloballaĢma prosesi yuxarıda göstərdiyimiz kimi təqdim olunsa da əslində tamam baĢqa bir mahiyyət 
kəsb edir. QloballaĢma milli iqtisadiyyatların vahid ümumdünya sisteminə qovuĢmasıdır. Bu da öz 
növbəsində kapitalın asanlıqla yerdəyiĢməsinə, dünyanın informasiya üçün açıq olmasına, kommu-

nikativ yaxınlaĢmaya, internasional təhsilə və s. əsaslanır Uzunmüddətli proses kimi qloballaĢma elə 
bir yeni dünya sisteminə keçidi nəzərdə tutur ki, bu qlobal sisitem daxilində qarĢılıqlı münasibətlər 
Ģəbəkəsi ənənəvi sərhədlərin əhəmiyyətini azaltmıĢ olur.Əlbəttə ki, buna uyğun olaraq yeni qlobal 



751 

 

sistem dünya birliyinin təhlükəsizlik də daxili olmaqla geniĢ sahələr spektrində üzərinə böyük kollek-

tiv öhdəliklər götürməli olur. Bir sıra tədqiqatçılar siyasi qloballaĢmanı iqtisadi qloballaĢmadan 
fərqləndirirlər. Onların fikrincə hər hansı bir ölkədə mövcud hakim təsəvvürlərə uyğun siyasi had-

isələr (konfliktlər, siyasi mübarizə, seçkilər və s.) indiyə qədər onların daxili iĢi idisə bundan sonra 
həmin hadisələr qlobal mahiyyət daĢıya bilər və digər dövlətlərin maraqlarına toxuna bilər. Siyasi 
qloballaĢma dövlətlərin daxili iĢlərinə qarıĢmamaq prinsipini üstələməyi tələb edir ki, bu da dünya 
praktikasından yeni sülhü təmin etmə mexanizimlərinin yaradılması ilə müĢayət olunur (―pis‖  rejim-

lərə qarĢı sülh məramlı əməliyyatlar  və beynəlxalq sanksiyaların tətbiqi ). A.S.Panarinə görə qlobal-

laĢmanı ənənəvi ərazi , sosiomədəni və dövlət – siyasi sədlərin ( dövlətləri bir – birindən ayırmayan 
lakin onları bir – birinə təcavüzdən qoruyan ) zəifləməsi və yeni beynəlxalq qarĢılıqlı fəaliyyət və 
asılılıq sisteminin qurulması kimi müəyyən etmək olar ( 19, s. 67 ). Onun fikrincə dünya xalqları 
obyektiv qarĢılıqlı fəaliyyət baxımından qloballaĢmanın yüksək , qlobal problemlərin həlli üçün bir – 

birilə subyektiv siyasi fəaliyyət baxımından isə çox aĢağı səviyyəsindədir. Siyasəti xalqların taleyini 
əlaqələndirən , bəĢəriyyət üçün vahid tarixi prespektiv hazırlayan, inteqrasiya edici bir faktor kimi 
qəbul etmək lazımdır. Əgər siyasət hakimiyyət ― istehsalıdırsa ‖ onda qlobal siyasət dünya miqyasın-

da hakimiyyətin ― istehsalı ‖, bölüĢdürülməsi və yenidən bölüĢdürülməsi ilə əlaqəli dramdır. 
QloballaĢma prosesinə hansı formaları vermənin mümkünlüyü məsələsinə müxtəlif yanaĢmalar 

mövcuddur. 
Birinci yanaĢma milli dövlət modeli əsasında dünya birliyinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu 

fikrin tərəfdarları dünya hakimiyyəti ideyasını irəli sürürlər. Lakin bu hakimiyyətin legitimliyi Ģübhə 
doğurur. Belə ki , əksər beynəlxalq münasibətlər üzrə mütəxəsislər razılaĢırlar ki , bu institutun 
yaradılması ideyası vaxtından əvvəl meydana çıxıb. Buna görə də yaxın zaman kontiniumu üçün dü-
nya birliyi çətin ki , ayrı – ayrı aktorların müvcud normalara tabeçiliyini təmin edən mərkəzi instituta 
malik olsun. Bu mənada beynəlxalq münasibətlərin əsas xarakteristikası əvvəlki kimi anarxiyadır. 

Ġkinci yanaĢma tərəfdarları qloballaĢma prosesini idarə etmək üçün əsas fəaliyyət göstərən 
subyekt kimi BMT-ni təkmilləĢdirməyi təklif edirlər. 

Üçüncü yanaĢmanın tərəfdarları qloballaĢma prosesinin əsas fəaliyyət göstərən subyekti kimi 
qlobal problemləri öz Ģərtləri daxilində həll etməyə üstünlük verən ABġ-ı və digər super dövlətləri 
görürlər. Bu yanaĢma inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə daha geniĢ yayılmıĢdır. 

Dördüncü yanaĢma tərəfdarları kooperativ qlobal idarəetməni vacib sayırlar. Təbii ki , qlobal-

laĢmanın bu və ya digər formasının seçilməsi aparıcı dövlətlərin təhlükəsizlik siyasətində və eləcə də 
təhlükəsizlik konsepsiyalarının inkiĢafında öz əksini tapır. Buna görə də yadda saxlamaq lazımdır ki , 
qloballaĢma bir çox formalarda baĢ verir və iqtisadi qloballaĢma yalnız bunlardan biridir. Müxtəlif 
formalar arasında müvəqqəti ləngimələr konfliktlərin yaranmasına səbəb olur. 

QloballaĢmanın qiymətləndirirlməsi birmənalı olmadığı kimi onun nəticələri də birmənalı deyil. 
Erqin və Stanslounun yazdıqları kimi ― yeni reallıq yaranır. Bu qloballaĢma Ģəraiti deyil vəziyyətidir 
‖. T.Fridman qeyd edirdi ki , qloballaĢma bazarların, milli dövlətlərin və texnologiyaların inte-

qrasiyasıdırsa burada kontekstdə inteqrasiya anlayıĢı iki elementi əks etdirir: birincisi əlaqələrin in-

tensivliyi , ikincisi isə prinsiplərə deyil normalara əsaslanan ümumi identiklik. Məhz ikinci ele-

mentdən ibarət inteqrasiya plüralist cəmiyyətin əsasını təĢkil edir. 
QloballaĢmanın son illər kəsb etdiyi konflikt xarakterini xüsusi vurğulamaq lazımdır. Kon-

fliktlərin ən geniĢ yayılmıĢ tipi qloballaĢma məhsullarının bölüĢdürülməsi ilə bağlıdır. 
Digər bir neqativ tendensiya etnik konfliktlərin güclənməsidir. H.Kissincerin yazdığı kimi ― dü-

nya iki yaruslu sistemə çevrilə bilər. Bu sistemin bir tərəfində ümumi dəyərlərlə və texnologiyalarla 

bağlı qloballaĢmıĢ elita , digər tərəfində isə qloballaĢma prosesindən kənarda qalmıĢ və özlərinin  
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amerikan hegemonluğu kimi baĢa düĢdüyü bu prosesdən yaxa qurtarmağa çalıĢan dövlətlər durur ‖. 
Modernizm və postmodernizm: QloballaĢma və sosial dəyiĢiklik barədə debatın  son əsas 

nöqtəsi modernizm və postmodernizmlə bağlıdır. Analitiklər birmənalı Ģəkildə bildirirlər ki , qlobal-

laĢma müasir cəmiyyətdən inkiĢaf edərək ortaya çıxmıĢ bir məhsuldur. Giddens bunu tezis Ģəklində 
ifadə edib: ― müasirlik qloballaĢır ‖. Bu barədə də fikir ayrılıqları vardır. Marksistlərə görə  müasir 
kapitalist istehsal üsulu , liberallara görə isə müasir industrial texnologiyası əsas stimul hesab edilir. 
Digərləri isə müasir rasionalist elm və ya müasir bürokratik dövləti əsas amil hesab edirlər. Bir sıra 
sosioloqlara görə qloballaĢma daha yüksək , ali, radikal müasirliyin yaranması və inkiĢafı ilə 
eyniləĢir. Qlobal münasibətlərin yayılması rasionalizm, bürokratizm, kapitalizm və industrializm kimi 
müasir strukturların hakimiyyəti, üstünlüyünün daha da geniĢlənməsi və geniĢlənməsi və 
dərinləĢməsinə səbəb olur. Bu məsələ ilə Ulriç Bek qloballaĢmanı ― yeni müasirlik ‖ və ― müasirliyin 
müasirləĢməsi ‖ kimi ifadə edir. Bu fikrə görə  industrial cəmiyyət təhlükəsizliklərlə dolu riskli 

cəmiyyətlə əvəz olunur. Beləliklə qloballaĢma cəmiyyəti postmodern eraya doğru aparır. Postmod-

ernizmi isə bir çoxları postindustrial cəmiyyətlə eyniləĢdirirlər. David Harvey isə postmodernizmi 
qlobal kapitalizm  və mədəni dəyiĢikliklə eyniləĢdirir. Martin Albrou isə bildirir ki, ― Qızıl Era ‖ 
modernizimdən kənardadır, çünki qloballaĢma sosial təĢkilatın əsasları olan rasionallıq və millət – 

dövləti əvəz edəcək. 
LiberallaĢma – burada söhbət qloballaĢmanın yaxĢı və ya pis olmasından gedir. Bu konsepsiya 

əsasən aĢağıdakı problemlərə toxunur. O, bəĢəriyyətin vəziyyətini yaxĢılaĢdırır yoxsa əksinə? Bu 
ideya utopiya yoxsa cəhənnəm vəd edir? Tarixi prosesin ən uca zirvəsinə götürür yoxsa uçuruma 
aparır? 

Bu baxımdan da fikir ayrılıqları mövcuddur. Bir çoxları qloballaĢmanı azadedici qüvvə kimi 
qiymətləndirirlər. Onlara görə qlobal münasibətlər effektivliyi, rifahı, deməkratiyanı, birlik və sülhü 
artırır. QloballaĢma elə bir ssenaridir ki, yeni yaranan ―dünya cəmiyyəti‖nin hər bir üzvü bundan 
bəhrələnir. Bunların əleyhinə olaraq Breçer və Kostello, Aleksandr, Martin və Skuman və s.-ri qlobal-

laĢmanı ―qlobal soyğunçuluq‖, qlobal aparteid rejimi və ―qlobal tələ ‖ adlandırırlar. Kritistlərə görə 
qlobal əlaqələr təhlükəsizlik, bərabərlik və demokratiyanı məhv edir. Bu zaman əsas diqqət 
mərkəzində olan məsələlərdən biri təhlükəsizlikdir. Bu zaman belə bir sual meydana çıxır. Qlob-

allĢma müdafiə yoxsa təhlükə, sabitlik yoxsa qeyri müəyyənlik, maddi rifah yoxsa səfalət, sosial inte-

qrasiya yoxsa təcridolunma, sakitlik yoxsa stres, ümid yoxsa qorxuya səbəb ola bilər? 

Təhlükəsizliyin müxtəlif ölçüləri var: fiziki təhlükəsizlik, ekoloji bütövlük, maddi rifah, mədəni 
irsin qorunması və s. QloballaĢma barədə debatların bir effekti də məhz dünya siyasətində 
təhlükəsizlik məsələsinin dövlətlərin hərbi fəaliyyətindən kənarda geniĢlənməsidir. 

Ənənəvi təhlükəsizlik fenomeninin əsasında müharibə və sülh alternativi durur. QloballaĢmanı 
azad ticarət və demokratiyanın yayılması ilə əlaqələndirən analitiklər müharibəni istisna edirlər. 
BaĢqa sözlə onlar vurğulayırlar ki, dünyanın nisbətən qloballaĢmıĢ hissəsindəki dövlətlər arasında 
hərbi konfliktlər yoxdur. Beləliklə  qloballaĢma beynəlxalq əməkdaĢlıq və  vahid dünya birliyinə 
gətirib çıxaracaq. Bu qəbildən Hans Henrik və Georq Sovensen qloballaĢmanı postmodern dövlətlərin 
yaranması kimi təsvir edirlər. Bu dövlətlər arasında müharibə ağlagəlməz bir Ģeydir. 

Digər əks qütbün tərəfdarları isə ―qlobal anarxiya‖nı proqnozlaĢdırırlar. Onlara görə qloballaĢma 
ultramillətçilik, irqçilik, dini fundamentalizm və terrorizmdə olduğu kimi dözümsüzlük  və zorakılıq 
tərbiyə edir. Xüsusilə Ģərqdə və cənubda qloballaĢma nəticəsində dövlətlər zəiflədikcə vətəndaĢ 
müharibələri geniĢ yayılır. QloballaĢmanın texnologiyaları (kompyüterlər, raketlər, peyklər və s.) 

texno müharibə və media müharibəsinə gətirib çıxarmıĢdır. 
Ekoloji bütövlüklə bağlı optimistlər vurğuluyırlar ki,  qlobal konfrans, elmi tədqiqat proqramları, 
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ətraf mühitin problemləri ilə məĢğul olan qruplar  bu sahədə, maarifləndirmə sahəsində böyük iĢlər 
görürlər. Qlobal texnologiyalar, eləcə də qlobal qanun və institutlar ekoloji mühiti idarə etmək, 
qorumaq və bərpa etməkdə yardımçı ola bilərlər. Məsələn: yalnız qlobal konvensiya və ona nəzarət 
edən qurumun köməyi ilə ozon təbəqəsi ilə bağlı problemi həll etmək olar. Digərlərinə görə isə əksinə 
qloballaĢma ətraf mühiti fəlakətə sürükləyəcək. Bir çox qlobal ekoloji problemlər bəĢəriyyətin 
mövcudluğunu təhlükə altına qoyur. 

QloballaĢma iqtisadi təhlükəsizliyə də əsaslı təsir göstərə bilər. QloballaĢma tərəfdarları bild-

irirlər ki, dünyanın vahid bir bazara çevrilməsi iqtisadi yüksəliĢ və effektivliyi artıracaq. Lakin qlobal 
ticarət həm də alıcıların tələblərini artırır və nəticədə daha çox məhsul aĢağı qiymətlə daha çox insana 
təklif olunur. Texnoloji yeniliklər isə bir çox sahələrdə insan əməyini sıxıĢdırıb çıxarır. QloballaĢma 
həm də xüsusilə ―yeni sənayeləĢən ölkələrdə‖ iqtisadi inkiĢafa stimul verən bir amil kimi 
qiymətləndirilə bilər. Müsbət cəhətlərdən biri kimi o da göstərilə bilər ki, fəlakətlər zamanı qlobal 
kommunikasiya və təĢkilatların köməyilə humanitar yardım əməliyyatları daha sürətlə və geniĢ mi-

qyasda keçirilə bilir. 
Tənqidçilərə görə isə qloballaĢma iqtisadi təhlükəsizliyə təhlükə mənbəyidir. Villiam Grederə 

görə qlobal kapitalizm qloballaĢma nəticəsində nəzarətdən çıxıb, uçuruma doğru gedir. Qlobal kapital 
axını Rusiya, Koreya, Meksika kimi əsas milli iqtisadiyyatları diz üstünə çökdürə bilər. Cənubda və 
ġərqdə qlobal maliyyə böhranları dövlətləri borc və baĢqa iqtisadi  böhranlarla çətin vəziyyətə salıb.  
Qlobal rəqabətin təzyiqi nəticəsində kasıb ölkələrə yardım axını azalıb. Kritiklərə görə ―qloballaĢma‖  
və ―inkiĢaf‖ bir – birlərinin  əksidir. ĠĢsizlik  məsələlərində  bu  özünü daha  qabarıq  göstərir.  Bəzi  
analitiklər ―iĢsiz gələcək‖  və  ya  ―iĢin sonunu‖ proqnozlaĢdırırlar. 

Əsas problemlərdən biri isə mədəniyyət və elmlə bağlıdır. Bu problem əsasən aĢağıdakı sualı 
cavablandırmağı zəruri edir. Qlobal Ģərait insanların yaĢam tərzi və anlaĢmalarını  təhlükəsiz  edirmi? 
QloballaĢma  tərəfdarları  bu  məsələdə mədəni  plüralizm  və  innovasiyanı  alqıĢlayırlar.  Ona  görə  
də qlobal  kommunikasiya mədəniyyətlərarası anlaĢmanı asanlaĢdırır və əsl dünya birliyinin 
bünövrəsini qoyur. 

Kritiklərə görə isə  qloballaĢma mədəni  və  intellektual  təhlükəsizliyi məhv edir. Onlara  görə 
qlobal  əlaqələr mədəni  imperializmin tərkib hissisidir. Bu  yeni dünya nizamı ― Qərb ‖ və  xüsusilə ― 
Amerikan ‖ mahiyyətlidir  və  adətləri  dağıdır,  yeni alternativlərin  yaranmasına və  inkiĢafına 
maneələr yaradır. Bu  həm də bəĢəriyyətin siyasi, ekoloji və iqtisadi maneələrə effektiv və yaradıcı 
cavab verməsinə  mane olur. 

Nəticə kimi deyə bilərik ki, qloballaĢmanın bəĢəriyyətin təhlükəsizliyinə təsiri ilə bağlı 
mübahisələrdə bir tərəf qloballaĢmanı sülh, sabitlik, rifah və düzgünlüyün təmin olunduğu ―tarixin 
sonu‖ ilə əlaqələndirdiyi halda, digər tərəf ―yeni dünya nizamsızlığı ‖ və ya ―qlobal xaos‖ proqno-

zlaĢdırır. 
Bərabərlik: Sosial ədalət baĢqa bir mübahisəli məsələdir. Bu məsələ aĢağıdakı sualları problem 

kimi qarĢıya qoyur. Insanların qlobal əlaqədə iĢtirakı üçün bərabər imkanlar varmı, yoxsa qlobal-

laĢma dünyanın əksər əhalisindən yan keçir? Insanlar qloballaĢmadan eyni dərəcədə yararlana 
bilirlərmi? QloballaĢma sosial bərabərlik yoxsa istismar üçün bir qüvvədir? 

Bir çoxlarına görə qloballaĢma nəinki sosial inteqrasiyanı saxlayır, hətta dərinləĢdirir. Qlobal-

laĢmanın madii mənfəəti demək olar ki, bütün ölkələrdə varlı təbəqənin əlinə keçir və gəlirlər arasın-

da fərq artır. QloballaĢma həm də dövlətlər arasında qeyri bərabərliyi artırır. Bu baxımdan qlobal-

laĢma postkolonializm olaraq təkcə Cənubun ġimal tərəfindən istismarını gücləndirmir, həm də 
keçmiĢ kommunist ölkələrini qurbanlara çevirir. Kasıb ölkələr üçün qloballaĢma sonsuz, daimi 
maliyyə, iqtisadi böhranlar, BVF və Dünya Bankı tərəfindən irəli sürülən proqramların mənfi təsiri, 
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dünya ticarətinin amansız qaydalarına tabe olmaq, iqtisadi mənfəət olmadan ekoloji problemlər və 
qlobal kommunikasiyanın mədəni imperializmi deməkdir. Beləliklə qloballaĢma Cənubun dünyada 
öz müqəddəratını təyin etmə və bərabər imkanlar arzusunu boğdu. 

Qlobal münasibətlər irqi ayrıseçkiliyi  intesivləĢdirir. Onlar üçün ―qlobal aparteid‖ dövrü 
baĢlanır. Bir sıra tənqidçilərə görə BVF və Dünya Bankı kimi təsisatlar institusional rasizmin simvo-

ludur. 

BaĢqa bir qeyri bərabərlik Ģəhərlərdən kənarda yaĢayan insanlara qarĢı olan qeyri bərabərlikdir. 
QloballaĢmanın mənfəətindən Ģəhərlər daha çox yararlanırlar. Dünya iqtisadiyyatının transforma-

siyası, qlobal kəndsizləĢməyə gətirib çıxarır. 
DemokratikləĢmə: Üçüncü   məsələ demokratikləĢmədir – dövlətlərdə hər kəsin bərabər və 

kollektiv Ģəkildə öz taleyini formalaĢdırmaq imkanı. Bir çoxları qloballaĢmanı demokratikləĢmə kimi 
qiymətləndirirlər. Soyuq müharibənin bitməsindən sonra dünyada liberal demokratiya daha geniĢ 
yayıldı. Latın Amerikası və  Asiyada hərbi rejimlərə son qoyuldu, Cənubi Afrikada aparteid sona 
çatdı, Avropada dəmir pərdə söküldü. Çoxpartiyalılıq, azad və ədalətli seçkilər və vətəndaĢ 
hüquqlarının qanunla təminatı ümumdünya normalarına çevrilmiĢdir. Qlobal idarəetmə insanları və 
qlobal vətəndaĢ cəmiyyəti insan hüquqlarını və ―yaxĢı idarəetmə‖ normalarının inkiĢafına  böyük 
təsir göstərir. Qlobal KĠV Çindən tutmuĢ Nigeriya, Yuqoslaviya, Çiliyə kimi demokratiya ak-

tivistlərini daha da fəallaĢdırıb. 
Volter Vristona görə informasiya dövrü dünyanın istənilən hissəsində insanlara elə imkanlar verir 

ki, bu bir neçə il öncə mümkün deyildi. Elektronik kommunikasiyalar vətəndaĢlara inanılmaz sürətlə 
və böyük həcmdə informasiya əldə etməyə Ģərait yaradır. Telefon, e-mail, radio, televizor 

vətəndaĢlara öz fikirlərini əvvəlkindən fərqli olaraq hakimiyyətə çatdırmağa imkan verir. Elektronik 
kommunikasiyaların köməyilə həm də planet boyu bütün vətəndaĢ aktivistlər proqressiv sosial 
dəyiĢiklik uğrunda qlobal demokratik kompaniyada  öz fikirlərini bildirir və strategiyanı koordinasiya 
edirlər. Skeptiklər isə qloballaĢmanı demokratiya ilə qarĢılaĢdırırlar. Bir çox müəlliflər bu yeni dünya 
nizamını ―aĢağı intensivli demokratiya‖ ilə eyniləĢdirir və burada məhdud elita nəzarəti öz əlində 
saxlayır. 

Bir çox kritiklər xüsusilə demokratik qloballaĢmıĢ dünyanı dövlət vasitəsilə idarə etməyi 
mümkün hesab etmirlər. Dövlətlər, onların keçirdiyi referendum və seçkilər sinfi bərabərsizlik, ġimal 
– Cənub qarĢıdurması, cender ierarxiyası, azlıqların   tabe edilməsi kimi problemləri həll edə bilmir. 
Müasir dövlətlər heç vaxt demokratik olmayıb.  Digər analitiklərə görə dövlətlər əvvəllər millətin  
iradəsini ifadə edirdisə, indi qloballaĢma nəticəsində milli dövlətlərin demokratik qabiliyyəti aradan 
qalxmıĢdır. Məsələn: dövlətlər qlobal kooperasiyaların tiranlığına son qoya bilmir. Qlobal maliyyə 
bazarları demokratikləĢmə imkanlarını məhdudlaĢdırır. Bundan əlavə xüsusilə kiçik dövlətlər 
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi, Dünya Ticarət TəĢkilatı və s. kimi qlobal qurumlar qarĢısında öz 
vətəndaĢları üçün demokratiyanı təmin edə bilmirlər. Bu zəmində territorial mexanizmlər kimi dö-
vlətlər supraterritorial fenomenlər olan qlobal kommunikasiyalar və qlobal ekoloji problemi təkbaĢına 
demokratikcə idarə edə bilməzlər. Ġroniya  ondadır ki, bir çox dövlətlər liberal demokratiyanı dövlət 
mərkəzli demokratiyanın tarixi istifadə müddəti bitdikdən sonra qəbul etdilər. 

Elektronik demokratiya məsələsində isə skeptiklər bildirirlər ki, dünya əhalisinin kiçik bir qis-

minin internetə çıxıĢ imkanları var. Beləliklə yəni informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ha-

kimiyyətə ictimai rəy üzərində nəzarət və onu manipulyasiya imkanları verir. 
Kritiklərin bəziləri isə qloballaĢmaya demokratiyanı yenidən qurmaq imkanı kimi də 

qiymətləndirirlər. Bu yeni fenomen xalqın tələb və ehtiyaclarına dövlət mərkəzli demokratiyandan 
daha yaxĢı cavab verə bilər. Digər islahatçılar regional səviyyədə (məsələn: AB) demokratiyanı irəli 
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sürürdülər. Digərləri ümumdünya instansiyaları vasitəsilə idarə olunan kosmopolit demokratiyanı 
irəli sürürlər. QloballaĢmanı yeni və daha effektiv vətəndaĢların yaranmasına stimul  kimi görənlər də 
var. Bir sözlə demokratiya tarixən Ģərtidir. QloballaĢma idarəetmənin konturlarını dəyiĢdiyindən 
demokratiyanın da yeni Ģəkil almasını tələb edir. 
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Zemfira ƏHMƏDOVA,  
dosent,Bakı Dövlət Universiteti 

 

TERRORĠZMƏ QARġI MÜBARĠZƏDƏ BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAġLIGIN HÜQUQĠ 
TƏNZĠMLƏNMƏSĠ PRĠNSĠPLƏRĠ  

 

Məqalədə dünyanın ən kəskin problemlərindən olan, qlobal xarakter daşıyan,  beynəlxalq 
təhlükəsizliyin ―yeni‖ təhdidləri analiz edilir. Xüsusilə də triada nəzərdən kecirilir: beynəlxalq 
təhlükəsizlik, kütləvi qırğın silahlarının yayılması və onların çatdırılma vasitələri, eləcə də daxili si-
lahlı münaqişələr. 

Açar sözlər: terrorrizm,beynəlxalq hüquq,konvensiya, normativ aktlar, cinayət  məsuliyəti, 
dunya ictimaiyyəti 

   

  Zemfira  AHMADOVA,  
 assistant professor, Baku State University 

 

PRINCIPLES OF LEGAL REGULATION OF INTERNATIONAL  
COOPERATION IN THE FIGHT AGAINST TERRORISM 

 

The article analyzes the struggle of the world with terrorism at the legislative level. Considers 
the role of the Azerbaijani Republic in many international conventions on combating terrorism. 

Key words: terrorism, international law, conventions, normative acts, criminal liability,global 
community 
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GülĢən ƏLĠYEVA,  
Müəllim, Bakı Dövlət Universiteti  

 

SĠYASĠ ĠNTĠUSĠYA PROBLEMĠNƏ PSĠXOANALĠTĠK BAXIġ 
 

Müasir elmdə intuisiyanın daxili mahiyyətini üzə çıxarmaq üçün bir çox açılışlar olunub. Sübüt 
oiunub ki,intuisiya bir neçə mərhələ keçir. İlk öncə abstraksiya və təxəyyüllər insan beynində qeyri 
iradi olaraq yığılır və formalaşır. Əvvəlcədən onlar şüuraltı səviyyədə formalaşır və qəfil  üzə çıxır. 
Üçüncü mərhələdə məsələnin həlli nisbətən aydınlaşır. İntuisiya hərfi mənada yarım instinktiv 
deməkdir. Eyni zamanda o, adi şüurdan daha yuksəkdir.  Özünün koqnitiv gücü sayəsində ali düşüncə 
hesab olunur. Onun sayəsində insan fikrin hissələrini və daxili elementlərini ani anda birləşdirir və 
bir bütöv kimi ortaya çıxır. 

Açar sözlər: psixoanaliz, intuisiya,siyasi elm, siyasi psixologiya, intuisiya anlayışına siyasi 
yanaşma 
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Gulshan ALIYEVA,  

Teacher, Baku State University  
 

PSYCHOANALYTICAL VIEW OF POLITICAL INTUITION 
 

Modern science has done much to uncover the inner content of intuition. It has been proven that 
it goes through several stages. Initially, the images and abstractions in the human brain are collected 
and arisen involuntarily. Further, they are connected on a subconscious level and re-used. At the third 
stage, the task becomes much more clear. Finally, the last stage produces a vision of a clear solution 
of the problem. Intuition literally means half of the instinctive. At the same time, it stands above the 
ordinary consciousness. Due to its cognitive power, it is considered to be super rational. Thanks to it, 
a person is able to instantly penetrate into the internal elements and parts of the object of thought 
and at the same time express it in integral way.  

 Keywords: psychoanalysis, intuition, political science, political psychology, a political ap-
proach to the notion of intuition. 
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Bəzən insan uzun müddət ərzində həll edə bilmədiyi problemi ani olaraq dərindən baĢa düsür və 
onun düzgün həlli yolunu tapır. Bu keyfiyyət intuisiya adlanır[1.səh.268].  

Ġntuisiyada qeyri-Ģüuri ona görə mühüm rol oynaya bilir ki, o, köhnəlmiĢ qəliblərdən azaddır, öz 
hərəkətində daha çevikdir. Bu səviyyədə assosiativ (birləĢdirici) əlaqələr daha tez yaranır. Beləliklə 
intuisiya emosional-rasional prosesdir. Ġdrakın priyomlarının nüfuz edə bilmədiyi yerdə onun rolu 
daha aydın görünür. Darvin öz tərcümeyi halında təəccüblə yazırdı ki, onda bəzi hallarda qəfildən elə 
nurlanma baĢ verir ki, əvvəllərdə aydın olmayan problemləri əfsanəvi tezliklə həll edə bilir. Dekart, 
Russo və Kant da göstərirdilər ki, gözlənilmədən gələn nurlanma dəqiqələrində onların baĢında əsas 
fəlsəfi ideyalar yaranır. Digər böyük mütəfəkkirlər də dəfələrlə qeyd etmiĢlər ki, yaradıcılıq prosesin-

in ən məhsuldar dövrü ilhamın gəldiyi momentdir. Ġlham dedikdə müəyyən təmkinlilik, hisslərin in-

tensiv təzahür etməsi, həyəcan, fikri fəaliyyətin yekununu irəlicədən görmək qabiliyyətini ifadə edən 
intellektual coĢqunluq baĢa düĢülür[2.səh.288]. 

«Ġntuisiya» latın sözü olub (intuito), hərfi mənası «hisslərlə həqiqətə nail olmaq» deməkdir. 
Ġntuisiya Ģüurun digər formalarından onunla fərqlənir ki, insan intuisiya vasitəsilə hər hansı bir had-

isəni özünün daxili orqanlarının təsirinin hərəkətini hiss etmədən insan qrupunun, xalqların, dö-
vlətlərin, özünün düĢə biləcəyi situasiyanı irəlicədən aydın görmək imkanı qazanır. Məsələn, məĢhur 
bolqar öncəgörəni Vanqa Sovetlər Birliyinin dağılacağını (1991-ci il dekabr) bu hadisə baĢ ver-

məzdən bir ay əvvəl böyük bir dəqiqliklə söyləmiĢdi. Bütün elmi mərkəzlərdən kənarda, ucqar bir 
kənddə yaĢayan savadsız kor qadının SSRĠ kimi qüdrətli bir dövlətin ölüm tarixini böyük bir dəqiqli-
klə söyləməsi intuisiyanın ecazkar sirlərindən biri idi[12.səh.200]. 

Mövzunun obyektini adından göründüyü kimi intuisiyanın təbiəti təĢkil edir. Tədqiq olunan 
problemin predmetini intuisiyanın siyasi sferada qərarların qəbulundakı yeri təyin edir. Mövzunun 
obyektinə uyğun Ģəkildə tədqiq olunan məsələnin ümumiləĢdirilmiĢ elmi nəticələrini əldə etmək üçün 
qarĢıya qoyduğu məqsəd və vəzifələrini dəqiqləĢdirmək lazımdır. Müasir dövrün ən populyar fəlsəfi 
cərəyanı olan sosial psixoanaliz (freydomarksizm) kontekstindən siyasi intuisiyaya baxıĢ tədqiq 
olunan problemin məqsədini təĢkil edir. Bu məqsədə uyğun olaraq qarĢı qoyulmuĢ bu vəzifələr 
ayrılır: a) intuisiya probleminin Ģərhi və nəzəriyyələr; b) intuisiyanın psixoanalitik təyini; c) siyasi 
qərarlarda psixoanalitik təsirlərin qiymətləndirilməsinin aparılması; d) siyasi qərarların məzmununda 
intuisiyanın yerinin təyini və tarixi təcrübədən tədqiqat üçün nümunələr seçmək[14.səh.261]. 

Bəzən müəyyən bir informasiya beynimizə nəql olunur və çox keçmədən biz artıq xəbərdar 

olduğumuz həmin informasiyanın həyatda baĢ verməsinin Ģahidi oluruq. Maraqlı odur ki, Ģüurumuza 
verilən və yaxud nəql edilən həmin informasiya sonradan baĢ vemiĢ hadisə ilə demək olar ki, yüz faiz 
eynilik təĢkil edir. Həyat burulğanında daima çarpıĢan insan övladı onunla tez-tez baĢ verən bu 

məqamın heç fərqinə də varmır. Ġntuisiyanın formalaĢması və təzahür etməsinin ümumi Ģərtləri 
aĢağıdakılardır: 1) insanın əsaslı peĢə hazırlığına malik olması, problemin dərindən mənimsənilməsi; 

2) axtarıĢları əhatə edən Ģərait, problemliliyin səviyyəsi; 3) problemi həll etmək üçün fasiləsiz və 
gərgin axtarıĢların olması; 4) yeni fikrin yaranması[1.səh.270]. 

Müasir elm intuisiyanın daxili məzmununu açmaq üçün xeyli iĢ görmüĢdür. Sübut olunmuĢdur 
ki, o bir sıra mərhələlərdən keçir. Əvvəlcə, insanın beynində onu düĢündürən problemlə bağlı 
obrazlar və abstraksiyalar qeyri-ixtiyari surətdə toplanılır. Sonra, onlar qeyri-Ģüuri səviyyədə 
birləĢdirilir və yenidən iĢlənilir. Üçüncü mərhələdə qarĢıda duran vəzifə ən aydın Ģəkildə görünür. 
Nəhayət axırıncı mərhələdə birdən-birə vəzifənin dəqiq həlli yolu tapılır. Ġntuisiya sözün müəyyən 

mənasında yarım instinktiv xarakter daĢıyır. Bununla yanaĢı o, adi Ģüurdan yüksəkdə durur. Ġntiusiya 
öz idraki gücünə görə fövqəlĢüur hesab oluna bilər. O, bir an içərisində haqqında düĢünülən obyektin 

daxili ünsürlərinə və hissələrinə nüfuz etmək və eyni zamanda onun bütöv bir tam kimi mahiyyətini 
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ifadə etmək iqtidarındadır. Ġntuisiya bunu göstərir ki, insan çox tez bir vaxtda mürəkkəb situasiyanı 
təĢkil edə və düzgün qərar qəbul edə bilir. Özü də bu qabiliyyət həqiqəti birbaĢa öyrənməklə, yəni 

sübutlara əsaslanmadan baĢ verir[1.səh.272].  

A.Berqson göstərirdi ki, intuisiya intellektin kənarında yerləĢir və yaxud onun 
yarımkölgəsidir[16.səh.148]. O mərkəzdən buna görə sıxıĢdırılmıĢdır ki, fəaliyyət üçün intellektə 
nisbətən az faydalıdır. Ġntuisiyanın funksiyası iĢin özünə baxmaqdan və tənzim etməkdən daha çox bu 
iĢi dərindən nəzərdən keçirməkdir. Ġntuisiyanın mühüm xüsusi)^əti budur ki, o fikirdə nəzərdə tutulan 
obyekti hissələrə bölmür. Ġntuisiya özünün fəlsəfi mənasında bir neçə məfhumu ehtiva edir ki, bun-

ların da ayrıca hər birini açıqlamağa ehtiyac vardır: 
Deja Vu – fransız kəlməsi olub, ―artıq görülmüĢ‖ deməkdir ki, müxtəlif konsepsiyalar bu had-

isəni müxtəlif cür izah etmiĢlər. 
Qustav Yung – onun arxetiplər nəzəriyyəsinə əsasən bizimlə paralel dünyalar mövcuddur ki, 

Deja Vu da insanların beynində həmin pralel dünyalarla ani kontakt vəziiyəti ilə bağlıdır. 
Maykl Nyuton – keçmiĢ və indiki anlayıĢları özləri böyük bir inkidi anlayıĢı içərisində olduğu 

üçün insan keçmiĢ hesab etdiyi indi yaĢanan hadisəni idarak etməklə eyni zamanda gələcəkdə baĢ 
verəcək hadisə kimi görünən prosesləri də indi yaĢamaqda olur. Bu baxıĢa əsasən zaman nisbi an-

layıĢdır[48]. 

Yozef  ġpat – emosional yaddaĢa əsaslanan bu Amerika alimi belə hesab edir ki, insan beyni had-

isələri uzun müddət əvvəl və qısa müddət əvvəl olaraq iki ayrı qrupa bölür. Bu zaman indi baĢ vermiĢ 
hadisə uzun müddət əvvəl baĢ vermiĢ hadisələr mərkəzinə yönləndirilir ki, bu da beyin pozulmasının 
ani ifadəsidir. Ġnsan indi baĢ vermiĢ hadisəni nə vaxtsa baĢ vermiĢ hadisə kimi idrak edir[47].  

Buddizm (Ratxiya, Yoqa) – bu dünya görüĢünə əsasən insan ruhu bir anlıq bədəni tərk edib za-

man səyahətinə çıxa bilər və gələcək haqqında məlumatı bu Ģəkildə qavraya bilir. Beləliklə insan 
gələcəyi görə bilər[48]. 

Teoloji (Xristianlıq) – dini baxıĢa görə isə insan əvvəlcədən təyin edilmiĢ həyatını yaĢayır və ruh 
müəyyən anlarda gələckdə yaĢanacaqları haqda məlumat ötürür[48]. 

Kvantum fizikasına görə isə dünyada zaman anlayıĢı yoxdur, bütün proseslər kadrlardan ibarətdir 
və bu kadrlar geriyə də, irəli də kontekstdən baxıla bilər. Deməli bütün kadrlar ola bilmək ehtimalı 
var və bunların hər biri ehtimalları artırır. Ġntuisiya isə bu ehtimalların düzgün hesablana bilməsi 
qabiliyyətidir[26.səh.118]. 

Məqalənin qarĢıya qoyduğu vəzifələri yerinə yetirmək bizi məcbur edir ki, intuisiyanın psixo-

analitik prizmasına müraciət edək. Əvvəlcə öncəgörmə fenomeni nədir?  Ġntuisiya nədir? Ġntuisiya 
problemin bütün detallarını analiz etmədən, anındaca hadisəyə düzgün qərar vermək qabiliyyətidir. 
Hadisənin nə vaxt olmasından asılı olmayaraq-keçmiĢdə, indi, və ya gələcəkdə.Ġntuisiya özünü dər-

ketmənin məharətlə idarə olunmasıdır. Təsəvvür edək ki, instinkt kökdür, onda intuisiya gövdə, 
dərkretmə isə pardaxlanmıĢ çiçəkdir. Ġntuisiyanın inkiĢafı özünü dərketməyə aparan sonsuz daxili 
səyahətdir. Ġntuisiya latınca- qorumaq, müdafiə etmək deməkdir. Ona görə çox vaxt buna bizi bir çox 
pis hadisələrdən qorumağa yardımçı olan bir hiss kimi də baxmaq olar. Praktiki olaraq bütün insan-

larda 6-cı hiss var[28.səh.44]. Bu hiss konkret heç nədən, elə öz-özünə yaranır. Ġnsan bunun üçün heç 
bir duyğu orqanının köməyindən istifadə etmir, eĢitmə, görmə və s. Bəs bu hissi özlüyündə inkiĢaf 
etdirmək mümkündürmü? Ġntuisiya beyinin iki yarımkürəsinin sinxron əməkdaĢlığından yaranır. 
Qadınlar hər bir iĢə diqqətlə və ürəklə yanaĢdıqları üçün daha həssas olurlar. Ona görə də çox vaxt 
onlarda hissetmə daha güclü olur. Məsələn, gördükləri yuxunun real yozması daha çox onlarda rast 
gəlinir.  Və yaxud hərdən olur ki, kiminsə haqqında fikirləĢirsən. Çox keçmir həmin adam ya gəlir ya 
da zəng edir, sanki fikirlərini oxuyubmuĢ kimi. Çox zaman biz buna təsadüfü hadisə kimi baxaraq, 
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beynimizin bizə göndərdiyi vacib siqnallara biganə yanaĢırıq. Ġntuisiya çox Ģeyə qadirdir- bədbəxt 
hadisədən uzaqlaĢmağa, bir çox xəstəliklərdən qorunmağa, təhlükələrdən qabaqcadan xəbərdar 
olmağa və s. Bu daxili hiss münasibətdə olduğumuz bir çox insanları daha yaxĢı tanımaqda bizə 
yardımçı olur. Məsələn, üzdən hər Ģey çox yaxĢı görünən münasibətdən bir dəfə nə isə hiss edirik. Bu 
zaman intuisiyamız bizə siqnal göndərir- bu münasibəti davam etdirmək sənə lazımdırmı? 
Valideynlər və övladlar arsındakı bağların daha möhkəm olmasına, bir-birinizi daha yaxĢı anlamağa 
kömək edir. Sadəcə zaman ayırıb onu diqqətlə öyrənmək lazımdır[30.səh.88]. 

Vaxt dayanmadan ―fəaliyyətdə‖olan bir məfhumdur. Əslində vaxtın hesablanması müəyyən bir 
andan baĢlanır, bu səbəbdən də onu geriyə qaytarmaq və ya mövcud olduğumuz anı qabaqlayaraq 
irəli getmək qeyrimümkündür. Hər bir insan fərdini xüsusilə maraqlandıran suallardan biri yaradılıĢın 
nədən, haradan baĢlanmasıdır və naməlum gələcək haqqında düĢüncələr planetimizin bütün sa-

kinlərini ilk növbədə maraqlandıran mövzulardandır[26.səh.44]. Əsrlər boyu gələcəyi əvvəlcədən 
görmək qabiliyyətinə malik bir çox Ģəxslər olmuĢdur, həmin öncəgörmələrin etdikləri qeyri- adi id-

dialar demək olar ki, bütün müqəddəs kitablarda öz əksini tapmıĢdır. Bildiyimiz kimi, həmin 
kitablarda dünyanın yaradılıĢı, keçdiyi təkamül yolu, Axirət günü təsvir olunur, eyni zamanda orada 
bəĢəriyyətin keçdiyi və keçəcəyi bütün mərhələlər, onları göstərən xüsusi əlamətlərlə Ģərh olunur. Biz 
əksər hallarda həmin öncəgörmələrin həqiqət olması ilə qarĢılaĢırıq[48]. Bu məqamda yaranan qəribə 
bir sual bizi çox düĢündürdü, fenomenal qabiliyyətləri olan öncəgörmələr gələcəkdə baĢ verəcək bir 
çox hadisələr haqqında əvvəlcədən necə məlumat verə bilirlər, burada bir faktı da nəzərə alaq ki, on-

lar hadisələri dəqiqliklə Ģərh edirlər. Əgər məntiqlə düĢünsək istənilən insanda müəyyən hadisələri 
əvvəlcədən hiss etmək və müəyyən hadisələri analiz edərək, duymaq qabiliyyəti var. Hətta hər – 

hansı bir iqlim dəyiĢikliyini də ehtimal edərək, əvvəlcədən söyləmək olar. Lakin gələcəkdə baĢ 
verəcək hadisədən çox uzaq bir vaxt və məkan məsafəsində olaraq, konkret hadisələri Ģərh etmək 
qabiliyyətinin olmasını nə ilə izah etmək olar? Səma kitablarında nəql olunan öncəgörümləri də bura 
aid etmək olar. Yaranan sual belədir: müəyyən Ģəxslər tərəfindən verilən və ya müəyyən mənbələrdə 
göstərilən məlumatlar nəyə, hansı parametrlərə əsaslanaraq irəli sürülür? Ehtimal ki, insan sivili-
zasiyası bir dəfə çox böyük sürətlə yaĢayıb (yəni zaman parametrləri daha böyük sürətə malik olub), 
indiki sivilizasiya isə sadəcə olaraq, baĢqa zaman ölçüsündə ( daha az sürətə malik) təkrarlanır[48]. 

Belə bir sadə misal: dəmir parçasını o biri dəmir parçasına vuranda əvvəlcə əmələ gələn səs sonradan 
əks- sədaya, daha sonra uğultuya çevrilir və həmin uğultu daha qısa zaman çərçivələrində təkrarlanan 
fraqmentlər Ģəklində dəfələrlə canlanır. Deməli, hər hansı bir zaman çərçivəsində mövcud olan 
yaĢayıĢ indi sadəcə olaraq, təkrarlanır, fərqli olan hadisələrin təkamülünün daha az sürətlə baĢ ver-

məsidir. Ehtimal etmək olar ki, insanın taleyi yazılıb anlamı da elə buna istinad edir, yəni mövcud 
olmuĢ sivilizasiyalar yaĢayıblar və indi sadəcə olaraq hər Ģey zamanın baĢqa sürət ölçüsündə təkrar-

lanır. Bütün insanlar bəzən müəyyən hadisələri xatırlayır və nə vaxtsa bunların baĢ verdiyini hiss 
etdiklərini söyləyirlər[22.səh.50].  

Biz intuisiyanın psixoanalitik tərəfinə varmaq üçün psixoanalizin insan üçün müəyyən etdiyi 
proqramı yada salmalıyıq. Belə ki, bütün ətraf aləm bizi əhatə etməklə həm də eyni zamanda bey-

nimizdə neyro – dinamik tezlikləri müxtəlif dalğalara salır. Bu dalğalanmalar ətraf aləmin bey-

nimizdəki əksini yaratmıĢ olur. Bu da öz növbəsində daha bizim üçün ―olumlu‖ və ya ―olumsuz‖ sig-

nalların mənbəyinə çevrilir. Bizim üçün dalğalanmaların iĢarələri isə bizim ətrafa üç əsas prinsipdən 
baxdığımız üçün nisbətlənir. Bu üç əsas prinsip a) təhlükəsizlik, b) aclıq, c) sex-dən ibarətdir. Biz 

bunları praktik həyata ardıcıl tətbiq etməklə artıq eyni hesablamaları təkrar-tərar beynimizdə aparmıĢ 
olarıq. Bu da bizə alt Ģüurumuzda təcrübədən qaynaqlanan müdafiə və ya ehtiyat etmək duyğusunu 
möhkəmləndirə bilər. Bunun əksinə tam baĢqa variantda sevinc kodlarımızın operativliyi mümkündür 
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ki, bu da öz növbəsində praktikləĢdikcə alt Ģüurda vərdiĢ prosesinə çevrilə bilər. Lakin burada bir 
nüansı diqqətə çatdırmaq lazımdır ki, insan psixoanlaitik olaraq, özündə sevinc verən yəni ―olumlu‖ 
dediklərimizdən daha çox ―olumsuz‖ və ya təhlükəli olanları yaĢadır. Çünki, diqqət yalnız o zaman 
baĢ verir ki, təsir güclü olur, təsir o zaman güclü olur ki, üç əsas prinsip pozulmuĢ olur. Yuxarıda 
adını çəkdiyimiz üç əsas prinsip həyati əhəmiyyətli prinsiplər olduğu üçün insan daha çox təhlükəli 
hadisələri öncəgörmə məĢq elətdirir. Lakin bu o demək deyildir ki, sevinc hadisəsini insan öz beyn-

ində praktikadn keçirmir. Əksinə insan nə qədər diqqətini təhlükəli qavramlara yönəltsə də, yadında 
yalnız ―olumlu‖ qavramlar qalır. Elə bu səbəbdən insan uzun yaĢamağı bacara bilmiĢdir[22.səh.56].  

Lakin bu baxıĢ əsasən ətraf aləmin beynimizdəki dalğalanmaları formalaĢdırmaqla yaranan prak-

tik nəticələrə söykəndiyimizi və bu əqli nəticəni intuisiya adlandırdığımızı bizə təlqin edir. Bu baxıĢın 
həqiqət payı olduğunu inkar etmədən, qeyd etməliyik ki, kvantum fizikası müasir dövrdə enerjinin 
dalğalanmalar və Ģüalanmalar Ģəklində paylandığını təsdiq etmiĢdir. Bu baxıĢa görə Maks – Plank 

effekti ilə intuisiyanı izah edirlər. Belə ki, beynimizdə formalaĢan təhlükə qavramı, kiçik kvantlarda 
ətraf aləmə enerji ötürür və bu enerji eyniylə təhlükəni real vəziyyətə gətirə bilir. Bu izah bir qədər 
Buddizmin və ya qeyri-ortodoksal Hind fəlsəfəi cərəyanlarının xüsusiylə Yoganın baxıĢıyla bəznlik 

təĢkil edir. Belə ki, həmin təlimlərə görə dünya karma qanunları ilə fırlanır. DüĢündükcə danıĢdırsan, 
danıĢdıqca hərəktlənirsən, hərəkət isə bumerang yaradır[14.səh.208].  

Tədqiqatlar gostərir ki, intuisiyanın da yaranma mexanizmi eynilə Ģuurun formalarının yaranma 
mexanizmi kimidir: determinatorların elektromaqnit rəqsləri əsəb cərəyanına cevrilərək orqanizmin 
periferik reseptorlarını yaradır. Bu cərəyan afferent (yuksələn) naqillərlə hərəkət edərək beynin 
muvafiq sahələrinə catdırıldıqda yaratdıqları boĢalmalarla əsəb cərəyanını efferent vəziyyətə 
gətirirlər. Efferent vəziyyət muxtəlif hərəkətetdirici əsəblərə, o cumlədən nitqə doğru 
istiqamətlənərək təfəkkuru, səsli nitqi, yəni Ģuuru, o cumlədən intuisiyanı yaradırlar. Fizioloqlar in-

tuisiyanın yaranmasının daha umumi səbəblərini də aĢkar etmiĢlər: Canlı orqanizmlərin yaĢayıĢ 
Ģəraitinin dinamiki dəyiĢməsi və onların tədricən bu Ģəraitə uyğunlaĢması[14.səh.200]. Pavlov «Ġnsan 
beyninin boyuk yarımkurəciklərinin fəaliyyəti haqqında mulahizələr» əsərində qeyd edirdi ki, «ta-

mamilə aydındır ki, orqanizmin butun fəaliyyəti qanunauyğun olmalıdır. Əgər heyvanlar xarici aləmə 
dəqiq uyğunlaĢa bilməsəydilər onların movcudluğu tezliklə və tədricən kəsilərdi... Orqanizm yalnız o 
vaxtadək movcud ola bilir ki, o hər an ətraf Ģəraitlə tarazlaĢmıĢ olsun. Bu tarazlıq pozulan kimi or-

qanizm bir sistem kimi movcudluğunu baĢa vurur». Ġntuisiyanın psixanalitik izahının əsasında insanın 
uĢaq vaxtı ardıcıl və daiami, hətta xroniki hal alan uzurpativ ekstremal vəziyyətlərə düĢməsi onun 

üçün psixoloji signalları müəyyənləĢdirir. Bu signallar sonralar özünü insanın davranıĢında öz əksini 
tapmıĢ olur. Ġntuitiv güvənsizlik onun keçmiĢdən qalan alt – Ģüurda möhkəmlənmiĢ səbəblərə 
söykənir. Bu da onun qərarlarında hər zaman həmin signala uyğun olaraq, davranıını təlqin edir[42].  

Praktiki təcrubə canlı varlıqların genlərində mohkəmlənib, sonradan gələcək nəsillərə oturulərək 
sanki onlara hansı otların faydalı, hansıların zəhərliolması barədə məlumat verir. Bu halları siyasi tar-

ixə müraciət etməklə siyasi intuisiyanın real nümunələrini görmək olar[34]. 

1936-cı ildə Hitler silahsızlaĢdırılmıĢ reyn zonasına yüngül silahlı kiçik qruplarla əsgər 
birləĢmələri göndərir. Bütün reyx həmin qüvvələrin əziləcəyini gözlədiyi anda yalnız Hitler bilirdi ki, 
fransızlar olduqca güclü orduyla sadəcə seyr edəcəklər[36]. Hilerin planladığı kimi bir güllə də atıl-
mada Reyn zolağı Almaniyaya birləĢdirildi. Hitler hakimiyyətə gəlməzdən öncə qiyamlara görə həbsə 
atılanda Haushofer onu hər gün ziyarət edirdi. 1869-cu ildə doğulan Haushofer Hindistan və uzaq 
Ģərqdə müxtəlif vəzifələrdə çalıĢmıĢdı. Yaponiyaya gedib yapon dilini öyrənmiĢdi. Onun fikrincə al-

man irqinin kökü Orta Asiyaya gedib çıxırdı. Haushofer gizli buddist təĢkilatlarından birinə qəbul 
olunmuĢ və vəzifəsini uğursuz icra edəcəyi təqdirdə xarikiri etməyə and içmiĢdi. 1914-cü ildə general 
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rütbəsi almıĢdı. DüĢmənin hücum edəcəyi saatı, top mərmilərinin düĢəcəyi yerləri, fırtınaları, xarici 
ölkələrdəki siyasi dəyiĢiklikləri öncədən söyləyirdi. Hitlerin də Parisə ilk girəcəyi günü, müxtəlif 
cəbhələrdə düĢmənin nə qədər tab gətirəcəyini və Ruzveltin ölüm tarixini öncədən demiĢdi[34]. 

Adı tarixdə əbədi qalan, sönməz ulduza çevrilən astroloqlar çox olmuĢlar. Lakin bu möcüzəli 
aləmin ən parlaq ulduzu, bütün dövrlərin ən qüdrətli görücüsü  birmənalı Ģəkildə MiĢel Nostradamus 
olmuĢdur. Neçə əsrlərdir tədqiqatçılar onu «görücülər görücüsü» adına layiq görürlər. Maraqlıdır ki, 
uzaq gələcəkdə baĢ verəcək bir çox səadətli və faciəli hadisələri gördüyü kimi, gələcəkdə onu 
«peyğəmbər» adlandıracaqlarını da görmüĢ və buna öz etiraz səsini ucaltmıĢdı[38]. Əsrlərlə adı əf-
sanəyə çevrilən, dünyanın ən möcüzəli Ģəxsiyyətlərindən biri olan MiĢel Nostradamus intibah dö-
vründə, 1503 — cü ildə Fransada Katolik dinini qəbul etmiĢ yəhudi ailəsində anadan olmuĢ, dü-
nyasını dəyiĢdiyi 1566 — cı ilə qədər qeyri adi sevincli və məĢəqqətli həyat yolu keçmiĢdir[38]. Mar-

aqlıdır ki, Nostradamus həm zəmanəsində,  həm də çox-çox sonralar labüd olaraq dünyada baĢ verə 
biləcək  əlamətdar hadisələri qabaqcadan görmüĢ və gördüyünü bəyan edərək gələcək nəsillərə 
əmanət qoymuĢdur.O, digər görücülərdən fərqli olaraq, nəinki baĢ verəcək əlamətdar hadisələri, on-

ların vaxtını, hətta özündən əsrlərlə sonar dünyaya gələcək bəzi tarixi simaların adlarını və onların 

hakimiyyət müddətlərini də tam dəqiqliklə göstərmiĢdir. Nostradamus 450 il öncə nəzmə çəkdiyi kat-

renlərdə (dördlük — dörd sətirdən ibarət Ģeir parçası) Napoleonun düz 14 il hakimiyyətdə olacağını, 
Pasterin edəcəyi böyük kəĢfi bəyan edir. Göstərir ki, əsrlərlə insanlardan gizlənən üzə çıxarılacaqdır. 
Hamı Pasterə yarımallah kimi təzim edəcəkdir[38].  

ABġ-ın Con Hopkins Universitetinin mütəxəssisləri apardıqları tədqiqatlar nəticəsində insan 
beynində "intuisiya mərkəzi"ni aĢkar ediblər. Bu, beynin görmə mərkəzində əmələ gələn, insanın hər 
hansı bir hərəkətinin planlaĢdırılmasına cavabdehlik daĢıyan "fikirləĢmə prosesi"dir[44]. Alimlər 
hesab edirlər ki, "intuisiya mərkəzi" real vaxtda insanlara doğru qərarlar verməyə kömək edir. 
Mütəxəssislər kompüter texnologiyalarının köməyi ilə də beynin hansı hissələrinin qıcıqlanmaya 
reaksiya verdiyini araĢdırıblar. Bəlli olub ki, insanlar fiziki hərəkətlərin çoxluq təĢkil etdiyi çarxlara 
baxdıqları zaman beyin daha da aktivləĢir. Alınan nəticələr beynin hərəkət hissəsində əmələ gələn 
pozuntuların müalicəsində yararlı olacaq[48]. 
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DÖVLƏTLƏRARASI MÜNAQĠġƏLƏRĠN SƏBƏBLƏRĠ VƏ TƏKAMÜL 
XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

   Məqalədə, tarixən mövcud olan, XXI əsrdə isə kütləvi olaraq insan məhvi ilə nəticələnə 
biləcək dövlətlərarası münaqişələri yaradan amillər, bu münaqişələrin xüsusiyyətləri, qanunauyğun-

luqları, tipləri araşdırılmışdır. 
 Həmçinin, dövlətlərarası münaqişələrdə iştirak edən tərəflərin davranış formaları, 

münaqişənin təkamül və inkişaf xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilmişdir. 
 Açar sözlər: dövlətlərarası münaqişələr, dövlətlərarası münaqişələrin səbəbləri, dövlətlərar-

ası münaqişələrin xüsusiyyətləri, eskalasiya, çəkindirmə, müharibə 
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Kamala ALIEVA 
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CAUSES OF INTERSTATE CONFLICTS AND FEATURES OF EVOLUTION 

 

The article explores the factors of origin, characteristics, legitimacy and types of historically ex-

isting interstate conflicts that can lead to mass destruction of people in the 21st century. 

The forms of behavior of the parties involved in interstate conflicts, the evolution and the charac-

teristics of the extension of the conflict were also examined. 

Key words: interstate conflicts, causes of interstate conflicts, characteristics of interstate con-

flicts, escalation, abstention, war 

 

Müasir dövrdə konfliktologiya elmində dövlətlərarası münaqiĢələrin öyrənilməsi onların həll 
edilməsi baxımından aktualdır. Çünki bu münaqiĢələr vaxtında həll olunmazsa bir çox fəlakətlərə, in-

san məhvinə, bütövlükdə isə geniĢ xarakter daĢıyarsa  bəĢəriyyətin yox olmasına gətirib çıxara bilər. 
Bizə məlum olduğu kimi, tarixən dövlətlər mövcud olduğu müddətcə onların arasında olan 

münaqiĢələr də qaçılmaz hal olmuĢdur. Təsadüfi deyildir ki, təkcə 1945-ci ildən sonra dünyada 300-

dən artıq dövlətlərarası münaqiĢə baĢ vermiĢ və onların çoxunda sistematik Ģəkildə silahlı qüvvələr 
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tətbiq edilmiĢdir. Bir çox tədqiqatçılar beynəlxalq münasibətlərdəki münaqiĢələrə digər dövlətlərin 
birbaĢa və yaxud dolayı iĢtirakı ilə ayrı-ayrı dövlətlər arasında baĢ verən vətəndaĢ müharibələrini də 
aid etməyə meyil edirlər. Bu kimi halları ―beynəlmiləlləĢdirilmiĢ daxili münaqiĢələr‖ adlandırırlar. 
Digər alimlər münaqiĢələri ―infra-səviyyədən‖ (dövlətdaxili koliziyadan) hipotetik ABC (atomic-

biocemical, yəni bütün növ kütləvi qırğın silahlarından istifadə etməklə) səviyyəli irimiqyaslı 
müharibələrədək təsnif edirlər (1, s.37). 

Beynəlxalq arenada resursların hər kəsə çatacaq qədər bol olmaması, mövcud olan resursların 
bərabər paylanmaması, bəzi dövlətlərin bu resursların hamısına sahib olmağa çalıĢması münaqiĢənin 
yaranmasına zəmin yaradır. Bu cür dövlətlərarası münaqiĢələrin sona çatdırılması həmin dövlətlərar-

ası münaqiĢələrin səbəbinin  aradan qaldırılmasıyla mümkündür. Nəticədə resursları çoxaltmaq, on-

ların bərabər paylanmasını təmin etmək və ya resurların hamısına sahib olmağa çalıĢan fərd, qrup ya 
da dövlətlərə mane olmaq və bunun qarĢısını almaq lazım olacaqdır. Dövlətlərarası münaqiĢələrin bir 
sıra xüsusiyyətləri vardır: 

- Bu münaqiĢələrin subyektləri dövlətlər, yaxud dövlət koalisiyalarıdır. 
- Dövlətlərarası münaqiĢələrin səbəbi münaqiĢə tərəflərinin milli-dövlət maraqlarının 

toqquĢmasıdır. 
- Dövlətlərarası münaqiĢə dövlətlərin bir növ siyasətinin davamıdır. 
- Müasir dövlətlərarası münaqiĢələr beynəlxalq münasibətlər sisteminə həm lokal, həm 

də qlobal təsirləriylə müĢahidə olunur. 
- Dövlətlərarası münaqiĢələr bu münaqiĢədə iĢtirak edən dövlətləri və bütün dünyanı 

insanların kütləvi məhvi təhlükəsi qarĢısında qoyur (1, s. 127). 
Dövlətləarası münaqiĢələri iĢtirakçı dövlətlərin sayı, münaqiĢənin miqyası, münaqiĢə zamanı 

tətbiq edilən vasitələr, iĢtirakçıların strateji məqsədləri, münaqiĢənin xarakterinə görə 
təsnifatlaĢdırırlar. MünaqiĢədə iĢtirak edən tərəflərin maraqlarından asılı olaraq dövlətlərarası 
münaqiĢələrin səbəbləri aĢağıdakı kimi fərqləndirilir: 

- Ġdeologiyalar münaqiĢəsi – müxtəlif ictimai-siyasi sistemlərə malik dövlətlər arasında 
baĢ verir. XXI əsrin əvvəllərində onların kəskinliyi xeyli aĢağı düĢmüĢdür; 

- Qlobal  və ya regional miqyasda siyasi hökmranlıq uğrunda dövlətlər arasında baĢ 
verən münaqiĢələr; 

- Ġqtisadi maraqlar uğrunda tərəflərin bir-birinə qarĢı münaqiĢəsi; 
- Hər hansı dövlətin digər bir dövlətin ərazisinə olan iddiası səbəbiylə yaxud da 

mübahisəli ərazilərin mövcud olması nəticəsində baĢ verən ərazi münaqiĢələri; 
- Dini münaqiĢələr zəminində baĢ verən dövlətlərarası münaqiĢələr. 

Dövlətlərarası münaqiĢələrin səbəbi kimi çıxıĢ edən ərazi mübahisələri tərəflərin ərazi iddiları ilə 
baĢlayır. Ərazi iddiaları iki formada ola bilər. Birincisi, münaqiĢəli tərəflərdən artıq birinə aid olan 
əraziyə digər dövlətin iddiasi nəticəsində baĢ verən münaqiĢələrdir. Belə iddialar Ġran, Ġraq, Küveyt 
arasında müharibələrə gətirib çıxarmıĢdır. Dövlətlərarası münaqiĢələrin digər bir səbəbi isə yeni 
yaranan dövlətlərin sərhədlərinin formalaĢması dövründə baĢlayan ərazi mübahisələridir. Belə 
münaqiĢə meyilləri hal-hazırda Ġtaliya, Hindistan, Ġraq, Türkiyə, Kanada, Ġngiltərə və baĢqa ölkələrdə 
mövcuddur (1, s. 128). 

Dövlətlərarası münaqiĢələrin bir səbəbi kimi bunu da göstərmək olar ki, bəzi hallarda dövlətin 
sərhədi müəyyən olunarkən qonĢu etnosların və onların dövlət qurumlarının mənafeləri toqquĢa bilər. 
Əksər hallarda sərhədlər etnosun, mədəni və dini icmaların yaĢadığı rayon nəzərə alınmadan 
müəyyən edilmiĢdir ki, bunun nəticəsində bəzi xalqlar müxtəlif dövlətlərin sərhədləri daxilində 
yaĢayırlar. Bu isə dövlətlərarası münasibətlərdə xroniki münaqiĢəqabağı vəziyyətin qalmasına səbəb 
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olur. Buna misal olaraq, Asiyada,Afrikada, Latın Amerikasında müstəmləkə imperiyaların 
süqutundan sonra müstəqil dövlətlərin yaranması, SSRĠ-in dövlət qurumlarının – Mərkəzi Asiya, 
Qafqaz respublikalarının, Moldova və Pribaltika respublikalarının sərhədlərinin formalaĢması 
proseslərini göstərmək olar. 

Bütün dövlətlərarası münaqiĢələrdə bir çox obyektiv və subyektiv amillər mühim rol oynayır. 
Ona görə də hər hansı konkret münaqiĢəni təhlil edərkən onu yalnız bir tipə aid etmək mümkün 
deyildir. Dövlətlərarası münaqiĢələrin əsas və ya gücləndirici səbəbi olduğu kimi, bir neçə əlavə 
səbəblər də mövcud ola bilər. Əsas olaraq, dövlətlərarası münaqiĢələrdə tərəflərin sosial-iqtisadi 

maraqları aparıcı mövqe tutur. MəĢhur amerikan alimi L.Kozer münaqiĢələrin təbiətini izah edərkən 
belə bir ifadə iĢlətmiĢdir ki, münaqiĢə rəqib tərəflərin məhdud resurslar uğrunda mübarizəsini ifadə 
edən davranıĢdır. Belə davranıĢ rəqibi zərərsizləĢdirməyə, ona zərər vurmağa və ya onu məhv etməyə 
yönəlir. Buradan aydın olur ki, L.Kozer münaqiĢənin səbəbi kimi məhdud resurları göstərir. 
Hakimiyyəti, statusu, maddi və mənəvi dəyərləri isə münaqiĢəli davranıĢın predmeti hesab edir. 
MünaqiĢənin səbəblərini araĢdırarkən məĢhur tədqiqatçı M.Doyç ―gizli‖ və ―aĢkar‖ münaqiĢə 
anlayıĢından istifadə edir. Onun fikrincə münaqiĢə göründüyündən daha dərin ziddiyyətlərə əsaslanır. 
Belə gizli münaqiĢələri konfliktologiya elmində koqnitiv münaqiĢələr adlandırırlar. Bu zaman 
münaqiĢənin əsasında duran əsas məqsədlər Ģüurlu Ģəkildə gizlədilir və tərəflər koqnitiv münaqiĢə 
―dilini‖ seçirlər. Məsələn, Birinci Dünya Müharibəsinin baĢ verdiyi zaman münaqiĢənin səbəbi kimi 
28 iyun 1914-cü ildə Avstriya-Macarıtan imperiyasının varisi Frans Ferdinandın öldürülməsi ilə bağlı 
yaranan ziddiyyətlər göstərilirdi. Əslində isə münaqiĢənin səbəbi dünyanın siyasi xəritəsinin yenidən 
müəyyənləĢdirilməsiylə bağlı meydana çıxan ziddiyyətlərdən ibarət idi (3, s. 119). 

Dövlətlərarası münaqiĢlər zamanı münaqiĢənin predmeti tərəflər üçün eyni ola bilər. Lakin 
tərəflərin bu predmetə münasibəti fərqli olur. Məsələn, ABġ-Ġraq münaqiĢəsi zamanı ABġ 
münaqiĢənin predmeti kimi Ġraqdakı qeyri-demokratik rejim və Ġraqın ―nüvə proqramını 
gerçəkləĢdirməsi‖ səbəbindən baĢ verən ziddiyyətləri hesab edirdi. Ġraq tərəfindən isə münaqiĢənin 
predmeti ABġ-ın onun ərazisinə təcavüzü nəticəsində yaranmıĢ ziddiyyətlər idi. 

Dövlətlərarası münaqiĢələrin xüsusiyyətlərindən biri onların daxili siyasi münaqiĢələrlə qarĢılıqlı 
əlaqəsinin olmasıdır. Bu qarĢılıqlı əlaqə bir sıra formalarda özünü göstərir: 

- Daxili siyasi münaqiĢələr bəzi hallarda dövlətlərarası münaqiĢələrlə müĢaiyət oluna 
bilər. Bu zaman hər hansı dövlətin daxili siyasi münaqiĢəsinə digər bir dövlətin müdaxiləsi 
zamanı daxili siyasi münaqiĢə dövlətlərarası münaqiĢəyə çevrilir. Buna misal olaraq XX əsrin 
70-80-ci illərində Əfqanıstan münaqiĢəsinin, yaxud keçən əsrin 40-50-ci illərində Koreya 
münaqiĢəsinin təkamülünü göstərmək olar. 

- Dövlətlərarası münaqiĢələrin bir xüsusiyyəti də belədir ki, hər hansı ölkənin 
beynəlxalq münaqiĢədə yaxud hər hansı dövlətlə münaqiĢədə iĢtirakı nəticəsində daxili 
vəziyyət gərginləĢir və ölkə daxilində münaqiĢəyə gətirib çıxarır. 

- Dövlətlərarası münaqiĢə daxili siyasi münaqiĢələrin müvəqqəti nizamlanmasına səbəb 
də ola bilər. Məsələn, Ġkinci dünya müharibəsi zamanı Fransada müqavimət hərəkatı 
aralarında ixtilaflar olan siyasi partiyaların nümayəndələrini birləĢdirdi. 

Dövlətlərarası münaqiĢələr digər bir xüsusiyyəti isə onların çox vaxt müharibə formasında 
reallaĢmasıdır. Müharibənin dövlətlərarası silahlı münaqiĢədən fərqi aĢağıdakılardan ibarətdir: 

- Müharibə yalnız silahlı qarĢıdurma ilə məhdudlaĢmır, onlar mənbələrinə və səbəblərinə 
görə fərqlənir. Müharibəyə çevrilməmiĢ silahlı münaqiĢələr. əsasən, ərazi, dini, milli, sinfi 
mübahisəli məsələlər səbəbindən yaranırsa, müharibələrin əsasında dərin iqtisadi səbəblər, 
dövlətlər arasındakı kəskin ideoloji, siyasi ziddiyyətlər təĢkil edir; 
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- Hərbi münaqiĢələr müharibələrdən daha az miqyaslıdır. Hərbi münaqiĢələrdə tərəflərin 
məqsədləri miqyas və tətbiq olunan vasitələr baxımından kifayət qədər məhduddur; 

- Hərbi münaqiĢələrdən fərqli olaraq, müharibə onda iĢtirak edən bütün cəmiyyətin 
vəziyyətidir; 

- Müharibə dövlətlərin, beynəlxalq Ģəraitin sonrakı inkiĢafına daha mühim təsir göstərir. 
Dövlətlərarası münaqiĢələr bir sıra inkiĢaf mərhələlərindən keçir. Bu mərhələləri nəzərdən 

keçirək: 
I mərhələ (latent) – obyektiv ziddiyyətlərin meydana gəlməsi ilkin münaqiĢə vəziyyəti yaradır. 

Bu mərhələdə subyektlərin heç olmasa biri yaranmıĢ vəziyyətdə maraqlarını və ziddiyyətləri dərk 

edir. 

II mərhələ (açıq) – tərəflər praktiki fəaliyyətə keçir, münaqiĢə tərəflərindən biri və ya hər ikisi 
güc tətbiq edir, onların qarĢılıqlı Ģəkildə bir-birini məhv etmə cəhdləri olur. MünaqiĢə daha kəskin 
xarakter alır və ya növbəti mərhələyə keçid ərəfəsində nisbətən səngiyir. 

III mərhələ - münaqiĢənin baĢa çatması mərhələsində münaqiĢə tərəfləri olan dövlətlər zorakı 
vasitələrlə məqsədə nail olmağın mümkünsüzlüyünü dərk edir. Bu mərhəldə tərəflərdən biri öz 
gücsüzlüyünü dərk etməsi, bəzi hallarda ümumi maraqların olması, üçüncü tərəfə müraciət edilməsi 
halları ola bilər (3, s. 148). 

Birinci mərhələ olan latent mərhələdə münaqiĢənin quruluĢunu təĢkil edən ilkin elementlər 
meydana çıxır. Bu mərhələdə münaqiĢə sosial-siyasi inkiĢaf prosesinə əhəmiyyətli təsir göstərmək 
iqtidarında olmur. Dövlətlərarası münaqiĢələrin latent mərhələsi yüksək emosional fon və gərginliklə 
müĢahidə olunur. Gərginlik yaradan amillərdən ən əsası subyektlərin öz maraqlarının təmin 
edilməsinin əngəlləniyini dərk edirlər. Latent mərhələdə tərəflər həmçinin öz maraqlarını 
müəyyənləĢdirilər. Bu maraqlar onların gələcək mübarizələrinin əsasını təĢkil edir. 

Latent mərhələdə subyektlərin digər bir addımı isə qarĢı tərəfin güc və imkan potensiallarının 
təhlili ilə bağlı olur, onlar gələcək fəaliyyət strategiyalarını müəyyənləĢdirirlər. Əksər hallarda siyasi 
münaqiĢə subyektləri özünün və qarĢı tərəfin potensiallarını müqayisə etdikdən sonra açıq 
münaqiĢəyə girməkdən çəkinirlər. Belə hallarda münaqiĢə uzun müddət latent mərhələdə qala bilər. 
Həmçinin bir dövlət o biri dövlətin güc və imkan potensiallarını düzgün dəyərləndirmədikdə və 
yaxud səhvə yol verdikdə neqativ nəticələr yarana bilər. Dövlətlərarası münaqiĢələr zamanı qüvvələr 
nisbətini və imkanlarını təhlil edərkən daxili və xarici ictimai-siyasi vəziyyətin nəzərə alınması 
mühim əhəmiyyət kəsb edir. Çünki belə münaqiĢələr zamanı mövcud ictimai-siyasi vəziyyət 
münaqiĢənin sonrakı inkiĢafına güclü təsir göstərmək imkanına malikdir. 

Dövlətlərarası münaqiĢələrin latent mərhələsində subyektlər həmçinin özlərinə həmfikirlər və 
müttəfiqlər axtarıb tapmağa çalıĢırlar. Onlar bu addımı qarĢılarına qoyduğu məqsədə çatmaq üçün 
təminat olaraq görürlər. Müttəfiqlərin adətən yaranmıĢ vəziyyətlə bağlılıqları olmur, lakin sonradan 
münaqiĢənin birbaĢa iĢtirakçılarına çevrilə bilərlər. Müttəfiq axtarıĢı təkcə latent mərhələdə yox, 
həmçinin münaqiĢənin açıq mərhələsində də müĢahidə olunur. Tarixə nəzər saldıqda görünür ki, 
dövlətlərarası münaqiĢələrin böyük əksəriyətində bu və ya digər formalarda baĢqa dövlətlər də iĢtirak 
edirlər, onların münaqiĢənin obyekti və predmeti ilə heç bir əlaqələri olmur. Bəzən isə iki subyekt 
arasındakı narazılıqlar baĢqa dövlətlərin maraqlarına toxunur. Belə vəziyyətlərdə onların özləri 
münaqiĢədə iĢtirak etməyə meyilli olurlar. 

Dövlətlərarası münaqiĢənin latent mərhələsində müxtəlif vasitələrlə ziddiyyətlərin aradan 
qaldırılması daha asan olur. Bəzən isə heç bir təsir olmadan münaqiĢə vəziyyəti aradan qalxır. 
MünaqiĢənin latent mərhələdə çox qalması da təhlükəlidir. Çünki münaqiĢənin latent mərhələdə uzun 
zaman kəsiyində qalması onun əsasını təĢkil edən elementlərin ciddi arqumentlərə əsaslanmasından 



776 

 

xəbər verir. MünaqiĢənin sonrakı inkiĢaf dinamikasını latent mərhələ müəyyən edir. Bundan baĢqa 
dövlətlərarası münaqiĢələrdə latent mərhələni yaxından izləməklə onun tənzimlənməsi üçün səmərəli 
vasitələri müəyyən etmək olur. 

MünaqiĢə vəziyyəti latent mərhələdə aradan qalxmırsa, gec-tez inkiĢafının açıq mərhələsinə 
keçməsi qaçınılmazdır. Açıq mərhələ real münaqiĢə deməkdir. Dövlətlərarası münaqiĢənin latent 
mərhələdən açıq mərhələyə keçməsi hər hansı bir insident nəticəsində baĢ verir. Ġnsident münaqiĢə 
tərəflərinin açıq qarĢıdurmasını Ģərtləndirən amildir. Ġnsident nəticəsində münaqiĢə subyektləri və 
onların mövqeləri tam aĢkar olur. Lakin insident münaqiĢə subyektlərinin real gücləri və resursları 
haqqında informasiyanın agah olunmasında gücsüzdür. Tərəflərin qüvvələri haqqında 
informasiyaların olmaması münaqiĢənin sonrakı inkiĢaf prosesinə əhəmiyyətli təsir göstərir. 
Məlumdur ki, dövlətlər bir-birilərinin real qüvvələri haqqında informasiyalara malik oluĢ olsaydılar, 
əksər münaqiĢə vəziyyətləri elə latent mərhələdəcə aradan qalxardı. Belə hallarda zəif dövlət 
mübarizənin mənasız olduğunu baĢa düĢərək geri çəkilir. Güclü olan isə tez bir zamanda zəif olan 
tərəfi əzməyə və ya öz iradəsini ona qəbul etdirməyə çalıĢır. Ona görə də münaqiĢənin inkiĢafının 
açıq mərhələsində tərəflərin qarĢılaĢdıqları ən vacib fəaliyyət rəqib dövlətin güc potensialının 
öyrənilməsi ilə bağlı olur. Ġnsident zamanı dövlətlərin öz aralarında kompromisə getmək imkanları 
qalmaqda davam edir. Lakin açıq mərhələdə insident bir dəfə deyil, bir neçə dəfə baĢ verir. Ġlkin 
insidentdən sonra tərəflər kompromis əldə edə bilmədikləri təqdirdə münaqiĢənin eskalasiyası 
baĢlayır, yəni münaqiĢə təhlükəli bir xarakter alır. Eskalasiya həm də münaqiĢənin geniĢlənməsini 
ifadə edir. Yəni, eskalasiya həm də münaqiĢənin geniĢlənməsini ifadə edir. Yəni münaqiĢə heç də 
həmiĢə vahid çərçivədə inkiĢaf etmir. Özünün sonrakı inkiĢaf mərhələsində münaqiĢə yeni ərazilər və 
subyektləri əhatə edir. Məsələn Avstriya-macarıstan imperiyası ilə Antanta bloku arasında baĢ vermiĢ 
Birinci Dünya müharibəsi sonrakı mərhələdə 38 dövləti əhatə etmiĢdir. 

Dövlətlərarası münaqiĢələrin inkiĢafının ikinci mərhələsində subyektlərin ən çox rast gəlinən 
fəaliyyət  növlərindən biri də rəqib tərəfi hədələməkdən ibarətdir. QarĢı tərəfi hədələmə məcburetmə 
üsullarından biridir. Hədələmə bir sıra zorakı vasitələrlə düĢmən tərəfi inandırmanı da xatırladır. 
Yəni, tərəflər bunun köməyi ilə rəqib tərəfi onların maraqlarına zidd addım atacağı təqdirdə onun 
üçün ağır nəticələnəcəyinə inandırmağa çalıĢır. Tərəflərdən biri maraqlarını təmin etmək iqtidarında 
olmadığı vəziyyətdə bu üsuldan istifadə edir. Sözsüz ki, belə addım düĢmən tərəfin onun real gücü 
haqqında informasiyaya malik olmadığı halda səmərə verə bilər. Siyasi təcrübədə bundan tez-tez 

istifadə edilir və siyasi dildə hədələmə ―nota‖ kimi ifadə edilir. əksər hallarda notanın ardınca heç bir 
fəaliyyət göstərilmir. Bəzən isə nota təhlükəli xarakter daĢıyır və qarĢı tərəfin onu nəzərə alması 
mühim əhəmiyyət kəsb edir. 

Açıq mərhələdə müĢahidə edilən fəaliyyət növlərindən biri də düĢmən obrazının yaradılmasıdır. 
DüĢmən obrazının yaradılması barədə G.Zimmel yazır: ―DüĢmən obrazının yaradılması böyük siyasi 
müdriklikdir və qrup daxilində birliyin qorunmasına və möhkəmlənməsinə xidmət edir. Bu zaman 
qarĢıya qoyulmuĢ məqsədlərə nail olmaq asan olur‖. Doğrudan da düĢmən obrazının yaradılması 
qrupun daxili həmrəyliyində mühim rol oynayır. A.Q. Zdravomıslovun fikrincə isə düĢmən obrazının 
yaradılması münaqiĢənin dövlətdə ideoloji forma almasına səbəb olur. Lakin düĢmən obrazının 
yaradılması heç də həmiĢə həqiqətə uyğun gəlmir. Belə ki, 1999-cu ildə NATO ölkələrinin 
Yuqoslaviyaya qarĢı hərbi əməliyyatları zamanı məktəblərin, xəstəxanaların, baĢqa ölkələrin 
səfirliklərinin bombalanmasına və dinc insanların hüquqlarının kobud Ģəkildə pozulmasına əhali 
tərəfindən heç bir reaksiya verilmirdi. Çünki bu hücumdan xeyli əvvəl sebrlərin ―qəddar düĢmən‖ 
obrazı yaradılmıĢdı (3, s. 158-159). 

Dövlətlərarası münaqiĢələrin üçüncü mərhələsi isə münaqiĢənin baĢa çatma mərhələsidir. Ġlk 
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öncə qeyd etmək lazımdır ki, münaqiĢənin baĢa çatması və tənzimlənməsi fərqli anlayıĢlardır. 
MünaqiĢənin tənzimlənməsi dedikdə münaqiĢə subyektlərinin və ya üçüncü tərəfin yalnız 
qarĢıdurmanın aradan qaldırılması istiqamətindəki səyləri baĢa düĢülür. Bu səylər həm dinc, həm də 
zorakı vasitələrlə ifadə edilə bilər. MünaqiĢənin baĢa çatması dedikdə isə istənilən yolla münaqiĢə 
vəziyyətinin aradan qaldırılması baĢa düĢülür. 

Dövlətlərarası münaqiĢələr səbəbləri nə olur olsun bəzi hallarda tərəfləri geri qayıtması mümkün 
olmayan bir nöqtəyə gətirir. Bu zaman isə münaqiĢənin inkiĢafında bir sıra mərhələlər nəzərə çarpır. 
Bu mənada münaqiĢənin inkiĢafında eskalasiya, çəkindirmə və müharibə mərhələləri izlənilir. 
Eskalasiya dövlətlər arasındakı əlaqələrin qarĢılıqlı təhlükəsizlik problemləri səbəbindən irəli 
münaqiĢə nöqtələrinə qədər çatdırılması mərhələsidir. Tərəflər arasında asimmetrik bir əlaqə varsa 
eskalasiya güclü tərəfin istəyinin digər tərəfə qəbul edilməsinin təmin edildiyi nöqtəyə qədər davam 
edəcəkdir. Ümumilikdə, böyük dövlətlərlə kiçik dövlətər arasındakı münaqiĢələr buna misaldır. 
Eskalasiyanın hansı nöqtəyə qədər çatdırılacağı böyük miqyasda münaqiĢənin  tərəflərinin sahib 
olduqları potensiala və nəzarət etdikləri resurslara bağlıdır. Digər tərəfdən tərəflərin bir-birilərinin 
güclərinini necə gördükləri və dəyərləndirdikləri də vacibdir. Ġstər asimmetrik, istərsə də simmetrik 
bir münasibət olsun tərəflərin bir-birilərinin potensialını necə dəyərləndirdikləri eskalasiyanın 
həcmini müəyyən edəcəkdir. Eskalasiya adətən tərəflərin ən azından birinin riskin və ya potensial 
maliyyənin mümkün qazancı aĢacağı və aĢdığı nöqtəyə qədər davam edir. Bəzən maliyyə hər iki tərəf 
üçün dözülməz nöqtəyə çatdığı halda tərəflərdən biri digərinin vəziyyətini düzgün 
qiymətləndirmədiyi üçün uzlaĢmağa daha əvvəl can atır və uduzan tərəf olur. 

Nəticədə hər hansı bir tərəfin öz təhlükəsizliyinin, həyati maraqlarının digər tərəfin təhdid etdiyi 
mülahizəsiylə baĢlayan böhran və bunun nəticəsində baĢlayan eskalasiya, tərəflərdən birinin və ya hər 
ikisinin də eskalasiyanın və mümkün bir silahlı münaqiĢənin öz mənafeyinə zərər verəcəyi, baĢqa 
sözlə desək, eskalasiyanın maliyyətinin gəlirindən daha çox olacağını düĢünməyə baĢlamasına qədər 
davam edəcəkdir. Bu mənada eskalasiya adi bir mübahisədən geniĢmiqyaslı hərbi münaqiĢələrə, hətta 
nüvə silahlarının istifadə olunduğu qlobal bir müharibə vəziyyətinə qədər bütöv bir mərhələni özündə 
birləĢdirir. 

UzlaĢmayan iki və ya daha çox dövlət arasıdakı münasibətya münaqiĢəylə ya da ortaq məxrəcə 
gəlmələriylə baĢa çatır. Belə bir vəziyyətdə hər iki tərəf digərini özünə yönəlmiĢ hərəkətindən və 
davranıĢından çəkindirməyə çalıĢır. Burada adətən ya diplomatik vasitələrdən istifadə edilir ya da 
hərbi üsullara əl atılır. Bu mərhələdə zəif olmanın təcavüzkarı təĢviq edəcəyini düĢünən dövlətlər 
hərbi və iqtisadi güclərini artırmağı təhlükəsizlikləri üçün bir sığorta olaraq dəyərləndirirlər. Yəni 
çəkindirmənin ən yaxĢı üsulu müdafiə qabiliyyətinin artırılması ilə yanaĢı, siyasi, iqtisadi və hərbi 
sanksiyalardan hər hansı təhdid zamanı düzgün formada istifadə etməkdir. BaĢqa sözlə deyilsə, 
çəkindirmə (çəkindimə) potensial gücün qarĢı tərəfi mümkün bir davranıĢdan döndərmək üçün 
düĢünülmüĢ formada istifadəsi, tehdid və ya vəd kimi mexanizmləri, digər resursları hədəf ölkənin 
davranıĢına təsir etmək məqsədiylə Ģüurlu olaraq tətbiq etmək üçün strategiyadır (8). 

1950-ci illərdən sonra tez-tez durulmağa baĢlayan çəkindimə anlayıĢı əslində olduqca qədimdir 
və Fikudid ilə Makiavellinin əsərlərinə qədər (tam olaraq eyni anlayıĢdan istifadə etməsələr də) 
uzanmaqdadır. Həmçinin çəkindirmə anlayıĢının beynəlxalq münasibətlərlə bağlı ədəbiyyatlarda yer 
alması II Dünya Müharibəsindən sonra olmuĢdur. Çünki əvvəllər mövcud olan silahların texnoloji 
səviyyəsi necə olursa olsun müharibəyə hazırlıq baĢ verəcək bir müharibəni mütləq qazanmaq 
məqsədiylə edilirdi. Nüvə texnologiyasının ilə baĢlayacaq nüvə müharibəsi hər iki tərəf üçün fəlakətlə 
nəticələnəcəyindən super dövlətlərin hərbi hazırlığı nüvə savaĢından çəkindirməyə yönəlmiĢdir. Bu 
səbəblə nüvə silahlarıyla ediləcək bir hücumun nə qədər mükəmməl planlaĢdırılmıĢ olsa da xərci 
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xeyirindən çox olacağından bu növ silahlara sahib olmağın məqsədi rəqibi çəkindirməkdir. 
Yuxarıdakı ifadələrdən baĢa düĢüldüyü kimi, çəkindirmə rəqibi davranıĢlarını davam etdirərsə 

onun üçün nəticələrinin ağır olacağını bildirməklə ―yola gətirmək‖ mənasını verir. Hücum baĢ 
verdikdə hərəkətə gəlməyə yönəlmiĢ müdafiə strategiyalarından fərqli olan çəkindirmə digər ölkəni 
hələ iĢə baĢlamadan əvvəl yolundan döndərmək məqsədi güddüyündən mümkün bir münaqiĢənin 
qarĢısını almağa yönəlmiĢ strategiyadır. Lakin burada yola gətirməyə yönəlmiĢ cəhdin uğurlu olması 
üçün qarĢı tərəfin həqiqətən əlaqədar dövlətin gücdən istifadə edəcəyinə inanması lazımdır. 
Ġnandırma çəkindirmə üçün vacib Ģərt olduğundan dövlətin lazım olarsa gücdən istifadə edəcəyinə 
qarĢı tərəfi daha əvvəlki davranıĢlarıyla da inandırmıĢ olması lazımdır. QarĢı tərəfi gücdən istifadə 
yoluyla təhdid edərək çəkindirən dövlətin belə bir vəziyyətdə özünün də belə böyük bir ziyan edəcəyi 
ehtimalı varsa bu davranıĢı qarĢı tərəf üçün inandırıcı olmaya bilər. Ġki ölkə arasındakı güc 
tarazlığında asimmetrik bir əlaqə varsa bu məsələdə üstün olan dövlət bundan daha rahat istifadə 
edəcəyi üçün Ģübhəsiz  qarĢı tərəf üzərində daha çox çəkindirici təsirə malik olacaqdır. 

KeçmiĢdə də tətbiq edilmiĢ bir strategiya olan çəkindimə ABġ və SSRĠ-in nüvə səhmdarlarının 
artmağa baĢlamasıyla nüvə silahları dövründə yenidən canlanmıĢdır. Bu yeni dövrdə nüvə silahına 
sahib olab dövlətlər hərbi güclərini diplomatik müzakirə masasında sözünü qəbul etdirmək və digər 
ölkəni mümkün bir hücumdan çəkindirmək məqsədiylə inkiĢaf etdirməyə yönəldilər. Hər iki super 
dövlətin Soyuq müharibəyə rəğmən birbaĢa qarĢı-qarĢıya gəlməmələrinə nüvə silahlarının bir yerdə 
müzakirə müddətinə təsir göstərməsi və çəkindirmə rolu oynayaraq qarĢısını alan diplomatiya 
(preventive diplomacy)  vasitəsi kimi istifadə olunması təmin edilmiĢdir (8). 

Müharibə - ümumi mənada istəklərin qarĢı tərəfə zorla qəbul etdirilməsi üçün müraciət edilən 
zorakı hadisədir. Bu səbəbdən düĢmənə özməqsədlərinin qəbul etdirilməsi üçün istifadə edilən 
vasitələrdən zorakı olanlara müharibə deyilir. Müharibə siyasi qruplar və dövlətlər arasında müəyyən 
bir zaman müddətində, müəyyən ölçüdə silahlı qüvvələrlə aparılan münaqiĢədir. Müharibə siyasi 
təĢkilatlanmaların aralarında həll edə bilmədikləri mübahisələri gücə və zorakılığa əl ataraq həll 
etmək olaraq qarĢımıza çıxır. Müharibə tarix boyu bütün cəmiyyətlər arasındakı böhranlarda nəticəyə 
gəlmək üçün müraciət edilən son vasitə olmuĢdur. Müharibə eyni zamanda dövlətlər arasında və ya 
eyni ölkədən iki qrup arasında baĢ verən və baĢqa yolla əldə edilə biməyən məqsədə zor iĢlətməklə 
nail olmaq, istəklərini qəbul etdirmək və ya baĢqalarının istəklərinə boyun əyməmək məqsədiylə 
seçilən davranıĢdır. Müharibələr bəzən etnik səbəblərə, ərazi iddialarına, tarixi səbəblərə, bəzən də 
ideoloji səbəblərə söykənir. Bir ölkə daxilində fərqli qruplar arasında, müəyyən qrup ya da qruplarla 
hakimiyyət arasındakı münaqiĢələr üçün istifadə edilən ―daxili müharibə‖, beynəlxalq hüquqda 
müharibə olaraq mənalandırılır. Bunlar bundan baĢqa üsyan, daxili münaqiĢə və ya qiyam kimi 
anlayıĢlarla ifadə edilir. Müharibə adlanması üçün isə hər iki tərəfin dövlət olması lazımdır. 

Müharibə dedikdə dövlətlər arasında olan qarĢılıqlı silahlı münaqiĢələr nəzərdə tutulur. Buna 
beynəlxalq müharibə (beynəlxalq münaqiĢə) da deyilir və tərəflər, münaqiĢənin müddəti, münaqiĢədə 
istifadə edilən vasitələr, münaqiĢənin məkanı, təĢkil olunması və güdülən məqsədlər baxımından 
digər münaqiĢələrdən fərqlənir. Müharibələrin və ya beynəlxalq münaqiĢələrin səbəblərini üç əsas 
qrupda toplamaq mümkündür. Bunlar ərazi, etnik, ideoloji mübahisələrdir. Dövlətlər arasında 
münaqiĢəyə yol açan məqsədlər isə üç əsas qrupda ifadə edilə bilər: 1)imperializm; 2)reviziyanizm; 
3)millətçilik 

Dövlətlər arasındakı münaqiĢələr dövlətlərin imperialist məqsədlər güdmələrindən, daha əvvəl 
bir beynəlxalq müqaviləyə əsaslanaraq qurulan nizamı dəyiĢdirməyə çalıĢmalarından və ya millətçilik 
siyasətinə görə iĢğalçı məqsədlərindən qaynaqlana bilər. Bir dövlətin bir ərazidə öz əleyhinə 

olduğunu düĢündüyü bir güc pərakəndəliyini dəyiĢdirərək öz maraqları istiqamətində yenidən 
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qurmağı məqsəd qoymasına reviziyanizm deyilir. 
Son olaraq, qeyd etmək lazımdır ki, dövlətlər maraqlarının müxtəlifliyinə görə mahiyyət etibarilə 

rəqibdirlər, bütün dövlətlər arasında münaqiĢəli münasibətlər mövcuddur və bu münaqiĢələr 
səbəblərinə görə fərqlənir. Belə münaqiĢələr iqtisadi, ideoloji, dini, ərazi, siyasi hökmranlıq və s. 
səbəblərdən baĢ verə bilər. Dövlətlərarası münaqiĢələr geriyə dönüĢü olmayan nöqtəyə gəlib çatdıqda 
eskalasiya, çəkindirmə, müharibə mərhələlərindən keçə bilər. Bu zaman dövlətlərin qeyd etdiyimiz 
mərhələlərin hansından keçib-keçməməsi onların davranıĢından, mahiyyətindən, münasibətlərinin 
xüsusiyyətlərindən, beynəlxalq arenada digər dövlətlərin reaksiyasından və baĢqa amillərdən asılıdır. 
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SĠYASĠ REJĠM: ġƏRH VƏ TƏSNĠFAT PROBLEMLƏRĠNĠN XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 
 

Məqalədə əsas siyasi elmi kateqoriyalardan biri - siyasi rejim analiz edilir. Bu konsepsiyanın 
şərhinə müxtəlif nəzəri yanaşmaların mahiyyəti təhlil edilir. Siyasi rejim formasının təsnif edilməsi 
problemi araşdırılır və onların mədəni və sivilizasiya mənsubiyyətinə əsaslanan siyasi rejimin 
fərqliliyinə əsaslanan yeni təsnifat sisteminin yaradılmasının zəruriliyi əsaslandırılır. 

Açar sözlər: siyasi rejim, siyasi rejimin forması, siyasi rejimin formasının təsnifatı, avtoritarizm, 
totalitarizm, . 

 

Sevindj ALIYEVA,  

Teacher, Baku State University 

 

POLITICAL REGIME: PECULIARITIES OF INTERPRETATION  

AND PROBLEMS OF CLASSIFICATION 
 

The article deals with one of the main political science categories – political regime. The author 

analyzes the essence of different theoretical approaches to the interpretation of this concept. The pa-

per studies the problem of the classification of the form of political regime and at the same time sub-

stantiates the necessity of the development of a new classification system based on the differences of 

political regimes according to their cultural and civilization identity. 

Key words: political regime; form of political regime; classification of form of political regime; 

authoritarianism; totalitarianism; autocracy. 
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Sevinc ƏLIYEVA,  
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MÜASIR CƏMIYYƏTDƏ INSANIN SOSIALLAġMA YOLLARI 

 

Məqalədə müasir ictimaiyyətin şəraitinə görə fərdlərin sosiallaşma və sosial uyğunlaşmanın əsas 
yolları təhlil edilir.Sosiallaşmanın aksioloji şərtləri müasir cəmiyyətin ayrılmaz hissəsi kimi fərdlərin 
hərtərəfli inkişafının əsas amili kimi müəyyən edilir.  

Açar sözlər: cəmiyyət, sosiallaşma, əmək fəaliyyəti, təhsil, sosial dəyərlər. 
 

Sevindj ALIYEVA,  

Teacher, Baku State University 

 

WAYS OF PERSONALITY SOCIALIZATION IN MODERN SOCIETY        

                                                                                

The author analyzes the main ways of personality socialization and social adaptation in relation 

to modern society conditions, pays special attention to the consideration of labour activity and educa-

tion socialization as major institutions, which interrelation in the process of personality formation is 

indicated by social values system development, and determines the axiological preconditions of so-

cialization as the main factor of the all-round development of personality as an integral part of mod-

ern society. 

Key words: society; socialization; labour activity; education; social values. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ ƏRAZĠ BÜTÖVLÜYÜNÜN BƏRPASI MĠLLĠ 
TƏHLÜKƏSĠZLĠK SĠYASƏTĠNĠN MÜHÜM VƏZĠFƏSĠ KĠMĠ 

 

Məqalədə dövlət müstəqilliyi bərpa olunduğu gündən Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş  
torpaqların azad edilməsi,dövlət müstəqilliyinin,suverenliyinin və beynəlxalq aləmdə tanınmış 
sərhədlər çərçivəsində ərazi bütövlüyünün təmin olunması Azərbaycan Respublikasının milli 
təhlükəsizlik siyasətinin başlıca məqsədi və hərbi-geostrateji vəzifəsi kimi göstərilir. 

Açar sözlər: Milli təhlükəsizlik siyasəti,suverenlik,ərazi bütövlüyü,sərhədlərin toxunulmazlığı, 
millli maraqlar, davamlı inkişaf, əhalinin rifahı, sülhün və təhlükəsizliyin qorunması 
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THE RESTORATION OF THE TERRITORIAL INTEGRITY OF THE REPUBLIC OF 

AZERBAIJAN AS AN IMPORTANT TASK OF THE NATIONAL SECURITY POLICY 

 

In the article, the liberation of the occupied Azerbaijan lands by Armenia, state independence, 

sovereignty, the provision of territorial integrity within the framework of internationally recognized 

borders since the restoration of independence presented as the main target and military-strategic du-
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Beynəlxalq münasibətlərin subyekti olmaq etibarı ilə hər bir dövlətin dünyadakı nüfuzu və imici 
onun həyata keçirdiyi milli inkiĢaf və təhlükəsizlik siyasəti ilə bilavasitə bağlıdır. Dövlətin suverenli-
yi, ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin toxunulmazlığı, milli maraqlarının təminatı, davamlı inkiĢafı, 
vətəndaĢlarının sosial-siyasi hüquqlarının və rifah halının təmin olunması və milli-mənəvi dəyərlərin-

in qorunmasına təsir edən əsas amillər məhz təhlükəsizlik mühitini və beynəlxalq imici müəyyən edir. 
Milli təhlükəsizlik siyasəti təkcə ölkənin məxsusi maraqlarının təmin edilməsinə deyil, həm də yer-

ləĢdiyi regionda və dünyada təhlükəsizlik mühitinin yaxĢılaĢmasına xidmət göstərməlidir. (11, s.8) 
Azərbaycanın xarici siyasətinin və geosiyasi hədəflərinin müəyyənləĢməsində milli təhlükəsizlik 

məsələləri  aparıcı yer tutur və onun əsas prioritetlərini təĢkil edir.Ölkənin milli təhlükəsizliyinin  
təmin olunması, suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanması, dünya birliyində 
nüfuzunun möhkəmlənməsi onun həm xarici siyasətinin, həm də milli təhlükəsizliyinin prioritet 
istiqamətlərindən və məqsədlərindən hesab olunur..XX əsrin sonlarında müstəqilliyin bərpası 
Azərbaycanın həm dövlət quruculuğunda əsaslı dəyiĢikliklərin həyata keçirilməsini, yeni sosial-

iqtisadi və ictimai-siyasi münasibətlərin formalaĢmasını Ģərtləndirdi, həm də ona öz təhlükəsizliyinin 

qayğısına qalmaq kimi daimi bir məsuliyyət bəxĢ etdi. Müstəqil dövlətçilik maraqlarının təmin 

edilməsi tələbləri, yeni geosiyasi aktorlarla birbaĢa ünsiyyətin yaranması, tamamilə fərqli bir 

təhlükəsizlik mühitinə daxil olması, iqtisadi, ictimai, siyasi münasibətlərin demokratiya, vətəndaĢ 
cəmiyyəti, bazar iqtisadiyyatı yoluna çıxması və s. yeniliklər Azərbaycanda Ģəxsiyyətin, cəmiyyətin 

və dövlətin təhlükəsizliyinə dair yeni-yeni yanaĢmaların, proqram və konsepsiyaların yaradılması 
zərurətini ortaya çıxardı.Azərbaycan Respublikasının milli inkiĢaf və təhlükəsizliyi qarĢısında da-

yanan həmin dövrün əsas vəzifələrini Ģərh edən ümummilli lider Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, 
müstəqil dövlət taleyin xalqımıza bəxĢ etdiyi dəyərli töhfə və əvəzsiz milli sərvət idi. Lakin 
müstəqilliyin qorunması, ölkənin milli inkiĢafının və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ondan qat-qat 

çətin idi, ölkə rəhbərliyindən, hər bir vətəndaĢdan xüsusi səy, məsuliyyət və iradə tələb edirdi.Yeni 
tarixi Ģərait Azərbaycan Respublikasının qarĢısında dövlət müstəqilliyinin qorunması və 
möhkəmləndirilməsi, demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət qurulması, ərazi bütövlüyünün bərpası, 
Dağlıq Qarabağ probleminin milli maraqlara uyğun həlli, ölkənin və onun əhalisinin inkiĢafının, 
təhlükəsizliyinin və rifahının təmin edilməsi kimi vəzifələr qoyurdu. Bütün bunlar ardıcıl, 
məqsədyönlü, düĢünülmüs daxili və xarici siyasətin həyata keçirilməsini, ölkənin intellektual və so-

sial-iqtisadi potensialından, ictimai-siyasi qüvvələrindən səmərəli istifadə olunmasını tələb edirdi. 
(14) 

Müstəqilliyini əldə etdiyi ilk illərdə Azərbaycan çox mürəkkəb və çətin dövr yaĢayırdı. Bir 
tərəfdən Ermənistanın hərbi təcavüzü davam edirdi, digər tərəfdən isə mövcud sistemin çökməsi ilə 
əlaqədar iqtisadiyyat iflic vəziyyətinə düĢmüĢ, ölkədə daxili sabitlik pozulmuĢdu. Azərbaycan dö-
vlətçiliyi həqiqi mənada təhlükə altında idi. Məhz belə bir Ģəraitdə ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-

cü ilin iyun ayında xalqın təkidi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdıĢı Azərbaycan dövlətçiliyinin qur-

tuluĢu baxımından həlledici olmuĢdur. XX əsrin 90- cı illərinin ortalarından baĢlayaraq, ulu öndərin 
rəhbərliyi altında aparılmıĢ siyasi, sosial və iqtisadi islahatlar nəticəsində müstəqil Azərbaycan dö-
vlətçiliyinin əsası və onun gələcək inkiĢafı üçün möhkəm təməllər üzərində qurulmuĢ baza 
yaradılmıĢdır. 1993-cü ildən baĢlayaraq Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə özündə müstəqil dö-
vlət maraqlarını və beynəlxalq dəyərləri, ümumi təhlükəsizlik normalarını və milli postulatları əks 
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etdirən - Ģəxsiyyətin, cəmiyyətin, dövlətin təhlükəsizliyinin əsas vəzifələrini, istiqamətlərini və prior-

itetlərini ehtiva edən yeni milli inkiĢaf və təhlükəsizlik siyasəti formalaĢdırıldı, sonrakı dövrdə 
müxtəlif inkiĢaf mərhələlərindən keçərək təkmilləĢdirildi və həyata keçirilməyə baĢlandı. Bütün bun-

lar Azərbaycan hökumətini və onun müvafiq məsul Ģəxslərini ölkənin milli maraqlarının və 
təhlükəsizliyinin əsas vəzifə və tələblərinə uyğun gələn Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasını (MTK) 
formalaĢdırmağa məcbur etdi. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin nəzəri əsaslarını 
müəyyən edən təhlükəsizlik konsepsiyasının ərsəyə gəlməsi və təhlükəsizlik siyasətinin tam for-

malaĢdırılması üçün ölkənin müvafiq qurumlarına düz 15 il lazım gəldi. MTK-nın qəbul olunmasın-

dan əvvəl Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən 2004-cü ildə "Milli təhlükəsizlik 
haqqında" qanun qəbul olunmuĢ və respublika Prezidentinin 2004-cü il 29 iyun tarixli sərəncamı ilə 
təsdiq olunmuĢdur.Bu qanun özündə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin banisi Heydər Əliyevin milli təhlükəsizlk təliminin və siyasətinin əsas prinsiplərini, 
məqsəd və vəzifələrini əks etdirmiĢ və gələcək MTK-nın yaradılmasını ĢərtləndirmiĢdir.(9,s.35-37) 

Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası ölkənin milli təhlükəsizlik siyasətinin həyata keçirilməsində 
uzunmüddətli strateji vəzifə və prioritetləri özündə əks etdirən konseptual sənəd hesab olunur. 
Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası Azərbaycan Prezidentinin 2007-ci il 

23 may tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuĢ və fəaliyyət üçün əsas götürülmüĢdür. 
Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasının« Təhlükəsizlik mühiti»adlı 

ikinci bölməsində göstərildiyi kimi Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik mühiti deyildikdə, 
onun suverenliyi, ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin toxunulmazlığı, milli maraqları, davamlı inkiĢafı, 
əhalisinin rifah və dəyərlərinin qorunmasına təsir edən amillərin məcmusu baĢa düĢülür. 

Ermənistan tərəfindən hərbi təcavüzə məruz qalması ölkəmizin hazırkı təhlükəsizlik mühitində 
və milli təhlükəsizlik siyasətinin müəyyən edilməsində əsas amil hesab edilir(1) 

Dövlət müstəqilliyi bərpa olunduğu gündən Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin ən əsas  
məqsədi və hərbi-geostrateji vəzifəsi illərdir uzanan və hələ ki sonu görünməyən Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həllinə nail olmaq, ölkənin  pozulmuĢ  ərazi bütövlüyünü 
və suveren dövlət hüquqlarını bərpa etmək, regionda  davamlı sülhü  və dinc əməkdaĢlıq mühitini 
təmin etməkdən ibarətdir.Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli və bölgədə sülhə nail olunması  isə 
təkcə Azərbaycanın milli inkiĢafının və təhlükəsizliyinin yolunu açmır, həm də bütöv regionun sosial-
iqtisadi inkiĢafına, dünyada etibarlı sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə təsir göstərir. Buna 

görə də Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin beynəlxalq hüququn verdiyi imkan-

lar çərçivəsində aradan qaldırılması üçün fəal və ardıcıl siyasət aparır.(8, s .879) 
1992-ci ilin əvvəllərindən baĢlayaraq Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi daha çox beynəlxalq əhəmiy-

yətli problemə çevrildi. 1992-ci il yanvarın 30-da Azərbaycan Respublikası Avropada Təhlükəsizlik 
və ƏməkdaĢlıq MüĢavirəsinin (ATƏM) üzvü oldu və həmin il iyulun 8-10-da ATƏM-in Helsinkidə 
keçirilən Zirvə toplantısında onun sənədlərini imzaladı. ATƏM-in üzvü olduqdan sonra Dağlıq 
Qarabağ münaqiĢəsi bu təĢkilatın prinsiplərinə uyğun olaraq üzv dövlətlərin daha çox diqqət obyek-

tinə çevrildi. 1992-ci il mayın 8-də ġuĢa Ģəhərini ələ keçirməklə Ermənistan ordusu tərəfindən bütün 
Yuxarı Qarabağ iĢğal edildi. Bundan sonra erməni hərbi qüvvələrinin qarĢısında duran vəzifə iĢğal 
etdikləri Azərbaycan torpaqlarında möhkəmlənmək, Qarabağın dağlıq hissəsini Ermənistan Respu-

blikasına birləĢdirmək üçün onların arasında dəhliz açmaq idi. Bu yolda iki respublikanın arasında 
yerləĢən qədim Azərbaycan Ģəhəri Laçın əsas maneə idi. Beləliklə, ―öz müqəddəratını təyin etmək‖ 
ideyasını reallaĢdırmaq məqsədilə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini Ermənistanla birləĢdirən 

dəhliz silah gücünə ələ keçirildi. Laçının iĢğalı müharibənin Dağlıq Qarabağ sərhədlərindən çıxdığını 
və Ermənistanın hərbi iĢğalçılıq niyyətinin böyük olduğunu göstərdi. Ermənilərin ―humanitar dəhliz‖ 
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adlandırdığı bu yol ilə Dağlıq Qarabağa külli miqdarda silah, döyüĢ sursatı və hərbi qüvvə gətirildi.(5, 

s.87-88) 

Nəticədə, 1993-cü ilin bir neçə ayı ərzində Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və 
Zəngilan rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən iĢğal edildi. Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ əra-
zilərindən 1 milyondan  çox   əhali  öz torpağında qaçqın vəziyyətinə düĢdü, 900-ə yaxın yaĢayıĢ 
məntəqəsi dağıdıldı, talan edildi və yandırıldı. Hazırda Azərbaycan ərazisinin 20 %-dən çox (17 min 
km²) hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən iĢğal olunmuĢdur. Çox təəssüf ki, dünya birliyi 
Ermənistanın bu açıq-aĢkar təcavüzkarlığına göz yumdu və təcavüzkarın cilovlanması üçün heç bir 
əməli tədbir görmədi. 1992-1993-cü illərdə münaqiĢəni nizama salmaq üçün BMT Təhlükəsizlik 
ġurasında aparılan müzakirələr zamanı və Təhlükəsizlik ġurasının 822, 853, 874, 884 saylı 
qətnamələri qəbul edilərkən ġuranın daimi üzvü olan böyük dövlətlər Ermənistanın təcavüzkar dövlət 
kimi tanınmasına razılıq verməyərək münaqiĢənin ATƏT-in Minsk prosesi çərçivəsində atəĢkəs və 
danıĢıqlar yolu ilə həll olunmasına üstünlük verdilər. Cəzasız qaldığından ruhlanan və bundan istifadə 
edən Ermənistan tərəfi BMT Tġ-nın münaqiĢəyə dair qəbul etdiyi 4 qətnaməyə də məhəl 
qoymadı.(13, s.306-307) 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin dinc vasitələrlə nizama salınması 
istiqamətində məhz Ulu öndər Heydər Əliyevin qətiyyətli və gərgin fəaliyyəti nəticəsində 1994-cü il 
mayın 12-də atəĢkəs haqqında razılıq əldə edildi və bundan sonra ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində 
müntəzəm olaraq danıĢıqlar aparılmağa baĢlandı .Daha sonra, 1994-cü il dekabrın 5-6-da ATƏT-in 

BudapeĢtdə keçirilən Zirvə toplantısında Prezident Heydər Əliyevin çevik diplomatiyasının təsiri ilə 
―Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə əlaqədar ATƏT-in fəaliyyətinin intensivləĢdirilməsi‖ barədə qərar 

qəbul olundu. 1996-cı ildə ATƏT-in Lissabon sammitində münaqiĢənin nizama salınması prin-

siplərinin, yəni Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün təsdiq edilməsi, Azərbaycanın 
tərkibində Dağlıq Qarabağa yüksək səviyyəli özünüidarə statusu verilməsi, Dağlıq Qarabağın bütün 
əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin olunması prinsiplərinin Ermənistandan baĢqa, təĢkilatın üzvü olan 
bütün dövlətlər tərəfındən bəyənilməsi münaqiĢənin ədalətli həlli yolunda irəliyə doğru mühüm 
addım olmuĢdur.(  7, s.74) 

1997-ci ilin ikinci yarısından indiyə kimi Minsk qrupunun həmsədrləri Lissabon prinsiplərinə 
əsaslanaraq iki hissədən ibarət - yəni Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda yerləĢən iĢğal olun-

muĢ 7 rayonun azad edilməsi və Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləĢdirilməsi ilə əlaqədar 3 tək-

liflə çıxıĢ etmiĢlər. Onların 1997-ci ilin iyununda təqdim etdikləri ilk təklif münaqiĢənin "paket" (bu 

variĢant Dağlıq Qarabağın statusu da daxil olmaqla bütün məsələlərə eyni vaxtda razılıq verilməsi, 

silahlı münaqiĢənin dayandırılması və Dağlıq Qarabağın statusuna dair razılaĢma əldə edilməsini 

nəzərdə tuturdu.) həlli, 1997-ci ilin sentyabrında irəli sürdükləri ikinci təklif münaqiĢənin "mərhələli" 

(bu variantda isə münaqiĢənin mərhələlərlə nizama salınması ilk mərhələdə 6 rayonun iĢğaldan azad 
olunması, ATƏT-in sülhyaratma əməliyyatlarının baĢlaması, köçkünlərin azad olunmuĢ ərazilərə 
qayıtması və münaqiĢə bölgəsində əsas kommunikasiya vasitələrinin bərpasını nəzərdə tuturdu. Ġkinci 
mərhələdə Laçın və ġuĢa məsələləri həll olunmalı, Dağlıq Qarabağın statusunun əsas prinsipləri qəbul 

olunmalı və nəticədə ATƏT-in Minsk konfransı çağırılmalı idi.) həllindən ibarət idi. Azərbaycan Pre-

zidenti həmin planlarla tam razı olmasa da, həmsədrlərin bu iki təklifini qəbul etdiyi halda, Erməni-

stan tərəfi qeyri-konstruktiv mövqedən çıxıĢ edərək həmin təkliflərlə razılaĢmadı.(12,s.210-211) 

1998-ci ilin noyabrın 9-da həmsədrlər beynəlxalq hüquq normalarına zidd, həmçinin Azərbaycan 

üçün qətiyyən qəbul edilməz olan və danıĢıqların davam etdirilməsinə imkan yaratmayan üçüncü tək-

lifi irəli sürdülər. Bu təklif dünya praktikasında mövcud olmayan "ümumi dövlət" ideyasına 
əsaslanırdı. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən qətiyyətlə rədd edilən süni "ümümi dö-
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vlət" təklifi Azərbaycanın mənafeyinə zidd olmaqla yanaĢı, ATƏT-in BudapeĢt və Lissabon Zirvə 
toplantılarında qəbul edilən sənədlərə də etinasız yanaĢılması demək idi. Bu konsepsiyaya əsasən, 

Dağlıq Qarabağ respublika formasında dövlət və ərazi vahidi statusu əldə etməli və Azərbaycanın 
beynəlxalq səviyyədə tanınmıĢ sərhədləri çərçivəsində Azərbaycanla birlikdə ümumi dövlət təĢkil 
etməli idi. Ümumi dövlət" prinsipi nizamasalma prosesinə ciddi maneə törətməklə yanaĢı, 
münaqiĢənin həlli yollarına dair tərəflərin mövqeyindəki ziddiyətləri daha da dərinləĢdirdi. Nəticədə, 
danıĢıqlar prosesində bir durğunluq yarandı və münaqiĢənin nizama salınması istiqamətində müsbət 
irəliləyiĢ əldə etmək mümkün olmadı.(10,s.60) 

ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərini beynəlxalq hüquq normalarından deyil, Ermənistanın mar-
aqlarından çıxıĢ etməkdə, dolayısı ilə ―xristian təəssübkeĢliyi‖ göstərməkdə günahlandıran ulu öndər 
münaqiĢənin a) beynəlxalq hüquq normaları əsasında; b) BMT-nin 822, 853, 874 və 884 saylı 
qətnamələri yerinə yetirilməklə; c) ATƏT-in Lissabon sammitində qəbul olunan sənəd çərçivəsində 
həllini vacib saymıĢdır. Ulu öndər Heydər Əliyev Ermənistan prezidenti ilə 1999-cu ilin aprelində 
VaĢinqtonda, 2000-ci ildə Ermənistan-Naxçıvan sərhədində, 2001-ci ildə ABġ-ın Ki-Uest Ģəhərində, 
Parisdə və Cenevrədə keçirdiyi görüĢlərdə də bu prinsiplərdən bir addım geri çəkilməmiĢ, xalqın milli 
maraqlarından çıxıĢ etmiĢdir. 2001-ci ilin fevralında ATƏT-in Minsk qrupunun təklif etdiyi həll vari-

antları ilə bağlı Milli Məclisdə müzakirələr keçirən dövlət baĢçısı bu addımı ilə münaqiĢənin xalqın 
iĢtirakı, mövqeyi və rəyi olmadan həll olunmayacağını açıq Ģəkildə bəyan etmiĢdir. 2000-ci ilin 

fevralında VaĢinqtonda təĢkil olunan rəsmi qəbulda Heydər Əliyev Dağlıq Qarabağ probleminin həlli 
məsələsində prinsipial mövqeyini bir daha ifadə etmiĢdi: ―Mən sizi əmin edirəm ki, müxtəlif 
tərəflərdən bizə edilən təzyiqlərə baxmayaraq, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan prezidenti dövlət 
müstəqillıyini qoruyub saxlamaq əzmindədir və biz bu müstəqilliyimizi heç zaman əldən ver-

məyəcəyik. Bəyan edirəm ki, əgər biz Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yarada bilsək, 

Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ torpaqları iĢğaldan azad olunsa, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa 

edilsə və bir milyondan artıq qaçqın öz yurdlarına qayıtsa, Qafqazda sülhün, təhlükəsizliyin və 
əməkdaĢlığın təmin olunması üçün böyük zəmin yaranacaqdır‖(6,s.818-819). 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi kursunu layiqincə və çox uğurla davam etdirərək 

Azərbaycan prezidenti seçildiyi ilk gündən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin 

nizama salınmasına xüsusi diqqət yetirən cənab Ġlham Əliyev bu məsələdə yalnız respublikamızın 
milli və dövlətçilik maraqlarını daim üstün tutduğunu nümayiĢ etdirmiĢdir. Ümummilli lider 
tərəfindən müəyyənləĢdirilmiĢ prinsiplərə sadiq qalan dövlət baĢçısı Ġlham Əliyev ölkəmizin xarici 

siyasətinin əsas prioriteti olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin yalnız 
beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin 

edilməsi Ģərti ilə nizama salınmasının vacibliyini bildirmiĢ və beynəlxalq təĢkilatların bu sahədə 
səylərini gücləndirməsinin zəruriliyini bəyan etmiĢdir.(4,s.92 ) 

Azərbaycan Prezidenti bütün xarici səfərlərdə, eləcə də Bakıda keçirdiyi çoxsaylı görüĢlərdə Er-

mənistanın hərbi təcavüzü məsələsini daim önə çəkərək Azərbaycan xalqının öz torpaqlarının iĢğalı 
ilə heç zaman razılaĢmayacağını, ehtiyac yarandığı halda, hərbi əməliyyatların baĢlanmasına qərar 

verəcəyini vurğulamıĢdır.Bu gün rəsmi Bakı münaqiĢənin tənzimlənməsi ilə bağlı ATƏT-in Minsk 

qrupunun 2004-cü ildə start verdiyi "Praqa prosesinə" sadiqdir. Bu proses çərçivəsində münaqiĢənin 

"mərhələli həll" yolu ilə tənzimlənməsi nəzərdə tutulmuĢdur. Bu prosesin davamı olaraq 2007-ci ilin 

noyabr ayında ATƏT-in Minsk qrupu münaqiĢənin həlli ilə bağlı "Madrid prinsipləri"ni irəli 
sürmüĢdür. Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri bir neçə dəfə bu prinsiplərlə bağlı təkliflərini irəli 
sürmüĢ və son nəticədə sənədin yeni variantı 2009-cu ilin dekabr ayında hazırlanaraq münaqiĢə 
tərəflərinə təqdim olunmuĢdur. Sənədə əsasən, münaqiĢənin tənzimlənməsi prosesinin birinci 
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mərhələsində Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda iĢğal altında olan 7 Azərbaycan rayonunun 

(Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Laçın) "5+2" formatında, yəni əvvəlcə 5 

rayonun, 5 ildən sonra isə daha 2 rayonun azad olunması, məcburi köçkünlərin öz yurd-yuvasına qay-

tarılması, bölgədə beynəlxalq sülhməramlıların yerləĢdirilməsi, ərazilərin minalardan təmizlənməsi, 

kommunikasiyaların bərpası və iki xalqın təhlükəsizlik Ģəraitində yaĢamasını təmin edən digər 
addımların atılması nəzərdə tutulmuĢdur. Yalnız növbəti mərhələdə Dağlıq Qarabağın statusunun 
müəyyənləĢdirilməsi məsələsinə baxılacağı sənəddə əks olunmuĢdur. Konfidensial xarakterli "Madrid 

prinsipləri"ndən geniĢ ictimaiyyət üçün məlum olan müddəalar bunlardan ibarətdir. Azərbaycan tərəfi 
yenilənmiĢ "Madrid prinsipləri"nin bir sıra nüanslarından narazı qalsa da, münaqiĢənin həlli naminə 
prinsip etibarilə sənədi qəbul etməyə hazır olduğunu bildirmiĢdir. Bununla da Azərbaycan növbəti 
dəfə konfliktin həlli prosesində konstruktiv mövqe nümayiĢ etdirmiĢdir. Azərbaycanın bu mövqeyi 
Ermənistanı çıxılmaz vəziyyətə salmıĢdır. Rəsmi Yerevan problemin həlli yolları deyil, onun yenidən 

mürəkkəbləĢdirilməsi ilə bağlı ssenarilər üzərində baĢ sındırır. Məqsəd permanent danıĢıqlar yolu ilə 
status-kvonu(Azərbaycan torpaqlarının iĢğal altında saxlanılması vəziyyətini) qoruyub saxlamaqdan 

ibarətdir. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan tərəfinin münaqiĢənin həlli yolları ilə bağlı 
mövqeyi dəyiĢməzdir. Həmin mövqe Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev tərəfindən dəfələrlə bəyan 

edilibdir. Həmin mövqeyə görə, Azərbaycan dövləti münaqiĢənin beynəlxalq hüquq prinsipləri 
əsasında, ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində və Dağlıq Qarabağın ermənilərinə respublikamızın 
hüdudları daxilində ən yüksək muxtariyyət statusu verilməsi yolu ilə həllini dəstəkləyir. Ölkəmizin ali 

rəhbərliyi bu mövqeni(Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində Dağlıq Qarabağa beynəlxalq prak-

tikada tətbiq olunan ən yüksək muxtariyyət statusu verməyə hazır olduğunu) dəfələrlə bəyan 

etmiĢdir.(2, s.71-73) 

Ümumiyyətlə, rəsmi Bakının yürütdüyü prinsipial siyasətin nəticəsi olaraq, Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli ilə bağlı beynəlxalq səviyyəli müzakirələrin son 

vaxtlar yenidən intensivləĢməsi müĢahidə olunur.. AĢkar görünür ki, dünyada baĢ verən mühüm ge-

osiyasi dəyiĢikliklər fonunda Cənubi Qafqazdakı münaqiĢə ocaqlarının söndürülməmiĢ qalması 
ümumi siyasi mənzərəyə mənfi təsir göstərməklə yanaĢı, bölgədə iqtisadi və siyasi maraqları olan dö-
vlətlərin mənafelərini ciddi Ģəkildə təhdid edir. MünaqiĢənin həlli məsələsinin regional müstəvidən 

çıxaraq beynəlxalq səciyyə daĢıması da məhz bu amillə Ģərtlənir. Təəssüf doğuran haldır ki, 
danıĢıqlar prosesinə real təsir imkanlarına malik aparıcı dövlətlər və beynəlxalq təĢkilatlar problemin 
birdəfəlik həllinə nail olmaq üçün konkret təzyiq mexanizmlərindən istifadə etmək istəmirlər.BMT 

qərarlarının heç də hamısının səmərəli təsir gücünə malik olmadığını təĢkilatın Ermənistanın 
təcavüzkar siyasəti ilə əlaqədar qəbul etdiyi 4 qətnaməsinin kağız üzərində qalması bir daha 
təsdiqləyir. Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə aparılan danıĢıqlarda bu günə qədər irəliləyiĢ əldə 
edilməyib. Ermənistan münaqiĢənin həllində maraqlı deyil. ―Nə hərb, nə də sülh vəziyyəti‖ni saxla-

maq istəyir. Lakin 2016-cı ilin aprel ayının əvvəllərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatı 
nəticəsində qoĢunların təmas xəttində çoxsaylı insan tələfatı ilə müĢayiət olunan gərginlik bir daha 

göstərdi ki, münaqiĢənin dondurulmuĢ qalması hər an qaynar müharibəyə səbəb ola bilər. Beynəlxalq 

vasitəçilər isə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləsələr də, nədənsə bununla bağlı birmənalı 
mövqe nümayiĢ etdirmirlər. Biz ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan dövlətlərin, eləcə də dünya 
ictimaiyyətinin münaqiĢənin ədalətli həlli üçün konkret addımlar atmasını gözləyirik. Ədalət prinsip-

inə əməl edilməməsi nəinki regionu, bütün dünyanı böhrana sürükləyir. BMT-nin BaĢ As-

sambleyasının 72-cı sessiyasında Azərbaycan Prezidenti təcavüzkara növbəti xəbərdarlıq edərək bir 

daha  bəyan etdi ki Azərbaycan münaqiĢənin sülh yolu ilə həllinə sadiqdir, lakin,  eyni zamanda, Er-

mənistanın hərbi təxribatı davam edərsə, ölkəmiz BMT-nin xartiyasına uyğun olaraq, öz 
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vətəndaĢlarını qoruyacaq və lazım gələrsə, təcavüzkarı 2016-cı ilin aprelində olduğu kimi yenidən 

cəzalandıracaq., Dövlətimizin baĢçısı, eyni zamanda, iĢğalçı Ermənistanın son təxribatları, dinc sa-

kinlərə qarĢı hərbi cinayətləri barədə məlumat verərək beynəlxalq təĢkilatların bu münaqiĢə ilə bağlı 
arzuolunmaz mövqelərini qınadı. Ermənistanın 24 ildir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik ġurasının 
qətnamələrinə məhəl qoymadığını və buna görə də təcavüzkarın cəzalandırılmadığını söyləyən Pre-

zident dünya birliyinin bəzi regionlarda münaqiĢəli vəziyyətlərə qeyri-mütənasib dərəcədə ciddi 

diqqət yetirdiyini, baĢqa regionlarda isə bu vəziyyətə açıq-aĢkar etinasızlıq göstərdiyini və dünya 
siyasətində ―ikili standartlar‖ın( bir halda təcavüzkarı sakitləĢdirmək, baĢqa halda onu məcbur etmək 

praktikasının)olduğunu qeyd edərək bəzi hallarda BMT-nin Təhlükəsizlik ġurasının qətnamələrinin  

bir neçə gün ərzində icra olunduğu halda , Azərbaycana gəldikdə , 24 ildir məlum qətnamələrin real-

laĢmadığını dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırdı. 
Bu gün siyasi ekspertlər hesab edirlər ki, indiyə qədər reallaĢdırılan çox ağır və çətin danıĢıqlarda 

Azərbaycan tərəfi öz haqlı mövqeyini ciddi Ģəkildə müdafiə etsə də, beynəlxalq münasibətlərin indiki 

reallıqları bu məsələdə bir sıra obyektiv və subyektiv çətinliklər yaratmaqdadır. Məsələ ondadır ki, 
münaqiĢə baĢlayandan bu günə kimi keçirilən bütün görüĢlərdə və aparılan əksər danıĢıqlarda 
təcavüzkar Ermənistan rəhbərliyi açıq-aĢkar qeyri-konstruktiv və hərbi güc mövqeyindən çıxıĢ edərək, 

iĢğalçılıq siyasətindən əl çəkmək fikrində olmadığını dolayısı ilə göstərmiĢdir. Ermənistanın rəsmi 

Ģəxsləri dünya birliyinin bu münaqiĢəyə "ikili standartlar" prinsipindən yanaĢmasını, BMT və ATƏT 
kimi beynəlxalq təĢkilatların öz öhdəliklərini və qəbul etdikləri qərarları həyata keçirmək üçün 
konkret addımlar atmaq ―iqtidarında olmadığını‖ nəzərə alaraq, danıĢıqlar prosesində özlərini çox 
sərbəst hiss edirlər. Bu da danıĢıqların nəticəsiz Ģəkildə uzanmasına səbəb olur.Bu gün Azərbaycan 

etnik separatizm və ərazi iddiaları əsasında yaradılmıĢ Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin regionda və 
dünyada törədə biləcəyi təhlükələr haqqında xəbərdarlıq edərək, dünya birliyini qəti Ģəkildə praktik 

addımlar atmağa, Ermənistanı beynəlxalq birliyin iradəsinə tabe etdirməyə və iĢğalçılıq siyasətindən 

daĢındırmağa çağırır. Azərbaycan xəbərdarlıq edir ki, təcavüzkarın qarĢısı alınmazsa, beynəlxalq 

dairələrin Cənubi Qafqazda, Avropada və bütöv dünyada sülhün və sabitliyin bərqərar edilməsinə 
yönəldilmiĢ səyləri əbəs olacaq, müxtəlif səbəblərlə yaranan lokal münaqiĢələr geniĢlənərək bütün 
dünyaya yayılacaq, nəticədə bəĢəriyyət qlobal təhlükəyə sürüklənəcəkdir. 
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DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQĠġƏSĠNĠN  
CƏNUBĠ QAFQAZ REGĠONU ÜÇÜN NƏTĠCƏLƏRĠ 

 

Məqalədə nəinki Azərbaycanın, eləcə də bütöv regionun inkişafına mənfi təsir göstərən 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin  tarixi, problemin mahiyyəti və indiyə qədər 
həll edilməməsinin səbəbləri araşdırılır, münaqişə ilə bağlı beynəlxalq səviyyədə aparılan 
müzakirələr və ümumiyyətlə, beynəlxalq birliyin bu məsələdə tutduğu mövqeyin nə dərəcədə ədalətli 
olduğu təhlil edilir. Bundan başqa, məqalədə  Azərbaycan dövlətinin regionda və dünyada nümayiş 
etdirdiyi geosiyasi və geoiqtisadi fəaliyyəti, regionun, Avropanın və transmilli dünyanın enerji, 

tranzit-keçid, beynəlxalq daşıma, nəqliyyat-kommunikasiya sistemindəki iştirakı ilə bağlı məsələr də  
şərh olunur. 

Açar sözlər: Cənubi Qafqaz regionu, geosiyasi proseslər, sülh və sabitlik, geoiqtisadi maraqlar, 
enerji təhlükəsizliyi 
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THE RESULTS OF NAGORNO-KARABAKH CONFLICT  

FOR SOUTH CAUCASUS REGION 

 

In the article, the history, roots and causes of failure to reach the agreement of Armenia-

Azerbaijan, Nagorno-Karabakh conflict which has a negative impact on Azerbaijan and the entire 

region are researched, ongoing discussions at the international level related to the conflict and in 

general, extent of fairness on the position of the international community related this issue is ana-

lyzed.In addition, the geopolitical and economic activities of the Republic of Azerbaijan and the is-
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sues related to its partipication in the transit, international transportation, energy, transport and 

communication systems of the region, Europe and transnational world interpreted in the article . 

Keywords: South Caucasus region, geopolitical processes, peace and stability, geoeconomic in-

terests, energy security 

 

Bu gün dünyada qlobal səviyyədə mürəkkəb və qeyri-müəyyən proseslərin getdiyi məlumdur. 
Dünyanın bir sıra regionlarında baĢ verən münaqiĢələr bütövlükdə təhlükəsizlik sisteminin 
qurulmasına mənfi təsirini göstərir.O cümlədən, Cənub Qafqazda sabitlik və sülh məsələsi daha çox 
aktuallıq kəsb edir.Z.Bzejinskinin "Avrasiyanın Balkanları‖ kimi dəyərləndirdiyi Cənubi Qafqaz, 20-

ci əsrin sonlarından etibarən region və dünya gücü olmaq istəyən dövlətlərin mübarizə meydanı 
olmuĢdur. Qara dəniz və Xəzər dənizi arasında yerləĢən bu bölgə cənub-Ģimal və qərb-Ģərq enerji və 
nəqliyyat xətlərinin kəsiĢməsi və Xəzər hövzəsi enerji mənbələrinə sahib olması baxımından böyük 
əhəmiyyət kəsb etməkdədir. ABġ politoloqu Zbiqnev  Bjezinski hesab edirdi ki, qlobal dünyanın  
gələcək  geostrateji, geoiqtisadi və transmilli siyasi maraqları və  ən vacibi dünyanın  taleyi ―Avrasi-
yanın orta zonası hesab olunan ġərqi Avropada‖ deyil, daha çox Xəzər-Qara dəniz  hövzəsi və Cənu-

bi Qafqazda  həll olunacaq.(6, s.136) 
Rus politoloqu Sergey Markedonov haqlı olaraq qeyd edir ki, sovet dönəminin sonu və postsovet 

tarixində "Qafqaz" və "münaqiĢə" anlayıĢları assosiasiyalaĢdırılmıĢ oldu.  əsrin 80-cı illərinin son-

larından baĢlayaraq Qafqaz Avrasiya qitəsinin daha kəskin etno-siyasi münaqiĢələri və 
müharibələrinin baĢ verdiyi bir regionuna çevrilmiĢdir. Hal-hazırda Yaxın  ġərq və Ġraqdan sonra 
Qafqaz dünyanın ən mürəkkəb, ən gərgin regionlarındandır .Bu gün Qafqazdakı postsovet ölkələrinin 
dördü də daxili etnik-separatist münaqiĢələrə cəlb olunmuĢdur. Postsovet məkanında baĢ vermiĢ sək-

kiz münaqiĢədən beĢi məhz Qafqazda baĢ verib.MünaqiĢələr nəticəsində yüz minlərlə insan həlak 
olub, iki milyondan çox insan öz torpaqlarından didərgin düĢüb. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ, Gürcüstan Abxaziya, Gürcüstan Cənubi Osetiya və Rusiya Çeçenistan münaqiĢələri re-

gionun sabitliyini hər an poza biləcək potensial təhlükə mənbələridir. . Bu gün  Cənub Qafqaz re-

gionunda  geosiyasi proseslər ziddiyyətli məqamlarla müĢayiət olunsa da, vacib bir həqiqəti də ortaya 
qoyur. Cənub Qafqazda təhlükəsizlik sisteminin qurulmasında aparıcı rol oynaya biləcək ölkə 
məlumdur – bu, Azərbaycandır. Hazırda Cənubi Qafqazdakı hər hansı regional məsələdə, nə geosiya-

si və geoiqtisadi imkanları zəif qiymətləndirilən Gürcüstan, nə də ki, Rusiyanın ―forpostu‖ hesab 
olunan Ermənistan Azərbaycanla heç bir rəqabətə tab gətirə bilmir. Avrasiyanın  müasir geosiyasi  
xarakteristikasını  və region ölkələrinin inkiĢaf perspektivlərini qiymətləndirən ekspertlər  son on ildə 
nail olduğu dinamik sosial-iqtisadi inkiĢafı və gələcək  inkiĢaf  potensialını nəzərə alaraq Azərbaycan 
Respublikasını bölgənin  geosiyasi cəhətdən ən əhəmiyyətli və perspektivli ölkəsi hesab edirlər. 
Azərbaycanın geosiyasi dəyərinin artmasına və xarici ölkələrlə münasibətlərinə müsbət təsir göstərən 
əsas amillərdən biri onun əhəmiyyətli geosiyasi və coğrafı məkanda yerləĢməsidir. 

Azərbaycanın regionda və dünyada nümayiĢ etdirdiyi balanslı geosiyasət, praqmatik xarici 

siyasət kursu, reallaĢdırdığı uğurlu neft strategiyası, transmilli enerji və nəqliyyat-kommunikasiya 

siyasəti, həyata keçirdiyi regional və milli təhlükəsizlik strategiyası, Avropa Birliyi, NATO, ATƏT, 
MDB, ĠKT və b. beynəlxalq-regional qurumlarla yaratdığı tərəfdaĢlıq münasibətləri, Avropa ġurasına 
və QoĢulmama Hərəkatına üzv qəbul olunması, əksər beynəlxalq konvensiyalara qoĢulması və 
beynəlxalq aləm qarĢısında götürdüyü öhdəliklərin icrası ölkənin xarici aləmlə geosiyasi, geoiqtisadi 
və hərbi-geostrateji tərəfdaĢlıq münasibətlərinə müsbət təsir göstərən əsas amillər kimi çıxıĢ 
etmiĢdir.(2,s15.) 

Azərbaycanın xarici aləmlə tərəfdaĢlıq münasibətlərinə mənfı təsir göstərən və geosiyasi dəyərini 
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aĢağı salan bəzi amillər də mövcuddur. Tədqiqatçılar bu sıraya, ilk növbədə, Ermənistanla 
münaqiĢənin və Dağlıq Qarabağ probleminin 20 ildən bəri həll olunmamasını aid edirlər. Ümumiy-

yətlə, müstəqilliyə qovuĢduğu andan Azərbaycanın milli inkiĢafı yolunda rastlaĢdığı ən mühüm prob-

lem də məhz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi olmuĢdur. (1,s.114-115) 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi SSRĠ-nin dağılması və postsovet respu-

blikalarının öz müstəqilliyinə qovuĢması dövründə, qonĢu Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına 
qarĢı ərazi iddiaları bəzi xarici  geosiyasi  qüvvələrin təsiri və yardımı ilə etnik separatizmin 
qızıĢdırılması zəminində meydana çıxmıĢ və nəinki Cənubi Qafqazın, eyni zamanda, bütün Avrasiya 
bölgəsinin, Avropa və dünyanın təhlükəsizlik mühitinə çox mənfi və pozucu təsir göstərən regional 
münaqiĢələrdən birinə çevrilmiĢdir. Bu münaqiĢənin qarĢısının vaxtında alınmaması və bəzi beynəlx-

alq, regional və yerli qüvvələrin ondan öz geosiyasi maraqları çərçivəsində istifadə etmək cəhdləri, 
sonrakı illərdə ciddi qeyri-humanist faciələrə, qırğın və qətliamlara, bu tipli onlarla yerli və regional 
münaqiĢənin baĢqa ərazilərdə alovlanmasına səbəb olmuĢdur. Bu münaqiĢənin nizama salınması və 
onun ağır maddi və mənəvi nəticələrinin aradan qaldırılması, demək olar ki, dünyanın bütün aparıcı 
dövlətlərinin, beynəlxalq və regional təĢkilatlarının gündəliyində mühüm yer tutur. Bu gün 
Azərbaycanın  xarici siyasətinin,  regional və beynəlxalq səviyyədə fəaliyyətinin qarĢısında dayanan 
birinci dərəcəli əsas məsələ -  Ermənistan-Azərbaycan  Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli, ölkənin 
ərazi bütövlüyünün və suveren dövlət hüquqlarının bərpası məsələsidir.Dağlıq Qarabağ 
münaqiĢəsinin nizamlanmasına münasibət bildirən bütün nüfuzlu qurumlar və ekspertlər bu problemi 
―regionda sülh və sabitliyi ən çox təhdid edən real bir təhlükə‖ kimi xarakterizə etməkdədirlər. 
(2,s.17) 

Bu gün diplomatiyamız regional və beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə ölkəmizin ədalətli mövqey-

ini daim nəzərə çarpdırır, Azərbaycanın haqq iĢinə dəstək verilməsinə, Ermənistanın iĢğalçılıq 
siyasətinin, beynəlxalq hüququn prinsiplərini qulaq ardına vurmasının pislənməsinə, təcavüzkara 
təzyiqin artırılmasına çalıĢır. ĠnkiĢaf etməkdə olan səkkiz ölkənin Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının 
(D-8) 2017-ci il 20 oktyabr Ġstanbulda keçirilən IX Zirvə görüĢündə Prezident Ġlham Əliyev  çıxıĢı 
zamanı görüĢ iĢtirakçılarının diqqətinə çatdırdı ki,   ―25 ildən çoxdur ki, Azərbaycanın ayrılmaz 
hissəsi olan Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı 7 rayon Ermənistanın iĢğalı altındadır. Ermənistanın 
hərbi təcavüzü və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi iĢğal edilmiĢ, ölkədə 1 
milyondan çox insan qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düĢmüĢdür.  BMT Təhlükəsizlik ġurası 
münaqiĢə ilə bağlı 4 qətnamə qəbul edib. Bu qətnamələrdə erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan 
torpaqlarından dərhal və qeyd-Ģərtsiz çıxarılması tələb edilir. Eyni zamanda, QoĢulmama Hərəkatı, 
Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı, ATƏT və digər təĢkilatlar da oxĢar qərar və qətnamələr qəbul etmiĢlər. 
Lakin iĢğalçı Ermənistan bu qərarlara məhəl qoymur və azərbaycanlı mülki əhaliyə qarĢı hərbi cina-

yətlərini davam etdirir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tarixi torpağıdır. Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi BMT Təhlükəsizlik ġurasının qətnamələri əsasında Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü çərçivəsində həll edilməlidir. Azərbaycan dövləti və xalqı heç vaxt imkan verməyəcək ki, 
onun əzəli torpağında ikinci qondarma erməni dövləti yaradılsın.Ölkəmizin ərazi bütövlüyü danıĢıqlar 
mövzusu deyil və olmayacaq‖. (12) 

Bu gün Avrasiyada ən böyük söz sahibi olan dövlət Rusiyadır. Rusiyanın Avrasiya siyasətində 
Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqaz ölkələri, o cümlədən , Azərbaycan mühüm yer tutur. 
Rusiyanın regional təhlükəsizlik siyasətinin kökündə Qərbin bölgədə mövqelərinin 
möhkəmlənməsinə yol verməmək üçün region ölkələrinin beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminə çıxıĢını, 
Qərblə hərbi inteqrasiyasını, bu sahədə sərbəst siyasət yeritməsini əngəlləmək cəhdi dayanır. Rəsmi 
Moskva Cənubi Qafqazdakı prosesləri tarixi rəqibləri olan Ġran və Türkiyə, həmçinin yeni rəqibləri 
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olan ABġ və Avropa Ġttifaqının iĢtirakı olmadan təkbaĢına həll etmək iddiasındadır. Təsadüfi deyil ki, 
Rusiya regional problemləri «3+1» formulu – 3 Cənubi Qafqaz ölkəsi+Rusiya formulu əsasında həll 
etməyə çalıĢır. «Qafqaz dördlüyü» adlandırılan bu format daxilində indiyədək həm prezidentlər, həm 
təhlükəsizlik Ģurası sədrləri, həm dini liderlər səviyyəsində müxtəlif görüĢlər və məsləhətləĢmələr 
aparılmıĢdır. Amma bu birlik hələ ki, yalnız məsləhətləĢmələr formasında davam edir.Rusiyanın 
ənənəvi olaraq regionda təsir imkanlarını qoruyub saxlamaq üçün daxili münaqiĢələrə üstünlük ver-

məsi, ərazi bütövlüyü və separatizmi dəstəkləməsi Azərbaycanla Gürcüstanı regiona yeni geosiyasi 
oyunçular və güc mərkəzlərini cəlb etməyə sövq edir. Bu gün Qərbin regiondakı mövqelərinin 
möhkəmlənməsinin əsas səbəblərindən biri və birincisi məhz budur. Rusiya isə bölgəyə yeni güc 
mərkəzlərinin gəliĢinin qarĢısını almaq üçün Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsini (KTM) 
geniĢləndirmək kursunu tutub. Azərbaycanın bu təĢkilata qoĢulması üçün sonuncu cəhd 2004-cü ilin 
payızında MDB dövlət baĢçılarının Astanada keçirilən sammitinə təsadüf edir. Lakin rəsmi Bakı 
Dağlıq Qarabağ, Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsi həll  olunmayana qədər özünün regional 
təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı mövqeyində dəyiĢiklik etməyə əsas olmadığını bildirərək, KTT-yə 
qoĢulmaqdan imtina etmiĢdir. Azərbaycanın Kollektiv Təhlükəsizlik təĢkilatına qoĢulmaması ölkənin 
geosiyasi maraqları ilə yanaĢı, həm də iĢğalçı Ermənistanın bu qurumda təmsil olunması ilə bağlıdır. 
Bundan əlavə, sözügedən təĢkilat Azərbaycanın əsas problemi olan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin 
həlli üçün effektli mexanizmə  malik deyil. Çünki KTT yarandığı gündən üzv ölkələr bəyan edir ki, 
bu təĢkilat daxili münaqiĢələrin həllinə yox, xaricdən yarana biləcək təhlükələrə qarĢı tədbir görəcək. 
Belə olan halda, Azərbaycanın bu quruma üzvlüyü ölkəmizə  heç bir siyasi və ya hərbi divident vəd 
etmir. Əksinə, Qafqazda  xarici ölkələrin hərbi bazalarının yerləĢdirilməsinə qarĢı çıxan və tam ney-

tral mövqe nümayiĢ etdirən Azərbaycanın Qərblə bərabərhüquqlu tərəfdaĢlıq münasibətlərinə mənfi  
təsir göstərə bilər. (4,s.588-589) 

Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, istənilən halda, Rusiyanın regional proseslərə və Cənubi 
Qafqazın təhlükəsizlik problemlərinə yanaĢması əsrlər boyu bu ölkədə formalaĢmıĢ ―parçala, hökm 
sür‖ strategiyasından kənara çıxmır. Onların fikrincə, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi yaranan vaxtdan 
Rusiyanın açıq, yaxud gizli formada Ermənistanı dəstəkləməsi onun Azərbaycanla münasibətlərinə 
birmənalı mənfi təsir göstərmiĢdir. Azərbaycan Rusiyanın belə siyasətinə qarĢı bəzən Avroatlantik 
strukturlarına inteqrasiya yolunu tutmaq, öz təhlükəsizliyinin təmin olunmasında alternativ yollar ax-

tarmaq, ABġ, Türkiyə və digər NATO üzvlərinə, onların təsir imkanlarına arxalanmaq kimi addımlar 
atmağa məcbur olur ki, bu da Rusiyanı qane etmir. Bundan baĢqa, Ermənistan Kollektiv 
Təhlükəsizlik Müqaviləsi TəĢkilatının üzvü olduğundan, Rusiya ilə hərbi-strateji müttəfiqlik münasi-
bətləri yaradaraq öz ərazisində bu ölkənin hərbi bazalarını yerləĢdirmiĢdir. Rusiya Ermənistanı ucuz 
enerji ehtiyatları və təmənnasız olaraq silahlarla təmin edir. Bu da Azərbaycanın regional 
təhlükəsizliyinə müəyyən təhdidlər yaradır. Rusiya Cənubi Qafqazda yürütdüyü‖ təhlükəsizlik 

siyasətini‖ və Ermənistan kimi iĢğalçı dövlətə göstərdiyi hərbi dəstəyi onunla izah etməyə çalıĢır ki, 
guya Ermənistanda yerləĢən və ona məxsus 102-ci hərbi baza bu ölkəni müdafiə etmək, yaxud hər 
hansı bölgə dövlətinin təhlükəsizliyini təhdid etmək üçün deyil, yalnız Rusiyanın bölgədəki ―hərbi-
geostrateji‖ maraqlarını təmin etmək məqsədilə saxlanılır. Hətta öz mövqeyinin inandırıcı görünməsi 
üçün Rusiyanın bəzi siyasi və hərbi dairələri eyni məzmunlu müqaviləni Azərbaycan və Gürcüstanla 
da  imzalamağa,onlarlada hərbi-strateji müttəfiqlik münasibətləri yaratmağa hazır olduqlarını bild-

irirlər. 
Müasir dövrdə Azərbaycanın etibarlı strateji tərəfdaĢı olan Türkiyə ilə münasibətlərin 

möhkəmləndirilib daha da geniĢləndirilməsi dövlətimizin xarici siyasətinin çox mühüm tərkib 
hissəsidir.Türkiyənin müasir xarici siyasətində Cənubi Qafqaz regionu mühüm yer tutur. Z.Bjezinski 
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haqlı olaraq yeni dünyada Türkiyənin rolunu Qara dəniz regionunu sabitləĢdirməkdə, oradan Aralıq 
dənizinə çıxıĢa nəzarət etməkdə, Rusiyanın Qafqazda rolunu tarazlaĢdırmaqda və NATO-nun cənub 
qanadına xidmət etməkdə görür.(7,s.213). Ġstər regiona qonĢu olmasından, istərsə də regionda xüsusi 
maraqlara malik olmasından irəli gələrək Türkiyə Cənubi Qafqaz uğrunda gedən ―nəhəng geosiyasi 
oyunların‖ birbaĢa iĢtirakçısıdır. Rusiyanın millətçi dairələrində belə bir fikir formalaĢıb ki, rəsmi 
Ankaranın türkdilli dövlətlərlə sıx siyasi, mədəni və iqtisadi inteqrasiyaya girməsi ―panturanizm‖ 
ideologiyasının modern formada gerçəkləĢməsinə xidmət edir. Türkdilli ölkələr arasında Azərbaycan 
Türkiyənin xarici siyasət strategiyasının prioritet istiqamətlərindən birini təĢkil edir. Azərbaycan Tü-
rkiyəni Mərkəzi Asiya ilə bağlayan körpüdür. Belə bir geostrateji məntəqədə möhkəmlənmək üçün 
Türkiyə Azərbaycan və Gürcüstan ilə sıx əməkdaĢlıq edir. Lakin Ermənistanın Türkiyəyə münasi-
bətdə barıĢmaz mövqeyi onu Rusiya-Ġran ittifaqına qoĢulmağa sövq edir. (7,s.292-293) 

2002-ci ilin aprelində Türkiyənin Trabzon Ģəhərində Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan arasında 
―Trabzon saziĢi‖ imzalanmıĢdır.Regionun enerji təhlükəsizliyini və müstəqilliyini təmin etmək üçün 
3 ölkənin daxili iĢlər nazirlərinin imzaladığı bu sənəd terrorizm və aqressiv separatizmə qarĢı müba-

rizədən baĢlayaraq çirkli pulların yuyulması və neft-qaz borularının birgə mühafizəsinədək xeyli 
geniĢ sahəni əhatə edir. Bu saziĢ eyni zamanda regionun üç dövlətinin strateji tərəfdaĢlığını 
rəsmiləĢdirən sənəd hesab olunur.  

Bu  gün  Cənubi Qafqazda dondurulmuĢ münaqiĢələr, xüsusən də Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi 
ətrafında hərbi fəallığın artması Türkiyənin nəinki regionda geosiyasi maraqlarına, habelə milli 
təhlükəsizliyinə ciddi risklər törədə bilər.Hazırda Türkiyə region ölkələri ilə iqtisadi-ticarət baxımın-

dan Rusiyanı sıxıĢdırmağı bacarsa da, Ermənistanla münasibətlərdəki problemlər və Dağlıq Qarabağ 
münaqiĢəsi Ankaraya regiona nəzarət uğrunda açıq və ciddi mübarizə aparmağa imkan vermir. Tü-
rkiyənin Cənubi Qafqazın üç ölkəsindən biri ilə diplomatik, iqtisadi və siyasi  əlaqələrə malik ol-

maması onun ümumilikdə regionda manevr imkanlarını məhdudlaĢdırır.(4,s.316-317) 

Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazilərinin Ermənistan tərəfındən  iĢğal edilməsi bu 
gün Türkiyənin Ermənistanla sərhədlərini bağlamasına səbəb olmuĢdur. Türkiyə rəsmiləri dəfələrlə 
bəyan etmiĢlər ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi və Türkiyə-Ermənistan 
münasibətlərinin normallaĢması bir-biri ilə  bağlıdır və proseslərin hər ikisində paralel olaraq 
irəliləyiĢin əldə edilməsi zəruridir. Əgər bu münaqiĢədə irəliləyiĢ əldə olunmasa, nə Türkiyə-
Ermənistan münasibətlərinin yeni mərhələyə daxil olmasından, nə də Cənubi Qafqazda sabitliyin 
yaranmasından söhbət gedə bilməz. Ermənistanla diplomatik əlaqələr qurmaq və sərhədləri açmaqdan 
imtina edən Türkiyə Avropa Ġttifaqının da iradları ilə üzləĢir. Bütün bunları nəzərə alaraq söyləmək 
olar ki, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin nizamlanması və bu əsasda Türkiyə- Ermənistan və 
Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin qurulması Türkiyənin Cənubi Qafqazda və Avropadakı 
mövqelərini xeyli gücləndirəcək amillər sırasındadır.Bu gün regionda baĢ verən proseslər fonunda 
Türkiyənin Azərbaycanın maraqlarını təmin etmədən Ermənistanla normal münasibətlər quracağını 
təsəvvür etmək çətindir. Ona görə ki, Türkiyənin bölgədə  strateji maraqlarını Azərbaycan  qoruduğu 
və təmin etdiyi halda, Ermənistanın belə bir rol oynayacağı və onun bu ölkə ilə əməkdaĢlıq naminə 
soyqırımı və ərazi iddialarından əl çəkəcəyi inandırıcı deyil. Azərbaycana qarĢı etinasızlıq Türkiyənin 
enerji təhlükəsizliyinə, Cənubi Qafqaz və Orta Asiya maraqlarına qarĢı xəyanət deməkdir. (5,s.170-

171) 

Ulu öndər  Heydər Əliyevin ―bir millət-iki dövlət‖ adlandırdığı Azərbaycanla Türkiyə bu gün 
bütün məsələlərdə ən sadiq müttəfiq və tərəfdaĢdırlar. Bu iki dövlət bölgədə birgə iqtisadi, enerji və 
nəqliyyat layihələri reallaĢdırır, beynəlxalq təĢkilatlarda eyni mövqedən çıxıĢ edir. Bakı-Tbilisi-

Ceyhan, Bakı-Ərzurum, TRASEKA layihəsi, Qars-Tbilisi-Bakı dəmiryolu və digər layihələr Türki-
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yənin bölgədəki mövqelərini xeyli möhkəmləndirib. Çünki bu qlobal layihələrin hamısında Türkiyə 
mühüm tranzit ölkə funksiyasını yerinə yetirir. Bu isə avtomatik olaraq regionda aparıcı dövlət sta-

tusu qazanmaq deməkdir. 
Hazırda Azərbaycan Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqaz ölkələri içərisində geosiyasi və 

geoiqtisadi riskləri ən minimum olan və ən etibarlı tərəfdaĢ imici qazanmıĢdır. Ətraf ölkələrdən onun 
yalnız iĢğalçı Ermənistanla Dağlıq Qarabağla bağlı münaqiĢəsi və problemləri mövcuddur. Xəzər 
hövzəsi ölkələri içərisində Türkmənistan və Ġranla Xəzər dənizindəki sektor bölgüsü və bəzi 
yataqların mənsubiyyəti ilə bağlı müəyyən problemlər yaĢansa da, hazırda bu ölkələr arasında bütün 
digər sahələr üzrə dostluq və tərəfdaĢlıq münasibətləri hökm sürür.Qərblə enerji təhlükəsizliyi sa-

həsində tərəfdaĢlığın yaradılması, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz transmilli 
ixrac kəmərlərinin inĢası, qabaqcıl Qərb texnologiyasının və kapitalının bölgəyə axını, 
mütəxəssislərin fikrincə, həm də ayrıca olaraq Azərbaycanın Cənubi Qafqazdakı geosiyasi 
mövqelərini gücləndirmiĢ, regional təhlükəsizliyinə və suveren hüquqlarının təminatına müsbət təsir 
göstərmiĢdir... 

Məsələnin maraqlı tərəfi ondan ibarətdir ki, diplomatiya sahəsində əldə etdiyimiz nailiyyətlər en-

erji siyasəti ilə tam uyğunluq təĢkil edir. Bu gün Azərbaycan beynəlxalq miqyaslı layihələrin 
təĢəbbüskarı və fəal iĢtirakçısıdır. "Cənub Qaz Dəhlizi" hazırda Avropa Ġttifaqının dəstəyi ilə həyata 
keçirilən ən böyük infrastruktur layihədir.Qürurverici hal odur ki, belə bir tarixi layihənin həyata 
keçirilməsində lider rolunu Azərbaycan oynayır.Bu layihə gələcək perspektivlər zəncirində əsas, 
amma yalnız ilk halqanı təĢkil edir. 2025-ci ilədək Azərbaycanın ümumi ixrac potensialının 40 mi-

lyard kubmetr qaz həcminə çatdırılması tamamilə realdır. Bu qazın da çox hissəsi Avropa bazarına 
təchiz oluna bilər .Bu layihə Avropanın enerji xəritəsini dəyiĢəcək .Cənub Qaz Dəhlizinin əsas hissəsi 
olan TANAP və TAP layihələrinin reallaĢması üçün ölkəmiz səylərini əsirgəməyib. Azərbaycan 
rəhbərinin siyasi iradəsi nəticəsində bu layihələrə hazırda Avropa özünün enerji təhlükəsizliyinin əsas 
təminatçısı kimi baxır(11). 

Buna paralel olaraq, enerji daĢıyıcılarının nəqli sahəsində Azərbaycan ciddi iĢlər görür. 
Azərbaycanın da iĢtirak etdiyi tarixi «Ġpək yolu»nun bərpası ilk dövrdə Rusiyanı razı salmasa da, son-

rakı dövrdə Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü praqmatik siyasət nəticəsində bu ölkə rəsmiləri bəhs 
olunan dəhlizin bütün regiona, o cümlədən də Rusiyaya mənfəət gətirəcəyinə inandıra bilmiĢdir. 
Çünki sözün həqiqi mənasında bu layihə təkcə planetin fərqli qütblərində yerləĢən xarici ölkələrin öz 
məhsullarını bir-birinə idxal-ixrac etmək baxımından deyil, həm də Avrasiya bölgəsinə nəqliyyat-
infrastruktur sahəsində yüksək texnologiyalar gətirmək, yeni iĢ yerləri açmaq, dövlətlərarası iqtisadi 
bağlılığı intensivləĢdirmək, xarici investisiya yönəltmək və s. anlamında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Azərbaycan öz səmərəli və müsbət mahiyyətli geosiyasəti ilə ġərq-Qərb, ġimal-Cənub nəqliyyat 
dəhlizlərinin açılmasında mühüm rol oynayaraq, transqafqaz və transasiya nəqliyyat dəhlizlərinin 
fəaliyyət göstərməsində təkcə öz milli maraqlarını deyil, Rusiya da daxil olmaqla bütün region ölk-

ələrinin maraqlarını təmin etmiĢ, bölgəni dünyanın əsas tranzit mərkəzlərindən birinə çevirmiĢdir. 
Azərbaycan indi elə bir inkiĢaf mərhələsindədir ki, bu cür layihələri təkbaĢına, xaricdən kredit alma-

dan həyata keçirə bilir. Buna misal olaraq 2017-ci il oktyabrın 30-da rəsmi açılıĢ mərasimi  keçirilən 
yaxın gələcəkdə  Avropa ilə Asiya arasında ən qısa yol olacaq Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu layihəsini 
göstərmək olar. 

Bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə, 
Cənubi Qafqaz, Xəzər-Qara dəniz hövzəsindəki regional qarĢıdurmalara və bəzi ölkədaxili problem-

lərə görə bir çox maraqlı dairələr dünya investorlarına nə qədər Azərbaycanı  əlveriĢsiz bir ölkə kimi 
təqdim etməyə çalıĢsalar da, malik olduğu zəngin enerji resursları, Xəzər hövzəsində yürütdüyü 
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effektli neft-qaz siyasəti və reallaĢdırdığı çoxsaylı transmilli layihələr onu bütün dünya üçün bir  

qədər cəlbedici və arzu olunan tərəfdaĢa çevirmiĢdir. (3,s.582) 
Bu gün qloballaĢan dünyanın  bir reallığı var .Təcavüz və əməkdaĢlıq bir araya sığmır. Erməni-

stanın iĢğalçı siyasəti, onun regional layihələrdən özünü təcrid etməsi bu ölkənin iqtisadiyyatını çətin 

vəziyyətə salmıĢdır. O ki qaldı Ermənistan və onun Cənubi Qafqazdakı mövqeyinə, Azərbaycanın 
beynəlxalq aləmdəki çəkisinin artması, rəsmi Bakının aktiv xarici siyasəti nəticəsində bu ölkənin 
iĢğalçı siyasəti ən yüksək tribunalardan etiraf olunmuĢdur. Bu gün Ermənistan hətta ən yaxın strateji 
müttəfiqləri ilə münasibətlərdə də bu faktı ört-basdır etməkdə çətinlik çəkir. O bütün regional və 
transmilli layihələrdən təcrid olunmuĢ və ağır sosial-iqtisadi böhrana düçar olmuĢdur. Ölkənin əsas 
iqtisadiyyatı və həyati əhəmiyyətli infrastrukturları Rusiyanın tam nəzarətinə keçib, əsas daxili və 
xarici siyasət məsələləri,Cənubi Qafqazdakı geosiyasi fəaliyyəti Moskva ilə razılaĢdırılır, onun rəyi 
olmadan erməni rəhbərləri heç bir müstəqil qərar qəbul edə bilmir. Bundan baĢqa, Ermənistanda so-

sial durumun ildən-ilə ağırlaĢması, əhalinin kütləvi Ģəkildə ölkəni tərk etməsi hakimiyyət struktur-

larını çox ciddi demoqrafik problemlərlə üz-üzə qoymuĢdur. Ermənistan Dövlət Statistika xidməti öz 
açıqlamasında etiraf etmiĢdir ki, hər il orta hesabla 50-70 min vətəndaĢ xarici dövlətlərə miqrasiya 
edir. Ermənistanda əhalinin sayının "sabit" saxlanılması üçün ikili vətəndaĢlıq tətbiq edilmiĢ və əhali-
nin sayını süni Ģəkildə 3 milyona qaldırılmıĢdır. Məhrumiyyətlər qarĢısında qalan Ermənistan əhalisi 
kütləvi Ģəkildə ölkəni tərk edir. Çexiyanın beynəlxalq ―People in Need‖ təĢkilatının 2016-cı ildə 
keçirdiyi müxtəlif araĢdırmaların və sorğunun nəticələrinə əsasən, bu ölkədə hazırda cəmi 1,5 milyon 
əhali yaĢayır və gənclərin 70% Ermənistanı tərk edərək xaricdə məskunlaĢmaq arzusundadır.(11) 

Ermənistanın Cənubi Qafqazdakı iri enerji layihələrindən kənarda qalması isə onun regionda 
sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasına maneçilik törədən siyasət aparması ilə bağlıdır. 
Azərbaycanın iĢtirak etdiyi enerji-nəqliyyat dəhlizləri layihələrinə Ermənistanın da qoĢulmasına 
etiraz etməsinin əsaslı səbəbləri vardır. Bunların sırasına Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini və 
ətraf rayonlarını Ermənistanın iĢğal altında saxlaması, Azərbaycanla onun Naxçıvan Muxtar Respu-

blikasını birləĢdirən nəqliyyat-kommunikasiya xətlərini dağıtması və Naxçıvanı blokadada saxlaması 
kimi məsələlər daxildir. 

Xəzər hövzəsi-Cənubi Qafqaz regionunda beynəlxalq əhəmiyyətli inkiĢaf layihələrinin real-

laĢdırılmasında Azərbaycanın həlledici rol oynaması, regionda aparıcı dövlət kimi nüfuzunun 
möhkəmlənməsi  nəticə  etibarilə  Ermənistanın  mövqeyini  getdikcə  zəiflədir  və rəsmi Yerevanın  
hadisələrin  inkiĢafına  hər hansı təsirini istisna edir. Artıq Azərbaycan ġərqlə Qərbi birləĢdirən, Av-

rasiya məkanında ticarət-iqtisadi əlaqələrin geniĢləndirilməsinə kömək edən yeni kommunikasiya-

ların, nəqliyyat və enerji dəhlizlərinin üzərində qovĢaq ölkə kimi regionda böyük nüfuz sahibinə 
çevrilmiĢdir.Ermənistanı bu layihələrə qoĢmaq və beləliklə, təcavüzkarı təcrid vəziyyətindən çıx-

armaq üçün havadarların göstərdiyi cəhdlər rəsmi Bakının sərt münasibəti ilə qarĢılaĢır və puça 
çıxır.ĠĢğalçılıq siyasəti ilə özünü regionun bütün transmilli layihələrindən kənarda qoyan bu millita-

rist ölkə iĢğal etdiyi Azərbaycan ərazilərinin müvəqqəti qarət edilməsindən, xaricdəki havadarların-

dan və çoxsaylı erməni diasporundan aldığı maliyyə dəstəyindən tam asılı vəziyyətdədir. 
Ekspertlərin hesablamalarına görə, hər il Ermənistanın xarici ölkələrdəki diaspora təĢkilatların-

dan və Ģəxslərdən topladığı yardımlar ölkə iqtisadiyyatının daxili gəlirlərini iki dəfə üstələyir. Onların 
fikrinə görə, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi zəminində ermənilərin xarici aləmdən aldıqları yardım da-

yanandırıldıqdan sonra onun sosial-iqtisadi vəziyyəti daha da ağırlaĢacaqdır. Ümumiyyətlə, erməni 
lobbisinin nə vaxta kimi və hansı miqdarda Ermənistana maliyyə yardımı göstərməsi məsələsi son 
zamanlar bəzi erməni ekspertlərinin xüsusi araĢdırma mövzusuna çevrilməkdədir. Lakin bir faktı da 
inkar etmək olmaz ki, nə qədər ağır və perspektivsiz vəziyyətdə olsa da, Ermənistan Cənubi Qafqaz 
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ölkələri və xalqları arasında yarana biləcək mehriban qonĢuluq, qarĢılıqlı-faydalı əməkdaĢlıq və re-

gional tərəfdaĢlıq münasibətlərinə kifayət qədər mənfi təsir göstərmək gücünə malikdir. (2,s.17) 
Bu gün regionda baĢ verən geosiyasi dəyiĢikliklər Cənubi  Qafqazın müasir siyasi mənzərəsinin 

canlandırılmasında müəyyən rol oynayır.Yeni geosiyasi reallıq ondan ibarətdir ki, Qafqazda heç bir 
unikal təhlükəsizlik sistemi mövcud deyildir. Hər Ģeydən öncə, Cənubi Qafqazda kəskin münaqiĢə 
ocaqlarının olması, xüsusilə də Qafqaz regional təhlükəsizlik sisteminin aparıcı iĢtirakçısı kimi qəbul 
edilən Azərbaycan Respublikasının ədalətsiz Ģəkildə cəlb olunduğu Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqiĢəsi bu sistem üçün əsas maneədir. Bu isə öz növbəsində milli təhlükəsizlik problem-

ini, region dövlətlərinin hər cür  təsirlərinə  uyğun strateji konsepsiyasının vacibliyi məsələsini ortaya 
qoyur. 
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MÜASĠR DÜNYA DÖVLƏTLƏRĠNĠN  
VASĠTƏÇĠLĠK XĠDMƏTLƏRĠ  STRATEGĠYASI 

 

 Siyasi münaqişələrin həll yolları müxtəlifdir. Hər hansı bir münaqişənin müvəffəqiyyətlə həll 
edilməsi əvvəlcə hər iki münaqişə subyektinin maraqlarına bərabər olan qərardan asılıdır. Bu 
münaqişə tərəfləri mütləq bir-birinin maraqlarını nəzərə almalıdırlar. Buna görə, münaqişə 
subyektləri bir-birinin mövqeləri haqqında etibarlı məlumatlara malik olmalıdırlar. Və yalnız 
danışıqlar zamanı mümkündür. Sözügedən məqalədə müzakirələrin əsasları və danışıqlar 
proseslərinin aparılması texnologiyası hərtərəfli təhlil olunur. 

 Açar sözlər: xoşməramlı xidmətlərin göstərilməsi, vasitəçilik xidmətləri, müşahidəçilik 
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STRATEGY FOR THE TRANSPARENCY SERVICES  

OF THE MODERN WORLD STATES 

 

There are various ways of settlement of political conflicts. Successful settlement of any conflict 

depends first of all on the made decision which are equitable to interests of both subjects of conflicts. 

That is the conflict parties necessarily should consider each other's interests. Therefore, subjects of 

the conflict should possess trustworthy information about each other's positions. And it is possible 

only during negotiations. In the given article the essence of negotiations and technology of carrying 

out negotiating processes are comprehensively analyzed. 

Key words: goodwill services, mediation services, observation 

 

Siyasi münaqiĢələrin həlli prosesinə üçüncü tərəfin cəlb edilməsi lap qədim zamanlardan böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. MünaqiĢə iĢtirakçıları bir tərəfli fəaliyyətin əhəmiyyətsiz olduğunu dərk etdikdə 
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birgə fəaliyyət formasına can atırlar. DüĢmən münasibətində olan münaqiĢə iĢtirakçıları heç də 
həmiĢə birbaĢa öz birgə fəaliyyətlərini formalaĢdıra bilmirlər. Bu zaman onlar üçüncü tərəfin xid-

mətlərindən bəhrələnməli olurlar. Qədim zamanlardan baĢlayaraq üçüncü tərəf qismində bir qayda 
olaraq cəmiyyətin adlı – sanlı adamları çıxıĢ edirdilər. Onlar münaqiĢə edən tərəflər arasında daya-

naraq, məsələni dinc yolla həll etməyə çalıĢırdılar. MünaqiĢənin həllinə cəlb edilmiĢ bu adamlar 
günahkar və günahsız tərəfi müəyyən edirdilər və çıxarılan qərarlar onların iradəsindən asılı olurdu. 

Milli dövlətlər yarandıqları vaxtdan müasir dövrümüzədək münaqiĢələrin tənzimlənməsi pros-

esində üçüncü tərəf qismində fəal Ģəkildə çıxıĢ etmiĢlər. Çünki, münaqiĢələr, xüsusilə də silahlı 
münaqiĢələr onların milli maraqlarına toxunurdu. Qeyd etmək lazımdır ki, hazırkı dövrümüzdə 
üçüncü tərəf qismində yalnız ayrı-ayrı dövlətlər deyil, həmçinin dövlətlər qrupu, beynəlxalq universal 
və regional təĢkilatlar, kilsə, qeyri-rəsmi institutlar və təĢkilatlar, hətta ayrı-ayrı Ģəxslər də çıxıĢ 
edirlər. Hətta münaqiĢələrin tənzimlənməsində qeyri-hökumət təĢkilatlarının rolu get-gedə art-
maqdadır.  

Vasitəçilik xidmətlərini həyata keçirən üçüncü tərəfin qarĢısında isə ciddi tələblər qoyulur. 
Ümumi Ģəkildə bu tələblər aĢağıdakılardan ibarətdir:  

1. SəriĢtəli olmalıdır;  
2. Neytral və obyektiv olmalıdır;  
3. Təsir etmək gücünə və böyük avtoritetə malik olmalıdır və s.  

Vasitəçinin səriĢtəliliyi dedikdə, onun münaqiĢəni yaradan səbəbləri düzgün dərk etməsi və 
vasitəçilik xidmətlərini həyata keçirə bilmək bacarığı baĢa düĢülür. Vasitəçi kifayət qədər bilik və 
bacarığa malik olmadıqda münaqiĢəli vəziyyəti daha da gərginləĢdirə bilər. Bundan baĢqa münaqiĢə 
edən tərəflər vasitəçi seçərkən onun problemlə hansı səviyyədə tanıĢ olmasına xüsusi əhəmiyyət 
verirlər. 

Üçüncü tərəf münaqiĢələrin həlli proesinə həm müstəqil Ģəkildə, həm də münaqiĢə 
iĢtirakçılarının xahiĢi ilə qarıĢa bilərlər. MünaqiĢələrin həllinə cəlb edilmiĢ üçüncü tərəfin münaqiĢə 
iĢtirakçılarına təsir vasitələri müxtəlif xarakterli ola bilər. Bu təsir vasitələrindən əsasən iki qrupu 

fərqləndirilir. 
6. Ġnandırma və münaqiĢənin dinc vasitələrlə həlli yollarının tapılmasında köməklik; 
7. Məcburetmə, təzyiq göstərmə və münaqiĢə fəaliyətini məhdudlaĢdırma. 
Ġnandırma və problemin həlli yollarının tapılmasında köməklik münaqiĢə iĢtirakçılarına üçüncü 

tərəfin göstərdiyi əsas təsir vasitələrindən biridir. Bu zaman üçüncü tərəf fəaliyyətini əsasən 
danıĢıqlar prosesinin təĢkilinə yönəldir. Qeyd etmək lazımdır ki, münaqiĢə iĢtirakçılarını danıĢıqlar 
masası arxasına əyləĢdirmək üçün siyasi və iqtisadi sanksiyalar da tətbiq edilə bilər. Siyasi 
münaqiĢələrin tənzimlənməsi zamanı üçüncü tərəfin fəaliyyət formaları ―vasitəçilikdən‖, 
―xoĢməramlı xidmətlərin göstərilməsi‖-dən, ―müĢahidəçilik‖-dən və ―arbitraj‖-dan ibarət olur. 

Siyasi münaqiĢələrin həlli prosesinə cəlb edilmiĢ üçüncü tərəfin ən geniĢ yayılmıĢ fəaliyyət 
formalarından biri vasitəçilikdir. Üçüncü tərəfin vasitəçilik xidməti  dedikdə, onun münaqiĢənin hər 
iki tərəfin maraqlaına cavab verə biləcək həlli variantının tapılmasında iĢtirakı nəzərdə tutulur. 

Diplomatik lüğətdə vasitəçilik beynəlxalq mübahisətərin tənzimlənməsinin dinc vasitələrindən biri 
kimi dəyərləndirilir və mahiyyəti ondan ibarətdir ki, münaqiĢə iĢtirakçısı olmayan hər hansı bir 
üçüncü tərəf beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq qarĢı duran tərəflər arasında danıĢıqlar 
prosesini təĢkil edir. Üçüncü tərəfin bu prosesdə iĢtirak etməsi vacib əhəmiyyət kəsb edir. 
Mübahisələrin həlli zamanı vasitəçilik xidmətlərinin göstərilməsi təcrübəsi çox qədim tarixə malikdir. 
Vasitəçilik xidmətlərindən qədim Yunanıstanda yunan Ģəhərləri arasında baĢ vermiĢ mübahisələri həll 
edərkən geniĢ istifadə olunmuĢdur. Tarixi mənbələr qədim Çində də üçüncü tərəfin vasitəçilik 
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xidmətlərinə böyük əhəmiyyət verildiyini sübut edir. Tarixi inkiĢafın sonrakı mərhələlərində 
vasitəçilik xidmətlərindən istifadə daha geniĢ yayılmıĢdır. Məsələn, 1905-ci ilə rus-yapon müharibəsi 
ABġ-ın vasitəçilik xidmətləri ilə baĢa çatmıĢdır.Həmin dövrdə ABġ öz ərazisində danıĢıqlar prosesini 
təĢkil etmiĢdir və Portsmut Ģəhərində sülh müqaviləsi imzalanmıĢdır. 

Ġkinci dünya müharibəsindən sonra siyasi münaqiĢələrin həlli prosesində üçüncü tərəfin 
vasitəçilik xidmətlərindən daha geniĢ istifadə edilməyə baĢlanmıĢdır. Amerikan tədqiqatçıları olan 
L.Sasskind və E.Babbittin verdikləri məlumata görə 1945-ci ildən 90-cı illərin əvvələrinə qədər 
Afrikada və Latın Amerikasında baĢ vermiĢ münaqiĢələrin 2/3-si; yaxın Ģərqdə baĢ vermiĢ 
münaqiĢələrin isə 4/5-ü vasitəçilərin köməyi ilə tənzimlənmiĢdir. Müasir dövrümüzdə baĢ vermiĢ 
münaqiĢələrin demək olar ki, böyük əksəriyyəti üçüncü tərəfin bu və ya digər formada iĢtirakı ilə 
tənzimlənir. Bu onunla əlaqədardır ki, kütləvi qırğın silahlarının geniĢ vüsət tapdığı bir zamanda 
münaqiĢələrin dinc vasitələrlə tənzimlənməsi təkcə münaqiĢə iĢtirakçıları üçün deyil, dünya 
ictimaiyyətinin bütün üzvləri üçün vacib əhəmiyyət kəsb edir.   

MünaqiĢə iĢtirakçıları qeyri - bərabər qüvvəyə malik olduqda, zəif tərəf öz mövqelərini nisbətən 
gücləndirmək məqsədi ilə danıĢıqlara vasitəçilərin müĢayyəti ilə gedir. Qüvvətli tərəf isə əksinə, 
birbaĢa danıĢıqlara can atır. Ümumilikdə vasitəçiliyə müraciət etməyin əsas motivləri aĢağıdakılardan 
ibarətdir: 

1.MünaqiĢə iĢtirakçıları mübahisəli məsələni üçüncü tərəfin iĢtirakı ilə həll etməyi daha məqsədə 
uyğun və səmərəli hesab edir; 

2.MünaqiĢə iĢtirakçılarından biri və ya hər ikisi hesab edirlər ki, problemin  həlli prosesində 
üçüncü tərəfin iĢtirakı onun xeyrinədir; 

3. MünaqiĢə iĢtirakçılarından hər biri hesab edir ki, üçüncü tərəfin iĢtirakı ilə əldə olunmuĢ 
razılĢamanın Ģərtlərinə rəqib tərəf əməl etməlidir; 

4.\MünaqiĢələrin\tənzimlənməsi\uğursuzluqla\nəticələndikdə\üçüncü\tərəfi günahlandırmaq olar; 
5. MünaqiĢə iĢtirakçıları ümid edirlər ki, üçüncü tərəf onlara vasitəçi qismində problemin həlli 

yollarının tapılmasında real köməklik göstərə bilər. 
Bəzi tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, vasitəçi-münaqiĢənin həlli yolunu tapmağa  kömək edən 

tərəfdir. Lakin vasitəçinin bu cür qiymətləndirilməsi lokal xarakter daĢıyır. MünaqiĢələrin dinc 
vasitələrlə tənzimlənməsi ilə məĢğul olan  vasitəçi problemin xarakterindən asılı olaraq eyni zamanda 
bir sıra məsələləri də həll etmiĢ olur. MünaqiĢələrin görkəmli tədqiqatçılarından olan C.Uoll qeyd 
edir  ki, siyasi münaqiĢələrin tənzimlənməsi prosesinə cəlb edilmiĢ vasitəçi 50-yə qədər vəzifəni 
yerinə yetirir. Bunlardan beĢ əsas vəzifə aĢağıdakılardan ibarətdir: 

1. Vasitəçi münaqiĢə iĢtirakçılarını problemin birgə həlli yollarının tapılmasına istiqamətləndirir; 
2. MünaqiĢə iĢtirakçılarının öz maraq və məqsədləri haqqında informasiya mübadiləsi etmək 

üçün lazımi Ģərait yaradır:  

3. MünaqiĢə vəziyyətinin təhlil edilməsində və hər iki tərəfin maraqlarına cavab    verə biləcək 
qərarların qəbul edilməsində köməklik göstərir, öz təkliflərini irəli sürür; 

4. MünaqiĢə iĢtirakçılarının «siyasi simalarını» saxlamalarını təmin edir; 
5. MünaqiĢələrin tənzimlənməsi prosesində tərəflərin qarĢılıqlı fəaliyyətlərinə və əldə olunmuĢ 

razılaĢmaların Ģərtlərinə əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, vasitəçi pozitiv funksiyalar ilə yanaĢı neqativ funksiyaları da həyata 

keçirir. Adətən bu funksiyaların münaqiĢələrin tənzimlənməsi ilə birbaĢa əlaqəsi olmur. Məsələn, 
tarixdən elə hallar məlumdur ki, üçüncü tərəf münaqiĢələrin tənzimlənməsi prosesinə yalnız öz 
dünyəvi avtoritetini qaldırmaq məqsədi ilə qoĢulur və buna uyğun funksiyalar həyata keçirir. 

Ümumiyyətlə, üçüncü tərəfin fəaliyyətinin münaqiĢənin inkiĢafının hansı mərhələsində daha 
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səmərəli ola biləcəyi haqqında tədqiqatçılar arasında vahid fikir mövcud deyildir. Bəzi tədqiqatçıların 
fikrincə, üçüncü tərəfin tənzimləmə prosesinə münaqiĢə subyektlərinin müraciətindən sonra 
qoĢulması daha məqsədəuyğundur. Belə ki, üçüncü tərəf tənzimlənmə prosesinə özbaĢına 
qoĢulduqda, onun fəaliyyəti bir o qədər səmərəli olmur. MünaqiĢənin tənzimlənməsi prosesinə 
özbaĢına qoĢulmuĢ üçüncü tərəfin zorakı vasitələrdən istifadə etməsi isə münaqiĢəli vəziyyəti daha 
kəskinləĢdirə bilər. 

Siyasi münaqiĢələrin tənzimlənməsi prosesində iĢtirak edən üçüncü tərəf yalnız əlveriĢli vaxtı 
deyil, həmçinin, əlveriĢli təsir vasitələrini də müəyyən etməyi bacarmalıdır. 

MünaqiĢənin tənzimlənməsi prosesində hansı vasitəçinin xidmətlərindən istifadə edilməsi əsasən, 
qarĢıya qoyulan məsələlərdən asılı olur. Belə ki, danıĢıqların təĢkili zamanı rəsmi vasitəçilik, 
münaqiĢə iĢtirakçıları arasında kommunikasiya kanallarının yaradılması zamanı isə qeyri- rəsmi 
vasitəçilik daha səmərəli olur. 

Siyasi münaqiĢələrin tənzimlənməsi prosesinə cəlb edilmiĢ üçüncü tərəfin fəaliyyət 
formalarından biri də ―xoĢməramlı xidmətlərin göstərilməsindən‖ ibarətdir. Bu fəaliyyət forması 
demək olar ki, vasitəçiliyə çox yaxındır. 

  Siyasi münaqiĢələrin həlli prosesində üçüncü tərəfin vasitəçilik xidmətlərinin geniĢ 
yayılmasına baxmayaraq, münaqiĢə iĢtirakçıları adətən, xoĢməramlı xidmətlərə daha çox üstünlük 
verirlər. Bu da onunla əlaqədardır ki, xoĢməramlı xidmətləri həyata keçirərkən üçüncü tərəf, 
münaqiĢə iĢtirakçılarının daxili iĢlərinə daha zəif müdaxilə edir. Məsələn, 1742-ci ildə Ġsveçlə Rusiya 
arasında baĢ vermiĢ münaqiĢə zamanı Rusiya Fransanın yalnız xoĢməramlı xidmətlər göstərməsinə 
razı olmuĢdur. 

XX əsrin ikinci yarısından baĢlayaraq danıĢıqlar siyasi münaqiĢələrin həllinin demək olar ki, 
aparıcı vasitəsinə çevrilmiĢdir. Dünyada siyasi və iqtisadi  inteqrasiyanın inkiĢafı ilə bərabər 
danıĢıqların təĢkili mexanizmləri də təkmilləĢir. Bu öz əksini fəaliyyətini əsasən siyasi münaqiĢələrin 
danıĢıqlar vasitəsi ilə həlli istiqamətinə yönəltmiĢ beynəlxalq təĢkilatların formalaĢmasında tapır. 

Siyasi münaqiĢələrin həlli zamanı qlobal səviyyədə zorakı metodlardan dinc vasitələrə keçidin 
özü nisbi xarakter daĢıyır. Bu proses heç də münaqiĢələrin həlli zamanı bu və ya digər regionda güc 
metodunun tətbiqini istisna etmir.  

DanıĢıqların təĢkil edilməsi və reallaĢdırılması olduqca mürəkkəb bir prosesdir. DanıĢıqlar 
prosesi bir-birlərindən fərqlənən bir neçə mərhələni əhatə edir. Ümumiyyətlə, danıĢıqlar prosesinin 
mərhələləri haqqında tədqiqatçılar arasında müxtəliffikirlilik mövcuddur. Məsələn, kanadalı 
tədqiqatçı Q.Uinhem danıĢıqlar prosesinin üç mərhələsini göstərir (6, s.155):  

1) münaqiĢənin həlli yollarının axtarılması; 2) fəaliyyət proqramının iĢlənib; hazırlanması; 3) 
razılaĢmanın əldə olunması. 

 Əksər münaqiĢələrin təhlili göstərir ki, münaqiĢə subyektləri, adətən dinc vasitələrin tətbiqinə 
üstünlük verirlər. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, tarixən, ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasının dinc 
vasitələri "güclülərə" xidmət etmiĢdir. Kifayət qədər güc potensialına malik olan münaqiĢə 
subyektləri də "problemin" əlavə resurs sərf etmədən, dinc vasitələrlə aradan qaldırılmasına çalıĢırlar. 
Burada "problem" dedikdə yalnız "güclünün" maraq və məqsədlərinin təmin edilməsi nəzərdə tutulur. 
Güclü tərəf, problemin dinc vasitələrin köməyi ilə "səmərəli" həllinə nail olmaq üçün rəqibə öz hərbi, 
siyasi, iqtisadi qüdrətini nümayiĢ etdirməyə çalıĢır. Qədim Çin traktı "Sun Tsızı"da qeyd edilir ki, 
"hərb sənətinin zirvəsində döyüĢsüz qələbə durur" (7, s.ll). Burada zorakı vasitələrdən imtina etməklə 
qələbə çalmaq nəzərdə tutulmur. Sadəcə, zorakı vasitə özünün ənənəvi formasında tətbiq edilmir. 
DüĢmənə, öz gücünü nümayiĢ etdirməklə, arzuolunan qərarların qəbul etdirilməsinin özü də sözün əsl 
mənasında zorakı xarakter daĢıyır. Bunu bir sıra məntiqi səbəblər Ģərtləndirir. Birinci səbəb kimi onu 
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göstərmək olar ki, münaqiĢədə sırf zorakı vasitələrin tətbiqi subyektlərin tam və ya qismən məhvinə 
gətirib çıxara bilər. Zorakı vasitələr bütün hallarda münaqiĢə subyektlərinin məhvini Ģərtləndirməsə 
belə, onları irimiqyaslı insani, maddi və mənəvi itkilərə məruz qoymaq gücündədir. Belə bir real 

təhlükənin istənilən münaqiĢə zamanı mövcudluğu tərəfləri, tam və ya qismən zorakı vasitələrdən 
imtina etməyə vadar edir. 

MünaqiĢə subyektlərinin dinc vasitələri seçməsinə müəyyən səviyyədə mövcud beynəlxalq 
hüquq normaları da təsir göstərir. Siyasi münaqiĢələrin dinc vasitələrlə tənzimlənməsi müasir 
beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərindən biridir. Əvvəllər beynəlxalq hüquq müharibəni də 
münaqiĢələrin tənzimlənməsi vasitəsi kimi qəbul etdiyi halda, müasir beynəlxalq hüququn 
prinsiplərinə əsasən baĢ vermiĢ münaqiĢələr yalnız danıĢıqların vasitəsilə həll edilməlidir. BMT 
qətnaməsinə əsasən, BMT-nin üzvü olan bütün dövlətlər beynəlxalq sülhü, təhlükəsizliyi, ədaləti 
qorumaq naminə münaqiĢələri sülh yolu - danıĢıqlar vasitəsi ilə həll etməlidirlər. 1970-ci ildə qəbul 
edilmiĢ beynəlxalq hüquq normalarına əsasən, hər bir dövlət siyasi münaqiĢələrin həlli zamanı zorakı 
metodlardan və dövlətlərarası ziddiyyətləri kəskinləĢdirə biləcək hər hansı fəaliyyət növlərindən qəti 
Ģəkildə imtina etməlidir. 

Siyasi münaqiĢələrin aradan qaldırılması zamanı bir sıra prinsiplərin gözlənilməsi vacibdir. Bu 
prinsiplərdən biri də tədricilik prinsipidir. Belə ki, amerikalı tədqiqatçı Ç. Osqud "tədricilik" prinsipi 
əsasında münaqiĢə iĢtirakçılarının xüsusi fəaliyyət mexanizmini təklif etmiĢdir. Ç. Osqudun təklifi 
"gərginliyin azaldılmasıistiqamətində tədrici və qarĢılıqlı cəhd" adlanır. Onun təklifinin mahiyyəti 
ondan ibarətdir ki, münaqiĢə subyektlərindən biri gərginliyin azaldılması təĢəbbüsü ilə çıxıĢ edir. Bu 
zaman o, qarĢı tərəfin də analoji addım atmasını gözləyir. Lakin, burada ziddiyyətli bir məqam vardır. 
Belə ki, qarĢı tərəf gözlənilən addımı atmaya da bilər. Belə bir vəziyyətin yaranmaması üçün 
təĢəbbüslə çıxıĢ edən tərəf təminat axtarmalı olur. MünaqiĢə subyektləri bu təminatı əksər hallarda 
üçüncü bir tərəfdən alırlar. 

Təhlil etdiyimiz fəaliyyət növlərində münaqiĢə subyektləri konkret vasitələrdən istifadə edirlər. 
Siyasi münaqiĢənin həlli və ya tənzimlənməsi prosesində tətbiq edilən vasitələri iki qrupda 
birləĢdirmək məqsədəuyğundur. Bu, dinc və zorakı vasitələrdir. Konfliktologiyaya dair elmi 
ədəbiyyatlara nəzər saldıqda görünür ki, münaqiĢənin aradan qaldırılmasının dinc və zorakı vasitələri 
adətən qarĢı-qarĢıya qoyulur. Bu tendensiya beynəlxalq münasibətlər sistemində özünü daha qabarıq 
büruzə verir. Lakin, fikrimizcə dinc və zorakı vasitələrin kəskin Ģəkildə qarĢı-qarĢıya qoyulması 
reallıqla tam Ģəkildə uzlaĢmır. Yəni, onların arasında sərt sərhədin olmasını söyləmək olmaz. Dinc və 
zorakı vasitələr adətən bir-birini tamamlayır. DanıĢıqlar prosesinin görkəmli tədqiqatçısı, kanadalı 
alim Q.Uinxemin fikirləri də bunu sübut edir. Belə ki, Q. Uinxemin fikrincə, danıĢıqlar, əsasən 
qaliblərin "alətidir". Onlar güc vasitəsilə, əldə etdiklərini danıĢıqların köməyi ilə saxlamağa və ya 
möhkəmlətməyə çalıĢırlar. DanıĢıqlar prosesinin ən böyük töhfəsi ondan ibarətdir ki, o, cəmiyyətdə 
stabilliyi təmin edə bilir. Sabitliyi ən böyük təhlükə altında qoyanlar isə beynəlxalq vəziyyəti hərbi 
yolla dəyiĢməyə çalıĢanlardır.Bundan baĢqa, Q. Uinxem digər bir əsərində də buna oxĢar fikirləri 
qeyd etmiĢdir. O yazırdı ki, danıĢıqlar prosesi münaqiĢə vəziyyətində olan və ya artıq münaqiĢədən 
əziyyət çəkmiĢ dövlətlər arasındakı münasibətlərin bərpa olunmasını Ģərtləndirir. Bu mənada 
danıĢıqlar, ziddiyyətlərin aradan qaldırılması prosesində zorakı vasitələrə münasibətdə köməkçi 
element funksiyasını yerinə yetirirlər. 

Əksər münaqiĢələrin təhlili göstərir ki, münaqiĢə subyektləri, adətən dinc vasitələrin tətbiqinə 
üstünlük verirlər. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, tarixən, ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasının dinc 
vasitələri "güclülərə" xidmət etmiĢdir. Kifayət qədər güc potensialına malik olan münaqiĢə 
subyektləri də "problemin" əlavə resurs sərf etmədən, dinc vasitələrlə aradan qaldırılmasına çalıĢırlar. 
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Burada "problem" dedikdə yalnız "güclünün" maraq və məqsədlərinin təmin edilməsi nəzərdə tutulur. 
Güclü tərəf, problemin dinc vasitələrin köməyi ilə "səmərəli" həllinə nail olmaq üçün rəqibə öz hərbi, 
siyasi, iqtisadi qüdrətini nümayiĢ etdirməyə çalıĢır. Qədim Çin traktı "Sun Tsızı"da qeyd edilir ki, 
"hərb sənətinin zirvəsində döyüĢsüz qələbə durur" (7, s.ll). 

 Burada zorakı vasitələrdən imtina etməklə qələbə çalmaq nəzərdə tutulmur. Sadəcə, zorakı 
vasitə özünün ənənəvi formasında tətbiq edilmir. DüĢmənə, öz gücünü nümayiĢ etdirməklə, 
arzuolunan qərarların qəbul etdirilməsinin özü də sözün əsl mənasında zorakı xarakter daĢıyır. Bunu 
bir sıra məntiqi səbəblər Ģərtləndirir. Birinci səbəb kimi onu göstərmək olar ki, münaqiĢədə sırf zorakı 
vasitələrin tətbiqi subyektlərin tam və ya qismən məhvinə gətirib çıxara bilər. Zorakı vasitələr bütün 
hallarda münaqiĢə subyektlərinin məhvini Ģərtləndirməsə belə, onları irimiqyaslı insani, maddi və 
mənəvi itkilərə məruz qoymaq gücündədir. Belə bir real təhlükənin istənilən münaqiĢə zamanı 
mövcudluğu tərəfləri, tam və ya qismən zorakı vasitələrdən imtina etməyə vadar edir. 

MünaqiĢə subyektlərinin dinc vasitələri seçməsinə müəyyən səviyyədə mövcud beynəlxalq 
hüquq normaları da təsir göstərir. Siyasi münaqiĢələrin dinc vasitələrlə tənzimlənməsi müasir 
beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərindən biridir. Əvvəllər beynəlxalq hüquq müharibəni də 
münaqiĢələrin tənzimlənməsi vasitəsi kimi qəbul etdiyi halda, müasir beynəlxalq hüququn 
prinsiplərinə əsasən baĢ vermiĢ münaqiĢələr yalnız danıĢıqların vasitəsilə həll edilməlidir. BMT 
qətnaməsinə əsasən, BMT-nin üzvü olan bütün dövlətlər beynəlxalq sülhü, təhlükəsizliyi, ədaləti 
qorumaq naminə münaqiĢələri sülh yolu - danıĢıqlar vasitəsi ilə həll etməlidirlər. 1970-ci ildə qəbul 
edilmiĢ beynəlxalq hüquq normalarına əsasən, hər bir dövlət siyasi münaqiĢələrin həlli zamanı zorakı 
metodlardan və dövlətlərarası ziddiyyətləri kəskinləĢdirə biləcək hər hansı fəaliyyət növlərindən qəti 
Ģəkildə imtina etməlidir. 

Siyasi münaqiĢələrin aradan qaldırılması zamanı bir sıra prinsiplərin gözlənilməsi vacibdir. Bu 
prinsiplərdən biri də tədricilik prinsipidir. Belə ki, amerikalı tədqiqatçı Ç. Osqud "tədricilik" prinsipi 
əsasında münaqiĢə iĢtirakçılarının xüsusi fəaliyyət mexanizmini təklif etmiĢdir. Ç. Osqudun təklifi 
"gərginliyin azaldılması 

istiqamətində tədrici və qarĢılıqlı cəhd" adlanır. Onun təklifinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 
münaqiĢə 

subyektlərindən biri gərginliyin azaldılması təĢəbbüsü ilə çıxıĢ edir. Bu zaman o, qarĢı tərəfin də 
analoji addım atmasını gözləyir. Lakin, burada ziddiyyətli bir məqam vardır. Belə ki, qarĢı tərəf 
gözlənilən addımı atmaya da bilər. Belə bir vəziyyətin yaranmaması üçün təĢəbbüslə çıxıĢ edən tərəf 
təminat axtarmalı olur. MünaqiĢə subyektləri bu təminatı əksər hallarda üçüncü bir tərəfdən alırlar. 

 Siyasi münaqiĢələrin tənzimlənməsinin müxtəlif yolları mövcuddur. Ġstənilən münaqiĢənin 
səmərəli tənzimlənməsi münaqiĢə tərəflərinin hər birinin maraqlarına bu və ya digər səviyyədə cavab 
verən razılaĢmanın əldə olunduğu təqdirdə mümkün ola bilər. Bunun üçün isə hər Ģeydən öncə 
tərəflər biri-birilərinin mövqeləri haqqında müfəssəl informasiyaya malik olmalıdırlar. Yalnız bu 
halda münaqiĢə tərəfləri mövqelərini uzlaĢdıraraq ortaq məxrəcə gələ bilərlər. Bütün bunlar ancaq 
danıĢıqlar prosesinin köməyi ilə mümkündür. Bu baxımdan, danıĢıqlar münaqiĢənin tənzimlənməsi 
texnologiyaları arasında xüsusi çəkiyə malikdir.  
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MÜASIR DÜNYA SIYASƏTINDƏ VASITƏÇILIK XIDMƏTLƏRININ ROLU 

 

Məqalədə siyasi münaqişələrin həllində üçüncü tərəfin vasitəçilik fəaliyyəti təhlil edilir. Üçüncü 
tərəfin ən əhəmiyyətli fəaliyyət sahələrindən biri kimi indiyədək fərqlənir. Vasitəçi, qarşılıqlı qərarın 
axtarışı məqsədilə üçüncü, neytral tərəfin iştirakı kimi başa düşülür. Üçüncü şəxs həm vasitəçi, həm 
də mübahisəli və hər hansı digər şəxsi mübahisəli münasibətlərin həllində və ya digər tərəflər 
arasındakı məsələlərin həllində yardım göstərməklə məşğul olur. Məqalədə də üçüncü tərəfin 
vasitəçilik funksiyalarının ardıcıllığı da dərindən nəzərə alınır. 

Açar sözlər: Vasitəçilik xidməti, Üçüncü tərəf, Mediator, Arbitr  
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INTERMEDIARY SERVICES’ ROLE IN THE CURRENT WORLD POLITICS 

 

In article it is analyzed intermediary activity of the third party in settlement of political conflicts. 

It is noticed that one of the most considerable fields of activity of the third party is intermediary. In-

termediary is understood as participation of the third, neutral party for the purpose of search of the 

mutually acceptable decision. The third party means both the intermediary, and the observer, and 

any other person occupied with rendering assistance in settlement of disputed relations or the deci-

sion of questions between other parties. In article the sequence of mediatorial functions of the third 



812 

 

party also is deeply considered. 

Key words: Intermediary Services, Third party, Mediator, Referee 

 

Siyasi münaqiĢə iĢtirakçıları bir tərəfli fəaliyyətin əhəmiyyətsiz olduğunu dərk etdikdən sonra, 

adətən birgə fəaliyyət formasına can atırlar. DüĢmən münasibətlərində olan münaqiĢə subyekləri, 
kommunikasiya kanalları olmadan öz birgə fəaliyyətlərini reallaĢdıra bilmirlər. Məhz bu zaman 

münaqiĢə subyektləri üçüncü tərəfin vasitəçilik xidmətlərindən bəhrələnmək qərarına gəlirlər. Vasitəçi 
münaqiĢə edən tərəflər arasında dayanaraq, məsələni dinc yolla aradan qaldırılmasına çalıĢır. Qeyd 
etmək lazımdır ki, müasir elmi ədəbiyyatlarda vasitəçi həm də ―mediator‖ sözü ilə ifadə olunur. Orta 

əsrlər Avropasında milli dövlətlərin yaranmasına qədər mediator roma papası çıxıĢ edirdi. Həmin dö-
vrlərdə roma papası mediatordan çox hakim funksiyasını yerinə yetirirdi. Problemin hansı yolla həll 
ediləcəyini ancaq o müəyyən edirdi. Müstəqil dövlətlərin meydana gəlməsi ilə münaqiĢələrin həllində 
roma papasının rolu xeyli zəifləmiĢdir. Çünki, artıq hesab edilirdi ki, cəmiyyətdə baĢ verən ziddiy-

yətlərin aradan qaldırılması ancaq dövlətin səlahiyyətləri çərçivəsinə daxildir və kilsənin bu məsələlərə 
müdaxiləsi dövlətin rolunu və müstəqilliyini məhdudlaĢdırır. (19,s.3 ) 

Aydındır ki, vasitəçilik xidmətlərini üçüncü bir tərəf həyata keçirir. Belə ki, siyasi münaqiĢələrin 

tənzimlənməsində üçüncü tərəf dedikdə ―vasitəçi‖, ―danıĢıqlar prrosesini müĢahidə edən‖ və ―arbitr‖ 
baĢa düĢülür. Vasitəçi və ya müĢahidəçi statusuna malik olmayan, lakin tərəflər arasında baĢ vermiĢ 
münaqiĢənin həlli məsələsi ilə məĢğul olan istənilən Ģəxs üçüncü tərəf kimi qəbul edilə bilər. 

Vasitəçi münaqiĢələrin tənzimlənməsi proesinə həm müstəqil Ģəkildə, həm də münaqiĢə 
iĢtirakçılarının xahiĢi ilə qoĢula bilər. MünaqiĢələrin həllinə cəlb edilmiĢ üçüncü tərəfin münaqiĢə 
iĢtirakçılarına təsir vasitələri müxtəlif xarakterli ola bilər. Bu təsir vasitələrindən əsasən iki qrupu 

fərqləndirir. 

-Ġnandırma və münaqiĢənin dinc vasitələrlə həlli yollarının tapılmasında köməklik; 

-Məcburetmə, təzyiq göstərmə və tərəflərin münaqiĢə fəaliyətlərini məhdudlaĢdırma. 
Tənzimləmə prosesinə cəlb edilmiĢ üçüncü tərəfin əsas fəaliyyət istiqamətləri ―vasitəçilikdən‖, 

―xoĢməramlı xidmətlərin göstərilməsindən‖, ―müĢahidəçilikdən‖ və ―arbitraj‖dan ibarət olur. 

Bu xidmət növləri arasında vasitəçiliyin xüsusi çəkisi vardır. Diplomatik lüğətlərdə vasitəçilik 
beynəlxalq mübahisələrin tənzimlənməsinin dinc vasitələrindən biri kimi izah edilir.(6, s.4)  

Vasitəçiliyin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, münaqiĢə iĢtirakçısı olmayan hər hansı bir üçüncü tərəf 
beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq münaqiĢə subyektləri arasında danıĢıqları təĢkil edir. 

Vasitəçilik xidmətlərinin mahiyyətindən danıĢarkən öncə onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu xid-

mətlərin həyata keçirildiyi zaman da münaqiĢə iĢtirakçılarına qarĢı təzyiq metodları tətbiq edilə bilər. 
Belə təzyiqlər ―hədələmə‖, ―iqtisadi yardım göstərməkdən imtina etmək‖ və s. Ģəkildə olurlar. Lakin, 

buna baxmayaraq, ümumilikdə üçüncü tərəfin vasitəçilik xidmətləri münaqiĢə iĢtirakçıları arasında di-

aloq yaratmağa və beləliklə münaqiĢələri dinc vasitələrlə tənzimləməyə yönəlmiĢdir. 
MünaqiĢə subyektlərinin vasitəçiyə müraciət etmələrini aĢağıdakı hallar zəruri edir: 

1.tərəflər arasında uzunmüddətli qarĢıdurma mövcud olması; 
2.münaqiĢə edən tərəflər kommunikasiya kanallarının olmaması; 
3.tərəflərin öz ―siyasi simalarını‖ itirməkdən çəkinərək güzəĢtə getmək istəməməsi; 
4.münaqiĢə iĢtirakçılarının mədəniyyətlərində, ideologiyalarında və adət - ənənələrində kəskin 

fərqlər olduqda və s. 
MünaqiĢə iĢtirakçıları tənzimləmə prosesinə vasitəçinin cəlb edilməsini bir sıra motivlərlə izah 

edirlər. Belə ki, onların fikrincə: 
-mübahisəli məsələnin üçüncü tərəfin iĢtirakı ilə həll etmək daha asan və təminatlıdır; 



813 

 

 -problemin həlli prosesində üçüncü tərəfin iĢtirakı onun (hər biri özünü nəzərdə tutur) xeyrinədir; 
-üçüncü tərəfin iĢtirakı ilə əldə olunmuĢ razılĢamanm Ģərtlərinə rəqib tərəf əməl etməlidir; 

-münaqiĢələrin tənzimlənməsi uğursuzluqla nəticələndikdə məsuliyyəti üçüncü tərəfin üzərinə 
atmaq olar; 

-üçüncü tərəf onlara vasitəçi qismində problemin həlli yollarının tapılmasında real köməklik 
göstərə bilər. 

Bəzi tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, vasitəçinin missiyası, yalnız münaqiĢənin həlli yolunu tapmağa 
kömək etməkdən ibarətdir. Lakin, bu bir qədər yalnıĢ mövqedir. MünaqiĢənin tənzimlənməsi prosesinə 
cəlb edilən vasitəçi, problemin xarakterindən asılı olaraq digər məsələlərli həll etməli olur. MünaqiĢə 
probleminin görkəmli tədqiqatçılarından olan C.Uoll qeyd edir ki, siyasi münaqiĢələrin tənzimlənməsi 
prosesinə cəlb edilmiĢ vasitəçi 50-yə qədər vəzifəni yerinə yetirir.(3, s. 5)  

Bunlardan beĢi daha əhəmiyyətlidir: 
1.vasitəçi münaqiĢə iĢtirakçılarını problemin birgə həlli yollarının tapılmasına istiqamətləndirir; 
2.nıünaqiĢə iĢtirakçılarının öz maraq və məqsədləri haqqında informasiya mübadiləsi etmək üçün 

lazımi Ģərat yaradır; 
3.münaqiĢə vəziyyətinin təhlil edilməsində və hər iki tərəfin maraqlarına cavab verə biləcək qərar-

ların qəbul edilməsində köməklik göstərir, öz təkliflərini irəli sürür; 
4.münaqiĢə iĢtirakçılarının ―siyasi sima‖sımn qorunub saxlanmasını təmin edir; 
5.münaqiĢələrin tənzimlənməsi prosesində tərəflərin qarĢılıqlı fəaliyyətlərinə və əldə olunmuĢ 

razılaĢmaların Ģərtlərinə əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirir. 
MünaqiĢənin tənzimlənməsi prosesində üçüncü tərəfin yerinə yetirdiyi vəzifələr demək olar ki, bir-

birləri ilə sıx əlaqədə olurlar. Belə ki, münaqiĢə iĢtirakçıları arasında kommunikasiya kanallarının bərpa 
olunaraq inkiĢaf etdirilməsi, onlara yaranmıĢ vəziyyəti düzgün qiymətləndirməyə imkan verir. 
Tərəflərin problemin birgə həlli yollarının axtarılmasına istiqamətləndirilməsi isə kommunikasiya 
kanallarının yaranmasına gətirib çıxarır. 

Elmi ədəbiyyatlarda vasitəçi rolunda çıxıĢ edən subyektlərin xarakterindən asılı olaraq, vasitəçili-
yin bir sıra növləri göstərilir.(5, s.5) 

Vasitəçiliyinin ən geniĢ yayılmıĢ formalarından biri dövlət vasitəçiliyidir. Dövlət vasitəçiliyin özü 
də növlərə bölünür. Belə ki, iri dövlətlərin, kiçik dövlətlərin və neytral dövlətlərin vasitəçilikləri 
fəqləndirilir. 

Ġri dövləilər münaqiĢə edən tərəflərə güclü iqtisadi, siyasi təsiretmə imkanlarına malik olurlar. Bu 
baxımdan iri dövlətlərin vasitəçilik xidmətləri daha səmərəli olur. Bəzən, kiçik dövlətlərin tənzimləyə 
bilmədikləri münaqiĢələri iri dövlətlər çox asanlıqla və qısa zaman çərçivəsində tənzimləyirlər. Kiçik 
dövlətlər də münaqiĢələrin həlli prosesində vasitəçilik xidmətlərini həyata keçirə bilərlər. Lakin, iri dö-
vlətlərdən fərqli olaraq, onların münaqiĢə subyektlərinə təsiretmə imkanları xeyli məhdud olur. 

Neytral dövlətlər də kiçik dövlətlər kimi kiyafət qədər təsiretmə imkanlarına malik olmurlar. Buna 

baxmayaraq, əksər halda neytral dövlətlərin vasitəçiliyi kifayət qədər ―məhsuldar‖ olur. Neytral dö-
vlətlər qarĢılarına, ―müharibədə iĢtirak etməmək‖, ―müharibəyə səbəb ola biləcək hər hansı bir 
siyasətdən çəkinmək‖ və s. kimi məqsədlər qoyurlar. 

Dövlətlərlə yanaĢı, hökumətlərarası universal və regional təĢkilatlar da kifayət qədər tez-tez va-

sitəçi rolunda çıxıĢ edirlər. Bunlardan, BMT, ATƏT, Amerika Dövlətləri TəĢkilatı, Afrika Birliyi 
TəĢkilatı kimi təĢkilatları göstərmək olar. Bir çox tədqiqatçıların fikrincə Ġkinci dünya müharibəsindən 

sonra hökumətlərarası təĢkilatların vasitəçilik xidmətlərinin geniĢlənməsini aĢağıdakı amillər 
ĢərtləndirmiĢdir; (6, s.73) 

1. XX əsrin ikinci yarısından baĢlayaraq universal və regional təĢkilatların sayının əhəmiyyətli 
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dərəcədə artması; 
2. onların dünyada gedən ictimai - siyasi proseslərdə fəal iĢtirak etmələri; 
3. əksər hallarda münaqiĢə iĢtirakçılarının həmin təĢkilatları neytral tərəf kimi qəbul etmələri və s. 

MünaqiĢələrin tənzimlənməsi prosesində hökumətlərarası təĢkilatların fəaliyyəti əsasən siyasi 

xarakter daĢıyır. 
Siyasi münaqiĢələrin tənzimlənməsində hökumətlərarası təĢkilatların aktiv fəaliyyətinə 

baxmayaraq, bəzi hallarda onların vasitəçilik xidmətlərindən imtina edilir. Bu o hallarda baĢ verir ki, 
həmin təĢkilatlar hər hansı bir dövlətin və ya dövlətlər qrupunun siyasətini həyata keçirsinlər. (7, s.l 1) 

Son dövrlərdə münaqiĢələrin tənzimlənməsi prosesində qeyri-hökumət təĢkilatlarının da rolu 
artmaqdadır. Bunlardan Beynəlxalq Qırmızı Aypara Komitəsini və ―Sərhədsiz həkimlər‖ təĢkilatını 
göstərmək olar. Bu təĢkilatlar öz fəaliyyətlərini dövlət strukturları ilə sıx əlaqəli Ģəkildə qururlar. 

Vasitəçiliyin növləri yalnız onları həyata keçirən subyektlərin xarakterinə görə deyil, bir çox digər 
parlamentlərə görə də fərqləndirilir: 

1. təklif olunan - müraciət edilən; 

2. daimi - müvəqqəti; 
3. birtərəfli - çoxtərəfli; 
4. rəsmi - qeyri-rəsmi və s. 

Son zamanlar münaqiĢələrin tənzimlənməsi prosesində konkret Ģəxslərin rolu əhəmiyyətli dərəcədə 
artmaqdadır. Bu vasitəçilik ―Ģəxsi vasitəçilik‖ adlanır. Digər vasitəçilik növlərindən fərqli olaraq, rəsmi 

Ģəxsin vasitəçiliyi bir çox üstün cəhətlərə malikdir. Böyük avtoritetə malik olan hər hansı bir Ģəxs 

münaqiĢəni daha tez və səmərəli həll edə bilər. Bir çox tədqiqatçılar qeyri-rəsmi Ģəxsi vasitəçiliyi də 
digər vasitəçilik növlərindən fərqləndirirlər. Qeyri-rəsmi vasitəçi rolunda jurnalistlər, biznesmenlər, 
tanınmıĢ alimlər, keçmiĢ ictimai-siyasi xadimlər və s. çıxıĢ edə bilərlər. 

MünaqiĢənin tənzimlənməsi prosesində qeyri-rəsmi vasitəçiliyin özünəməxsus yeri vardır. Qeyri-
rəsmi vasitəçilik zamanı üçüncü tərəfin fəaliyyəti, münaqiĢənin qeyri- rəsmi səviyyədə qarĢısının 
alınmasına və tənzimlənməsinə yönəlir.(18, s. 117) 

Müasir dövrdə qeyri-rəsmi vasitəçiliyin inkiĢafını daha çox ―diplomatiyanın ikinci qolunun‖ ink-

iĢafı ilə əlaqələndirirlər. C. Montvill ―diplomatiyanın ikinci qolu‖ dedikdə aĢağıdakı vəzifələrin yerinə 
yetirilməsi nəzərdə tutur: ( 17, s.17 ) 

1. münaqiĢə edən tərəflərin nümayəndələri arasında Ģəxsi səviyyədə iĢgüzar münasibətlərin for-

malaĢdırılması; 
2. münaqiĢələrin idarə olunması strategiyasının hazırlanması; 
3. münaqiĢə vəziyyəti haqqında təsəvvürlərin formalaĢdırılması. 
Yuxanda qeyd etdiyimiz vəzifələri yerinə yetirən vasitəçi rolunda adətən ictimai təĢkilatların, 

akademik dairələrin nümayənədləri, bəzən isə keçmiĢ diplomatlar çıxıĢ edirlər. Rəsmi vasitəçilərdən 
fərqli olaraq, onların münaqiĢə iĢtirakçılarına qarĢı təzyiq metodlarından istifadə etmək imkanları 
olmur. Burada əsas vəzifə münaqiĢə iĢtirakçıları arasında qarĢılıqlı münasibətlərin formalaĢdırılmasın-

dan və onlara məsələni dinc vasitələrlə həll etmək imkanlarının verilməsindən ibarət olur. 
MünaqiĢənin tənzimlənməsi prosesində iĢtirak üçüncü tərəf vasitəçilik xidmətlərini həyata keçirən 

zaman bir sıra çətinlikləri də dəf etməli olur. Bu çətinlikləri iki qrupda ümumiləĢdirmək olar: 
1. vasitəçinin fəaliyyətindən asılı olmayaraq, münaqiĢənin özünün tənzimlənməsi prosesi ilə bağlı 

olan çətinliklər; 
2. vasitəçinin fəaliyyəti ilə birbaĢa bağlı olan çətinliklər. 
Siyasi münaqiĢələrin tənzimlənməsi prosesi ilə bağlı olan əsas çətinlik ondan ibarətdir ki, 

problemin aradan qaldırılması üçün böyük vaxt tələb olunur. Üçüncü tərəf vasitəçilik xidmətlərini 
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reallaĢdıran zaman bir neçə istiqamətdə olduqca gərgin əmək sərf etməli olur. Vasitəçi bir tərəfdən 
problemin birgə səylərlə həll edilməsi üçün münaqiĢə iĢtirakçıları arasında kommunikasiya kanalları 
yaratmalı olur, digər tərəfdən isə münaqiĢənin gediĢində iĢtirakçıların zorakılık fəaliyyətlərini 
məhdudlaĢdırmalı olur. MünaqiĢənin tənzimlənməsinin səmərəlilik səviyyəsi məhz qeyd edilən 
məsələlərin vaxtında həll edilməsindən çox asılıdır. Bunun üçün isə tənzimləmə prosesinə cəlb edilmiĢ 
vasitəçidən böyük bacarıq və təcrübə tələb olunur.(10, s.102) 

Üçüncü tərəfin qarĢılaĢdığı ciddi çətinliklərdən biri də ondan ibarətdir ki, onun həyata keçirdiyi 
vasitəçilik xidmətləri heç də həmiĢə uğurla nəticələnmir. Vasitəçinin uğursuzluğu münaqiĢə iĢtirakçıları 
arasında böyük ümidsizliyə səbəb ola bilər. 

Vasitəçinin fəaliyyəti ilə bağlı olan çətinliklər içərisində ən çox təsadüf ediləni, onun münaqiĢə 
vəziyyətini düzgün qiymətləndirə və problemin həllinin daha səmərəli yolunu müəyyən edə 
bilməməsidir. Belə hallar adətən vasitəçinin təcrübəsizliyi üzündən baĢ verir. 

Vasitəçilik missiyasını həyata keçirmək üçün üçüncü tərəfə müraciət edilən zaman onun təsiretmə 
gücü və avtoriteti də nəzərə alınır. Üçüncü tərəfin hansı dərəcədə səmərəli vasiçəlik xidmətləri 
göstərməsi məhz bu amillərdən çox asılıdır. Üçüncü tərəfin münaqiĢəli vəziyyət haqqında kifayət qədər 
geniĢ informasiyaya malik olması onun təsiretmə gücünü artırmıĢ olur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, vasitəçi pozitiv funksiyalar ilə yanaĢı neqativ funksiyaları da həyata 
keçirir. Adətən bu funksiyaların münaqiĢələrin tənzimlənməsi ilə birbaĢa əlaqəsi olmur. Məsələn, 
tarixdən elə hallar məlumdur ki, üçüncü tərəf münaqiĢələrin tənzimlənməsi prosesinə yalnız öz dünyəvi 
avtoritetini qaldırmaq məqsədi ilə qoĢulur və buna uyğun funksiyalar həyata keçirir. Ümumilikdə isə 
üçüncü tərəf vasitəçi qismində aĢağıdakı ardıcıllıq üzrə fəaliyyət göstərir: 

1. MünaqiĢənin həlli yollarının axtarılmasına təĢəbbüs göstərir; 
2. DanıĢıqlar prosesini təĢkil edir; 
3. DanıĢıqlar prosesində iĢtirak edir; 
4. Əldə olunmuĢ razılaĢmanın Ģərtlərinə əməl edilməsinə nəzarət edir; 
  Siyasi münaqiĢələrin həlli prosesinə cəlb edilmiĢ üçüncü tərəfin vasitəçilik xidmətləri müxtəlif 

xarakterli ola bilər. Bu müxtəliflik isə vasitəçiliyin kimin tərəfindən həyata keçirilməsindən asılıdır. 
Üçüncü tərəfin vasitəçiliyinin ən geniĢ yayılmıĢ formalarından biri dövlət vasitəçiliyidir. Adətən 

daxili münaqiĢələr zamanı tərəflər məsələyə üçüncü tərəfin qarıĢmasının qarĢısını almağa çalıĢırlar. 
Üçüncü tərəf qismində xarici bir dövlətin çıxıĢ etməsini isə tamamilə yolverilməz hesab edirlər. 

Dövlətlərlə yanaĢı vasitəçi rolunda hökumətlərarası universal və regional təĢkilatlar da kifayət 
qədər tez- tez çıxıĢ edirlər. Bunlardan BMT, ATƏT, Amerika dövlətləri təĢkilatı, Afrika birliyi təĢkilatı 
kimi təĢkilatları göstərmək olar. Bir çox tədqiqatçıların fıkrincə Ġkinci dünya müharibəsindən sonra 
hökumətlərarası təĢkilatların vasitəçilik xidmətlərinin geniĢlənməsinə aĢağıdakı amillər səbəb 
olmuĢdur: 

1. XX əsrin ikinci yarısından baĢlayaraq universal və regional təĢkilatların  
sayının əhəmiyyətli dərəcədə artması; 

2. Onların dünyada gedən ictimai siyasi proseslərdə fəal iĢtirak etmələri; 
3. Əksər hallarda münaqiĢə iĢtirakçıları tərəfindən həmin təĢkilatların neytral  

tərəf kimi qəbul edilməsi və s. 
 Qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrümüzdə mediator rolunda təkcə ayrı-ayrı dövlətlər deyil, 

həmçinin dövlətlər qrupu, beynəlxalq universal və regional təĢkilatlar, kilsə, qeyri-rəsmi institutlar və 
təĢkilatlar, hətta, ayrı-ayrı Ģəxslər də çıxıĢ edirlər.Hətta, münaqiĢələrin tənzimlənməsində qeyri-
hökumət təĢkilatlarının rolu get- gedə daha da artmaqdadır. Onu da qeyd etmək vacibdir ki, elmi 

ədəbiyyatlarda ―mediator‖ və ―mediasiya‖ terminləri əksər hallarda sadəcə olaraq, ―üçüncü tərəf‖ və 
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―vasitəçi‖ sözləri ifadə edilir. Lakin medaitor nisbətən dar çərçivədə fəaliyyət göstərir. Yəni, üçüncü 
tərəf ümumiyyətlə münaqiĢənin tənzimlənməsi istiqamətində ən müxtəlif- həm zorakı, həm də dinc 
vasitələri tətbiq etdiyi halda, mediator sırf könüllülük prinsipinə söykənir. Yəni, mediator bir qayda 
olaraq, hər hansı bir qərarın qəbul edilməsi prosesində münaqiĢə subyektlərinə qarĢı təziq göstərmir. Bu 

baxımdan, bizim ―üçüncü tərəf‖ ifadəsindən istifadə etməyimiz daha məqsədəuyğun olar. 
Ümumiyyətlə, üçüncü tərəfin fəaliyyətinin münaqiĢənin inkiĢafının hansı mərhələsində daha 

səmərəli ola biləcəyi haqqında tədqiqatçılar arasında vahid fikir mövcud deyildir. Bəzi tədqiqatçıların 
fikrincə, üçüncü tərəfin tənzimləmə prosesinə münaqiĢə subyektlərinin müraciətindən sonra qoĢulması 
daha məqsədəuyğundur. Belə ki, üçüncü tərəf tənzimlənmə prosesinə özbaĢına qoĢulduqda, onun 
fəaliyyəti bir o qədər səmərəli olmur. MünaqiĢənin tənzimlənməsi prosesinə özbaĢına qoĢulmuĢ üçüncü 
tərəfin zorakı vasitələrdən istifadə etməsi isə münaqiĢəli vəziyyəti daha kəskinləĢdirə bilər. 

Siyasi münaqiĢələrin tənzimlənməsi prosesində iĢtirak edən üçüncü tərəf yalnız əlveriĢli vaxtı 
deyil, həmçinin, əlveriĢli təsir vasitələrini də müəyyən etməyi bacarmalıdır. 

MünaqiĢənin tənzimlənməsi prosesində hansı vasitəçinin xidmətlərindən istifadə edilməsi əsasən, 
qarĢıya qoyulan məsələlərdən asılı olur. Belə ki, danıĢıqların təĢkili zamanı rəsmi vasitəçilik, münaqiĢə 
iĢtirakçıları arasında kommunikasiya kanallarının yaradılması zamanı isə qeyri- rəsmi vasitəçilik daha 
səmərəli olur. 

 Siyasi münaqiĢələrin həlli prosesində üçüncü tərəfin vasitəçilik xidmətlərinin geniĢ yayılmasına 
baxmayaraq, münaqiĢə iĢtirakçıları adətən, xoĢməramlı xidmətlərə daha çox üstünlük verirlər. Bu da 
onunla əlaqədardır ki, xoĢməramlı xidmətləri həyata keçirərkən üçüncü tərəf, münaqiĢə iĢtirakçılarının 
daxili iĢlərinə daha zəif müdaxilə edir. Məsələn, 1742-ci ildə Ġsveçlə Rusiya arasında baĢ vermiĢ 
münaqiĢə zamanı Rusiya Fransanın yalnız xoĢməramlı xidmətlər göstərməsinə razı olmuĢdur. 

Siyasi münaqiĢələrin həlli zamanı üçüncü tərəfin danıĢıqlar prosesini müĢahidə etməsi digər 
fəaliyyət növlərinə nisbətən az əhəmiyyət kəsb edir. Lakin bununla yanaĢı, üçüncü tərəfin danıĢıqlar 
prosesində iĢtirak etməsi münaqiĢə iĢtirakçıları arasında gərginliyi zəiflədir və danıĢıqların daha 
səmərəli olmasını Ģərtləndirir. DanıĢıqlar prosesində üçüncü tərəf iĢtirak etdikdə münaqiĢə edən tərəflər 
bir- birilərinə münasibətdə nisbətən yumĢaq davranırlar və əvvəllər əldə olunmuĢ razılaĢmanın 
Ģərtlərini pozmamağa çalıĢırlar. 

Siyasi münaqiĢələrin həlli prosesində iĢtirak edən üçüncü tərəfin fəaliyyətinin səmərəliliyi, onun 
vasitəçilik xidmətlərini hansı səviyyədə həyata keçirməsindən çox asılıdır. Elmi ədəbiyyatlarda üçüncü 
tərəfin fəaliyyətinin səmərəlilik səviyyəsinin bir çox parametrlərə əsasən qiymətləndirildiyi qeyd 
olunur. Belə ki, bir çox tədqiqatçıların fikrincə vasitəçilik xidmətlərini həyata keçirən üçüncü tərəfin 
fəaliyyətinin səmərəliliyi yalnız gərginliyin aradan qaldırılması və münaqiĢə iĢtirakçıları arasında 
razılaĢmanın nizamlanması ilə qiymətləndirilir. Vasitəçinin fəaliyyəti o vaxt tam səmərəli hesab olunur 

ki, o, münaqiĢə edən tərəflər arasındakı münasibətləri köklü Ģəkildə dəyiĢdirməyə nail olsun və s. 
Artıq qeyd etdiyimiz kimi, münaqiĢənin tənzimlənməsi prosesinə cəlb edilmiĢ vasitəçi bir çox 

məsələləri həll etməli olur. Bu baxımdan onun fəaliyyətinin səmərəliliyi həm də bu məsələlərin həllinə 
hansı səviyyədə nail olunmasından asılıdır. Bəzən, vasitəçi sadəcə olaraq münaqiĢə edən tərəflərin 
görüĢünü təĢkil etməklə kifayətlənmir.Siyasi münaqiĢələrin tənzimlənməsi prosesinə cəlb edilmiĢ 
üçüncü tərəf üz fəaliyyətini səmərəli qurmaq üçün bir sıra amilləri nəzərə almalıdır. Vasitəçi hər Ģeydən 
öncə münaqiĢə subyektlərinin xarakterinə yaxından bələd olmalıdır. Belə ki, iĢtirakçıları eyni mədəni 
dəyərlərə malik olan münaqiĢələrin tənzimlənməsi prosesində vasitəçi daha çox uğur qazana bilər. 

Üçüncü tərəfin vasitəçiliyinin səmərəliliyi münaqiĢəni törədən səbəblərin düzgün dərk 
edilməsindən də çox asılıdır. BaĢ vermiĢ münaqiĢələrin əsasında ərazi iddiaları, təhlükəsizlik 
problemləri və s. durursa, onları həll etmək adətən çətin olur. Vasitəçiliyin səmərəliliyi həm də onun 
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harada həyata keçirilməsindən asılıdır. Məsələn, siyasi münaqiĢələrin görkəmli tədqiqatçılarından olan 
C.Berkoviçin Fikrincə vasitəçilik neytral ərazidə həyata keçirildikdə daha səmərəli olur. Bu zaman 
əsasən psixoloji faktor böyük əhəmiyyət kəsb edir.(l, s. 106) 
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Məqalədə, hazırkı dövrdə dünyada aktual olan, mövcudluğu qlobal sülh və sabitlik üçün təhdid 
yaradan, aradan qaldırılması isə bir o qədər vacib sayılan dövlətlərarası münaqişələrin həll 
olunması üsul və metodları işlənilmişdir. Bundan əlavə, dövlətlərarası münaqişələrə son qoymaq və 
sülhlə birgəyaşayışı təmin etmək üçün birgə səylər nəticəsində praktikada öz həllini tapmış 
dövlətlərarası münaqişələrin həll olunması modelləri də araşdırılmışdır. 
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THE TECHNĠQUES AND MODELS OF SOLUTĠON TO ĠNTERSTATES DĠSPUTES 

 

It was worked on the techniques and models of solutions to interstates disputes that being actual 

nowadays, threatening global peace and stability by their existences in the world, considering critical 

to remove it at this article. In addition there have been studied models of solutions to interstates dis-

putes that being practiced in the result of working together for ending such arguments of countries 

and providing to live together in peace. 

Keyword: interstates dispute, the solution to interstates disputes, model of Aland, model of Ta-

tarstan, model of Southern Tirol 

 

Müasir konfliktologiya elminin prioritet istiqamətlərindən biri də münaqiĢələrin konstruktiv həlli 
mexanizmlərini iĢləyib hazırlamaqdan ibarətdir. Ümumiyyətlə isə, dünyada baĢ verən dövlətlərarası 
münaqiĢələr dövlətləri konfliktin həll olunması barədə düĢünməyə vadar edir. Tarixən dövlətlərarası 
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münaqiĢələrin aradan qaldırılmasının rəngarəng formaları müĢahidə edilmiĢdir. Dövlətlərarası 
münaqiĢələrin həlli üsullarından danıĢmazdan əvvəl ―dövlətlərarası münaqiĢələrin həlli‖ anlayıĢını 
açıqlamaq lazımdır. ―Dövlətlərarası münaqiĢənin həlli‖ münaqiĢə subyektlərinin birgə səyləri 
nəticəsində ziddiyyətlərə son qoyulmasını və həmin ziddiyyətlərin əsasında duran problemlərin ara-

dan qaldırılmasını ifadə edir (8, s. 353). 
Dövlətlərarası münaqiĢələrin həlli üçün bir sıra üsullar nəzərdə tutulur və bu üsullar 3 qrupa 

ayrılır: 
1) Diplomatik üsullar 
2) Hərbi üsullar 
3) Hüquqi üsullar 

Hazırki dövrdə dövlətlərarası münaqiĢələrin həllində adətən diplomatik üsullar izlənilir. Ġki 
dövlət arasında etnik, ərazi, iqtisadi problemlər və ya bunların səbəb olduğu təhlükəsizlik problemləri 
yarana bilər və bu mübahisələr tərəfləri birbaĢa münaqiĢə nöqtəsinə gətirə bilər. Bu zaman tərəflər 
aralarındakı münaqiĢəni yoluna qoymaq üçün əvvəlcə sülhməramlı bir üsul olaraq tanınan 
diplomatiyaya müraciət edirlər. Bu müddətdə əlaqədar tərəfə yaxud tərəflərə diplomatik sanksiyalar 
tətbiq oluna bilər. Bu cür sanksiyalar zamanı vəziyyət həmin dövlətə yalnız etiraz etməkdən, həmin 
ölkəylə diplomatik əlaqələrin kəsilməsində qədər yüksələ bilər. Diplomatik üsullar aĢağıda 
göstərildiyi kimi üç fərqli formada gündəmə gəlir: 

1) Müzakirə və ya görüĢ 
2) Vasitəçilik 

3) Komissiya yaratma 

Dövlətlər ikili və ya çox tərəfli mübahisələrini aralarında müzakirə edərək diplomatik görüĢlərlə 
həll edə bilərlər. Bəzən bu prosesə alt səviyyəli diplomatların qatıla biləcəyi kimi, bəzən isə 
problemin əhəmiyyətinə görə üst səviyyəli diplomatların daxil olmasından söhbət gedə bilər. Ancaq 
bu prosesdə həll edilə bilməyən münaqiĢələr xarici iĢlər nazirlərinin qatılacağı görüĢlərdə müzakirə 
mövzusu olur. Ġkili və çoxtərəfli münaqiĢələrin bir çoxu bu cür görüĢlərdə həllini tapmazsa, belə 
vəziyyətlərdə birbaĢa əlaqədar ölkələrin baĢ nazirləri və ya dövlət baĢçıları problemin həlli üçün irəli 
atılırlar (4, s.63-64) 

Diplomatik həll üsulları arasında vasitəçidən faydalanma danıĢıqlarda vacib bir metod olaraq 
qəbul edilir. Ġkitərəfli münaqiĢələrdə vasitəçi bir ölkənin baĢ naziri, dövlət baĢçısı və ya üst səviyyəli 
bir diplomatı ola biləcəyi kimi, BMT baĢ katibi, onun təyin etdiyi hər hansı bir diplomat, prosesə özü 
daxil olmuĢ köhnə bir siyasi lider də ola bilər. Bunlardan hansı olursa olsun, vasitəçinin bitərəf 
olması, problemin həllinə kömək edə bilmə bacarığına malik olması vacibdir. Vasitəçinin vəzifəsi 
tərəflər arasında vasitəli danıĢıqlar prosesindən vasitəsiz, birbaĢa danıĢıqlar prosesinə keçmələrini 
təmin etməkdir. Vasitəçinin təklif etdiyi həll üsulu məcburi deyil, tövsiyə xarakteri daĢıyır, yəni o, 
tərəfləri heç bir halda, heç nəyə məcbur edə bilməz. 

Dövlətlərarası münaqiĢələri həllində diplomatik həll üsuları arasında digər bir üsul isə komissiya 
yatarmaqdır. Bu zaman tərəflər aralarında mübahisə mövzusu olan problemin həllini birlikdə 
yaradacaqları bir komissiya vasitəsiylə reallaĢdırmaq qərarına gəlirlər. Məsələn, Türkiyə ilə 
Ermənistan arasında yalançı soyqırım iddiasını aradan qaldırmaq üçün 2009-cu ildə yaradılması 
nəzərdə tutulan, lakin qərarlaĢdırılmayan ortaq tarix komissiyası buna misal ola bilər. 

Tətbiq edilən hüquqi üsullar zamanı isə dövlətlərarası münaqiĢələrin həlli danıĢıqlar zamanı  
mümkün olmazsa hüquqi üsullara müraciət edilə bilər. Bunlardan bəziləri tərəflərin ortaq razılığını 
tələb etdiyi halda, bəzilərində buna ehtiyac yoxdur. Nümunə olaraq, müvafiq problem hər hansı 
məhkəməyə gedəcəksə, əvvəlcə tərəflər arasındakı hakimin necə seçiləcəyi və kimlərdən yaradılacağı 
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ilə bağlı bir hakim müqaviləsi tərtib olunmalıdır. 
Dövlətlərarası münaqiĢələrin həlli üçün tərəflər aralarında münaqiĢə mövzusu olan problem üçün 

Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə də müraciət edə bilərlər. Bu vəziyyətdə də tərəflərin məhkəməyə 
birlikdə müraciət etməsi və bu məsələdə ortaq razılığa gəlmələri lazımdır. Hər iki halda da tərəflərin 
qəbul edilən qərara tabe olması məcburidir. 

Hərbi yolla münaqiĢəyə son qoymaq ən son istifadə edilə biləcək üsuldur. BirbaĢa hərbi üsulların 
tətbiq olunması qanuni müdafiə istisna olmaqla beynəlxalq hüquq tərəfindən qadağan olunmuĢdur. 
Bu o deməkdir ki, hücuma keçmək beynəlxalq hüquq tərəfindən qadağan olunmasına baxmayaraq, 
dövlətlər qarĢı tərəfdən bir hücum gözlənildiyi zaman, bir müttəfiq ölkəyə kömək məqsədiylə, öz 
ərazisinin, torpağının iĢğalının qarĢısını almaq üçün və ya baĢqa torpaqları iĢğal etmək üçün hərbi 
gücə müraciət edilir (14) 

Səbəbi nə olursa olsun BMT hüququ həqiqi bir hücum olmadığı müddətcə birbaĢa hərbi gücdən 
istifadəni qadağan etmiĢdir. Hərbi gücün hansı Ģəraitdə istifadə edilə biləcəyi BMT Nizamnaməsinin 
51-ci maddəsində qeyd olunmuĢdur. Buna görə də bir dövlət həqiqi bir hücuma məruz qalarsa 
problemi birinci olaraq BMT-ə bildirir. Həmin dövlət BMT hərəkətə keçənə qədər qanuni müdafiə 
hüququndan istifadə edərək təcavüzkar dövlətə qarĢı hərbi güclə müqavimət göstərə bilər (4, s. 115) 

Dövlətlərarası münaqiĢələrin ən  kəskin xarakter daĢıyan növlərindən biri də ərazi 
münaqiĢələridir. Dövlətlər arasında ərazi münaqiĢəsi o zaman baĢ verir ki, burada bu və ya digər 
dövlət tərəfindən müəyyən bir əraziyə iddialar irəli sürülür. Ərazi münaqiĢələrinin sayı dünyada 
çoxdur. Bildiyimiz kimi, hal-hazırda həllini tapmayan bir sıra ərazi münaqiĢələri mövcuddur. 
Bununla  bərabər dövlətlər arasında əvvəllər mövcud olmuĢ, sonralar isə həllini tapmıĢ bir sıra ərazi 
münaqiĢələri mövcud olmuĢdur. Bu ərazilərin əksəriyyəti muxtariyyat qazanaraq ən uğurlu modellər 
hesab olunur. Praktikada tətbiq olunmuĢ bu modelləri əsas götürərək mövcud olan bir sıra 
münaqiĢələrin həlli mümkündür. Bunun üçün ən tanınmıĢ münaqiĢələrin həlli modellərinə diqqət 
yetirmək lazımdır. Aparılan araĢdırmalar göstərir ki, Avropa, Amerika və Asiya qitələrini əhatə edən 
fərqli modellərin ana xətti eynidir: ilkin illərdəki separatçılıq, müstəqillik tələbləri, ardınca az və ya 
çox sayda terror aktları və ən sonda birgə yaĢamanın verdiyi üstünlüklərə qayıdıĢ. Bu ana xətt erməni 
separatçılarının ―bir münaqiĢə o birinə bənzəmir‖ deyiminin iĢə yaramadığını ortaya qoyur. Əlbəttə, 
bir münaqiĢədə az, o birisində daha çox qan tökülə bilər, ancaq bütün münaqiĢələrin həlli 
modellərində nəticə oxĢardır, xalqların, icmaların birgə yaĢamasının üstünlükləri daha çoxdur. 
Təsadüfi deyil ki, Kvebek və ya Puerto-Rikoda keçirilən referendumlarda müstəqillik tərəfdarları hər 
dəfə məğlubiyyətə düçar olurlar. 

Avropa siyasi tarixinə nəzərə saldığımız zaman, xüsusən II Dünya Müharibəsinə qədərki dövr 
ərzində bir çox dövlətlərin bir-birilə münaqiĢələrinin Ģahidi oluruq. Avropa tarixində Almaniya–
Fransa, Ġtaliya-Avstriya, Ġsveç-Finlandiya, Portuqaliya-Ġspaniya, Portuqaliya-ABġ və digər dövlətlər 
arasında zaman-zaman ərazi münaqiĢələri mövcud olub. Soyuq müharibədən sonra 

ġərqi Avropa istisna olmaqla, digər Avropa dövlətlərində mövcud olmuĢ bir sıra münaqiĢələr öz 
həllini tapdı, məsələn: Aland, Qrenlandiya, Triyest, Tirol, Madeyra və Azor kimi konfliktləri bu 

sıraya aid etmək olar. Lakin hələ də Cəbəllüttariq, Bask, Saarland və Pirano kimi mübahisəli 
məsələlər gündəlikdə qalmaqdadır  (13). 

Dünyada Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həllinə uyğun modellər haqqında danıĢdıqda ən çox 
Finlandiyaya məxsus isveçlilərin yaĢadığı Aland adaları misal çəkilir. Qərbin bir sıra ekspert 
dairələrində Dağlıq Qarabağın gələcək statusunu əsasən bu modellə müqayisə edirlər. Təsadüfi deyil 
ki, ATƏT-in Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə xüsusi təmsilçisi Qoran Lenmarker bir 
neçə il öncə hazırladığı hesabatda Aland modelinin Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həllində əsas kimi 

https://azvision.az/tag/Avropa
https://azvision.az/tag/Avropa
https://azvision.az/tag/AB%C5%9E
https://azvision.az/tag/Avropa
https://azvision.az/tag/Avropa
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götürülə biləcəyini irəli sürmüĢdü. 
Aland adaları Baltik dənizində irili-xırdalı 8 min adadan ibarətdir. Ġnsanlar yalnız böyük adalarda 

yaĢayırlar. Əhalisinin böyük əksəriyyəti isveçlilərdən ibarət olan Aland adaları 1808-ci ilədək Ġsveç 
Krallığının tərkibində olmuĢdur. Həmin il Ġsveç Rusiya imperiyasına müharibədə məğlub olaraq 
Aland adalarını və Finlandiyanı Rusiyaya vermək məcburiyyətində qalmıĢdır. 1917-ci ildə isə Rusiya 
imperiyası dağıldıqdan sonra Finlandiyanın müstəqilliyi beynəlxalq birlik tərəfindən tanınır və həmin 
il Aland adalarının isveçli sakinləri Ġsveçlə qovuĢmağa çalıĢırlar. Lakin Finlandiya Aland sakinlərinin 
öz müqəddəratlarının təyininə qarĢı çıxdıqdan sonra adada imzatoplama kampaniyası keçirilir və eyni 
zamanda gizli təĢkilatlar yaranmağa baĢlayır. Burada silahlı qarĢıdurma olmasa da, Finlandiya polisi 
bir qrup separatçı isveçlini həbsə alır. 1921-ci ildə Millətlər Liqası Aland adalarını Finlandiyanın 
ərazisi elan edir. Qərarda Finlandiyadan ada sakinlərinin dillərini, adət-ənənələrini və 
mədəniyyətlərini qorunması istənilir. Daha sonra isə Finlandiya ilə Ġsveç bu qərarın birgə yerinə 
yetirilməsi mexanizmi üzərində çalıĢmalara baĢlayırlar. 

Ġsveçlə Finlandiya arasında bağlanmıĢ müqaviləyə əsasən, Aland əhalisinin dilini, mədəniyyətini, 

adətlərini saxlamaq hüququ vardır, bununla assimilyasiya olunmaq təhlükəsi aradan qalxmıĢdır. Ġsveç 
adalardakı isveçlilərin təhlükəsizliyinə və soydaĢları ilə maneəsiz əlaqə yarada bilirlər. 1922-ci il 

özünüidarə qanununa əsasən, yerli parlament  olan laqtinq adaların daxili iĢləri və büdcə haqqında 
qanun qəbul etməklə yanaĢı, hökuməti təyin etmiĢdir. Finlandiya konstitusiyasına uyğun olaraq, 
Finlandiya parlamenti yalnız Aland adaları laqtinqinin icazəsi ilə özünüidarə qanunlarına 
dəyiĢikliklər edə bilər. Laqtinqin hüquqi səlahiyyətləri təhsil və mədəniyyəti, səhiyyə və iqtisadiyyatı, 
nəqliyyatı, kommunal təsərrüfatı, polisi, poçtu, radio və televiziyanı əhatə edir. Bu sahələr üzrə 
Alandın suveren dövlət səlahiyyətləri var. Qalan qanunvericilik səlahiyyətlərinin hamısı – xarici 

siyasət, mülki məcəllənin əsas hissəsi, məhkəmə və cinayət hüququ, gömrük və pul dövriyyəsi 

Finlandiyanın səlahiyyətlərinə daxildir. Aland əhalisinin mənafeyini qorumaq üçün Finlandiya 
parlamentinə arxipelaqdan bir deputat seçilir. Adaların qubernatorunu laqtinqin razılığı ilə 
Finlandiyanın prezidenti təyin edir. Qubernatorun səlahiyyəti Aland Adaları Nümayəndələr ġurasına 
baĢçılıq etməkdən, laqtinqin sessiyalarını açıb-bağlamaqdan ibarətdir. 

Ġqtisadiyyat sahəsindəki münasibətlər də sadə quruluĢa malikdir: Finlandiya hökuməti vergiləri, 
gömrük rüsumlarını və baĢqa ödəniĢləri bütün ölkədə tətbiq edilən qaydalarla toplayır. Arxipelaqın 
xərcləri dövlət büdcəsindən ödənilir, dövlət öz borcunu çıxandan sonra gəlirlərin bir hissəsini 

arxipelaq üçün ayırır. Qalan məbləği laqtinq büdcə maddələri üzrə bölüĢdürür. 
Finlandiya prezidentinin laqtinqin qəbul etdiyi qanunlara veto qoymaq hüququ vardır. Prezident 

ona göndərilmiĢ qanunlara yalnız iki halda – adaların parlamenti öz səlahiyyət həddini aĢanda və ya 

qəbul edilmiĢ qanun Finlandiyanın daxili və xarici təhlükəsizliyinə təhdid yaratdıqda veto qoya bilər. 
Adalarda yaĢamaq hüququ həm də vətəndaĢlıq hüququ sayılır. Burada doğulan və 

valideynlərindən biri Aland vətəndaĢı olan uĢaq bu hüquqa malikdir. Alandlılar eyni vaxtda həm də 
Finlandiya vətəndaĢlarıdır. Arxipelaqa köçüb orada 5 il yaĢayan və isveç dilini bilən hər bir 

Finlandiya vətəndaĢına Aland vətəndaĢlığı verilir. 
DaĢınmaz əmlaka malik olmaq hüququna qoyulan məhdudiyyətlər torpaq sahələrini alandlıların 

mülkiyyəti kimi möhkəmlətmək arzusu ilə izah olunur. Alanddan kənarda 5 il yaĢamıĢ ada sakini 
vətəndaĢlığını itirir. Aland vətəndaĢı Finlandiya ordusunda xidmət etmək mükəlləfiyyətindən azaddır, 
Adalarda hərbi hissə yerləĢdirmək və hərbi qurğular yerləĢdirmək qadağandır. 

Aland Skandinaviya ölkələri ilə birbaĢa əməkdaĢlıq edə bilir. Skandinaviya ölkələri Nazirlər 
ġurasının iĢində Aland hökuməti də iĢtirak edir. Xarici siyasət Finlandiya hökumətinin və 
parlamentinin səlahiyyətinə daxildir. Lakin Finlandiya Alandın daxili iĢlərinə təsir göstərə biləcək 
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beynəlxalq müqavilə imzalayanda bu müqavilənin qüvvəyə minməsini laqtinqlə razılaĢdırmalıdır. 
Ġqtisadi rifah modeli kimi Tatarıstan modeli də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Rusiya 

Federasiyasının mərkəzində yerləĢən və 4 milyona yaxın əhalisi olan Tatarıstanda 70-dən çox millət 
yaĢayır, əhalinin əksər hissəsi tatar və ruslardan ibarətdir. Tatarıstan  SSRĠ-i dağılmağa baĢladığı 
ərəfədə cəld tərpənərək, statusunu artırmağa nail olmuĢdur. Rusiya Federasiyasının tərkibində muxtar 

respublika olan Tatarıstan 1990-cı il avqustun 30-da Dövlət Suverenliyi haqqında Bəyannamə qəbul 

etdi. Bu bəyannaməyə görə, ərazi rəsmi olaraq Tatarıstan Respublikası adlandırıldı. Tatarıstanın 
suverenlik aktında yazılmıĢdır ki, Tatarıstan Respublikasının statusu Tatarıstan Respublikası və 
Rusiya Federasiyasının birgə razılığı olmadan dəyiĢdirilə bilməz. Eyni zamanda, Tatarıstan 
Respublikası ərazisinin sərhədləri onun razılığı olmadan dəyiĢdirilə bilməz. Tatarıstan Respublikası 
öz səlahiyyətləri çərçivəsində müstəqil xarici iqtisadi əlaqələrdə iĢtirak edir, xarici ölkələrdə iqtisadi 

nümayəndəliklər açmaq hüququ vardır. Sənədin digər maddəsində Tatarıstan Respublikasının 
Konstitusiyası və ona düzəliĢlərin Tatarıstan Respublikası Dövlət ġurasında və ya referendum yoluyla 

qəbul edildiyi bildirilib. 

Tatarıstan kifayət qədər geniĢ iqtisadi müstəqilliyə malikdir, Rusiyanın tərkibində ən varlı 
bölgələrdəndir, ona görə də iqtisadi yüksəliĢini əsas tutaraq demək olar ki, Tatarıstan modeli uğurlu 
bir modeldir. Rusiyanın bir neçə nəhəng  zavodu Tatarıstanda yerləĢir, bundan baĢqa, ərazi enerji 

resursları ilə zəngindir. Tatarıstan qazancının böyük hissəsini özündə saxlayır və bu amil bölgənin 

inkiĢafında önəmli rol oynayır. 
Dünyada dövlətlərarası münaqiĢələrin qarĢısının alınmasında mühim rol oynamıĢ ən uğurlu həll 

modellərindən biri də Ġtaliyaya bağlı olan Cənubi Tirol modelidir. Bu model sülhlə birgəyaĢayıĢ 
baxımından mühim bir modeldir. Cənubi Tirol ərazisində almandilli əhali üstünlük təĢkil edir. Tirol 
özü Avstriyada yerləĢir, paytaxtı Ġnsbruk Ģəhəridir. Ancaq Tirolun cənub hissəsi Ġtaliyaya məxsusdur. 

Cənubi Tirol modeli iki dildə danıĢan xalqın birgə yaĢamasının bariz nümunəsidir. Burada həm alman, 

həm də italyan dillilərin hüquqları qorunur. Cənubi Tirolun geniĢ qanunverici və idarəetmə hüquqları 
vardır, kənd təsərrüfatı, turizm, dağ sənayesi, sosial və təhsil sahələrində qanunlar qəbul edilərək 

həyata keçirilir, lakin digər modellərdə olduğu kimi, xarici siyasət və müdafiə məsələləri mərkəzin 

tabeliyindədir. Yığılan verginin təxminən 90 faizi əyalətdə qalır, həmçinin Ġtaliyanın dövlət 
büdcəsindən də pul ayrılır. BaĢqa sözlə, Cənubi Tirol modelində ərazi gəlirlərini istədiyi Ģəkildə idarə 
edir (13). 

Cənubi Tirol modelinə görə, əgər burada qəbul olunan hər hansı qanun Ġtaliya qanunu ilə 
ziddiyyət təĢkil edərsə məsələ Konstitusiya məhkəməsində həll olunur. Ġki xalq arasında qarĢıdurma 
yaranmasın deyə vəzifələrin böyük əksəriyyəti rotasiya prinsipi ilə müəyyənləĢir, yəni hər hansı 
vəzifəyə bir müddət alman dilli, o biri müddət italyan dilli Ģəxs rəhbərlik edir. Parlament və 
komitələrdə həyata keçirilən səsvermədə də etnik amilə diqqət yetirilir ki, hər hansı qanunun 
qəbulunda iki xalqın da mənafeləri diqqətə alınsın. 

Buna baxmayaraq, hər modeldə olduğu kimi Cənubi Tirolda da ara-sıra separatçı meyllər özünü 
göstərir. GeniĢ hüquqlara malik əyalətdə həyat Ģəraitinin yüksək olmasına baxmayaraq, müstəqillik 

tələb edənlər Cənubi Tirolda da var. Separatçı elementlər alman dillilərlə italyan dillilərin əyalətdə 
―birgə yaĢamadıqlarını‖, sadəcə ―yanaĢı yaĢadıqlarını‖ iddia edirlər. Ancaq əhalinin dəstəyini ala 

bilməyən separatçılar azlıqdadırlar, çünki Cənubi Tirolun alman dilli əhalisinin belə Ģüarlara 
ehtiyacları yoxdur, alman dillilər istədikləri qərarları qəbul edir, istədikləri kimi yaĢayırlar, buna görə 
də müstəqilliyə ehtiyacları qalmır. 

Cənubi Tirol modelində problem mərhələli Ģəkildə həllini tapıb. Əgər Avstriya və bölgədə 
yaĢayan alman dillilər ilk illərdə Cənubi Tirol üçün müstəqillik tələb edirdilərsə, hadisələrin sonrakı 
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inkiĢafında geniĢ muxtariyyətin daha məqbul olduğu qənaətinə gəldilər. Müstəqilliyin münaqiĢəyə 
yol açacağını sonrakı illərdə anlayan Avstriya tərəfləri razı salacaq varianta üstünlük verdi ki, pros-

esdə qalib və məğlub olmasın. Yoxsa alman dillilər də bölgə statusunun müəyyənləĢməsində referen-

dum tələbini önə çəksəydilər, proses tamam baĢqa, təhlükəli istiqamətdə cərəyan edə bilərdi. Buna 

ehtiyac duymayan hər iki xalq hazırda eyni siyasi, iqtisadi və mədəni məkanda varlığını sürdürür. 
Alman dillilərin bölgəni Cənubi Tirol, italyan dillilərin Bolsano adlandırması da münasibətlərdə 
problem yaratmır.  

Azor modeli Atlantik okeanında yerləĢən strateji əhəmiyyətli adalarda yaradılmıĢ bir modeldir. 
Portugaliyalı dəniz səyyahları Hindistana səfər etmək məqsədilə yola çıxdıqları zaman, yəni 1477-ci 

ildə Azor adalarını kəĢf ediblər. Bir müddət sonra isə portuqaliyalılar həmin ərazilərdə məskun-

laĢmağa baĢladılar. Lakin sonradan bu adalar Ġngiltərə-Ġspaniya arasında dəniz müharibələrinin 
getdiyi döyüĢ meydanına çevrildi. Ümumiyyətlə, Azor adaları Portugaliya üçün liman, geostrateji və 
aviasiya imkanları baxımından çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azor adaları I Dünya Müharibəsi za-

manı ABġ tərəfindən nəzarətə götürülüb, lakin buna cavab olaraq Kayzer Almaniyası tərəfindən 
bombalanıb. Sonralar bu adalarda Amerika ilə birgə Portuqaliyanın da hərbi bazası yaradıldı. Daha 
sonra Azor adalarının geostrateji baxımdan əhəmiyyətli olmasını nəzərə alan Böyük Britaniya 1919-

cu ildə bu ərazilərin bir hissəsini Portuqaliya ilə razıĢlaĢaraq, icarəyə götürdü və həmin 
ərazidə Britaniya da hərbi baza qurdu. Nəhayət, adaların hansı ölkəyə məxsus olması məsələsində 
gəldikdə isə 1976-cı ildə BMT-də keçirilən müzakirələrdən sonra belə bir qərar qəbul edildi ki, Azor 
adaları Portuqaliyaya məxsusdur. 1981-83-cü illərdə Azor modeli müxtariyyət əsasında for-

malaĢdırıldı və Portuqaliya dövlətinə aid edildi, baxmayaraq ki, həmin adalara ABġ və Ġngiltərənin də 
iddiaları vardı. Hazırda Azor modelində hökumət Portuqaliyaya tabedir və adalarda parlament 
fəaliyyət göstərir. Adanın sakinlərinə gəldikdə isə vurğulamaq lazımdır ki, böyük bir hissəsi katolik 
dininə mənsub olan portuqaliyalılardır, az sayda flamand və bretonlar yaĢayır. Adalardan biri olan 
Santa-Mariya adasında beynəlxalq hava limanı yerləĢir, Terceria adasında isə NATO-nun Atlantik 

okeanında yeganə hərbi bazası var. Azor modeli Portuqaliyada iqtisadiyyatın dirçəliĢi və sabitlik 
baxımından çox vacib rol oynayır. Bu adalarda bütün növ subtropik meyvələr yetiĢdirilir, əkinçilik 
məhsulları, o cümlədən, balıqçılıq geniĢ inkiĢaf edib (13). 

Triyestin modeli isə ərazisi 212 km² təĢkil edən və 236.650 nəfər yaĢayan bir ərazidə yaradılıb. 
Triyest zun müddət italyan mədəniyyətinin və ticarətinin mərkəzlərindən biri olmuĢdur. XIX əsrdə bu 
Ģəhər Avstriya-Macarıstanın imperiyasının nəzarətinə keçdi, amma I Dünya Müharibəsindən sonra 
Avstriyadan alınaraq Ġtaliyaya geri qaytarıldı. Ġtaliyanın məğlubiyyətindən sonra Triyestin bir hissəsi 
1947-ci ildə sərbəst ərazi elan olundu, bir hissəsi isə Yuqoslaviyanın ixtiyarına keçdi. 1954-cü ildə 
Ġtaliya və Yuqoslaviya bölgənin ikiyə bölünməsini rəsmiləĢdirmək qərarına gəldilər. II Dünya 
Müharibəsindən öncəki Triyest, sonrakı Triyestdən ərazi baxımından kiçik idi, çünki müharibədən 
sonra Sloveniyanın bəzi əraziləri Triyestə aid edilmiĢdi. 1977-ci ildə imzalanan Osimo müqaviləsi ilə 
Triyestin 6 kiçik ərazisi Ġtaliyaya verildi. Triyestin bir hissəsinin Adriatik dənizə çıxıĢı var və beləcə, 
geostrateji əhəmiyyət kəsb edir, yəni regionda körfəz rolunu oynayır. Ərazinin bir hissəsi Ġtaliyaya, 
bir hissəsi Sloveniyaya, bir hissəsi də Xorvatiya ərazisinə düĢür. Körəfizin Sloveniya və Xorvatiya 
hissəsi Pirano adlanır. Pirano 1991-ci ildən baĢlayaraq ayrıca formada tərəflər arasında mübahisəli 
ərazi rolunu oynayır. 

 Sonda, qeyd edək ki, dövlətlərarası münaqiĢələrin həlli üçün hər iki münaqiĢə subyektinin 
fəallığı və ardıcıl səyləri tələb olunur. Onlar qarĢılıqlı fəaliyyət göstərərək danıĢıqlar prosesi 
nəticəsində münaqiĢəni yaradan ziddiyyətləri aradan qaldırmaqla onun həllinə nail olurlar. Bundan 
baĢqa, münaqiĢənin həlli, dövlətlərin mövqeyində ciddi dəyiĢikliklərin baĢ verməsini tələb edir. 

https://azvision.az/tag/AB%C5%9E
https://azvision.az/tag/Britaniya
https://azvision.az/tag/Britaniya
https://azvision.az/tag/BMT
https://azvision.az/tag/AB%C5%9E
https://azvision.az/tag/NATO
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Amerikalı konfliktoloq M. Doyçun fikrincə, münaqiĢənin həllinin baĢlıca kriteriyası, tərəflərin hər 
ikisinin maraqlarının təmin olunmasından və ya onların hər ikisinin münaqiĢənin baĢa çatması 
Ģərtlərindən razı qalmalarından ibarətdir. Məhz buna görə də dövlətlərarası münaqiĢələrin qeyd 
etdiyimiz uğurlu həll modelləri üçün hər iki dövlətin və xalqın razılığa gəlməsi, onların birgəyaĢayıĢ 
Ģərtlərinin öz maraqlarına uyğun sayması, həmçinin ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyi  xarakterikdir. 
Hal-hazırda göstərilən praktikada tətbiq olunmuĢ bu modellər dünyada bir çox  dövlətlərarası 
münaqiĢələrin həllində nümunə götürülə bilər (8, s. 353). 

 

 

ƏDƏBĠYYAT SĠYAHISI: 

 

1. Abbasbəyli A., Darabadi P.Q. ―Konfliktologiya‖, Bakı, 251s., 2006 

2. Abbasbəyli A., Nəcəfov E. ―Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi‖, Bakı, 208 s., 2007 

3. Əliyev Q., Dayızadə H. ―Konfliktologiyaya giriĢ‖, Bakı, 121s., 1998 

4. Feyzullah YeĢil ―Uluslararası Hukukta silahlı çatıĢmalar ve devlet dıĢı aktörler‖ 

5. Həsənov Ə. ―Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti‖, Bakı, 752s., 
2005 

6. Mehdiyev E. ―MünaqiĢələr. Üçüncü tərəfin münaqiĢlərin həllində rolu‖, Bakı, 75s., 2000 

7. Mehdiyev E. ―Sülh, münaqiĢə, münaqiĢə həlləri‖, Bakı, 101s., 2001 

8. MirbəĢir oğlu E. ―Siyasi münaqiĢələr: mahiyyəti, quruluĢu, həlli‖, Bakı, s.523, 2009 

9. ġəfiyev Ü. ―Konfliktologiya. Siyasi-sosial təhlil‖, Bakı, 182s., 2002 

10. https://prezi.com/cu-8gicjpf9p/uluslar-aras-catsmalarcozum-yollar-ve-isbrligi/ 
11. http://lawreform.az/index.php?module=news&name=view&id=1199&lang=az 

12. http://idealimforum.blogspot.com/2017/01/catsma-cozumleri.html 
13. https://azvision.az/news/70135/avropanin-esas-munaqiseleri-%E2%80%93-arayis.html 
14. http://www.tarihsinifi.com/4574/akt%C3%B6rlerin-ili%C5%9Fki-t%C3%BCrleri-

uluslararas%C4%B1-ili%C5%9Fkiler-ders-notu.html 
 

 

  

https://prezi.com/cu-8gicjpf9p/uluslar-aras-catsmalarcozum-yollar-ve-isbrligi/
http://lawreform.az/index.php?module=news&name=view&id=1199&lang=az
http://idealimforum.blogspot.com/2017/01/catsma-cozumleri.html
https://azvision.az/news/70135/avropanin-esas-munaqiseleri-%E2%80%93-arayis.html
http://www.tarihsinifi.com/4574/akt%C3%B6rlerin-ili%C5%9Fki-t%C3%BCrleri-uluslararas%C4%B1-ili%C5%9Fkiler-ders-notu.html
http://www.tarihsinifi.com/4574/akt%C3%B6rlerin-ili%C5%9Fki-t%C3%BCrleri-uluslararas%C4%B1-ili%C5%9Fkiler-ders-notu.html


825 

 

Məcid ƏFƏNDIYEV,  
dosent, Bakı Dövlət Universiteti 

Nazxanım FƏSADOVA, 
magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

SOSĠAL MÜNAQĠġƏLƏRĠN MAHĠYYƏTĠ VƏ YARANMA SƏBƏBLƏRĠ 

 

 Sosial münaqişələr istənilən sosial struktur üçün səciyyəvidir və bu münaqişələr cəmiyyətin 
inkişafının vacib şərtidir.  Məqalədə sosial münaqişələrin təbiəti, mövzuya dair tanınmış mütəfək-

kirlərin  baxışları, sosial münaqişələrin yaranma səbəbləri və xüsusiyyətləri əks olunmuşdur.  
Açar sözlər: Sosial münaqişələr, münaqişələr, münaqişələrin mahiyyəti, münaqişələrin yaranma 

səbəbləri. 
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THE ESSENSE AND CAUSES EMERGĠNG SOCĠAL CONFLĠCTS 

 

Social conflicts are characteristic for any social ructure and these conflicts are important condi-

tions of  society development.The article reflects the nature of  cial conflicts, the opinions of wellk-

nown thinkerson this topic, the causes emerging social conflicts and their peculiarities. 

Keywords: social conflicts, conflicts, the essense of conflicts, causes emerging conflicts 

  

Cəmiyyət üçün iki əsas mövcudluq üsulu səciyyəvidir: razılaĢma və münaqiĢə. Cəmiyyətin sosial 
münasibətlərinin və qarĢılıqlı təsirlərin balansının pozulduğu təqdirdə  qeyri-tarazlıq ilə səciyyələnən 
dinamik vəziyyət yaranır və bu iki mövcudluq üsulundan biri öncül inkiĢaf tapır. Sosial münaqiĢələr 
obyektiv olaraq istənilən sosial struktur üçün səciyyəvidir, bu münaqiĢələr ictimai inkiĢafın zəruri Ģər-

tidir. Cəmiyyətin bütün fəaliyyət və inkiĢaf prosesi münaqiĢələrdən və konsensuslardan, razılaĢma və 
qarĢıdurmadan, müharibə və sülhdən ibarətdir (4, s.386).Cəmiyyətin statik vəziyyətində bunlar 
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tarazlıq nisbətində olurlar. 
Sosial münaqiĢələr obyektiv olaraq istənilən sosial strukturda labüddür, belə ki, bu münaqiĢələr 

ictimai inkiĢafın zəruri Ģərtidir. Cəmiyyətin bütün fəaliyyət və inkiĢaf prosesi münaqiĢələrdənvə kon-

sensuslardan, razılaĢma və qarĢıdurmadan, müharibə və sülhdən ibarətdir. 
Sosial münaqiĢə qarĢılıqlı fəaliyyətdə olan tərəflərin bir-birinə zidd məqsədlərinin, mövqelərinin, 

görüĢlərinin toqquĢmasıdır. KəskinləĢən ziddiyyətlər sosial sistemin subyektləri arasında açıq və gizli 
münaqiĢələr doğurur. Bu o zaman baĢ verir ki, insanlar belə münaqiĢələri hiss edir və öz mənafeləri 
ilə bir yerə sığmadığını dərindən anlayır. 

Ziddiyyət ictimai həyatın bütün sferalarına−iqtisadi, sosial, siyasi, etnik, mənəvi və sairə nüfuz 
edir. Həmin sferaların hamısında eyni anda kəskinləĢən ziddiyyətlər böhran zonası əmələ gətirir. 
Cəmiyyətimizdə böhranın təzahürü sosial gərginliyin kəskin yüksəliĢinə xidmət edir. Müxtəlif  
baxıĢlı (həm marksist, həm də qeyri-marksist oriyentasiyalı) sosioloqlar hesab edirlər ki, münaqiĢə 
cəmiyyətin müvəqqəti halıdır və bunu rosional vasitələrlə aradan qaldırmaq olar. Sosioloqların 
əksəriyyəti iddia edirlər ki, cəmiyyətin mövcudluğu münaqiĢələrsiz mümkün deyildir. Çünki 
münaqiĢə varlığın ayrılmaz hisəsidir. O həmçinin, cəmiyyətdə baĢ verən dəyiĢikliklərin mənbəyidir. 
MünaqiĢə sayəsində sosial münasibət daha mobil, yəni sürətlə dəyiĢən xarakter kəsb edir. 
MünaqiĢələr nə qədər güclü olursa, sosial proseslərin cərəyan etməsinə və onların həyata keçirilməsi 
sürətinə bir o qədər qüvvətli təsir göstərir (2, s.447). 

MünaqiĢələrə dair biliklərin meydana gəlməsi və inkiĢafı çoxəsrlik tarixi əhatə edir. Qədim dövrə 
aid əfsanələrdə, yazılı abidələrdə, dövrünün uzaqgörən insanlarının mülahizələrində münaqiĢələrin 
baĢ verməsinə və aradan qaldırılmasına dair dərin fikirlərə rast gəlmək olur. Qədim dövrün filosofları 
hesab edirdilər ki, münaqiĢə özü-özlüyündə nə pis,  nə də yaxĢı bir Ģey deyildir. MünaqiĢə insanların 
iradəsindən asılı olmayaraq hər yerdə mövcuddur. Bütün dünya ziddiyyətlərlə doludur və insanların 
həyatı qaçılmaz Ģəkildə bu ziddiyyətlərlə sıx təmasdadır. Göründüyü kimi, lap qədimlərdən 
münaqiĢəni izah edərkən onu insan və cəmiyyət anlayıĢının mahiyyəti ilə əlaqələndirmiĢlər. Belə ki, 
hələ e.ə.VI əsrdə Qədim Çinin müdriklərindən olan Konftsiy insanlar arasında münaqiĢənin səbəbini 
onların qeyri-bərabər, fərqli olmasında görmüĢdür. 

MünaqiĢə probleminə toxunulduğu, bizə məlum olan ən qədim mənbələrdən görünür ki, bu sa-

hənin tədqiqatçıları Sokrata qədərki əksər müdiklər və Soratdan sonrakı filosoflar olmuĢdur. Burada 
biz, Anaksimandr, Heraklit, Epikür, Aristotel, Platon, Suntszı, Konfutsi, Heradot və digərlərinin 
fikirlərinə rast gəlirik. 

Sosial münaqiĢənin təbiətinə dair ilk olaraq qədim yunan filosofu Heraklit fikir söyləmiĢdir. 
Heraklitə görə, dünyada hər Ģey əbədi olaraq dövr edir, hərəkətdədir və dəyiĢir. Ġnsan münasibətləri 
də hərəkidir, dəyiĢikliyə məruz qalır. O deyirdi: ―Müharibə bütün Ģeylərin atasıdırsa, sülh onların 
anasıdır. Amma cəmiyyətdə harmoniya və sakitliyin əldə edilməsinin özü yenə də məhz ziddiy-

yətlərdən keçir.‖ 

Qədim Çində də sosial münaqiĢələrə dair dərin fəsəfi fikirlərə rast gəlmək olur. Burada əsas 
dəyərlər kimi müharibə və mübarizə deyil, sülh və razılıq qəbul edilirdi. Qədim Çin müdirkləri 
arasında Konfutsinin fikirləri əhəmiyyətli yer tutur. O, münaqiĢə probleminə daha dərindən yanaĢmıĢ, 
münaqiĢə probleminin səbəblərini insanların sosial bərabərsizliyində, fərqli olmalarında görürdü. Ġn-

sanlığın nədən ibarət olduğunu izah edərkən Konfutsi deyirdi: ‖Ġnsan özünü evdə ləyaqətli aparmalı, 
iĢə ciddi yanaĢmalı və baĢqalarına münasibətdə ədalətli olmalıdır. Bundan baĢqa özünə rəva 
bilmədiyini baĢqalarına etməməli, ailədə və cəmiyyətdə ziddiyyətlər törətməməlidir. 

Qədim Yunan filosofu Platon sosial münaqiĢədən bəhs edərək müharibəni böyük bəla 
adlandırırdı. Onun fikrincə, nə vaxtsa ―insanların bir birlərini sevdikləri  və bir-birilərinə xoĢ münasi-
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bət bəslədikləri qızıl əsr‖ mövcud olub. Lakin buna baxmayaraq, Platonun yaratdığı ―ideal dövlət‖ 
nəzəryyəsində həmiĢə yürüĢə hazır döyüĢçülərin olması da nəzərə çatdırılır. Bu isə Platonun cəmiy-

yəti münaqiĢələrdən azad təsəvvür etmədiyini göstərirdi. 
Herodot müharibəni dağıdıcı bir bəla kimi nəzərdən keçirirdi: ―Müharibələr zamanı atalar 

oğullarını, sülh zamanı isə oğullar atalarını dəfn edirlər. Buna görə də insanlar sülhü qoyub 
müharibəyə üstünlükverəcək qədər ağılsız deyillər.‖ 

Aristotel, Heradot və digər Antik dövr mütəfəkkirlərinin sosial konflikt haqqındakı fikirləri də 
yuxarıda qeyd etdiyimiz mütəfəkkirlərin fikirləri ilə səsləĢirdi. Belə ki, ümumilikdə, sosial 
münaqiĢələrin baĢ vemə səbəbləri kimi, insan təbiətini, onun müxtəlifliyini, fərqli mülkiyyətə sahib 
olmalarını, insanların xakterindəki  xeyir ilə Ģərin mübarizəsini əks etdirilir. 

Orta ərlər dövrü mütəfəkkirlərinin sosial konfliktlər haqqındakı fikirlərini tətqiq edərkən isə 
görürük ki, onlar münaqiĢələrin səbəblərini əsasən dini determinizmlə ifadə edirdilər. Həmin dövrün 
mütəfəkkirlərindən olan Erazm Rotterdamlı xristiyan dini daxilidəki  çəkiĢmələri neqativ hal kimi 
qəbul edərək deyirdi: ― Müharibə onu tanımayanlar üçün Ģirin gəlir. BaĢ vermiĢ hər bir münaqiĢənin 
öz məntiqi vardır. O, həyata keçdikdə zəncirvari reaksiya kimi ölkəni və əhalinin yeni-yeni 

təbəqələrini əhatəsinə çəkir.‖ 
Ġlkin Orta əsr mütəfəkkirlərindən fərqli olaraq, intibah dövrünün fəlsəfi və sosial–siyasi fikrinin 

nümayəndələri dini determinizmdən tam və ya qismən imtina edərək ictimai orqaizmdə baĢ verən 
münaqiĢələrin səbəblərini ―göylərdə‖ deyil, məhz ―yerlərdə‖ axtarmağa üstünlük verirdilər. 
MünaqiĢələrin baĢ verməsinin  sosial aspektlərinə diqqətin yetirilməsi daha qabarıq Ģəkidə özünü 
göstərirdi. Bu dövrdə sosial münaqiĢələrin pozitiv qiymətləndirilməsi meylləri güclənməkdə idi. Bu 
da həmin dövrün sosial-siyasi tələblərindən irəli gəlirdi. Həmin dövrdə yaĢayıb yartmıĢ görkəmli 
mütəfəkkir N. Makiavelli münaqiĢədən süni Ģəkildə qaçmağı dügün hesab etmirdi münaqiĢəni 
siyasətin vacib, daha rasional vasitəsi kimi səciyyələndirirdi. O yazırdı: ― MünaqiĢədən qaçmaq 
naminə hər hansı bir Ģərin inkiĢafına yol vermək olmaz. Bu Ģəkildə münaqiĢədən yaxa qurtarmaq 
mümkün deyildir, bu sadecə onu yubadar. Belə hal isə yalnızca zərər gətirər.‖ 

Ġngilis-materiaist filosofu Frensis Bekon, ilk dəfə olaraq, cəmiyyətdə ziddiyyətlərin baĢ verməsi 
səbəblərinin əsaslı nəzəri təhlilini aparmıĢdır. O, münaqiĢələrin sosial, siyasi və psixoloji aspektlərinə 
toxunmaqla yanaĢı, onların aradan qaldırılması probleminə də diqqət yetirmiĢdir.  Ġntibah dövrünün 
digər bir tanınmıĢ simalarında olan T.Hobbs münaqiĢələrin səbəbinin onların zorakı təbiəti ilə 
əlaqələndirirdi. 

Yeni dövrdə sosial münaqiĢələrin baĢ vermə mahiyyətini və baĢ vermə səbəblərini izah edərkən 
ümumi Ģəkildə dünyanın inkiĢaf qanunauyğunluqlarına diqqət yetirilirdi. Dünyada baĢ verən dəyiĢi-
kliklər və uyğun olaraq cəmiyyətdəki dinamiklik insanlar arasında ziddiyyətlərə səbəb olurdu. Bu dö-
vrdə sosial münqiĢənin təbiətinin iqtisadi maraqlarla uzlaĢdırılması cəhdləri sezilir və münaqiĢənin 
meydana gəlməsinin baĢlıca səbəblərindən biri kimi maddi mülkiyyət göstərilirdi.  J.J.Russo, Ġ.Kant, 
G.Hegel, T.Maltus, Ç. Darvin, K.Klauzeviç, H.Spenser, G.Zimmel və digərləri sosial münaqiĢənin 
mahiyyət və baĢ vermə səbəblərini özünəməxsus Ģəkildə  ifadə etmiĢdilər. 

Mövzuya dair yeni dövr  mütəfəkkirlərinin fikirlərini tətqiq edərkən, əsasən, Kant və Hegelin si-
masında, dini determinizmdən tam azad yanaĢmalara rast gəlirik. Lakin elə həmin dövrdə bəzi 
müəlliflər cəmiyyətdə baĢ verən proseslərdə ilahi ruhun təsirini yansıtmağa çalıĢırlar. Bu cür ziddiy-

yətli məqamlara baxmayaraq, sosial münaqiĢələrə dair yeni və maraqlı fikirlər ortaya çıxmağa davam 
edirdi. Bunun  kökündə isə, yeni yaranmıĢ ictimai-siyasi formasiyanın tələbinə uyğun yaranan mül-

kiyyət formaları dururdu. Daha dəqiq desək, bu cür mülkiyyət formaları cəmiyyət üzvləri arasında 
ziddiyyətli məqamların artmasına səbəb olurdu. 



828 

 

Sosial münaqiĢənin təbiətini aydınlaĢdırmaq məqsədi ilə onun həddinin müəyyənləĢdirilməsi 
vacibdir, zaman və məkan etibarilə münaqiĢənin xarici hüdudunun açıqlanması məqsədəuyğundur. 
MünaqiĢənin həddinin müəyyənləĢdirilməsində üç aspektin fərqləndirilməsi zəruridir: məkan, zaman 
və sistemdaxili. MunaqiĢənin məkan həddi adətən onun baĢ verdiyi ərazi ilə müəyyənləĢdirilir. 
MünaqiĢənin zamn etibarilə həddi onun baĢlanğıcını və sonunu ifadə edir. MunaqiĢənin baĢlanğıcı 
münaqiĢəli tərəflərdən digərinə qarĢı istiqamətlənən davranıĢın obyektiv aktları ilə müəyyənləĢir. 
MünaqiĢənin baĢlaması o zaman etiraf olunur ki, münaqiĢənin birinci iĢtirakçısı onun ikinci 
iĢtirakçısına ziyan vurmağa Ģüurlu və fəal təsir göstərir. Təsir etmək dedikdə, həm fiziki təsir, həm də 
xəbərdaredici informasiyanın verilməsi baĢa düĢülür, ikinci iĢtirakçı dərk edir ki, göstərilən təsir onun 
mənafeyinə qarĢı istiqamətlənir, ikinci iĢtirakçı birinci iĢtirakçıya qarĢı çevrilən fəal cavab hərəkətləri 
edir (2, s.445). 

MünaqiĢə həddinin sistemdaxili aspektinin inkiĢafı ilə bağlı qeyd etmək lazımdır ki, hər cür 
münaqiĢə müəyyən sistem daxilində baĢ verir. Bu sistemdaxili əlaqələr mürəkkəb və çoxcəhətlidir. 
Bir setemə daxil olan tərəflər arasındakı münaqiĢə dərin, geniĢ, Ģəxsi və məhdud səviyyədə təzahür 
edə bilər. 

MünaqiĢənin sistemdaxili həddinin müəyyənləĢdirilməsi onun bütün iĢtirakçıları dairəsindən 
münaqiĢəli tərəflərin dəqiq müəyyən olunması ilə bağlıdır. MünaqiĢənin bilavasitə bir-birinə qarĢı du-

ran iĢtirakçılarından baĢqa, onun üçüncü tərəfi də mövcud ola bilər. Onların hamısı sistemin element-

ləridir. Sistemdə münaqiĢənin həddi ona cəlb olunan iĢtirakçıların geniĢ dairəsindən asılıdır. 
MünaqiĢənin baĢa çatması da birmənalı deyildir. Məsələn, tərəflərin barıĢması ilə münaqiĢə sona 

çata bilər, eləcə də tərflərdən birinin münaqiĢədən çıxması və ya ölümü ilə bağlı münaqiĢə aradan 
qalxar. Nəhayət, münaqiĢənin inkiĢafının qarĢısını almaq və onun baĢa çatmasını reallaĢdırmaq bu 
prosesə üĢüncü Ģəxsin müdaxiləsi sayəsində mümkündür. 

Elmi ədəbiyyatlarda sosial münaqiĢələrin mahiyyətinə dair olduqca müxtəlif yanaĢmalar 
mövcuddur. Lakin bu cür fərqli yanaĢmalar içərsində ümumi bir fikir nəzərə çarpır. Demək olar ki, 
bütün müəlliflər münaqiĢənin ictimai həyatın fərqliliyindən irəli gəlməsi fikrini dəstəkləyirlər. 
MünaqiĢə  sosial həyatın bu və ya digər tərəflərini özündə əks etdirən meyardır və burada mərkəzi rol 
insana məxsusdur. Ġstənilən cəmiyyətin inkiĢafı özü-özlüyündə mürəkkəb bir prosesdir. Cəmiyyətdə 
bir tərəfin fəaliyyəti qarĢı tərəfin hər hansı bir fəaliyyətinə mane ola bilər. Maraqların kəsiĢməsi isə 
ondan xəbər verir ki, tərəflər oxĢar və ya eyni məqsəd uğrunda fəaliyyət göstərir. Əgər tərəflər, öz 
maraqlarının təmin edilməsi istiqamətində həyata keçirdikləri fəaliyyətlə bir-birilərinin qarĢısına 
keçirlərsə, deməli,cəmiyyətdə sərbəst Ģəkildə hamının marağının təmin edilməsi qeyri-realdır. 
Amerikan alimi Kozer münaqiĢənin təbiyətini izah edərkən deyirdi ki, münaqiĢə rəqib tərəflərin 
məhdud resurslar uğrunda mübarizəsini ifadə edən davranıĢdır. 

Sovet dönəmində tədqiqatçılar münaqiĢələrin əsasən, obyektiv, maddi-iqtisadi və sinfi təbiətini 
ön plana çəkirdilər. Ayrı-ayrı fərdlərin və sosial qrupların ictimai-siyasi fəaliyyətləri onların ictimai 
istehsal sistemində yerləri və iqtisadi maraqlarının kökləri ilə Ģərtləndirilirdi. Müasir rus kon-

fliktologiya elmində də münaqiĢələri əsas etibarilə sosial xarakterli hadisə kimi təqdim edirlər. 
MünaqiĢələrin mahiyyəti isə uyğun olaraq sosial ziddiyyətlər əsasında izah edilir. 

Müxtəlif münaqiĢə nəzəriyyələrini və baĢ vermiĢ müxtəlif tipli və səviyyəli münaqiĢələri təhlil 
edərkən, sosial münaqiĢənin mahiyyətini dəqiq müəyyən etməyə imkan verən daha bir sıra universal 
əlamətlər aĢkar olunur. Bu əlamətlərdən ən əsası ondan ibarətdir ki, münaqiĢə Ģüurlu düĢünülmüĢ 
fəaliyyətin nəticəsi kimi müĢahidə edilən hadisədir. Ġnsanı digər canlılardan fərqləndirən əlamət onun, 
qarĢıya qoyduğu məqsədə çatmaq üçün fəaliyyət proqramına malik olmasıdır. Ġnsanlarda digər 
canlılara münasibətdə anadangəlmə düĢmənçilik instikti olmur. Ġnsanların fəaliyyətlərinin 
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münaqiĢələrlə müĢayət olunması isə onların Ģüurlu Ģəkildə oxĢar məqsədlərə can atmalarından doğur. 
Bu o deməkdir ki, insan cəmiyyətində münaqiĢəli vəziyyəti tam Ģüurlu yaradılır.  Deməli, sosial 
münaqiĢə insana xas, olduqca rəngarəng davranıĢ formalarından biridir. Əgər insan onu məqsədinə 
doğru aparan yolda maneəyə rast gəlirsə, düĢünülmüĢ Ģəkildə münaqiĢəli davranıĢ numayiĢ etdirir. 
MünaqiĢə fərdin, sosial qrupun və ya geniĢ ictimaiyyətin qarĢılıqlı fəaliyyət prosesində maraqların 
toqquĢmasının dərk edilməsidir (5, s.114). 

Sosial münaqiĢə üçün səciyyəvi olan digər bir əlamət onun mümkün yayılma sahəsinin geniĢ ol-

masıdır. Artıq yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, münaqiĢə ictimai inkiĢafın ayrılmaz elementidir. O, ic-

timai həyatın bütün sferalarında baĢ verə bilir. Həm iqtisadi, sosial siyasi, həm də mədəni, ideoloji 
sahədə daim ziddiyyətli məqamlar müĢahidə olunur. Buradan belə nəticə hasil edirik ki, münaqiĢə ic-

timai orqanizin bütün məqamları üçün səciyyəvidir. MünaqiĢəsizlik illuziya utopiyadır, eyni zamanda 
mənfi bir haldır. MünaqiĢənin mövcudsuzluğu ictimai orqanizmin, cəmiyyətin hərəkətsizliyi, ink-

iĢafdan qalması kimi xarakterizə edilə bilər. Həmçinin bu, insanlar arasında kommunikasiyanın, 
qarĢılıqlı münasibətin mövcud olmamasına səbəb olar. Demeli, sosial münaqiĢələr cəmiyyətdaxili 
münasibətləri özündə etiva edən real ictimai əlaqənin bir formasıdır. MünaqiĢənin digər mara-

qdoğuran xüsusiyyəti bir qayda olaraq özünü qarĢıdurma formasında biruzə verir. Sosial münaqiĢə 
zamanı Ģəxslərin və ya ictimai qüvvələrin qarĢıdurması, ən az iki tərfin maraqlarının, baxıĢlarının, 
mövqelərinin toqquĢması müĢahidə edilir. MünaiĢənin mahiyyəti haqqında təsəvvür yaradan digər bir 
əlamət onların tənzimlənən və məhdudlaĢdırılması mümkün olan sosial hadisə olmasıdır. Bu, 
münaqiĢə səbəblərinin təbiətindən irəli gəlir. 

Sosial münaqiĢənin hər bir iĢtirakçısı öz mövqeyini arqumentləĢdirməlidir, iddialarını 
əsaslandırmalıdır və maraqlarının təmin edilməsi istiqamətində qüvvələrini mərkəzləĢdirməlidir (5,s. 
116). Bu zaman münaqiĢə tərəfləri real vəziyyəti təhlil edərək hadisələrin gediĢatını proqno-

zlaĢdırmağa çalıĢırlar. Arzu olunmaz nəticələrdən yayınmaq üçün müəyyən yol xəritəsi hazırlayırlar. 
Belə olan təqdirdə proseslərə nəzarət etmək  mümkün olur, onları tənzimləmək asanlaĢır. 

Sosial münaqiĢələr zamanı tərəflər arasında ziddiyyətlərə səbəb olan hər hansı dəyərlər mövcud 
olur, yəni səbəbsiz münaqiĢə olmur. Lakin bəzən tərəflərlərdən birinin fəaliyyəti özü də bilmədən 
digərinin fəaliyyətinə maneə olur. Bu zaman məhdud resurslara iddia səbəbindən baĢ verən 
münaqiĢələrdən də kəskin münaqiĢələr baĢ verə bilir. Deməli, sosial münaqiĢələrin səbəbləri heç də 
həmiĢə maddi dəyərlər olmur. 

MünaqiĢəli vəziyyətləri analiz edərkən onların həqiqi səbəbləri əksər hallarda müəyyənləĢdirilə 
bilmir. MəĢhur tədqiqatçı M.Doyç münaqiĢənin həqiqi səbəblərini aĢkar etmək üçün ―gizli‖ və ―aĢkar‖ 
mərhələ meyarlarından istifadə edirdi. O qeyd edirdi ki, real sosial münaqiĢə göründüyündən daha 
dərin ziddiyyətlərə əsaslanır. Ziddiyyətlərin artaraq münaqiĢəyə çevrilməsi gediĢində özünəməxsus 
vəziyyət təĢəkkül tapır. Bu vəziyyət münaqiĢədən əvvəlki situasiya adlanır. MünaqiĢədən əvvəl 
baĢlanan həmin situasiya onun inkiĢafına təkan verir. MünaqiĢədən əvvəlki siyuasiya tam möhkəm 
olmaması ilə səciyyələnir: əhəmiyyətsiz, hətta təsadüfi hadisə birbaĢa açıq münaqiĢəyə gətirib çıxaran, 
geri dönməyən prosesə səbəb ola bilər. Bu mərhələdə münaqiĢələrin qarĢısını alan müxtəlif səbəblər 
təĢəkkül tapa bilir, digər halda bir tərəfin mənafeyinin təmin olunması ikinci tərəfin mənafeyinin 

ödənilməsinə mane ola bilir. Bütün sosial münaqiĢələrin dinamikası bəzi universal mərhələlərlə (zid-

diyyətlərin gizlin yetiĢməsi, gərginlik və münaqiĢələrin həlli) səciyyələnir. 
Sosial münaqiĢə yaranmasının mühüm məqamı obyektin mövcudluğudur. Bu, münaqiĢəyə cəlb 

edilən tərəflərin təlabatının ödənilməsi ilə bağlıdır. Bunun özü münaqiĢənin səbəbi kimi çıxıĢ edə 
bilər. Mövcud situasyanı bir qayda olaraq münaqiĢəli tərəflər dərk edirlər. 

MünaqiĢədən əvvəlki mərhələdə subyektlər, ilk növbədə açıq fəaliyyət göstərirlər, öz imkanlarını 
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qiymətləndirirlər (maddi sərvətləri, hakimiyyəti, informasiyanı, əlaqələri vəs.), mübarizə aparan 
tərəflərin qüvvələrinin birləĢməsi üçün addımlar atırlar, tərəfdar axtarırlar. Bundan əlavə 
münaqiĢədən əvvəlki mərhələdə qarĢı duran tərəflər öz strategiyalarını formalaĢdırırlar. 

MünaqiĢənin baĢlanğıcı öz inkiĢaf prosesində müəyyən dəyiĢikliyə məruz qalır. Bu onunla 
əlaqədardır ki, münaqiĢənin baĢlanğıcında və sonunda təĢəkkül tapan münasibətlər əhəmiyyətli 
dərəcədə fərqlənir: subyektlərin fəallığı müxtəlif dərəcədə təzahür edir, hadisələrdə gözlənilmədən 
dönüĢ yarana bilər və s. MünaqiĢənin dərinləĢməsi və böyüməsi üçün əlavə səbəblər yaranır. 
MünaqiĢənin böyüməsi prosesi o vaxta qədər uzanır ki, qarĢıdurmanın ilk hiss olunan nəticələri 
təzahür etmir, bu nəticələr münaqiĢənin subyektləri tərəfindən mənalandırılır, təhlil edilir. 

MünaqiĢənin baĢlanğıc mərhələsi münaqiĢədən əvvəlki situasiya kimi özünəməxsus əhəmiyyətə 
malikdir. Bu mərhələdə baĢlanan münaqiĢəni aradan qaldırmaq məqsədilə ona müdaxilə etmək üçün 
bu və ya digər Ģərait yaradılır. Hər iki tərəf rəqibin müqaviməti ilə üzləĢir, onun gücünü hiss edir və 
baĢa düĢür ki, qələbəyə yaxınlaĢmaq bir o qədər də asan deyildir. 

MünaqiĢənin baĢlanğıcı onun iĢtirakçılarının daha çox tərəddüd etməsi etməsi mərhələsidir. 
Məhz bu mərhələdə açıq münaqiĢəni dayandırmağa, kompromiss qərara gəlməyə imkan verən 
fəaliyyət xətti qəbul edilə bilər. Beləliklə, münaqiĢənin mövcudluğu üçün üç Ģərt tələb olunur: obyek-

tiv surətdə təĢəkkül tapan münaqiĢəli situasiya, münaqiĢə subyektləri və münaqiĢənin baĢlanması 
üçün bəhanə. 

Sosial münaqiĢənin sonuncu mərhələsi onun həll olunması ilə baĢa çatır. Bu mərhələ 
münaqiĢənin obyekti, onun iĢtirakçılarının tərkibi, münaqiĢənin tarixi kökləri, əsas da, səbəbi haqqın-

da bilikləri və eləcə də gərginliyin səviyyəsi barədə təsəvvürləri nəzərdə tutur. MünaqiĢəli tərəflər 
arasındakı qarĢılıqlı münaqiĢəli vəziyyətin baĢa çatması münaqiĢənin həll olunması deməkdir. 
ToqquĢmanın aradan qaldırılması zəruridir, lakin bu münaqiĢənin həll olunması üçün kifayət etmir. 
Çünki müəyyən Ģəraitdə söndürülən münqiĢə yenidən alovlana bilər. MünaqiĢənin həlli münaqiĢəli 
situasiyanın dəyiĢməsi sayəsində mümkündür, daha dəqiq desək, münaqiĢənin əsas səbəbinin aradan 
qaldırılması vacibdir ki, münaqiĢə tamamilə həll olunsun. 

Sosial münaqiĢə tam və ya qismən həll edilə bilər.Tam həlli münaqiĢənin dayandırılmasını, 
münaqiĢəli situasiyanın bütün tərzinin köklü surətdə yenidən təĢkilini nəzərdə tutur (2, s. 465) 
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Qloballaşma son dövrlərdə cəmiyyətin inkişafının izah olunmasında istifadə olunan anlayışdır. 
Belə ki, qloballaşma tarixi inkişafın bir mərhələsi kimi çıxış edir. Qloballaşma təsiri ilə milli 
sərhədlər aradan qalxması ilə  özünü cəmiyyətin müxtəlif sferalara təsirinin göstərməsi, onun kom-

pleks şəkildə öyrənilməsinin vacibliyini ortaya qoyur. Qloballaşmanın öyrənilməsində Giddens, Rob-

erston, Hobermas, Holton kimi alimlərin rolu qeyd etməliyik. Qloballaşmaya müxtəlif yanaşmalar 
mövcuddur lakin, daha fundamental xarakter daşıyan skeptik, hiperqlobalist və transfomasiyaçı 
yanaşmalardır.  
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GLOBALIZATION: THE CONCEPT AND APPROACHES 
 

Globalization is a concept used to describe the development of society in recent years. So it acts 

as a phase of historical development of globalization. With the effect of globalization in different 

spheres of society itself, with the impact of the disappearance of national borders shows the im-

portance of studying the complex revealed. The role of scholars like Giddens, Roberston, Hobermas, 

Holton in the study of globalization should be emphasized. There are different approaches to globali-

zation, however, a more fundamental nature skeptical, hyperglobalists and transformation approach. 
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QloballaĢma XX əsrin 70-ci illərindən bu günə qədər dünyanın hər bir tərəfini bürüyən inqilabi 
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xarakterli dəyiĢmələrlə ifadəsini tapmaqdadır. Xüsusilə inqilabi dəyiĢmələrin təsiri ilə dünya kiçilib 
―qlobal kənd‖ halını almıĢdır. Bu mənada, coğrafi məsafələr mənasını itirməkdə olub, dünya cəmiy-

yət və mədəniyyətləri bir-biri ilə daha asan əlaqəsini yarada bilməkdədir.  
Əslində günümüzdə yaĢanan qloballaĢma fenomeni, keyfiyyətcə öncəkilərdən ayrılsa da, formaca 

yeni deyildir. Belə ki, ilk qloballaĢmanın baĢlanğıcı 1492‐ci ildə ―Yeni Dünya‖nın kəĢfinə qədər 
uzanmaqdadır. Ticari qloballaĢma deyilən bu dönəmdə Avropa (təĢəbbüskarlar) və Afrikadan (qul 
əməyi) Amerika qitəsinə ciddi miqdarda insan köçü gerçəkləĢmiĢ və oradakı lokal qaynaqların ələ 
keçirilməsi ilə müstəmləkəçilik dövrü baĢlamıĢdır. 

Ġkinci dönəm, Sənaye Ġnqilabının pik nöqtəsinə qalxması ilə yüksək rifah səviyyəsinə çatan 
Qərbə doğru müstəmləkələrdən kənd təsərrüfatı məhsulları və yeraltı və yerüstü təbii sərvətlər axımı 
ilə baĢlamıĢdır. Ġndustrial qloballaĢma da adlandırılan bu dönəmdə xüsusilə, Ġrlandiya, Norveç kimi 
Ģimali Avropanın geri qalmıĢ yoxsul ölkələrindən ABġ‐a kütləvi Ģəkildə insan köçü olmuĢdur. 

Nəhayət XX əsrin 80‐ci illərində baĢlayan və geniĢ mənada, milli dövlətlər arasındakı maneələrin 
tamamən ortadan qaldırılması ilə ölkələrin intensiv inteqrasiyasını təmin etmək mənasına gələn fi-
nansal qloballaĢma prosesi, özünü əsasən iqtisadi, siyasi, mədəni, hüquqi, sosial, hərbi, texnoloji sa-

hələrdə göstərir. Bu proses baĢda qərar almaq üzrə, bəzi təməli milli hegemonluqlar beynəlxalq və 
transmilli qurum və quruluĢlarla paylaĢılmaqdadır. QloballaĢma prosesi nəticəsində universal ictimai 
normalar lokallaĢmaqdadır.(3, s. 97) 

XX – XXI əsrin ortalarında özünü bariz Ģəkildə göstərən qloblallaĢma ilk növbədə iqtisadi sa-

hədə özünü göstərməklə iqtisadi sərhədlərin aradan götürməsi ilə milli məhsulların qlobal bazara ra-

hat çıxıĢına, eyni zamanda vahid dünya bazarının yaranmasına Ģərait yaratdı. Ümumilikdə qlobal-
laĢma  qlobal inteqrasiya, ölkələr arasında iqtisadi, siyasi və sosial sahədə əlaqələrin geniĢlənməsi, 
fərqli  mədəniyyət, inanc və gözləntilərin daha yaxĢı tanınması, ölkələr arasında əlaqələrin 
güclənməsi kimi fərqli görünən ancaq biri-biri ilə əlaqəli qavrayıĢlardan ibarətdir. Bu mənada  maddi 

və mənəvi dəyərlərin və bu dəyərlər çərçivəsində yaranan təcrübənin milli sərhədləri aĢaraq, dünya 
çərçivəsinə çıxması və yayılmasıdır. QloballaĢma qısaca olaraq, iqtisadiyyatın liberal dəyərlər 
üzərində qurulan, dövlətin sosial və iqtisadi sahədə təsirlərinin zəifləməsi və milli bazarın dünya ba-

zarına rahat çıxıĢı, vahid dünya bazarının yaranmasıdır. Əsasını iqtisadi sahədən götürən qloballaĢma 
kapitalın dünya bazarına rahat çıxıĢına və hərəkətinə, kommersiya fəaliyyətlərinin sabitləĢməsinə, 
milli Ģirkətlərin beynəlxalq Ģirkətlərə çevrilməsinə, istənilən istehsalat məhsullarının əlçatanlığına, 
dolayısıyla nəzarət olunmayan kapitalın bir çox demoqrafik problemləri bərabərində gətirməsinə 
səbəb olmuĢdur. 

QloballaĢma milli maneələri yıxdı. Bütün dünya zəncirinin əsas halqası iqtisadiyyat oldu. O, 
bütün aparıcı sahələrə nüfuz edən görünməz hadisə oldu; məhz iqtisadi cəhətdən güclü, aparıcı olan 
dövlətlərdə. Bu, hər Ģeydən əvvəl Amerika qitəsində ABġ, Kanada, Braziliya, Çili kimi, Avropada 
Almaniya, Fransa, Ġngiltərə, Ġtaliya, Belçika, Ġsveç, Hollandiya, Asiyada Yaponiya, Cənubi Koreya, 
Malayziya, Ġndoneziya, Tayland, Sinqapur, Afrikada Əlcəzair, CAR və digərləri kimi ölkələrə aiddir. 
Təbii ki, bu hədd deyil və qloballaĢma Ģəraitində ölkələrin hərəkət Ģkalası istənilən istiqamətdə dəyiĢə 
bilər. (2, s. 5) 

XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəllərində qloballaĢma haqqında anlayıĢ sözün həqiqi mənasında 
aparıcı anlayıĢa çevrilmiĢdir. QloballaĢma fenomeninin öyrənilməsi iĢinə getdikdə, isə bununla bir 
çox insanlar məĢğul olmaqdadır. Onların içərisində alimlər, ictimai və siyasi xadimlər, iĢgüzar dü-
nyanın adamlarını da görmək mümkündür. BMT-nin 2000-ci ilin sentyabrında keçirilən minilliyin 
Sammitində Nyu–Yorka gələn 189 dövlətin və hökumət baĢçılarının demək olar ki, əksəriyyəti öz 
sözünü deməyə cəhd etmiĢdir. Bu mövzu dünya dövlətlərinin ―Böyük Səkkizliyinin‖ dəfələrlə müza-
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kirə mövzusu olmuĢdur. Qeyd olunmalıdır ki, qloballaĢmaya olan marağın çox güclü olmasına bax-

mayaraq, həmin anlayıĢın özünün mahiyyəti heç də həmiĢə eyni mənada Ģərh olunmur. Bu da haqlı 
olaraq iqtisadçılar, politoloqlar, coğrafiyaçılar və filosoflar arasında güclü diskussiyaların 
yaranmasına gətirib çıxarır. Yalnız bir məsələdə hamı eyni fikirdədir ki, qloballaĢma təkcə dövlətlər 
arasında deyil, həm də ayrı-ayrı adamlar arasında qarĢılıqlı əlaqələrin, qarĢılıqlı asılılığın kəskin 
surətdə geniĢlənməsi və mürəkkəbləĢməsidir. Əslində qloballaĢma mühüm tarixi prosesdir. Bəzi al-

imlər qeyd edirlər ki, bu ideya dünyanın özü qədər qədimdir. (1, s. 46) 
QloballaĢma ən çox dünya kapitalist inkiĢafının yeni neoliberal mərhələsi kimi nəzərdən  

keçirilir. Digər tərəfdən yüksək materiya haqqında mülahizələrsiz qloballaĢma ABġ-ın mütləq ge-

osiyasi üstünlüyünü təmin edən çoxqütblü dünya qaydasından bir qütblü dünya qaydasına 
(H.Kissincer) tarixi keçid dövrünü ifadə edir. Hətta ―əks qloballaşma‖ termini də vardır ki, bu da mi-

qrasiya fenomeni ilə əlaqədardır. Bu isə Qərb əmtəəsinin, kapitalının və texnologiyasının kasıb 
cənubdan varlı ġimala miqrasiya axınına assimetrik mübadiləsi ilə Ģərtlənir. Ġqtisadi əməkdaĢlıq və 
inkiĢaf təĢkilatı qloballaĢma prosesində üç mərhələni fərqləndirir:  

l) XIX əsrin ortalarından baĢlayan beynəlmiləlləĢmə; bu eksport axınlarının inkiĢafına müvafiq 
gəlirdi;  

2) Ġkinci dünya müharibəsindən sonra xarici ölkələrdə birbaĢa qoyulan investisiyaların və onların 
yerləĢdirilməsinin artımı ilə əlaqədar olan transmilliləĢmə;  

3) XX əsrin 80-ci illərindən baĢlanan qloballaĢma; Bu hər Ģeydən öncə, istehsalın, informa-

siyanın və qlobal istehsal Ģəbəkəsinin inkiĢafında öz ifadəsini tapmıĢdır. (1, s.8) 
Dünya birliyinin qütbləĢməsi və ayrı-ayrı ölkələrin marginallaĢması güclənirdi. Qərb alimləri pe-

riferiya ölkələrinin sürətli inkiĢafı üçün açıq iqtisadiyyat rejimini və xüsusi mülkiyyət hüququnun 
müdafiəsinin özünə daxil edən təsirli iqtisadi siyasətini zəruri Ģərt hesab etmiĢlər. Lakin çox vaxt 
ağıllı iqtisadi siyasət onun imitasiyası ilə əvəz olunmuĢdur. QloballaĢma modernləĢmənin yerinə 
gəlmiĢdir. Sovet Ġttifaqı qərbə medernləĢmənin alternativ modelini nümayiĢ etdirmiĢ və məlum nəticə 
ilə liberal kapitalizmin xeyrinə ondan imtina etmiĢdir. TanınmıĢ Amerika alimi Piter Ratlend 2002–ci 

ildə yazmıĢ olduğu ―QloballaĢma və post kommunizm‖ adlı məqaləsində qloballaĢmanın aĢağıdakı 
mühüm cəhətlərini ayırmıĢdır:  

l. Ġnformasiya - kommunikasiya  texnologiyalarında  inqilab.  Yeni texnologiyalar  (peyk, 

kompüter, mobil telefon və s.) Mədəni dəyərlərin harmoniyasında stimul yaradır.  
2. Ġqtisadi inqilab - O beynəlxalq münasibətlərin liberallaĢması ilə ĢərtlənmiĢdir. (―VaĢinqton 

konsensusu‖);  
3. Liberal demokratiyanın qələbəsi - Bəzi regionlarda o radikal fundamentalizm və yaxud etnik 

millətçilik təĢkilatlarının müqaviməti ilə rastlaĢırlar. Optimizm demokratiyanın yayılması hüdud-

larının artmaqda olan dərki ilə əvəz olunmuĢdur; 
4. LokallaĢma - Millətçilik siyasəti. (QloballaĢma amerikalaĢmadırmı ?) QloballaĢma üçün yeni 

texnologiyaların yerli Ģəraitə adaptasiya prosesi xarakterikdir. Siyasi səviyyədə qloballaĢmanı 
millətçilik tendensiyalarının canlanması müĢayiət edir. PolĢa, Macarıstan, Çexiya, Sloveniya, Balkan 
ölkələri uğurlu beynəlxalq inteqrasiyanı müdafıə etməklə iqtisadi libe– rallaĢmanı milli identikliyin 
təsdiqi ilə yanaĢı həll etmiĢlər. Hər bir ölkədə millətçiliyin regionalizm və iqtisadi qlobalizmlə 
çulğaĢması formalarını axtarmaq lazım gəlir.  

5. Horizontal əlaqələr - QloballaĢma unifikasiya olunmuĢ mədəniyyətə müncər edilmir. Bəzi 
ölkələr dünya mədəniyyətinə öz töhfələrini verirlər, digərləri isə pop mədəniyyəti qəbul edirlər.  

6. RegionlaĢma - QloballaĢma ilə paralel olaraq region» laĢma da inkiĢaf edir, regional iqtisadi 

və siyasi qrupların sayı artır. Postsovet məkanında regional təĢkilatlar fövqəladə də· rəcədə zəifdir, 
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Avropa Ġttifaqına inteqrasiya perspektivi isə parçalanma mənbəyinə xidmət edir.  
7. QütbləĢmə - QloballaĢmanın nəticələrindən biri ölkələr arasında onların daxilində parçalanma 

və bərabərsizliyin yaranmasıdır. Yeni informasiya texnologiyalarına yiyələnmə əhalinin yalnız çox az 
hissəsinə mənsub olur. əksəriyyət isə passiv istehlakçı olur. KeçmiĢ sosialist düĢərgəsi Avropa ölk-

ələrinə qloballĢamada uduzmuĢ kateqoriyaya mənsubdur. (1, s. 9-10) 

QloballaĢma prosesini müəyyən edən bir neçə amili qeyd etmək olar:  
1)  Ġstehsal-texniki – istehsal həcmlərinin kəskin artması, onun həyata keçirilməsinin beynəlxalq 

formaları (TMK), mal və xidmətlərin, ehtiyatların və ideyaların daha əlveriĢli daxil edilməsilə sürətli 
yayılmasını təmin edən nəqliyyat və rabitə vasitələrinin keyfiyyətcə yeni səviyyəsi;   

2) Ġqtisadi – kapitalın görünməmiĢ təmərküzü və mərkəzləĢməsi, vahid bazar məkanının forma-

laĢmasına imkan yaradan, beynəlxalq xarakter qazanaraq milli sərhədləri keçən fəaliyyət çərçivəsinə 
malik təĢkilat formaları;          3) 
Ġnformasiya – istehsal, elmi-texniki, ticarət daxilində olduğundan pis olmayaraq operativ, vaxtında və 
səmərəli həllinə imkan yaradan iĢgüzar əlaqə vasitələrinin, iqtisadi, maliyyə informasiyaları 
məsələlərinin, ayrı-ayrı dövlətlər mübadiləsinin kəskin Ģəkildə dəyiĢməsi; 

4)  Daha az xərclərlə yeni həllərin sürətlə tətbiq edilməsi üçün, müvafiq sahələrdə aparıcı xarici 
ölkələrin qabaqcıl elmi-texniki, texnoloji və kvalifikasiya dərəcələrindən istifadənin iqtisadi faydaları 
ilə təyin edilən elmi-texnoloji; 

5) Adət və ənənələrin, sosial əlaqə və qaydaların rolunun zəifləməsində, insanların territorial, 
mənəvi və psixoloji münasibətlərdə hərəkət etmə qabiliyyətini artıran, beynəlxalq miqrasiyalara təkan 
verən milli məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasında özünü göstərən sosioloji; 

6) Dövlət sərhədlərinin möhkəmliyinin zəifləməsində, vətəndaĢların, malların və xidmətlərin, 
kapitalların hərəkət sərbəstliyinin asanlaĢmasında ifadə olunan siyasi;     

7) Dünya ictimaiyyətinin gücünün birləĢməsini, ehtiyatların konsolidasiyasını, müxtılif sahələrdə 
fəaliyyətin koordinasiyasını Ģərtləndirən ekoloji. Müasir dövrün digər qlobal problemləri arasında o, 
qloballaĢma prosesinə xüsusi təsir göstərir. Dünya təsərrüfat əlaqələrinin qloballaĢma prosesi, region-

al səviyyədə iqtisadi fəaliyyətin geniĢlənməsini və intensivləĢməsini, o cümlədən, ayrı-ayrı ölkələrin 
inzibati təhsilinin fəal miqyaslı qarĢılıqlı beynəlxalq mübadiləyə cəlb edilməsini istisna etmir. Bir 
tərəfdən, bu planetar qloballaĢmanı sürətləndirir, digər tərəfdən – qrup Ģəklində regional ayrılığının 
güclənməsinə, yeni ziddiyyətlərin yaranmasına və rəqabətin dərinləĢməsinə imkan yaradan müəyyən 
maneə kimi çıxıĢ edir. (2, s. 14-15)        Qlobal-

laĢmaya yanaĢmalar elmi ədəbiyyatda müxtəlif cür təsnif edilir. Ancaq bunlar  və Anthony 

McGrewin birgə təqiqatları nəticəsində təklif etdiyi təsnifat bunlar arasında daha fundamental xarak-

ter daĢıyır və aĢağıdakı kimidir. (4 ,s. 93) 

- Skeptiklər  
- Hiperqlobalistlər 
- Transfromasiyaçılar 

Skeptik yanaĢmanı qəbul edənlər qloballaĢmanın və qlobal əlaqələrin yeni bir anlayıĢ olmadığını 
vurğulayır. Skeptiklər qloballaĢmnın yüz illər boyu davam etdiyini, bəzi inkiĢaf göstəricilərinin 
qloballaĢmanın sadəcə dərəcəsi və əhatə etdiyi  ərazini dəyiĢdirdiyini ancaq bu anlayıĢın tək baĢına öz 
xarakteristikası olmadığını qeyd edərək mədəni, iqtisadi, siyasi, sosial və texnoloji inkiĢafı inqilabi 
bir xəttdə göstərilir. 

Hiperqlobalistlər isə bir yandan daha öncə gerçəkləĢmiĢ önəmli inkiĢafı inkar etmir, digər 
tərəfdən isə eyni dövrdə olan qloballaĢma əlamətlərinin ortaya çıxdığı tarixi qırılma nöqtərlərini təyin 
edilər. Onlara görə köhnə vaxtlar, ön-qloballaĢma dönəmidir. Hiperqlobalistlər dünya   ictimayiətinin, 

http://politybooks.com/author-book/?authid=Anthony+McGrew
http://politybooks.com/author-book/?authid=Anthony+McGrew
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ənənəvi milli dövlətlərin yerini almaqda olduğu ve yeni ictimai təĢkilatlanma Ģəklində 
qiymətləndirilməyə baĢladığı düĢüncəsindədirlər. (10, s. 5) 

Transformasiyaçılara görə qloballaĢmanın özünün tək baĢına, hələ modern cəmiyyətlərin və 
dünya nizamını təkrar Ģəkilləndirən, sosial, siyasi və iqtisadi dəyiĢiklərin sürətini təyin edən əsas 
gücdür. Bilavasitə ifrat qlobalist yanaĢma radikallaĢmıĢdır. QloballaĢmaya yönəlmiĢ bütün bu 
yanaĢmalar,  aktual olan qloballaĢma anlayıĢına təsir edən əsas ünsürlər olaraq fərqli faktları görərək 
bunlar üzərində diqqət çəkir. Bilavasitə hər yanaĢma öz qloballaĢma tərifini verir. .(5, s.368) 

QloballaĢma – fransızca ―qlobal‖ - ümumi, latınca ―qlobus‖ - kürə sözündəndir. ―QloballaĢma‖ 
termini etimoloji cəhətdən latın sözü olub ―qlobus‖ yer kürəsi sözü ilə əlaqədardır. QloballaĢma elmi 
ədəbiyyatda XX əsrin ortalarında populyarlıq qazanmağa baĢlamıĢdır. Terminin ilk istifadəsi ilə bağlı  
bir neçə fərqli iddianı irəli sürülmüĢdür. 

Ġddialardan birincisi: qloballaĢma ilk dəfə olaraq 1960-cı illərdə Kanadalı sosioloq professor 
Marshal McLuhan tərəfindən istifadə edildiyidir. Bu iddiaya görə, qloballaĢma, McLuhanın 1962-ci 

ildə çap etmiĢ olduğu ―Guttemberg Galaxy‖ adlı kitabında yeni dünya düzəni üçün ―qlobal kənd‖ 

anlayıĢını istifadə etməsi ilə, ilk dəfə elmi ədəbiyyata girmiĢdir. Ġkinci iddia isə birincisinin davamı 
olaraq, bu anlayıĢın 1980-ci illərdə Harvard, Stanford, Kolumbiya kimi seçilmiĢ ABġ idarəetmə 
universitetlərində, əsasən Kolumbiya universitetindən Zbiqnev Bjezinski dəstəkləmələri və bəzi 
iqtisadçılar tərəfindən inkiĢaf etdirildiyidir. 

Üçüncü iddia isə qloballaĢma terminini 1980-ci illərin sonu ilə 1990-cı illərin əvvəllərində ilk 
dəfə istifadəyə təqdim edərək populyarlaĢdığı deyilən görkəmli sosioloq Anthony Giddensdir. 
Giddensə görə qloballaĢma, bir ölkədə meydana gələn hadisələrin baĢqa yerlərdəki  hadisələr 
üzərində təsirə sahib olması ya da sərhədlərin kənarında meydana gələn hadisələrdən təsirlənmə 
kontektində sosial əlaqələrin dünya miqyasında cəmləĢməsidir. (7, s. 2-3) 

Sonuncu iddia isə qloballaĢma termininin 1983-cü ildə ABġ iqtisadçısı professor Teodor Levvit 
(1925-2006) tərəfindən ―Harvard Business Review‖ jurnalında çap etdirdiyi ―Bazarların 
qloballaĢması‖ məqaləsində, bazarların birləĢməsinin qiymətləndirməsi kontekstində iĢlədilmiĢ 
olmasıdır. 

QloballaĢma termini izah edərkən alimlər tərəfindən aĢağıdakı təkliflər irəli sürülmüĢdür: 
A.Giddens (2008) - Qloballaşma bizlərin gedərək artan bir tərzdə tək bir dünya içində 

yaşadığımız, belə ki fərdlərin, qrupların və xalqların bir-birinə asılı hala gəlməsi hadisəsidir. 
R.Robertson (1999) – Qloballaşma dünyanın kiçilməsi və dünyayı bir bütün olaraq 

düşünülməsidir. 
M.Guibernau (1996) – Qloballaşma yeniliklərin kilometrələrcə uzaqlardakı hadisələrlə 

şəkillənməsi,dünya miqyasındakı ictimai münasibətlərin çoxalmasıdır. 
 J.Hobermas (2008) – Qloballaşma nəqliyyat, rabitə və mübadilə münasibətlərinin milli 

sərhədlərdən çıxacaq şəkildə artması və həcminin böyüməsidir. 
R.Holton (1998)  –  QlobllaĢma bir çox qaynaq və mərkəzlərdən sərhədlərin kənarına uzun 

müddətli dffuziya prosesidir. (8, s. 89) 
QloballaĢma anlayıĢının tədqiqində müxtəlif tədqiqatçıların rolu olmuĢdur. Bunlar əsasən Antony 

Giddens, Robertson, Boddel  və b. olmuĢdur. QloballaĢma adı altında yazılan ilk kitabın, bu haqda  
ilk tədqiqata baĢlayan Aberden Universiteti sosioloqu Roland Robertson tərəfindən yazılan 
―Qlobalization: Social theory and Global Culture‖ adlı kitabı olduğu iddia edilir. Robertson, 
qloballaĢma prosesinin 16-cı əsrdən bəri hakim olduğunu müdafiə etmiĢ, qloballaĢmaya mədəni baxıĢ 
bucağı ilə yaxınlaĢmıĢdır. Robertsona görə qloballaĢmanı anlamağın ən yaxĢı yolu, dünyanın 
sərhədlərinin ortadan qalxdığı, amma millətlərin mütləq funksional Ģəkildə birləĢmədiyi  problemi 
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üzərində cəmlənməkdən keçdiyini bildirməkdədir. (7, s. 3) 
Giddens qloballaĢmanı zaman və məkan kontekstindən çıxıĢ edərək coğrafi məkanla 

əlqələndirərək tarixi proses kimi ictimasi inkiĢafın və modernləĢmənin nəticəsi kimi 
qiymətləndirmiĢdir. Giddens ictimai inkiĢafın izahında ovçuluq və heyvandarlıq cəmiyyətlərindən  
ənənəvi cəmiyyətlərə, son olaraq bu günün son dərəcə qarıĢıq cəmiyyətlərə qədər olan müxtəlifliyini 

əhatə edən anlayıĢın olmamasını qeyd edir. Ancaq o, burada ictimai inkiĢafın üç əsas faktorunu: 
mədəni faktorlar, fiziki çevrə və siyasi təĢkilatı qeyd etmiĢdir. Mədəni faktrolara dinin,  kommu-

nikasiya sistemlerinin və liderlik amillərini aid edir. Dinin burada konservativ xüsusiyyətlərindən 
çıxıĢ edərək, ənənəvi dəyər və normalara bağlılıq inkiĢafın qarĢısı almıĢdır. Kommunikasiya sistemi-

nin inkiĢafını yazının icadı ilə tarix anlayıĢının yaranmasına gətirib çıxarmıĢdır. Liderlik isə müxtəlif 
tarixi dövrlərdə nüfuzlu Ģəxslərin inkiĢafın əsas hərəkətverici qüvvəsi kimi qiymətləndilir.Fiziki çevrə 
insanın bir yerə toplanmasında, mərkəzləĢməsində qismən də olsa  təsirə malikdir. Fiziki çevrəyə isə 
ərazi, təbii mühit və hava Ģəraiti kimi amillər daxil edilir. Siyasi təĢkilat isə güclü Ģəkildə ictimai ink-

iĢafın təsir edicisidir. Giddens qloballaĢmaya əsas etibari ilə kapitalizm, milli dövlət, hərbi nizam və 
beynəlxalq əmək bölgüsü konteksindən yanaĢmıĢdır. 

R.Robertson qloballaĢmaya münasibətində fərqlilik isə onun anlayıĢa tarixi yanaĢma sər-
giləməsidir. O, qloballaĢmanı fərd, milli dövlətlər, bəĢəriyyət və dünya sistemi kimi ayrı  amma bir-
birilə əlaqəli dörd ünsürdən yola çıxaraq dünyanın get-gedə bir bütöv halını aldığıdır. Robertsona 
görə qloballaĢma ilə birlikdə dünya tək bir məkana kiçilmiĢdir. Lakin bu tək bir məkana kiçilmə bir-
mənalı məna daĢımır. Tək məkanda fərqliliklərin mənliklərini qoruyaraq bir arada ola bilməsi qlobal-

laĢan dünyada yaĢayan  Ģüur yüksəliĢi ilə mümkün olacaqdır. R. Robertson qloballaĢmanı 5 
mərhələdə yaranma, baĢlanğıc, inkiĢaf , hakimiyyət uğrunda mübarizə, qeyri-müəyyənlik kimi 
mərhələlərdən ibarət olduğunu qeyd edir. (9, s. 23) 
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XÜSUSĠ MARAQ QRUPLARI TƏRƏFĠNDƏN HƏYATA  
KEÇĠRĠLƏN LOBBĠ FƏALĠYYƏTĠ 

 

   Bu məqalədə qısaca olaraq,  lobbi anlayışının necə yarandığından, müxtəlif mənbələrdə bu 
terminə fərqli yanaşmalardan, xüsusi maraq qruplarından  bəhs edilir. 
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LOBBYING ACTIVITIES BY SPECIAL INTEREST GROUPS 

 

   The article is devoted to the term Lobbying, any attempt by individuals or private interest 

groups to influence the decisions of governments. The author briefly describes the policy of lobbists.  

Key words: lobbying, special interest groups, lobbyists 

  

Every society has interests. Even the most ancient or primitive societies had key interests such as 

religion, agriculture, warriors, artisans, businesses or trades, and government. Private interests seek-

ing to influence government decisions, legislation or the award of contracts is part of the policy-

making process in modern democracies. Lobbying can improve government decisions by providing 

valuable insights and data. Lobbying or interest representation is the act of attempting to influence the 

actions, policies, or decisions of officials in their daily life, most often legislators or members of regu-

latory agencies.  Lobbying is done by many types of people, associations and organized groups, in-

cluding, individuals in the private sector, corporations, fellow legislators or government officials or 

interest groups 

 In a report, the Oxford English Dictionary  lexicographer has shown that , "lobbying" finds its 

roots in the gathering of Members of Parliament and peers in the hallways ("lobbies") of the UK 

Houses of  Parliament before and after parliamentary debates where members of the public can meet 

their representatives. Dictionary definitions: 1. 'Lobbying' is a form of advocacy with the intention of 

influencing decisions made by the government by individuals or more usually by lobby groups; it in-

cludes all attempts to influence legislators and officials, whether by other legislators, constituents, or 



838 

 

organized groups. 2. A 'lobbyist' is a person who tries to influence legislation on behalf of a special 

interest or a member of a lobby. 

 To understand the nature of lobbying, scholars have developed three major theories: They 

view lobbying as an exchange, an information transmission, or a legislative subsidy. The second 

model sees information transmission as the heart of the lobbyist-legislator relationship. Interest 

groups who have private information on the state of nature strategically transmit their information to 

persuade legislators. The last model sees lobbying as a legislative subsidy. The objective under this 

strategy is neither to exchange nor to persuade, but to assist natural allies in achieving their objec-

tives.  

 Despite these stark differences of opinion about why interest groups lobby, the three theories 

share a key assumption: Lobbying activities are expected to occur before the congressional voting 

stage. The exchange theory of lobbying assumes that the purpose of lobbying is vote buying. Special 

interests are assumed to lobby before major voting events - either committee votes or House (Senate) 

floor votes. The informational theory of lobbying supposes that transmission of information occurs 

before politicians cast their votes. Finally, the legislative subsidy theory views the role of lobbying as 

helping legislators draft a bill. Therefore, scholars subscribing to that theory assume lobbying to be 

underway before the floor vote takes place, occurring most often at the committee stage. 

 Of all the nations in the world, interest groups and lobbyists are more important to the out-

comes of social issues in the United States and especially in the contemporary political era. If one just 

follows the course of U.S. politics by reading the political articles in the New York Times or the 

Washington Post, one would quickly notice that almost every social issue is understood by an exami-

nation of the powerful interest groups involved in the political battles. The essence of the process of 

U.S. politics is interest groups and lobbying. 

 Lobbying, which has gained special attention in the United States, takes many forms. Group 

representatives may appear before legislative committees. Public officials may be ―buttonholed‖ in 
legislative offices, hotels, or private homes. Letters may be written or telephone calls made to public 

officials, and campaigns may be organized for that purpose. Organizations may provide favoured 

candidates with money and services. Massive public-relations campaigns employing all the tech-

niques of modern communication may be launched to influence public opinion. Extensive research 

into complex legislative proposals may be supplied to legislative committees by advocates of various 

and often conflicting interests. Substantial election campaign contributions or other assistance may be 

supplied to favoured legislators or executives. The persons who lobby in those ways may be full-time 

officials of a powerful trade or agricultural association or labour union, individual professional lobby-

ists with many clients who pay for their services, or ordinary citizens who take the time to state their 

hopes or grievances. Cities and states, consumer and environmental protection and other ―public in-

terest‖ groups, and various branches of the federal government also maintain staff lobbyists in the 
United States. 

 A clear definition of lobbyist and lobbying In the United States, the Lobbying Disclosure Act 

of 1995 provides the following definition of ―lobbyist‖: 
 Makes more than one lobbying contact with a covered official;  
 Receives financial or other compensation for services that include more than one lob-

bying contact;  
 Spends at least 20% of work time per client or employer on lobbying activities. ―Lob-

bying activities‖ are defined as ―lobbying contacts and efforts in support of such contacts, in-
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cluding preparation and planning activities, research and other background work that is in-
tended, at the time it is performed, for use in contacts, and coordination with the lobbying ac-
tivities of others.‖ 

 The Lobbying Disclosure Act (LDA), which was reformed in 2007, requires that interest 

groups filing their lobbying reports give specific information about their lobbying activities. A lobby-

ing report includes information on the client who paid for the lobbying services, the registrant who 

provided the lobbying services, expenditures, and the period of the lobbying activity. A quarterly lob-

bying report should specify the issue areas lobbied for, and if specific legislation was lobbied for, a 

list of those bills under each issue. 

 What is the relationship between lobbying and corruption? In a general sense, both are ways 

of obtaining help from the public sector in exchange for some favor. Indeed one could argue that lob-

bying is just a special form of corruption focused on legislative bodies or some other rule-making 

agency. There are, however, several important differences. One first difference is that lobbying does 

not always take the form of bribes or even of campaign contributions. In many cases, lobbyists have 

expertise that politicians don‘t have and can influence politicians by strategically sharing this exper-

tise with them . In other cases, lobbyists can influence politicians by providing endorsements or by 

threatening to provide voters with damaging information about them or their policies. The fact that 

lobbying is mainly aimed at policy-making institutions rather than the bureaucracy brings up a second 

difference since legislatures both set the policies that lobbyists care about and the rules that make it 

either easier or more difficult to bribe. Thus, lobbying can be both an activity that makes bribing ir-

relevant if it succeeds in influencing policy and an activity that makes bribing easier if it succeeds in 

undermining law enforcement. In other words, lobbying can be a substitute for, or a complement to, 

corruption. 

 Who are these lobbyists? Many of them are lawyer-lobbyists. In the latter half of the last cen-

tury, Washington law firms discovered a new revenue stream can be generated by adding a lobbying 

corps to the basic law firm. Lawyers have many of the skills that make for effective lobbyists. They 

are trained to understand the law and how it is made, interpreted, and implemented. They are also 

trained to be effective negotiators— and negotiation is a crucial activity for lobbyists trying to per-

suade others to support the political objectives of their clients. Many lobbyists are former bureaucrats 

who have served for a number of years in the governmental bureaucracy—often as staff members for 

the Congress and its specialized committees or as staff members for the various departments or agen-

cies of government. Holding such jobs gives these lobbyists both subject expertise and lots of person-

al contacts with government decision makers. Former members of Congress are also valued as future 

lobbyists given their experience in various issue areas, political knowledge, and contacts in govern-

ment. Finally, some lobbyists emerge from within the ranks of interest groups‘ employees and work 
their way up the ranks to jobs in political affairs, governmental relations, or as executive directors—
top lobbyists for many interest groups in Washington 

 What do lobbyists do? Primarily, lobbyists provide information to governmental decision 

makers. They act as representatives of the various interests to the representatives in government. The 

types of information they provide vary depending on the background of the lobbyist, the policy situa-

tion, the political environment, and the governmental decision maker they are lobbying. Some lobby-

ists are the nation‘s foremost experts in a particular and very specialized field, such as the extraction 
of oil from shale .Others can advise on the nature of public opinion regarding a particular bill, and 

still others can help plan strategy for getting a bill passed in Congress or a regulation approved in the 

federal bureaucracy. Since lobbyists represent so many different groups involved in a particular poli-
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cy debate, a huge amount of useful information is available to the decision makers. Some lobbyists 

act as watchdogs for their interests—monitoring the key sites of government and reporting back to 

their interests if anything is happening in a department, agency, or house of Congress that may impact 

upon the interest. Others are pure advocates or contact lobbyists—often assigned to the White House, 

the Congress, or a particular department of the bureaucracy and having a variety of contacts in these 

sites they can use to try to effect a particular outcome. Some lobbyists are specialists in putting to-

gether coalitions for a particular bill and thus maximizing the power behind their cause by dividing 

up the work needed to achieve victory. 

 In decades past, lobbying was exclusively a face-to-face communications activity. Now, how-

ever, much of the communications is increasingly electronic, with e-mail messages replacing the old 

standard of sending a letter or a telegram to your congressperson. In the 1960s and 1970s, such com-

munications were usually by fax or telephone; now, the Internet is used to alert the group‘s member-

ship to ask them to help lobby the decision makers. This type of lobbying, the activation of members 

to get out the message, is called grassroots lobbying. There are several types of grassroots lobbying: 

―shotgun grassroots,‖ where the activation of many members of an organization or coalition is the 
goal and thus, maybe millions of members may communicate their support; and ―rifling grassroots,‖ 
where the activation of some elite members of the organization produces a more personal and more 

effective type of communications. Another electronic form of contemporary lobbying is found in the 

various outlets of mass media. While billboards and lawn and telephone signs used to be an effective 

form of issue communication in the 1950s and 1960s, now television, especially cable television, of-

fers interest groups the ability to target very specific groups of people. An interest group can run tele-

vision ads in just the congressional districts represented by all the wavering members of a specific 

congressional committee considering a bill of great import to the group. 
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BEYNƏLXALQ MÜNAQĠġƏLƏRĠN TƏNZĠMLƏNMƏSĠ 

 

 Beynəlxalq münaqişələrin dinc vasitələrlə tənzimlənməsi müasir beynəlxalq hüququn əsas 
prinsiplərindən biridir. Məqalədə beynəlxalq münaqişələrin  tənzimlənməsi yolları, üsul və vasitələri, 
beynəlxalq münaqişələrin tənzimlənməsinin əhəmiyyəti, beynəlxalq münaişələrin tənzimlənməsində 
beynəlxalq təşkilatların və arbitrajın rolu haqda məsələlərə toxunulmuşdur.  
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THE REGULATĠON OF ĠNTERNATĠONAL CONFLĠCTS 

 

 The regulation of international conflicts in peaceful way is one of the principles of modern in-

ternational law. The article has touched the ways, methods and means of regulation of international 

conflicts, the importance of regulation of international conflicts, the role of international organiza-

tions and arbitrage in regulation of international conflicts. 

Keywords: international conflicts, conflicts' regulation, international arbitrage 

 

Beynəlxalq münaqiĢələrin tənzimlənməsi dedikdə, beynəlxalq sferada baĢ verən ziddiyyətlərin 
üçüncü tərəfin iĢtirakı ilə aradan qaldırılması baĢa düĢülür. MünaqiĢənin tənzimlənməsi zamanı 
tərəflərdən birinin və ya vasitəçinin maraqlarına cavab verən qərarın qəbul edilməsi ehtimalı böyük 
olur. Bu da postkonflikt münasibətlərinin dayanıqsızlığına səbəb olur. (6, s 354). MünaqiĢənin 
tənzimlənməsi onun yalnız müəyyən əlamətlərinin aradan qaldırılmasına xidmət edə bilər. Tənzim-

lənmə həm də müəyyən  kompromiss qərarların qəbul edilməsini Ģərtləndirir. MünaqiĢənin tənzim-

lənməsi tərəflərə tam deyil, müəyyən səviyyədə maraqlarını təmin etməyə  və ilkin məqsədlər 
çatmağa imkan verir. 

Beynəlxalq  münaqiĢələrin hansı yolla baĢa çatması konkret münaqiĢənin xarakterində asılı olur. 
MünaqiĢələr müxtəlif sosial-siyasi qrupların ziddiyyətli maraqlarından, rəqabətindən və müba-

rizəsindən irəli gəldiyi üçün hər bir münaqiĢənin həllinə yanaĢma metodları da fərqli xarakterə malik 
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olur. MünaqiĢənin baĢa çatma forması onun öz inkiĢafının hansı mərhələdə olması ilə birbaĢa bağlı 
olur. Görkəmli tədqiqatçı K.Mitçelin fikrincə, münaqiĢənin həll edilməklə baĢa çatması adətən,onun 
inkiĢafının latent mərhələsində mümkün olur. Bu, onunla izah olunur ki, latent mərhələdə 
münaqiĢənin əsasında duran ziddiyyətlər nisbətən yumĢaq xarakterli olur. Bu zaman subyektlərin 
münaqiĢəli davranıĢlarının bütün elementlərinə təsir etmək imkanları böyük olur.MünaqiĢənin baĢa 
çatmasının tənzimlənmə forması isə tərəflərin açıq qarĢıdurma vəziyyətində əhəmiyyətli olur. Bu 
məqamda, K. Mitçelin yanaĢmasına əsasən deyə bilərik ki, münaqiĢənin dəf olunması da onun ink-

iĢafının latent mərhələsində mümkün ola bilər. 
Beynəlxalq münaqiĢələrin tənzimlənməsi prosesində münaqiĢə iĢtirakçılarının və ya münaqiĢənin 

tənzimlənməsinə cəlb olunmuĢ üçüncü tərəfin fəaliyyətində bir əsas cəhət nəzərə çarpır. Bu cəhət on-

dan ibarətdir ki, iĢtirakçılardan hər biri münaqiĢəni idarə etməyə, yəni hadisələrin inkiĢafını öz 
nəzarəti altına almağa çalıĢırlar. Beynəlxalq münaqiĢələrə nəzarət dedikdə, üç mərhələli fəaliyyət 
proqramı nəzərdə tutulur: 

1. MünaqiĢə arenasının əsas elementlərinin və tərəflərin qarĢılıqlı fəaliyyət istiqamətlərinin 
müəyyən edilməsi; 

2. MünaqiĢə vəziyyətində olan tərəflər arasındakı ziddiyyətləri kəskinləĢdirən amillərin üzə çıx-

arılması; 
3. MünaqiĢənin bir mərhələdən digər mərhələyə keçməsi barədə xəbərdarlıq etmək. Bu, 

münaqiĢənin elə bir mərhələsi ola bilər ki, burada artıq silahlı toqquĢmalar baĢ verə və siyasi gərgin-

lik daha da kəskinləĢə bilər (6, s. 378) 
Beynəlxalq münaqiĢələr problemi beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsinin aktual prob- lem-

lərindən birdir, çünki bu tip münaqiĢələr dünya üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.  Beynəlxalq 
münaqiĢənin tənzimlənməsi onun mahiyyətinin dərk olunmasına əsaslanmalıdır. Buna görə də 
beynəlxalq münaqiĢələrin öyrənilməsinə xüsusi fikir verilir. Beynəlxalq münaqiĢələrin öyrənilməsi 
ilə əlaqədar üç əsas yanaĢma mövcuddur: 

1. Strateji tədqiqatlar; 
2. MünaqiĢənin təhlili; 
3. Sülhün tədqiq olunması (4, s.171). 
Str teji tədqiq tl r mövqeyindən beynəlx lq mün qiĢələrin təhlili pr ktik məsələlərin həllinə 

yönəlmiĢdir. Str teji tədqiq tl rın metodoloji əs sını siy si re lizm təĢkil edir. Bun  görə də bu təd- 

qiqatl r beynəlx lq münaqiĢələrin həll edilməsində güc milinə xü- susi önəm verir. Strateji 
tədqiq tl rd  dövlətin milli m r ql rının və təhlükəsizliyinin təmin olunm sının yoll rı r Ģdırılır. 
Bund n b Ģq , str teji tədqiq tl rd  müh ribənin təhlil olunm sın  xüsusi fikir verilir; 

MünaqiĢəyə təhlili yanaĢma beynəlxalq münaqiĢələrin bir sıra mühüm nəzəri məsələlərinin təhlil 
olunmasına yönəlmiĢdir. Məsələn, yaranması və inkiĢafının səbəbləri, növləri, subyektləri və s.  
Strateji tədqiqatlarda bu cür məsələlər təhlil olunmur; 

Sülhün tədqiq olunmasına yanaĢma əsasən beynəlxalq münaqiĢələrin tənzimlənməsinin yol-

larının müəyyən edilməsinə yönəlmiĢdir. Bu yanaĢmanın tərəfdarları hesab edirlər ki, beynəlxalq sis-

temdə münaqiĢələrin indiki vəziyyəti yavaĢ-yavaĢ irimiqyaslı müharibəyə apara bilər. Bu təhlükəli 
meylin qarĢısını almaq üçün tərəflər davranıĢlarını, bir-birinə münasibətlərini dəyiĢməlidirlər və 
bütün mübahisəli məsələlər danıĢıqlar yolu ilə həll edilməlidir (4, s. 172). 

Ölkədaxili mün qiĢələrdən fərqli ol r q beynəlxalq mün qiĢələrin q nun vasitəsilə tənzim-

lənməsi obyektiv səbəblərə görə çətindir, çünki bu mün qiĢələrin xüsusiyyətləri bir çox hallarda 
beynəlxalq hüquqda nəzərdə tutulmur. Bununla əlaqədar beynəlxalq münasibətlər sahəsində 
münaqiĢələrin tənzimlənməsi siyasi metodlarla həyata keçirilir. Fransız sosioloqu Merleyə görə, 
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s yasi metodlar çərçivəsində münaqiĢələrin qarĢısının alınmasının və tənzimlənməsinin ənənəvi və 
institusional metodları vardır. Ənənəvi metodlar  danıĢıqlar; razılığa gəlməkdə qarĢı tərəflərə üçüncü 
tərəfin köməyi; vasitəçilik. 

Ġkinci dünya müharibəsindən bəri beynəlxalq münaqiĢələrin tənzimlənməsinin barıĢıq metodu da 
məlumdur. Bu metoda əsasən, qarĢı tərəflər arasında mübahisəli məsələni üçüncü tərəfin sədrliyi 
altında yaradılan komissiya araĢdırır. Üçüncü tərəfin münaqiĢəyə müdaxilə etməsinə, komissiyanın 
yaradılmasına razılığı qarĢı tərəflərin özləri verməlidir. BaĢqa sözlə desək, ənənəvi metodların tətbiq 
edilməsi qarĢı tərəflərin razılığından asılıdır. Bu, həmin metodların tətbiq edilməsini bir qədər 
məhdudlaĢdırır. 

Dövlətlərarası təĢkilatların təsis edilməsi və fəaliyyət göstərməsi beynəlxalq münaqiĢələrin 
tənzimlənməsi məsələsində iki istiqamətdə irəliləyiĢə imkan yaratdı: 

1. Dövlətlərarası təĢkilatlar gücün tətbiq edilməsinədək tənzimlənmənin yalnız dinc va-

sitələrindən istifadə etməlidirlər. BMT  Nizamnaməsinə əsasən, qarĢı tərəflər əvvəlcə ənənəvi 
prosedurların birindən istifadə etməlidirlər. Yalnız bunun faydası olmadıqda onlar BMT-nin 

Təhlükəsizlik ġurasına müraciət edə bilərlər. Təhlükəsizlik ġurası, öz növbəsində, münaqiĢənin 
tənzimlənməsi üçün istənilən vasitəni tövsiyə edə bilər; 

2. Ġnstitusional mexanizmlərdən istifadə edilməsi bu mexanizmlərə kollektiv xarakter verdi. 
Bunun nəticəsində qarĢı tərəflərn münaqiĢəsini hansısa bir üçüncü dövlət deyil, dövlətlərarası təĢkilat 
həll etməyə çalıĢır. Dövlətlərarası təĢkilat ya münaqiĢə zonasına Təhqiqat Komis- siyasını göndərir, 
ya vasitəçi təyin edir, ya da ki, barıĢıq missiyasını öz üzərinə götürür. 

Müasir dövrdə beynəlxalq münaqiĢələrin məzmununun, səbəblərinin, iĢtirakçılarının dəyiĢməsi 
ilə yanaĢı onun tənzimlənmə mexanizmləri də dəyiĢmiĢdir. Daha konkret desək, bu mexanizmlərin 
strukturu bir qədər mürəkkəbləĢmiĢdir. Məsələn, müasir dövrdə milli dövlətin rolunun azalması ilə 
əlaqədar beynəlxalq münaqiĢələrin tənzimlənməsində diplomatik vasitələrin səmərəliliyinin azalması 
müĢahidə olunur. Müasir dövrdə baĢ verən münaqiĢələrin səbəblərinin və onların həll edilməsi 
metodlarının sırasında iqtisadi mexanizmlərin və maliyyə vasitələrinin rolu artır. 

Beynəlxalq münaqiĢələrin tənzimlənməsində, həmçinin,  humanitar əməliyyatların rolu artır. 
Bəzən inkiĢaf etmiĢ ölkələr bu və ya digər geridə qalmıĢ ölkənin daxili iĢlərinə müdaxilə etmək üçün 
bəhanə kimi həmin ölkədə humanitar vəziyyətin pis olmasını, yəni orada insanların hüquq və aza-

dlıqlarının pozulmasını göstərirlər. 
Beynəlxalq münaqiĢələrin tənzimlənmə mexanizmlərinin baĢqa biri informasiya elementi adlanır. 

Beynəlxalq münaqiĢələrin tənzimlənməsində informasiyanın rolu getdikcə artır. Ketləvi Ġnformasiya 
Vasitələri ictimai rəyin formalaĢmasında mühüm rol oynayaraq ictimaiyyəti münaqiĢəyə qarĢı ―si-
lahlandırır‖. Lakin KĠV münaqiĢələrin tənzimlənməsi ilə bərabər onların baĢlanmasına, yaxud 
gərginləĢməsinə də səbəb ola bilər. 

Beynəlxalq münaqiĢələrin tənzimlənməsində hüquqi elementin rolu ilk növbədə beynəlxalq 
hüquq normalarını BMT, ATƏT kimi təĢkilatlar vasitəsilə yeridərək dövlətləri təcavüzkar siyasətdən 
yayındırmağa vadar etməkdir. 

Beynəlxalq münaqiĢələrin tənzimlənmə mexanizmlərinin sırasında hərbi element özünəməxsus 
yer tutur. Onun vasitəsilə beynəlxalq münaqiĢələrin qarĢısı alınır, münaqiĢələr tənzimlənir və onlara 
dövlətlərarası təĢkilatlar tərəfindən nəzarət olunur. Bununla əlaqədar strateji tədqiqatlarla məĢğul olan 
mütəxəssislər hərbi məsələlərin dörd növünü göstərirlər: 

1. Hərbi əməliyyatlarda iĢtirak. Söhbət silahlanma üzərində nəzarətə dair əldə olunan razılaĢma-

ların yerinə yetirilməsindən, sülhməramlı əməliyyatların həyata keçirilməsindən gedir. 
2. Yerli mülki hökumətin fəaliyyətinə dəstək. Burada isə əsas məsələ sülhün saxlanılması 
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zonasında əmin- amanlığın, sərhədlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması, həmçinin narkobiznes və 
terrorçuluğa qarĢı mübarizədir. 

3. Təbii fəlakətlər zamanı əhaliyə humanitar yardımın göstə- rilməsi, beynəlxalq QHT-lərin 
fəaliyyətinə dəstəyin verilməsi və qaçqınlara hərtərəfli yardımın edilməsi. 

4. Mülki əhalini təhlükəli zonalardan çıxarmaq, girov saxlanılan insanları terrorçuların əlindən 
xilas etmək. 

Beləliklə, münaqiĢə bir sosial hadisə kimi cəmiyyətin inkiĢafının müəyyən bir mərhələsində 
yaranır. Onun yaranması obyektiv və subyektiv səbəblərlə bağlıdır. Bəzi münaqiĢələr, xüsusilə kon-

struktiv münaqiĢələr cəmiyyətin inkiĢafina müsbət təsir göstərir. Belə münaqiĢələrə milli azadlıq 
hərəkatlarını, inkiĢafda olan ölkələrin transmilli Ģirkətlərə qarĢı mübarizəsini aid etmək olar. Lakin 
münaqiĢə, o cümlədən beynəlxalq münaqiĢə ümumilikdə götürüldükdə mənfi bir hadisədir. Onun ən 
ekstremal forması isə müharibədir. 

Beynəlxalq münaqiĢələrin dinc vasitələrlə tənzimlənməsi müasir beynəlxalq hüququn əsas prin-

siplərindən biridir. Əvvəllər beynəlxalq hüquq müharibəni də münaqiĢələrin tənzimlənmə vasitəsi 
kimi qəbul etdiyi halda, müasir beynəlxalq hüququn prinsiplərinə əsasən, baĢ vermiĢ münaqiĢələr 
yalnız danıĢıqlar vasitəsilə həll edilməlidir. BMT qətnaməsinə əsasən, BMT-nin üzvü olan bütün dö-
vlətlər beynəlxalq sülhü, təhlükəsizliyi, ədaləti qorumaq naminə münaqiĢələri sülh yolu, danıĢıqlar 
vaitəsilə həll etməlidirlər  (6, s.370). 1970-ci ildə qəbul edilmiĢ  beynəlxalq hüquq normalarına 
əsasən, hər bir dövlət siyasi münaqiĢələrin həlli zamanı zorakı metodlardan və dövlətlərarası ziddiy-

yətləri kəskinləĢdirəbiləcək bütün fəaliyyət növlərindən qəti Ģəkildə imtina etməlidir. Heç bir dövlət 
beynalxalq münaqiĢələri həll edilməmiĢ Ģəkilə saxlamaq hüququna malik deyildir. 

BMT qətnaməsinin 33-cü bəndində qeyd olunur ki, münaqiĢə  iĢtirakçısına çevrilmiĢ hər hansı 
bir dövlət müstəqil Ģəkildə münaqiĢələri tənzimləməyin müxtəlif dinc vasitələrindən birini və ya bir 
neçəsini seçə bilər. Bu kimi dinc vasitələrə ―danıĢıqlar‖, ―vasitəçilik‖, ―barıĢıq‖, ―arbitraj‖, ―regional 
və beynəlxalq təĢkilatlara müraciət etmə‖ və sairəni nümunə göstərə bilərik (11). Bəzən BMT Tġ 
münaqiĢələri həll etmək üçün hansı vasitələrin seçilməsi haqqında məsləhətlər verə bilər. 

Beynəlxalq münaqiĢələrin tənzimlənməsinin bir sıra vacib prinsiplərini və mərhələlərini qeyd 
etmək olar. Belə ki, beynəlxalq münaqiĢələrin tənzimlənməsi zamanı gözlənilməsi vacib olan ən 
mühüm prinsip tənzimlənmə prosesində ―sıçrayıĢlara yolverməmək‖dir. Kəskin  silahlı qarĢıdurma 
vəziyyətində olan münaqiĢə iĢtirakçılaının münaqiĢənin tənzimlənməsi istiqamətində birdən-birə bir-
gə fəaliyyət yolu tutması mümkün deyildir. Belə addımlar dinc vasitələrin səmərəsini Ģübhə altına 
alır. Çünki hərĢeydən öncə münaqiĢə subyektləri birgə fəaliyyətə hazır olmalıdırlar. Əks təqdirdə 
danıĢıqlar beynəlxalq siyasi  münaqiĢələrin dinc tənzimlənməsi vasitəsi kimi dəyərini itirər. Buradan 
belə nəticə çıxarmaq olar ki, beynəlxalq münaiĢələri tənzimləyən zaman ―təcridçilik‖ prinsipi 
gözlənilməlidir. Təcridçilik münaqiĢə subyektlərinə öz mövqelərini dəqiqləĢdirməyə və bir neçə həll 
vasitəsini nəzərdən  keçirməyə imkan verir. Beynəlxalq münaqiĢənin tədricən tənzimlənməsi 
tərəflərin qarĢılıqlı etibarının yaranmasına səbəb olur. 

Beynəlxalq sferada baĢ verən silahlı münaqiĢələr zamanı hər Ģeydən əvvəl, silahlı qarĢıdurma-

ların və döyüĢlərin dayandırılması lazım gəlir. Tənzimlənmə istiqamətində atılacaq növbəti 
addımların səmərəsi əsasən bu məsələdən asılı olur. Çox da uzaq olmayan keçmiĢə nəzər salsaq 
görərik ki, Ermanistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsində  ümumilli liderimiz Heydər Əli-
yev hər Ģeydən öncə atəĢkəs sənədi imzalamaqla tənzimləmə proseslərinə baĢlamıĢdı. 

Müasir dövrümüzdə dövlətlərarası münaqiĢələrin təzimlənməsi istiqamətində BMT-nin və digər 
beynəlxalq, regional təĢkilatların rolu xeyli artmıĢdır. BMT üzvü olan dövlətlər baĢ vermiĢ beynəlx-

alq siyasi münaqiĢələrin ədalət və beynəlxalq hüquq prinsipllərinə uyğun tənzimlənməsi haqqında öh-



845 

 

təlik götürmüĢlər.  BMT-nin yaranmasından sonra aktuallaĢan beynəlxalq arbitraj vasitəsi ilə 
münaqiĢələrin təzimlənməsi mexanizmi hazırda geniĢ tətbiq olunmaqdadır. Bu baxımdan, beynəlxalq 
siyasi münaqiĢənin dinc tənzimlənməsi vasitələrindən biri kimi beynəlxalq arbitraj institutunun 
dərindən tətqiq edilməsi əhəmiyyətlidir. Siyasi münaqiĢənin dinc tənzimlənməsi istiqamətində 
beynəlxalq arbitraj üçün səciyyəvi olan mühüm xüsusiyyətləri qeyd edək;  beynəlxalq arbitraj hər 
hansı bir konkret münaqiĢənin tənzimlənməsi üĢün təĢkil edilir və onun tərkibinin müəyyən edilməsi 
yalnız münaqiĢə iĢtirakçılarndan asılı olur;  arbitraj məhkəməsi yalnız müqavilə əsasında, münaqiĢə 
edən tərəflərin könüllü Ģəkildə ona həvalə etdikləri problemlərin həlli ilə məĢğul olur; münaqiĢə 
iĢtirakçıları arbitraj məhkəməsində mübahisəli məsəələyə baxılma prosesini tam nəzarətdə saxlamaq 
imkanına malik olurlar və çıxarılan qərarlar bütün tərəflər üçün mütləq qüvvəyə malik olur; arbitraj 
məhkəməsi bütün növdən olan beynəlxalq münaqiĢələrin tənzimlənməsi üçün yaradılır və s. 

Beynəlxalq arbitrajı səciyyələndirən bu əlamətlər onu daimi beynəlxalq məhkəmə sistemindən 
köklü surətdə fərqləndirir. Çünki, beynəlxalq məhkəmə daimi olur və onun daimi tərkibinin müəyyən 
edilməsində münaqiĢə iĢtirakçıları heç bir təsir imkanına malik olmurlar. 

Zəngin tarixə malik olmasına baxmayaraq, beynəlxalq arbitraj problemi yalnız XIX əsrin son-

larında etibarən elmi tədqiqatların obyektinə çevrilməyə baĢlamıĢdır. Ġngilis-amerikan arbitrajı və bir 
çox hüquqĢünas–alimlərin apardıqları tədqiqat iĢləri 1899-1907-ci illər Haaqa konfransının 
keçirilməsi üçün təkan olmuĢdur. Məhz bu konfransdan sonra beynəlxalq arbitrajın daimi məhkəməsi 
formalaĢmıĢdır. 26 dövlətin iĢtirak etdiyi birinci və 44 dövlətin iĢtirak etdiyi ikinci konfransda 
beynəlxalq siyasi münaqiĢələrin dinc vasitələrlə tənzimlənməsi haqqında qərarlar qəbul edilmiĢdir. 
Konfransda yaradılması nəzərdə daimi palatanın mahiyyəti ondan ibarət idi ki, münaqiĢə iĢtirakçıları 
aralarındakı mübahisəni diplmatik vasitələrlə tənzimləyə bilmədikdə, vaxt itirmədən beynəlxalq ar-

bitraja müraciət edə bilsinlər. Daimi palatanın yaradılması haqqında qəbul edilmiĢ qanuna əsasən bir 
sıra prinsiplər gözlənilməli idi; a) beynəlxalq arbitrajda mübahisəli məsələlərə, münaqiĢə 
iĢtirakçılarının özləri seçdikləri hakimlər tərəfindən baxılır; b) arbitrajda çıxarılan qərarlar yalnız 
siyasi münaqiĢənin tənzimlənməsinə aid ola bilər; c) siyasi münaqiĢələrin iĢtirakçıları üçüncü tərəf 
qismində arbitraja müraciət etməklə, onun çıxaracağı qərarları hörmətlə qarĢılayacaqları barədə öh-

dəliyi də öz üzərlərinə götürmüĢ olurlar. 
Beynəlxaq arbitrajın daimi palatasının münaqiĢə iĢtirakçıları tərəfindən altı il müddətinə təyin 

edilən dörd hakimdən ibarət olması nəzərdə tutulmuĢdur. Hakimlərin qarĢısında mühim tələblər 
qoyulur. Hakimlər yüksək hüquqi biliyə və beynəlxalq siyasi münaqiĢələrin tənzimlənməsi 
istiqamətində kifayət qədər təcrübəyə malik olmalıdırlar. Çünki beynəlxalq münaqiĢələrin arbitraj va-

sitəsilə səmərəli tənzimlənməsi məhz bu hakimlərin fəaliyyətindən asılı olur. Beynəlxalq arbitrajın 
daimi palatası formalaĢdırılarkən münaqiĢə iĢtirakçılarından hər biri iki arbitr təyin etmək hüququna 
malik olurlar. Bu arbitrların özləri isə baĢ arbitrı müəyyən edirlər (6, s. 418). 

Haaqa sülh konvensiyasının qəbulundan sonra beynəlxalq arbitraj ideyaları daha geniĢ yayılmağa 
baĢlamıĢdır. Siyasi münaqiĢələrin görkəmli tədqiqatçılarından olan M.Hadson Haaqa sülh kon-

vensiyasında sonra beynəlxalq arbitrajın əhəmiyyətinin artmasına iĢarə edərək qeyd edirdi ki, 1907 -
1914-cü illər arası əlliyə yaxın beynəlxalq siyasi münaqiĢələrin tənzimlənməsi beynəlxlq siyasi ar-

bitraja həvalə edilmiĢdir. 
Tarixə nəzər salsaq, XX əsrin əvvəllərindən baĢlayaraq siyasi münaqiĢələrin tənzimlənməsinə 

dair arbitraj müqavilələrinin sayının əhəmiyyətli dərəcədə artdığının Ģahidi olarıq. 1902-ci ildə Çili ilə 
Argentina, Ġtaliya ilə Danimarka, 1905-ci ildə Hollandiya ilə Danimarka arasında bağlanmıĢ 
müqavilələr arbitraj məhkəməsinin fəaliyyətinin nəticəsi olmuĢdur. 

Müasir dövrümüzdə arbitrajın regional səviyyədə tətbiqinə daha çox əhəmiyyət verilir. Regional 
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səviyyədə arbitr rolunda , əsasən, Ərəb Ölkələri Liqası, Amerika Dövlətləri TəĢkilatı, Afrika Birliyi 
TəĢkilatı, Avropa ġurası və ATƏT kimi dövlətlər arası təĢkilatlar çıxıĢ edirlər. Siyasi münaqiĢələrin 
tənzimlənməsi prosesində arbitrajın tətbiq edilməsi haqqında qərarlar dövlətlər arasında imzalanmıĢ 
bir sıra çoxtərəfli müqavilələrdə və sənədlərdə öz ifadəsini tapmıĢdır. Bunlardan ―beynəlxalq siyasi 
münaqiĢələrin dinc yolla həllinə dair Boqatin Paktı‖nı (1992), ―vasitəçilik, barıĢdırma və arbitraj 

komissiyası haqqında protokolu‖ (1964), ―ATƏT çərçivəsində barıĢdırma və arbitraj‖ haqqında kon-

vensiyanı (1992) xüsusilə qeyd etmək olar. 
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QLOBALLAġMA DÖVRÜNDƏ CƏMĠYYƏT  
VƏ QLOBALLAġMANIN TƏSĠRLƏRĠ 

 

 Qloballaşma cəmiyyətin bütün sferalarına nüfuz edən çox ölçülü, geniş və inkişafda olan 
prosesdir. Qloballaşma ilə iqtisadi, sosial, siyasi, texnoloji zəmində inteqsiya prosesləri və beynəlx-

alq əlaqələr güclənmiş, liberallaşmanın təsiri ilə isə dövlətlərin iqtisadiyyat üzərində təsiri 
azalmışdır. Beləliklə qloballaşma məsafələrin kiçilməsinə zaman və məkan problemlərinin aradan 
qalxmasına gətirib çıxarmışdır. Bütün bu sferalarda baş verən inteqrasiya prosesləri vahid beynəlx-

alq sistemi meydana gətirmişdir. Qloballaşmaya olan yanaşmaların müxtəlifliyi də mahiyyət etibari 
ilə onun mürəkkəbliyinin təcəssümüdür. 

 Açar sözlər: Qloballaşma, Qloballaşmanın təsirləri. 
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SOCIETY AND GLOBALIZATION AFFECTS WITHIN  

GLOBALIZATION PERĠOD 

 

 Globalization is a multidimensional, broad and progressive process penetrating all aspects of 

society. With globalization, integration processes on the economic, social, political, technological 

backgrounds have been strengthened, international relations have been empowered, and the effects of 

the effects on the economy on the effects of the liberalization have diminished. So globalization has 

led to the elimination of the problems of time and space to shrink distances. Integration processes in 

all these spheres have created a single international system. The diversity of approaches to globaliza-

tion essentially the embodiment of its complexity. 

Keywords: Globalization, the effects of globalization. 
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BəĢəriyyət təxminən yarım milyon ildən bəri dünya üzərində mövculuğunu sürdürür. Sabit 
məskunlaĢmanın bünövrəsi olan əkinçilik, yalnızca on iki min yaĢındadır. Sivilizasiyanın isə yaĢı on 
altı min ilə yaxındır. Əgər insanlıq tarixininə 24 saatlıq bir gün kimi baxsaq, əkinçilik saat 23:56-ya, 

sivilizasiyanın ortaya çıxması 23:57-yə təsadüf edər. Modern cəmiyyətlərin inkiĢafı ancaq gecə 
yarısına 30 saniyə qalmıĢ baĢlaya bilər. Yenə də insan bu 24 saatın son 30 saniyəsində bələ dəyiĢi-
kliklərə məruz qalmıĢdır.  (7, s. 66) 

Ġlk insanlar təbiətdən mühafizə yolunu birləĢmədə görən kiçik qruplar Ģəklində ailə, qəbilə, tayfa 
formasında  yaĢamaq uğrunda mübarizə aparmıĢdır. Qruplar tarixi inkiĢafın təsiri ilə müxtəlif 
xalqlara, millətlərə və mərkəzləĢmə nəticəsində dövlət formasını almıĢdır. Məqsədi yaĢamaq uğrunda 
mübarizəyə dayanan insanlar arasındakı bu ayrılmalar xalqların və millətlərin  mənlik Ģüurunun 
yaranmasına, ―Mən və O‖ anlayıĢlarının formalaĢmasına gətirib çıxarmıĢdır. Ayrı-ayrı regionlarda in-

san toplumlarının formalaĢıb təmərküzləĢməsi nəticəsində zamanla bu tarixi gediĢat irq, din, dil, xalq, 
millət, dövlət kimi fenomenlərin yaranmasına gətirib çıxarmıĢdır. Tarix göstərir ki, bəzi regionlar, 
xalqlar biri-digərindən təcrid halda formalaĢsa da bəzi regionlarda xalqlar arasındakı münasibətlər 
çox mürəkkəb Ģəkildə formalaĢmıĢdır. Sivilizasiyanın çoxillik inkiĢafı ilə bərabər müxtəlif sivilizasi-
ya formalarının yaranması da müĢahidə olunmuĢdur. 

Modern dünyanı xarakterizə edən həyat tərzi ilə ictimai təsisatlar ən yaxın keçmiĢdəkilərlə 
nisbətdə belə köklü sürətdə fərqlənir. Yalnız, iki-üç əsrlik bir dönəm içərisində, bəĢər tarixi üçün çox 
kiçik olan bu zaman dilimində, insan ictimai həyatı min illərdən bəri yaĢadıqları ictimai nizam 

tiplərindən  ayrılmıĢdır. Bizdən əvvəlki hər hansı bir nəsildən fərqli olaraq, daha çox qeyri-müəyyən 
bir gələcəklə qarĢı qarĢıyayıq. ġübhəsiz ki, daha əvvəlki nəsillərin yaĢam Ģərtləri hər zaman daha 
çətin olub. Ġnsanlar təbii fəlakətlərin, yoluxucu xəstəliklərin və qıtlığın qarĢısında aciz vəziyyətdə idi. 
Bu gün sənayeləĢmiĢ ölkələrdə böyük ölçüdə yoluxucu xəstəliklər və qıtlıqdan uzaq olsa da, indi özü 
özünün sərbəst buraxdığı ictimai güclərin öhdəsindən gəlməyə məcburdur. (7, s. 66-67). 

XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəllərində qloballaĢma haqqında anlayıĢ, sözün həqiqi  mənasında 
aparıcı anlayıĢa çevrilmiĢdir. QloballaĢma fenomeninin öyrənilməsi iĢinə getdikcə daha çox alimlər 
qoĢulmaqdadır. Onların içərisində alimlər, ictimai və siyasi xadimlər, iĢgüzar dünyanın adamlarını da 
görmək mümkündür. BMT-nin 2000-ci ilin sentyabrında keçirilən minilliyin sammitində Nyu–Yorka 

gələn 189 dövlətin və hökumət baĢçılarının demək olar ki, əksəriyyəti öz sözünü deməyə cəhd 
etmiĢdir. Bu mövzu dünya dövlətlərinin «Böyük Səkkizliyinin» dəfələrlə müzakirə mövzusu 
olmuĢdur. Qeyd olunmalıdır ki, qloballaĢmaya olan marağın çox güclü olmasına baxmayaraq, həmin 
anlayıĢın özünün mahiyyəti heç də həmiĢə eyni mənada Ģərh olunmur. Bu da haqlı olaraq iqtisadçılar, 
politoloqlar, coğrafiyaçılar və filosoflar arasında güclü diskussiyaların yaranmasına gətirib çıxarır. 
Yalnız bir məsələdə hamı eyni fikirdədir ki, qloballaĢma təkcə dövlətlər arasında deyil, həm də ayrı-
ayrı adamlar arasında qarĢılıqlı əlaqələrin, qarĢılıqlı asılılığın kəskin sürətdə geniĢlənməsi və 
mürəkkəbləĢməsidir. Əslində, qloballaĢma mühüm tarixi prosesdir. Bəzi alimlər qeyd edirlər ki, bu 
ideya dünyanın özü qədər qədimdir. Onun rüĢeymlərinə hələ antik fəlsəfədə rast gəlmək mümkün idi. 
Bəzi alimlərin fikrincə isə qloballaĢmanın baĢlanğıcını böyük coğrafi kəĢflərdən baĢlamaq lazımdır. 
Çünki həmin coğrafı kəĢflər sayəsində dünya bazarı yaranmıĢdır. XX əsrin I yarısında iki dünya 
müharibəsi baĢ vermiĢdir. Bu zaman qloballaĢmanın leytmotivi dünya tərəqqisi ideyası deyil, dünya 

böhranı ideyası olmuĢdur. (1, s. 46) 

Qloballıq dedikdə isə bizim çoxdan dünya cəmiyyətində yaĢamağımız baĢa düĢülür. Yəni qapalı 
məkanlar fiksiyadan baĢqa heç nədir. Heç bir ölkə, yaxud ölkələr qrupu bir-birindən ayrılıqda 
mövcud ola bilməz. Ġqtisadi, mədəni, siyasi cəhətdən qarĢılıqlı təsirə malik olan ölkələr bir-birilə 
mütləq əlaqədə olmalıdır. Bunun da sayəsində bir sıra qərb modelləri yenidən haqq qazanmağa 
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baĢlayır. 
QloballaĢma isə elə prosesləri irəli sürür ki, milli dövlətlər və onların suverenliyi, transmilli ak-

tların toruna çulğalaĢır və onların hökm vermək imkanlarına oriyentasiya və identikliyi ilə razılaĢmalı 
olur. Artıq yaramıĢ  qloballığı  aradan  qaldırmaq  qeyri-mümkündür. Bu  onu  sübut  edir  ki,  bir-
birilə  yanaĢı  mədəni,  ekoloji,  iqtisadi,  siyasi  ictimai-vətəndaĢ  qloballaĢması  baĢ verir. (2, s. 448) 

QloballaĢma, çox ölçülü və çox təsirli bir fenomendir. QloballaĢma: Sosial elmlərdən texniki 
elmlərə, siyasətdən özəl sektora və real sektordan xidmət sektoruna çox müxtəlif  bazar və nizamları 
əlaqələndirən, bu nizam və bazarlara təsir edən, və bunlar arasında da bir-birinə təsir edə biləcək 
əlaqələrin qurulmasına Ģərait yaradan bir anlayıĢ olaraq dəyərləndirilməlidir. (11, s. 58). QloballaĢma 
yaranmasına təsir edən faktorları 3 əssas qrupda: texnoloji, ideoloji, iqtisadi  faktorlar kimi 

qiymətləndirilə bilər. 
Texnologiyanın sürətli inkiĢafı ilə informasiya və komunikasiya texnologiyalarının dünyanın da-

ha kiçik məkana çevrilməsinə, qlobal kommunikasiyanın və informasiya ötürülməsinin artmasına dü-
nyanın məkan və zaman çərçivələrindən çıxmasına, texnoloji həllərin cəmiyyətin müxtəlif sferalarına 
tətbiqi məsələlərinə gətirib çıxarmıĢdır. 

QloballaĢmanın sürətinin artması və yayılması  cəhətdən ən önəmli siyasi fakt isə , SSRĠ və ġərq 
blokunun çöküĢüdür.1980-ci illərdən etibarən açıq bazar iqtisadiyyatının planlı iqtisadiyyatdan üs-

tünlüyü aydınlaĢmıĢdır.Yenə də, Berlin Divarın dağıdılması ilə inkiĢafın artması, qloballaĢmanı 
sürətlənməsində önəmli rol oynamıĢdır. Digər tərəfdən, ġərq blokunun dağılması ilə, dünya , 
mərkəzində ABġ-ın super güc kimi yer almıĢdır.(9, s. 77) 

Qlobal  Ģirkətlər  istehsal məhsulunu dünyanının hər tərəfinə çatdırma gücü qazanmaq və iqtisadi 
axınların sərbəst bir ölkədən-ölkəyə getməsinə yol açmıĢdır. Kapital axının artması və daxili məhsul-

ların rahatlıqla xarici bazara çıxarılması kimi iqtisadi faktorlar vahid dünya bazaranın yaranmasına 
gətirib çıxarmıĢdır. Bazar iqtisadiyyatı get-gedə daha çox ölkələr tərəfindən qəbul olunmağa baĢla-

ması ilə iqtisadi sahədə əlaqələr də geniĢlənmiĢdir. 
QloballaĢmının yeni aspektlərinin öyrənilməsi iki əsas konteksten keyfiyyət və kəmiyyyət 

ölçülərindən öyrənilməlidir. QloballaĢmanın kəmiyyət ölçüləri ticarət, kapital, ishehsalatın həcminin, 
investisiya yatırımlarının və əmək ehiyyatlarının axının artması, keyfiyyət ölçülərinin isə birbaĢa bu 
amillərlər siyasi, sosial, iqtisadi, ekoloji  mühitin dəyiĢməsinə gətirib çıxarmasıdır. 

QloballaĢma cəmiyyətin  aĢağıdakı ölçülərdə təsir göstərir: 
1. Texnoloji 

2. Ġqtisadi 
3. Siyasi 

4. Kultroloji 

5. Ekoloji 

 

1. QloballaĢmanın texnoloji ölçüsü. 
Texnologiyanın sürətli inkiĢafı, informasiya axının güclənməsi bəĢəri informasiya dəyərinin art-

masına, böyük həcmli informasiya bazalarının yaranmasına gətirib çıxarmıĢdır. Artıq güc 
mübadiləsində yüksək texnologiya və informasiya üzərindəki hakimiyyət amili əsas həll edici amil 
kimi çıxıĢ edir.           1980-

ci illərdən etibarən informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının yenilənməsi və bu yenilliklərin 
hər sahədə istifadəsinin artması, dünyada məkan və zaman anlayıĢının köhnə anlamını itirməsinə 
gətirib çıxarmıĢdır. Texnologiya qloballaĢma prosesində, məqbul Ģərt deyil, məcburi və hətta zəruri 
Ģərtinə çevrilmiĢdir. Ġndiyə qədər getdikcə ucuzlaĢaraq daha  geniĢ vüsət almıĢ informasiya 
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texnologiyaları dövlətlər arasında qarĢılıqlı əlaqələr prosesində qlobal dəyiĢiklikləri sürətləndirmiĢdir. 
(10, s. 66) 

Sputniklər, optik kabellər, kompüterlər və fakslar informasiya selinin eksponsenional te-

zləĢməsinə və sıxlaĢmasına səbəb olur. Yer kürəsinin ən ucqar nöqtələrini birləĢdirən telekomu-

nikasiya xətləri ucqar nöqtələrlə ani rabitəni təmin edərək, zamanı aĢmaq imkanı yaratmıĢdırlar. Ġndi 
isə insanın özü KĠV-nin  elektron vasitələrinin  köməyi ilə  eyni zamanda bir neçə yerdə olmaq im-

kanı əldə etmiĢdir. Yer kürəsinin bir neçə yerlərində zaman anlayıĢının özünəməxsus bərabərləĢməsi 
hadisəsi baĢ vermiĢdir. Mərkəz və periferiyada bunun nəticəsində bir bütün yer kürəsinin zaman-

məkan nöqteyi-nəzərindən bütövlüyünü təmin etmiĢdir . (4, s. 56) 
BaĢda internet olmaqla informasiya texnogiyalarının yayılması və yenə eyni anlamda olmaq üzrə 

mürəkkəb sistemdə bütün dünyada ölkə sərhədlərinin ortadan qalxması olaraq anlamlandırılan 
texnoloji qloballaĢma, informasiya və komunikasiya texnologiyaları sayəsində istehsal sistemlərinin 
və əmək təĢkilatlarının dayandığı texnologiya köklü dəyiĢikliyə məruz qalmıĢdır. Ġstehsal sistemlərin-

in qloballaĢması prosesinin ən bəlli xüsusiyyəti, mikro elektronikanın inkiĢafı ilə əlaqədər, proqram-

lana bilən avtomatik texnologiylarla təchiz olunmuĢ yeni sənaye istehsal mərkəzləĢmələrinin ortaya 
çıxmasıdır. Bu yeni anlayıĢın yaranması texnologiyanın yeri  çox vacibdir. Texnoloji   qloballaĢma,   
sənayeləĢmə   strategiyalarına   önəmli   ölçüdə   təsir  etməkdədir. (10,  s. 66) 

 

2. QloballaĢmanın iqtisadi ölçüsü. 
Ġqtisadi qloballaĢma ümumi mənada, ölkə iqtisadiyyatlarının dünya iqtisadiyyatı ilə inte-

qrasiyasını, yəni dünyanın tək bir bazarda bütünləĢməsinin ifadə etməkdədir. BaĢqa sözlə, iqtisadiy-

yatın qloballaĢması, informasiya və komunikasiya texnologiylarındakı inkiĢafla parallel, ölkələr 
arasında mal, sərmayə və əmək axınlarının artması nəticəsində ölkələr arasında iqtisadi əlaqələrin 
artması və ölkələrin bir-birilərinə yaxınlaĢması deməkdir. (10, s. 68) 

Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində azad rəqabət hökm sürdüyünə görə, bazarda tarazlıq tələb və təklif 
qanunu əsasında tənzimlənir. Ġstehlak bazarında tarazlığın təmin olunmasında istehlakçıların alıcılıq 
qabiliyyətinin də əhəmiyyətli rolu vardır ki, bu da onların gəlirləri ilə əlaqədardır. Qeyd etmək 
lazımdır ki, daxili istehsal potensialından tam və səmərəli istifadə olunması xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edir. Bu, bir tərəfdən istehlak bazarında təklifin çoxalması, digər tərəfdən isə, daxili istehlakçıların 
gəlirlərinin artması ilə əlaqədardır. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, bir çox hallarda, daxili istehsalın 
artırılması yeni kapital qoyuluĢları əsasında istehsalın strukturunun yenidən qurulmasını, mövcud 
istehsal müəssisələrinin texniki və texnoloji cəhətdən modernləĢdirilməsini, yeni istehsal 
müəssisələrinin yaradılmasını və s. tələb edir ki, bunu əksər hallarda, daxili imkanlar hesabına həyata 
keçirmək mümkün olmur və ya gözlənilən səmərə əldə olunmur. Bazar iqtisadi sisteminin təĢəkkülü 
Ģəraitində isə bu məsələni xarici iqtisadi əlaqələrin köməyi ilə həll etmək mümkündür. Bunun üçün 
xarici iqtisadi əlaqələrin inkiĢaf etdirilməsi və onun istehsal sahələrinin inkiĢafına xarici investisiya 
cəlb olunması, müasir texnika və texnologiya əldə olunması, mütərəqqi idarəçilik və təsərrüfatçılıq 
təcrübəsi qazanılması və s. nəzərdə tutulur. (5, s. 230) 

 

3. QloballaĢmanın siyasi ölçüsü. 
QloballaĢmanın siyasi ölçüsü müxtəlif regionlarda həyata keçirilən siyasi ideologiyanın təsiri ilə 

müəyyənləĢdirilir. QloballaĢma prosesində artıq milli dövlətlərin gücü azalmaqdadır. Artıq bu 
vəzifələri beynəlxalq və regional təĢkilatlar həyata keçirməkdədir. Əvvəllər problem vəziyyətlərin 
həlli  yalnız milli çərçivədə yoluna qoyulurdusa, artıq bir çox dövlətlərin maraqlarını nəzərə almalı 
olur. 
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Müasir dünyada müasir tendensiyalardan biri iqtisadi məkanla yanaĢı siyasi məkanın da qlobal-

laĢmasıdır. Hər Ģeydən əvvəl siyasi inteqrasiya prosesləri beynəlxalq, ölkələrarası və qeyri dövlət 
təĢkilatlarının formalaĢmasında özünü göstərir. XX əsrin 80-ci illərinin ortalarında dünyada mindən 
çox hökümətlərarası təĢkilatlar mövcud idi. II dünya müharibəsindən sonra qısa bir müddət ərzində 
BMT, NATO, BVF, BB, AB kimi təĢkilatlar formalaĢmıĢdı.Daha uğurlu inteqrasiya prosesləri Avro-

pada həyata keçirilir. Burada Avropa birliyinin üzvü olan ölkədə visa, ticari, xidmət, kapital 
maneələri aradan qaldırılıb. 

Suveren milli dövlətlərlə yanaĢı beynəlxalq münasibətlərin aktiv subyektləri müxtəlif təĢkilatlar, 
birliklər, institutlar timsalında trasnasyonal strukturlardır. Bu strukturlar beynəlxalq əlaqələrin ink-

iĢafı, tendensiyası və xarakterinə təsir edir. Adətən transmilli qərargahlarda qəbul edilən qərarlar ayrı-
ayrı ölkələrin vətəndaĢlarının həyatlarına yerli hökumət qərarlarından daha effektiv təsir edir. Bütün 
bu təĢkilatlar, birliklər, korporasiyalar dövlətlərin dünyəvi birlik çərçivəsində fəaliyyətlərini tənzim-

ləmək üçün qaydalar kompleksi iĢləyib hazırlayır və təsdiq edirlər. Onlar konfliktlərin həlli, 
əməkdaĢlıq, müharibələrin qarĢısını alma, qlobal iqtisadi inkiĢaf prinsiplərini müəyyən edirlər. (4, 
s.87-88)        

Beynəlxalq Ģirkətlər, əllərində çox böyük iqtisadi gücə malikdirlər. Bu Ģirkətlər öz ölkələrindəki 
və ya hər hansı bir ölkədə siyasi proseslərə təsir etmə gücünə malikdirlər. Günümüzdə bəzi beynəlx-

alq Ģirkətlərin büdcələri demək olar ki,  əksər milli dövlətlərdən daha çoxdur. Ancaq bu quruluĢların 
dövlətlə rəqabətə girməyəcək bəzi önəmli nöqtələri də vardır. Burada xüsusilə önəmli olan isə ərazi 
bütövlüyü və güc strukturlarının idarəsini  məsələsidir. Ġqtisadi güclər nə qədər böyük olursa olsun, 
industrial Ģirkətlər hərbi təĢkilat deyildir və özü-özünü, müəyyən bir torpaq parçasında suveren olan 
siyasi-hüquqi status ala bilməz (8, s. 68) 

Bəzi dövlətlər məhz qloballaĢma Ģəraitində böyük rol oynamaq iqtidarındadır. Ancaq ayrı-ayrı 
dövlətlərdə inkiĢaf qeyri-bərabər gedir. Hər bir dövlət öz ölkəsinin  maraqlarını qorumalıdır və 
qloballaĢmanın əksinə yox, bu qlobal proseslərə həmin dövlətin daha yumĢaq, daha münaqiĢəsiz 
inteqrasiya olunması üçün vəziyyəti tənzimləməlidir. Məhz buna görə də, öz birliyinə rəvan 
inteqrasiya etməkdən ötrü bəzi dövlətlərin rolu hətta artır.  (6, s. 477) 

 

4. QloballaĢmanın kultroloji ölçüsü.  

QloballaĢmaya kultroloji cəhətdən baxıldıqda, bir yandan sülh və əməkdaĢlıq Ģəraitinin 
yaranması, cəmiyyətin  qarĢılıqlı əlaqələrinin artmasına, bir yandan isə milli mənlik Ģüurunun ortadan 

çıxmasına gətirib çıxarda bilən təhlükə kimi nəzərdən keçirmək lazımdır.    

QloballaĢma, dünya iqtisadiyyatı, internet və kompyuter insanın təbiət və mahiyyətinin ülvi və ya 
qüsurlu, yaxĢı və ya pis tərəfini aĢkara çıxarmağa komək edə bilər. Lakin bir Ģeyə qəti Ģübhə etmək 
olmaz. Bunların heç biri hər hansı bir mədəniyyətə və müəyyən etnosa, yaxud aparıcı sivilizasiyaya 
mənsub olmayan, onların fövqündə,  kənarda və ya avtonom Ģəkildə mövcud olan ―təp-təzə‖ insan 
yarada bilməz. Hər bir insan, təmsilçisi olduğu mədəniyyət kimi özəl ―genotipə‖, özünəməxsus 
inkiĢaf məntiqinə malikdir. Deməli, mədəni unifaksiya, bir-yeganə mədəniyyət mənasında  baĢa 
düĢülən qloballaĢmanın reallaĢacağı absurd fikirdir. Söhbət yalnız müxtəlif mədəniyyətlərin qarĢılıqlı 
təsiri, ünsiyyəti, dialoqu və s.-dən gedə bilər. (3, s. 20-21)  

   

5. QloballaĢmanın ekoloji ölçüsü.        

Kapitalizmin bərabərində gətirdi ətraf mühitin çirklənməsi problemləri, bəĢəriyyətin taleyini həll 
edən məsələlərdəndir. QloballaĢma ilə məhsula olan tələbatı artması, nəqliyyatda daha çox daxili 
yanma mühərriklərindən istifadə kimi məsələr həm inkiĢaf etmiĢ, həm də inkiĢaf etməkdə olan 
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ölkələrdə ekoloji problemlərin yaranmasına gətirib çıxarmıĢdır. Bu ekolji problemlər ətraf mühitin 
çirklənməsi, parnik effektinin yaranması, qlobal iqlim dəyiĢikliyi kimi  problemlərdir. Ekoloji 
problemlər artıq beynəlxalq xarakter daĢıyır,  onun həllində tək-tək dövlətlərin demək olar ki çox az 
səlahiyyətə malikdir. Ekoloji problemlərin həllində beynəlxalq təĢkilatların səyi gərəklidir.  (10, s. 
69) Anropogen amillərin artması ilə təbiətin regenerasiya funksiyasının zəifləməsinə gətirib 
çıxarmıĢdır. Texnologiyanın inkiĢafı ilə insanın təbiəti daha iri miqyaslı xarakter almıĢdır. Ekoloji 
məsələlər müasir dünyanın ən vacib məsələsinə çevrilərək, siyasi əhəmiyyət kəsb etməkdədir. 
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HAKĠMLĠYĠN BÖLÜNMƏ VƏ ĠNKĠġAFININ KONSEPSĠYA ƏSASLARI 

 

Məqalədə hakimliyin bölünmə və inkişafının komsepsiya əsasları müzakirə edilir. Müəllif 
dünyagörüşünün formalaşması üçün ön şərtlərin yaradılmasına kömək edən tarixi dövrün 
xarakteristikasını açıqlayır, o dövrün ki hakimiyyətlərin ayrılması konsepsiyasını, onun tərkib 
hissələrinin formaları birləşdirmək mümkün oldu. Həmçinin müəllif bu konsepsiyanın J. Locke və S. 
Montesquieu adları ilə əlaqəli olduğunu göstərir. 

Açar sözlər: hakimliyin bölünməsi, qanunvericilik, icra, məhkəmə, parlament, parlamentarizm, 
məhdudlaşdırma və əksmüqavimət sistemi. 

 

Valida MUSTAFAYEVA, 

doctor of Philosophy in History,  
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE CONCEPT  

OF THE SEPARATION OF AUTHORITIES 

 

The article deals with the stages of the emergence and development of the concept of separation 

of powers. The author gives a description of the historical era, which contributed to the creation of 

prerequisites for the formation of a worldview background, the situation in which it became possible 

to fold the concept of separation of powers, the formulation of its constituent elements. The author 

shows that this concept is associated with the names of J. Locke and S. Montesquieu. 

Keywords: separation of powers, legislative, executive, judicial, parliament, parliamentarism, 

system of holding back and counterweights. 
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SOVET ĠTTĠFAQININ ƏFQANISTAN MÜHARĠBƏSĠNDƏKĠ 

ĠTKĠLƏRĠNĠN NƏTĠCƏLƏRĠ 

 

Bu məqalənin əsas məqsədi - obyektiv tədqiqat nəticəsində müasir ədəbiyyatın, sənədlərin və 
müharibə iştirakçılarının köməyi ilə, müharibənin qiymətləndirilməsini nəzərdən keçirmək, müharibə 
nəticələrini həm Əfqanıstan, həmdə Rusiya üchün xarakterizə etmək. Bu tədqiqat üçün mən çox sayda 
mənbələrdən, rus və digər xarici müəlliflərin ədəbiyyatından və internet resurslarından istifadə 
etmişəm. 

Açar sözlər: Əfqanıstan, müharibə, nəticələr, iqtisadi böhran, statistika. 
 

Yusif ZEYNALOV,  
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RESULTS OF LOSSES OF THE SOVIET UNION IN THE AFGHAN WAR 

The purpose of this article is based on objective research, which is conducted with the help of 

modern literature, documents and testimonies of participants, to review the assessments of the war, 

and to characterize the results and consequences of the war for Afghanistan and Russia. For this re-

search, I used a large number of sources, literature and Internet resources, both russian and other 

foreign authors. 

Keywords: Afghanistan, war, the Soviet Union, results, economic crisis, statistics. 
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1979-CU ĠLDƏ SOVET ORDUSUNUN ƏFQANISTANA YERĠDĠLMƏ SƏBƏBLƏRĠ 

 

1979-1989-cu illərin Əfqan müharibəsi hələ də bir çox suallar ortaya qoyur və özlüyündə nəinki 
tarix elmi, həmçinin onun hüdudlarından kənarda belə kəskin diskussiyalar təqdim edir. Ən çox 
müzakirə olunan suallar isə müharibənin başlama səbəbləri və Sovet rəhbərliyinin motivlərinə aid 
olan suallardır. Bu məqalənin məqsədi - mövcud olan mənbələr və nəşrlər əsasında Sovet ordusunun 
Əfqanıstana yeridilmə səbəblərinin işıqlandırılmasıdır. 

Açar sözlər: Əfqanıstan, müharibə, Sovet ordusu, səbəblər 
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Yusif ZEYNALOV,  
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THE REASONS FOR THE SOVIET TROOPS ENTERED AFGHANISTAN IN 1979 

 

The Afghan War of 1979-1989 still poses a lot of questions and is a topic for sharp discussions 

both in and outside of historical science. One of the most debatable are the questions about the rea-

sons for the outbreak of war and the motives of the Soviet leadership. The purpose of this article is to 

highlight, on the basis of available sources and publications, the reasons for the introduction of the 

Soviet troops into Afghanistan.  

      Keywords: Afghanistan, war, the Soviet troops, reasons 
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Gülnarə XUDĠYEVA  
Doktorant, Bakı Dövlət Universiteti 

 

ĠQTISADIYYATIN ġAXƏLƏNDIRILMƏSI STRATEGIYASININ  
KONSEPTUAL ƏSASLARI 

 

Məqalədə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin aktuallığı əsaslandırılmış, bu istiqamətdə 
beynəlxalq təcrübə verilmişdir. İqtisadiyyatın diversifikasiyasının nəzəri-metodoloji aspektləri veril-
mişdir. Milli iqtisadiyyatın balanslaşdırılmış inkişafının əsas istiqamətləri verilmişdir. İqtisadiyyatın 
diversifikasiyası ilə bağlı bir çox nəzəriyyələrə baxılmışdır. Sonda mövzuya dair bir sıra nəticələr 
müəyyənləşdirilmişdir. 

Açar sözlər: iqtisadiyyatın diversifikasiyası, biznes fəaliyyəti, maliyyə idarəetməsi, iqtisadi artım 
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CONCEPTUAL BASES OF THE STRATEGY  

OF DIVERSIFICATION OF ECONOMICS 

 

The relevance of diversification of the economy to the definition of the economy, in the interna-

tional arena, is related to this. Theoretical and methodological aspects of diversification of the econ-

omy. The main branches of grain are balanced development of national economics. Numbered theory 

of diversification of economics. Finally, some conclusions have been identified. 

Key words: diversification economics, delovaya activity, financial management, economical 
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Ġqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi məsələsi müasir dövrdə xüsusi əhəmiyyət daĢıyır. Belə ki, 

beynəlxalq təcrübəni incələdikdə görmək olur ki, iqtisadiyyatları bir bölmənin tam nəzarətində olan 
ölkələr böhran vəziyyətlərindən çıxmaqda çətinlik çəkirlər. Onun üçün iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi 
məsələsi hər zaman aktualdır. Ġqtisadiyyat inkiĢaf etdikcə yeni çağırıĢlarla üzləĢir. Ġstehsal 
diversifikasiyası müxtəlif istehsal məhsulları və xidmətləri geniĢləndirir, eyni zamanda iqtisadi 
böhranlarda iqtisadiyyatı nisbətən davamlı edir [1]. Ġqtisadi ədəbiyyatda diversifikasiya iqtisadi 
strategiyanın əsası, korporativ kapitalın və ya istehsalın inkiĢafı hesab olunur [2, 432]. Diversifikasiya 
riski azaltmaq üçün iqtisadiyyatın yeni sənaye və coğrafi bazar seqmentlərinə daxil olmaq prosesi 
kimi təsvir olunur [3, 177].  

Təcrübə göstərir ki, bazar islahatlarının geniĢləndiyi və təkmilləĢdiyi müasir mərhələdə əksər 
müəssisələr üçün ixtisaslaĢmanın dərinləĢməsi və istehsal imkanlarının yüksəldilməsi istiqamətində 
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diversifikasiya strategiyası uğurluluğunu nümayiĢ etdirmiĢdir [3, 177]. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır 
ki, iqtisadiyyatın diversifikasiyası əsasən inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə tətbiq edilir. Bu ölkələr 
inkiĢaf etmiĢ ölkələrin maliyyə yatırımlarını da iĢə cəlb edərək iqtisadiyyatlarını diversifikasiya 
edirlər. Eyni zamanda müvafiq beynəlxaq təĢkilatlar da diversifikasiyanın həyata keçirilməsində qeyd 
edilən dövlətlərə kömək göstərirlər [4].  

Diversifikasiyaya, yəni iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsinə Ģirkət və müəssisələr aspektindən də 
yanaĢa bilərik. ġirkətlər ixrac (idxal) nomenklaturasının optimallaĢdırılması üçün müxtəlif 
strategiyaların çeĢidlərindən (assortiment) istifadə edirlər. Ilk növbədə, bu diversifikasiya, 
differensiasiya, Ģaquli inteqrasiya və dar ixtisaslaĢma strategiyalarının müxtəlif variasiyalarıdır. 
ġirkətin ixracının əmtəə (mal) sırasının diversifikasiyası yeni məhsulların hazırlanmasını və dünya 
bazarına buraxılmasını, yeni fəaliyyət sahələrinə, yeni biznes sahələrinə yeridilməni nəzərdə tutur. 
Diversifikasiya sahibkarlıq fəaliyyətinin öz aralarında əlaqəli olmayan sahələrini: traktorlar, 
oyuncaqlar istehsalını, bank iĢinin, turizmin inkiĢafını və s. mənimsəmək deməkdir. Bu biznesi bu və 
ya digər sahibkarlıq sahəsində tələbin mümkün ola bilən dəyiĢilmələrin təhlükəsindən qorumaq 
imkanı yaradır. Məsələn, əgər turizmdə müəyyən böhran vəziyyətləri baĢ verərsə, onda bilavasitə 
bank, sığorta sahəsində, kimyəvi gübrələr və ya hər hansı digər məhsul istehsalında mənfəətlər 
alınması hesabına biznesi inkiĢaf etdirmək olar [5, 142].  

Ġqtisadiyyatın Ģaxələndiriməsi iqtisadiyyatın xammal asılılığını ortadan qaldırır. Ġqtisadiyyatın 
xammal asılılığı onun pozitiv inkiĢafına imkan vermir. Xammal asılılığının ən böyük problemi ölkə 
iqtisadiyyatını böhranlara qarĢı davamlı etməməsidir. Belə ki, bazarda ölkənin əsas xammal 
məhsuluna tələbin azalması iqtisadiyyatda ciddi problemlərin yaranmasına səbəb olur. Ġqtisadiyyatın 
Ģaxələndirilməsi tədbirləri çərçivəsində sənayenin müxtəlif sahələrinin inkiĢafına yönəlmiĢ kompleks 
tədbirlər səmərəli nəticələrini göstərir[6, 3]. Ġqtisadiyyatın diversifikasiyası sahələrin, məhsul və 
xidmətlərin müxtəlifliyinin artırılmasına yönəldilmiĢ onun struktur dəyiĢikliyidir. 

Ġqtisadiyyatın Ģaxləndirilməsi eyni zamanda düzgün iqtisadi analiz və siyasətin aparılmasını tələb 
edir. Belə ki, hər hansı isə bir sahəni inkiĢaf etdirmək özlüyündə vəsait və zamanın sərf edilməsi 
deməkdir. Dövlət istər maliyyə vəsaitini, istərsə də zamanını ancaq perspektiv vəd edən sahələrə 
ayırmalıdır. Bunun üçün ilk öncə iqtisadi analizinin düzgün metodologiya əsasında aparılması 
lazımdır. Belə ki, iqtisadi analiz dövlətin diqqətini və sərmayəsini yönəldəcəyi sahənin rentabellilik 
dərəcəsini ortaya qoymalıdır. Belə olan təqdirdə istənilən iqtisadi Ģaxələndirmə prosesi düzgün bir 
iqtisadi təhlilin nəticəsində ortaya çıxmalıdır. Ġqtisadi təhlil düzgün bir iqtisadi siyasətin təməllərini 
təĢkil edir. Müasir dövrdə, yəni qloballaĢmanın hər bir sahədə dərinləĢdiyi Ģəraitdə baĢ verən 
tendensiyalara adekvat dövlət modelinin formalaĢdırılması, dövlət tərəfindən hazırlanması və tətbiq 
edilməsi nəzərdə tutulan tənzimləmə mexanizmlərinin, alətlərin kəsərli olması tələb olunur. Bu 
istiqamətdə dövlətin milli iqtisadiyyatın balanslaĢdırılmıĢ inkiĢafı üzrə prioritet və strateji 
vəzifələrinin əsas funksiyalarına aĢağıdakılar daxil edilə bilər: 

 -Ġqtisadiyyatın artım və inkiĢaf proseslərində bilik amilinin roluna üstünlük verilməsi və 
gücləndirilməsi; 

- Ġqtisadiyyatın struktur dəyiĢikliklərinin aparılması və diversifikasiya proseslərinin 
optimallaĢdırılması;  

-Ġqtisadi artımın və iqtisadi inkiĢafın stimullaĢdırılması mexanizmlərinin iĢlənib hazırlanması və 
reallaĢdırılması;  

-Cəmiyyətlə mülkiyyətçilər arasında münasibətlərin diferensiallaĢdırılması, müxtəlif iqtisadiyyat 
sahələrinin milliləĢdirilməsi proseslərində tarazlıq prinsiplərinin qorunması;  

-Ölkə və xarici kapitalın qarĢılıqlı hərəkətinin səmərəliliyinin təĢkili; 
-Ġqtisadi artımın və iqtisadi inkiĢafın regional yanaĢmasında daha optimallaĢdırılmıĢ modelə 

üstünlük verilməsi və s. [8, 40]. Bütün bunlar bir daha onu deməyə əsas verir ki, iqtisadi 
Ģaxələndirmə birbaĢa olaraq iqtisadi siyasətin tərkib hissəsidir. Mütəxəssislərin qənaətinə görə, son 50 
ilin müĢahidələri göstərir ki, effektiv inkiĢafın təmin olunması baxımından, inkiĢaf etməkdə olan 
ölkələrdə siyasətçilər “kompleks‖ yox, ―strateji‖ məntiqə daha çox üstünlük verməli, ―qlobal‖ 
düĢünərək, ―lokal‖ fəaliyyət göstərməlidirlər, iqtisadi inkiĢafda, irimiqyaslı sıçrayıĢlara can atmaq 
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yox, inkisaf prioritetlərini müəyyənləĢdirərək, ardıcıl və kumulyativ dəyiĢikliklər istiqamətində 
çalısmalıdırlar. Dünya təcrübəsinin təhlili göstərir ki, müvəffəqiyyət qazanmıĢ ölkələrin ümumi 
cəhətləri çoxdur. Belə ölkələrdə, mülkiyyət hüququ və müqavilə öhdəlikləri, daha effektiv qorunur, 
makroiqtisadi stabillik təmin olunur, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyaya, məhsulların 
diversifikasiyasına və yeniliklərə çalısılır. Lakin məsələ ondadır ki, belə ölkələr, öz məqsədlərinə 
müxtəlif yollarla nail olurlar. Məsələn, dünya bazarına sürətli inteqrasiya, ixracın 
subsidiyalaĢdırılması (cənubi Koreya), azad iqtisadi zonalar (Malaziya), çox milli müəssisələrin 
investisiya yatırımlarının stimullaĢdırılması (Sinqapur), xüsusi iqtisadi zonalar (Çin), regional azad 
ticarət razılaĢmaları (Meksika) və ya idxalın liberallaĢdırılması (Çili) vasitəsilə həyata keçirilə bilir. 
Nəzərə almaq vacibdir ki, ən yaxĢı inkisaf strategiyaları yerli özəllikləri nəzərə almalı, üstünlükləri 
inkiĢaf etdirməli və maneələri tədricən aradan qaldırılmasını əsas götürməlidir [9, 87]. 

Ġqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi təbi ki, həm də innovasiyaların iqtisadiyyata düzgün bir Ģəkildə 
cəlb edilməsi ilə bağlıdır. Əgər ölkə yeni dunya bazarlarına çıxıĢı planlaĢdırırsa, onda məhz innovativ 
iqtisadi artım ona belə imkanı təmin edə bilər, çünki innovasiyalar yeni malların yaradılmasını təklif 
edir, bu halda sərt rəqabətlə artıq mövcud olan bazarlarda möhkəmlənməyə çalıĢmaqdansa yeni 
bazarların yaradılması və onlarda lider mövqeləri tutmaq daha məqsədəuyğundur[10, 7]. 

Kapitalist iqtisadiyyatında insanlar 4 mənbədən gəlir əldə edirlər:  
1) xüsusi mülkiyyətə sahib olmaqdan (torpaq, əmtəə, kapital, avadanlıq);  
2) sahib olduqları aksiyalardan, öhdəliklərindəki paylardan,  əmanətlərin və maliyyə 

investisiyaların digər formalarından;  
3) əmək bazarında iĢdən gələn əmək gəlirindən;  
4) dövlət tədiyyələrindən.  
Müxtəlif mənbələrdən gələn gəlir müxtəlif adlarla ifadə edilir: faiz, icarə haqqı və maliyyə 

yardımı və s. Kiminsə əldə edə biləcəyi gəlirin miqdarı sosial faktorlarla Ģərtləndirilir (məsələn, etnik 
mənsubluq, sinif və cins). Bütün bunları nəzərə alaraq iqtisadi Ģaxələndirmə prosesinə sosial amilin 
təsirini ayrılıqda tədqiq etmək lazımdır. Bir sıra hallarda ictimai münasibətlər sistemindəki 
problemlər iqtisadi diversifikasiyanın həyata keçirilməsinə müsbət və ya mənfi təsir göstərə bilirlər.  

Hazırda dünyada xidmət sahələrinin diversifikasiyası (müxtəlifliyi) meyili müĢahidə edilir. 
Əvvəllər ayrılıqda mövcud olmuĢ xidmət növləri bir Ģirkət çərçivəsində birləĢirlər. Belə Ģirkət 
kompleks xidmətlər təklif edərək, bazarda öz rəqabət qabiliyyətliliyini yüksəldir, xidmətlərin 
müxtəlifləĢməsi hesabına mümkün riskləri azalda bilir. Məsələn, bank, birja və vasitəçilik xidmətləri 
kompleks maliyyə xidmətləri kimi birləĢirlər. Turizm biznesi daxilində də müxtəlif xidmətlərin 
inteqrasiyası prosesi gedir. DaĢımalarla məĢğul olan firmalar sərniĢin və yüklərin sığortalanması 
xidmətlərini təklif edirlər. Xidmət sahələrində baĢ verən diversifikasiyanın intensivliyi bu sahəyə 
marağın və eləcə də dövlət diqqətinin artmasına gətirib çıxarda bilir.  

Biznes fəaliyyətinin diversifikasiyası da nəzəri-metodoloji problemlər arasında özünə məxsus yer 
tutur. Fəaliyyətləri regionlar, mallar, müĢtəri qrupları, yaxud maliyyələĢmə, xammal və material 
mənbələri üzrə diversifikasiya etmək olar. Bu tədbir istehsalın həcminin artması hesabına edilən 
qənaətlərə uyğun olmalıdır (amma nəzərə almaq lazımdır ki, istehsal miqyasının artmasının mənfi 
nəticəsi də ola bilər). Diversifikasiyanı aparmaq üçün çoxsaylı komponentləri idarə etmək bacarığı 
tələb olunur. Çox zaman məhz belə çox sayda dəyiĢənlər riskin ən yaxĢı dərmanıdır[11, 28]. Çoxsaylı 
komponentlrin idarə edilməsi özlüyündə iqtisadi prosesin idarə edilməsinə cavabdeh olan kadrların 
səviyyələrinin artırılmasını tələb edir. ġirkətlər və müəssisələr, istehsal və peĢə yönümündə 
perspektivdə baĢ verə biləcək dəyiĢikliklərə hazır olmalı, gələcəyi görməyi bacarmalıdır. Bu strateji 
uzaqgörənlik isə tələb edir ki, istehsalın alternativ (əks) variantları hazırlansın, diversifikasiya 
imkanları araĢdırılsın, nəhayət müxtəlif variantlar arasından konkret Ģəraitə uyğun olan ən optimalı 
seçilsin. 

Maliyyə idarəetməsi nəzəriyyəsinə görə xarici istehsalın mövcudluğu korporativ risklərin 
azaldılması və uzunmüddətli rəqabət üstünlüklərinin əldə edilməsi məqsədilə istehsalın 
diversifikasiyasını tələb edir. Diversifikasiyanın birbaĢa təsir etdiyi fəaliyyət növlərindən biri də 
investorların yatırım siyasətləridir. Maraqlıdır ki, investorlar özləri də iki kateqoriyaya bölünürlər – 
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bir qrup investorlar yalnız bir Ģirkətə yatırım etməyi üstün tutduğu halda, digər qrup bir neçə 
müəssisəyə öz vəsaitlərini investisiya edirlər. Sonuncu qrupa daxil olan investorlar bir qayda olaraq 
portfel investorları adlanırlar. Bəs bu iki qrup arasında fərq nədədir? Ġnvestor fiziki Ģəxs və ya inves-
tisiya Ģirkəti olduğu halda yalnız bir korporasiyanın qiymətli kağızlarını alırsa, bu həmin investorun 
təĢkilatın fəaliyyətində olduqca yaxından iĢtirak etmək arzusunu əks etdirir. Bu kateqoriyadan olan 
investorlar strateji investisiya (Ģirkətin 10 faiz və ya daha artıq hissəsinin alınması) yolu ilə təĢkilatın 
tərəfdaĢına çevrilməyi üstün tuturlar. Belə investorun hərəkətlərinin motivi aydındır və adətən 
Ģirkətin direktorlar və ya müĢahidə Ģurasında təmsil olunma və Ģirkətin strategiyasına təsir edə bilmə 
istəyini ifadə edir. Strateji tərəfdaĢ olmaq cəhdi Ģirkətin səhmlərinin müəyyən hissəsinin birdəfəlik 
alınması, eləcə də bu səhmlərin bazardan bəzən illərlə uzanan yığılması vasitəsilə həyata keçirilə 
bilər. Beynəlxalq təcrübədə hər iki hala rast gəlinir. Bu məqamda kimin və nə məqsədlə tək-tək 
Ģirkətlərə investisiya etməsini anladıqdan sonra investisiyalar nəzəriyyəsi barədə danıĢmağı lazım 
bilirik. Dərinliyə getməyərək bircə onu qeyd etmək istərdik ki, bu nəzəriyyə risklərin 
diversifikasiyasına əsaslanır. Ġqtisadiyyatın bu və ya digər seqmentlərində ola biləcək azalmalardan 
asılı olmayaraq, investisiyanın stabil gəlirlər gətirməsi üçün iqtisadiyyatın bütün və ya əksər 
seqmentlərinə yatırımlar etmək lazımdır. Ġnvestisiya portfeli bir və ya bir neçə ölkəyə aid olan 
qiymətli kağızlar əsasında yaradıla bilər – bu zaman portfel yalnız səhmlərdən, istiqrazlardan və ya 
bunların ikisinin kombinasiyasından ibarət ola bilər. Diversifikasiya nəzəriyyəsinin əsas mahiyyəti 
ondan ibarətdir ki, portfelin strukturunda ən azı 27 və ya daha çox qiymətli kağız iĢtirak etməlidir. 
Bu, iqtisadiyyatın bütün seqmentlərini əhatə etməyə (bir ölkənin Ģirkətlərinin qiymətli kağızlarından 
söhbət getdiyi halda) və sizə daha uyğun olan risk səviyyəsinə malik bir portfel yaratmağa imkan 
verəcək. 

Beləliklə, hesab etmək olar ki,  iqtisadiyyatın və onun ayrı-ayrı sahələrnin perspektiv geniĢ 
inkiĢafında Ģaxələndirmə və struktur anlayıĢı geniĢ yer tutur, sənayedə struktur dəyiĢiklikləri bunu 
zaman olaraq əhatə edir.  

Bəzi struktur sahələr bir halda öz adına adekvat kimi çıxıĢ edir, digər halda infrastruktur kimi 
fəaliyyət göstərir. Bəzi infrastruktur adlanan sahə isə struktur sahə kimi ona xidmət edən qurumlara 
da Ģamil olur. Struktur anlayıĢı formalarında onun maddi istehsal sahələrinə və ümumiyyətlə, təkrar 
istehsala və eyni zamanda əlahiddələĢmiĢ sosial istiqamətlərə də xidmət göstərən sahələr olması kimi 
də ifadə oluna bilər. Onun differensasiyalaĢmıĢ fəaliyyəti ölkənin mono və mezo iqtisadi sosial 
bütövlüyü səviyyəsində açıqlanmalıdır, baĢqa sözlə, bu dairələrdə baxılmalıdır.  

Bütün istehsal, sosial bazar sahələri məhsuldar qüvvələrin yerləĢdirilməsi, o cümlədən sənayenin 
ərazi üzrə təĢkili (ərazisinin geniĢliyinə görə)  dünyanın böyük ölkələrində iqtisadi və sosial inkiĢafı 
üçün həmiĢə ən aktual problemlərdən biri kimi müvafiq elmi tədqiqat iĢlərinin aparılmasını tələb edir. 
Buna görə də ölkə iqtisadiyyatının yüksəlməsində həm daxili, həm də xarici idxal-ixracın strukturu 
mühüm rol oynayır.  

Onilliklər ərzində ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafında, o cümlədən sənayedə dispraporsiya 
dərinləĢmiĢ və nəticədə yerli sənayedə istehsal artımı dinamikası əhəmiyyətli dərəcədə zəifləmiĢ, 
bütün ictimai istehsalın səmərəliliyi səviyyəsi aĢağı düĢmüĢdür. Bu baxımdan da ölkə iqtisadiyyatının 
mövcud vəziyyətdən praktiki çıxarılması yollarının nəzəri əsaslandırılması, ictimai və Ģəxsi tələbatı 
ödəməyin ehtibarlı bazası kimi sənayenin səmərəli strukturunun yaradılması xüsusi aktuallıq kəsb 
edir. 

Ölkə iqtisadiyyatında, o cümlədən sənayedə prinsipial struktur dəyiĢiklikilərinin aparılmasına 
böhran təzahürlərə qarĢı birdəfəlik, bir anlıq qarĢısını alma tədbiri kimi deyil fasiləsiz proses kimi 
baxılmalıdır.  

Daha inkiĢaf etmiĢ ölkələrlə müqayisədə iqtisadiyyatda, xüsusilə də neft-qaz sektorunda struktur 
dəyiĢikliklərinin dinamikliyinin lazımi səviyyədə aparılmaması indiki istehsal strukturu və ictimai 
tələbat arasında, inkiĢaf prosesinin tələbatı və onun reallaĢdırılması imkanları arasında 
dispraporsiyanın dərinləĢməsinə gətirib çıxarmıĢdır.  

Ġqtisadiyyatda, onun ayrı-ayrı konkret sahələrində qeyd edilən neqativ xarakterli təzahürlərin 
qarĢısının alınması küllü miqdarda vəsait tələb edir. Vaxtında bu resursların müvafiq tələblər üzrə 
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düzgün və lazımı həcmdə təmin edilməməsi bu gün artıq çoxlu sayda suallar yaradır. Bir çox 
ölkələrdə analoji problemlər mövcud idi, lakin xammal və materiallardan, maliyyə və enerji 
resurslarından səmərəsiz istifadənin qarĢısının alınması üzrə vaxtında qətiyyətli addımlar atılaraq 
mövcud neqativlər aradan götürülmüĢdür.  

Vahid sənaye məhsul istehsalına nisbətən yüksək miqdarda, xammal və enerji məsrəflərinin tələb 
olunması, müasir daha səmərəli materialların istehsalı üzrə müəssisələrin yaradılmaması və müasir 
proqressiv sahələrin zəif inkiĢafının nəticəsi kimi dəyərləndirilir. Bununla əlaqədar olaraq dövlət 
qarĢısında duran əsas və ən vacib vəzifə - iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi və sənaye istehsalının 
müasir strukturunun formalaĢdırılmasıdır ki, bu da öz növbəsində materilın qənaətçil, ixracyönümlü 
olmasıdır ki, xalqın rifah halının yaxĢılaĢdırılması, ümumi ictimai istehsalın səmərəliliyinin 
artırılması kimi elmi-texniki tərəqqinin sürətləndirilməsinə də təkan versin. 

Muəssisələrin fəaliyyət səmərəliliyinin artırılmasında diversifikasiyanın rolunu təhlil etməzdən 
oncə, ―Ģaxələndirmə-diversifikasiya‖ termininin ozunun iqtisadi mahiyyətinin acıqlanmasına zərurət 
duyulur. Belə ki, ―diversifikasiya‖ - (latınca - diversificatio - dəyiĢkənlik, muxtəliflik, fəaliyyət) 
iqtisadi anlamda kapitalın təmərküzləĢməsi formalarından biri kimi dəyiĢkənlik, muxtəliflik 
təzahurundə obyektlərinin bolunməsi, məhsulun nomenklaturunun geniĢləndirilməsi, istehsalın bir-
biri ilə əlaqəsi olmayan novlərinin eyni zamanda inkiĢafını səciyyələndirir. 

Diversifikasiya nəticəsində sahəvi komplekslər muxtəlif istehsal strukturlarına bölünür ki, onlar 
da texnoloji cəhətdən o qədər də bir-birinə yaxın olmurlar. Muəssisənin əsas fəaliyyəti ilə bağlı 
olmayan layihələr də diversifikasiya kimi anlaĢılır. Bununla belə, ―diversifikasiya‖ termini ilə bağlı 
iqtisadi ədəbiyyatlarda onun çeĢidlərin geniĢlənməsi, iqtisadiyyatın ayrı-ayri sahələri və konkret 
muəssisələr tərəfindən buraxılan məhsul növünün dəyiĢməsi, səmərəliliyi artırmaq məqsədi ilə yeni 
istehsalların mənimsənilməsi, iflasdan çıxmada iqtisadi faydaların alınması, itki riskinin azaldılması 
və yuksək gəlir əldə edilməsi istiqamətində iqtisadiyyata yönələn və ya kreditləĢən pul kapitallarının 
muxtəlif obyektlər arasında bölgüsü kimi çoxaspektli məzmunları da vardır. Bütün bunlarla yanaĢı, 
diversifikasiya mahiyyətcə həm də tipoloji səciyyə daĢıyır. Belə ki, onun əsasən  əlaqəli və əlaqəli 
olmayan (lateral - yan) iki tipini fərqləndirirlər [12, 17]. Əlaqəli diversifikasiya-Ģaxələndirmə 
biznesin mövcud sferaları (istehsal, marketinq, material təminatları, texnologiyalar və s.) ilə bağlı 
sahə və muəssisələrin yeni fəaliyyət sahəsini əhatə edir və özü özlüyündə Ģaquli və üfuqi olan 
sektorlara bölünür.  

Üfuqi diversifikasiya müəssisə tərəfindən buraxılan və reallaĢdırılan məhsul üzrə istehsalın 
inkiĢafına yönələn kapital qoyuluĢlu, Ģaquli diversifikasiya isə mövcud müĢtəriyə yeni məhsulun 
yönəldilməsi ilə bağlı artım strategiyasını ifadə edir.  

 Lateral diversifikasiya biznesin mövcud sferaları ilə bağlı olmayan yeni fəaliyyət sahələrini 
ehtiva edir.  

 Bundan baĢqa, diversifikasiyanın ―konqlomerat diversifikasiya‖, mərkəzçi diversifikasiya 
(konsentrik diversifikasiya) və s. bu kimi xususi növləri də mövcuddur. Konqlomerat 
diversifikasiyada muəssisə oz sahəsinin hüdudlarından kənara çıxır, tətbiq etdiyi 
texnologiyaya, istehsal etdiyi əmtəələrə və həm də fəaliyyət göstərdiyi bazara aidiyyəti 
olmayan məmulatları öz çeĢidinə daxil edib onların istehsalına baĢlayır. 

 Mərkəzçi diversifikasiyada isə muəssisə yeni müĢtərilərin cəlb olunması məqsədi ilə texnoloji 
və marketinq nöqteyi-nəzərindən öz əmtəələrinə yaxın olan məmulatları məhsul 
nomenklaturasına daxil edir. ġaxələndirmə ilə bağlı bu təsbit edilənlər növ baxımından hələ də 
onun çeĢid kaloritini tam məzmunda açıqlamır. O, istehsalın diversifikasiyası (manufacture 
diversification), məhsul diversifikasiyası (diversification of production), ixracın diversifi-
kasiyası (diversification of export), sadəlövh diversifikasiya (naive diversification), investis-
iyaların diversifikasiyası (diversification of investments) və s. bu kimi təsnifatları da özundə 
birləĢdirir.  

 Bütün bunların iqtisadi mahiyyətinin açılması tədqiqat predmetimiz olan muəssisənin 
diversifikasiyası strategiyasının təhlili baxımından əhəmiyyət daĢıyır. Ona görə də 
Ģaxələndirmənin bu növlərinin də elmi Ģərhinin verilməsinə ehtiyac vardır: Ġstehsalin 
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diversifikasiyası eyni zamanda biri-biri ilə bağlı olmayan çoxlu istehsal növlərinin inkiĢafı, bir 
muəssisə daxilində istehsal məmulatları çeĢidinin geniĢləndirilməsi, istehsalın səmərəliliyinin 
artırılması, iqtisadi faydalanma və iflasdan qurtulma məqsədi ilə aparılır.  

 Məhsul diversifikasiyası bu və ya digər məhsulun əhəmiyyətli dərəcədə modifikasiyada 
istehsalını səciyyələndirir. Ġxracın diversifikasiyası ixraca yönələn məhsul və xidmətlərin növ 
və sayının artırılması strategiyasını ifadə edir. Sadəlövh diversifikasiya da isə investor 
investisiya portfelindən alacağı gəlirlər üzrə riskləri azalacağı məqsədi ilə bir qism muxtəlif 
aktivləri sərmayə qoyuluĢlarına yönəldir. Burada sodəlövhlük isə ―ucuz risk‖ə hesablanan 
ümidlərlə bağlıdır. Sadəlövh diversifikasiyadan fərqli olaraq investisiyalarin diversifikasiyası 
daha ciddi məzmun daĢıyır və o, müəssisənin iflasdan qurtulması vəziyyətində kapital riski 
itkisinin azaldılması ilə pul vəsaitlərinin müəssisəyə daha uzunmüddətli zaman kəsiyində 
yatırılmasını Ģərtləndirir. Bu zaman isə risk bir qədər biçimli olur. 

Bütün bunların yekunu olaraq qeyd olunmalıdır ki, diversifikasiya həm də məcmuda bir 
müxtəliflik olçüsudur. Müxtəliflik nə qədər fərqlidirsə, diversiikasiya da o qədər geniĢdir. Ümumi 
qeyd edilənlərə söykənərək iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi və sənayenin strukturunun 
dəyiĢdirilməsinın konkret istiqamətləri üçün onların ilkin, baĢlanğıc vəziyyəti tədqiq edilməlidir. 
Bunları təhlil edərək müəyyən edilmiĢ vəziyyətə söykənib, əsaslanaraq müvafiq dəyiĢikliklərə baĢla-
maq olar. Ġqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi və sənayedə struktur dəyiĢikliklərinin ardıcıllığı onun zəru-
riliyi həm daxili və həmçinin xarici Ģəraitlə əlaqədardır.  

Daxili Ģərait dedikdə yığım, təĢkilati dəyiĢiklik, istehsal əlaqələrinin koordinasiyası və digər 
aspektlərdə ölkə iqtisadiyyatının malik olduğu imkanları baĢa düĢürük. Xarici Ģərait qəbul olunmuĢ 
və rellaĢdırılmıĢ iqtisadiyyatın açıqlığı-Ģəffaflığı konsepsiyasından və ya baĢqa ölkələrlə əlaqənin in-
tensivlik dərəcəsi, mövcud xarici iqtisadi əlaqələrin vəziyyətindən asılı olaraq formalaĢır. Ġqtisadiy-
yatın Ģaxələndirilməsi və sənayedə struktur dəyiĢikliklərinin aparılmasının əsas məqsədi və nəticəsi 
tələbatın ödənilməsi səviyyəsinin yüksəldilməsi olmalıdır. Bu məqsədlər isə təsərrüfatçılığın 
səmərəliliyinin yüksəldilməsinə, əmək məhsuldarlığının artırılmasına xidmət edən bütün səylərin 
əsası kimi xidmət eləməlidir.  

Ġqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi və sənayenin strukturunda dəyiĢikliklərin edilməsi yalnız iqtisadi 
inkiĢafın nəticəsi kimi dəyırləndirlməməli, eyni zamanda onun dönməz tərəqqisinin vacib amili kimi 
izah oluna bilər. Məlumdur ki, ictimai əməyin səmərəliliyi ölkə iqtisadiyyatının ayrı-ayrı sahələrində, 
yarımsahələrində, istehsalın ayrı-ayrı növlərində eyni deyildir. Ġctimai əməyin səmərəliliyi səviyyəsi 
ayrı-ayrı sahə və yarımsahələr və istehsallarda kəskin fərqlənə bilər və ölkə iqtisadiyyatında kəskin 
fərqlənir. Buna görədə istehsalın strukturunun məcmu səmərəliyi öz aralarında üzvi qarĢılıqlı əlaqədə 
olan iqtisadiyyatda istehsal fəaliyyətinin ayrı-ayrı növlərinin səmərəlilik səviyyəsindən asılıdır. 

Ġqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi və sənayedə struktur dəyiĢikliklərinin obyektiv xarakteri haqqın-
da düĢünərkən yerli və xarici iqtisadçı alimlərin, sahə elm xadimlərinin problemin tədqiqinə, struktur 
sürüĢmələrinin qanunauyğunluğunun, onların ictimai sistemin sosial-iqtisadi tərəqqisi ilə qarĢılıqlı 
təsirinin müəyyən edilməsinə böyük maraqlarının olmasını qeyd etmək lazımdır. Problemin bir çox 
aspektləri hələ də yerli iqtisadi ədəbiyyatlarda lazımı səviyyədə iĢlənilməmiĢdir. 

Ġdarəetmədə sənaye, sosial və struktur siyasətin qarĢılıqlı təsiri və onun cəmiyyətin həyat tərzinə 
və yaĢayıĢ səviyyəsinə təsiri hələ də iqtisadçıların diqqətindən kənarda qalır. Eyni zamanda sosial-
iqtisadi sistemin fəaliyyətinin yüksək səmərəliliyinə nail olmaq məqsədil ilə struktur siyasətinin onun 
idarə edilməsi sisteminə qoĢulma mexanizmi də hələ ki sahə mütəxəsislərinin diqqət mərkəzindən 
kənarda qalmaqdadır. 
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ĠNNOVASĠYA ĠQTĠSADĠYYATININ FORMALAġMASINDA  
ĠNSAN KAPĠTALININ ROLU 

 Məqalədə innovasiya iqtisadiyyatının formalaşması və inkişafının zəruriliyi əsaslandırılmaqla, 
bu prosesin təmin olunmasında insan kapitalının rolu təhlil edilir. İnsan kapitalı innovasiya 

iqtisadiyyatının formalaşmasına təsir etdiyi kimi, innovasiya iqtisadiyyatı da öz növbəsində insan 
kapitalının keyfiyyət parametrlərinin yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Beləliklə də innovasiyalar kreativ 
insan kapitalının fasiləsiz inkişafının nəticəsi kimi yaranır. Məqalədə dövlətin fəaliyyətinin 
gücləndirilməli olduğu vurğulanmaqla, bu sahədə respublikamızda həyata keçirilən konkret tədbirlər 
şərh olunur.  

 Açar sözlər: innovasiya potensialı, innovasiya fəaliyyəti, innovasiya iqtisadiyyatı, innovativ 

inkişaf, innovasiya tsiklləri, innovasiya mədəniyyəti, insan kapitalı, kreativ insan kapitalı. 
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THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN THE FORMATION  

OF INNOVATIVE ECONOMY 

The article proves the necessity of formation and development of innovative economy, analyzes 

the role of human capital in providing this process. How human capital influences the formation of 

an innovative economy, so the innovative economy leads to the improvement of the qualitative pa-

rameters of human capital. Thus, innovations are formed as a result of the continuous development of 

creative human capital. The article examines specific state events held in our country and emphasizes 

the importance of strengthening the state's activities in this direction.  

Keywords: innovative potential, innovative activity, innovative economy, innovative develop-

ment, innovative tsykly, innovative culture, human capital, creative human capital. 
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Hər bir iqtisadi sistemin qarĢısında duran baĢlıca problem resursların məhdudluğu Ģəraitində 
sonsuz tələbatların hər vasitə ilə ödənilməsi yollarının (vasitələrinin) müəyyən edilməsidir. Bu 
baxımdan problemin həll olunmasında xərclərin minimumlaĢdırılması yolu ilə daha keyfiyyətli əmtəə 
və xidmətlərin istehsalına nail olunması insanları daim düĢünməyə vadar edir. Lakin resursların 
məhdudluğu ilə tələbatların sonsuzluğu problemi əhalinin artımı, təbii resursların tükənmə təhlükəsi, 
ekoloji vəziyyətin pisləĢməsi amillərinin vaxtında həll olunmasından daha çox asılıdır. Həmin 
problemin daha da dərinləĢməməsi üçün resursqoruyucu texnologiyaların yaranması və onlardan 
səmərəli istifadə olunması olduqca zəruridir. Belə bir Ģəraitdə iqtisadi artımın intensiv tipinin 
üstünlüklərindən istifadə olunması mövcud vəziyyətdən çıxıĢ yolu kimi göstərilə bilər. Bu isə 
bilavasitə innovativ inkiĢafın təmin olunması ilə mümkündür. Digər tərəfdən isə elmin inkiĢafı, elmi 
biliklərin artması yeni texnika və texnologiyaların yaranmasına zəmin rolunda çıxıĢ edir, bu biliklərin 
istehsalata ötürülməsini təmin edir. Beləliklə də elm tutumlu texnologiyaların və məhsulların istehsalı 
və reallaĢmasını özünə daxil edən innovasiya iqtisadiyyatının formalaĢması və inkiĢafı hər bir ölkənin 
qarĢısında duran mühüm vəzifəyə çevrilir. 

Müasir sənaye cəmiyyətlərinin, nou-hauların, elmi-texniki komplekslərin, yaradıcılıq 
cəmiyyətlərinin, avtomatik idarəetmə sistemlərinin və s. formalaĢması neoindustrial dövrün innovativ 
xarakterini özündə əks etdirir. Elmi-texniki biliklərin yaranmasında və keyfiyyətli təhsil sisteminin 
formalaĢmasında insan amili mühüm yer tutur. Ġnsan həm bu proseslərin, həm də elmi biliklərin 
istehsalata tətbiqinin təĢkilini və idarə olunmasını təmin edir. Odur ki, innovasiya iqtisadiyyatının 
formalaĢması və inkiĢafında insan kapitalının rolu bir daha ön plana çəkilir. Təsadüfi deyildir ki, 

―insan kapitalı‖ kateqoriyasının mahiyyətinin açıqlanmasında ümumi bilik və bacarıqlarla, 
sağlamlıqla, sahibkarlıq və təĢkilatçılıq qabiliyyətləri ilə yanaĢı, yaradıcı (kreativ) innovasiya 
qabiliyyətinin mövcudluğu da qeyd olunur. ―Ġnsan kapitalının məqsədyönlü Ģəkildə formalaĢması və 
inkiĢafı idarəetmə mexanizmini zənginləĢdirir və yeni müasir texnologiyalıarın tətbiqinə, səmərəlilik 
və məhsuldarlığın yüksəlməsinə, innovasiya proseslərinin reallaĢmasına imkan yaradır.‖ [6, s.23].  

Əməyin kreativ və innovasiyalı xarakteri yeni iqtisadiyyatın formalaĢmasının əsası hesab olunur. 
Ġnnovasiya iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olaraq insanın substansiyasına daxil olan parametrlərlə 
yanaĢı, digər keyfiyyətləri də özünü büruzə verir. Bu sırada: 

- adaptasiya vərdiĢləri və risk imkanları; 
- müasir kommunikasıya vasitələrindən istifadə bacarığı, onların fərdi və professional 

fəaliyyətlərində aktiv istifadə olunması; 
- informasiya axtarıĢı və özünüinkiĢafa meyllilik; 
- peĢəkar biliklər üzrə ixtisaslaĢma Ģəraitində unifikasiya olunmuĢ baza bilikləri; 
- peĢə və coğrafi mobilliyə meyillik; 
- rifahın yüksəlməsinə can atma; 
- fiziki sağlamlıq və psixoloji tarazlıq; 
- ictimai aktivlik və s. göstərmək olar [8, s.48]. 
Öz növbəsində daha keyfiyyətli insan kapitalının formalaĢması və ondan səmərəli Ģəkildə istifadə 

olunması innovasiya iqtisadiyyatı Ģəraitində mümkün ola bilər. Belə ki, yüksək keyfiyyətli insan 
kapitalından düzgün istifadə olunmadıqda və ya onun reallaĢması üçün müvafiq Ģərait yaranmadıqda, 
ondan səmərəli istifadə olunması qeyri-mümkündür. Ġnsan kapitalının inkiĢafının özü də dövrü 
xarakter kəsb edir və mərhələli Ģəkildə, iqtisadiyyatın innovasiya yönümünün yüksəlməsinə səbəb 
olur. Ġqtisadi inkiĢafın innovasiya yönümünün yüksəlməsi isə öz növbəsində insan kapitalının yeni 
inkiĢaf mərhələsinə start verir.  
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Ġnnovasiya iqtisadiyyatının formalaĢması və inkiĢafı üçün iqtisadi potensialın vacib 
ünsürlərindən biri də innovasiya potensialıdır. Ġnnovasiya potensialı innovasiya fəaliyyətinin həyata 
keçirilməsi üçün lazım olan müxtəlif ehtiyatların məcmusu kimi ifadə edilir [5, s.9]. Bu potensialın 
formalaĢması daxili imkanlar hesabına həyata keçirilməklə yanaĢı, məqsədyönlü Ģəkildə həyata 
keçirilən ―beyin axını‖nın ölkəyə istiqamətləndirilməsi ilə də mümkündür. Təsadüfi deyildir ki, 
hazırda keyfiyyətli insan kapitalı uğrunda rəqabət dünyada innovativ inkiĢafın əsas xüsusiyyətidir. (5, 
s.40) Qeyd edək ki, innovativ inkiĢafı resurslardan səmərəli istifadə, fəaliyyət metodları və 
vasitələrinin təkmilləĢdirilməsi, innovativ yönümlü mövcud dəyiĢikliklərin sosial xarakteri ilə ifadə 
olunan strateji proses kimi göstərmək olar [8, s.9]. Ġnnovativ inkiĢaf insan kapitalının təkrar 
istehsalının bütün mərhələlərində (istehsal, bölgü, mübadilə, istehlak) nəzərə çarpmalı və onu təzahür 
etdirməlidir. Yalnız bu halda bütövlükdə həmin inkiĢafa nail olmaq mümkündür. Beləliklə, 
innovasiya iqtisadiyyatı (bilik iqtisadiyyatı, intellektual iqtisadiyyat) – innovasiya axını, daimi 
texnoloji təkmilləĢdirmə, çox yüksək əlavə dəyərə malik yüksək texnoloji məhsulların və 
texnologiyaların özünün istehsalı və ixracına əsaslanan iqtisadiyyat tipi kimi ifadə olunur [12, s.50]. 

Dünyanın bir çox ölkələrində innovativ biznesin inkiĢafında kiçik və orta sahibkarlığın dövlət 
tərəfindən stimullaĢdırılması modeli tətbiq edilmiĢdir. Bu modeldə insan kapitalının rolundan və 
imkanlarından daha çox istifadə olunmuĢdur. Həmin ölkələrə Çin Xalq Respublikasını, Almaniya 
Federativ Respublikasını, Yaponiyanı, Ġtaliyanı, Fransanı və digər müasir sənaye ölkələrini misal 
gətirmək olar.  

Hazırda insan kapitalının aktivləĢdirilməsi üçün birinci növbədə müəssisədə innovasiya, 
sahibkarlıq iqlimi, yaradıcı atmosfer formalaĢdırılmalıdır. Bunun üçün yaradıcı və innovasiya 
fəaliyyətinin müxtəlif maddi həvəsləndirmə forma və metodlarından, sosial-psixoloji təsir tədbirləri 
də daxil olmaqla, kompleks motivasiya kompleksindən istifadə oluna bilər. Bu yolla iĢçinin 
əhəmiyyətli, faydalı olması, müdafiə edilməsi, məsuliyyət hissi və peĢəkar (professional) yüksəliĢi 
imkanlarının dəstəklənməsi təmin olunur. Daha sonra bütün səviyyə və bölmələrdə təĢkilati 
prosedurların eksperimental axtarıĢı və rasionallaĢdırılmasına hərtərəfli kömək göstərilməlidir. 
Ümumiyyətlə, bütün innovasiya fəaliyyəti istehlakçıların ehtiyaclarına istiqamətlənməlidir.  

Sahibkarlarda innovasiya mədəniyyətinin formalaĢdırılması müasir dövrün əsas tələblərindən 
biridir. Ġnnovasiya mədəniyyəti yalnız yüksək intellektual və yaradıcılıq  keyfiyyətlərinə, 
mədəniyyətə malik olan insanlarda formalaĢa bilər. Bu mədəniyyətin daĢığıcısı yaradıcı fəaliyyət 
bacarıqlarına, kreativ düĢüncə tərzinə malik olmalıdır. Daim öz peĢəkarlıq səviyyəsini yüksəltməyə 
qadir olmalıdır. 

 Azərbaycanda innovasiya iqtisadiyyatının formalaĢması və inkiĢafında dövlət tərəfindən 
innovasiyaların təĢviqini stimullaĢdıraraq fəaliyyət proqramları hazırlanır, elmi araĢdırmalar aparılır, 
geniĢ diapazonlu bilik Ģəbəkəsi yaradılır və onun yaradıcı imkanlarından istifadə olunur. Ġnsan 
kapitalının inkiĢafında fasiləsizliyin təmin edilməsi innovativ yeniliklərin əldə olunmasına təkan 
verir. Ölkədə innovativ milli biznes strategiyasının reallaĢmasında müasir insan kapitalının 
formalaĢması və ondan səmərəli istifadə olunması milli-iqtisadi  inkiĢaf modelinin tərkib hissəsidir. 
Respublikamızda da insan kapitalının formalaĢması və inkiĢafının təmin olunması üçün dövlət 
tərəfindən xüsusi tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur. “Azərbaycan Respublikasının milli 
iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə innovasiya fəaliyyəti istehsal və idarəetmə 
sahələrində əmək məhsuldarlığının və rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, insan kapitalının inkiĢa-

fında fasiləsizliyin təmin edilməsi üçün əsas hərəkətverici qüvvə kimi təqdim edilir. Burada göstərilir 
ki, respublikamızda innovasiya fəaliyyətinin stimullaĢdırılması üçün yüksək texnologiyalı 
məhsulların istehsalını təĢviq etmək yolu ilə geniĢ diapazonlu bilik Ģəbəkəsi yaratmaq sahəsində bir 
çox imkanlar mövcuddur [2, s.92].  



881 

 

Burada həmçinin qeyd olunur ki, ―Ġnsan kapitalının keyfiyyətinin yüksəldilməsi və ondan 
səmərəli istifadə elmin və bilik tutumlu istehsal (xidmət) sahələrinin inkiĢafına, əmək 
məhsuldarlığının və rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə ciddi təsir göstərir‖ [2, s.84].  

Bu problem təhsil və elm sahələrində infrastruktur sisteminin təkmilləĢdirilməsi əsasında həll 
oluna bilər. Ġnsan kapitalının innovativ milli biznesin inkiĢafına təsirini həyata keçirmək məqsədi ilə 
―təhsil-elm-istehsal‖ tsiklinin kompleks surətdə idarə edilməsinə nail olunmalıdır. Bunun üçün ĠKT 
sistemi təkmilləĢdirilməli, cihaz və avadanlıqlar, laboratoriyalar, təcrübə-sınaq stansiyaları 
(mərkəzləri), fondlar, innovasiya müəssisələri, konsaltinq və mühəndislik xidmətləri sahəsində 
mühüm iĢlər aparılmalıdır.  

Azərbaycan dünya ölkələrinin təcrübəsinə əsaslanaraq insan kapitalının formalaĢması 
istiqamətində mühüm addımlar atmıĢdır. Ölkədə bilik sisteminin zənginləĢməsi yaradıcı insan 
kapitalının formalaĢmasına və onun vasitəsi ilə innovativ irəliləyiĢlərə nail olunmasına təsir göstərir. 
Kreativ insan kapitalının formalaĢması ilə innovasiya iqtisadiyyatını inkiĢaf etdirmək mümkündür. 
Yəni, innovasiya iqtisadiyyatının inkiĢafında əsas subyekt kreativ insan kapitalıdır. Yaradıcı insan 
cəmiyyətin inkiĢafını təmin etməyə qadirdir. Ġnnovasiyalar kreativ insan kapitalının fasiləsiz 
inkiĢafının nəticəsi kimi yaranır. Odur ki, müasir dövrün tələblərinə uyğun insan kapitalının 
formalaĢması, onun istehsalı gediĢində mənfi təsirlərin təzahürlərinin azaldılmasını təmin etmək üçün 
müvafiq dövlət tədbirlərinin həyata keçirilməsi bir çox istiqamətlərdə reallaĢa bilər ki, bunun da 
nəticəsi olaraq innovasiya iqtisadiyyatının formalaĢması təmin edilə bilər. 

Bunlarla yanaĢı, bir məsələni qeyd etmək olar ki, ölkənin bir sıra regionlarında hələ də innovativ 

geriliklər nəzərə çarpır. Belə ki, hazırda ölkəmizdə internetə çıxıĢı olmayan rayonlara, kəndlərə və 
məktəblərə rast gəlmək olar. Belə bir Ģəraitdə ĠKT bilik sistemi müasir insan kapitalının 
formalaĢmasında öz rolunu göstərə bilməz. Sosial innovasiya sisteminin bazasını möhkəmləndirmək 
məqsədi ilə təhsil sistemində elektron məktəb idarəetmə formasından, elektron kitabxanaların 
imkanlarından, təhsilin bütün səviyyələrində kurikulumların yüksək keyfiyyətli rəqəmsal tədris 
materiallarından (məsələn, elektron kitablar, elektron seminarlar, açıq tədris materialları və s.) daha 
geniĢ istifadə olunmalıdır. ―Təhsil-elm-istehsal‖ tsiklinin optimallaĢdırılması və onların maddi-
texniki bazasının müasir tələblər səviyyəsinə uyğunlaĢdırılması sosial innovasiyaların ümumi 
məzmununu daha geniĢ formada əks etdirir.  

“Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə 
nəzərdə tutulan ―təhsil-elm-istehsal‖ zəncirinin formalaĢdırılması bu məqsədə xidmət edəcəkdir. Hər 
üç sahə arasında qarĢılıqlı əlaqənin təmin edilməsi, inteqrasiyasının güclənməsi bilavasitə insan 
kapitalının keyfiyyətinin yüksəlməsinə və innovasiya iqtisadiyyatının formalaĢmasında özəl bölmənin 
rolunun yüksəlməsinə gətirib çıxara bilər. ĠnkiĢaf etmiĢ bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə təhsil, elm və 
istehsal sahələrinin əlaqələrinin yaradılması və təkmilləĢdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Məsələn, 
ABġ-da mühəndis-texniki iĢçilərin 35%-dən çoxunun hazırlığını həyata keçirən ali məktəblərdə 
―istehsalat-ali məktəb‖ əlaqələri geniĢ vüsət almıĢ, belə ali məktəblərin xüsusi çəkisi – 50%-ə yaxın 
olmuĢdur [10, s.88].  

2000-2015-ci illərdə Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrinin sayı və orada yerinə yetirilən elmi-
tədqiqat iĢlərinin həcminə nəzər yetirək [1, s.323,34]. 
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Diaqramdan göründüyü kimi, 2000-ci illə 2014-cü il aralığında respublikamızda ali təhsil 
müəssisələrinin sayında artım müĢahidə olunmuĢ, lakin 2015-ci ildə bu say bir qədər azalsa da, yenə 
də 2000-ci illə müqayisədə yüksəkdir. Ali məktəblərdə aparılan elmi-tədqiqat iĢlərinin həcmində də 
göstərilən illər ərzində eyni dinamika müĢahidə olunur. 2015-ci ildə 2014-cü illə müqayisədə elmi-
tədqiqat iĢləmələrinin həcmində azalma müĢahidə olunur ki, bunu da respublikamızda neft 
gəlirlərinin azalması ilə izah etmək olar. 

Ali məktəblərdə mütəxəssis hazırlığının həyata keçirilməsi zamanı meydana çıxan problemlərdən 
biri də tələbələrin təhsil aldıqları ixtisaslara uyğun olaraq müvafiq müəssisələrdə istehsalat 
təcrübələrinin təĢkilidir. Bu təcrübənin formal xarakter kəsb etməməsi – müasir innovasiyalı 
iqtisadiyyatın tələblərinə cavab verə biləcək ixtisaslı kadrların yetiĢməsinə gətirib çıxarır. 

ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə, məsələn, Yaponiya və ABġ-da elm tutumlu istehsalat üçün yüksək 
keyfiyyətli mütəxəssislərin hazırlanması – dövlətin yeritdiyi innovasiya siyasətində əhəmiyyətli yer 
tutur. Belə ki, innovasiya iqtisadiyyatının formalaĢması yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması ilə 
mümkündür. Ġnnovasiya iqtisadiyyatının inkiĢafını məhz bu cür ixtisaslı kadrlar təmin edir. 
Ġqtisadiyyatın innovasiya yönümü güclü olan ölkələrdə ÜDM-də ixtisaslı və ixtisassız əməyin 
nisbətində 1-ci digərini xeyli üstələyir. Son dövrlərdə bu ölkələrdə ixtisassız əməyin xüsusi çəkisinin 
daha da azalması meyli müĢahidə olunur. Məsələn, ABġ-da intellektual əməklə məĢğul olanlar 
ölkənin iqtisadi fəal əhalisinin 2/3-ni təĢkil edir [8, s.53]. 

Dövlət bu istiqamətdə fəaliyyətini gücləndirməklə, iqtisadi artıma nail olmaqla yanaĢı, həm də 
ölkə əhalisinin bilik, bacarıq və qabiliyyətlərinin, bununla da onların həyat səviyyəsinin 
yüksəldilməsinə nail ola bilər. Deməli, innovasiya iqtisadiyyatının inkiĢafı ölkə iqtisadiyyatının sosial 
yönümünün artırılmasına da xidmət edir. 

Ġnsan kapitalının keyfiyyətinin yüksəldilməsi və innovasiya iqtisadiyyatında rolunun artırılması 
istiqamətində həyata keçirilməli olan tədbirlər sırasında birinci növbədə təhsilin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsini qeyd etməliyik. Bu sahədə dövlət tədbirlərinin gücləndirilməsi vacibdir. Beynəlxalq 
təcrübədə təhsil sahəsinə yönəldilmiĢ dövlət xərcləri ÜDM-in 7 faizinə, elm – 3%-ə, səhiyyə  - 6%-ə 
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çatmalıdır. (9) Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2015-ci ildə respublikamızda həmin xərclər müvafiq 
olaraq, 3%, 0,2% və 1,5% təĢkil edir. Burada yalnız qeyd olunan beynəlxalq səviyyəyə uyğunluq - 
ölkədə innovasiya iqtisadiyyatının formalaĢmasını təmin edə bilər.  

―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası‖nda ölkəmizdə insan kapi-

talının inkiĢafı hazırkı qloballaĢma Ģəraitində ölkəmizin beynəlxalq rəqabətə davam gətirməsi və 
innovasiya yönümlü iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsi baxımından vacib hesab edilmiĢdir. Azərbaycanda 
təhsil sisteminin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə qəbul edilmiĢ Strategiyada insan kapitalının 
inkiĢafı üzrə yeni uzunmüddətli çağırıĢlarda təhsil sahəsinin maliyyələĢdirilməsində mühüm 
tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruri hesab edilir. Təhsilin maliyyələĢməsi sahəsində aparıcı dünya 
ölkələrinin əksəriyyətində özəl sektorun rolunun artması müĢahidə olunsa da, dövlətin rolu üstün olaraq 

qalmaqdadır. Özü də sosial yönümü güclü olan ölkələrdə bu, özünü daha bariz Ģəkildə göstərir. 
Qeyd olunan arqumentlər bir daha onu göstərir ki, elmin və təhsilin qarĢılıqlı vəhdəti və güclü 

təsir mexanizmi olmadan innovativ milli biznesin formalaĢması mümkün deyildir. Elm və təhsilin 
birliyi yaradıcı insan kapitalının formalaĢmasına birbaĢa təsir göstərir.  

―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası‖nın qəbul olunması ilə 
ölkəmizdə təhsilin keyfiyyəti və əhatəliyinə yeni tələblər qoyulmuĢdur. Strategiyada respublikamızın 
davamlı iqtisadi inkiĢafının təmin edilməsində əsas vasitələrdən biri kimi insan kapitalının inkiĢaf etdiril-

məsi irəli sürülmüĢdür. Müasir insan kapitalının formalaĢmasına təhsil sisteminin müasir beynəlxalq stan-

dartlara uyğunlaĢdırılması ilə nail olmaq mümkündür. Hazırkı dövrdə milli insan kapitalı kəmiyyət və 
keyfiyyət parametrlərinə görə beynəlxalq standartlara uyğunlaĢmalıdır.  

Ölkəmizdə təhsil sisteminin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə qəbul edilmiĢ Strategiyada 

insan kapitalının inkiĢafı üzrə yeni uzunmüddətli çağırıĢlarda təhsil sahəsinin maliyyələĢdirilməsində 
mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruri hesab edilir. Təhsilin maliyyələĢməsi sahəsində aparıcı 
dünya ölkələrinin əksəriyyətində özəl sektorun rolunun artması müĢahidə olunsa da, dövlətin rolu üstün 
olaraq qalmaqdadır. Özü də sosial yönümü güclü olan ölkələrdə bu, özünü daha bariz Ģəkildə göstərir. 
Azərbaycanda dövlət büdcəsindən təhsilə ayrılan xərclərin səviyyəsi mütəmadi olaraq artsa da, hələ 
kifayət qədər yüksək deyil. Statistik göstəriciləri nəzərdən keçirdiyimizdə məlum olur ki, 2012-ci ildə 
Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən təhsilə ayrılmıĢ vəsait 1.453,2 mln. manat olmaqla, 

bütün büdcə xərclərinin 8,3 %-ni təĢkil etmiĢdir. Bu xərclərin ÜDM-ə nisbəti isə 2,7 % olmuĢdur. 2014-

cü ildə təhsil xərcləri üçün 1653,4 milyon manat vəsait ayrılıb. 2014-cü ildə təhsilin maliyyələĢməsi 
üçün nəzərdə tutulan xərclərin dövlət büdcəsi xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi 8,2 faiz təĢkil 
etmiĢdir. 2015-ci ildə isə bu xərclər 1605.1 mln. manat olmaqla, büdcə xərclərində 9%, ÜDM-ə 
nisbətdə isə 3% olmuĢdur. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə innovasiyaların reallaĢmasında yaradıcı təĢəbbüskar və ideya 
daĢıyıcıları olan milli sahibkar təbəqəsinin mühüm rolu vardır. Milli sahibkar təbəqəsi ölkədə tədricən 
formalaĢan müasir insan kapitalıdır. Onların daim formalaĢan, yeniləĢən yaradıcı ideyaları əsasında 
innovativ fikirlər meydana gəlir və bütün fəaliyyət sferalarında özünü təzahür etdirir. Milli insan 
kapitalı ilə innovativ inkiĢafı bir-birindən ayırmaq mümkün deyildir. Bu isə belə deməyə əsas verir 
ki, cəmiyyətdə insan kapitalının formalaĢmasının özü bir qanunauyğun prosesdir. Həmçinin bu proses 
insan kapitalı ilə innovativ inkiĢaf arasında sabit, təkrarlanan, zəruri səbəb-nəticə əlaqələrini 
(münasibətlərini) əks etdirdiyinə görə onu insan kapitalı qanunu kimi adlandırmaq olar. eyni zamanda 
bu qanun cəmiyyətdə fəaliyyət göstərən digər iqtisadi qanunlarla qarĢılıqlı surətdə əlaqədədir və 
həmin iqtisadi qanunların fəaliyyətinin sövqedici motivləri insan kapitalının rolundan və 
imkanlarından daha çox asılıdır. Xüsusilə, bazar iqtisadiyyatının sosiallaĢma meylinin daha çox 
artması insan kapitalı qanununun fəaliyyət dairəsinin geniĢlənməsindən hərtərəfli surətdə asılıdır. 
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Onu da vurğulamaq lazımdır ki, insan kapitalı qanunu ümumi iqtisadi qanun kimi cəmiyyətin 
inkiĢafının bütün mərhələlərində fəaliyyət göstərir və onun reallaĢma istiqamətləri daim geniĢlənir. 
Bu qanun istehsal, bölgü, mübadilə və istehlak fazaları ilə daha çox əlaqədədir və hər bir fazada 
yaranan mövcud iqtisadi münasibətləri ifadə edir. Belə ki, insan kapitalı istehsala yeni ideya verir 
(bəxĢ edir), bölgü prosesi insan kapitalının formalaĢmasına, müasirləĢməsinə stimullaĢdırıcı təsir 
göstərir, mübadilə prosesi həm məhsul mübadiləsi, həm də insanlar arasında fəaliyyət və bacarıqların 
mübadiləsi yolu ilə insan kapitalının məqsədinin reallaĢmasına təsir edir. Son nəticədə istehlak 
prosesi insan kapitalının özünün bütövləĢməsinə və məqsədinin reallaĢmasına birbaĢa təsir göstərir. 
Bütün milli sahibkarlar təbəqəsi yaradıcı, peĢəkar və iĢgüzar insanlar (subyektlər) insan kapitalının 
daĢıyıcıları olaraq cəmiyyətin tələbatlarının hərtərəfli ödənilməsi məqsədi ilə fəaliyyət göstərir. 

Ġnsan kapitalının idarə olunmasının səmərəli nəticələrini ifadə edən meyarlardan biri də 
innovasiya iqtisadiyyatının formalaĢmasında oynadığı rolu ilə müəyyən edilir. Ġnsan kapitalının idarə 
olunması düzgün və səmərəli Ģəkildə həyata keçirildiyi halda innovasiya cəmiyyətinin inkiĢafına 
gətirib çıxarır. Təsadüfi deyil ki, insan kapitalının idarə olunmasının funksiyaları arasında innovasiya 

funksiyası xüsusi yer tutur. ―Ġnsan kapitalının idarə olunması innovasiya xarakteristikalarına cavab 
verən insan kapitalının formalaĢması və inkiĢafına yönəlmiĢ fəaliyyət deməkdir‖ [7, s.289]. 
Ġnnovasiya cəmiyyətinin inkiĢafı isə milli innovasiya sisteminin formalaĢmasını Ģərtləndirir. 

Səmərəli milli innovasiya sisteminin inkiĢafı üçün aĢağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsini 
zəruri hesab edilir: 

- büdcə vəsaitləri hesabına və ya onların da cəlb edilməsi ilə yaradılan elmi-tədqiqat və təcrübə-
layihə iĢlərinin tətbiqi və nəticələrindən istifadəni stimullaĢdıran Ģəraitin yaradılması; 

- müvafiq maliyyə institutlarının, həmçinin vençur-innovasiya fondlarının yaradılması yolu ilə 
innovasiya kapitalı bazarının inkiĢafı; 

-innovasiya fəaliyyəti sahəsində xidmət bazarının inkiĢafı; 
- innovasiya sahəsində təhsil sisteminin təkmilləĢdirilməsi, o cümlədən, mütəxəssislərin və 

sahibkarların fasiləsiz ixtisasartırmasını təmin edən kadr hazırlığının vahid elmi və tədris-metodik 

mexanizminin yaradılması; 
- innovasiya fəaliyyəti sahəsində idarəetmə sisteminin təkmilləĢdirilməsi; 
- innovasiya fəaliyyətinin istehsal-texnoloji infrastrukturunun inkiĢafı; 
- innovasiyalı məhsulun ixracının və ona daxili tələbatın stimullaĢdırılması və s. [11, s.123].  
Bu tədbirlər bir tərəfdən müəssisələrin fəaliyyətində innovativ üsul və metodlardan, müasir 

texnika və texnologiyalardan istifadəsini, digər tərəfdən isə innovasiyalı məhsulların (elm tutumlu) 
istehsalının artmasını stimullaĢdıra bilər. 

Bazar iqtisadiyyatı əsaslarında milli innovasiya sistemlərinin formalaĢması və inkiĢafı 
özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. Belə ki, burada dövlət maliyyələĢməsi ilə yanaĢı, özəl sektor 
tərəfindən maliyyələĢmənin xüsusi çəkisinin getdikcə artması zəruridir. Qeyd edək ki, hazırda 
Rusiyada kompaniyalar öz büdcələrinin 6-7 %-ni innovasiya məqsədi ilə xərcləyir. Bu, ABġ və 
Avropa ölkələri ilə müqayisədə çox azdır. Yapon kompaniyalarında isə həmin xərclər 70%-ə qədərdir 
[12, s.51]. 

Bunun üçün isə dövlət tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilməlidir. Sahibkarların 
maarifləndirilməsi, təbliğat iĢinin həyata keçirilməsi, digər tərəfdən isə onların stimullaĢdırılması, 
təĢviqi istiqamətində tədbirlərə üstünlük verilməlidir. StimullaĢdırma tədbirləri müxtəlif ola bilər. 

Bu gün özəl müəssisələrin çoxunun, xüsusilə də kiçik və orta müəssisələrin maliyyə vəziyyəti 
elmi-tədqiqat iĢləmələrinə xərclər çəkilməsinə imkan vermir. Bunun üçün xüsusi dövlət fondunun 
yaradılması məqsədəuyğun ola bilərdi. Digər tərəfdən dövlət elmi-tədqiqat institutlarının özəl 
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sektorun sifariĢləri əsasında fəaliyyətinin təmin edilməsi də maliyyə çətinliklərinin aradan 
qaldırılması istiqamətində əhəmiyyətli hesab oluna bilər. Həmçinin, konsaltinq və informasiya 
mübadiləsi qurumlarının fəaliyyətinin təĢkili və geniĢləndirilməsi vacibdir. 

Beləliklə, iqtisadiyyat öz inkiĢafında innovasiya yönümünə nə qədər çox istiqamətlənirsə, insan 
amilinin rolu bir o qədər artır. Ġntellektual əməyi təmsil edən iĢçilərə ehtiyac getdikcə yüksəlir. Bu cür 
iĢçilərin, mütəxəssislərin yetiĢdirilməsi həm bu gün aktualdır, həm də gələcək perspektivdə qarĢıda 
duran əsas vəzifə olaraq qalacaqdır. Belə ki, insan kapitalı fiziki və təbii kapitalla yanaĢı, hər bir 
ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafının təmin olunmasında əhəmiyyətli rol oynayır. 

Hazırda Azərbaycan dövlətinin qarĢısında duran əsas məqsəd innovasiya iqtisadiyyatının 
tələblərinə cavab verə biləcək insan kapitalının formalaĢdırılmasıdır. Bunun üçün isə bu kapitalın 
formalaĢması və inkiĢafına dövlətin əsas rolu vurğulanmaqla müxtəlif mənbələrdən yönəldilən 
investisiyaların səmərəliliyi təmin edilməlidir. 
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