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                   ПСИХОЛОЭИЙА ВЯ ПЕДАГОЭИКА 
 

Deviant davranışın xüsusiyyətləri 
və tədqiqi istiqamətləri 

                                                       Namazova  Aida ,magistrant 
 

        Бяшяриййятин щям цмуммилли, щям дя планетар 
мигйасда мин илляр бойу горудуьу, сахладыьы яхлаги, 
мядяни дяйярляр, мейилляр, адят-яняняляр ъямиййятдя чох 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Тарихян щяйатымызда щяр кяс 
тяряфиндян гябул едилян давраныш гайдалары вя нормалары 
мювъуд олмушдур. Лакин еля инсанлар вардыр ки, онлар тез-
тез  узун мцддят ярзиндя формалашыб, щякк олунмуш 
щярякят вя давраныш системини позараг, ондан узаглашыр. 
Саьлам психика,мядяниййят, яхлаг, щцгуг нормалары кими 
тясниф etdiyimiz bu  normaların   pozulmalarına  əsaslanan  
davranış  deviant  davranış  adlanır. 
     Şəxsiyyətin deviant davranışı haqqında müasir biliklər 
bizə şəxsiyyətin mürəkkəb sosial davranış forması ilə 
məşğul olmağımızı çatdırır. Təəssüf ki, deviant davranışın 
vahid nəzəriyyəsi mövcud deyil. Bu amil haqqında geniş 
bilikl ər digər elm sahələrində də geniş mövcuddur: tibbdə, 
biologiyada, psixologiyada, sosialogiyada və hüquq 
elmində. Bir sıra elm sahələrində isə deviant davranış 
öyrənən xüsusi bölmələr ayrılmışdır. 
           Девиант давраныш психи феноменляр арасында 
юзцнямяхсус мювгейя маликдир. Девиант давраныш 
шяхсиййятин сосиал-психоложи статусуну «сосиализасийа 
дезадаптасийа-изолйасийа» нюгтейи нязяринdян ифадə едир. 
Мялумdур кi, ядябиййатда девиант давраныш анлайышы 
«нормадан йайынан анлайышы» иля синоним кими ишлядилир.  
     Девиант давраныш ъямиййятдя рясми ъящятдян мювъуд 
олан вя формалашан нормалара уйьун олмайан инсанын 
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давраныш формасыдыр. Бу анлайышын изащы мцяййян 
яламятлярин цзя чыхмасына шяраит йарадыр. Мягсядйюнлц 
олараг шяхсиййятин девиант давранышынын еля юзцнямяхсус 
xüsusiyyətlərini айырмаг лазымдыр ки, онлар бу феномени 
диэярляриндян фяргляндирмяйя имкан верир. Девиант 
давранышын ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, о мцхтялиф 
сосиал дезадоптасийа вязиййятляри иля мцшайият олунур. Бу 
давраныш формасы мцтляг шякилдя инсаны хястялийя вя юлüмя 
эятириб чыхартмыр, анъаг ганунауйьун олараг, сосиал 
дезадаптасийа вязиййятини мейдана чыхарыр вя эцъляндирир. 
Дезатапдасийа вязиййяти юз нювбясиндя мцстягил шякилдя 
девиант давранышын сябяби ола биляр. 
     Deviant davranışı sərtəndirən aşağıdakı amilləri 
fərqləndirmək mümkündür: 
     1) Sosial amillər:  Evdə və məktəbdən kənar şəraitdə 
uşağa həmyaşıdlar quruplarının (qeyri – formal ), küçənin, 
sosimun göstərdiyi xoşagəlməz təsirlər sistemi. 
     2) Pedаqoji  psixoloji  amill ər:  U.aqların ailə 
tərbiyəsində yol verilən qüsurlar və səhvlər, təlim-tərbiyə  
müəssisələrində uşaq yeniyetmə, və gənclərin tərbiyəsində 
meydana gələn boşluqlar  bu qəbildəndir. 

          3) Fərdi psixoloji faktorlar:   Cəmiyyətəzidd və qeyri-
sosial davranışa təkan         verən ilkin təbii psixoloji 
göstəricilər, əxsi  sərvət meyilləri  davranışın özünütənzim 
mexanizmləri, fərdin sosial normalara neqativ münasibətini 
inkişaf etdirən psixoloji xüsusiyyətlər 
             Hüquqazidd davranışın tədqiqi  maraq doğuran  və çox 
istiqamətli  bir sahədir .  Qeyd olunan davranışı izah edən  
aşağıdakı nəzəriyyələr diqqəti  cəlb edir.Bu nəzəriyyələr 
hüquqazidd davranışının bəzi psixoloji  mexanizimləri 
,müxtəlif  formaları və .s xüsusiyyətlərini daha geniş şərh edir. 
         Deviant davranış haqqında müxtəlif konsepsiyalar 
arasında banisi Z. Freyd olan psixoanalitik meylli tədqiqatlar 
xüsusi yer tutur. Psixoanalizdə pozuntuların əsas mənbəyi  “O” 
– nun strukturunu təşkil edən şüursuz meyllərlə “M ən” və 
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“Fövqəl – Mən” – dən çıxış edən məhdudiyyətlər arasındakı 
daimi konflikt hesab olunur. Şəxsiyyətin normal inkişafı şüur 
və şüursuzluq sahələrini balanslaşdıran optimal müdafiə 
mexanizmlərinin yaranmasını nəzərdə tutur. Freyd həm də 
təklif etmişdir ki, libido istənilən yaradıcılıq fəaliyyətində çıxış 
axtarır; insan özünütəsdiqetmə və azadlığa can atır. Lakin 
azadlıq mədəniyyətin inkişafıyla birgə məhdudlaşır. Libidonun 
sıxışdırılıb çıxarılması, boğulması seksual enerjinin 
sublimasiyasına, davranışın sadizm və cinayətə qədər 
dəyişməsinə gətirib çıxarır. 
               Neofreydistlər deviant davranışın təbiətini digər 
davranış pozuntularıyla – nevrozlar, psixasteniyalar, seksual 
pozuntular, sayıqlama halları, şəxsiyyətin sosial 
dezadaptasiyasının müxtəlif formalarıyla – yanaşı olaraq 
nəzərdən keçirirlər. Xüsusi diqqət psixoanalitik işlərdə 
zorakılıq cinayətinin ilk səbəbi hesab olunan aqressivliyin 
təbiətinə verilir. Anadangəlmə dərk olunmayan meyllər 
aqressiv enerjini oyadır: Freyddə bu libidodur; Adlerdə 
hakimiyyətə, digərləri üzərində üstünlüyə meyl; E. Frommda 
ölümə, əzab çəkməyə mazoxistik meyl; V. Şutsda yaxın ətraf 
tərəfdən bəyənilmə və tərəfdaş olmadır. Lakin sonrakı 
tədqiqatlar göstərdi ki, deviant davranışın mahiyyətini yalnız 
psixoloji amillərin təhlili əsasında aydınlaşdırmaq olmaz. 
              Biheviorizm və neobiheviorizmin nümayəndələri B. 
Skinner, E. Torndayk, D. Uotson sübut edirlər ki, ətraf mühit 
insanın davranışını tamamilə təyin edir: öyrənmə vasitəsilə 
insan təcrübə əldə edir, davranışın nəticəsi onun təkrarlanma 
ehtimalını müəyyən edir. Buna müvafiq olaraq, xarici 
möhkəmlənmələr həm lider, həm də deviant davranışlı insanın 
davranışının şəklini dəyişir. Lakin həyat tərzinin 
proqramlaşdırılması haqqında elm iflasa uğradı. Belə ki, o, 
şəxsiyyətin özünüdərki və özünüinkişafıyla konfliktə girmişdir. 
            Humanistik yanaşma davranışdakı pozuntuları uşağın 
öz hissləriylə uyğunluğu itirməsinin nəticəsi kimi nəzərdən 
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keçirir və mövcud tərbiyə şəraitində özünütəsdiqləmə və məna 
tapmağın mümkün olmamasıyla əlaqələndirilir. Bu yanaşma 
belə hesab edir ki, aqressiya sosiallaşma prosesinin təhrif 
olunmasının, xüsusən də, valideynlərin cəzalardan sui – istifadə 
etməsinin, uşaqlara qarşı qəddar münasibətin nəticəsidir. 
        Nəzərdən  keçirdiyimiz deviant davranış amili daha geniş  
və  maraqlıdır. 
 
 

Yeniyetmələrdə asosial davranış problemi 
Ялийева Сара, магистрант  

 
        İstənilən sosial cəmiyyətdə bu cəmiyyətə məxsus olan 
sosial normalar mövcuddur, yəni hər bir cəmiyyətin 
özünəməxsus yaşayış qaydaları vardır. Bu qaydalara riayət 
edilməməsi va yaxud onların pozulması sosial pozuntu və ya 
asosial davranış adlanır. Bu problem hal-hazırda da mövcuddur 
və aktualdır. Asosial davranış istənilən sosial cəmiyyətin ən 
vacib problemlərindən biri hesab olunur. İnsan cəmiyyətində o 
həmişə mövcud olmuş,var və olacaqdır. Və nə qədər biz onunla 
mübarizə aparsaq da, onu aradan qaldırmağa çalışsaq da, 
yaşadığı cəmiyyətdə qəbul olunmuş qaydalara uyğun olaraq 
yaşamaq istəməyən insanlar həmişə olacaqdır.  
        Lakin müxtəlif sosial cəmiyyətlər bir-birindən sosial 
pozuntu dərəcəsinə görə fərqlənirlər. Məsələn, müxtəlif 
cəmiyyətlərdə asosial davranış anlayışı müxtəlif mənaya malik 
ola bilər,sosial normalar fərqli ola bilər. Sosial normalar öz 
əksini qanunlarda, adət və ənənələrdə və s. tapır.  
        Yeniyetmələrdə asosial davranış problemi son dövrlərdə 
tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuşdur. Belə ki, istər 
güzəran psixologiyasında, istərsə də elmi-psixoloji 
araşdırmalarda həmin problemin müxtəlif cəhətləri barədə ayrı-
ayrı fikir və mülahizələr olsa da, onlar heç də müasir dövrdə 
problemin mahiyyətini tamamilə açmağa imkan vermir. Çünki 
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insanlarda, xüsusən də yeniyetmələrdə asosial davranışın 
təzahürləri müxtəlif tarixi şəraitlərdə eyni şəkildə, eyni 
intensivlikdə, eyni çalarlarda özünü biruzə vermir. Ona görə də 
bu və ya digər yaş dövrlərində asosial davranışı şərtləndirən 
başlıca amillər və onun təzahürləri bir-birindən fərqlənir. Bu, 
bir sıra mühüm daxili və xarici amillər sisteminin tasirindən 
asılı olur. Həmin amillər içərisində sosial-iqtisadi, psixoloji, 
etnik-psixolji, fərdi-psixoloji amillər, eləcə də şəxsiyyətlərarası 
münasibətlər amili və s. mühüm yer tutur. Asosial davranışa 
təsir edən həmin mühüm amillər kompleksini nəzərdən 
keçirərkən maddi-iqtisadi və ictimai-tarixi şərait amili ilə 
yanaşı fərdin yaş xüsusiyyətləri amili də ön plana keçir. Eləcə 
də həmin amillərlə yanaşı respublikamızın ərazisinin 20 
faizindən çoxunun zəbt edilməsi, bir milyondan çox qaçqın və 
köçkünlərin yaşayışı bir çox yeniyetmələrdə asosial davranışın 
məzmun və istiqaməti il ə yanaşı onun intensivlik dərəcəsinə də 
ciddi təsir gostərmişdir. 
        Son illərdə yeniyetmələrdə davranış pozuntuları son 
dərəcə aktual problemə çevrilmişdir. Onların bəzi patoloji hal 
alan formaları, bizim dövrdə müşahidə olunan sürətli fiziki 
inkişaf və cinsi yetkinliklə şərtlənir. Müasir sosial həyat yarım 
əsr bundan qabaqkına nisbətən yeniyetmənin sinir sisteminə 
başqa cür təsir göstərir. 
        Qrup normalarından, rol tələblərindən kənara çıxan 
davranış onun yaranma səbəbləri nöqteyi – nəzərindən də 
böyük maraq doğurur. Asosial davranışın öyrənilmə tarixi bu 
səbəblərin aydınlaşdırılması cəhətdən tamamilə fərqli  və 
müxtəlif tendensiyalarla zəngindir. Bir qrup tədqiqatçılar 
ekzogen amillərin vacibliyini, digərləri isə, əksinə endogen 
amillərin üstünlüyünü qeyd edirdilər. Bununla bağlı demək olar 
ki, yüz il davam edən mübahisələr belə bir fikrə gətirib 
çıxarmışlar ki, bir qayda olaraq, şəxsiyyətin davranışı həm 
endogen, həm də ekzogen amillərin ahəngi ilə şərtlənmişdir. 
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 Yeniyetməlik dövründ ə xarakterin aksentuasiyası 

Ялийева Сара, магистрант 
 

          Müxtəlif sosial, siyasi, iqtisadi amillər cəmiyyətdə 
müəyyən kütləvi psixoloji qeyri – stabil vəziyyətə gətirib 
çıxarır, sosial gərginlik yaradır. Bununla da stressli situasiyaları 
daha da artırır. Bu isə insanlarda müəyyən xarakter 
əlamətlərinin kəskinləşməsi ilə nəticələnir. Yeniyetməlik yaş 
dövrü bu cür stressli situasuyalarda daha tez təsir altına düşən, 
daha zəif olur. Bu dövrü müəllifl ərin çoxu “ikinci doğuluş” 
kimi təyin edirlər. Həyata daxil olmağa hazır olan şəxsiyyətin 
doğulması. Konfliktlərin çoxu bu yaş mərhələsinə aid edilir. 
Yeniyetməlik dövrü böhranlar dövrüdür. Bu yaş dövründə 
qlobal sayda məsələlər həll olunur: identiklik böhranı 
(depressiya və suitsidal davranışa meyl), nüfuz böhranı (edip 
kompleksi – ataya qarşı çıxma), seksual böhran, tənhalıq, yeni 
sosial normalar qəbul etmək qorxusu, hormonal dissonans. 
Əsasında neyroendokrin sistemin dəyişilməsi duran bu inkaşaf 
mərhələsindəki böhran xüsusi kəskinlik və sürəklilik il ə seçilir. 
90% yeniyetmələr müəyyən xarakter aksentuasiyası tipinə 
malikdirlər. Məhz ona  görə də yeniyetməlik dövründə bu cür 
halın tədqiqi indiki dövrdə mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  
          Bütün psixologiya tarixi boyunca dəfələrlə xarakter 
tipologiyasının qurulması cəhdləri edilmişdir. Onlardan ən 
erkən və nisbətən məşhuru hələ XX əsrin əvvəllərində alman 
psixiatrı və psixoloqu E. Kreçmer və V. M. Bexterev tərəfdən 
təklif olunmuş tipologiyadır. Bir qədər sonra psixoloqlar P. B. 
Qannuşkin, M. Framer, O. V. Kerbikov, U. Şeldon, daha 
sonralar isə E. Fromm, K. Leonqard, Q. K. Uşakov, A. Y. 
Liçko analoji cəhdlər etmişlər. 
          Xarakterin formalaşması mərhələsində onun tipoloji 
xüsusiyyətləri hələ həyat təcrübəsi ilə səlişləşdirilməmiş və 
yatırılmamış  vəziyyətdə o qədər aydın şəkildə meydana çıxır 

 

 

8

8

ki, bəzən psixopatiyanı, yəni, xarakter anomaliyalarını 
xatırladır. Yaşa dolduqca aksentuasiya əlamətləri adətən 
yumşalır. Bu bizə “keçici yeniyetməlik xarakterinin 
aksentuasiyası” barədə danışmağa imkan verir. 
           Xarakterin aksentuasiya tipləri psixopatiyaların tipləri il ə 
olduqca oxşardır və qismən üst – üstə düşürlər. Xarakterin 
aksentuasiyası dedikdə, onun ayrı-ayrı əlamətlərinin həddindən 
artıq güclənməsi nəticəsində daha kəskin surətdə nəzərə 
çarpması başa düşülür. Psixiatrik müşahidələr göstərir ki, onun 
əsas tipləri yeniyetməlik yaşında formalaşır. Xarakterin 
aksentuasiyası isə yeniyetmələrin asosial davranışına çox ciddi 
təsir göstərir. Məhz buna görə də müasir dövrdə xarakterin 
aksentuasiyasının yeniyetmələrin asosial davranışına təsiri 
məsələsinin  araşdırılması xüsusi aktuallıq kəsb edir.  
          Hələ aksentuasiyanın tədqiqinin ilk dövrlərində onlarla 
xarakterin patoloji anomaliyaları arasında sərhəddin qoyulması 
problemi meydana çıxmışdır. V. M. Bexterev (1886) 
“psixopatiya ilə normal vəziyyət arasındakı keçici halları” qeyd 
edirdi. P. B. Qannuşkin (1933) bu cür halları “latent 
psixopatiya”, M. Tramer (1949), O. V. Kerbikov (1961) 
“psixopatiyadan əvvvəlki”, Q. K. Uşakov (1973) “normal 
xarakterin kənar variantları” adlandırırdılar. Bir çəx digər adlar 
da təklif olunmuşdur. Lakin alman psixoloq və psixiatrı, Berlin 
universitetinin nevroloji klinikasının professoru Karl 
Leonqardın termini – “xarekterin aksentuasiyası” daha geniş 
yayılmışdır. Xarekter şəxsiyyətin bazisi hesab olunur, o, əsasən 
yeniyetməlik dövründə, şəxsiyyət isə bir tam kimi artıq yaşa 
dolduqca formalaşır. Ona görə də yeniyetməlik dövrü üçün 
“xarakterin aksentuasiyası” anlayışı daha dəqiq hesab olunur.  
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İnkluziya, inkluziv t əhsil və onun tarixi 
Nəsirova G.Ə., магистрант 

 
Məktəb insanın yalnız bilik aldığı bir məkan deyil-bu 

məkanda həmin insan həm əqli, həm psixi, həm də sosial 
baxımdan formalaşır. Bu baxımdan məktəbin uşaqların 
həyatında oynadığı rol önəmlidir. Məktəbin işinin uğurluluq 
şərtlərindən biri də düzgün qurulmuş təhsil sistemidir. 

Təhsilin məqsədi təhsil alanların müəyyən ictimai 
statusa malik olmağından və öz sosial əhəmiyyətini təsdiq 
etməkdən ibarətdir. Amma biliklər əldə etmək, həmin bilikləri 
təkmilləşdirmək, öz ictimai əhəmiyyətini təsdiq etmək, 
cəmiyyətdə müəyyən mövqe tutma arzusu heç də hamı üçün 
reallığa çevrilmir. Belə insanlar arasında sağlamlıq imkanları 
məhdud olan uşaqlar da vardır. Araşdırdığımız, tədqiq 
etdiyimiz inkluziya bu uşaqlar üçün müəyyən imkanların 
açılmasını nəzərdə tutur.   

İnkluziya ingilis dilindən tərcümədə “daxil olma”,  
“qoşulma” deməkdir. İnkluziya sağlamlıq imkanları məhdud 
olan təhsil alanların öz güclərinə inamlarını artırmağa, 
həmçinin onları digər uşaqlarla birgə məktəbdə təhsil almağa 
stimullaşdıran cəhddir. İnkluziya yalnız xüsusi qayğıya ehtiyacı 
olan uşaqların cəhdlərini həyata keçirməyə kömək etmir. Belə 
uşaqlar sırasına həmçinin müxtəlif mədəniyyətlərə malik, həyat 
tərzlərinə görə bir-birindən fərqlənən, başqa dillərdən olan, 
təhsilə müxtəlif maraqları və imkanları olan uşaqları da aid 
etmək olar. Belə uşaqlara informasiyanın ötürülməsi 
üsullarında müxtəlif modifikasiya və variantlar lazımdır. 

İnkluziv yanaşma uşaqların müxtəlif t əhsil tələbatlarını 
başa düşməyi və təhsil prosesində tam iştirakla, ictimaiyyətin 
cəlb edilməsi vasitəsilə təhsildə seqreqasiyanın və 
diskriminasiyanın aradan qaldırılması ilə bu tələbatlara müvafiq 
xidmətlərin verilməsini tələb edir. İnkluziv təhsil bütün təhsil 
alanlara böyük həcmdə məktəbəqədər və məktəb həyatında 
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uşaq baxçası, maktəb və universitet kollektivində iştirak etməyə 
imkan verir.Bu təhsil sistemi təhsil alanların bərabər 
hüquqluluğunu, kollektivin bütün işlərində iştirakını 
stimullaşdırmağa yönəldilmiş resurslara malik olub, təhsil 
alanlara ünsiyyət üçün lazım olan qabiliyyətlərin inkişafına 
yönəldilmişdir.  

İnkluziya və inteqrasiya anlayışları arasındakı fərqə 
baxaq. “Bu anlayışlar eynidirlərmi?” sualına cavab kəskin 
olaraq “Yox”-dur. İnteqrasiya şagirdlərin məktəbin 
xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılması prosesidir. İnkluziyada isə 
məktəb şagirdlərə, onların təhsil ehtiyaclarına uyğun şəkildə 
dəstək vermək üçün tədris istiqamətini qurur. 

Məhdud imkanları olan uşaqların təlim və təhsil 
prosesinin tarixi dövrünü üç mərhələyə ayırmaq olar: 

I. XX əsrin əvvəlləri və 60-cı illərin ortaları-“tibbi 
model” → seqreqasiya. 

II.  XX əsrin 60-cı illərinin ortalarından 80-ci illərin 
ortalarına qədər-“normallaşdırma modeli” 
→inteqrasiya 

III.  XX əsrin 80-ci illərinin ortalarından hazırki 
dövrə qədər-  “sosial model”       → qoşulma 

İctimai həyatın humanistləşməyə meyl cəhdi dünya 
müharibələrindən sonra vəhşiliy ə və dəhşətə cavab kimi 
başlamışdır. Bəşəriyyət bütün dünyaya təsir edəcək bir üsul 
axtarırdı və bu üsullardan birincisi BMT-nin yaradılması oldu. 
BMT-nin bu istiqamətdə olan bir neçə hüquqi aktlarını 
sadalayaq: “İnsan hüquqlarının ümumi bəyannaməsi” (1948), 
“Uşaq hüquqları bəyannaməsi” (1959), “Uşaq hüquqları barədə 
konvensiya” (1989), “Uşaqların hüquq və müdafiəsinin təmin 
edilməsinin ümumdünya bəyannaməsi” (1990), “Əlilliyi olan 
insanlar üçün bərabər imkanların yaradılmasına dair standart 
qaydalar” (1993) və nəhayət 1994-cü ildə Salamankada 
inkluziv təhsilin inkişafı üçün qəbul edilmiş bəyannamə. 
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Nəzəriyyədə və praktikada real dəyişiklikl ər 1960-cı ilin 
ortalarında psixiatrik xəstəxanaları himayəyə alan dövlət 
müəssisələrinin ləğv edilməsilə başladı. Bu müəssisələrin 
sakinlərinin dünyadan təcrid edilmələri, inkişafı stimullaşdıran 
şərtlərin olmamasında, sevginin, qayğının olmaması, çox vaxt 
qəddar rəftarın mövcudluğunda, insan hüquqlarının kobud 
surətdə pozulmasında sübut olunurdu. Aydın oldu ki, bağlı 
şəraitdəinsanın qabiliyyətləri ölgünləşir,ünsiyyət dairəsi daralır, 
özünüqiymətləndirməsi aşağı düşür, tam dəyərli həyata olan 
yollar həmişəlik bağlanır. Məhz bu vaxtlarda tibbi modelin 
qanunauyğunluğunda şübhələr yaranmağabaşladı. Bu modelə 
əsasən məhdud imkanları olaninsanlara uzunmüddətli müalicə 
tələb olunurdu və bunun üçün ən yaxşı yer xüsusi müəssisələr 
idi. Yaranmış vəziyyətə cavab kimi bir çox ölkələrdə ilk 
növbədə ABŞ, Böyük Britaniya, İsveç və İtaliyada bütün 
sistemi dəyişmək və bu sistemi daha da insansevər etmək üçün 
çağırış səsləri yayıldı. Nəticədə qərbdə yetim evləri demək olar 
ki, yoxdur. Belə ki, İngiltərədə inkişafında yayınma ilə doğulan 
uşağa malik 90%-dən çox ailələr onları evdə tərbiyə edirlər. 
Digər uşaqları isə ya övladlığa götürür ya da hami ailələrə 
verirlər. Böyüklər üçün bir çox ölkələrdə artıq ləğv olunub və 
ya ləğv olunmaq üzrədir. Qeyd etmək lazımdır ki, inkişaf 
pozuntuları olan uşaqların imkanlarının anlaşılması və onların 
dəstəklənməsi üçün yeni sistemin təşkilinə XX əsrin ortalarında 
keçirilən elmi tədqiqatlar böyük təsir etmişdir. Bağlılıq və 
xüsusi pedoqogika sahəsində olan bu tədqiqatlar intellekt 
pozuntusu olan uşaqların potensial imkanlarının aşkarlanması 
və bütün uşaqların potensial imkanlarının aşkarlanması və 
bütün uşaqların öyrənə bilməyə qadir olması faktının qəbulu ilə 
bağlıdır.  

Ötən əsrin 70-ci illlərində Skandinaviyada tibbi modelin 
əsasında duran təsəvvürlərin alternativi kimi “normallaşdırma” 
anlayışı meydana çıxdı. Bu anlayış ABŞ və Kanadada qəbul 
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edilmiş və inkişaf etmişdir. Normallşdırma modeli aşağıdakı 
hallara gətirib çıxarırdı: 

� münasibətini dəyişmək üçün cəmiyyətə təzyiq 
göstərmək 

� təhsil almaq və öz gücünü səfərbər etmək üçün 
uşağa təzyiq göstərmək 

Tədricən bu konsepsiya da şübhə doğurmağa başladı. 
Bu konsepsiya uşağın məktəb və cəmiyyət tərəfindən qəbul 
edilməyə hazırlığını güman edirdi. Amma cəmiyyət tez bir 
zamanda dəyişə bilməzdi. Belə bir şəraitdə isə inteqrasiyanın 
sosial deyil, fiziki tərkibindən söhbət gedə bilərdi. 

Hazırki dövrdə məhdud imkanları olan insanlara dəstək 
xidmətinin inkişafı ideoloji olaraq “sosial model”-lə müəyyən 
olunur. Bu modelə əsasən insan ailənin həyatında iştirak etmək, 
məktəbdə oxumaq, işləmək üçün hazır olmağa borclu deyil. 
Diqqət daha çox mühitin onun imkanlarına adaptasiya 
olunmasına, onun qabiliyyətlərinin inkişafı üçün sosial əlaqələr 
sisteminin yaranmasına ayrılır. “Qoşulma” anlayışı bu modelə 
keçidlə bağlıdır. İnteqrasiyadan fərqli olaraq “qoşulma” hər bir 
qrupun qismən muxtariyyətinin saxlanılmasını nəzərdə tutur. 
Bu ideologiyaya görə ənənəvi dominantlıq edən qrup üçün xoş 
olan təsəvvürlər və davranış tərzi düşüncələrdə və adətlərdə 
pluralizmə yol verə bilən obrazda şəklini dəyişməlidir. 

Beləlikl ə ingilis dilli ölkələrdə “qoşulma” termini 
inteqrasiya termininini əvəz etməyə başladı. İngilis dilində 
“include” “daxil etmək”, “t ərkibində olmaq”, “ehtiva etmək” 
deməkdir. “İnclusion” sözü yalnız təhsilə deyil, həm də insanın 
cəmiyyətdəki yerinə yeni baxışı ifadə edən termin kimi təqdim 
olunur.  

İnkluziv təhsilin təcrübəsinin əsasında hər bir təhsil 
alanın fəaliyyətinin qəbul edilməsi durur. Bu səbəbdən təhsil 
hər bir uşağın özünəməxsus təlabatlarını təmin edə bilmək 
şəklində təşkil edilməlidir. 
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Maraqlıdır ki, inkluziya istiqamətində ən qəti və tez 
dəyişiklikl ər dünyanın kasıb ölkələrində müşahidə olunur. 
Uqanda və ərəb ölkələrində məhdud imkanları olan uşaqların 
inteqrasiyası ilə bərabər qızların da ümumtəhsil məktəblərinə 
inteqrasiya halları baş verir. Bu dinamika YUNESKO-nun 
proqramının adı çəkilən ölkələrdə effektiv fəaliyyəti il ə 
əlaqədardır.  

Müasir tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, bu istiqamətdə 
mükəmməl qanunvericiliyə malik ölkələr sırasına Kanadanı, 
Kipr, İsveç, Norveç, İspaniya, ABŞ və Böyük Britaniya kimi 
ölkələri aid etmək olar. Amma mükəmməl qanunvericiliyin 
olması heç də bu təhsilin dəstəklənməsi və işləməsi demək 
deyil. Təcrübə göstərir ki, yalnız mükəmməl qanunvericiliyin 
mövcudluğu kifayət etmir. Məsələn, Almaniya mükəmməl 
qanunvericilik bazasına malikdir amma əksər intellektual 
pozuntulu uşaqlar xüsusi məktəblərdə oxuyurlar. 

İnkluziv təhsilin inkişaf səviyyəsinə valideynlərin 
aktivliyi təsir edir. Belə ki Niderlandda Daun sindromlu 
uşaqların valideynlərinin dövlətin təhsil siyasətinə ciddi 
etirazları olmuşdur. Və hazırki dövrdə onlar məhz onlar 
övladlarının ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai siniflərinə qəbul 
olmasına nail olmuşlar.  

Cəmiyyətdə mövcud maneələrin ləğv edilməsi üçün 
hamıya bərbər imkanlar təmin edilməlidir. Diskriminasiyadan 
qaçmaq üçün bu prosesi ailədən və təhsil sistemindən başlamaq 
lazımdır. 

Ədəbiyyat: 
1. Təhsilin əsasları.-Təhsil Nazirliyi, 2008 
2. А.Н. Конотлева, Т.Л. Лещинская- Интегрированное 

обучение детей с особенностями психофизическое 
развития. Минск, 2003 

3. Инклюзивное образование. http//www.fpgp.ru 
4. Включающее образование. История и международ-

ный опыт (статья Наталъей Грозной)   
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5. Richard Rieser of Disability Equality in Education (пе-
ревод Вячеслава Котова, РООИ “Перспектива”, Мо-
сква ) 
 
Əlillik anlayı şının müəyyənləşdirilm əsi  

və bununla bağlı cəmiyyətdə mövcud olan müxtəlif 
sosial davranış modelləri 

Nəsirova G.Ə., магистрант 
 

Çox vaxt insanı mövcud fiziki və ya əqli pozuntudan 
xilas etmək qeyri mümkün olur. Buna görə də biz ən azından 
özümüzdən asılı olan halları nəzarətdə saxlamalı, bu 
istiqamətdə mövcud maneələri aradan qaldırmağa çalışmalıyıq. 
Cəmiyyətdə mövcud olan sosial davranış modellərinə 
keçmədən öncə “pozuntu” və “əlillik” anlayı şlarının 
mahiyyətinə baxaq.  

Pozuntu fiziki, mental və intellektual funksiyaların uzun 
müddətə və ya həmişəlik itirilm əsidir. Əlillik is ə insanın onda 
mövcud olan maneəyə görə cəmiyyətin digər üzvləri il ə bərabər 
imkanlarının itirilməsi və ya məhdudlaşdırılmasıdır. 

Tarixə nəzər saldıqda əvvəllər ənənəvi yanaşma kimi 
xarakterizə edilən əlillik modelinin mövcud olduğunu görərik. 
Bu yanaşmanın çərçivəsində əlilliyin mövcudluğu hər hansı 
günah işləmiş və ya nəyisə düzgün etməyən valideynlər, 
onların övladları üçün cəza və ya lənət kimi xarakterizə edilir, 
əlilliy ə cadugərliyin, magiyanın bir forması kimi baxılırdı. Bu 
ideyalar müasir dövrümüzdə də təfəkkürlərdə qalmaqdadır. 

Hal-hazırda əlillikl ə bağlı praktikada istifadə olunan iki 
sosial davranış modeli mövcuddur:  

1. Tibbi model 
2. Sosial model 

Tibbi model əlilliyi insanın sağlamlıq vəziyyətinin 
pozulmasının mövcudluğu vəziyyəti kimi müəyyən edir. Tibbi 
model çərçivəsində fəaliiyətin əsas istiqaməti pozuntuların tibbi 
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müdaxilə və terapiya ilə minimuma endirilməsidən ibarətdir. 
Tibbi model çərçivəsində əlilliyi olan uşaq problemdir. 
Keçmişdə məhdud imkanlı uşaqlara onlarda mövcud müəyyən 
pozuntu prizmasından baxılır, onlar cəmiyyətdən təcrid 
olunaraq mütləq “müalicəyə” məhkum olunurdular. Hətta 
bəzən uşaqların yaşama hüquqları ləğv edilirdi. Müasir dövrdə 
yüksək texnoloji həll, terapiyanın metodları və dərmanlar 
qismən konstruktiv xarakter daşıyır. 

Tibbi yanaşmaya əsasən məhdud imkanları olan 
uşaqlardan mövcud mühitə və cəmiyyətə uyğunlaşma 
gözlənilir, onları olduqları kimi qəbul etmək onların da təhsil 
almağa hüquqları olmaları kimi hallar unudulur. Belə 
inteqrasiya şəraitində problem məktəbdə, baxçada ümumiyyətlə 
cəmiyyətdə deyil, uşağın daxilində axtarılır. Əgər uşaq hər 
hansı funksional hərəkəti edə bilmirsə bu hərəkəti başqa daha 
necə yaxşı təşkil edə bilməkdə deyil, uşaqda axtarılır. Uşaq 
faktiki olaraq onun mühitə və cəmiyyətə adaptasiyası üçün çox 
səy tələb edən müəssisəyə atılır. Tibbi yanaşmanın tətbiqi ilə 
valideynlər tibb işçiləri, həkimlər, sosial işçilər, psixoloqlar, 
övladlarının nəyə qadir olması və onlar üçün daha uyğun təhsil 
xidməti barədə təhrif olunmuş informasiya alırlar. Mümkün 
tövsiyyələr isə uşağın xüsusi məktəbdə, baxçada və ya evdə 
təhsil almasından ibarət olur. 

Sosial model çərçivəsində isə əlillik c əmiyyətdə 
mövcud fiziki, təşkilati və münasibətlər maneəsindən, 
mövhümatçılıqdan və sterotiplərdən meydana gələn əlillik kimi 
nəzərdən keçirilir. Sosial model bütün uşaqların bərabər 
hüquqlu olduğunu və hər kəsə bərabər imkanları təbliğ edir, 
cəmiyyətdə mövcud maneələri uşağı əlil edən əsas səbəb kimi 
nəzərdən keçirir. Müəyyən pozuntular və ciddi xəstəlikl ər 
normal həyat fəaliyyətimizi çətinləşdirdiyinə görə bizi bir çox 
xoşagəlməz hallarla üzləşdirir. Sosial modelə əsasən bu heç də 
bizi “insanlıqdan çıxarmır”. Sosial yanaşmanın qəbulu və 
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anlaşılması məhdud imkanları olan insanların 
özünüqiymətləndirməsini yüksəltməsinə imkan verir.  

Əlillikl ə bağlı mövcud olmuş və hazırda da mövcud 
olan müxtəlif sosial davranış modellərini qısa da olsa nəzərdən 
keçirdik. Uzun zaman tələb olunsa da təfəkkürlərdəki sabit 
qeyri adekvat düşüncələrin dəyişildiyinə şahid oluruq. Məhdud 
imkanları olan uşaqların təlim və təhsil prosesinin tarixi 
dövrünə nəzər saldıqda həqiqətən də təfəkkürlərdə və 
praktikada təkmilləşmənin baş verdiyini görürük. Bu faktlar da 
təhsilin nə dərəcədə önəmli və əsas olduğunu sübut edir. Hər 
iki davranış modelinin müsbət tərəflərini nəzərə alaraq qeyd 
etmək lazımdır ki, təhsilin bütün müşayət prosesi psixoloji və 
tibbi aspekt də daxil olmaqla qurulmalıdır. 

 
Ədəbiyyat: 

1. Körpə duyğuları- Müasir təhsil və tədrisə yardım 
mərkəzi (Praktik material) 

2. Инклюзивное образование. http//www.fpgp.ru 
3. Richard Rieser of Disability Equality in Education (пе-

ревод Вячеслава Котова, РООИ “Перспектива” ) 
 

 
Хроники алкоголизм вя онун йаратдыьы  психолож - 

соматик  позунтулар                             
                                          Марашлыоьлу Фатищ, маэистрант 
  
Хроники алкоголизм - спиртли ичкиляря патоложи мейиллиликля 

сяъиййялянян, алкоголун тясири иля психопаик позунтуларын вя 
абстинент синдромун йаранмасы иля нятиъялянян хястяликдир.  
Алкоголизим бир сыра дахили вя хариъи амиллярин тясири иля  инкишаф 
едир вя дяринляшир. Хроники алкоголизмин йаранмасына тясир эю-
стярян дахили амиллярдян эенетик амил башлыъа риск факторудур. 
Фактлар эюстярир ки, алкогол гябул едян валидейнлярин ушагла-
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рында хроники алкоголизимин йаранмасынын риски диэярляриня 
нисбятян 7-10 дяфя артыгдыр.  

Апарылмыш тядгиатларын тящлилиндян айдын олур ки, 
алкоголизм щазырда клиник психолоэийайа дахил олан ян мцщцм 
нозоложи ващидлярдян бири кими тясниф олунур. Спиртли ичкиляря 
мейиллилийин дахили цзвляря вя цмумиййятля, соматик хястя-
ликлярин ямяля эялмясиня неъя аьыр тясир эюстярдийи елмя чохдан 
мялумдур. Бцтцн бунлар нязяри вя тяърцби тябабятин 
узунмцддятли тядгигат материалларына ясасланмышдыр. Психоложи 
вя соматик хястяликлярин юйрянилмясиня щяср олунмуш 
тядгигатлар нятиъясиндя алкоголизмин бцтцн хястяликлярля 
гаршылыглы ялагяси ашкар олунмушдур. 

Хроники алкоголизм мцстягил хястялик олмагла 
етиолоэийайа, патоэенезя вя чохъящятли клиник эедишя маликдир. 
Бундан башга мцхтялиф веэетатив вя соматик хястяликлярин 
ямяля эялмясиндя, инкишафында «ялавя амил» кими даим иштирак 
едир. Мцасир дюврдя рущи - ясяб хястяликляринин 
формалашмасында, аьырлашмасында вя мцалиъяйя табе 
олмамсында, еляъя дя бир сыра профилактик тядбирлярин щяйата 
кечирилмясиндя лазими еффектин ялдя олнумамасы алкоголизмин 
психоложи мясяляляриня щяртярфли диггят йетирилмямяси иля  
баьлыдыр. Алкоголизм щям дя психосоматик аьырлашмалары вя 
позунтулары да йардан хястяликдир. 

Алкоголизмин мцтамади гябул онун хроники формайа 
кечямсиня вя алкоголикин шяхсиййятиня вя психи просесляриня 
щятряфли тясир эюстярмйя башайыр. Хроники алкоголизмин сон 
мярщялясиндя шяхсиййятин деградасийасы вя йа  енмяси, емосио-
анл вя иради позунталар ортайа чыхыр. Бу ися онун щям шях-
сиййятини, щям дя интеллектуал просеслярини зярбя алтында гойур. 
Хястянин есмосионал вязиййяти кяскин дяйишир. Гязяблилик, аг-
рессивлик, ядябсизлик вя сцстлцк вя йазыглыг, гямэинлик шях-
сиййят кейфиййятляри кими юзцнц эюстярир. Чох вахт хроники 
алкогоизм заманы аьыл зяифлийи дя инкишаф едир. Йаддашын кяс-
кин позулмасы, йаддасахламанын вя йадасалманын зяифлямси дя 
бу хястялик цчцн харктерик щалдыр. Хроники алкоголизм хястя-
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нин шяхсиййят кейфиййятлярини вя иш габлиййятини дя ашаьы салыр. 
Хцсусян дя инсанын йарадыъылыг габлиййятляриндя «йаланчы» 
ъящдлярин ортайа чыхмасына  шярати йарадыр. Бир сыра щалларда 
бу пароноид сайыгламалырына бянзяйир. 

Тядгигатлар эюстярир ки, цмумиййятля акоголизимин 
мцтамади гябулу вя йа онун хроники хястялик щалына кечмяси 
организмин дахили цзвцлярини дя зядялйир вя бунун нятиъясиндя 
психосоматик позунтулар, сайыгламалар, депрессив щаллар, еляъя 
дя айры-айры бядян цзвцляриндя аьрылар мейдана эялир.  

Хроники алкоголизмин гаршысы вахтында алынмазса вя хяс-
тянин тибби мцалиъяйя ъялб едилмязся, онун сонрадан мцалиъяси 
хейли чятинляшир. Цмумиййятля алкоголизмин профлактикасында 
хястянин фярди-псиожи хцсусиййятлри ясас эютцрцлмялидир. Щесаб 
едирик ки, хцсуси маарифчилик ишинин апарылмасы вя бу сащядя 
реклам чархларынын азадылмасы мцсбят нятиъя  веря  биляр. 
Чцнки айры-айры щалларда алкоголизм мящз психоложи сябяляр-
дян ортайа чыхыр вя дяринляшяряк хястялийя чеврилир. Фярдин юзц-
нцгйимятляндирмясинин ашаьы дцшмяси, юз имканларына инамын 
олмамсы вя с. кими психоложи вязиййятляр бу хясттялийин инкиша-
фына вя дяринляшмсиня эяртириб чыхара биляр. Бу нязяря алынмалы 
мяктяблярдя вя али тящсил оъагларныда бир сыра психоложи тядбир-
ляр системи щяйата кечирилмлидир.   
 

Алкоголизмин сосиал фясадларына даир                                 
                                          Марашлыоьлу Фатищ, маэистрант                                
 
Алкоголизм йалныз  инсанын шяхсиййят кейфиййятляриня вя 

саьламлыьына  тясир эюстярмир. Бу хястялик щям дя ъямиййятя, 
сосиал сферайа щяртярфли тясир эюстярмякля мювъуд олан бир сыра 
сосиал институтлары зяифлядир, мцхтялиф проблемляр ортайа чыхарыр.    

Алкоголизмин сосиал тяряфляри онун сосиал бяла олмасы иля 
сяъиййялянир. Бир хястялик кими айры-айры шяхсляри щяйатдан 
вахтсыз апармагла, бязян щятта истедадлы вя лазымлы мцтяхяс-
сисляри йарадыъы ямякдян мящрум етмякля кифайятлянмир, онла-
рыны ъямиййятя веря биляъяйи мадди вя мяняви сярвятлярдян дя 
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ону мярщум едир. Сярхошлугдан алкоголизмя эедян йол бойу 
организмин функсионал вя органик позунтулары иля йанашы ямяк 
фяалиййяти дя мящвя доьру эедир. 

 Апарылан сон тядгигатлардан мялум олмушдур ки, алко-
голизмин биринъи мярщялясиндя цзцрсцз ишдян галмалар 17,1 
эцндцрся, икинъи мярщялядя бу 32,4 эцня чатыр. Яэяр хястялик-
ляри вя «цзцрлц сябябляри» дя бура ялавя етсяк онлар илин йары-
сындан чохуну истещсалатдан кянар вязиййятдя галырлар. Бир 
сюзля алкоголдан суи-истифадя едян шяхсляр дцшцнмяйян, хариъи 
алямля ялагяси азалан, утанма щисси зяифлямиш олан, ямяйя вя 
зящмятя гаршы мараьы итян вя мотивасийа тялябатлар системинин 
дяйишкянлийи иля сечилян шяхсляря чеврилирляр. 

Алкоголлу ичкиляр адам юлдцрмякдя, сойьун, зоракылыг 
вя с. кими ъинайятлярин мейдана эялмясиндя мцщцм амил кими 
чыхыш едир. Алкогол ичянляри ъанийя, ъинайяткара чевирир. Щяр 
щансы юлкядя тюрядилян ъинайятин сайы вя аьырлыьы истифадя едилян 
спиртли ичкилярин мигдары иля дцз мцтянасибдир. Беля ки, сон за-
манлар телевизийа вя газетлярдя юлкямиздя баш вермиш ъинайят-
лярля баьлы хябярляри излядийимиз заман щямин ъинайятлярин чох 
заман сярхош вязиййятдя олан шяхсляр тяряфындян йериня йети-
рилдийи ашкар олунур. 

Сярхошлуг вя алкоголизмля мцбаризя тясадцфян дювлят 
ящямиййятли мясяля щесаб олунмур. Онларын щесабына фабрик вя 
заводлар, мцяссися вя идаряляр, бцтцнлцкдя дювлят бюйцк 
мадди зяряр чякир. Сярхошлуьа вя алкоголизмя иътимаи мцнаси-
бят бцтцн юлкялярдя дяйишмишдир. Алкоголизмин хястялик олма-
сыны щеч ким инкар етмир. Алкоголдан суи-истифадя едян шяхс-
лярдя ямяйин мящсулдарлыьы ашаьы дцшцр, цмумиликдя ися 
ямяйя, ишя, аиляйя, достлара гаршы мараг тамамиля итмиш олур. 
Бцтцн бунлар инкишаф етмякдя олан алкоголизмин ян ваъиб 
яламятляри щесаб олунур. 

Алкоголизм хястяляриня хас олан мотивасийа хцсусиййят-
ляри щаггында елми вя нязяри мялуматларын чохлуьу хястялярдя 
эедян дяйишикликляри габагъадан анламагда, профилактика тяд-
бирлярини тезляшдирмякдя бюйцк йардымчы васитя ола биляр. Ал-
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коголизм ъямиййятин нцвяси олан аиляни даьыдыр вя онун 
цзвцлярини ъямиййятин йарасыз нцмайяндялриня чевирир, бошан-
маларны сайыны артырыр вя беляликля ъямиййятя ъидди зярбя вурур.  
Фикримизъя алкоголизмин соиал бялаларыны арадан галдырмаг 
цчцн мцхтялиф йюнцмлц сосиал вя психоложи ишин апарылмасы вя 
алкогол гябул едян шяхслярля мцтамади психоложи трениглярин 
апарылмасы, алкоголун мцтамади гябулунун йаратыьы фясадал-
рын тящлцкялилийи онлара баша салынмалы вя анладылмалыдыр. Якс 
щалда ъямиййятин инкишафынын сцрятляндийи бир заманда стресс 
вя йорьунлуг фактору психоложи мцдафия кими алкогол гябул 
едянлярин девизиня чевриляъякдир. 
 

              Йарадыъылыг вя  инсанын психи вязиййяти  
                                         Бал Саваш Абдуллащ, маэистрант 
                                                                                                      
Йарадыъылыг олдугъа мцряккяб вя яксяр щалларада дярке-

дилмяйян просесдир. Йарадыъы нсанларын щадисяляря вя ъямиййя-
тя гейри-стандарт бахышы щям онларын шяхсиййятини, щям дя йа-
радыъы просесин юзцнцн юйрянилмяси зярурятини ортайа гойур. 
Йарадыъылыг поосесиня дахил олан инсан няинки, ъямиййят цчцн 
зярури олан мящсуллар йарадыр, еляъя дя юзцнцн дахили алямини 
дярк етмякля, рущунда баш верян тялатцмляри тязащцр етдирир. 
Чох заман оуну давранышынын гейр-адилийи инсанларда йарадыъы 
адамлар щаггында бирмяналы фикирлярин йармасына эятириб чыза-
рыр. Апарылмыш тядгигатларын тящлили эюстярир ки, йарадыъылыг вя 
инсанын психоложи вязиййяти щаггында мясяляляр щямишя диггят 
мяркязиндя олуб. Яксяр тядгигатчыларын фикринъя йарадыъы ин-
санларда башаларныдан фярглянян давранышын ортайа чыхмасы 
онларын психолжи вязиййятинин гейри-сабир олмасы иля ялагядардыр. 
Психодинамик тядгигатларын баниси олан З.Фред щесаб едир ки, 
йарадыъылыьын мянбяйи невроздур. Йяни невротик щал йарадыъы-
лыьа инсаныы тящрик едир, онун мотивасийасына чеврилир. Щяля 
Ферйдя гядяр Ч.Ламброзо щесаб едирди ки, йарадыъылыг рущун 
хцсуси хястялийидир. Психатирик тядгигатлар эюстярир ки, йара-
дыъылыьын бир сыра тямайцлляриндя, ону активляшдирян гцввя ма-
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никал-депрессив вязиййятдир. Лакин бунунла беля мцяййян 
едилмишдир ки, маникал депресийа йарадыъылыьын лянэидилмясиндя 
мцщцм рол ойнайыр. Лакин бу фикирлярля разылашмаг олмаз. Бе-
ля ки, яксяр психи хяс тяликляр йарадыъылыьын чичяклянмяси цчцн 
васиб олан шарити лянэидир  вя йа онун потенсиал эцъцнцн эеръ-
якляшмясини ашаьы салыр. Ч.Ламброзо щесаб едирди ки,   ягли вя 
интеллектуал габлиййятлярин инкишаф сявиййяси дащи инсанларда 
юзцнцн пик нюгтясиня чатыр. Мящз бу инкишафын юзц язаб вя 
шющрятин ясасы щесаб едиля биляр. Бунунла беля йцксяк тяссцрат-
лылыг вя эцълц интеллект щям дя, ъошэун ещтираслар йарадыр вя бу 
ещтираслар идейаларны тязялийиня  щяртярфли тясир эюстярир.  Гейд 
олуннанлар  йарадыъылыьын мцсбят рярфляри  олсада онун негатив 
тряфляри дя вардыр. Мящз йарадыъылыг просесинин юзц дя синир по-
зунтулары йарадыр вя тяссцратларын язаблылыьы ортайа чыхыр. Йа-
радыъы шяхсиййятлярин щяйат тарихчясиня нязяр салсаг беля гяна-
тя эялмяк олар ки, онларны бязиляри эцълц депресийанын тясири 
алтында олмуш  вя бир сыра наркотикляр организмля мцщит арсын-
дакы таразлыьы сахламаьа чалышмышлыр. Бу идейаларын оппонент-
ляринин фикринъя йарадыъ инсанларны психи вязиййятини бир нечя 
аспектдян шярщ етмяк олар. Онлар щемаб едирляр ки, йцксяк 
габлиййятлдярин олмасы невроз щалынын йаранмасына эятириб чы-
харыр. Бундан башга йцксяк интелеллект лазым олмайан ялавя 
йцкелянмяляр йардыр ки, бу да синир позуентуларынын вя хястя-
лийин йармасынын башлыъа сябябидир. Цчцнъц групп тядгигатчылар 
щесаб едирляр ки, йарадыъылыг  вя невроз арасында щеч бир ялагя 
йохдур. Еля дащи инсанлар вар ки, онлар щягиятян психи бахым-
дан саьлам дейилляр, елляри дя вар ки, онлар тамиля нормал пси-
хикайа маликдирляр. Рибонун апрадыьы тядгигатлар эюстрир ки, 
щяр ики нюгтейи-нязяри тясдиг едян фактлар мювъуддур вя бура-
да бир мяналы шякилдя конкретлийя вармаг олмаз. Щесаб едирик 
ки, йарадыъылыьын инсанын психи вязийяти вя габлиййятляри иля яла-
гяси юйрянилмяли вя бу сащядя шяхсиййят йанашмасы ясас 
эютцрцлмялидир. Чцнки мцасир ъямиййят сцрятля инкишаф едир вя 
йарадыъы инсанлара щямишя ещтийаъ вардыр. 
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Йарадыъылыг вя парапсихоложи щадисяляр 
                          Бал Саваш Абдуллащ, маэистрант 

 
Йарадыъылыьын мцряккяб психоложи феномен олмасы щамы 

тяряфиндян гябул едилир. Йарадыъылыьын мцряккяблийи йалныз 
оунун дяркедиля билмямяси иля баьлы дейилидир. Онун мцряккяб 
компонентляр, еляъя дя гейри-шцури, кортябии, шцуралты вя-
зиййятдя эеръякляшян тязащцрц щямишя диггят мяркязиндя ол-
магла йанашы бир сыра мцбащисяляр дя доьурур. Йарадыъы тя-
фяккцрцн механизми там айдын олсун дейя, оуну гейри-шцури 
компонетляри о, ъцмлядян парапсихоложи тязащцрлярини диггят 
мяркязиня эятирмяйи мягсядяуйьун щесаб едирик.  

Инсанлар парапсихоложи щадисяляри узун мцддятдир ки, тяд-
гиг едирляр. ХЫХ ясрин икинъи йарысында евристик щадисялярин тяд-
гиги гцввятлянмишдир. Алимляр парапсихоложи щадисяляри елми ис-
тигамятдя тядгиг етмяйя чалышыр, онларын елми ясасларыны 
мцяййянляшдирмяйя сяй эюстяририляр. Ахтарышлар нятиъясиндя 
мялум олмушдур ки, парапсихоложи щадисяляр екстрасенсор фяа-
лиййятин нятиъясидир. Екстрасенсор фяалиййят, йяни сон дяряъядя 
гцввятли шякилдя ъяряйан едян сенсор, щисси просесляр – дуйьу 
вя гаврайышлар мцррякяб психи щадисялярин механимини цзя чы-
хара билмяз. Она эюря дя парапсихоложи щадисялярин механиз-
мини  цзя чыхармаг цчцн екстросенсор фяалиййятля, йяни  
гцввятли дуйьу вя гаврайышларла тяфяккцрцн, йяни ъисим вя ща-
дисялярин дахили ганунауйьун ялагя вя асылылыгларыны мцяййян 
етмяйя имкан врян ян йцксяк идраки просесин гаршылыглы фяа-
лиййяти зяруридир. Екстарсенсор фяалиййят инсана мцяййян про-
блемля ялагядар кифайят гядяр материал топламаг имканы верир. 
Тяффякцр ися бу фактлары анализ вя синтез едир, цмумиляшдирир, 
пцхтяляшдирир вя ганунауйьунлуглары цзя чыхарыр. Йяни пара-
психоложи щадисялярин механизмини ачыр. 

Алимлярин парапсихоложи щадисяляря мцнасибяти мцхтялиф-
дир. Бязи алимляр евристик щадисялярин мювъудлуьуну гябул едир-
ляр. Бязи алимляр ися евристик щадисяляри гяти олараг инкар едир-
ляр. Мясялян, З.Фруйд, В.М.Бехтерйев, Д.И.Менделейев, 
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И.М.Сеченов, И.П.Павлов парапсихоложи щадисяляри гябул едирди-
ляр. Лакин тювсийя едирдиляр ки, спритизмя тянгиди мцнасибят 
бяслясинляр. Парапсихоложи вя йа евристик щадисялярин мащиййяти-
ни ачмаьа ъящд едян цч мцщцм нязяриййя мювъуддур: мате-
риалист, идеалист вя метафизик нязяриййяляр. Бу нязяриййялярин 
щяр биринин евристик ахтарышлар щаггындакы файдалы фикирлярини 
юйряниб, парапсихоложи щадисялярин мащиййятини ачмаг олар. 

Евристик щадисяляр щяйати щадисялярдир. Беля щадисялярин 
инсанларын нязяри вя ямяли щяйатында бюйцк ящямиййяти вардыр. 
Инсанлар евристик щадисялярин нязяри механизмини юйрян-
дикъя,каинатда баш верян щадисяляря даща дягиг гиймят верир 
вя онлардан инсанларын ямяли фяалиййятиндя баъарыгла истифадя 
едирляр. 

Евристик ахтарышларын ашаьыдакы ганунауйьунлуглары вар-
дыр: 

1. Евристик ахтарышлар цчцн кифайят гядяр зярури инфор-
масийаларын топланмасы. 

2. Топланмыш информасийаларын илкин тящлили едилмяси. 
3. Шцуралты вязиййятдя тяшяккцл тапан фикир вя идейаларын 

шцурлашдырылмасы – тяфяккцр сявиййясиндя анализ, син-
тез вя цмумиляшдирилмяси. 

4. Пцхтяляшмиш фикир вя идейаларын нитгя чеврилиб, эярчяк-
лийя чыхмасы 

Щесаб едирик ки, евристик йарадыъылыг просесинин мцхтялиф 
цсул, шярт вя тярзляри вардыр. Йарадыъылыг просесиндя бунун тя-
защцрц юзцнямяхсус тярздя реаллашыр. Парапсихоложи щадисяляря 
йарадыъылыг просеси арасында бир ганунауйьунлуг вардыр. Бу 
хцсусян йарадыъылыьын дярк олунмайан елемнтляриндя хцсуси 
айдынлыьы иля юзцнц эюстярир. Фикримизъя парапсихоложи вя гейри-
шцури щадисялрин ачылмасы  вя онун психоложи мащиййятинин елми 
сявиййдя дярки йарадыъылыьын бязи мягамларыны айрыд етмяйя 
имкан веряъякдир. Хцсуси илдя интиусийанын механизминин 
ачылмасы вя она щяртярфли айдынлыг эятирилмяси йарадыъылыьын ясас 
моментлярининдя фикри фяалиййятин вя идейанын эяляъяк талейини 
мцяййянляшдирмяк мцмкцн ола биляр. Бу просесин юйрянилмяси 
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щям дя йарадыъылыьын мотивасийа елементлярини цзя чыхармаьа 
имкан веряъякдир. 

Rекламын тясири  алтында давранышын 
тядгигинин бязи мясяляляри 

                      Камил Телман оьлу Щямидов, магистрант 
 
Реклам психолоэийасында давраныш компонентинин 

арашдырылмасы, йяни реклам тясири алтында инсанын алыъылыг 
давранышыны сяъиййяляндирян щярякятляринин тящлили юнямли 
йер тутур вя мцасир дюврдя актуаллыг кясб едир. Давраныш 
компонентиня инсанын шцурлу шякилдя щяйата кечирдийи 
давранышы иля йанашы, тящтялшцур, дярк едилмяйян сявиййядя 
олан давранышы да дахилдир. Дярк едилян сявиййядя алыъы 
давранышында мотивасийа, тялябатлар, ирадя, дярк олун-
майан сявиййядя ися установкалар (йюнялишляр) вя интуисийа 
юз яксини тапыр вя тязащцр едир. 

Бязян беля бир фикир сюйлянилир ки, реклам тялябатлар 
йаратмаьа гадир дейил, о йалныз инсанын артыг мювъуд 
олан ещтийаъларыны тямин едяъяк маллар, ямтяя щаггында 
мялумат веря биляр, сечим щцгугу щямишя истещлакчы тя-
ряфдя олур. Бу фикирляр тамамиля дцзэцн дейил (Андреева 
Г.М. Социальная психология, Москва-2004). 

Шцбщясиз ки, малы алыб, ондан истифадя етдикдян сонра 
истещлакчы баша дцшяъяк ки, ону алмагла удуб, йохса уду-
зуб. Яслиндя, маллар инсанын тялябляри нязяря алынараг ялдя 
едилир. Лакин чох заман бу - ситуатив, йяни вязиййятдян 
асылы олараг баш верир. Бу бахымдан реклам чох шей ет-
мяйя гадирдир. О няинки маллара гаршы йени тялябатлар йа-
рада биляр, щятта мцряккяб психи дяйишикликляр, мясялян, 
инсанын дцнйаэюрцшцнц, естетик зювгцнц, сосиал дяйярля-
рини, щяйат тярзини, мяняви принсиплярини вя с. формалашдыра 
биляр. Щям дя чох вахт бу просес инсан цчцн тамамиля 
эизли шякилдя, чохсайлы психоложи механизмлярин тясири яса-
сында баш верир. Бу сябябдян рекламын мцсбят, файдалы 
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тяряфляри иля йанашы, онун дахилиндя эизлянян тящлцкяли мя-
гамлары да вар вя буну йахшы дярк етмяк сон дяряъя 
ваъибдир.  

Давраныш неъя, щансы механизмляр ясасында – шцурлу 
сечим нятиъясиндя, йохса хариъдян тясир, тязйиг нятиъясин-
дя тязащцр едир, йахуд хариъдян едилян тясирин шцурлу се-
чимля бирляшмяси сябябиндян баш верир? Бу суал чох 
мцряккябдир, онун дольун ъавабы ися, демяк олар ки, 
йохдур. Инсан ня цчцн мал алыр – илкин тялябат йохса рек-
лам тясири нятиъясиндя? Яэяр мал илкин ещтийаъ нятиъясиндя 
алынырса, онда реклам - маллар дцнйасында мювъуд олан 
бир нюв информасийа компасыдыр. Маллар рекламын тясири 
алтында алынырса, демяли о, инсанын яввялъядян эюрмядийи 
мала тялябат йаратмаьа гадирдир.  

Беля бир мисал эюстяряк. Доьрудан да «шоколада тя-
лябат» дейилян бир шей вармы, йохса базарда шоколад ад-
ланан малын олмасы онун истещлакынын щям шярти, щям дя 
сябябидир? Яэяр сонунъу фикир доьрудурса, онда ня цчцн 
инсанлар щяр щансы бир шейя, мясялян шоколада, илкин ещтий-
аъ олмадыгда беля, онун истещсалына башлайыр?  

Проблем щягигятян мцряккябдир. Инсанларын чоху 
щазырда щансы мящсул нювляри цзяриндя ишлянилдийини вя бир 
нечя илдян сонра онларын щансы бирисинин сатыша бурахы-
лаъаьыны билмир. Гейд етдийимиз бу фикир шцбщя доьурмур. 
Йяни буну йалныз мцяллифляр – ихтирачы-мцщяндисляр, ряс-
самлар, дизайнерляр вя б. билир. Бу бахымдан конкрет мал-
лара олан тялябатын щямчинин реклам тясири алтында да фор-
малашдыьыны сюйлямяк даща дцзэцн оларды. Демяли, идрак 
тялябатларынын фяаллашдырылмасы – рекламда эцълц психоложи 
амилдир. Рекламда натамам образ йарадараг идрак тяля-
баты доьурмаьа сябяб щямишя юзцндя реклам олунан мящ-
сулун мязиййятляри щаггында информасийалар ещтива едир. 
Психоложи тядгигат материалларына эюря инсанларын тяхми-
нян 80 %-и шцурларында йаранмыш олан натамам образын 
тамамланмасы щалында эцълц дискомфорт щисс едир.  
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Инсанларда мцхтялиф давраныш тярзляринин тябиятиня 
даир айры-айры нюгтейи-нязярляр мювъуддур.  

Психоаналитик йанашма мювгейиндян, инсанын цму-
миййятля психи щяйаты, о ъцмлядян онун базарда давраны-
шы, ясасян иррасионал, дярк олунмайан мотивляр цзяриндя 
гурулур. З.Фрейдин фикринъя, инсанын психоложи тябиятинин 
ян эцълц тяряфи олан тящтялшцур сащясиня мцраъият едилмяси 
алыъылыг давранышынын баша дцшцлмясини асанлашдырыр. Онун 
консепсийасында бу идейа, щяр шейдян яввял, инсанын сек-
суал тябияти иля ялагяляндирилир (Краско Т.И. Психология рек-
ламы. Москва-2005). 

Психоаналитик модел диггяти инсанын яшйалара олан 
мцнасибяти цзяриндя вурьулайыр вя малын, йахуд хидмятин 
ялдя едилмяси цчцн мцвафиг олараг бу мцнасибятляря тясир 
етмяк вя йа ону еля дяйишдирмяйи тювсийя едирди ки, малын 
ялдя едилмяси ясасландырылмыш олсун. Йяни щяр щансы бир 
малын реклам кампанийасы еля тяшкил едилир ки, реклам еди-
лян малын эизли галан, дярк едилмяйян сябяблярля ассосиатив 
ялагяси олсун.  
Тядгигатлар заманы ашкар едилмишдир ки, бир чох косметик 
маллар гадынларын туател столларында истифадя олунмамыш, 
бязян аьзы ачылмамыш галырды: кющня косметик васитяляр 
онлара юз истядикляри еффектя наил олмагда кюмяк 
етмядийиндян, гадынлар цмидсиз олмушдулар. 50-ъи иллярин 
орталарында 250 чешиддя йени парфцмерийа вя косметика 
васитяляри тягдим олунду, лакин онлары яввялки кими реклам 
етмяк олмурду, чцнки кобуд сексуал ясасландырмалар 
артыг юз тясирини эюстярмирди. Тядгигатчылар ашкар етдиляр 
ки, диггяти поезийайа, гадын вя киши мцнасибятляринин 
фантазийасына, капризя, шылтаглыьа ъялб етмяк лазымдыр. 
Ейни заманда, гадын туалетиня мяхсус бязи малларын 
рекламы ашкар сексуал характер алмаьа башлады. 

Телевизийа апарыъылары рекламла мяшьул олдугда, 
алыъы тялябаты ян йцксяк нюгтяйя чатыр. Сырави тамашачы бу 
дикторун ня ися алмаг тяклифлярини аз гала дювлят 
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гятнамяси кими гябул едир. Беля чыхышлар шяртилик характери 
дашымыр, беля инсанларын образы вятяндашларын радио вя 
телевизийа васитяси иля дювлятдян алдыглары психоложи 
эюстяришлярля ассосиасийа йарадыр. Бу щал бейиндя рефлекс 
шяклиндя чох йахшы мющкямляндирилир (Мокщанцев Р.И. 
Психология рекламы. Москва-2005).  
Психологларын фикринъя, инсанлар щямишя бир-бирини 
програмлашдырыр. Психоложи ъящятдян эцълц инсан даща зяиф 
инсанын ирадясини боьур. Бу хцсусян сийасят вя рекламда 
даща чох ифадя олунур. Реклам бизя юзцня эцвянян адам 
кими мцраъият едир вя бизимля бу ъцр дя давраныр.  
Илк юнъя инсанларда, дярк олунмайан формада олса беля, 
тякъя цмуми, конкретляшмямиш тялябатлар (щяйати 
тялябатлар, сосиал тялябатлар, яйлянъяйя, истиращятя олан 
тялябатлар вя с.) мювъуд олур. Онлар йалныз шцурун 
призмасындан кечяряк конкретляшир вя ифадя олунур. Щям 
дя бу «конкретляшмя»нин мцмкцн олаъаг вариантлары, 
щямин тялябатларын истяйя чеврилмяси инсанын щямин анда 
малик олдуьу информасийанын щяъми иля хейли мящдудлашыр. 
Реклам да илкин тялябатларын дярк олунмасынын йени 
вариантларыны йарадараг, мящз бу информасийа щяъмлярини 
долдурмаьа вя эенишляндирмяйя хидмят едир. 
Информасийаларын гавранылмасына вя алыъы давранышына 
информасийанын щяъми вя мигдары да бюйцк тясир эюстярир. 
Мялумдур ки, рекламда информасийанын чатышмазлыьы кими 
чохлуьу да мящсулун алынмасына мянфи тясир эюстярир. 

Рекламы тясиредиъи васитядян мялуматландырыъы васитяйя 
чевирмяк ъящдляри ябясдир. Русийада йашайанларын 
дцшцнъясиндя парадокс ондан ибарятдир ки, онлар ачыг тясир 
эюстярмяк истяйян реклама дейил, садяъя мялуматландырыъы 
эюрцнмяк истяйян реклама даща чох етибар едирляр. Рекламын 
дярк едилмяси заманы сечим имканы гейри-реал вя хяйалидир. 
Лакин йахшы реклам мцтляг бу хяйалы йарадыр. О инсанлары 
инандырыр ки, онлар бу сечими юзляри едибляр вя бу сечим йеэаня 
дцзэцн сечимдир (Шуванов В.И. Психология рекламы. Москва-
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2005). Беляликля, Реклам, илк юнъя эюцндцйц кими, тякъя ин-
формасийа дейил. Реклам - инсанларын мящз психоложи пронрам-
лашдырылмасыдыр. Ону еля бу ъцр дя гябул етмяк лазымдыр. Якс 
тягдирдя рекламын инсанлары тез йа эеъ йалныз игтисади сащядя 
идаря етмяйя башламасы тящлцкяси щямишя галаъагдыр. Ахы сон 
нятиъядя адамлар малын садяъя мювъуд олмасы барядя мялу-
маты алмалы дейил, малы алмалыдырлар. Щеч кяс йалныз йени малын 
мейдана чыхмасы щаггында мялумат вермяк цчцн, онун 
мцтляг алынаъаьына цмид едяряк, кцлли мигдарда пул хяръля-
мир.Бу бир даща беля бир нятиъяйя имкан верир ки, реклам тясири 
алтында инсан давранышынын юйрянилмяси щям елми, щям дя 
практик ящямиййятя маликдир.  

 
                 Psixi sağlamlıq və immun  
                  çatışmazlığı sindromu 

Pakdel B. Ə., магистрант 
 

Müasir dövrlərdə psixi sağlamlıq məsələsi yalnız 
psixoloqlar deyil, tibbi işçilərinin, habelə cəmiyyətin digər 
üzvlərinin də diqqət mərkəzində olmuşdur. 

İnsanın psixi sağlamlığını üç səviyyədə nəzərdən keçirmək 
olar: bioloji, psixoloji və sosial səviyyələrdə. Qeyd edilən hər 
bir səviyyədə insan sağlamlığı özünəməxsus təzahürlərə malik 
olur. 

Bioloji səviyyədəki sağlamlıqda orqanizmin bütün daxili 
üzvlərinin dinamik ahəngdarlığı və onların xarici təsirlərə 
adekvat reaksiyası əsas olur. Bu sahədə təbabətin təsiri nisbətən 
səmərəli olur. [2, 600] 

Psixoloji sağlamlıq isə başqa səciyyə daşıyır, yəni burada 
məsələyə şəxsiyyət kontekstindən yanaşılır və onun psixi 
bütövlüyü əsas götürülür. Yəni sağlam şəxsiyyət kimdir və ya 
nə deməkdir mülahizəsi ön plana keçir. Əgər şəxsiyyətin bütün 
mühüm keyfiyyətləri kifayət qədər ahəngdar inkişaf etmişsə, 
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onlar o qədər də davamlı, müvazinətli olur və onun tamlığını 
pozmağa yönəlmiş təsirlərə qarşı durmağa qabil olur. 

İnsanın psixi sağlamlığı o zaman pozula bilir ki, 
şəxsiyyətin xarakterində, inteqral psixi keyfiyyətlərində bu və 
ya digər neqativ cəhət özünü qabarıq surətdə büruzə verir, 
xüsusən də mənəvi-əxlaqi sferada defekt nəzərə çarpır. 

Psixoloji sağlamlıqdan sosial sağlamlıq səviyyəsinə keçid 
əsasən şərtlənir. Çünki hər iki sağlamlıq səviyyəsi bir-birini 
həm müsbət, həm də mənfi mənada asanlıqla şərtləndirə bilir. 
Lakin sosial şəraitin, ictimai münasibətlərin şəxsiyyətin psixi 
sağlamlığına təsiri daha güclü olur. Yəni sosial-maddi və 
sosial-mənəvi şərait, ailə münasibətləri, ünsiyyətin xarakteri, 
digər qarşılıqlı münasibətlərin səciyyəsi psixi sağlamlığa ciddi 
təsir edir. Burada əlverişli sosial şəraitin olub-olmaması əsas 
yer tutur. Məlum olduğu üzrə həmin amil şəxsiyyətin psixi 
sağlamlığına həm müsbət, həm də mənfi təsir göstərə bilər. 
Pozğun tərbiyə şəraiti, əlverişli olmayan ətraf mühit insanlarda 
müxtəlif xarakterli qeyri-adekvat, hətta kriminal səciyyəli 
davranışın mənbəyi olur. Belə olduqda şəxsiyyət mənəviyyatca 
pozulur, onun özünüidarə və özünütənzimi lazımı səciyyədə ola 
bilmir. 

Psixi sağlamlığın meyarları məsələsi müxtəlif 
mülahizələrlə bağlıdır. Bəziləri bunun üçün psixi müvazinəti 
əsas götürürlər. Burada şəxsiyyətə xas olan emosional, iradi və 
idraki proseslərin necə fəaliyyət göstərməsinin xarakteri ön 
plana çəkilir. 

Adətən şəxsiyyətin psixi inkişafındakı pozğunluq və ya 
anomaliya onun sosial əhatə ilə disqarmoniyasında 
(ahəngdarlığın pozulmasında), həmin mühitə uyğunlaşa 
bilməməsində özünü göstərir. [2, 601] 

Şəxsiyyətin psixi sağlamlığının müəyyən göstəriciləri 
mövcuddur: buraya şəxsiyyətin optimizmi, müvazinətliliyi, 
diqqətliliyi, m ənəvi keyfiyyətləri (düzgünlüyü, vicdanlı olması 
və s.), məsuliyyət hissi; adekvat iddia səviyyəsi, özünəinam, 
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müstəqilliyi, t əbiiliyi, yumor hissi, xeyirxahlığı, dözümlülüyü, 
özünəhörməti, özünənəzarəti. [2, 603] 

Şəxsiyyətin psixi  sağlamlığı onun (idrak) proseslərinin 
xüsusiyyətlərində də özünü büruzə verir. Buraya özünü adekvat  
qavramaq, hafizədə lazımı informasiyaların hifz edilməsində,  
informasiyaları məntiqi təhlil etmək qabiliyyətində, təfəkkürün  
tənqidiliyində, yaradıcılığa qabil olmaqda, intellektdən istifadə 
etmək bacarığında, özünü yaxşı tanımaqda, ağılın, təfəkkürün  
intizamlı olmasında, yeni fikir və düşüncələrini idarə edə 
bilməsində özünü göstərir. Əlbəttə, şəxsiyyətin psixoloji 
cəhətdən  sağlamlığının göstərici və meyarları həddən ziyadə 
çox və rəngarəngdir. Əsl məsələ şəxsiyyətin özünü düzgün dərk 
edib  adekvat qiymətləndirməsində, mənəvi cəhətdən sağlam 
olmaq,  həm də  insanın özünü idarəetmə qabiliyyətindədir. 
Psixi sağlamlıqda özünüidarə etmə məsələsi də önəmli yer 
tutur. [2, 602] 

Psixi sağlamlığın təmin edilməsində özünüidarə ideyası XX 
əsrdə bir çox psixoloq və psixiatrların diqqətini cəlb etmişdir. 
Belə bir fikir mövcud olmuşdur ki, xəstə insandan fərqli olaraq 
sağlam insan özünün psixikasını idarə etməyi və ona nəzarəti 
daha yaxşı bacarır. Bu məsələdə S.S.Korsakovun mövqeyi 
xüsusilə diqqətəlayiqdir. S.S.Korsakovun fikrincə, ruhi xəstəlik 
yalnız psixi proseslərin dezinteqrasiyası ilə deyil, həmçinin 
insan fərdiyyətinin pozulması, şəxsiyyətin bütövlüyünün və 
tamlığının itirilməsi ilə şərtlənir. Şüur yalnız insanın fəaliyyət 
proqramının formalaşdırılmasını və yönəlişini, psixi fəaliyyətin 
idarə edilməsini deyil, həmçinin şəxsiyyətin harmonik 
inkişafını və psixikanın ali ideyalar və amallara xidmət 
göstərməsinin təşkil edilməsini təmin edir. 

Sağlam psixikanın təmin olunmasında müəyyənedici rol 
şəxsiyyətin ətrafaləmlə qarşılıqlı əlaqəsi və təsiri amilinə 
məxsusdur. 

Bu istiqamətdə aparılan tədqiqatlar nəticəsində Psixoloji 
özünüidarəetmə aşağıdakı mərhələlər ayrılmışdır: 
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a) idarəetmə məqsədinin qoyulması; 
b) informasiyanın qəbulu və işlənməsi;  
c) qərar qəbulu;  
d) qərarın həyata keçirilməsi və 
nəzarət. 
Bu mərhələlərin hər birində psixi sağlamlığı təmin etməyə 

təsir göstərən proseslər inkişaf edir. Fikrimizi izah edək. [2, 
604] 

Məqsədyönlülük şəxsiyyətə məxsus olan keyfiyyət olub, 
insana onun nəyin naminə hərəkət etməsini göstərir. Həyatda 
məqsədin düzgün seçilməsi, psixi sağlamlığın təmin 
olunmasının ən mühüm şərtlərindən biridir. 

Məsələn, həyat yolunun düzgün seçilməsi, sənət seçimi, 
cəmiyyətdə yerini və mövqeyini müəyyənləşdirmək və s. hər 
bir şəxsin qəbul edəcəyi həyati əhəmiyyətə malik olan 
məsələdir. 

Özünüidarə sisteminin funksional bütövlüyü ilk növbədə 
ondan asılıdır ki, informasiyaların qəbulu və təhlili prosesi nə 
dərəcədə səmərəli cərəyan edir. Elə həmin zəmində də 
orqanizm xarici aləmi və öz halətini, vəziyyətini əks etdirir. 

Yəni insanın ətraf mühitə bələdləşməsinin əsas şərtini onun 
psixikasının daxili və xarici mühitinin düzgün əks etdirilməsi 
təşkil edir. Psixikada baş verən hər bir psixoloji dəyişiklik ətraf 
mühitdən gələn idrak məlumatlarının şəxsiyyət tərəfindən 
düzgün əks edilməsi ilə bağlıdır. İnsanın süni şəkildə 
informasiya axınından məhrum edilməsi (sensor aclıq) üzrə 
aparılan təcrübələr göstərdi ki, belə şəraitdə insanlar uzun 
müddət qala bilmirlər. İnsanın uzun müddət «sensor aclıq» 
şəraitində saxlanılması, onun psixikasında bəzi neqativ hallara 
gətirib çıxarır ( illuziya, hallyüsinasiya ) və s. [2, 605] 

Qəbul  olunmuş qərarın həyata keçirilməsi, şəxsiyyətdən bu 
mərhələ üçün vacib olan keyfiyyətlərin təcəssüm etdirilməsini 
tələb edir. Bu keyfiyyətlərdən hər hansı birinin ifadə formasına 
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görə, insanın psixi sağlamlıq vəziyyəti haqqında mühakimə 
yürütmək olar. 

Bu gün də hələ düzgün olmayan belə bir fikir mövcuddur 
ki, nəzarət idarəetmə prosesində əsas həlqədir. Əslində 
idarəetmə prosesinin hər bir mərhələsi, məqsədin 
müəyyənləşdirilməsindən başlayaraq, qəbul edilmiş qərarın 
həyata keçirilməsinə kimi nəzarətin olması labüddür. 

Psixi özünüidarəetmə məsələsində, özünənəzarətin 
xüsusiyyətləri bir prosesə deyil, bütün psixi proseslərə aid 
olmalıdır. Beləlikl ə, dövri sxem üzrə (qəbul, yenidən işlənmə, 
qərar qəbulu və onun həyata keçirilməsi) informasiyanın 
dəyişilməsi özünənəzarətlə müşayiət olunmalıdır. Bu da 
əvvəlcədən qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmanı və 
özünüdərketmə prosesinin səmərəli cərəyan etməsini təmin 
edəcəkdir. [2, 606] 

Şəxsiyyətin sosial sağlamlığı daha çox onun sosial 
gerçəkliyi  adekvat qavramasında, ətrafaləmə maraq, fiziki və 
ictimai mühitə uyğunlaşmaqda (müvazinətdə) səmərəli  
fəaliyyətə yönüm, istehlak mədəniyyətində, təmənnasızlıq, 
davranışda demokratizm və s. İfadə olunur. 

Bunlarla bərabər, psixi cəhətdən sağlam olmamağın da 
əlamətləri vardır. Bunların içərisində bəziləri daha tipikdir, 
lakin onların da qarşısını almaq mümkündür. Belə mənfi 
keyfiyyətlərə aşağıdakılar aid edilə bilər: mənfi vərdişlərdən 
asılı olmaq, özünə, rəftar və davranışına məsul olmaqdan 
qaçırmaq, özünə və imkanlarına inamı itirmək, ətalət, passivlik 
(mənəvi cəhətdən sağlam olmamaq), səbəbsiz qəzəblənmək, 
düşmənçilik, həsəd, qisas hissi, özünü qeyri-adekvat qavramaq 
və qiymətləndirmək, təfəkkürün mütəşəkkil olmaması və s. 
Belə adamlarda maraqlar zəifl əyir, yaxın adamlara münasibət 
soyuyur, passiv həyat mövqeyi üstün olur. Onlarda qeyri-
adekvat özünüqiymətləndirmə üstün olur, özünənəzarət ya tam 
zəifl əyir, ya da həddən ziyadə yüksək olur, yəni norma həddini 
ötür, iradə zəifl əyir və s. 
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Onların sosial narahatlığı daha çox ətrafaləmi düzgün əks 
etdirməməkdə, konfliktli olmaqda, ətrafdakılara düşmən 
münasibət bəsləməkdə, (yəni qətrəhimlikdə), eqosentrizmdə, 
hakim olmağa xüsusi meyllilikdə. əşyapərəstlikdə və s. nəzərə 
çarpır. 

Deməli, psixi inkişafdakı ahəngdarlıq psixi sağlamlığın 
əsasını təşkil edirsə, həmin müvazinətin pozulması, bu və ya 
digər psixi keyfiyyətin aksentuasiyası-ifrat formada təzahürü 
psixi sağlamlığın pozulmasına dəlalət edir. Məsələn, nəfsə və 
ya tələbata hədd qoya bilməmək, özünü qeyri-adekvat 
qiymətləndirmək sayəsində ya özündən müştəbehlik 
kompleksinin, izlənmə maniyasının yaranması və təzahürü 
psixi cəhətdən sağlam olmamağın mühüm göstəricilərindəndir. 

Özünün psixi sağlamlığını qorumaq və özünü idarə etmək 
üçün insan özü haqda əsaslı nəzəri və praktiki biliyə 
yiyələnməlidir. Bu müddəa həmçinin insanın səhhəti il ə 
əlaqədar mənimsənilməli bilikl ərdə aiddir. Belə ki, QİÇS-ə 
necə yoluxmanın səbəbləri sırasında şəxsin bu sahədə olan 
informasiya kasadlığını göstərmək olar. Etiraf etməliyik ki, 
həm psixoloji, həm də bioloji sağlamlığımızla bağlı bilik 
çatışmazlığın və bundan törənən ağır nəticələrdən təəssüf ki, 
çoxumuzun xəbəri yoxdur. 

İnsanın qəbul etdiyi informasiyanın həddən ziyadə çox 
olması da psixikanın normal fəaliyyətinin pozulmasına səbəb 
olur. Məsələn, QİÇS haqqında həddən artıq informasiyaya 
malik olmağın öz-özlüyündə müsbət tərəfləri olduğu kimi 
mənfi tərəfləri də vardır. Həddən artıq informasiyaya malik 
olan bir çox insanlar QİÇS-in əlamətlərini özündə tapmağa 
çalışa, bu virusa yoluxduğun zənn edə bilər və lazımsız 
dərinlikl ərə gedə bilirl ər. Buna görə də insanın həyat 
fəaliyyətinin normal şəkildə davam etməsi üçün onun qəbul 
etdiyi informasiya axını və ən əsası bu informasiyanın harda və 
necə istifadə etmək, məlumatları düzgün yönəltmək insanın özü 
və mühiti tərəfindən idarə edilməlidir. 
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Bundan başqa şəxsiyyətin tipindən asılı olaraq insanın öz 
xəstəliyinə görə göstərdiyi reaksiyalarda fərqli olur. Belə ki, 
QİÇS-ə yoluxduğu haqda informasiya olan şəxsin davranışında, 
aqressivlik, özündən çıxma, impulsivlik, depressiyaya düşmə, 
vəziyyətlə barışmamaq, xəstəliyin mövcudluğunu inkar etmə və 
ya daha konstruktiv həll yollarını seçmə kimi hallara rast gəlinə 
bilər. Belə emosional nəzarətin zəifl ənməsi nəticəsində də psixi 
pozuntuların bir sıra formaları təzahür edə bilər. 

Psixi sağlamlıq və immun çatışmazlığı ilə bağlı bir aspekti 
–mədəniyyət aspektini nəzərdən qaçırmamaq lazımdır. 

psixi sağlamlıq sahəsində aşdırmalarla məşğul olan 
tədqiqatçılar tərəfindən qeyd-olunmuşdur ki, psixi xəstəlikl ərin 
biopsixo-sosial konsepsiyası kultural aspekti mütləq nəzərə 
almalıdır. Multikultural cəmiyyətdə işləyən mütəxəssislər 
mütəmadi olaraq, digər mədəniyyətlərin nümayəndələrində 
klassik dərsliklərdə verilən təsvirlərdən fərqlənən psixi 
pozuntularla qarşılaşırlar. Kultural şərtləndirilmiş fikirl ər, 
qiymətləndirmələr və təsəvvürlər təkcə psixi xəstəlikl ər üçün 
xüsusi fon təşkil etmir. Onlar həmin xəstəlikl ərin əlamətlərini 
ifadə edən formanı təşkil edir. Bundan əlavə, pasiyent və onun 
ailə üzvləri də xəstəlik faktına reaksiyanı şərtləndirir. [1, 253] 

Həkim və pasiyentin münasibətləri də mədəniyyətin təsiri 
altındadır. Onlar xarici aləmi dərketmə sxeminə malikdir. 
Qətiyyətlə demək olar ki, pasiyentin və həkimin xəstəlik haqqın 
da təsəvvürləri mədəniyyətə əsaslanan koqnitiv konstruk-
siyalardır. [1, 254] 

ümumi mədəniyyətin bir hissəsi olan tibbi mədəniyyət 
pasiyentin özünə aid olan simptomları necə təsəvvür etməsini 
və onlara münasibətini müəyyən edir. Məsələn, ürək 
xəstəlikl əri haqqında məlumatları kasad olan mədəniyyətin 
nümayəndəsi döş qəfəsində olan ağrılara yüngül reaksiya verir. 
Sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkənin sakinində həmin 
vəziyyətdə infarkt haqqında biliklərə malik olduğundan güclü 
təşviş və kardiofobiya qeyd olunur. Tibbi mədəniyyət eyni 
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zamanda mütəxəssislərin nəzəri hazırlığını və istiqamətini təyin 
edir. ABŞ və Böyük Britaniyada keçirilmiş kross-kultural 
(müqayisəli-epidemioloji) tədqiqatlar göstərdi ki, İngiltərədə 
Amerikaya nisbətən bəzi psixi xəstəlik diaqnozları nadir 
hallarda qoyulur. Sonrakı tədqiqatlar göstərdi ki, ingilislər 
kultural baxımdan müxtəlif davranış pozuntularına daha çox 
dözümlüdürlər. Odur ki, ingilis psixoloji-psixiatriya ənənələri 
bu kimi əlamətləri psixi pozuntu təzahürləri kimi 
qiymətləndirmir. [1, 255] 

Növbəti xətt fərdi mədəniyyətə aid olub, pasiyentin 
şikayətlərini, həyəcanlarını mütəxəssisə bildirməsi, sonuncunun 
isə onu necə başa düşməsini göstərir. Məsələn, müsəlman 
mədəniyyətinin nümayəndəsi həkimə müraciət edərkən, öz 
seksual problemlərindən danışmaqdan utanaraq, daha çox 
somatik xarakterli şikayətlər təqdim edir. Digər bir misal, Uzaq 
Şərq sakini «boş ürək»dən məlumat verərkən, onun fiziki və ya 
psixi xəstəlik haqqında danışmasını bilmək çətin olur. Belə 
hallarda çox şey hakimin fərdi mədəniyyətindən - onun 
biliyindən və təcrübəsindən asılıdır. Ən nəhayət, mədəniyyət 
psixi pozuntusu olan xəstələrə yardımın təşkilini v ə 
müşahidənin hansı formada davam etdirilməsini müəyyən edir. 
[1,256] 

Mövzumuzla bağlı əlaqədar olaraq Azərbaycan mühitində 
QİÇS, ona münasibət və onunla bağlı fikirl əri nəzərdən 
keçirmək Azərbaycanda immun çatışmazlığı sindromu anlayışı 
təfəkkürlərdə heçdə on il bundan öncə olduğu kimi deyil. Belə 
ki, burada ildə ilə  artan müxtəlif x əstəlikl ərin meydana çıxması 
və bunun ədəbiyyatlarda, mətbuatda işıqlandırılması mühüm 
rol oynayır. əgər əvvəllər bu anlayış əksər insanlarda üçün 
anlaşılmaz idisə, qismən də olsa bu barədə məlumat olan bir 
çox insanlar var. Buna baxmayaraq QİÇS-ə yoluxmuş hər hansı 
insan haqqında təhrif olunmuş, damğalı düşüncələr, 
stereotiplərin mövcudluğu bizim mühit üçün xarakterik olan 
cəhətdir. 
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QİÇS-ə yoluxmuş insanlarda şəxsiyyət dəyişkənliyi 

                                                     Pakdel B. Ə., магистрант 
Şəxsiyyətin normal inkişafı problemi hər zaman 

psixoloqların diqqət mərkəzində olmuşdur. Müşahidələrdən və 
araşdırmalardan məlum olmuşdur ki, şəxsiyyətin normal 
inkişafına bir çox amillər təsir edir və bunların sırasında insanın 
sağlamlıq durumu önəmli yer tutur. 

Çox saylı tədqiqatlar göstərir ki, şəxsiyyətin patologiyası 
özü ilə əsasən  motivasiyası sahəsinin dəyişməsini gətirir. Hər 
bir normal insan fəaliyyətinin tərkibində aparıcı motivlər 
vardır. Həmin motivlər olmadan fəaliyyətin mahiyyəti 
şəxsiyyət mənasında məhrum olur. Motivasiya sahəsinin və 
dəyərlər sisteminin dəyişilməsi bir sıra  somatik və psixi 
xəstəlikl ər zamanı özünü göstərməkdədir. QİÇS sindromuna 
yoluxmuş xəstələrdə bu hal qaçılmazdır. Bu xəstələrin 
motivasiya sahəsi nəzərə çarpacaq dərəcədə kasadlaşma 
mərhələsinə çatmamışdan öncə uzun müddətli və önəmli 
keyfiyyət dəyişikliyi il ə qarşılaşır. Onların ailə üzvlərinə, 
dostlarına, işlərinə və ümumilikdə mühitə münasibətləri 
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dəyişmiş olur. Onların həyatda ki, yəni hadisələr əhəmiyyətini 
itirməyə başlayır. 

İmmun çatışmamazlığı sindromuna yoluxmuş xəstənin 
psixi vəziyyəti və davranışı yalnız xəstəlik zamanı orqanizmin 
mexanizminin dəyişilməsi ilə əlaqədar olmayıb, həm də 
şəraitdən, ətrafdakıların münasibətindən, mövcud imkanlardan 
irəli gəlir. 

QİÇS-ə yoluxmuş xəstənin şəxsiyyətini dəyişməsini 
göstərən bir çox meyarlar vardır. Bunlardan aşağıdakıları 
sadalamaq olar: 

1. fəaliyyətin aparıcı motivinin məzmunun dəyişməsi. 
2. xəstənin maraqlar dairəsinin, ətraf mühitlə 

münasibətlərinin pozulması. 
3. fəaliyyətin səviyyəsinin aşağı enməsi və istiqamətinin 

dəyişilməsi. 
İmmun çatışmamazlığı sindromuna yoluxan insanın 

fəaliyyətinin  məqsədə yönlülüyünə baxarkən onu da qeyd 
etmək lazımdır ki, xəstələrdə məqsədə çatmaq motivasiyası 
olsa da bu sağlam insanlarda olan davranış motivlərindən 
fərqlənir. 

Bundan başqa şəxsiyyətin tipindən asılı olaraq insanın 
öz xəstəliyinə görə göstərdiyi reaksiyalarda fərqli olur. Belə 
ki, QİÇS-ə yoluxduğu haqda informasiya olan şəxsin 
davranışında, vəziyyətlə barışmamaq, xəstəliyin 
mövcudluğunu inkar etmə və ya daha konstruktiv həll 
yollarını seçmə kimi hallarda rast gəlinə bilər. Belə 
emosional nəzarətin zəifl ənməsi nəticəsində də psixi 
pozuntuların bir sıra formaları təzahür edə bilər. 

Buna görə də QİÇS-ə yoluxmuş xəstələrə tibbi 
dəstəkdən əlavə həm xəstənin yaxınlarının, həm 
psixoloqların, Terapevtlərin yardım göstərməsi çox 
önəmlidir. 
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Hamiləlik dövründ ə analığa 

namizədin emosional dəyişikliyi 
       

 Quliyeva Nuriyyə, magistrant 
Analıq əslində olduqca özünəməxsus və xüsusi bir 

vəziyyətdir, yəni hər bir analığa namizəd qadın yaşadığı şəraitlə 
əlaqədar olaraq bu hadisəni digərlərindən daha fərqli formada 
yaşayır.  

Əksər insanlar belə hesab edirlər ki, hamilə qadınlar 
hamiləlik ərzində gərgin, bununla bərabər xoşbəxt olurlar. 
Lakin doğrusu budur ki, qadınlar ilk üç aya başlamaqla bir sıra 
emosional hallar keçirirlər. 

İlk üç ay: Hamiləliyin ilk üç ayı çox vaxt özünü daha çox 
fiziki dəyişiklikl ərlə biruzə verir; menstruasiyanın gecikməsi, 
müsbət nəticələnən hamiləlik testi, yorğunluq, mədə bulanması, 
və s. Emosional vəziyyətdə isə çox vaxt çox böyük 
dəyişiklikl ər olmaya bilər. Amma, yenə də bu vəziyyətini 
diqqətlə müşahidə edən analığa namizəd hormonal dəyişiklikl ər 
səbəbi ilə meydana çıxan tez-tez dəyişən əhval-ruhiyyəsini 
nəzərindən qaçırmır.  

Hamiləlikdə vacib rol oynayan başlıca iki hormon 
estrogen və progesterondur. Qadının əhval-ruhiyyəsi  bu 
hormonlarla əlaqədar olaraq böyük sevinc və qəmginlik halları 
arasında dəyişə bilər. Çox cüzi bir səbəb onu ağlamağa vadar 
edərkən, birdən-birə səbəbini dərk edə bilmədiyi sevinc, 
xoşbəxtlik də hiss eməsi mümkündür 
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İkinci üç ay: İlk üç ayın stress və narahatlığından sonra 
hamilə qadınlar ikinci üç ayda daha sakit əhval-ruhiyyəli 
olurlar, lakin hələ də onları gözləyən bir sıra problemlərlə 
qarşılaşırlar. 

Uşağı itirmək qorxusu hələ də davam edir, ikinci üç ayda 
bununla bərabər birinci üç aydakı fiziki narahatlıqlar artıq 
azalmış vəziyyətdə olur. İkinci üç ayda ən çox gözə çarpan 
hadisə fetal irəlil əmə zamanı baş verir. İlk dəfə hamilə olan 
qadınların hamiləlik müddəti ümumi olaraq, təxminən 20 həftə 
müddətində müəyyənləşir. Əgər ana ikinci vı ya daha sonrakı 
uşağa hamilədirsə, bu, nisbətən tez müddətdə gerçəkləşə bilər. 

Son üç ay: Hamiləliyin son üç ayında olan ana artıq 
övladına qovuşmaq üçün daha çox can atır, səbirsizliklə bu anı 
gözləyir.Təbii ki, hamiləliyi il ə bağlı ona daha həssas 
davranılması, ətrafdakıların ona diqqətlə yanaşması onu 
sevindirir. 

 Hamiləliyin son həftələrində olan ananın psixoloji 
narahatlıq və qorxuları, fiziki narahatlıqlarının da çoxalması ilə 
daha da artır. Hamiləliyin son günlərini yaşayan qadına həyat 
yoldaşı tərəfindən göstəriləcək, xoş münasibət və diqqət onun 
əhval-ruhiyyəsinin artmasına kömək edəcək. 

 
 

Fəsadlı hamiləliyin tibbi-psixoloji   
           xüsusiyyətləri 

                                             Quliyeva Nuriyyə, magistrant 
Hər bir hamiləlik müəyyən risklərə malikdir. Lakin 

yüksək riskli hamiləlikdə analığa namizədin və rüşeymin 
səhhəti il ə bağlı daha böyük risklər olur. Bunu qabaqcadan 
anada olan və ya sonradan inkişaf edən səbəblər şərtləndirə 
bilər. Onlar birdən çox uşağın olması, əvvəlki hamiləlikdə 
problemin olması və ya analığa namizədin 35-dən çox yaşı 
olmasını özündə ehtiva edir. 
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Qeyd etməliyik ki, son dövrlərdə bu mövzu qlobal 
problemlərdən biridir. Çünki statistika göstərir ki, fəsadlı 
hamiləlikl ərin sayı müxtəlif səbəblərdən get-gedə artır. 

Hamiləliyi çətinləşdirə bilən vəziyyətlər aşağıdakılar ola 
bilər: 

• Ürək xəstəliyi  
• Yüksək qan təzyiqi 
• Böyrək problemləri 
• Avtoimmun pozulmalar 
• Cinsi olaraq ötürülmüş xəstəlikl ər 
• Şəkərli diabet 
• Xərçəng xəstəliyi 
Başqa şərtlər də hamiləliyi riskli edə bilər. Məsələn, 

gestasional diabetli hamilə olmaq. Doğuşqabağı yaxşı və 
düzgün qayğı bu vəziyyətləri aşkar etməyə və onları müalicə 
etməyə kömək edə bilər. 

Qadın hamilə olmazdan əvvəl yaxşı qidalanması və 
sağlam həyat tərzi olması vacibdir. Yaxşı doğuşqabağı qayğı və 
hamiləlik dövründə tibbi müalicə fəsadların qarşısını almağa 
kömək edə bilər. 

Riskli hamiləlik üçün  üçün risk faktorlarına daxildir: 
• Gənc və ya yaşlı ana olmaq  
• Normadan çox və ya normadan aşağı çəkili olmaq 
• Əvvəlki hamiləlikl ərdə problemlərin olması 
• Yüksək qan təzyiqi, şəkər və ya İİV (İnsan İmmundefisit 

Virusu) kimi xəstəlikl ərin mövcud olması 
• Preeklampsiya və eklampsiya 
• Anemiya 
Səhhət ilə bağlı problemlər həmçinin hamiləlik əsnasında 

da yarana bilər. Belə problemlər hətta daha əvvəl sağlam olan 
qadınlarda da rast gəlinə bilər. 

Qeyd olunan riskləri nəzərə alaraq könüllü olaraq ana 
olmağa can atan analığa namizədlərin psixologiyası normal 
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hamiləlik keçirən analardan fərqlənir. Belə ki, övlad sevgisi 
onları bütün riskləri gözə alaraq ana olmağa vadar edir. 

Bu kimi risklər zamanı hamilə qadın mütləq həkim 
nəzarətində olmalı və müvafiq məsləhətlər almalıdır. 

 
 

Hamiləlik dövründ ə qadınların psixoloji  
                            vəziyyəti 

Quliyeva Nuriyyə,magistrant 
Hamiləlik fizioloji bir prosesdir. Ancaq o,qadın 

orqanizmində bir sıra dəyişiklikl ər yaradır. Bəzi hallarda, bu 
dəyişiklikl ər toksikoz və nevrozlaşma formasında, müxtəlif 
somatik pozuntularla özünü göstərir. Qadının hamiləliyə 
münasibəti bir sıra amillərlə-sosial, iqtisadi, mənəvi, etik, o 
cümlədən qadının öz şəxsiyyət problemləri il ə bağlı olur. 
Hamiləlik arzuolunan və arzuolunmaz ola bilər ki, bu da 
özünəməxsus problemlər yaradır. 

Bəzən hamiləliyin əvvəlində əsəbilik, müxtəlif iyl ərə 
qarşı həssaslıq, bəzi qidalardan çəkinmək, yuxululuq, 
yorğunluq və s. əlamətlər yarana bilər. Ürəkbulanma və qusma 
hamiləlik toksikozu üçün xarakterikdir. Toksikozun bir çox 
səbəbləri vardır. Onlardan ən əhəmiyyətlisi psixogen amillərdir. 
Qadınların əksəriyyətində hamiləlik heç bir dəyişiklik yaratmır. 
Onlar həyat tərzini dəyişmədən doğuşu və dünyaya gələcək 
körpələrini gözləyirlər. 

Bir sıra qadınlarda xarici görünüşlərinin dəyişməsinə və 
cazibədarlıqlarının itirilməsinə görə çox təsirlənirlər. Birinci 
doğuşa gedən qadınların əksəriyyəti isə doğuşun necə 
keçəcəyindən narahat olur, uşağın xəstə və ya qüsurla 
doğulacağından qorxurlar. Çox az hallarda isə psixogen 
amillərin təsiri ilə qadında ,,yalançı hamiləlik” hissi yarana 
bilər. Bu zaman onun qarnı get-gedə böyüyür , menstruasiya  
kəsilir, qadın qarnında hamiləliyə məxsus müəyyən hisslər 
duyur. 
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Doğuş gərgin fiziki və psixi güc tələb edir. Buna görə də, 
hamiləlik, xüsusən də doğuşqabağı dövrdə təcrübi hazırlıq 
məşğələlərinin keçirilməsi hamilə qadınların doğuş ağrılarından 
qorxusunu, ümumiyyətlə, mənfi emosiyaları kənarlaşdırmağa, 
onların doğuş prosesində fəal iştirak etməsinə kömək edir. 

Doğuşdan sonrakı dövrdə qadın uşağa qulluq etməlidir  
(məsələn, ona doyunca döş südü verməli, yatırmalı və s.). Bu 
dövrdə adi məyusluq, uşaq üçün narahatçılıqdan başlamış ağır 
psixi pozuntulara ( doğuşdan sonrakı psixoz) qədər psixotik 
vəziyyət inkişaf edə bilər. Depressiv əlamətlər vegetativ, 
emosional dəyişiklikl ərlə müşayiət olunaraq, bir neçə gündən 
3-4 aya qədər davam edə bilər. Bu halları aradan qaldırmaq 
üçün psixoloji korreksiya, psixoterapevtik müdaxilə və fiziki 
kömək tələb olunur. 

Cinsi həyat,ailə münasibətləri, hamiləlik, onun pozulması 
intim məsələ olduğu üçün bu barədə söhbətləri lazımi 
istiqamətə yönəltmək mütəxəssisdən xüsusi nəzakət və 
pasiyentin etibarını qazanmaq bacarığı tələb edir (1, səh.209-
210). 

Analıq əslində olduqca özünəməxsus və xüsusi bir 
vəziyyətdir, yəni hər bir analığa namizəd qadın yaşadığı şəraitlə 
əlaqədar olaraq bu hadisəni digərlərindən daha fərqli formada 
yaşayır. Amma yenə də bəzi dəyişiklikl ər var ki, bunlar normal 
olan bütün hamiləlikl ərdə yaşanılır. Ananın yaşayacağı fiziki və 
psixoloji dəyişiklikl ər haqqında qabaqcadan maarifləndirilməsi 
isə hamiləliyə daha şüurlu və müsbət yanaşmasını təmin edər. 

Əksər qadınlar yeni ana kimi uşağı dünyaya 
gətirmək,yeni doğulmuş uşaq və analıq həyatı haqqında neqativ 
məzmunlu yuxular görürlər. Bu mərhələdə,qeyd edək ki hamilə 
qadınların ümumi yuxuları əksərən uşağın cinsiyyəti haqqında 
olur və bəzən isə hamilə qadınlar yuxuda özlərini tələyə 
salınmış və təcavüzə məruz qalmış şəkildə  görürlər. 

Əksər insanlar belə hesab edirlər ki, hamilə qadınlar 
hamiləlik ərzində gərgin, bununla bərabər xoşbəxt olurlar. 
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Lakin doğrusu budur ki, qadınlar ilk üç aya başlamaqla bir sıra 
emosional hallar keçirirlər. 

Bütün hamiləlikl ərin müəyyən ümumi oxşarlıqları olsa 
da, hər bir hamiləlik xüsusidir.  

Bədənin ümumi görünüşündəki, hormonlardakı 
dəyişiklikl ər, mədəni təzyiqlərə istiqamətlənən mövqe və 
gözləmələr kombinasiyası hamiləliyin xüsusiliyinə gətirib 
çıxarır. 

Hamiləliyin hər bir fiziki tərəfi onun xüsusi hissəsi olan 
qavramaya təsir göstərən spesifik psixoloji problemlərlə 
müşayiət olunur. Məsələn,əgər hamiləliyiniz əvvəlcədən 
arzulanıb və planlaşdırılıbsa, siz və həyat yoldaşınız, sübhəsiz 
ki, əvvəlcədən xəyalınızda canlandırdığınız uşağınızın olacağı 
haqqında xəbərə sevinclə qarşılıq verirsiniz. Lakin əgər 
hamiləlik gözlənilməz olubsa, ilkin olaraq siz bu barədə qarışıq 
hisslər keçirə bilərsiniz  (3). 

İlk üç ay:Hamiləliyin ilk üç ayı çox vaxt özünü daha çox 
fiziki dəyişiklikl ərlə biruzə verir; menstruasiyanın gecikməsi, 
müsbət nəticələnən hamiləlik testi, yorğunluq, mədə bulanması, 
və s. Emosional vəziyyətdə isə çox vaxt çox böyük 
dəyişiklikl ər olmaya bilər. Amma, yenə də bu vəziyyətini 
diqqətlə müşahidə edən analığa namizəd hormonal dəyişiklikl ər 
səbəbi ilə meydana çıxan tez-tez dəyişən əhval-ruhiyyəsini 
nəzərindən qaçırmır.  

Hamiləlikdə vacib rol oynayan başlıca iki hormon 
estrogen və progesterondur. Qadının əhval-ruhiyyəsi  bu 
hormonlarla əlaqədar olaraq böyük sevinc və qəmginlik halları 
arasında dəyişə bilər. Çox cüzi bir səbəb onu ağlamağa vadar 
edərkən, birdən-birə səbəbini dərk edə bilmədiyi sevinc, 
xoşbəxtlik də hiss eməsi mümkündür. Bu vəziyyət onun üçün 
olduğu qədər hamilə qadının həyat yoldaşı üçün də çətin və 
qarışıq bir haldır. Bütün bunları yaşayan atalığa namizəd həll 
yolu tapmağın mümkün olmadığını bildiyi üçün çox vaxt bu 
vəziyyəti ,,görməmək” yolunu seçir. Halbuki, müxtəlif 
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zamanlarda davamlı olaraq ünsiyyət və sevgiyə ehtiyac duyan 
analığa namizəd özünü emosional baxımdan boşluqda hiss edə 
bilər. Bu vəziyyətin hamiləlik dövrü üçün normal olduğunu 
bilən ər-arvad isə hazırlıqlı olmağın rahatlığı ilə bu dövrü daha 
rahat və daha problemsiz keçirirlər. 

Hamiləlik planlı formada həyata keçirilmiş və ər-arvad 
uzun vaxtdır ki, bu anı gözləmiş ola bilər. Amma, bu o demək 
deyil ki, ana bu dövrdə heç bir narahatlıq yaşamayacaq. Bu 
narahatlıqların əvvəlində analığa namizədin hər şeyə 
baxmayaraq əlverişli vaxtın olub-olmadığına (uşağın doğulması 
üçün doğru zaman olub-olmadığına) dair qərarsızlıq durur. 
Xüsusilə işləyən və yaxşı iş həyatı olan qadınlar hamiləlik və 
uşaqla birgə bu sahədəki hədəflərini həyata keçirə 
bilməyəcəklərindən çox qorxurlar. Təbii ki, hər şeyin normal 
şəkildə gedib-getməyəcəyinə dair narahatlıqlar da hamiləlik 
dövründə dövründə daha tez-tez yaşanan hisslərdir. 

Uşağın ilk ürək döyüntülərini -təxminən onikinci həftəyə 
qədər- duyana qədər bu vəziyyətin gerçəkliyini tam olaraq 
qavraya bilməyən ana bundan sonra həqiqətən də bətnində bir 
uşaq olduğuna inanır və narahatlıqları daha intensiv şəkildə hiss 
etməyə başlayır. 

İkinci üç ay: İlk üç ayın stress və narahatlığından sonra 
hamilə qadınlar ikinci üç ayda daha sakit əhval-ruhiyyəli 
olurlar, lakin hələ də onları gözləyən bir sıra problemlərlə 
qarşılaşırlar. 

Uşağı itirmək qorxusu hələ də davam edir, ikinci üç ayda 
bununla bərabər birinci üç aydakı fiziki narahatlıqlar artıq 
azalmış vəziyyətdə olur. İkinci üç ayda ən çox gözə çarpan 
hadisə fetal irəlil əmə zamanı baş verir. İlk dəfə hamilə olan 
qadınların hamiləlik müddəti ümumi olaraq, təxminən 20 həftə 
müddətində müəyyənləşir. Əgər ana ikinci və ya daha sonrakı 
uşağa hamilədirsə, bu, nisbətən tez müddətdə gerçəkləşə bilər. 

Psixoloji olaraq ola bilər ki, hamilə qadınlar bu hamiləlik 
müddətində yoldaşlarından  az asılılıqlarını daha çox artmış 
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hesab etsinlər.Hamilə qadınların ehtiyacları həmişəkindən daha 
çox olur, onların həyat yoldaşlarının bu vəziyyətinə 
uyğunlaşması,onunla maraqlanması və hamiləlik ərzində baş 
verən dəyişiklikl ər zamanı onu qorumağa müvəffəq olub-
olmaması barədə narahatlıq keçirirlər. 

İlk üç ayda ürək bulanması və sinə həssaslığının azalması 
da daxil olmaqla, bu dəyişiklikl ər, hamilə qadınlarda öz həyat 
yoldaşı ilə cinsi əlaqədə olmaq arzusunu artırır. Ola bilsin ki, 
hamilə qadınlar həyat yoldaşının onları yenə də cazibədar hesab 
edib-etməməsilə maraqlanırlar. Hamilə qadınlarla həyat 
yoldaşlarının bu barədə söhbət aparması analığa namizədin bəzi 
qorxu və yanlış anlamaları aradan qaldırmağa kömək edər.   

  İkinci üç ayın ən vacib xüsusiyyəti artıq uşağın hiss edilə 
bilən olmasıdır. Övladının hərəkətlərini hiss etmək ana üçün 
əvəzedilməz bir təcrübədir. Artıq uşağını həqiqi bir insan 
olaraq qəbul edər və həyacanı daha da artar. 

Bəzi qadınlar bu həyəcanla birgə özlərini çox enerjili və 
xoşbəxt hiss edirlər. Əksər qadınlar hamiləlik geyimlərini 
geyinməyə bu dövrdə başlayırlar. Hamiləlik, doğum və 
uşaqlarla daha çox maraqlanma, bu mövzuyla bağlı kitablar 
alma yenə də bu dövrdə yaşanır (5). 

Son üç ay: Hamiləliyin son üç ayında olan ana artıq 
övladına qovuşmaq üçün daha çox can atır, səbirsizliklə bu anı 
gözləyir.Təbii ki, hamiləliyi il ə bağlı ona daha həssas 
davranılması, ətrafdakıların ona diqqətlə yanaşması onu 
sevindirir. 

 Hamiləliyin son həftələrində olan ananın psixoloji 
narahatlıq və qorxuları, fiziki narahatlıqlarının da çoxalması ilə 
daha da artır. Rahat vəziyyət tapa bilmədiyi üçün  yuxusuz 
qalır. Ağırlaşan vicudu özünü çirkin görməsinə gətirib çıxara 
bilər. Həmçinin həyat yoldaşının onu cazibədar və gözəl 
görmədiyinə inanır. Hamiləliyin son günlərini yaşayan qadına 
həyat yoldaşı tərəfindən göstəriləcək, xoş münasibət və diqqət 
onun əhval-ruhiyyəsinin artmasına kömək edəcək (4). 
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Hamiləlik zamanı diqqət edilməsi ən vacib məsələlərdən 
biri də ananın emosiyalarının uşağa təsiri məsələsidir. 

 İnkişafın ilkin dövrü uşağın təkcə fiziki deyil, həm də 
psixi sağlamlığı qurulur. Həm də özünə və ətrafdakılara 
münasibət kimi, emosional və intellektual potensial, 
çətinlikl ərlə rastlaşdıqda davranış stereotipi kimi şəxsiyyətin 
vacib xarakteristikaları və müəyyən dərəcədə insan xarakteri 
qurulur (2). 

  Ananın emosiyaları dölə onun psixikasına ya müsbət ya 
da mənfi təsir göstərərək ötürülür. Sevinc, narahatlıq, qorxu və 
gərginlik onun ürəkdöyünməsinə, maddələr mübadiləsinə təsir 
edir: ana sevinəndə qan endorfin – sevinc hormonlarını, 
kədərlənib və ya gərgin olanda katexolamin- stress 
hormonlarını paylayır. Müvafiq təhlükə və təhlükəsizlik 
duyğularını uşaq da keçirir. 

  Əlbəttə, balaca rüşeym bu siqnalları qeyri-şüuri olaraq 
keçirir, amma bütün öz varlığı ilə ona sevinc gərginliklə, sevinc 
və qorxu ilə yanaşdığının hiss edir. Tədqiqatlar göstərir ki, 
uşaqda şüur işartıları hamiləliyin ikinci yarısından yaranır. III-
IV ayda qüvvətli stress sinir sistemi üçün nəticə verəcək, uşaq 
beyni anasından emosiyasına daxil olan informasiyanı ötürmək 
üçün kifayət qədər yetkin deyil. Emosiyalar özlərinə təkcə 
duyğuları deyil, həm də bu duyğuya mənanın verilməsini də 
daxil edirlər. Hamiləliyin 6-cı ayına duyğuları emosiyalara 
keçirməyə qadirdir, gələcək uşağın daxili reallığı ananın 
emosiyalarının təsiri altında formalaşmağa başlayır (6). 

  Emosiyalar təkcə subyektin psixi vəziyyəti deyil, həm də 
onun orqanizminin hormonal reaksiyasıdır. Ananın 
uzunmüddətli stressləri zamanı onun qanında steroid 
hormonlarının artıq sayı yaranır. Bu hormonlar plasentar 
baryeri keçir və uşağın formalaşan beyninə təsir edir. Ana və 
döl arasında emosional kontaktın böyüklük və xarakteri ola 
bilsin ki, uşağın inkişaf edən psixikasına təsir edən ən həlledici 
amillərdən biridir (7). 
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       Summary 
The psychological problems of a pregnancy period 

reflected in this article. Also, a woman’s adaptation to the new 
condition, the problems such as anxiety  and expectations that 
emerges in a pregnancy period were researched. During a 
desirable pregnancy a woman feels happy and delighted. In 
addition to all of these,a woman’s relationship with her family, 
work condition, anxiety and stresses that pregnancy causes 
affect the going of the process. 
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                 Етнопсихолоъи идейаларын инкишафына даир  
                                      П.С.Гурбанялийева, маэистрант 
 
Гыса шякилдя етнопсихолэийаны халгларын психолоъи вя 

мядяни инкишаф хцсусиййятлярини гаршылыглы ялагядя, системли шя-
килдя юйрянян елм сащяси адландырмаг олар. Лакин етнопсихо-
лоэийа термининин бирмяналы шякилдя щамы тяряфиндян гябул 
едилмясини дя сюйлямяк олмаз. О, «халгларын психолоэийасы», 
«психолоъи антрополоэийа», «мцгайисяли-мядяни психолоэийа» 
вя с. терминлярля адландырылмышдыр.  

Етнопсихолоэийанын мцхтялиф терминлярля адландырылма-
сы тясадцфи дейилдир. Чцнки о, щям дя бир сыра елм сащялярини 
юзцндя бирляшдирир. Етнопсихолоэийанын бирбаша баьлы олдуьу 
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елм сащяляри ися етнографийа, етнолоэийа, антрополоэийа вя пси-
холоэийа щесаб олунур.  

ХЫХ ясрин ЫЫ йарысындан башлайараг бир сыра сосиал амил-
лярин тясири иля етник психолоэийа проблемляринин юйрянилмясиня 
диггят даща да артды вя етник психолоэийанын мцстягил елм са-
щяси кими тяшяккцл етмясиня зямин йаранды. Етник психолоэий-
анын йарадыжылары алман алимляри М.Латсарус вя Т.Штейнтал 
1859-жу илдя «Халгларын психолоэийасы вя дилчилик» ъурналынын 
няшриня башладылар. Ъурналын илк нюмрясиндя онларын «Халгларын 
психолоэийасы щаггында дцшцнжяляр» адлы мягаляси чап олунду. 
Елми етнопсихолоэийанын йаранма тарихи дя бу вахтдан 
эютцрцлцр. 

Етнопсихолоэийа (йунан дилиндя етнос - халг, тайфа де-
мякдир) инсанларын психикасынын етник хцсусиййятлярини, йяни бу 
вя йа диэяр халга мяхсус олан етник стереотип вя йюнцмляр, 
адят вя яняняляр, милли характер вя щиссляр, етник юзцнцдяр-
кетмя вя гиймятляндирмянин хцсусиййятлярини вя с. юйрянир.  

Демяли, етник психолоэийа инсанларын мцяййян етник 
групда, хцсуси етник груп вя шяраитдя формалашмасы иля ялагя-
дар олараг онларын психи симасында, психолоъи хцсусиййятлярин-
дя баш верян дяйишикликлярин ганунауйьунлугларыны, тязащцр 
хцсусиййятлярини юйрянян елм сащясидир.   

Антик дюврцн мцтяфяккирляриндян тутмуш бу эцнкц 
эцнцмцзя гядяр бир чох алимляр – Щередот, Страбон, Щиппо-
крат, Кант, Тард, Фрейд, Лебон вя б. халгларын психолоэийасы 
иля баьлы мараглы фикирляр сюйлямишляр. Онларын башлыжа гянаятля-
ри етник хцсусиййятляря эюря халгларын бир-бириндян фяргляндийи-
ни, иглим вя жоьрафи шяраитин инсанларын характер вя давранышына 
тясир етдийини сцбут етмяйя йюнялмишдир.  

Милли психолоэийанын юйрянилмяси ейни заманда идео-
лоъи бахымдан, диэяр халглара тясир васитяси кими дя арашдырыл-
мышдыр. Лихтенштейн, В.Дороъи, Л.Фарагон вя б. милли психо-
лоэийаны юйрянмяйи психолоъи силащ кими, Ч.Хогщман, 
Г.Гран, Ф.Боос вя б. халгларын психолоэийасында фярглярин 
мейдана эялмяси сосиал-тарихи инкишафын щялледижи ролу вя диэяр 
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халгларын «гялбиня нцфуз етмяк», тяблиьат васитяси кими тядгиг 
етмишляр.  

ХХ ясрин ЫЫ йарысындан башлайараг етнопсихолоэийанын 
тядгигат истигамятляри бир гядяр дяйишяряк идеолоъи вя щярби 
мягсядляря йюнялмишдир. Горер, Бенедикт, Хонингам вя б. 
психологлар потенсиал рягиб олан халгларын психолоэийасынын 
юйрянилмясиня, ондан щярби-психолоъи мягсядляр цчцн истифадя 
едилмясиня цстцнлцк верирляр. Бундан башга, халгларын психо-
лоэийасынын юйрянилмяси игтисади, мядяни ялагяляр гурмаг ба-
хымындан, йени инкишаф етмякдя олан халгларын психолоэийасы-
нын юйрянилмяси онлары бир-бириня гаршы гоймаг бахымындан 
ящямиййятли щесаб олунур.  

Азярбайжан психолог вя педагоглары да милли психолоэ-
ийанын юйрянилмяси сащясиндя хейли иш эюрмцшляр. Бу сащядя 
Я.Зякузадя, Ф.Я.Ибращимбяйов, Я.С.Байрамов, 
Я.Я.Ялизадя, З.И.Гаралов, Я.Ш.Щяшимов вя диэяр алимлярин 
хидмятляри хцсуси гейд олунмалыдыр. Хцсусиля, 
Я.С.Байрамовун «Етник психолоэийа мясяляляри» адлы ясяри 
диггяти жялб едир. О, халгынын эяляжяк инкишафы вя тяряггиси цчцн, 
ейни заманда, чатышмазлыгларын, нюгсанларын, нагисликлярин 
арадан галдырылмасында, етнопсихолоэийанын ойнайа биляжяйи 
мцщцм ролу гейд едир.   

Мцасир шяраитдя мцхтялиф юлкялярин, халгларын, миллятля-
рин нцмайяндяляри арасында ялагя вя мцнасибятлярин эенишлян-
дийи бир дюврдя бу вя йа диэяр халгын вя йа етносун етник пси-
холоъи хцсусиййятляриня бяляд олмаг, онлары юйрянмяк чох 
бюйцк ящямиййят кясб едир. Беля бир билик мцхтялиф халглар вя 
миллятляр арасында гаршылыглы мцнасибятлярин дцзэцн гурулма-
сына, онларын оптимал вариантларынын асанлыгла тапылмасына йа-
хындан кюмяк едяр. Бу жящятдян етник психолоэийанын щям жид-
ди елми нязяри, щям дя чох бюйцк практик ящямиййяти вар.    
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ФЯЛСЯФЯ ВЯ СОСИОЛОЭИЙА 

 
                         Ъямиййят вя тябиятин гаршылыглы 
                           ялагясинин ясас сявиййяси 

Новрузова Самиря Аьарясул гызы, магистрант 
 

 Ъямиййят вя тябиятин гаршылыглы тясири проблеми узун 
мцддят ясаслы сосиал проблем кими тядгиг едилмишдир. Тядги-
гатчылары ясасян иътимаи щяйатын мцхтялиф тяряфляриня тябиятин 
тясиринин характери вя онун формалары марагландырмышдыр. Ъя-
миййят вя тябиятин гаршылыглы ялагясиня беля мящдуд йанашма  
тярзи тясадцфи олмайыб, ясасян ашаьыдакы сябяблярля шяртлян-
мишдир: 
биринъиси, мадди истещсалын инкишаф сявиййясинин ашаьы олмасы иля. 
Бу дюврдя ъямиййятин тябиятя ъидди тясириндян, ня дя глобал тя-
бии просеслярин мадди истещсала дахил едилмясиндян сющбят эедя 
билмязди.  
 Икинъиси, бу вязиййят синфи мцбаризяни тялябляри иля шярт-
лянирди. Бу дюврдя эянъ буржуазийанын идеологлары дювлят гуру-
лушунун мцхтялиф формаларыны, бцтювлцкдя ъямиййятин инкишафы-
ны ъоьрафи шяраитин хцсусиййятляриндян чыхараг онлара тябии 
амиллярля изащ етмяйя ъящд едирляр. Буржуа сосиалоглары ъоьрафи 
детерминизмин метафизик кон ишляйиб щазырлайараг хариъи 
ъоьрафи детерминизмин метафизик кон ишляйиб щазырлайараг ха-
риъи ъоьрафи мцщити иътимаи инкишафын щялледиъи мадди гцввяси вя 
мцяййянедиъи сябяби кими тясвир етмяйя чалышырдылар.  
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 Тарихин материалистъясиня анлашылмасынын баниляри 
К.Маркс вя Ф.Енэелс тябиятин ъямиййятя биртяряфли тясир едя 
билмяси кими елмя вя иътимаи практикайа зидд олан йанлыш тя-
сяввцрляри арадан галдырараг тарихин иътимаи практикасына 
уйьун эялян беля бир фикир иряли сцрдцляр ки, тябиятин вя ъямийя-
тин тясири гаршылыглы сяъиййя дашыдыьындан инкишаф просесиндя тя-
бият ъямиййятя, ъямиййят ися юз нювбясиндя тябиятя тясир эюстя-
рир. Беля бир гянаятя эяляркян К.Маркс вя Ф.Енэелс цчцн ъя-
миййят вя тябиятин нисбяти проблемини чыхыш нюгтясини инкишафы 
хариъи ъоьрафи шяраити иля дейил, мадди истещсалын дахили просесля-
ри иля шяртлянян ъямиййятин мцстягил систем кими сечилиб 
ютцрцлмяси тяшкил едирди. 
 Гейд едяк ки, ъямиййят вя тябиятин гаршылыглы ялагясини 
сосиал аспекти юз тясирини мцасир дюврдя дя сахламагдадыр. 
Лакин елми-техники ингилаб шяраитьиндя ъямиййят вя тябиятин 
сосиал аспекти иля йанашы тябии-елми аспекти дя мцщцм актуаллыг 
кясб едир. Бу сонунъунун ися мащиййяти ъямиййят вя тябиятин 
гаршылыглы тясири просесинин сруктуруну, кямиййят вя кейфиййят 
тяркибини, эяляъяк инкишаф мейлини вя бу просес цзяриндя щяйата 
кечириляъяк нязарятин мцяййян едилмясиндян ибарятдир. 
 Мцасир ъямиййятля ятраф тябии мцщитин гаршылыглы ялагя-
синин мцхтялиф каналлары мювъуд олдуьу цчцн ъямиййят вя тя-
биятин мцряккяб сяъиййя дашыйан гаршылыглы тясир просесинин юй-
рянилмясиня тябитят елмляринин там бир спектри гошулмушдур: 
ъоьрафийа вя эеолоэийа, биолоэийа вя еколоэийа, кимйа вя физи-
ка. Ъямиййят вя тябиятин гаршылыглы ялагясинин юйрянилмясиндя 
ъоьрафийа елминин мцстясна ролу вардыр. Щмин ялагянин юйря-
нилмясиндя ъоьрафийанын ролуну бундан эюрмяк олар ки, ъоьра-
фийа тякъя ъоьрафи шяраитин айры-айры компонентлярини дейил, 
щям дя елементляри тез-тез диэяр елмлярин идрак обйектиня чев-
рилян хцсуси ярази  комплексляриндя юйрянир. 

Бир сыра мцяллифляр тябият вя ъямиййятин гаршылыглы тясири-
нин айры-айры тяляблярини юйрянмякля йанашы ъямиййят вя тябия-
тин гаршылыглы тясиринин цмуми нязяриййясини йаратмаьа вя бу 
просесин ясас ганунларыны формуля етмяйя дя ъящд эюстярирляр. 
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Сорушула биляр: ъямиййят вя тябиятин гаршылыглы тясиринин цмуми 
нязяриййяси нядян ибарятдир? Ф.С.Худушин бу суала ъаваб ола-
раг йазыр. «Цмуми нязяриййяни йаратмаг – обйектив алямин 
гаршылыглы тясири просесини ики тяряфини о мювъуд ялагялярини вя 
ганунауйьунлугларыны ачмаг, ашкара чыхармаг демякдир». 

 
Синерэетик системлярин ясас хцсусиййятляри 

 
Щаъыйев Намиг Салеh оьлу, магистрант 

 
 ХХ ясрдя елмин инкишафы бир даща сцбут етди ки, 
йашадыьымыз эерчяклик, онун елми, нязяриййя вя йахуд 
моделдяки ифадясиндян чох мцряккябдир. И.Пригожинин сюзляри 
иля десяк, синерэетика мювъуд оланын, вар оланын дейил, 
йаранын, тяшяккцл тапанынмягамларыны айдынлашдырмаьа ъан 
атыр. 
 Хаосдан  низамын неъя йаранмасыны изляйир. Системли 
йанашма цчцн сяъиййяви олан «щарадан» вя «щарайа» суалла-
рындан чох синеэетика неъя? Суалына ъаваб ахтарыр. Синерэети-
ка мцасир тябиятшцнаслыьын парадигмаларындан биридир. Сине-
рэетика мцряккяб, ачыг вя тякамцлдя олан системляри тящлил 
едир. Бу ъцр системляр юзляринин инкишафы цчцн, ятрафла енержи, 
мадди вя информасийа мцбадиляси олмагла бярабяр, щям дя 
мцтляг юз дахили имканларындан истифадя едирляр. Бу мянада да 
синерэетик методлар диэяр елмлярин методларындан фярглянир, 
чцнки синерэетика бир нечя фундаментал елмин интегерасийасын-
дан йарандыьындан бянзярсиз метод шябякясиня маликдир. Бу 
мянада о методлар цмумелми йанашма нцмуняляридир. Си-
неэетикада ихтийари интегратив метод йох, йалныз мцяййян се-
чим ясасында эютцрцлмцшляр ишлядилир. 
 Синеэетик консепсийада даща эениш тящлил едилян вя 
цмумиляшдирилян информасийа ентропийа мцнасибятляри, ганун, 
тясадцф, зярурят, сябяб, нятиъя вя с. кими анлайышлара йени мяна 
эятирди. Дцнйада ня сырф детерминик, ня дя сырф тясадцфи щадися-
ляр мювъуд дейилдир. Каинатда мящз она эюря бизи ящатя едян 
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щармонийа мювъуддур ки, юзцнц тяшкил едян системляр, инфор-
масийа-ентропийа мцнасибятляриндя лазымлы сайылан спонтан 
(эизли) мцяййян едир. Бу да онлара бир тяряфдян юз структуру 
бцтювлцйцнц сахламаьа, диэяр тяряфдян ися дяйишмя вя 
мцряккябляшмя истигамятиндя мцщитля гаршылыглы тясирдя ол-
маьа имкан верир. 

Ч. Пригожинин сюзляри иля десяк: «бизим дцнйамыз ня ав-
томатдыр, ня дя хаоус». Дцнйа гейри-мцяййянлик дцнйасыдыр. 
Ентропийа щаггында верилян анлайышлар синерэетик бахымдан 
тамаиля фярглянир. Ентропийанын, тябиятин инкишаф вя тякамцлц 
цчцн верилдийи «щагг» олмасы фикрини, даща доьрусу материйа 
кейфиййятинин итмямяси щяля Т.де Шарден сюйлямишди. Лакин 
мялумдур ки,  Т.де Шерден дцнйанан инкишаф едяряк сон 
«Омега» нюгтясиня доьру эетмяси кими теоложи бир консепсийа 
мцяййян етмишдир. Синерэетика нязяриййясинин вердийи имкан 
нятиъясиндя материйанын юзцнцтяшкили вя диссипасийасынын (пай-
ланмасы) ващид тябии просесин ики тяряфи кими тящлил етмяк 
мцмкцн олду. 

Ентропийа-информасийа асылылыьына айдынлыг эятирян, си-
неэетиканын баниляриндян бири щесаб едилян, гейри-хятти термо-
динамиканын йарадыъысы И.Пригожинин «диссипатив структурлар» 
нязяриййяси олмушдур. Диссипатив структурлар нязяриййяси, си-
неэетика иля бир мяна верир. 

Пригожин вя онун давамчылары, автомотик кимйяви реак-
сийалара вя диэяр синерэетик щадисяляр дя баш верян мюъцзяли 
просесляри анламасы ъящд едяркян, мялум олмушдур ки, инкишаф 
вя тяняззцлцн якс яняняляри, вящдят тяшкил едяряк, ейни заман-
да вя паралел фяалиййят эюстярирляр. Информасийа вя ентропийа 
динамик варлыьын ващид просесляридир. Ян ясасы будур ки, бу-
нунла термодинамиканын Ы вя ЫЫ ганунларынын ассиметрийасы 
мялум олду. 

Ясас одур ки, синеэетик йанашманын юзяллийи онун елми 
изащынын да фяргли олмасыны шяртляндирир. Синерэетик изащ чох 
бюйцк юлчцдя дедуктив прогностик характеря маликдир. Биринъ-
иси одур ки, синерэетик тядгиг етдийи системин эяляъяйинин онун 
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дахили мащиййятиня уйьун формалашмасына мане олмур. О, бу 
мянада кянар мцшащидячидир. Синерэетики систем юз тябиятиня 
уйьун щансы инкишаф йолуну сечмяси марагландырыр. Бу заман 
о, бцтцн мцмкцн олаъаг вариантларын щамысыны нязяря алыр. 
Синерэетик системин дахили ишляриня гарышмадан ону юйрянир. 

Синерэетик изащда бюйцк ящямиййят дашыйан амиллярдян 
бири дя заман анлайышыдыр. Синерэетик тясвирдя заман системин 
дахили мащиййятиня аид олан кими чыхыш едир. Бу системдя индики 
эяляъяйи формалашдырыр. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, синерэетик изащ дедук-
тив аспектля мящдудлашмыр. Моделляшдирмя вя практики мцгай-
ися онун изащ схеминдя ясас йерлярдян бирини тутур. Модел цзя-
риндя нязяри вя практики иш апарылмадан синерэетикада модел-
ляшдирмя елми сайылмыр. Модел ясасында алынан инкишаф вариант-
лары фактики олараг системин дахилиндя йетишдирдийи эяляъяк вари-
антлардыр. Синерэетик изащда мцщцм ящямиййят кясб едян мя-
сялялрдян бири дя ятраф алямин нязяря алынмасы иля баьлыдыр. Си-
нерэетик йанашмада бунун принсипиал мянасы вар. Чцнки сине-
рэетикада систем юзцнцтяшкил едян мцстягил обйект кими ня-
зярдян кечирился дя, онун мцщцм ъящятляриндян бири ачыг олма-
сы ятраф алямля даим ялагядя олунмасыдыр. Мцстягил системя 
ятраф алямя органик дахил олан обйект кими бахмаг бир сыра 
чятинликляр йарадырса, тядгигатчы цчцн мянзяряни мцряккяб-
ляшдирирся, бцтювлцкдя оптимал нятиъяляр алмаьа йардым едир. 
О ъцмлядян, елмя универсал идаряетмя кейфиййяти эятирир. 

Бцтцн бунлар синерэетик изащын диэяр елм сащясиндяки 
изащындан фяргляндийини билдирир. Синерэетика башга тябият елм-
ляри кими изащын сон мягсядинин емприк верилянляря уйьунлугда 
эюрмцр. Синеэетика даим диологу, микро иля макронун вящдя-
тини, субйектля тядгигат обйектинин бцтювлцйцнц вя бу ясасда 
гаршылыглы инкишафы ясас сайыр. Онун изащы сон мягсяддя бу ня-
тиъянин ялдя едилмясиня йюнялиб.  
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J.-P. Sartr fəlsəfəsində humanizm ideyaları                                      
                                         Aşurova Gülnar,маэистр 
 
J.-P.Sartr ekzistensializm fəlsəfəsinin inkişafında 

özünəməxsus yeri olan görkəmli filosoflardan biridir. O, II 
dünya müharibəsindən sonrakı otuz il ərzində Avropa 
siyasətinin formalaşmasının fəal iştirakçılarından olmuş və bir 
qayda olaraq, humanist dəyərlərin müdafiəçisi kimi çıxış 
etmişdir. 

Həmin dövrdə ekzistensialist fikrin mərkəzinin Fransaya 
keçməsi məhz onun fəlsəfi və bədii yaradıcılığının məhsulu 
hesab olunur. 

J.-P.Sartrın fəlsəfi təliminin formalaşmasında 
M.Haydeggerin ekzistensialist və E.Husserlin fenomenoloji 
təliminin mühüm rolu olmuşdur. 

J.-P.Sartr istər fəlsəfə, istərsə də bədii yaradıcılıq 
sahəsində bir sıra dəyərli əsərlərin müəllifı kimi m əhşurdur. 
Bunlardan "Varlıq və heçlik", "Ekzistensializm - 
humanizmdir", "Dialektik zəkanın tənqidi" və s. fəlsəfi 
əsərlərini, "Milç əklər", "Çirkli əllər", "Bağlı qapılar arxasında" 
və s. kimi roman və pyeslərini qeyd etmək olar. 

Sartr fəlsəfəsinin və ümumilikdə ekzistensializmin 
meydana gəlməsinin başlıca səbəbi XX əsrin əvvəllərində 
Qərbi Avropa sivilizasiyasını bürüyən dərin sarsıntı və 
böhranların baş verməsi idi. 

Filosofun bütün yaradıcı fəaliyyətinin əsasında başlıca bir 
problem dayanır: müasir insanın və ümumilikdə bəşəriyyətin 
acı taleyini yüngülləşdirmək və insanları bu vəziyyətdən necə 
xilas etmək məsələsi. 

Ekzistensializmin başlıca şüarına çevrilən "İnsan, oyan" 
ifadəsi Sartr fəlsəfəsinin də əsasında dayanırdı. 

Ümumiyyətlə, onun insan haqqındakı düşüncələrinə 
görkəmli alman filosofu F.Nitşenin böyük təsiri olmuşdur. 
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Sartrın humanist ideyalarının mərkəzində azadlıq 
problemi dururdu. Onun fəlsəfəsinin çıxış momentini də 
azadlıq ideyası təşkil edirdi. Sartra görə, insan mütləq şəkildə 
azad olmalıdır. Bu elə bir azadlıqdır ki, orada şüur bütün 
qadağalardan, əxlaq qanunlarından, cəmiyyətdəki sosial 
normalardan, dəyərlərdən, bir sözlə, onun azadlığını 
məhdudlaşdıran hər bir şeydən imtina etməlidir. 

Sartrın fikrincə, insan özü azadlığı "kəşf etməli", ona 
çatmaq üçün yaşamalıdır. Azadlıq fantaziya deyildir. O bir 
həqiqətdir. Azad insan dünyadakı bütün münasibətlərin 
əsasıdır. Hər bir insanın azadlığı da, əslində başqası tərəfindən 
açılır. Başqası olmasa insanın azadlığı gizli qalar. 

Varlığa məna verən insandır. İnsanla təmasda olmayan 
hər hansı bir şeyin mənasından danışmaq mümkün deyil. Hər 
hansı bir insan başqa insanla münasibətdə olarkən müəyyən 
məna kəsb edir. 

Sartra görə, insan hətta təbiət qanunlarına da tabe 
olmamalıdır, o, sərbəst iradənin hökmü ilə yaşamalıdır. Sərbəst 
iradəyə nəinki təbiət, heç Allah da mane ola bilməz. Sartr 
insanı o dərəcədə azad görmək istəyirdi ki, hətta onu Allah 
səviyyəsinə qədər qaldırırdı. 

Filosofün fikrincə, insan əvvəlcə mövcud olur, dünyaya 
gəlir, orada fəaliyyət göstərir və yalnız bundan sonra şəxsiyyət 
kimi müəyyənləşir. Deməli, insanın taleyi onun öz əlindədir, o, 
bunu öz əməlində sübut etməlidir. Buradan aydın olur ki, 
insanın heç kimə və hətta Allaha da ehtiyacı yoxdur. İnsanın 
mütləq azadlığı onu hətta Allaha da çevirir. 

Beləlikl ə, Sartrın fikrincə, insana "sən əvvəlcə mövcud 
olmusan, sonra azadlıq əldə etmisən" demək düzgün deyil. 
Çünki, mövcud olmaq elə öz azadlığını təmin etmək deməkdir. 
Başqa sözlə, mövcud olmaq - öz varlığını yaratmaq 
məsuliyyətini öz üzərinə götürmək deməkdir. 

Sartrın fəlsəfəsinə əsasən, insan, sərbəst iradə və 
yaradıcılıq azadlığa aparan başlıca yoldur. 
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Sartrın düşüncəsinə görə, insan heç bir zaman özünə 
bərabər olmamalı, öz-özü ilə kifayətlənməməlidir. O, daima öz 
üzərində yeniliklər etməli, hətta lazım gələrsə, ziddiyyət 
yaratmalıdır. Onun qənaətincə, hər bir insan, xüsusən də filosof 
öz-özü ilə əbədi inkarda olmalıdır. 

Bütün fəlsəfi yaradıcılığı boyu Sartr əsas diqqəti insanın 
ona düşmən olan dünya qarşısında mənəvi dözümünə 
yönəldirdi. Onun fikrincə, insan obyekt yox, hər şeydən əvvəl 
bir subyektdir. O, azad, təşəbbüskar, məsuliyyətli, təkrarsız, 
fərdi varlıqdır. 

J.-P.Sartrın fəlsəfəsinə əsasən, insanın mütləq azadlığını 
əlindən alan qüvvələrdən biri, bəlkə də birincisi, məhz 
vicdandır. İnsan azadlığı üçün vicdanı mütləq dəf etməlidir. 
Çünki, vicdan ekzistensiyanı - mövcudluğu məhdudlaşdıran ən 
böyük amildir. 

Qeyd etməliyik ki, Sartrın humanizminin, ümumilikdə 
fəlsəfəsinin son məqsədi məhz vicdanla savaşmaqdır. Bunu 
həm də fransız ekzistensializminin son məqsədi hesab etmək 
olar. 

Sartr fəlsəfəsində seçim azadlığı məsələsi də mühüm yer 
tutur. Onun fikrincə, seçmə ruhi aktdır, seçmə zamanı insanm 
dünyaya və özünə münasibəti, onun etikası, estetikası, idrakı 
mühüm rol oynayır. 

Sartra görə, insan da, onun azadlığı da seçmədir. İnsan 
özünün seçmə bacarığı ilə öz xoşbəxtliyini qazanır və ya onu 
itirir. 

Sartrın məhəbbətə dair baxışları da olduqca maraqlıdır. 
Onun fikrincə, məhəbbət hiss məsələsi olmayıb, son dərəcədə 
mürəkkəb bir məzmuna malikdir. 

Məhəbbət - başqasının azadlığına yiyələnmək deməkdir. 
Bu zaman bir başqası insanın mövcudluğunun sirrinə yiyələnir. 
Beləlikl ə, insanı varlıqdan çıxararaq, özü üçün varlıq edir. Bu 
isə yolverilməzdir. Çünki, məhz bu zaman insanın azadlığı 
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əlində almır. Sartra görə isə, var olan insan mütləq azad 
olmalıdır. 

Bu deyilənləri ümumiləşdirərək, qeyd etmək olar ki, 
Sartrın fəlsəfəsi antropologiyadır. Çünki, filosofun fəlsəfəsində 
ruhun önə çəkilməsi, insan qəlbinin, şüurun prioritetliyi, 
şüurdan kənarda olanların varlığının qeyri-mümkünlüyü, hər 
şeyin ancaq şüurla təmasda var olması məsələləri üstünlük 
təşkil edir. 

Ümumilikdə isə, J.-P. Sartrın fəlsəfəsində humanist 
ideyalar olduqca zəngindir. Lakin onun humanizmini mütləq 
şəkildə qəbul etmək olmaz. Çünki Sartrın humanist dəyərlər adı 
altında qəbul etdiyi bir sıra ideyaları normal şəraitdə yaşayan 
insana deyil, tamamilə fərqli dünyada yaşayan birinə şamil 
etmək olar. Ən başlıcası ona görə ki, insanın sosial 
normalardan, dəyərlərdən, vicdandan, əxlaqdan kənarda 
mövcudluğu mümkünsüz olduğu üçün onun azadlığı da qeyri-
mümkündür. 

Bir sıra mübahisəli məqamların olmasına baxmayaraq, J.-
P.Sartrın fəlsəfi baxışları, onun hadisələrə, predmetlərə 
yanaşma tərzi öz orijinallığı ilə seçilir. Əbəs yerə deyildir ki, J.-
P.Sartrın fəlsəfəsi ekzistensialist fikrin inkişafında xüsusi 
mərhələ hesab olunur. 
 
Şərq  və  Qərb: f əlsəfi   komparativistika 

   Məmmədova Çinar ə, magistr 
                                                        
     Fəlsəfi  fikrin  ağırlıq  mərkəzi  artıq  neçə  əsrdir  ki, 
Avropanın  ideya  məkanında  gah  bu,  gah  da  başqa  
ölkəyə  keçsə  də,  əslində  eyni  bir  mədəniyyətin  
kontekstində  fırlanmaqdadır.  Düzdür,  son  əsrlərdə  
ABŞ-ın  ideya  məkanı  da  mərkəz  olmaq  iddiası  ilə  
rəqabətə  girmişdir.  Lakin  mahiyyət  eynidir.  Söhbət  
əslində  eyni  bir  sivilizasiyadan,  eyni  düşüncə  
tərzindən  və  eyni  bir  fəlsəfi  ənənədən  gedir. 



 

 

59

59 

    Daha  böyük  zaman  kəsiyinə  baxıldıqda  fəlsəfi  fikrin  
ağırlıq  mərkəzi  əvvəl  Şərqdə:  qədim  Şumer, Çin  və  
Hindistanda,  sonra  o  dövr  üçün  Şərq  və  Qərbin  
sintezi  olan  Yunanıstanda, qədim  Elladada,  daha  
sonra  isə  müsəlman  Şərqində  qərarlaşmış  və   ancaq  
Renessans  dövründə  Qərbi  Avropaya  köçmüşdür  ki,  
sonuncular  bu  günə  qədər  estafeti  əldən  vermirlər.  
Yeni  dövr Qərb  fəlsəfi  fikrinin    formalaşmasında  Orta  
Əsr  İslam  mədəniyyətinin  və  dini-fəlsəfi     fikrinin  
böyük  rolu  olsa  da,  bütövlükdə  bu  sivilizasiyanı  bir  
sintez  kimi  təqdim  etmək  əsassız  olardı.  Çünki  
Avropa  Renessansında   Şərq  əsasən  vasitəçi  rol  
oynamış,  antik  mədəniyyətin  və  qədim  yunan  
fəlsəfəsinin  avropalılar  tərəfindən  yenidən  
mənimsənilməsində  iştirakçı  olmuşdur.  Bundan  sonra  
Qərb  məhz  yeni,  fərqli  bir  istiqamət  olaraq  
formalaşmışdır. 

 Qərb,  intellekt  qaydalarında  çox  uzaqlara  uçmuş,  
həyatın  təməl  prinsiplərindən,  fəlsəfi  bazisdən  ayrı  
düşmüşdür.  Həm  də  artıq  çox  uzaqlara  getmişdir  ki,  
geri  qayıtmaq  bir  o  qədər  də    asan  məsələ  deyil.  
“Qayıdış  zamanı  geridə  olan  qabağa  düşür”  hikmətini  
yada  salsaq,  sıra  Şərqindir.  Təməl  prinsiplərini  
harada,  hansı  yol  ayrıcında  itirmişdiksə,  yenidən  
həmin  nöqtədən  başlayaraq  axtarsaq  və  bu  zaman  
yeni  dövrün  intellektual  imkanlarından  istifadə  edə  
bilsək,  ola  bilsin  ki,  fəlsəfi  fikrə  ikinci  nəfəs  gətirə  
bilərik. 
    Bəlkə  də,  buna   görə   XIX  əsrdən  başlayaraq  Şərq  
düşüncə  tərzinə  böyük  maraq  yaranmış  və  bu  iki  
sivilizasiyanın  gələcək  sintezindən  xəbər  verən  yeni  
və  əbədi-bədii  axtarışların  əsası  qoyulmuşdur. 
    Sintez  ideyasının  beşiyi  başında  Qərbdə  Herder,  
Kant, Höte,  Şərqdə  A.Bakıxanov, M.F.Axundov, 
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C.Əfqani  kimi  zamanını  qabaqlayan  böyük  düha  
sahibləri  dayanır.  XX  əsrin  əvvəllərində  Şərq  və  Qərb  
dəyərlərinin  birləşdirilməsi,  milli  və  dini  dəyərləri  
saxlamaqla  modernləşmək  hər  bir  ölkənin  ziyalıları  
üçün  çox  səciyyəvi  olmuşdur.  Hal-hazırda  dünyada  
yeni  inteqrativ  meyllərin  güclənməsi,  xüsusən,  
qloballaşma  hadisəsi  bu  məsələyə  olan  diqqətin  
artmasını  tələb  edir. 

Müasir   Qərb   fəlsəfəsində   J.M.Dejenardo,  
A.Düperron,  A.Şopenhauer   və  M. Müller   kimi   
tədqiqatçılar   müqayisəli  fəlsəfənin  inkifaş  etdirilməsinə  
kömək  ediblər.  
   Fransız  filosofu  J.M.Dejenardo  özünün  “İnsan  
idrakının  prinsiplərindən  çıxış  edərək  fəlsəfi  sistemlərin  
müqayisəli  tarixi” (1804)  əsərində  fəlsəfi  sistemlərin  
ölçüsü  kimi  əsas  qnoseoloji  problemin  həllini  təklif  
edir.  U.Cons  isə  ilk  dəfə  olaraq  şərq  və  qərb  
fəlsəfəsinin  müqayisəsini  tətbiq  edir.  O,  vayşeşika  və  
yoqaçarlar, sankhya  və  pifoqorçular,  caymini  və  
Sokratın  fəlsəfəsi  arasında  analogiyanı  aşkarlayır.  
Consu  bu  analogiyanın  mənbəyi    problemi  
düşündürür.   Nəticədə  o  belə  qərara  gəlir  ki,  “Pifoqor  
və  Platon  Hind  mütəfəkkirlərinin  bəhrələndiyi  
mənbədən  istifadə  etmişlər”. 
     Fransız  alimi  A.Düperron  isə  mühüm  tədqiqat  
prinsipini  işləyir.  Bu  prinsipə  görə  hind  fəlsəfəsi  
mətnləri  yunan  və  roma  mətnləri  kimi  öyrənilməlidir.  
Bu  mətnləri  öyrəndikdən  sonra  o,  hind  və  avropa  
mətnlərinin  analizinə  başlayır.  F.Şleqel  “Hindlilərin  dili  
və  müdrikliyi  haqqında” (1808)  olan  kitabında  şərqin  
qərb  fəlsəfəsinə  təsirini   qeyd  edir.  Məsələn,  onun  
fikrincə,  Pifaqorun  ruhun  köçməsi  haqqında  təlimi  
hind  mütəfəkkirlərinin  reinkarnasiya nəzəriyyəsi  ilə  izah  
etmək  olar.  Beləliklə,  hind-avropa  paralelinin  kəşfindən  
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sonra  ilk  müqayisəli  fəlsəfə  yarandı.  Bununla  bərabər  
gələcək  müqayisəli    tədqiqatların  iki  istiqaməti   
yaranır: 

 1) Şərq-Avropa  fəlsəfi  sistemlərinin  növlərə  
bölünməsinə  istiqamətlənən  müqayisəli  tədqiqat;   

2)  “Miqrasiya  nəzəriyyəsi”  kontekstində  müqayisəli  
tədqiqat. 
    Beləliklə,  XIX  əsrin  müqayisəli  tədqiqatları  
müqayisəli  fəlsəfənin  bəzi  metodoloji  prinsiplərini  
müəyyən  etdi:  

1)Hind  və  Yunan  fəlsəfəsinin  ümumi  mənbəyinin  
bərpa  edilməsi; “fəlsəfi  dilin”  axtarılması (U.Conson);   

2)”Miqrasiya  nəzəriyyəsi”  kontekstində  ellinlər  və  
hindlilərin  fəlsəfi  ənənələri  arasındakı  genetik-tarixi  
əlaqənin  aşkarlanması;  “hind  köklərinin”  axtarışı  
(F.Şleqel);   

3)Növ  paralellərinin  tapılması  (A.Düperron): 
-xüsusi  paralellərin  aşkarlanması; 
-fəlsəfənin  meta  tarixi  növlərinin  aşkarlanması. 

Bütün   bu   təqiqatlar   və  çoxsaylı   müəllif   işləri   
onu  sübut   edir   ki,  artıq  Qərb   düşüncə   tərzində  
Şərqə  yönəlmə   tendensiyası   artmışdır. Belə   ki,  bu   
müəlliflərin   əsərləri   zaman   keçdikcə   insanların  
praktik   həyatına   yansıyır  və  bununla  da  insanlarda   
Şərqlə   Qərbin  ayrı  olmasına   dair   mövcud   olan   
şüuraltı   ideyanı   aradan  qaldırır.  
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XVI-XVII ясрлярдя сяфяви-авропа ялагяляри 
Эцнел Асланлы, АДПУ-нун II курс маэистри 

 
XVI-XVII ясрлярдя Сяфявиляр дювлятинин Авропа юлкяляри 

иля ялагяляри щямин дюврцн бейнялхалг мцнасибятляр системинин 
санбаллы елементляриндян бири иди. Бу ялагяляр мянафе цмуми-
лийиня ясасланырды вя Шяргля Гярб арасында бир сыра игтисади вя 
сийаси пробелмлярин щяллиндя бюйцк рол ойнамышды.  

Сяфяви-Авропа ялагяляринин XVI-XVII ясрлярдя бейнял-
халг щярби-сийаси пробемлярин щяллиня тяряфляр цчцн ялверишли 
бейнялхалг шяраитин йаранмасынын тясирини дя гейд етмяк ла-
зымдыр. Сяфявиляр Авропа юлкяляри иля илк нювбядя игтисади ялагя 
сахлайырдылар. Бу дюврдя Азярбайъанла Авропа юлкяляринин иг-
тисади ялагяляри хейли эенишлянмишди. Бу ялагялярдя Азярбайъан 
яразисиндян кечян бейнялхалг карван йоллары мцщцм рол ой-
найырды. Демяли, Шярг юлкялярини Аралыг вя Гара дяниз щювзяси 
иля, Иран кюрфязини Авропа иля ялагяляндирян бейнялхалг тиъарят 
йолларынын Азярбайъандан кечмяси Сяфявилярин бейнялхалг яла-
гяляриня мцсбят тясир эюстярирди. Азярбайъанын Тябриз, Шама-
хы, Эянъя, Шяки кими шящярляриндян Аралыг вя Гара дянизин са-
щилляриня мцнтязям карванлар эедирди. Азярбайъан ипяйи Ав-
ропа-Шярг тиъарятиндя мцщцм йер тутурду. Бу ялагялярдян Ся-
фяви дювляти юз игтисади гцдрятини артырмаг цчнц истифадя едирди. 
Она эюря дя Сяфяви щюкмдарлары Асийа юлкялярини Авропа иля 
ялагяляндирян карван тиъарятинин даща да инкишаф етдирилмясиня 
чалышырдылар. Авропа юлкяляри иля игтисади ялагялярин инкишафы Ся-
фяви дипломатийасынын гаршысында дуран ясас вязифялярдян бири 
иди.  

Бу дюврдя Азярбайъан Италийа иля эениш тиъарят ялагяляри 
йаратмышды. Италийада Азярбайъан ипяйиня бюйцк тялябат вар 
иди. Венесийа вя Эенуйанын тохуъулуг мануфактураларыны  
хам ипякля ян чох Азярбайъан тямин едирди. Италийа таъирляри 
Шяргля Авропа юлкяляри арасында тиъарятдя васитячиликдян чох 
бюйцк газанъ эютцрцрдц. Сяфявиляр дювляти Испанийа, Португа-
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лийа, Инэилтяря, Щолландийа, Скандинавийа вя бир сыра Шярги Ав-
ропа юлкяляри иля тиъарят ялагяляри йаратмышды.  

Османлы империйасынын гцдрятинин вя бейнялхалг мцна-
сибятляря тясиринин артмасы иля ялагядар Сяфявиляр дювлятинин Ав-
ропа иля ялагяляри даща чох щярби-сийаси характер алмаьа баш-
лады. Османлы империйасынын щям Шярг, щям дя Авропа дювлят-
ляри иля мцнасибятляри иля илишэиликляр Сяфяви-Авропа ялагяляриндя 
мцбаризя юн ъярэяйя кечди.  

Узунмцддятли Сяфяви-Османлы мцщарибяляринин ясас ся-
бяби Йахын вя Орта Шяргдя аьалыг уьрунда рягабят иди. Онла-
рын арасында баш вермиш мцщарибянин сябяби кими, Загафга-
зийа вя бейнялхалг тиъарят йолларына нязарят уьрунда мцбари-
зяни дя гейд етмяк лазымдыр. Сяфяви дювляти Гярб юлкяляри иля 
ялагялярини бярпа етмяйя чалышырды. Она эюря дя Гярби Авропа 
дювлятляри иля иттифаг йаратмаг Сяфяви дипломатийасынын башлыъа 
вязифяляриндян бириня чеврилмишди. 

Юз нювбясиндя Гярб дювлятляри дя Османлы империйасына 
гаршы мцбаризядя Сяфяви дювлятиндян истифадя етмяйя чалышырды. 
Авропа юлкяляри Османлы империйасынын Мяркязи вя Гярби Ав-
ропайа щцъумунун гаршысыны алмаьа вя Сяфяви-Османлы 
мцщарибяляриндян истифадя едиб щяр икисини зяифлятмяйя вя Шяр-
гдя мцстямлякячилик цчцн ялверишли шяраит йаратмаьа чалышырды-
лар. Бюйцк ъоьрафи кяшфляр, йени дяниз йолларынын кяшфи, 
Тцркийя иля мцщарибяляр вя Русийа иля ялагялярин эенишлянмяси 
нятиъясиндя Сяфяви дювлятинин Аралыг дянизи васитяси иля Авропа 
иля ялагяляри зяифляди. Сонракы дюврдя Сяфявилярин бу ялагяляри 
бярпа етмяк ъящдляри еля бир ъидди нятиъя вермяди. Бундан со-
нра Сяфяви дювляти бир тяряфдян Волга-Хязяр йолу иля Русийа вя 
Авропада тиъарят ялагялярини эенишляндирмяк, диэяр тяряфдян 
Авропа дювлятляри арасында олан Иран кюрфязиндя мющкямлян-
мяк уьрунда мцбаризядян истифадя етмяк сийасяти йеридирди. 
Бу сийасят Сяфяви-Авропа ялагяляринин эенишлянмясиня бюйцк 
кюмяк едирди. 

 
Sяфяви империйасынын авропа дювлятляри иля 

 

 

64 

64 

дипломатик мцнасибятляри 
Эцнел Асланлы, АДПУ-нун II курс маэистри 

 
Азярбайъан Сяфяви дювляти XVI ясрдя дцнйанын ян 

гцдрятли вя мющтяшям дювлятляриндян бири кими тарихдя из гой-
мушдур. Ясасы Шейх Сяфи, оьлу Шейх Шцнейд, нявяси, Шейх 
Щейдяр, нящайят  лайигли вариси бюйцк иътимаи-сийаси хадим, 
азман шаир, йенилмяз бащадыр вя фювгялбяшяр сяркярдя Шащ Ис-
майыл Хятаи тяряфиндян яразиси 3,3 млн.км. чатдырылан Сяфяви 
дювляти щям дя елми, мядяниййяти, игтсиадиййат иля дцнйанын ян 
гцдрятли сялтянятляри сырасында дайанмышдыр.  

Азярбайъан дювляти юз хариъи сийаси планларыны щяйата ке-
чирмяк мягсядиля Франса, Инэилтяря, Полша, Маъарыстан, Ал-
манийа, Рома папалары, Венесийа  Республикасы, Щолландийа 
краллыьы, Испанийа, Португалийа, Скандинвийа юлкяляри, Неапол 
краллыьы, щятта Бургундийа вя Голштинийа щерсоглуглары иля сых 
дипломатик ялагяляри йаратмышдыр. Щямин дювлятлярин Катерино 
Зено (Италийа), Иосафат Барбаро (Венесийа), Амброъъо  Кон-
тарини (Венесийа), Антони Ченкинсон (Инэилтяря), Винченсо 
Алессандри (Италийа) вя башга танынмыш дипломатлар Азяр-
байъан дювлятиндя юз юлкяринин елчиляри кими мцщцм вязифяляр 
йериня йетирилмишдир. 

Сяфяви шащы I Тящмасиб Амасийа мцгавилясинин шяртляриня 
риайят етдийиня эюря Гярб дювлятляринин йени Сяфяви-Османлы 
мцщарибяси тюрятмяк ъящдляри баш тутмурду. Османлы импе-
рийасы иля Хязяр дянизи вя Иран кюрфязи щювзялярини яля кечирмяк 
цчцн Сяфявиляря гаршы йени мцщарибяйя щазырлашырды. XVI ясрин 
70-ъи илляринин сонунда Азябайъанда йаранмыш эярэин дахили-
сийаси вязиййятдян истифадя едян Османлылар Сяфявиляря гаршы 
мцщарибяйя башладылар. 1578-ъи илдя башлайан бу мцщарибя 
1590-ъы иля гядяр давам етмишди. 

Сяфявиляр дювляти Османлы империйасына гаршы мцщарибядя 
Гярб дювлятляриндян истфиадя етмяк гярарына эялди. 1579-ъу 
илдя бу мягсядля Венесийайа нцмайяндя щейяти эюндярилмишди. 
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Лакин Венесийа щакими Сяфявилярин Османлы империйасына гар-
шы мцщарибяйя башламаг тяклифиня конкрет ъаваб вермяди.  

Сяфявиляр дювляти Османлы империйасына гаршы 1578-1590-
ъы илляр мцщарибяси заманы Испанийа, Португалийа вя Рома па-
палыьы да Гярбдян Тцркийя ялейщиня галдырмаьа ъящд эюстярди.  

Шащ Мящяммяд Худабяндянин елчиляри Португалийайа 
эедяряк Гярб дювлятлярини Тцркийяйя гаршы мцщарибяйя ъялб 
етмяйя чалышды. 1582-ъи илдя Августинляр орденинин цзвц Симон, 
Шащ Мящяммяд Хубадяндянин сарайына эялиб, Испанийа кралы 
II  Филипп вя Рома папасы  XIII Григоринин елчиси сифяти иля  даны-
шыглар апарды. Испанийа кралы вя Рома папасынын даща бир елчиси 
Жан Батилда Векйетти Сяфяви сарайына эюндярилди. Бунунла бе-
ля, Испанийа вя Португалийа иля апарылан данышыглар арзу олунан 
нятиъяни вермяди.  

Османлы империйасынын бцтцн щярби гцввяляринин  Шяргдя 
Сяфяви дювлятинин ялейщиня мцщарибядя олмасы Инэилтяряйя гаршы 
щялледиъи тоггушмайа щазырлашан Испанийанын Аралыг дянизи тя-
ряфдян тящлцкясизлийинин тямин олунмасы кими баша дцшцлцрдц. 

Португалитйайа эялдикдя, Иран кюрфязи вя Щинд океаны 
щювзясиндя юз мювгейини даща да эцъляндирмяйя чалышан бу 
дювлят цчцн щям Сяфяви дювляти, щям дя Османлы империйасынын 
зяифлямяси ейни дяряъядя ялверишли иди.  

Беляликля, Гярб дювлятляри 1578-1590-ъы илляр Сяфяви-
Тцркийя мцщарибяси дюврцндя, нювбяти дяфя, Османлы импе-
рийасына юзцнцн бцтцн щярби гцввялярини Сяфявиляр дювлятиня 
гаршы йюнялтмяк имканы вердиляр.  

Нятиъядя кяскин дахили иътимаи-игтисади вя сийаси тяняззцл 
кечирян, щямчинин Тцркийя иля бир вахтда Шимал Шяргдян Шей-
бани щакимляринин щцъумуна да мяруз галан Сяфявиляр дювляти 
Османлы гошунларына гаршы дура билмяди. Ики дювлят арасында 
1590-ъы ил мартын 21-дя баьланмыш Истанбул мцгавилясиня яса-
сян, Эцръцстан, Ермянистан, Кцрдцстан, Кирманшащ, Лущи-
стан, Хузистан вя башга яразилярля йанашы, Азярбайъан (Ярдя-
бил вя Талыш мащаллары истисна едилмякля) да Османлы империйа-
сына гатылды.  
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Йухарыда гейд едилянлярдян беля гянаятя эялмяк  олар ки, 
Азярбайъан Сяфявиляр дювляти бейнялхалг мцнасибятляр тари-
хиндя йени дюврцн башланмасында чох мцщцм бир рол ойна-
мышдыр.  
 

Amerikalıların “Amerikası”----- praqmatizm fəlsəfəsi 
                                     Sürəyya Səfərova Həsən qızı, magistrант 

 
               Doğurdanmı Praqmatizm fəlsəfəsi Fəlsəfə tarixində 
yeni bir Amerikadır, yoxsa belə bir qiymətləndirmə bu və ya 
digər cərəyanı göylərə qaldırmaq, digərlərinə  nisbətdə həddən 
artıq subyektivizmə yol vermək deməkdir. Əlbəttə, bu nöqteyi 
nəzərdən yanaşsaq ki,əslində bu empirizmi növbəti dəfə ortaya 
atan bir hərəkatdır və ya “ məqsəd üçün istənilən vasitə 
keçərlidir” fikrinin d əyişik formada ifadəsindən başqa bir şey 
deyil, o zaman nəinki Amerika, bu heç Hindistan da 
olmayacaq.Bu cür yanaşma praqmatizm fəlsəfəsinə 
münasibətdə dar baxış və qeyri adekvat yanaşma olardı. Bu 
baxımdan baxaq görək əslində necədir?   
    Praqmatizm fəlsəfəsini  yaradan  və bu ifadəni ilk dəfə  
işlədən Çarlz Sanders Pirs olub.Hətta Pirsin dövründə  bu 
ifadəsinə görə ona qarşı çıxanlar da olub. Pirs Ledi Uelbiyə 
yazdığı 1903-cü ilin 1 dekabr tarixli məktubunda bildirir ki,   
mənim “praqmatizm” terminimə qarşı olan etirazlar sadəcə 
qeyri-ciddidir. Bu təlim o haqdadır ki, həqiqət bizim 
məqsədlərimizin gələcəkdəki faydalılığından  yəni özünü 
doğrultmasından ibarətdir. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki,  bu 
termin onun mahiyyətini çox aydın ifadə edir. Amma Pirsin  bu 
istiqamətdəki rolu, bəlkə də, öz səbəblərindən dolayı kölgədə 
qalmışdı. Praqmatizmi məhz fəlsəfə  və yeni bir baxış kimi 
ortaya gətirən Uilyam Ceyms oldu.Eyni zamanda onu bu 
fəlsəfə ilə əlaqədar adını tarixə yazan digər bir filosof Con Dui 
oldu. Əlbəttə bu ağac sonradan budaqlansa da, gövdə öz 
yerində qalırdı. Beləlikl ə, praqmatizm fəlsəfəni daima 
günahlandırıldığı bir mənadan xilasa cəhd idi. Yəni əgər 
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fəlsəfəyə baxışda bu gün də rast gəlinən “yalnız nəzəri 
fikirl ərdən başqa bir şey deyil”, “heç bir praktiki tətbiqi yoxdur 
” kimi  fikrl ərə qarşı əks arqument oldu. Digər tərəfdən 
fəlsəfəni insan həyatına gətirən və bunu məntiqi şəkildə həyata 
keçirən həmçinin konkretləşirən istiqamət oldu.                
   Hərəkət anlamını verən praqmatizmin əsas anlayışları 
təcrübə, inam, praktiklik, konkretlik, fasiləsizlik, inam və 
alternativlikdir.Bu fəlsəfədə əsas qayədə konkretdir. Belə ki, 
Pirsə görə bizim üçün maraqlı olan  hər hansı bir diqqət 
yetirdiyimiz fikrin doğuracağı hərəkətdir. Ona görə də o hesab 
edirdi ki,  əgər biz hər hansı bir predmet barədə daha aydın 
təsəvürə malik olmaq istəyiriksə,o zaman biz bu predmetin 
hansı tətbiqi nəticələrə yol açacağına, yəni o  bizə    hansı 
duyğuları  ötürə bilər və biz öz tərəfimizdən hansı reaksiyaya 
hazır olmalıyıq kimi məqamlara diqqət yetirməliyik. Bu 
mənada  təcrübə  heç də bəsit mənada qavranılmamalı,çünki 
Cemsin təbirincə təcrübə təkcə idraki, xüsusən də  rasional 
olanla məhdudlaşmır, insanın bütün “hiss”ləri (estetik, dini 
mənəvi və. s) təcrübənin təşkilində iştirak edir. Cems  deyir ki, 
təcübənin heç bir “ümumi materiyası” yoxdur, və ya başqa 
sözlə ondakı materiya qəbul olunan şeylərdə nə qədərdisə, o 
qədərdir.   
  Daimi fasiləsizlik öz ifadəsini onda tapır ki,  kainat 
bitkinləşməyib, onda hər an yenilənmə və itirilm ə mümkündür. 
Burda bir pluralizm mövcuddur ki, bu da hər hansı bir 
absolyutu istisna edir.Buna görə də Praqmatizmi bir metod 
kimi qiymətləndirən Cemsə söykənərək, fikrimizcə, 
praqmatizmin ən üstün cəhəti konkret heç nədən yapışmaması 
mənasız suallar və abstraksiyalardan uzaq olmasıdır.Məhz 
konkretə yönümlük və təsdiqini tapan ideyanın bu təsdiq 
prosesindən daha çox, doğurduğu nəticələrin bizə verəcəklərinə 
yönəlik olması bu fəlsəfəni populyarlaşdıran tərəfi idi.     
   Fikrimizcə, bu fəlsəfədə məhz Cems tərəfindən işlədilən bir 
fikir bütün  müasir Amerika psixologiyasında ciddi dönüş 
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yaradan bir fikir   olub. Cems  “Psixologiyanin prinsipləri” 
əsərində göstərirdi ki, bizim öz reallığımız, elə bizim öz 
həyatımızdır.Əslində bu fikrin kökü Upanişadlardan gəlsə 
də,məhz Amerika psixologiyasında yer almasını Cemslə 
bağlamaq olar. Bu fikir insanın öz həyanın necəliyinin məhz 
ondan  və fikirl ərindən asılı olması kimi mülahizələrə əsaslanan 
psixoloji təyinatların yaranmasına səbəb olub. 
 
 

Uilyam  Cems praqmatizm tarixində 
                                    Sürəyya Səfərova Həsən qızı, magistrант 
 
    Onu Praqmatizmin ən parlaq nümayəndəsi kimi 
qiymətləndirirlər. Bu isə bir neçə məsələ ilə bağlıdır.İlk 
növbədə əgər Pirs praqmatizmi yaratmışdısa  da, onu ortaya 
çıxara bilməmişdi. Məhz Cems  Kaliforniya universitetində  
professor Puansonun təşkil etdiyi fəlsəfi dərnəkdə çıxışı zamanı 
praqmatizmi dinə tətbiq etməklə  və ona diqqəti çəkməklə 
gələcəkdə onun populyarlaşmasına yol açıb. Məsələnin digər 
tərəfi isə Cemsin özünün irəli sürdüyü praqmatizm idi. Amma 
qısa şəkildə  Cemsin kimliyinə nəzər salaq.    
    Uilyam Cems (1842-1910),(bəzən Vilyam Cems şəklində də 
təqdim olunur) Amerika ədəbiyyatının klassiki dini mövzularda 
yazan məşhur Henri Cemsin oğludur. Henri Amerika 
təhsilindəki boşluğu aradan qaldırmaq üçün uşaqlarını 
Avropaya gətirib və burada Uilyam 1860-1861-ci illərdə təsviri 
incəsənəti öyrənib. 1863-cü ildə Harvardın tibb fakultəsinə 
daxil olub. 1867-68-ci illərdə Almaniyada tibbi öyrənib.1875-ci 
ildə isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında ilk dəfə olaraq 
Psixologiyanı tədris etməyə başlayıb və ilk dəfə professor adını 
psixologiya üzrə alıb.Hətta onu psixoloq və filosof kimi 
xarakterizə edən İ.İ.Lapşin qeyd edir ki, Cems filosof və 
psixoloq kimi tamam fərqli müstəqil şəxsiyyətlərdir.      
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  Hər iki tərəfdən fərqli sistem yaradan Cems Fəlsəfəyə 
alternativlər  dünyası kimi yanaşırdı. O, praqmatik metod və 
praqmatizmə dair fikirlərini  “Praqmatizm” (1907) əsərində 
ifadə edib. İlk növbədə Praqmatik metodu aydınlaşdıran Cems 
ona  fəlsəfi mübahisələri yoluna qoyan metod kimi yanaşır, 
onun fikrincə əks halda bu  mübahisələr sonsuza qədər davam 
edərdi.Hətta əgər dünya vahiddir, yoxsa çoxluqdan ibarətdir, və 
ya aləmin əsasında maddi yoxsa mənəvi başlanğıc dayanır kimi 
suallardan başlasaq--- Cems bildirir ki,  bunlar hamısı eyni 
nöqteyi-nəzərlərdir və onlar barədə mübahisələr 
sonsuzdur.Lakin bu zaman Praqmatik metod hər fikri 
aydınlaşdırmaqla  bir sualla köməyə gəlir.  Əgər bu və ya digər 
fikri həqiqi qəbul etsək, həmin fikri qəbul edənlər üçün bunun 
praktik fərqi nə olacaq? Cems deyir ki, əgər heç bir praktik fərq 
mövcud deyilsə, o halda  iki zidd fikir mahiyyətcə eynidir və bu 
baxımdan mübahisə də yersizdir. Beləlikl ə, Cemsin 
aydınlaşdırdığı praqmatik metod cəfəngiyyatdan və boş vaxt 
itkisindən xilas edərək diqqəti lazımsız elemntlərdən 
çəkinirərək konkretə yönəltməyə və bir nəticə, məna əldə 
etməyə yönəlib. Bu baxımdan o özü də “Praqmatizm” əsərində 
göstərir ki, fəlsəfənin əsas məsələsi , dünyanın bu və ya digər 
formulunun həyatımızın müxtəlif anlarında həqiqi olduğu halda  
həmin formulun sizin üçün və mənim üçün  ifadə etdiyi konkret 
fərqin nədən ibarət olmasını  göstərməkdən ibarət olmalıdır. 
Cems əmin idi ki, praqmatim metodun  tam təntənəsi fəlsəfənin 
“temperamenti”nə çevriləcək kolossal dəyişiklikl ərə səbəb 
olacaq.     
 Cemsin bütün praqmatiklər kimi təcrübəni əsas götürərək onun 
nə idraki  olanla, xüsusən də rasionalıqla məhdudlaşmadığını  
və onun yaranmasında bütün hislərin iştirak etdiyi və idrakın 
burda heç bir üstünlüyə malik olmadəğını göstərir.Beləlikl ə də 
Cemsin “radikal empirizmi ” meydana gəlir. Praqmatizm 
tarixində də onun onun dünyagörüşü məhz belə yer alıb. Amma 
onun  “Psixologiyanın prinsipləri” v ə ya rus dilində tərcümədə 
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“Psixologiyanın başlanğıcı” kimi verilən əsərində Cems onu 
“şüur axını” kimi göstərir ki, bizim  mövcud və sonrakı 
hərəkətlərimiz də məhz onunla bağlıdır. Bu baxımdan Cems 
“şüur axını” və “təcrübə”ni fasiləsiz  tükənməz bir proses kimi 
təsəvür edir. Duinin də tərafdarı olduğu fikrə əsasən kainat heç 
vaxt bitkinləşmir, onda daima yenilənmə və yaranma, həmçinin 
itirilm ə prosesi gedir.Bu fasiləsizlik və plüralizm həyatın bütün 
sahələrində özünü göstərir. Cems deyirdi ki, mənim fəlsəfəm 
həmişə fəth olunma imkanı yaradan, daima inkişafda olan 
düzən təqdim edir ki, o da bütün doktrina və absolutları rədd 
edir. Bu baxımdan o hətta bəzən qorxurdu ki, sistemi 
anlaşılmaz və romantik qəbul oluna bilər.      
 Cemsin qorxusunu bir kənara qoysaq, əsas ideyasının  hər bir 
ideyanın həyata, insana münasibətdə,  məna kəsb etdiyini 
ortaya qoyması və fəlsəfəni və insanları bu baxımdan onlar 
üçün konkret olana yönəltməsi onun praqmatizm tarixindəki 
yerini müəyyən edir. Bəlkə də bu istiqamətdə həmin yerləri 
cilalamaq da olar, amma əsas olanı göstərməyə çalışmaqla 
kifayətləndik. 
 

 
Инамлы аддымлар 

Q.Y.Abbasova, A.S.Səmədova 
 

Бакы Дювлят Университетинин сосиал елмляр вя психолоэийа 
факцлтяси 1991-ъи илдя йарадылмышдыр. Факцлтянин илк деканы 
ямякдар елм хадими, психолоэийа елмляр доктору, профессор 
Я.Ъ.Байрамов олмушдур. 1992-ъи илдян факцлтянин деканы 
фялсяфя елмляри намизяди, досент Ф.Г.Ващидов олмушдур. 2006-
ъы илин декабр айындан етибарян факцлтяйя педагожи елмляри 
доктору, профессор Щ.Я.Ялизадя рящбярлик едир. 

Факцлтя 5 истигамят цзря мцтяхяссис щазырлайыр – фялсяфя, 
психолоэийа, политолоэийа, сосиолоэийа, игтисади нязяриййя. 
Факцлтянин мязунлары сырасында али мяктяб мцяллимляри, елми 
ишчиляр, республиканын идаряетмя структурларында вя диэяр 
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сфераларда чалышанлар вар. Фялсф.е.н. Р.О.Мяммядова, 
сосиол.е.н. Ц.А.Шяфийев, психол.е.н. Р.В.Ъаббаров, психол.е.н. 
М.Щ.Мустафайев, психол.е.н. Й.Я.Вялийева, психол.е.н. 
К.Г.Казымова, психол.е.н. Е.Я.Ящмядова, психол.е.н. 
А.Ф.Сямяндярова, психол.е.н. Л.М.Ъаббарова, психол.е.н. 
Е.А.Пирийева, психол.е.н. И.М.Мяммядли щал – щазырда 
факцлтянин нцмуняви мцяллимляриндяндирляр. 

Факцлтянин ясас елми – тядгигат сащяляри ашаьыдакылардыр: 
«Сосиал адаптасийа вя шяхсиййятин идрак фяаллыьынын 

психоложи проблемляри», «Шяхсиййят вя мядяниййят», «Мяктябли 
вя тялябя эянълярин тялим вя тярбийясинин тякмилляшдирилмяси», 
«Мцасир али тящсилин фялсяфяси», «Эендер вя тящсил системиндя 
психоложи проблемляр», «Тящсил ислащатынын кечирилмясиндя 
психоложи вя педагожи мясялялярин тясири», «Шяхсиййятин 
формалашмасынын тятбиги аспектляри», «Сосиал варлыг», 
«Онтолоэийа, идрак нязяриййяси», «Фялсяфя тарихи», 
«Глобаллашма, Шярг вя Гярб халгларынын фялсяфи вя култроложи 
фикринин интеграсийасы», «Азярбайъанда сийаси просесляр», 
«Азярбайъан Республикасынын хариъи сийасятинин ясас 
истигамятляри», «Милли тящлцкясизлик вя сийаси стратеэийа», 
«Шяхсиййятин формалашмасынын гносеоложи вя сосиал 
проблемляри», «Азярбайъан игтисадиййаты глобаллашма 
шяраитиндя», «Мцстягил милли игтисадиййатын формалашмасынын 
ганунауйьунлуглары». 

Факцлтядя 10 кафедра, 2 елми – тядгигат лабораторийасы 
вя 2 елми мяркяз фяалиййят эюстярир. Тящсил азярбайъан вя рус 
дилляриндя апарылыр. Факцлтядя 1 няфяр академик, 1 няфяр 
АМЕА-нын мцхбир цзвц, 127 няфяр профессор – мцяллим 
щеййяти, 25 кабинет мцдири, баш методист вя методист чалышыр.  

Факцлтядя 879 няфяр бакалавр, 120 маэистр (о ъцмлядян 
10 хариъили), 50 диссертант вя 68 аспирант (о ъцмлядян 45 ха-
риъили) тящсил алыр. 

Бакы Дювлят Университетинин сосиал елмляр вя психолоэийа 
факцлтяси артыг 17 илдир ки, фяалиййят эюстярир. Факцлтянин 
психолоэийа, сосиолоэийа, игтисади нязяриййя фялсяфя вя 
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политолоэийа ихтисасларынын бир чох фяалиййят сащяляриндя уьурла 
чалышыр, лайигли вятяндаш вя мцтяхяссис кими юзлярини 
тясдигляйирляр.  Кадрларын щазырланмасы ишиндя Университетинин 
диэяр структур бюлмяляри иля йанашы факцлтянин 10 кафедрасы, 3 
елми – тядгигат структуру   фяал иштирак едир. 

Факцлтянин фяалиййят механизминин башлыъа цнсцрц  онун 
рящбяр органы олан деканлыгдыр. Сон бир илдя бурада апарылмыш 
кадр дяйишиклийи нятиъясиндя факцлтянин идаря олунмасына йени 
гцввяляр ъялб едилмиш, деканын цчцнъц мцавини дя тяйин едил-
мишдир. Факцлтянин фяалиййятиндя бир сыра яняняляри давам ет-
дирмякля йанашы (рящбярлик саьлам мяняви-психоложи иглимин 
йарадылмасы, тялим-тярбийя просесинин плана уйьун апарылмасы, 
ишин кейфиййятиня даим нязарят едилмяси вя с.) юз гаршысына 
бцтцн фяалиййят истигамятляри цзря иши йени мцстявийя чатдыр-
маг мягсядини гоймушдур. 

Тящсилдя апарылан ислащатларын  тялябляриня, елми фяалиййя-
тин мцасир хцсусиййятляриня уйьун олараг, факцлтядя чалышан 
профессор-мцяллим щейяти сон илдя мцяййян ирялиляйишляр ялдя 
етмишляр: 

- бир намизядлик вя бир докторлуг диссертасийасы мцдафия 
олунмушдур; цмумиййятля факцлтядя ики Диссертасийа шурасы 
фяалиййят эюстярир-фялсяфя елмляри цзря (2007-ъи илдя 4 докторлуг 
вя 20 намизядлик диссертасийасы мцдафия олунмушдур), вя пси-
холоэийа елмляри цзря (2007-ъи илдя 1 докторлуг вя 6 намизяд-
лик диссертасийасы мцдафия олунмушдур); 

- факцлтянин бейнялхалг имиъи артмагдадыр: бурада тящсил 
алан яъняби тялябя вя аспирантларын сайы эетдикъя чохалыр; 

- факцлтянин бейнялхалг тяшкилатлар, щабеля гейри-
щюкумят тяшкилатлары, цмумиййятля мцхтялиф идаря вя тяшкилат-
ларла ишэцзар ялагяляри эенишлянмякдядир. Ялагяляр щям тядрис, 
щям дя елми сащяни ящатя едир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, факцлтянин иши университетин рящ-
бяр структурларынын иши иля ащянэдар шякилдя тяшкил олунмушдур. 
Бу бахымдан ректорлуг тяряфиндян   эюстярилян даими гайьы вя 
диггяти хцсуси гейд етмялийик. Беля ки, артыг бир иля йахындыр 
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ки, факцлтядя тямир ишляри апарылмыш, тядрис просесинин щяйата 
кечирилмяси цчцн нормал шяраит йарадылмышдыр. 

Деканлыг юз ишиндя бир нечя ясас принсипи эюзлямяйя чалы-
шыр: 

-щяр бир ишчийя щабеля тялябя вя маэистранта фярди йанаш-
ма; 

- йарадыъы, елми иглимин формалашмасы цчцн кадр потен-
сиалындан максимум истифадя етмяк; 

- йцксяк тялябкарлыгла йанашы эюрцлян ишин мцгабилиндя 
ону обйектив гиймятляндирмяйя чалышмаг; 

- эцндялик проблемлярин щяллинин архасында ясас мягсяд 
вя вязифяляри даим нязярдя сахламаг, вя с. 

Цмумиййятля, факцлтя коллективини даим дцшцндцрян мя-
сялялярдян бири щазырланан мцтяхяссислярин щазырланмасынын 
дцнйа стандартларына уйьун олмасыны тямин етмякдир. Йени 
Тящсил Гануну лайищясинин мцзакирясиндя фяал иштирак едян 
факцлтя коллективи эяляъяйя цмцдля бахыр: онун йцксяк елми вя 
мяняви потенсиалы бунун цчцн реал зяманятдир. 

 
 
 

 
Hissi idrak prosesinin formaları 

                                                                     Elbəy ƏLİ, magistr 
 

Hissi idrakın əsas formaları duyğu, qavrayış və 
təsəvvürdür. Hissi idrak və onun formalarında hiss orqanları 
əsas rol oynayır. 

Hissi idrakın əsas forması olan duyğu, varlıq və 
hadisələrin xassələrini, xüsusiyyət və tərəflərini əks etdirir. Biz 
gündəlik təcrübədə hər hansı varlığı öyrənərkən ona diqqətlə 
baxırıq, onun dadını, iyini bilirik. Günəşin istiliyini, i şığını hiss 
edirik, dağları, düzləri, meşələri görürük, çayların qıjıltısını, 
bulaqların şırıltısını, güllərin, çiçəklərin “pıçıltısını”, quşların 
səsini eşidirik. Bunlar hiss orqanlarımıza təsir edərək bizdə 

 

 

74 

74 

görmə, eşitmə, iy duyğuları əmələ gətirir. Məsələn, varlığın 
görünən surəti, onun əks etdirdiyi və ya şüalandırdığı işığın 
gözün tor qişasına düşməsi yolu ilə əmələ gəlir. Deməli görmə 
duyğularının mənbəyi işıq kimi bir xarici qıcıqlandırıcıdır. 
Görmə əsasında biz varlığın rəngini, hamarlığını, parlaqlığını, 
formalarını, hissələrini və s. xassələrini duyuruq. Hər hansı 
qidanın acı və şirinliyi, isti v ə soyuqluğu, dad və dadsızlığı və 
s. kimi xassələri bizdə dad duyğusu əmələ gətirir. Müəyyən 
səslər insanın qulağına düşdükdə səs duyğusu yaradır. Biz 
varlıqların fərqli və oxşar xassələrini bilmək üçün müxtəlif 
duyğuları bir-biri ilə tutuşdurub müqayisə edirik, onların 
quruluşu haqqında müəyyən məlumat alırıq. Hiss orqanları 
(görmə, eşitmə, dadbilmə və s.) varlığın xassələrinə uyğun ayrı-
ayrı duyğular yaratmasına baxmayaraq onlar bir-biri ilə 
əlaqədardır. Əgər hər hansı hiss orqanı varlığın xassəsi 
haqqında bizdə şübhə yaratdıqda biz dərhal başqa hiss üzvünə 
müraciət edirik. Biz özümüzə inanmadıqda başqa adamın 
gözünü və əlini şübhəni aradan qaldırmaq üçün köməyə 
çağırırıq. Nəhayət, bu da müəyyən nəticə vermədikdə 
eksperimentə, cihazların köməyinə əl atırıq. Beləlikl ə, nəticədə 
həmin duyğunun obyektə, varlığa uyğun olub-olmadığını aşkar 
edirik. 

Duyğular formasına görə subyektiv, məzmununa görə 
obyektivdir. Duyğular ona görə subyektivdir ki, onlar subyektin 
(insan) hiss orqanlarının fəaliyyəti il ə əlaqədar olaraq əmələ 
gəlir. Çünki, müxtəlif adamlar eyni xarici təsiri müxtəlif 
səviyyədə duyur, eyni oyun havasını hərə bir cür oynayır. 
Müxtəlif obyektlər müxtəlif səviyyəli duyğular yaradır. 

Duyğular məzmunca obyektivdir. Onlar varlıqların, 
obyektiv xassələrini əks etdirir və ona uyğun gəlir. Varlıqların 
rəngini, formasını, tamını, hərə fərdi surətdə duysa və qavrasa 
da bu subyektiv obrazlar varlığın obyektiv xassələrinə uyğun 
gəlir.  
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Hissi idrakın daha yüksək forması qavrayışdır. Baş 
beynin sintezləşdirici fəaliyyəti nəticəsində müxtəlif duyğular 
qavrayışda birləşir. Varlığın hissi obrazı yaranır. Qavrayış ayrı-
ayrı duyğuları bütöv obraz halında əlaqələndirir və birləşdirir. 
O, varlığın xarici tərəflərini, xüsusiyyətlərini ayrı-ayrılıqda 
deyil, bütöv, tam və vəhdət halında əks etdirir. Varlığın tam 
halında hissi obrazına qavrayış deyilir. 

Hissi idrakın ən yüksək forması təsəvvürdür. Təsəvvür 
qavrayışlar əsasında yaranır. İnsan vaxtilə qavradığı varlıq və 
hadisəni, onların obrazını xəyalında canlandırır. Deməli, 
təsəvvür əvvəllər qavranılmış varlıq və hadisənin şüurda 
bərpasıdır.  

Təsəvvürdə xüsusi və ümumi bir-biri ilə əlaqədardır. 
Insanın hafizəsində konkret bir obyektin, varlığın və hadisənin 
xarakterik cəhətləri il ə bərabər bir-birinə bənzər obyekt, varlıq 
və hadisələr qrupunun təkrar olunan ünsürlərinin müəyyən 
məcmusu da qalır. Insanın əməli f əaliyyəti, başqa adamlarla 
ünsiyyəti, hadisə və varlıqlarla əlaqəsi prosesində onun 
təsəvvürü ümumiləşmiş xarakter daşıyır. 

Təsəvvürlərin belə bir xassə və xüsusiyyəti də var ki, 
təsəvvür təkcə əvvəl qavranılmış obyekt əsasında deyil, eyni 
zamanda ideal şəkildə də yaranır. Məsələn, rəssam çəkəcəyi 
şəkli, memar tikəcəyi binanı əvvəlcədən təsəvvür edir. Insan 
görəcəyi hər hansı işi, qarşısına qoyduğu məqsədi qabaqcadan 
təsəvvüründə canlandırır. 

 
 

Rasional idrak prosesinin formaları 
                                                                     Elbəy ƏLİ, magistr 

 
Rasional idrak anlayış, mühakimə və əqli nəticələr 

formasında gerçəkləşir. Yaxşı olardı ki, xüsusi və ümumi adlar 
arasında fərqləndirmə aparaq. Xüsusi ad bir predmeti bildirir 
(bu stol, o kitab, Platon). Ümumi ad predmetlər sinfini ifadə 
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edir – A2 qrupunun tələbələri, ağaclar. Verilən sinfin 
predmetləri ortaq cəhətlərə malik olur (xüsusiyyətə və ya 
münasibətlərə görə). Məsələn, A2 qrupunun tələbələri – bu 
ümumi addır, onların hamısının ortaq bir cəhəti var – onlar A2 
adlanan qrupda təhsil alırlar. Güman etmək olar ki, oxucularda 
xüsusi və ümumi adlar barəsində xüsusi bir anlaşılmazlıq 
yaranmadı, hər şey aydındı.  

İndisə biz bütün rasional idrakın mərkəzi məsələsinə 
müraciət etməliyik. Anlayış nədir? Bu çətin suala “tələbə” 
anlayışının analizinin köməyilə cavab tapmağa çalışacağıq. 
Tələbənin kim olduğunu texnikumun yaxınlığında yaşayan beş 
yaşlı qızdan, 14 yaşlı dəliqanlıdan, bank işçisindən və təcrübəli 
müəllimdən soruşaq. Qız: “Tələbələr – hələ də hərdən pis söz 
danışan cavan, şən dayılar və xalalardır”. Dəliqanlı: “Tələbələr 
avaralanmağı xoşlayan adamlardırlar”. Bank işçisi: “Tələbə, 
orta və ya ali təhsil müəssəsində oxuyan adamdır”. Müəllim: 
“Tələbə, texnikumda və ya ali təhsil müəssisəsində oxuyan, öz 
dərslərinə məsuliyyətlə yanaşan kəsdir”. Görürük ki, müxtəlif 
adamlar tələbəni necə fərqli dəyərləndirirlər. Anlayış bir çox 
kəsə izah imkanı yaradan maksimum dərəcədə aktiv fikirdir. 
Anlayış, nəsə haqqında başlıca fikir, ümumiləşdirmə, 
interpretasiyadır. Anlayış obyektiv aləmdəki cisim və 
hadisələrin ən mühüm və əhəmiyyətli cəhətlərinin baş beyin 
qabığında inikasıdır. Müəllim iddia edir ki, tələbənin mənəvi 
cəhəti onun təhsilə münasibətini müəyyənləşdirir ki, buradan da 
onun nə qədər tələbə olduğu anlaşılır. Təbiidir ki, tələbə təkcə 
təhsil almır. Onun digər bir çox məşğuliyyəti var, lakin o 
bunlarla digər gənclərdən fərqlənmir. 

Deməli, anlayış – verilmiş şeylər sinfinin mənasını izah 
etməyə imkan yaradan fikir – ümumiləşdirmədir. Cisim və 
hadisələrin ümumi və mühüm xassələrini ifadə edən məfhum, 
insanın əməli f əaliyyəti prosesində yaranır və insan idrakının 
daha da dərinləşməsinə kömək edən bir vasitə rolunu oynayır. 
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Anlayışların həqiqi təbiəti elm tərəfindən izah olunur. 
Hansı ki, anlayışları daha mükəmməl şəkildə aydınlaşdırıcı 
səviyyədə təqdim edir. Bütün hadisələrin mahiyyəti anlayışlar 
əsasında izah edilir. Anlayışlar obyektiv aləmdəki cisim və 
hadisələri qnoseoloji nöqteyi-nəzərdən dərk etməyə imkan 
verir. Anlayışların nə olduğunun izahından sonra növbədə 
mühakimələrdir. 

Rasional idrakın yaradıcı fəaliyyətinə daxil olan 
anlayışlar özündən sonrakı formalarla dialektik surətdə 
bağlıdır. Bu cəhətdən məntiqi idrak prosesinin ən geniş və 
ümumi forması mühakimədir. 

Anlayışların fəaliyyət nəticəsi öz əksini mühakimədə 
tapır. Mühakimə anlayışlar sayəsində yaranır və inkişaf edir. 
Digər tərəfdən, mühakimə də yeni anlayışların 
mənimsənilməsində çox böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Bəzi alimlər məntiqi təfəkkürün formalarını şərh 
edərkən mühakiməni anlayışdan əvvəl şərh edirlər və 
göstərirlər ki, mühakimə təfəkkürün bir forması kimi 
anlayışdan əvvəl fəaliyyət göstərir. Əslində isə belə fikirl ə 
razılaşmaq olmaz, çünki anlayış olmadan mühakimə nə 
yaranar, nə də inkişaf edə bilər. Ona görə də mühakimə 
anlayışların materialı əsasında cərəyan edir.. 

Mühakimə nəyisə iqrar və ya inkar edən fikirdir. İki 
ifadəni müqayisə edək: “Bütün metalların elektrikkeçiriciliyi” 
və “Bütün metallar elektrik cərəyanını keçirir”. Birinci ifadədə 
nə iqrar, nə də inkar olduğu üçün o, mühakimə deyil. İkinci 
ifadədə isə bütün metalların elektrik cərəyanını keçirdiyi iqrar 
olunur. Bu – mühakimədir. Mühakimə nəqli cümlə şəklində 
ifadə edilir. 

Təfəkkürün fəaliyyət formalarından biri olan əqli nəticə 
maddi dünyadakı cisim və hadisələrin mürəkkəb və rəngarəng 
xüsusiyyətlərinin, mahiyyətinin yüksək səviyyədə dərk 
olunmasında çox mühüm rol oynayır. Əqli nəticə bir-birilə 
bağlı olan bir neçə mühakimədən yeni, nəticə xarakterli hökm 
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hasil etmək deməkdir. Başqa sözlə, əqli nəticə elə təfəkkür 
formasıdır ki, burada insan əməli f əaliyyət prosesində qazanmış 
olduğu bilik, bacarıq və vərdişlər sistemindən istifadə edərək 
yeni bilik əldə edir. Insanın məntiqi idrakının yaradıcı 
fəaliyyəti və xarakteri əqli nəticədə aydın surətdə özünü 
göstərir. Məntiqi idrakın başqa formaları kimi, əqli nəticə də 
obyektiv aləmin, maddi gerçəkliyin şüurumuzda fəal, doğru və 
düzgün, adekvat surətdə dərk olunmasına imkan verir. 

Əqli nəticə prosesi anlayış və mühakimələrdən onunla 
fərqlənir ki, o, ayrı-ayrı fikirlər arasında məntiqi əlaqə yaradır. 
Digər tərəfdən, əqli nəticənin fəaliyyət məzmununda maddi 
aləmin cisim və hadisələrinin qarşılıqlı əlaqəsini əks etdirən 
məntiqi əlaqə özünü dialektik formada göstərir. Əqli nəticəyə 
misal olaraq aşağıdakını göstərə bilərik: 

Bütün metallar – elektrik keçiricidirlər 
Mis – metaldır 
Mis – elektrik keçiricidir 
Əqli nəticə “təmiz”, səhvsiz aparılmalıdır. Buradan bir 

fikrin meydanaçıxma qanunauyğunluğu digər fikirl ərin 
köməkliyi il ə əsaslandırılır. Mühakimə düzgün olsa və biz əqli 
nəticələri məntiq elminin tələblərinə uyğun surətdə qursaq, 
onda çıxardığımız nəticə də həmişə düzgün olar. 

Rasional idrakın üç forması – anlayış, mühakimə, əqli 
nəticə - düşüncənin mahiyyətini təşkil edir. İnsan hər zaman 
düşünərkən bunlara əməl etməlidir. 

    
                Müasir  Azərbaycan mədəniyyəti  və  
                     qloballaşmanın  mənəvi - mədəni  
                                         faktorları 

                                                         Həziyev Əli, magistrant 
Bəşəriyyət  elmə, fəlsəfəyə , texnikaya  yiyələnməkdən ötrü  

min  illərlə  zəruri  təkamül yolu  keçmişdir. Insanlar , 
özünütəsdiq  və  özünüifadə  üçün  mənəvi –mədəni  fəaliyyətin  
müxtəlif  növlərini  ,o cümlədən  mif, din , incəsənət , fəlsəfə , 
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elm və.s üsullarını  sınaqdan çıxarmışlar. Bəşəriyyətə özünün  
yaradıcı  fəaliyyətinin  və  məzmununu  mədəniyyətdə başa  
düşməyə  imkan  vermişdir. Bununla  bərabər , mədəniyyət  
həyatımızı humanizm  elementləri  ilə  zənginləşdirmişdir.  

Bu paraqrafda həm  ümumiyyətlə  mədəniyyətin mahiyyəti  
, həm də Azərbaycan mədəniyyəti , onun  qloballaşan  dünyada  
digər  mədəniyyətlərlə  qarşılıqlı  əlaqəsi , tutduğu mövqe  
barədə  məlumat  verilmiş. Bununla  bərabər  müasir  
Azərbaycan mədəniyyəti və onun  xüsusiyyətləri  də nəzərdən 
keçirilmiş. 

Bu bölumde  azərbaycan mədəniyyətinin  islam  
mədəniyyətində  rolu  haqqında  da yazılmış , digər islam 
ölkələrinə mənsub xalqların  mədəniyyətləri il ə  ortaq və eyni 
zamanda avtonom  xüsusiyyətləri də qeyd  edilmiş. Müasir  
dövrdə - mədəni  qloballaşma  dövründə  İslam mədəniyyətinin  
Azərbaycan  mədəniyyətinə  təsir səviyyəsi  göstərilmiş. 

Burada  Azərbaycan  dövlətinin  milli- ideoloji   əsasları 
həm  “ milli ideya ” , həm də  “ümummilli  ideologiya ” kimi  
qəbul  edilən “Azərbaycançılıq ” ideologiyasından bəhs  edilir. 
Xalqımızın tarixi  keçmişinin, günümüzün  reallıqlarını  , 
ümummilli  psixoloji  yönümlərimizi  , mentalitetimizi, adət-
ənənənələrimizi , sivil beynəlxalq təcrübəni  nəzərə  alan , 
Azərbaycanın  sintetik, yeniliklərə  açıq , konstruktiv  rol 
oynayan ideoloji  inkişaf  konsepsiyası  kimi  
“Azərbaycançılıq” ideologiyasının  yaranması və  yayılması , 
inkişafı göstərilmiş.  

Artıq   qloballşamanı  üçüncü minilliyin fenomeni  hesab  
edirlər. Həqiqətən üçüncü minilliyin  mühüm xüsusiyyəti insan 
fəaliyyətinin  bütün  sahələrində - siyasətdə , iqtisadiyyatda , 
sosial sahədə (beynəlxalq münasibətlərdə , mədəniyyət, 
ekologiya , təhlükəsizlik və.s sahələrdə ) qloballaşmanın  baş 
verməsidir. 

 
Qloballaşma:  mahiyyəti və  perspektivləri    
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                               Həziyev Əli, magistrant 
Qloballıq  dedikdə  bizim  çoxdan  dünya  cəmiyyətində  

yaşamağımız başa  düşülür. Yəni  heç  bir  ölkə ,yaxud  ölkələr  
qrupu bir-birindən   ayrılıqda mövcud  ola  bilməz . İqtisadi , 
mədəni , siyasi cəhətdən qarşılıqlı  təsirə  malik  olan ölkələr 
bir –birilə  mütləq  əlaqədə  olmalıdır. Qloballaşma  elə   
prosesləri irəli  sürür ki , milli  dövlətlər  və  onların  
suverenliyi , transmilli  aktların  toruna  çulğalaşır və  onların  
hökm  vermək  imkanlarına  oriyentasiya  və  identikliyi  ilə  
razılaşmalı olur. Artıq  yaranmış  qloballığı aradan qaldırmaq  
qeyri-mümkündür. Bu onu  sübut  edir ki  bir-birilə  yanaşı  
mədəni ,  ekoloji ,  iqtisadi , siyasi , ictimai –vətəndaş  
qloballaşması baş verir. 

Burada  ilk olaraq  qloballaşmanın  mahiyyəti göstərilmiş. 
Yaşadığımız  dövrdə qloballaşmadan  kənarda durmaq , təcrid 
olunmuş şəkildə  fəaliyyət  göstərmək  mümkünsüz   olmuşdur. 
Bu da bizim  qoyduğumuz  mövzunun  nə  dərəcədə  aktual  
olduğunu  göstərir .  

Qloballıq  elə bir  vəziyyəti  əks  etdirir ki, bu  gündən  
sonra planetdə baş verəcək  nə varsa  onu  lokal sahəyə  
məhdudlaşdırılmış hadisələr  sırasında daxil  etmək olmaz . 
Yəni  bütün ixtira  və  kəşflər qələbə  və katastroflar bütün 
dünyaya  aiddir. Deməli  bütün  proseslər “lokal – qlobal”  xətti  
üzrə getməlidir. Bu  şəkildə başa  düşülən  qloballıq diqqəti  
doğrudan  doğruya cəlb  edir. 

Paraqrafda qloballaşmanın  dünya –bəşəriyyət  üçün  son 
dərəcə  vacibliyini, əhəmiyətliyini     göstərməyə  çalışmışıq. 
Qloballaşma   ümumdünya dövlətinin  olmamasını  irəli  sürür ( 
hazırda qloballaşma dedikdə çox  vaxt amerikanlaşma deyirlər 
ki, bu da  qətiyyən  düzgün deyildir). Dünya  cəmiyyəti  vardır 
– lakin bu cəmiyyət  ümumdünya  dövləti  və  ümumdünya 
hökumətini  ağlına  belə  gətirə  bilmir. Söhbət  qlobal  
deaorqanizə  edilmiş  kapitalizmin   genişlənməsi  haqqında  
gedir. Bir sözlə qloballaşma XX əsrin sonundan başlayaraq  
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insan  fəaliyyəti  nəticəsində  aradan  qaldırılması  mümkün 
olmayan bir  prosesdir . 

Burada  həlli  bir  ölkənin  imkanları  xaricində  olan  
qlobal  problemlərdən də  bəhs  edilmiş. Onların yaranma  
səbəbləri, həlli  yolları göstərilmiş. 

 
                       Ailə – sosial strukturun  
                    əsas elementlərind ən biridir 

                                          NƏCƏFOV  T. Ş., magistrant  
 
Cəmiyyətdə ailə münasibətlərinin tarixi formaları müxtəlif 
olmuşdur. Bu formaların təbii və sosial tərəflərinin ifadə tərzi 
də bir-birindən fərqlənmişdir.  
 İnsan birliyinin ilkin formalarından biri olan ailə özündə 
bilavasitə fərdi və kollektiv başlanğıcları birləşdirir, bununla da 
sosial idealların və davranışın meyarının mənbəyi kimi çıxış 
edir. Ailə uşağın dünyagörüşünü formalaşdırır, onun əxlaqının, 
mənəvi aləminin sosio-mədəni özəyini yaradır. O, tarixi 
ənənələrin vacib ünsürlərindən biri olaraq, yeni nəsildə şüur 
stereotipləri, davranış və hərəkət qaydaları haqqında təsəvvürlər 
yaradır, sosial təcrübəni nəsildən-nəsilə ötürür. 
 Sosial-fəlsəfi fikir tarixində ailə problemi həmişə maraq 
doğurub. Məsələn, “Kitabi Dədə Qorqud” eposunda türk 
xalqlarının ailə-nigah münasibətlərinin təsviri mühüm yer tutur. 
7-9-cu əsrləri əhatə edən bu eposda ailə, kişi-qadın 
münasibətləri, valideyn, övlad, ailə və cəmiyyət haqqənda çox 
maraqlı ideyalar irəli sürülmüşdür. Bu ideyalarda həm 
ümumbəşəri, həm də real milli-etnik, o cümlədən də dini, 
hüquqi, məişət problemləri öz əksini tapmışdır. Burada o 
dövrün ailə problemlərini həm konkret, real hadisələrin 
təsvirində, həm də ayrı-ayrı qəhrəmanların öyüd-nəsihətlərində 
öyrənmək olar. 
 Böyük şair, mütəfəkkir N. Gəncəvi ailənin 
cəmiyyətdəki rolunu yüksək qiymətləndirirdi; onun məişət-
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istehlak və tərbiyəvi funksiyalarından bəhs edən şair, eyni 
zamanda insanlarda yüksək əxlaqi və ümumbəşəri 
keyfiyyətlərin aşılanması yollarını axtarıb göstərmişdir. Nizami 
öz əsərlərində həm də cəmiyyətdə qadınların rolunu yüksək 
qiymətləndirmişdir. 
 Görkəmli şair, filosof M.Füzuli feodal rejiminin sosial 
ədalətsizliyinə qarşı çıxış etmiş, əmək bölgüsünə uyğun 
cəmiyyətin sosial strukturunda baş verən prosesləri təhlil edib, 
cəmiyyətin inkişaf qanunları, qadınların cəmiyyətdəki rolu, 
sülh və müharibə, dövlət siyasəti, ailə haqqında ibrətli fikirl ər 
irəli sürmüşdür. Füzulinin məhəbbət aləmində kişi və qadın 
arasındakı sevgidən bəhs edilir; şairin təsvirində məhəbbət – 
azadlıq, ədalətlilik v ə müstəqillik deməkdir, çünki əsl məhəbbət 
insanları cəhalətdən, feodal zülmündən uzaqlaşdırır, daha 
mükəmməl olmağa imkan yaradır. 
 Görkəmli filosof, astronom N. Tusi ailədə sosial 
funksiyaların yerinə yetirilməsində ictimai mühiti 
qiymətləndirərkən, göstərirdi ki, insan yaçamaq üçün öz əzəli, 
təbii ehtiyaclarını ödəməlidir, bunun üçün də cəmiyyətdə 
birləşməli, fəaliyyət göstərməlidir. Cəmiyyətdə insanın təbii 
sığınacağı ailədir. Ailədə həm nəsil artırılır, həm ev-eşik 
qorunub saxlanılır, həm də ailə üzvləri lazımi tərbiyə alır. Tusi 
ailənin yaranmasında adət-ənənə, idarəçilik vərdişlərinin, 
sosial-psixoloji mühitin rolunu xüsusi olaraq qeyd edirdi. O, 
ailədə idarəetmə funksiyasındakı əsas rolu ailə başçısına  aid 
edirdi. Ev sahibi ailənin maddi təminatına, vacib məsələlərin 
həllinə, tərbiyə işlərində mükafatlandırma və cəzalandırma, 
əmək  bölgüsünün təşkilinə cavab verməlidir. Tusi 
münasibətlərin idarəetmə baxımından tənzimlənməsi 
problemlərini də nəzərdən keçirmiş, məişət-istehlak 
funksiyasının vacibliyini göstərmişdir. Bu funksiyaların ən 
vacib olduğunu göstərən Tusi, onların həyata keçirilməsi 
yolunu, yüksək əxlaqi dəyərlərə əsaslanmaqda görürdü. 
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 Digər görkəmli filosof S. Urməvi etik məsələlər 
sırasında ailə münasibətlərinin struktur və idarə olunması 
problemlərini də araşdırmışdır. Ailə üzvləri bir-biril ə qarşılıqlı 
məsuliyyət və hörmət şəraitində davranmalıdırlar. Tərbiyə, 
sosiallaşma prosesində ailə, müəllim və mühitin rolunu qeyd 
edən filosof hesab edirdi ki, ictimai münasibətlərin iştirakçısı 
olan hər bir şəxs öz fəaliyyətində dil, təfəkkür və iradə 
triadasından vəhdət halında istifadə etməlidir. 
 Qədim yunan filosofu Aristotelin fikrincə, ailə -  
insanların birgə yaşayışının ilk təbii formasıdır və tarix boyu 
dəyişilməyib qalandır. Ailənin üç ikitərəfli hissəsi və bu 
hissələrə uyğun olan üç münasibət forması var: quldar və qul, 
ər və arvad, valideyn və övladlar. Hakimiyyət qul üzərində, 
arvad və uşaq üzərində olur. Belə hakimiyyət bir növ 
monarxiyaya bənzəyir. Arvadın hakimiyyətdə olması təbiətə 
ziddir. Sofoklun fikrinə görə isə, qadına yaraşıq verən cəhət – 
onun susmağıdır. Qadına bu cür münasibət təbii idi. O dövrün 
cəmiyyətində qadın mədəniyyət, təhsil, ictimai işlər, siyasətdən 
tamamilə uzaqlaşdırılmışdı. Platonun ailə haqqindakı fikirləri 
ideal dövlət quruluşundan irəli gəlirdi. O qeyd edirdi ki, ailə 
münasibətlərini bütövlükdə dövlət tənzimləyir. Onun təlimində 
təbəqələşməyə və sosial struktura uyğun olaraq, cəmiyyətin 
bəzi üzvləri ailə qurmaq imkanından məhrum edilirdi. Ailə 
quranlar isə bütün həyatını uşaqların tərbiyəsinə, uşaqların 
mənafeyinə həsr etməlidir 

Fəlsəfi fikrin inki şafının sonrakı mərhələlərində, ailəni 
tədqiq edən konkret elmlər inkişaf etdikcə, bu sahədə bilikl ər 
dərinləşmiş, yeni-yeni nəzəriyyələr, baxışlar meydana 
gəlmişdir. 

 
Ail ə və xüsusi mülkiyyət kateqoriyalarinin f əlsəfi 

analizi    
                                                      NƏCƏFOV  T. Ş., magistrant  
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İlk öncə qeyd etmək lazimdir ki, ailə və xüsusi 
mülkiyyət kifayət qədər geniş məzmunlu kateqoriyalardır və bir 
çox elm sahəsinin tədqiqat sferasına daxildirlər. Etnoqrafiya, 
tarix, iqtisadiyyat, hüquq, politologiya, sosiologiya və xüsusilə 
də genetik sosiologiya, psixologiya elminin müxtəlif sahələri, 
pedaqogika kimi elmlərin hər biri öz predmetinə və 
metodologiyasına uyğun olaraq, ailəni, xüsusi mülkiyyəti bir 
elmi anlayiş kimi öz tədqiqat obyektlərinə daxil edirlər. Bu 
baxımdan, bu elmlərin sırasında sosial fəlsəfə də öz spesifik 
yerinə və predmetinin özünəməxsusluğuna görə seçilir. 
Yuxarıdakı elmlərin hər biri ailəni və xüsusi mülkiyyəti əsasən 
əyani təsvir olunan və empirik yol ilə qavranılan tərəflərinə 
əsasən şərh etməyə çalışır. Sosial fəlsəfənin predmetinin 
spesifikliyi isə bundadır ki, o, bu elmlərin verdiyi empirik 
məlumatlara əsasən formalaşan kifayət qədər abstrakt xarakterli 
xassə və əlaqələrdən ibarətdir. Deməli, ailə və xüsusi 
mülkiyyətin fəlsəfi analizi dedikdə, tədqiqat obyektindən alınan 
empirik məlumatların fəlsəfi ümumiləşdirilməsi, bunlarrın hər 
birinin ayrılıqda və onları bir-birinə bağlayan ən ümumi xassə 
və əlaqələrin göstərilməsi və digər ümumfəlsəfi kateqoriyalar 
vasitəsilə izahı başa düşülməlidir. 
 Empirik məlumatların fəlsəfi ümumiləşdirilməsindən 
danışarkən göstərmək lazımdır ki, ailə və xüsusi mülkiyyət ilk 
növbədə insan “mən”-inin və sosial “mən”-in təzahür 
momentləridir. Bu baxımdan, bu kateqoriyaları araşdıran 
filosof, onlardan insanın və cəmiyyətin mahiyyətinə nüfuz 
etmək üçün bir instrument kimi istifadə edir. Ailə də, xüsusi 
mülkiyyət də tarixən sabit bir sosial element olmamış, konkret 
tarixi şəraitə uyğun olaraq dəyişmiş, sadədən mürəkkəbə doğru 
uzun bir inkişaf yolu keçmişlər. Hər bir tarixi dövrdə, ailəyə və 
xüsusi mülkiyyətə münasibətdə insanın və ya cəmiyyətin 
müəyyən maraqları, daxili və ya xarici faktorların təsiri ilə 
formalaşan tələbatları, mədəniyyətinin spesifikası kimi cəhətlər 
öz əksini tapır. Bütün bu cəhətləri araşdırmaq, onların 
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içərisində individual və sosial olanın nisbətini müəyyən etmək, 
qanunauyğunluqları üzə çıxarmaq müəyyən mənada insanın və 
cəmiyyətin izahı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir və bu 
baxımdan da filosofun bu anlayışlara diqqət yetirməsi tamamilə 
normal bir haldır.   Məlumdur ki, təbiət, cəmiyyət və 
təfəkkürün ən ümumi qanunauyğunluqları ümumfəlsəfi 
kateqoriyalarda öz əksini tapır. Ailə - cəmiyyətdə kişi və 
qadının “həyatın” istehsalı və təminatı üçün birləşdikləri bir 
sosial təşkilatdır. Xüsusi mülkiyyət isə cəmiyyətlə insan, 
insanla insan və ya cəmiyyətlə və insanla maddi və mənəvi 
nemətlər, onların istehsal üsul və vasitələri arasında bağlılığı 
bildirən bir anlayışdır. Burada qeyd etmək lazımdır ki, xüsusi 
mülkiyyətə verdiyim bu tərif – bir iqtisadi və ya hüquqi tərif 
olmayıb, özündə daha çox fəlsəfi bir məna daşıyır. Lakin hər 
bir halda, bu iki anlayış cəmiyyətin strukturuna daxil olan 
müəyyən elementləri bildirir və onların mövcudluğunun ən 
ümumi qanunauyğunluqlarını ifadə edərkən fəlsəfi 
kateqoriyalara istinad edilməsi məqsədəuyğun hesab 
edilməlidir. Bu kateqoriyaların sırasındandan isə, sistem və 
element, məzmun və forma, tam və hissə, səbəb və nəticə kimi 
kateqoriyaları xüsusilə fərqləndirmək olar.                                                                                                               
 Yuxarıda da qeyd olunduğu kimi, ailə və xüsusi 
mülkiyyət mənasına varılmağa çalışılan, izah edilməyə çalışılan 
mahiyyətin təzahür momentləridir. Lakin, təbii ki, insan və 
cəmiyyətin mahiyyəti tək bu iki sosial həyat elementi 
formasında aşkara çıxmır, bu təzahürlərin siyahısı kifayət qədər 
geniş və tərkibi də xeyli mürəkkəbdir. Bunların içərisində, 
ictimai varlığın müxtəlif formaları olan dövləti, sosial qrupları, 
sinifləri, ictimai varlığın mövcudluq üsulunu əks etdirən ictimai 
münasibətləri, həmçinin insanların maddi və mənəvi fəaliyyət 
formaları və ya məhsulları olan siyasəti, yaradıcılığı, 
müharibələri qeyd etmək olar. Lakin belə olduqda, təbii bir sual 
yaranır: Bu cür çeşid içərisində, nəyə görə ailə və xüsusi 
mülkiyyət, məhz birlikdə tədqiqat obyekti olaraq seçilir?  
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 Bu suala cavab verərkən, göstərmək lazımdır ki, xüsusi 
mülkiyyət – cəmiyyətdə maddi nemətlər istehsalı, ailə isə 
mənəvi istehsalla daha yaxından bağlıdır. Maddi və mənəvi 
istehsalın isə, vahid bir istehsal prosesinin tərkib hissələri 
olduğu üçün və hər birinin özündə müəyyən qədər digərinin 
elementlərini daşıdığı üçün, eyni zamanda da, tarix ərzində, bu 
kateqoriyalar bir-birinə kifayət qədər təsir etdiyi üçün, fikrimcə, 
belə qarşılaşdırma məntuqəuyğundur. 
 

 
 

ИГТИСАДИ НЯЗЯРИЙЙЯ, ПОЛИТОЛОЭИЙА 
ВЯ СОСИОЛОЭИЙА 

 
 

Sийасятин мащиййяти, мягсяди вя структуру 
                              Мяликли Эцнел, Сосиал елмляр вя психолоэийа 
                                                      факцлтясинин III курс тялябяси 

                                                       
Сийасят щяр шейдян яввял чох ъящятли мцряккяб щадисядир. 

Ади щяйатда еля бир инсан йохдур ки, мцяййян дяряъя дя олса, 
сийасятля баьлы олмасын. Сийасят бяшяр мядяниййятинин мцщцм 
тяркиб щиссясидир. Онун вязифяси иътимаи инкишафын лазыми 
истигамятя йюнятлмякдир. Щятта илк бахышдан сийасятля щеч бир 
ялагяси олмайан ибтидаи гябилянин юзцндя бу вя йа диэяр 
сявиййядя сийасят мювъуд олмушдур. Мцасир щяйатымыз ися 
цмумиликдя сийасят пярдясиня бцрцнмцшдцр. Щятта юзцнц 
сийасятдян кянар щесаб едян инсанлар да щакимиййятин 
гярарларына щюрмят вя ямял етмялидир. Чцнки ъямиййятдя баш 
верян щадисяляр дяйишикликляр инсанларын сийасятя марагларыны 
артырыр. Инсан мювъуд олдуьу андан етибарян онун щяйаты мящз 
сийаси щяйат олмушдур. Сийасят адамлар арасындакы гаршылыглы 
мцнасибятляри тянзимляйир. Бу мянада сийасят инсан цчцн 
зярурят вя ейни заманда тялябат кими чыхыш едир.   



 

 

87

87 

Сийасят гядим йунан дилиндя «полис» сюзцндян ибарят 
олан политикос термининдян эютцрцлцб вя дювлятля ялагяси олан 
мянаны ифадя едир. Аристотел гейд едирди ки, сийасятин мягсяди 
инсан бирэя йашайышыны идаря етмяк васитясиля цмуми рифащы 
айры-айры адамларын рифащы иля ялагяляндирмякдир. 
Макиавеллинин фикринъя ися сийасятин мягсяди заманын 
характериня вя гярар гябул олунан мягамда спесифик шяраитя 
уйьун эялян щярякят образыны тапмагдан ибарятдир. Бунлардан 
ялавя сийасятя щакимиййят мцнасибятляри, валйута сийасяти, 
ширкятя рящбярлик едян идаря вя щятта юз ярини идаря етмяйя 
чалышан аьыллы гадынын сийасяти дя дахилдир.  

Сийасятин цмумиликдя мягсяди, мащиййяти сийасятин фяа-
лиййятин мязмунуну тяшкил едян башлыъа цнсцрлярдир. Сийасятин 
мягсяди дахилян зиддиййятли вя мцряккяб мащиййят дашыйыр, 
йяни ъямиййятин цмуми мянафейи наминя мцнагишяли тяряфлярин 
мянафеляринин узлашдырылмасына наил олмагдан ибарятдир. Сийа-
сятин идаряетмя, гайда-ганун йаратма, инсанларын мянафеляри-
нин тямин олунмасы, инсанлар цзяриндя нязарятин сахланылмасы 
онун мязмунуна дахилдир. Сийасятин структуру юзцндя сийаси 
мараглары, сийаси мараглары ящатя едир.  сийаси мараг инсанла-
рын сийаси мягсядлярини конкрет сийаси щакимиййятя ъялб едян 
давраныш мянбяйидир. Цмумиликдя, сийасят инсанлары щяр шейи 
идаря етмяк баъарыьына йюнляндирир. Сийаси бахышындан ъя-
миййятдя щяр щансы мювгейиндян асылы олмайараг щяр бир вя-
тяндаш юз халгы, юлкяси цчцн чалышыб бирлик йаратмалыдыр. Бунун 
цчцн дя яввялъя Азярбайъанда дахили иътимаи-сийаси сабитлийи 
горумаг лазымдыр. Цмумиликдя  бир сюзля сюйлямяк олар ки, 
сийасятдян кянар ня щяйат мцмкцндцр, ня дя ъямиййят. Йяни 
щяр бир йердя сийасят мювъуддур.    

 
 

Aзярбайъан игтисадиййатын инкишафынын 
парлаг эяляъяйи 

Мяликли Эцнел, Сосиал елмляр вя психолоэийа 
                                                      факцлтясинин III курс тялябяси 
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     Илк юнъя хариъи юлкялярля игтисади ямякдашлыг Азярбайъанын 
милли игтисадиййатынын чохшахяли инкишафыны тямин  етмяк цчцн 
бюйцк юням верир. Мящз буна эюря Азярбайъанын милли 
игтисадиййатынын формалашмасында хариъи юлкялярля игтисади 
ялагяляр бюйуцк ящямиййят кясб едир. Азярбайъан бир чох 
щяйаты ящямиййятя малик сийаси вя игтисади мясяляляр 
бахымындан дцнйанын бейнялхалг вя реэионал тяшкилатларынын 
диггятини юзцня ъялб едян бир гцтбдцр.  

ХХI яср астанасында Азярбаъйан игтисадиййаты эцнц-
эцндян инкишаф етмишдир. Бу да улу юндяр Щейдяр Ялийевин 
сийасяти вя Илщам Ялийевин инкишаф стратеэийасынын нятиъясидир. 
Мцстягиллийимизя наил олдуьумуз илк дюнямлярдя малиййя 
имканларымыз йетяринъя дейилди. Лакин даща сонра базар 
игтисадиййаты йолунда ислащатларын щяйата кечирилдийи цчцн 
апарыъы бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян игтисади инкишафын 
тямин олунмасы, милли валйутанын сабитлийинин йарадылмасы милли 
мцдафияйя айрылан йардымларла дястяклянди. Авропа гитясиндя 
енержи тящлцкясизлийиндя аддымлар атылды вя инди бизим кифайят 
гядяр малийямиз вар. Азярбайъан игтисадиййатынын мцщцм 
щиссяси сайылан нефт секторуна хариъи инвестисийаларын ъялб 
едилмяси нятиъясиндя бюйук щяъмдя енержи ресурсларынын щасилаты 
мифдян реаллыьа чеврилди вя азад базар мцнасибятляринин 
гурулмасы сайясиндя Азярбайъанын формалашмыш игтисади 
модели олаъагдыр.  Щяля Илщам Ялийев баш назир олдуьу 
дюнямдя чох эюзял фраза ишлятмишдир: «Щесаб един ки,  
Азярбайъанда нефт йохдур вя биз фикримизи гейри нефт 
секторуна да йюнялтмялийик. Йяни о сюйляйирди ки, 
Азярбайъанын нефт щасил етдийини унутмаг лазымдыр, онун 
бюйцк ещтийатлары, бюйцк перспективляри вар – буну бир тяряфя 
гоймаг лазымдыр. Бяли, буну бизя тябият вермишдир. Амма биз 
эяляъяйимизи бунун ясасында гура билмярик. Чцнки бу эеъ-тез 
тцкяняъякдир. Ъидди игтисади сийасят апармадан,ъидди сянайе 
апармадан биз Азярбайъанын инкишафыны тямин едя билмярик. 
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Буна эюря дя игтисадиййатын диэяр сащялярини инкишаф етдирмяк 
лазымдыр.   

Беляликля, Илщам Ялийевин сяйи нятиъясиндя Азярбайъан 
игтисадиййаты инкишаф зирвясиня эялиб чыхмыш вя Авропада мюв-
гейимизин цстцн олмасы мящз бизим игтисади амилляримизля 
баьлыдыр. Юлкямиздя эцълц няглиййат сектору, няглиййат ком-
плекси вардыр. Онун структур просесляри Азярбайъан цчцн игти-
сади инкишафа сябяб олур. Цмумиййятля, няглиййат сектору ол-
майан юлкядя инвестисийадан данышмаг гейри-мцмкцндцр. 
ХХI ясрдя, йяни щал-щазырда Азярбайъанда кифайят гядяр  ири-
мигйаслы лайищяляр кечирилир. Мящз еля Бакы-Тбилиси-Ъейщан 
Щейдяр Ялийевин дцщасынын тянтянясидир. О, дюнямлярдя Щей-
дяр Ялийев сюйляйирди: «Бакы-Тбилиси-Ъейщан иряли эедяъяк, эе-
дяъяк, эедяъяк».  Беляликля, бейнялхалг аренада танынан шир-
кятляр лайищя цчцн Азярбайъана эялирляр. Бакы-Тбилиси-
Ъейщанла бярабяр Азярбайъана милйард долларлар сярмайя 
эялир. Бу эялир нефт фондуна гойулур. Беляликля, Азярбайъанын 
нефт стратеэийасы юлкядя иътимаи-сийаси сабитлийин йарадылмасы, 
хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси цчцн щцгуги базанын фор-
малашдырмасынын, хариъи инвестисийалар васитясиля мцщцм лайи-
щялярин щяйата кечирилмяси вя нящайят ялдя олунан эялирлярин 
гейри-нефт секторуна йюнялдилмяси: йени мцяссися, заводларын 
ачылмасыны тямин етди. Бу да бизим бцдъямизи артырараг халгы-
мызын рифащыны йахшылашдырараг, онун эяляъяйини мцяййянляш-
дирди. Бакы-Тбилиси-Ъейщан лайищяси Азярбайъанын бейнялхалг 
аренада чякисини артырды. Бакы-Тбилиси-Ъейщан, Бакы-Тбилиси-
Ярзурум, Бакы-Тбилиси-Гарс лайищяляри Азярбайъан игтиса-
диййатынын ордусунун бейнялхалг мцнасибятиляр чярчивясиндя 
дипломатик эцъцнцн артмасына, эеостратежи мювгейиня, тящлц-
кясизлийиня, ямякдашлыг програмларынын йаранмасына, ян ясасы  
ишьал олунмуш яразилярин гайтарылмасына бюйцк юням верир. 
Ейни заманда Азярбайъан игтисади ямякдашлыг тяшкилатынын 
цмумдцнйа игтисади ямякдашлыг тяшкилатынын, цмумдцнйа 
тиъарят тяшкилатынын ЭУАМ-ын, БМТ-нин, АШ ПА-нын Гара 
дяниз тяшкилатынын, МДБ-нин вя ЙУНЕСКО кими бир сыра тяш-
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килатларын цзвцдцр. Щямчинин Азярбайъанын хариъдя 47 сяфир-
лийи, 56 нцмайяндя консуллуьу мювъуддур вя 160 юлкя илшя ди-
пломатик ялагяляр сахлайыр. Щазырда Азярбайъан, Тцркийя 
щюкцмятлярарасы мцштяряк комиссийасынын разылашмасына яса-
сян Бакы-Гарс истигамятиндя бирбаша авто рейсляр щяйата кечи-
рилир. 2008-ъи ил тарихиндя Азярбайъанда бюйцк нцфуза малик 
олан АДА вя Москва Дювлят Университети юз фяалиййятиня баш-
ламышдыр. Бу да Азярбайъанда эедян игтисади инкишаф просесля-
рин нятиъясидир. Щазырда Азярбайъан, Пакистанла, Маъарыстан-
ла, Газахыстанла, Украйна, Молдова, Тцркийя иля игтисади 
мцнасибятляр сахлайыр. 2008-ъи ил ийул айынын 7-синдя Азяр-
байъанла Маъарыстан арасында бизнес форуму кечирилмиш раби-
тя, кянд тясяррцфаты цзря сазиш имзаланмышдыр. 2008-ъи ил ийул 
айынын 10-да Азярбайъанда Бейнялхалг Сыьорта Форуму ишя 
башламышдыр. 2009-ъу ил йанвар айынын 28, 29, 30, 31-и тарихин-
дя дцнйа игтисади форуму кечирилмишдир. Мягсяд малиййя бющ-
ранында чыхыш, енержи тящлцкясизлийиня кюмяк етмяк иди. Илщам 
Ялийев бу форумда иштирак едяряк Азярбайъанын игтисади по-
тенсиалыны эюз юнцндя ъанландырды. Щямчинин Азярбайъан 
транзит юлкя кими дейил, ихраъ едян юлкя кими иштирак едяъяк. 
Мян эянъ бир сийасятчи кими гейд едя билярям ки, Азярбайъан 
дцзэцн сийасят нятиъясиндя юз игтисади инкишафы наминя юз лайи-
щялярини эерчякляшдиря биляъяк, йахын иллярдя Азярбайъан игти-
садиййаты даща бюйцк нцфуза малик зирвядя олаъагдыр. 

 
 
 

Улу юндяримиз Щейдяр Ялийев эянълярин севимлиси олмушдур 
                          Мяликли Эцнел, Сосиал елмляр вя психолоэийа 

                                                      факцлтясинин III курс тялябяси    
  
 90-ъы иллярин яввялляриндя республикамыздакы, мювъуд 
щяръ-мярълик шяраитиндя йаранан эянъляр тяшкилатларында сийаси-
ляшмя, популизм мейлляри юзцнц бирузя верирди. Бу тяшкилатла-
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рын бир чоху о дюврдя фяалиййят эюстярян сийаси партийа вя 
грумларын тясири алтына дцшмцшдцр. 
 Республикамызда йаранан вязиййят эянълярин пис алудя-
чилийиня сябяб олмушдур. 
 Лакин Цмумилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин халгын тя-
киди тяляби иля щакимиййятя гайдышындан сонра Республикамыз-
да эянъляр арасында йаранмыш бу хаоса тядриъян сон гойулду. 
Ъянъ няслин мяняви-яхлаги сявиййясинин мцщцм голларындан 
бириня чеврилди. 
 Бцтцн сащялярдя олдуьу кими Щейдяр Ялийев Азяр-
байъан мцстягиллийи, суверенлийи вя ярази бцтювлцйцнцн го-
рунмасы, юлкядя щцгуги, демократик дювлят гуруъулуьу просе-
синин уьурла щяйата кечирилмяси, эянълярин айры-айры сийаси пар-
тийа вя гурумларын дейил, цмумилли дювлят мянафейляри ясасында 
сяфярляр едилмяси, ващид эянъляр сийасятинин ишляниб щазырланма-
сы зярурулийини ортайа гойду. Бу дюврцн эянълярини бирляшдир-
мяк мягсяди иля щятта «Эянъляр вя Идман Назирлийинин йара-
дылмасы» щаггында 1994-ъц илдя фярманда имзаланды. Щейдяр 
Ялийев ишэцзар фяалиййяти нятиъясиндя Азярбайъан эянъляриня 
гурмаг, йаратмаг, ад-сан газанмаг тящсилдя, идманда би-
ринъилик газанмаг кими эюзял шяраит йаратды. О, президентлийи-
нин илк эцнляриндян ушаг вя эянълярин проблемляринин щялли са-
щясиндя тядбирлярин эюрцлмяси, онларын юз имкан вя баъарыгла-
рыны реаллашдыра билмяляри цчцн эюзял шяраит йаратды. Ушаг вя 
эянълярин физики зещини мяняви-яхлаги, вятянпярвярлик тярбийяси 
ишини, онларын сосиал-игтисади щяллини сцрятляндирмяк мягсяди иля 
чох бюйцк тядбирляр щяйата кечирди. Республикада йени-йени 
эянъляр тяшкилаты йарадылды. Эянълярин сосиал проблемляринин 
щялли цчцн йени програмлар ишляниб щазырланды. Эянъляр дювлят 
идаряетмя органларында ишя гябул олунмаьа башлады. 
 Щейдяр Ялийев эянълярин бир инъи форумунда демишдир: 
«Эянъляримизин гаршысында дуран ясас вязифялярдян бири мяняви 
тярбийя мясялясидир… Мяняви тярбийя даим апармаг лазымдыр 
вя эянъляримизи йцксяк мянявиййат рущунда тярбийляндирмяк 
лазымдыр. Цмумбяшяри дяйярляр Азярбайъан халгынын  милли-
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мяняви дяйярляри щяр бир эянъ тяряфиндян мянимсянилмялидир. 
Мянявиййат олмайан йердя щеч бир шей ола билмяз»1.  
 Щейдяр Ялийев гыса бир мцддят ярзиндя Республикамы-
зын эянълярини бейнялхалг ялагялярини йаратмалары цчцн БМТ, 
ЙУНЕСКО Авропа Шурасы, Авропа Бирлийи вя саир бейнялхалг 
Тяшкилатларын эянъляр програмына гошулмаг, ямякдашлыг ет-
мяк формаларыны йаратмышдыр. Ейни заманда Азярбайъан 
эянъляри МДБ юлкяляринин эянъляр гурумлары иля эюрцшляр вя 
данышыглар апармаьа башламышлар.  
 Щейдяр Ялийев Республикада хцсуси истедада малик 
олан эянъляри цзя чыхармаг, бу гябилдян олан эянъляря диггят 
вя гайьыны артырмаг онлары йарадыъылыьа щявясляндирмяк сащя-
синдя хейли иш эюрмцшдцр. 
 Республикамызда кечирилян «Бакы пайызы» адлы эянъ ис-
тедадларын мащны фестивалы буна мисал ола биляр.  
 Щейдяр Ялийев Азярбайъан эянълярини даща да рущлан-
дырмаг цчцн «Азярбайъан эянъ истедадларына дювлят гайьысы 
щаггында», «Дювлят эянъляр сийасяти щаггында», «Эянълярдя 
вятянпярвярлик вя вятяндашлыг щиссинин йцксядилмяси щаггында», 
«Ордудан тярхис олунмуш эянълярин мяшьуллуьу щаггында» вя 
с. Онларын дювлят програмларынын щазырланмасы щаггында фяр-
манлар вермишдир. Бу програмлар щазырланмыш, бу эцндя уьур-
ла щяйата кечирилир.  
 Щейдяр Ялийев Азярбайъан эянъляринин икинъи форуу-
мунда демишдир:  
«…Инанырам ки, Азярбайъанын эяляъяйи бундан сонра да юл-
кямизин дювлятчилийимизин вя мцстягиллийимизи даим мцдафия 
едяъяк вя горуйаъаглар. Азярбайъан дювлятиня, президентиня 
даим дайаг олаъаглар… Сиз Азярбайъанын бу эцнц вя эя-
ляъяйисиз. Сизин цзяринизя бюйцк вязифяляр дцшцр. Бу вязифяляр 
эяляъякдя даща да бюйцк олаъагдыр. Сиз мцстягил Азярбайъаны 
ХХЫ ясрдя йашаданларсыныз. Гуранларсыныз, инкишаф етдирянляр-
синиз. 
 Биз мцстягил Азярбайъанын талейини эяляъякдя сизя ети-
бар едяъяйик, сизя тапшырырыг»2. 
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 Щейдяр Ялийев Азярбайъанда эянъ нясилин саьлам вя 
савадлы йетишмяси цчцн дювлят тяряфиндян бцтцн зярури тядбирляр 
щяйата кечирмишдир. «Саьлам бядяндя саьлам рущ олар» дейи-
миня уйьун олараг йенийетмяляр вя эянъляр арасында мцхтялиф 
идман йарышларынын кечирилмясиня дя хцсуси диггят йетирмишдир. 
Бу мягсядля республиканын мцхтялиф районларында идман са-
райларынын тикилиб истифадяйя верилмясини зярури щесаб етмишдир.  
 О, 2001- ъи ил Азярбайъан халгына мцраъияти заманы 
демишдир ки, «Эяляъяйимиз олан ушглары, йенийетмяляри, шаэирд-
ляри, тялябляри баьрыма басыр, онлара мцбаризялярля долу щяйат 
йолларында ъансаьлыьы вя уьурлар диляйирям»3. 
 Щяля вахты иля Совет Азярбайъанына рящбярлик едяркян 
Щейдяр Ялийев 14 ил ярзиндя 15 мин няфярдян чох Азярбайъан 
эянъини кечмиш ССРИ-нин 50-йя йахын шящяриндя йерляшян 
мцхтялиф али мяктябляриндя тящсил алмаьа эюндярмишдир. 
 Президент олдуьу дюврдя Щейдяр Ялийев «Азярбайъан 
Республикасында Тящсил системинин тякмилляшдирилмяси щаггын-
да» фярман вермишдир. Тящсил сащясиндя щяйата кечирилян исла-
щатлар програмлары да тящсилин инкишафына бюйцк мцсбят тясир 
эюстярмишдир. 
 Щейдяр Ялийев тяшяббцсц иля али мяктяблярдя тящсил 
чохпилляли системя кечирилмишдир. Азярбайъанда демократийа-
нын щяйата кечирилмяси тящсил сащясиня, эянъ нясилин дцнйаэ-
юрцшцня бюйцк тясир эюстярмишдир. Бунун нятиъясиндя дя рес-
публикада юзял али мяктяблярин алтернатив тядрис формалары тяс-
диг едилмишдир. Бу эцн юзял мяктяблярин сайы 40-ы ютмцшдцр. 
Онун тяшяббцсц нятиъясиндя республиканын али мяктябляриндя 
чохлу истигамят цзря тялябялярин билийинин гиймятляндирилмясин-
дя чохбаллы системя експериментя башламышдыр. Бу систем дя бу 
эцн юзцнц доьрултмаг цзрядир. 
 Илщам Ялийев чыхышларынын бириндя демишдир: «Щейдяр 
Ялийев бцтцн башга сащялярдя олдуьу кими тящсил сащясиня дя 
бюйцк диггят эюстярмишдир. Инди дя бизим бцдъямизин 20 фаизи, 
йяни ян бюйцк щиссяси тящсил сащясиня сярф олунур. Азярбайъан-
да Щейдяр Ялийев тяряфиндян кечирилян програм бу эцн дя да-
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вам етдирилир. Кцтляви сурятдя йени мяктяблярин тикилмяси, кющ-
ня мяктяблярин тямири нязярдя тутулур.  

Бу чох юнямли програмдыр вя щяйата кечирилр мяктяб 
билик демякдир. Биз чалышмалыйыг ки, эянъляримиз савадлы, билик-
ли, тярбийяли олсунлар. Буна наил олмаг цчцн щям аилядя, щям 
дя мяктябдя ушагларымыз чох йахшы, вятянпярвярлик рущунда 
тярбийя едилмяли вя ялбяття ки, йцксяк биликляря малик олмалы-
дырлар. Чцнки билик тяряггинин ясасыдыр»4. 

Щейдяр Ялийев 2 феврал 1997-ъи илдя вердийи фярманла 
февралын 2-ни «Азярбайъан эянъляри эцнц» елан етмишдир5. Бу, 
байрам бу эцн бцтцн Азярбайъан эянълярини севиндирир. 

И.Ялийев Назирляр кабинетинин 2006-ъы илдя кечирилян 
йыьынъаьында демишдир: …Бу йахынларда мян эянъляримизин 
хариъдя тящсил алмасы цчцн сярянъам имзаламышам. Яминям 
ки, эениш програм щазырланаъагдыр. Бу, Азярбайъан интеллек-
туал потенсиалыны даща да эцъляндиряъякдир. Бу, програм бялкя 
дя, беш илдян, он илдян, он беш илдян сонра юз бящрясини веряъяк, 
амма мцтляг веряъякдир. Чцнки бизим эянъляримиз дцнйанын 
танынмыш, мютябяр тящсил оъагларында тящсил алмалы, юз биликля-
рини артырмалыдырлар. Азярбайъанда алдыьы тящсили хариъдя тяк-
милляшдирмядирляр. Яминям ки, бир нечя илдян сонра Азяр-
байъанын щяртяряфли инкишафында рол ойнайан инсанлар чоха-
лаъагдыр6. 

Щейдяр Ялийев бцтцн фяалиййяти дюврцндя даим идман-
чыларла эюрцшмцш, онларла сямими цнсиййятдя олмуш вя гайьы-
лары иля марагланмышдыр. 

Мцасир дюврдя Илщам Ялийев дя Щейдяр Ялийев яняня-
лярини щяйата кечиряряк эянълярин потенсиалындан юлкянин мяна-
фейи наминя там вя дцзэцн истифадя олунмасы, онларын файдалы 
мяшьуллуьунун тямин едилмяси сащясиня ъидди диггят йетирир. 

Илщам Ялийевин 2006-ъы ил 19 октйабр тарихли «Азяр-
байъан Эянъляринин хариъи юлкялярдя тящсил алмасына даир Дюв-
лят Програмы щаггында» сярянъамы буна ъанлы мисалдыр. 

Илщам Ялийев эянъляр Эцнцнцн 10-ъу ил дюнцмц иля 
ялагядар чыхышында демишдир: «Мян гейд едим ки, 1980-ъы ил-
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лярдя мящз мцасир дцнйаэюрцшлц эянълярин формалашмасы 
цчцн улу юндяр Щейдяр Ялийев чох бюйцк тядбирляр 
эюрмцшдцр. Бу эцн бу сийасят давам едир»7. 

Щейдяр Ялийев чыхышларынын бириндя гейд етмишдир ки, 
«Эянълярля иш бизим цмуми дювлят сийасятимизин тяркиб щиссяси-
дир, щям дя ясас тяркиб щиссяляриндян биридир. О, бцтцн чыхышла-
рында вя эянълярля эюрцшляриндя эянъляря бюйцк цмидлярля 
бахмышдыр. О, чыхышларында гейд едирди ки, Азярбайъаны эя-
ляъякдя бу эцнкц эянъляримиз идаря едяъякляр». 

Биз эянъляр бу эцн Щейдяр Ялийевин бизя мирас гойуб 
эетдийи тарихи яняняляри даим щяйата кечирмяйя щазырыг. 
 

Ядябиййат сийащысы 
1. Щейдяр Ялийев – Мцстягил Азярбайъанын эяляъяйи 

эянълярдир. Бакы, Азярбайъан няшриййаты, 1996, сящ. 19 
2. Щейдяр Ялийев – 19 ъилд. Бакы, 2006-ъы ил. сящ.231-232 
3.  Щейдяр Ялийев – Азярбайъан ХХЫ ясрин вя цчцнъц 

миниллийин айрыъында. Йени 2001-ъи ил, йени яср вя 
цчцнъц миниллик мцнасибяти иля Азярбайъан халгына 
мцраъияти.- Бакы, БДУ –нун няшри, 2001-ъи ил, сящ.128 

4. «Азярбайъанын» гязети, 26 нойабр, 2004-ъц ил. 
5. «Азярбайъанын» гязети, 3 феврал, 1997-ъи ил. 
6. «Халг» гязети, 22 октйабр, 2006-ъы ил. 
7. «Азярбайъанын» гязети, 3 феврал, 2007-ъи ил. 

 
 

Игтисади ялагялярдя елми ясас вя системляр 
                                                          Əli Əhmяди, magistrант 
 

1 – Игтисади ясаслар вя елми тящлилин йени истигамятляри 
А) Бюйцк игтисадиййат 
Ири мигйасда игтисади нязяриййя цмуми мигдарлар, хцсу-

силя иътимаи мцщасибатын йохланмасы вя милли эялир щаггында 
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сататистикайа ясасланыр вя бирбаша бу мягсяд истигамятиндя 
игтисади сийасятя йол эюстярир. 

Б) Нагис рягабят 
Кечмиш дюврцн игтисадчылары игтисади шяхсляр арасында 

камил рягабят фярзиййясини иряли сцрцрдцляр, щалбуки игтисади 
тящлил 1930-ъу илдян нагис рягабят вязиййятляри, йяни дцнйада 
олан рягабят щаллары цзря мцяййян олунмушдур. 

Ъ) Эедян щал 
Мцасир игтисадчылар ясасян дайанан нязяриййялярля йана-

шы щярякятли арашдырмалары да щазырлайыр, игтисади щяйатда за-
манын ролуну нязярдя тутур вя игтисади щадисяляр вя игтисади 
инкишаф арасында олан ялагяляри заман кечдикъя шярщ едирляр. 

Э) Игтисади саьламлыг 
Игтисади саьламлыг нязяриййяси игтисади нязяриййя шахяля-

риндян биридир ки, йениъя хцсуси инкишаф мярщялясиня чатмышдыр. 
Бу нязяриййянин мягсяди игтисади сийасят, мцхтялиф мягсядляр 
арасындан ян йахшысынын сечилмяси цчцн дцзэцн ганунларын 
тяйини вя йа игтисади бахымдан мялум ян йахшы гейри-игтисади 
мягсядя чатмаг цчцн йолдур. Бу нязяриййяйя ясасян истещсал 
олунмуш мящсуллары истещлакчылар арасында йайыр. Игтисади фяа-
лиййятляр вя мящдуд мянбяляр арасында мювъуд баьлылыглара 
эюря бу нязяриййя иля чох сых ялагяси вардыр. 

2 – Игтисади системлярин гурплашдырылмасы 
Баьлы игтисади систем 
Сяняткарлыьын игтисади системи 
Капиталист игтисад системи 
Мцштяряк игтисад системи (сосиалис системляриня аиддир) 
3- Игтисади тяшкилат нювляринин мцщцм хцсусиййятляри 
1- Тямяркцзляшмямиш игтисадиййат 
А) Базар игтисадиййаты 
Б) Игтисади тяшкилат игтисадиййаты 
Ъ) Пул мцщасиблийи игтисадиййаты 
Д) Дювлятин гейри-мцстягим дяхалятиня ясасланан игти-

садиййат 
2- Тямяркцзляшмиш игтисадиййат 



 

 

97

97 

А) Айдын вя гяти ишляря ясасланан игтисадиййат 
Д) Истещсалын техники щиссяляринин игтисадиййаты 
4- Игтисади рягабятлярин вязиййятляри 
1 – Ейни нюв игтисадиййатын рягабяти 
А) Нечя гцтблц уйьун инщисар 
Б) Бир нечя гцтблц гейри-уйьун инщисар 
Нечя гцтблц инщисарчылыьын цмдя гцтбляри 
1) Там разылашма вя ямякдашлыг 
2) Сазиш вя ямкдашлыг 
3) Ясас гиймятлярин вязиййяти 
4) Гейри-уйьун бир нечя гцтблц инщисар вязиййятялри 

         2- Ейни нювдян олмайан игтисадиййатын рягабяти 
        Ашаьыдакы цч мяфщум ейни нювдян олмайан рягабят ня-
зяриййясидир 

1) Мящсулун ихтилаф мяфщуму 
2) Мцштяриляр мяфщуму 
3) Там ъанишинлик мяфщуму 
Б) Мящсуллар вя гиймят тяшкилинин ихтилафы 
Ъ) Мящсул ихтилафы вя игтисади фяалиййятин цмуми нязя-
риййяси 
 
 
 
 

Azərbaycanda böhran təsirlərin ə dair dövlətin 
sosial yönümlü tədbirl əri 

                                                Günay Məcidova, magistrант 
 
    Dünyanın bir sıra ölkələrinin iqtisadiyyatına öz zərbəsini 
vuran iqtisadi böhran Azərbaycan iqtisadiyyatına öz təsirini 
hələki zəif dərəcədə göstərmişdir.  
   Azərbaycanda 2003-2008-ci illərdə bütövlükdə iqtisadiyyatın 
dinamik inkişafı, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin qurulması, 
sahibkarlığın, infrastrukturun, qeyri-neft sektorunun, 
regionların intensiv inkişaf etdirilməsi, yoxsulluğun 
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azaldılması, təhsilin, səhiyyənin maddi-texniki bazasının 
gücləndirilməsi və s. sahələrdə beynəlxalq iqtisadi, maliyyə 
institutları tərəfindəndə birmənalı qəbul edilən böyük 
nailiyyətlər əldə edilmişdir. 
   Neft sektorundan asılılığa və qeyri-neft sektorunun kifayət 
qədər yaxşı inkişaf etməsinə baxmayaraq, Azərbaycan 
iqtisadiyyatı dünyanın bir çox ölkələrində müşahidə edilən 
iqtisadi böhrana yaxşı davam gətirir. Bunun səbəbi 
aşağıdakılardır: 
     -Azərbaycanda ehtiyatla idarəolunan iqtisadi sistem, 
xüsusən milli valyuta ilə əlaqədar manatın artan məzənnəsinin 
tənzimlənmə sistemi formalaşıb. 
    -Qlobal yanacaq-enerji layihələrini təmin edə biləcək 
karbohidrogen sərvətlər toplanmışdır.  
    -Azərbaycan zəngin ehtiyat fondu yaradaraq özünü uzun 
müddətli iqtisadi böhrandan sığortalayıb. 
   -Azərbaycan beynəlxalq bank sisteminə tam inteqrasiya 
olunmayıb. 
   Neftin qiymətinin kəskin ucuzlaşması və ilin son beş ayında 
hasilat həcminin azalması ilə nəticələnən Azəri-Çıraq-Günəşli 
yatağındakı bəzi problemlərə baxmayaraq, 2008-ci ildə 
Azərbaycanın iqtisadi göstəriciləri çox tədqirə layiq olub. Bu 
müddət ərzində neft sektorunda 10 faiz, qeyri-neft sektorunda 
isə müəyyən geriləməyə baxmayaraq 15% artım müşahidə 
olunub. 
   Yuxarıda qeyd edildiyi kimi Azərbaycan bankları dünya 
bankları sisteminə geniş inteqrasiya etməmişdir. Bu, əvvəllər o 
qədərdə faydalı hesab edilməsə də indiki vəziyyətdə 
piramidanın süquta uğraması nəticəsində Azərbaycanın bank 
sistemi yaranan neqativ təsirlərdən qoruna bildi. Lakin bununla 
belə, Azərbaycan Bankları xarici banklardan kreditlər almağa 
başlamışdı və böhranın yaratdığı vəziyyətdən sonra xarici 
kapitalın idxal olması dayandı. Kommersiya kreditlərinin 
həcmində azalma biznes fəaliyyətinə öz mənfi təsirini göstərdi.  
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   Maliyyə çatışmazlığı ilə üzləşən bir sıra şirkətlərin süquta 
uğraması banklara müəyyən dərəcədə ziyan verə bilər. 
Vəziyyəti qabaqcadan başa düşən Azərbaycan Milli Bankı 
likvidlik t ələblərini sərtləşdirdi və banklar tərəfindən verilən 
kreditlərə nəzarəti daha da gücləndirdi. Bu cür tədbirlər 
görülməsəydi, Azərbaycan höküməti aparıcı hesab edilən 
Azərbaycan Beynəlxalq Bankının kapitalını artırmağı 2009-cu 
il büdcəsində nəzərdə tutmasaydı, AMB  Azərbaycan bankları 
üçün yenidən maliyyələşmə dərəcələrini və valyuta ehtiyat 
səviyyəsini azaltmasaydı, ölkə Prezidenti bu yaxınlarda 
imzaladığı fərmanla daha az faiz dərəcəsi ilə yenidən 
kreditləşməyə təkan vermək üçün banklararası dərəcəni aşağı 
salmasaydı, problemlər daha sərt şəkildə özünü göstərərdi.  
    Xarici valyuta axınının azalması, manata olan tələbin 
azalması və bunun da öz növbəsində manatın dollara nisbətən 
dəyərdən düşəcəyini düşünməyə əsas verir. Hələki, belə hal 
müşahidə olunmamışdır. Bu baxımdan, manatın avrodan 
ayrılması və yalnız dollar ilə əlaqəli olması, bununla da hər iki 
Qərb valyutası arasında yaranan fərqlərdən əmələ gələn 
təsirdən yan keçmək məqsədilə bu yaxınlarda AMB-ın 
tərəfindən verilən qərar tədqirə layiq hesab olunur. 
     Tikinti, polad və aliminium sənayesində və həmçinin neft 
sektorunda müşahidə edilən yüksək qiymətlər, azalan tələbat və 
kreditin demək olar ki, yoxluğu istehsal xərclərini 
çoxaldıb,nəticə etibarı ilə də satış və satışdan əldə olunan gəlir 
səviyyəsi azalıb. Böhranlı vəziyyətlə qarşılaşmış sənaye 
sahələrində çalışan bir sıra şirkətlər öz işçilərini ixtisara 
salmağa başlayıb. Dövlət isə bunun qarşısını almaq üçün 
yenidən işəgötürmə tədbirlərini həyata keçirməyi düşünür. Belə 
ki, tikinti sektoru, həmçinin kiçik və orta müəssisələrə 
yönəldiləcək iki milyard manatlıq stimul paketini hazırlayır. 
    Dünya bankı 2009-cu il üzrə qlobal iqtisadi perspektivlər adlı 
hesabatını açıqlayıb. Hesabatda bildirilir ki, dünya iqtisadi 
böhranının təsirləri bu il də davam edecək. Bank 
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mütəxəssislərinin proqnozlarına görə bu il neftin qiymətlərində 
nisbi artım olacaq və ilin sonuna qədər qara qızılın orta qiyməti 
75$ təşkil edəcək. Dünya Bankının proqnozlarına görə, 2009-
cu ildə dünya iqtisadiyyatının artımı 0,9 %-ə çatacaq, gələn il 
isə bu rəqəm 3%-ə qədər artacaq. Bankın hesabatında bildirilir 
ki, proqnozlara görə iqtisadi böhran şəraitində Azərbaycan 
MDB ölkələri arasında liderliyini saxlaya biləcək. Belə ki, 
Azərbaycanın real ÜDM artımı 10,4% təşkil edəcək.  Onuda 
qeyd edimki, ötən il artım 17,7% olub.   
   Hazırda Azərbaycanda həyata keçirilməsi məasədəuyğun 
sayılan antiböhran tədbirlərinə bunları da aid etmək lazımdır: 
  -Bazarda sağlam rəqabət mühitini maksimum qorumaq 
məqsədi ilə inhisarlara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi; 
 -Neft fondunun xarici banklarda yerləşdirilmiş vəsaitlərinin 
ölkəyə gətiril ərək konkret təyinatlar üzrə səmərəli istifadə 
olunması, xüsusən iqtisadiyyatın real sektoruna yönəldilməsi; 
 -Bunların etibarlılıq dərəcəsini gücləndirərək, onların əhalidən 
pul vəsaitlərinin, xüsusən xarici valyutanı cəlb etmək 
funksiyasını genişləndirmək; 
 -Həm makro, həm də mikro iqtisadiyyat səviyyələrində 
qənaətçilik prinsipinə maksimum riayət olunması; 
 -Sahibkarlara güzəştli kredit, güzəştli vergi qaydalarının 
tətbiqini genişləndirmək.  

 
 

Dünya ölkələrinin müasir maliyy ə böhranına qarşı  
sosial yönümlü tədbirl əri 

                                             Günay Məcidova, magistrант 
       
     ABŞ bazarlarında baş vermiş iqtisadi böhran dünya 
ölkələrinin iqtisadiyyatına öz təsirini göstərdi. Bu hadisə dünya 
ölkələrinin iqtisadiyyatının hansı səviyyədə bir-biri ilə əlaqədə 
olduğunu göstərdi. Yerli bir hadisə olan böhran qlobal hala 
gəldi. Bu böhran 1929-33-cü illərin böyük depresiyası ilə 
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müqayisə edilir. O dövrdə ABŞ bu böhrandan çox 
təsirlənmişdir. Bildiyimiz kimi, ABŞ iqtisadiyyatı liberaldır, 
bazarda dövlət müdaxiləsi ən aşağı səviyyədədir. Lakin iqtisadi 
böhran elə bir təhlükəli hala gəldi ki, dövlətin iqtisadiyyata 
daha çox müdaxiləsinə lüzum oldu. Belə ki, ABŞda bəzi 
banklar milliləşdirildi. 
    Dünya iqtisadi böhranına qalib gəlmək üçün düzgün 
idarəetmə qərarları qəbul etmək lazımdı. Artıq bir sıra ölkələr 
böhranın iqtisadiyyatda yaratdığı çətin vəziyyəti aradan 
qaldırmaq üçün  bir sıra addımlar atırlar. Belə bir vəziyyətdə 
dövlətin atdığı bu addımları sosial yönümlü tədbirlər planı 
adlandırmaq olar.  
     ABŞ öz iqtisadiyyatını böhrandan çıxarmaq üçün yeni plan 
hazırlamışdır. Bu plan çərçivəsində banklara 1,5 trln.$ 
ayrılmışdır. Plana uyğun olaraq Federal Ehtiyat Sistemi 
kreditlərin verilməsi proqramını genişləndirir. 
     Kiçik biznes üçün borclar verilməsini və istehlak 
kreditlərinin canlandırılmasını nəzərdə tutan Federal Ehtiyat 
Sistemi proqramı hələ tam işləməyə başlamamışdır. Daşınmaz 
əmlak bazarına və ipoteka bazarına kömək etmək məqsədilə 
onun həcmi artıralacaq. 
     Bundan başqa hökümət 500 mlrd $ həcmində olan 
investisiya fondunu yaratmağı düşünür ki, bu da bank sisteminə 
problemli borclardan qurtarmağa kömək edəcək. Bu məbləğin 
ehtiyac olduğu təqdirdə artırılacağı ehtimal olunur. 
    Planın 2-ci hissəsi banklara böhranın ağır nəticələrinə dözə  
bilmək üçün əlavə vəsaitlərin verilməsidir. 
  ABŞ  maliyyə naziri qeyd etmişdir ki, böhran dövrü yaşayan 
maliyyə müəssisələri nazirlikdən "maliyyə müdafiəsinə" yol ala 
bilərlər. Bu banklara "zərəri örtməyə və bir növ şəxsi kapitala 
yol açmağa" kömək edəcək. 
    Bu plan onu  ifadə edirki, ABŞ höküməti Amerika 
iqtisadiyyatının yenidən bərpası üçün maksimum səy göstərir. 
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   Ümumiyyətlə, indiki vəziyyətdə ABŞ-ın əsas maliyyə sistemi 
zərər çəkmişdir.  
   Yuxarıda sözü gedən plan bazarların etibarının yenidən 
bərpasının əsası ola bilər. 
    İnvestorlar isə bu planla tam razı qalmamışlar. Həmçinin 
bazarlar da bu plana mənfi münasibət göstərmişlər. 
   ABŞ ilə bərabər Avropa dövlətləridə böhranla mübarizə 
yolları işləyib hazırlayırlar. Norveç maliyyə naziri maliyyə 
böhranının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün dəyəri 20 mld 
kron (təqribən 3 mlrd $) olan  tədbirlər paketi hazırlamışdır. 
Maliyyə nazirinin proqnozuna görə işsizlik 2%-dən 4%-ə 
qədər artacaq, eyni zamanda Avropa ölkələri üzrə bu göstərici 
2009-cu ilin sonuna qədər 9% olacaq. Bu ildə Norveç 
iqtisadiyyatında iqtisadi artımın tempi 0 % proqnozlaşdırılır. 
Bu tədbirlər paketi iqtisadiyyatı başqa qonşu ölkələrə nisbətən 
daha yaxşı vəziyyətdə olan Norveç iqtisadiyyatı üçün yetəri 
qədər güclü "dərmandır".  
   Yuxarıda qeyd olunan məbləğin 0.5 mlrd. dolları biznesə 
vergi güzəştlərinə, daha 0.5 mlrd. dolları infrastruktura və 
regional inkişafa, qalan vəsaitin isə yolların salınmasına, enerji 
təchizatına sərf olunacaq.                                                                                                                                                       
   Dəyəri ölkənin ÜDMun 2.3%-ə bərabər olan paket cari ilin 
büdcə xərclərini 6.25% artıracaq. Bunun üçün milli neft 
fondunun xərc vəsaitlərin 5.2% artırmalı olacaq. Avropa 2009-
cu ilə öz iqtisadiyyatını qurtarmaq üçün yeni planlarla daxil 
olur. Almaniya artıq 50 mlrd avroluq proqram qəbul edib. 
Fransa və Böyük Britaniyada bu addımı atmaq 
niyyətindədir.Ancaq böhranla mübarizə üçün bu məbləğ bəs 
etməyə də bilər.Avropa ölkələri böhranla mübarizə üçün bu 
məbləği artırmaq niyyətindədirlər. Bu haqda birinci Almaniya 
çıxış edib. Almaniya hökümətinin böhranla mübarizəyə 
hazırladığı məbləğ 50 mlrd. avro (67.02 mlrd$) dəyərində 
hesablanır və iki il üçün nəzərdə tutulmuşdur.Buna qədər 
Avropa Şurası əməkdaşları və həmçinin BVF və İqtisadi 
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Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı Almaniyadan Avropa 
ölkələrinin sağlam iqtisadiyyatı üçün daha böyük səy 
göstərməyi tələb etmişlər. Almaniya höküməti infrastruktur 
layihələrinə, elmə, həmçinin yeni texnologiyaların inkişafına 
təqribən 17 mlrd avro xərcləmək fikrindədir. Ümumiyyətlə, 
təqribən 18 mlrd. avro vergi azalacaq. Xüsusilə, gəlirdən vergi 
və ev təsərrüfatı və biznesdən yığılan tibbi sığorta 
azaldılacaqdır. 
    Başqa Avropa ölkələri də Almaniya kimi antiböhran 
paketləri hazırlayırlar. Fransa prezidenti Nikola Sarkozi 
banklara 10.6 mlrd. avro ayırmaqı planlaşdırır.                                                                                                     
Böyük Britaniya höküməti şirkətləri və iş yerlərini xilas emək  
üçün genişmiqyaslı maliyyə sektoruna dayaq planını hazırlayır. 
Hökümət əsas 3 istiqamət götürmüşdür: kiçik və orta biznes 
üçün kredit təminatı, problemli şirkətlərə  kömək fondunun 
yaradılması və aktivlərin  siyahısının genişləndirilməsi. Birinci 
istiqamət çərçivəsində kiçik və orta müəssisələrə kreditlərin 
ayrılmasının 75%-i hökümət tərəfindən ayrılan məbləğ 
hesabına, 25% isə bankların hesabına örtüləcək. 
     Hökümət həmçinin banklarla birlikdə xüsusi kömək 
fondunun yaradılması mümkünlüyünü müzakirə edir: belə fond 
çətinlik yaşayan şirkətlərə səhmlərin istiqrazlarla dəyişməsinə 
imkan verəcək və xərcləri azaldacaq. 
     Qlobal böhrandan ən çox əziyyət çəkən ölkələrdən biri 
Rusiyadır. Rusiyada işsizlik artmış, maliyyə fəaliyyətində, 
ticarət və tikintidə qeyri-stabil vəziyyət yaranmışdır.  
     Moskva statistika mərkəzinin məlumatına görə, məhsul 
istehsalı 8,7% azalıb. Əmək haqlarının gecikməsi 93% artıb. 
Sənayedə azalma 10,8% təşkil edir. 2009-cu ildə işsizlik 2008-
ci ill ə müqasiyədə təxminən 45% artaraq, 2008-ci ildəki 6,1% 
səviyyəsindən 11%-ə çatacaq. 
    Təkcə Moskva höküməti 2009-2010-cu illərdə uyğun olaraq 
böhranın qarşısını almaq üçün 30 və 40 milyard rubl sərf 
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etməyi planlaşdırır. 2008-ci ildə böhranla mübarizəyə Moskva 
höküməti tərəfindən artıq 5 milyard rubl yönəldilib.  
   Böhranın bu mərhələsində təkcə maliyyə alətlərinin deyil, 
idarəetmə faktorlarının hərəkətə  gətirilməsi, nəzarətin 
gücləndirilməsi, qənaət rejiminə əməl olunması hətta psixoloji-
mənəvi amillərin hərəkətə gətirilməsi tələb olunur. 
 

Əmək fəaliyyətinin motivasiyası 
Babayeva Afaq, маэистрант 

          
Cəmiyyət üzvlərinin əmək davranışı müxtəlif daxili və 

xarici sövqedici qüvvələrin qarşılıqlı təsiri ilə müəyyən olunur. 
Daxili qüvvələr tələbatlar və maraqlar, arzular və meyllər, 
dəyərlər və dəyər səmtləri, ideallar və motivlərdir. Bütün bunlar 
əmək fəaliyyətinin motivasiyası mürəkkəb sosial prosesinin 
struktur elementlərini təşkil edirlər. Motiv – şəxsiyyət, sosial 
qrup, insan birliklərinin müəyyən tələbatlarını ödəmək cəhdləri 
ilə bağlı aktivlik və fəaliyyət göstərmək niyyətidir.  

Əmək davranışının bu daxili sövqedici qüvvələrinin 
formalaşması - əmək fəaliyyətinin motivasiyası prosesinin 
mahiyyətidir. Motivatorlar rolunda sosial və predmet əhatəsinin 
əhəmiyyətli faktorları (stimullar) və ya dayanıqlı tələbat və 
maraqlar çıxış edir.  

Əmək motivasiyasının tərkibini nəzərdən keçirək. Onun 
əsas tərkib hissələrindən biri tələbatlardır. Tələbatlar – fərdin 
yaşaması üçün lazım olan vasitə və şərait haqqında qayğısıdır, 
yaşayış mühiti ilə (həyati və sosial) dayanıqlı tarazlığın 
saxlanmasına meyllilikdir. İnsan tələbatlarının müxtəlif 
təsnifatları mövcuddur, onlardan əsasları bunlardır: insan 
tələbatlarının xüsusi obyekti, onların funksional təyinatı, 
reallaşan fəaliyyətin növü və s. Tələbatların daha tam 
ierarxiyasını amerikan psixoloqu A. Maslou vermişdir. O, bu 
və ya digər tələbat anında üstünlük təşkil etməsindən asılı 
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olaraq, davranış motivlərinin beş səviyyəsini və ya qrupunu 
ayırmışdır: 

1. İnsanların yenidən istehsalı, qidası, tənəffüsü, 
fiziki hərəkətləri, geyimi, yaşayışı, istirahəti 
və s. zamanı fizioloji və seksual tələbatlar. 

2. Ekzistensial tələbatlar – öz yaşama 
təhlükəsizliyinə tələbat, sabahkı gününə 
inam, həyat fəaliyyəti şəraitinin stabilliyi, 
insanı əhatə edən sosiumun müəyyən 
daimiliyi və müntəzəmliyinə tələbat, əmək 
sferasında isə - təminatlı məşğulluq, bədbəxt 
hadisələrdən sığorta və s.-ə tələbat. 

3. Bağlılıq, kollektivə mənsubluq, ünsiyyət, 
digərlərinin qayğısına qalmaq və özünə 
diqqətə, birgə əmək fəaliyyətinə sosial 
tələbatlar. 

4. Özünəhörmət, prestijə tələbat – bu ləyaqətin 
tanınması, xidməti artıma, status, prestij, 
tanınma və yüksək qiymətləndirilməyə 
tələbatlardır. 

5. Şəxsiyyət və mənəvi tələbatlar 
özünüaktuallaşdırma, yaradıcılıq vasitəsilə 
özünüifadəetmədə əks olunur. 

İlk iki tələbat növünü A. Maslou ilkin (anadangəlmə) 
tələbatlar, yerdə qalan üçünü isə ikinci (qazanılmış) 
adlandırırdı. Bu zaman tələbatların artması prosesi ilkin (aşağı) 
tələbatların ikinci (yüksək) tələbatlarla əvəz olunması kimi 
görünür. İerarxiya prinsipinə görə, hər yeni səviyyənin 
tələbatları yalnız əvvəlki istəklər ödənildikdən sonra fərd üçün 
aktuallaşır. Ona görə də ierarxiya prinsipini dominantlıq 
prinsipi (verilən anda üstünlük təşkil edən tələbat prinsipi) 
adlandırırlar. Maslou hesab edirdi ki, məmnunluğun özü insan 
davranışının motivatoru rolunda çıxış etmir: insan məmnun 
olmadıqca, aclıq insanı idarə edir.  
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Sosiologiyada müxtəlif nöqteyi-nəzərlərdən öyrənilən 
müxtəlif sosial və mənəvi tələbatlar vardır. Onların müəyyən 
hissəsinin əməyin motivasiyası probleminə birbaşa aidiyyatı  
vardır və konkret motivasiya-əmək əhəmiyyətləri vardır. 
Onların arasında özünəhörmətə tələbat (nəzarət və əməyin 
ödənilməsindən asılı olmayaraq özü haqqında müsbət rəyin 
yaradılması üçün vicdanlı əmək fəaliyyəti); özünütəsdiqə 
tələbat (digərlərinin rəğbətini və avtoritetini qazanmaq üçün 
əməkdə yüksək keyfiyyət və kəmiyyət göstəriciləri); tanınmağa 
tələbat (öz peşəkar bacarıqlarının isbat olunmasına meyllilik); 
sosial rola tələbat (insanlar üçün lazımlılığın sübutu kimi yaxşı 
iş, onlar arasında yaxşı mövqedə olmaq); özünüifadəyə tələbat 
(işə yaradıcı münasibət əsasında yüksək göstəricilər, iş – 
hansısa ideya və bilikl ərin öyrənilməsi vasitəsi kimi, fərdiliyin 
təzahürü); aktivliyə tələbat (aktivlik vasitəsilə sağlamlığın 
qorunmasına meyllilik); nəslin davam etdirilməsi və 
özünüistehsala tələbat (ailə və yaxınlarının rifahının, onların 
cəmiyyətdə statusunun yüksəlməsi naminə işdə xüsusi 
meyllilik, əmək nəticələri vasitəsilə nəyinsə irsən alınmasına 
meylliliyin reallaşması); boş və asudə vaxta tələbat (daha az 
işləmək və daha çox boş vaxtı olmağa üstünlük vermək, işin 
həyatın əsas məqsədi deyil, sadəcə dəyər hesab edilməsi); 
özünümüdafiəyə tələbat (daha yaxşı şərtlərdə, hətta daha az 
əmək haqqına sağlamlığın qorunması məqsədilə az işləməyə 
tələbat); stabilliyə tələbat (işin mövcud həyat tərzi, əldə 
olunmuş rifahın saxlanması üçün vasitə kimi qəbul edilməsi); 
ünsiyyətə tələbat (insanlarla ünsiyyətdə olmaq üçün işin bir 
vasitə kimi qəbul edilməsi); sosial statusa tələbat (işin özü üçün 
müsbət və ya mənfi effektlə əmək fəaliyyətinin karyera 
məqsədlərinə tabe edilməsi, digərləri il ə münasibətlərdə 
davranışın əsas motivi kimi karyeranın qəbul edilməsi); sosial 
həmrəyliyə tələbat (“hamı kimi olmaq” arzusu, partnyorlar, iş 
yerində kolleqalara qarşı məsuliyyət). 
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Maslounun əsas ideyaları sonradan amerika industrial 
sosiologiyasının aparıcı nəzəriyyəçilərindən olan F. Hersberqin 
əsərlərində işlənmişdir. Əmək motivasiyasını təhlil edərkən o, 
əmək fəaliyyətini müəyyən edən 2 qrup amilləri ayırmışdır: 1) 
əməyin məzmunu və 2) əmək şəraiti. 

Bu ikiamilli modeli açan Hersberq Maslonun 5 
səviyyəli tələbatlarını aşağıdakı kimi təhlil edir: Maslouya görə 
yüksək tələbatları – mənəvi və nüfüz tələbatlarını Hersberq altı 
motivasiya amili kimi göstərmişdir: 

• Nailiyyət; 
• Tanınma; 
• İrəlil əyiş; 
• İşin özü (məzmunu); 
• Yaradıcı artım imkanı; 
• Məsuliyyət. 

Maslonunun qalan – fizioloji, ekzistensial və sosial 
tələbatlarına Hersberq 10 amili uyğunlaşdırır: 

• Müəssisənin rəhbərliyinin siyasəti; 
• Texniki nəzarət (əməyin təhlükəsizliyi, 

avadanlığın normal işi, texniki təminat); 
• Rəhbərlə münasibətlər; 
• Kolleqalarla şəxsiyyətlərarası münasibətlər; 
• Tabelikdə olan işçilərlə münasibətlər; 
• Gəlir; 
• Işin təhlükəsizliyi və zəmanəti; 
• Şəxsi və ailə həyatı; 
• Əmək şəraiti; 
• Status. 

Hersberqin tədqiqatları irəli sürülmüş tezisi təsdiqlədi. 
Həqiqətən də, əgər müəssisədə normal əmək şəraiti 
yaradılmışdırsa (səs-küy, qazlaşdırılma, vibrasiya, digər 
xoşagəlməz istehsal amillərinin olmaması, duşxana, paltar 
dəyişmək üçün otaqlar, yeəkxana, uşaq müəssisələrinin olması, 
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kolleqalar və müdirlərlə yaxşı münasibətlər və s.), bu zaman 
işdən məmnunluğun yüksək səviyyəsini gözləmək lazım deyil, 
sadəcə məmnunsuzluq olmayacaqdır. Yaxşı əmək şəraiti 
işçiləri möhkəmləndirir, amma heç də həmişə əmək veriminin 
artırılmasını stimullaşdırmır.  

Əməyə pozitiv münasibəti motivləşdirən amillər 
şəxsiyyətin strukturuna təsir edən amillər hesab olunur. Bu 
məsuliyyət, müstəqil işləmə bacarığı, əməyin yaradıcı 
elementləri, ətrafdakıların hörməti, işdə mümkün 
irəlil əyişlərdir. Məhz bunlar əməyə münasibətin əsasını, 
məzmununu təşkil edir və məmnunluq yaradır. Ona görə də 
mükafatlandırma və cəzalandırma kimi geniş yayılmış metodlar 
qısamüddətli effekt verirlər.  

Maddi mükafatlandırmaları universal, həmişə işə 
yarayan amillər hesab etmək olmaz. İnsanlar yalnız müəyyən 
səviyyəyə qədər pul üçün çalışırlar. Əmək haqqının sonrakı 
artımı ekvivalent olaraq əmək veriminin artmasına səbəb 
olmur. Əmək haqqının artımı daha çox işçini bu müəssisəyə və 
ya iş yerinə bağlayır, lakin mütləq şəkildə əmək veriminin 
daimi artımını stimullaşdırmır. 

Bir vacib məsələ də ondan ibarətdir ki, əmək şəraitini 
xarakterizə edən amillər zahirən və hamıya təsir göstərir. 
Əməyin məzmunu ilə bağlı olan amillər fərdi olaraq hər kəsə 
təsir edir, şəxsiyyət üçün vacib komponentlərə toxunur. Ona 
görə də fərdlərin və sosial qrupların motivasiya amillərinin 
qiymətləndirilməsi üçün onların dəyərlərini və dəyər 
meyllilikl ərinin istiqamətini bilmək lazımdır. Bu anlayışlar 
birmənalı deyillər. Dəyər meyllilikl əri şəxsiyyətin ayırdığı 
sosial dəyərlərdir, onlar bu insanın həyatının əsas məqsədləri 
kimi çıxış edirlər, həmçinin onun bu məqsədlərə çatmaq üçün 
vasitələri hesab olunurlar. Bu vasitələr insanın davranışında 
mühüm rol oynayırlar. Dəyər meyllilikl əri – şəxsiyyətin 
sosiallaşmasının məhsuludur, onun verilən cəmiyyətin siyasi, 
əxlaqi və digər norma, qayda və tələblərini mənimsəməsinin 



 

 

109

109 

nəticəsidir. Bu cür mənimsəmə bu normalara insanın öz 
münasibətini doğurur. Bu şəxsiyyətin əsası hesab olunur. 
Şəxsiyyət sosiallaşdıqca onun maraqları formalaşır (qeyd etmək 
lazımdır ki, maraqlar tələbatların görünən təzahürü hesab 
olunur).  

İnsan öz davranışını tələbatlarına müvafiq olaraq 
əsaslandırır, bu tələbatlar öz aralarında müəyyən ierarxiyaya 
malikdirlər. Motivasiya rolunu tələbatların özləri deyil, 
onlardan məmnunluq səviyyəsi oynayır. İerarxik asılılığa 
baxmayaraq, tələbatlar davranışın motivatoru rolunda fərdə 
təsir etməyin ciddi ardıcıllığına malik deyillər, sadəcə müəyyən 
vahidlik təşkil edirlər. Bu o deməkdir ki, onların təsiri sistem 
effektinə malikdir. 

 
Экономическая безопасность Азербайджанской 

Республики и ее обеспечение 
                                                    Оруджов Рауф, магистрант                                                                                                                                                     

Экономическая безопасность - это способность на-
циональной экономики обеспечить стабильное развитие 
производства для удовлетворения основных потребностей 
населения страны. Важной составляющей экономической 
безопасности любого государства, в том числе и Азербай-
джана, есть экономическое равновесие, предусматриваю-
щее наличие достаточного количества основных ресурсов, 
стабильной финансово-кредитной и денежной системы и 
других составляющих национальной экономи-
ки.Экономическая безопасность в современных условиях 
становится стержнем или базовым элементом националь-
ной безопасности и включает следующие сферы: 

1.Инвестиционная безопасность.  
2.Производственная безопасность.  
3.Научно-техническая безопасность.  
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4.Внешнеэкономическая безопасность.  
5.Финансовая безопасность 
6.Энергетическая безопасность.  
7. Сфера уровня жизни населения.  

Экономическая безопасность Азербайджанской 
Республики является составной частью национальной 
безопасности, являясь в то же время ее фундаментом и ма-
териальной основой. 

Такое место экономической безопасности обуславливается 
особой ролью экономики в жизни общества. Исторический 
опыт подтверждает следующую хрестоматийную истину: 
когда в экономике какой-либо страны дела идут хорошо, 
тогда везде хорошо и, наоборот, когда экономика функ-
ционирует неудовлетворительно, возникают трудности во 
всех сферах жизнедеятельности людей. Следовательно, 
обеспечение экономической безопасности выступает базо-
вым элементом всей системы безопасности. 
Азербайджанская Республика переживает исторический 
период становления новых социально-экономических от-
ношений. 

В международных отношениях Азербайджан стал-
кивается со стремлением промышленно развитых стран, 
крупных иностранных корпораций использовать ситуацию 
в Азербайджане и государствах-участниках Содружества 
Независимых Государств в своих экономических и поли-
тических интересах. 

Все это делает особо актуальной целенаправленную 
деятельность по обеспечению экономической безопасности 
страны и ее граждан. 
Обеспечение экономической безопасности - это гарантия 
независимости нашей страны, условие стабильности и эф-
фективной жизнедеятельности общества, достижения ус-
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пеха. Это объясняется тем, что экономика представляет со-
бой одну из жизненно важных сторон деятельности обще-
ства, государства и личности, и, следовательно, понятие 
национальной безопасности будет пустым словом без 
оценки жизнеспособности экономики, её прочности при 
возможных внешних и внутренних угрозах. Поэтому обес-
печение экономической безопасности принадлежит к числу 
важнейших национальных приоритетов. Здесь недопусти-
мы легкомыслие и попытки преуменьшить, грозящие опас-
ности. 
 На мой взгляд, экономическая безопасность Азер-
байджана означает такое состояние нашей экономики, при 
котором осуществляется снятие социальной напряженно-
сти внутри государства посредством роста благосостояния 
населения, возрастания престижа страны на мировом уров-
не и приоритета национальных интересов, установления 
конкурентоспособности новейших технологий и видов 
производства и приумножение потенциала Азербайджан-
ской Республики во внешнеэкономическом пространстве. 
 Сама экономическая безопасность имеет сложную 
внутреннюю структуру, в которой можно выделить три её 
важнейших элемента:  
 
1. Экономическая независимость, которая не носит абсо-
лютного характера потому, что международное разделение 
труда делает национальные экономики взаимозависимыми 
друг от друга. В этих условиях экономическая независи-
мость означает возможность контроля над национальными 
ресурсами, достижение такого уровня производства, эф-
фективности и качества продукции, который обеспечивает 
её конкурентоспособность и позволяет на равных участво-
вать в мировой торговле, кооперационных связях и обмене 
научно-техническими достижениями. 
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 2. Стабильность и устойчивость азербайджанской эко-
номики, предполагающие защиту собственности во всех её 
формах, создание надежных условий и гарантий для пред-
принимательской активности, сдерживание факторов, спо-
собных дестабилизировать ситуацию (борьба с криминаль-
ными структурами в экономике, недопущение серьезных 
разрывов в распределении доходов, грозящих вызвать со-
циальные потрясения и т. д.). 3. Способность к самораз-
витию и прогрессу, что особенно важно в современном, 
динамично развивающемся мире. Создание благоприятно-
го климата для инвестиций и инноваций, постоянная мо-
дернизация производства, повышение профессионального, 
образовательного и общекультурного уровня работников 
становятся необходимыми и обязательными условиями ус-
тойчивости и самосохранения национальной экономики. 
 Исходя из всего вышеперечисленного, следует вы-
делить следующее: 
Обеспечение  экономической безопасности Азербайджан-
ской Республики − это защищенность национальной эко-
номики и экономических отношений Азербайджанской 
Республики от внутренних и внешних факторов, создаю-
щих опасность их развитию. 
 Для обеспечения экономической безопасности 
Азербайджанской Республики принимаются следующие 
меры: 
− обеспечение экономической независимости Азербай-
джанской Республики путем наращивания экономического 
потенциала и развития рыночных отношений; 
− защита и укрепление природных ресурсов, энергетиче-
ских основ и транзитных возможностей, обеспечивающих 
экономическое развитие страны; 
− укрепление взаимовыгодного сотрудничества между ме-
стными и международными финансовыми институтами, 
направление внутренних и иностранных финансовых ре-
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сурсов на развитие экономики страны; 
− в целях защиты экономического потенциала Азербай-
джанской Республики недопущение неэффективного ис-
пользования бюджетных средств и государственных запа-
сов; 
− совершенствование банковской системы в целях обеспе-
чения экономического развития; 
− совершенствование государственного управления в эко-
номике; 
− предотвращение непропорционального развития в эко-
номике; 
− совершенствование правового обеспечения проводимых 
в экономической сфере реформ социальной направленно-
сти; 
− защищенность прав местных потребителей в целях по-
вышения конкурентоспособности национальной продук-
ции; 
− интегрирование Азербайджанской Республики в миро-
вую экономику посредством реализации проектов, связан-
ных с производством, транспортировкой энергоресурсов, 
эксплуатацией транспортных коридоров; 
− ведение борьбы с преступностью в сфере экономической 
деятельности. 
Для сохранения и укрепления промышленного потенциала 
Азербайджанской Республики, государство, соблюдая га-
рантии, предоставляемые иностранным инвесторам, осу-
ществляет контроль за состоянием и использованием объ-
ектов экономики, находящихся в пользовании или собст-
венности предприятий, созданных с участием иностранных 
юридических и физических лиц. 
 При заключении и выполнении договоров по ис-
пользованию стратегических ресурсов Азербайджанской 
Республики в обязательном порядке учитываются требова-
ния по обеспечению национальной безопасности. 
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  В Азербайджанской Республике принимаются ком-
плексные меры в целях защиты единой и независимой фи-
нансовой системы внутреннего рынка, национальной ва-
люты, пресечения незаконного вывоза материальных и фи-
нансовых средств за пределы страны, обеспечения беспе-
ребойной и надежной деятельности коммуникационной и 
энергетической системы. 

          Принимая во внимание современную геополи-
тическую ситуацию и сложившиеся международные отно-
шения, можно с уверенностью отметить, что основной за-
дачей экономической безопасности Азербайджанской Рес-
публики является обеспечение независимости страны во 
внутренних делах и внешних отношениях с другими госу-
дарствами. Настоящий суверенитет государства возможен 
только на основе эффективной и конкурентоспособной со-
циально ориентированной рыночной экономики. Именно 
по уровню эффективности национальной экономики опре-
деляется место страны в мировом хозяйстве.  

Список использованной литературы: 
 
1. Газета «Зеркало», 6 Января 2003 г. 
2. Терехов. Источник: Технологии разведки для бизнеса  
Журнал ,  19 января 2005 г. 
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Роль граждан в обеспечении национальной 
безопасности Азербайджанской Республики. 

                                                    Оруджов Рауф, магистрант 
 
Использование термина «национальная безопасность» в 
политической практике заметно определило его концепту-
альную разработку. Появление данного термина в полити-
ческой практике приходится на начало ХХ века и связыва-
ется с именем президента США Теодора Рузвельта, кото-
рый в 1904 году в своем послании конгрессу оправдывал 
военную акцию по захвату зоны планируемой к постройке 
Панамского канала интересами национальной безопасно-
сти США. 
 Национальная безопасность – это защищенность 
жизненно важных интересов личностей (граждан), общест-
ва и государства, а также национальных ценностей и об-
раза жизни от широкого спектра внешних и внутренних 
угроз, различных по своей природе (политических, воен-
ных, экономических, экологических, информационных и 
др.) 
 В период существования СССР внешняя и внутрен-
няя политика Азербайджана и других Союзных Республик 
определялась единой государственной политикой Москвы. 
После распада СССР в стране возникла объективная необ-
ходимость создания собственной системы обеспечения на-
циональной безопасности. 
 Национальная безопасность Азербайджанской Рес-
публики — это обеспечение защиты независимости, суве-
ренитета, территориальной целостности, конституционного 
строя государства, национальных интересов народа и стра-
ны, прав и интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз. 
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 Из вышеперечисленного следует, что объектами на-
циональной безопасности Азербайджанской Республики 
являются: 
личность — ее права и свободы; общество — его матери-
альные и духовные ценности; государство — его незави-
симость, суверенитет, конституционный строй и террито-
риальная целостность, а субъектами - органы государст-
венной власти, созданные в целях обеспечения интересов и 
потребностей безопасности людей, общества и государст-
ва. 
 Система обеспечения национальной безопасности 
Азербайджанской Республики создавалась волевыми уси-
лиями национального лидера Гейдара Алиева, а в послед-
ствии была дополнена Ильхамом Алиевым на основе Зако-
на Азербайджанской Республики «О Национальной Безо-
пасности»  принятого им 29 июня 2004 года. 
 Систему обеспечения национальной безопасности 
Азербайджанской Республики образуют взаимодействую-
щие на основании Конституции и законов Азербайджан-
ской Республики и отвечающие в пределах своей компе-
тенции за обеспечение национальной безопасности силы и 
другие государственные органы, которые несут ответст-
венность за обеспечение национальной безопасности. 
 Система обеспечения национальной безопасности 
Азербайджанской Республики создана для разработки еди-
ной государственной политики, эффективного применения 
процесса защиты национальных интересов в политической, 
экономической, социальной, военной, информационной, 
экологической, научной, культурной и духовной, а также в 
других сферах в форме комплексной деятельности. 
 Из всего этого можно сделать вывод, что целями 
обеспечения национальных интересов Азербайджанской 
Республики являются: безопасность личности — наличие 
благоприятных условий для всестороннего развития лич-
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ности, принятие общегосударственных мер в области за-
щиты прав и свобод человека; общественная безопасность 
— защищенность жизненно важных интересов и потребно-
стей азербайджанского народа, а также системы общест-
венных ценностей от посягательств и угроз; государствен-
ная безопасность — защита независимости, суверенитета, 
территориальной целостности, конституционного строя и 
иных жизненно важных интересов Азербайджанской Рес-
публики от угроз. 
 Помимо государственных органов, призванных  
обеспечивать национальную безопасность Азербайджан-
ской Республики, важная роль в этом деле принадлежит 
участию граждан  в обеспечении национальной безопасно-
сти страны. Согласно Закону Азербайджанской Республи-
ки «О Национальной Безопасности»  принятого 29 июня 
2004 года граждане Азербайджанской Республики: 
 
 1. Выражают свое мнение и предложения о нацио-
нальных интересах Азербайджанской Республики и путях 
их защиты посредством выборов, референдума и другими 
определяемыми законом демократическими средствами и 
исполняют их; 
 2. В предусмотренном законодательством порядке 
добровольно или в форме исполнения своих конституци-
онных обязанностей осуществляют меры, разработанные 
органами государственной власти и местного самоуправ-
ления в целях обеспечения национальной безопасности 
Азербайджанской Республики; 
 3. В случаях проявления опасности в различных 
сферах жизнедеятельности страны привлекают внимание 
государственных и общественных институтов, всеми за-
конными средствами стремятся к защите безопасности го-
сударства, а также его прав и интересов. 
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История показала, что полноценное функционирование 
системы обеспечения национальной безопасности государ-
ства возможно лишь в условиях существования граждан-
ской ответственности, здоровых социальных отношений и 
сильной экономики, опирающихся на Конституцию стра-
ны. 
 

Список использованной литературы: 
1. Джаннатхан Эйвазов «Безопасность Кавказа: стабиль-
ность развития Азербайджанской Республики» Баку 2004 г. 
2. Закон Азербайджанской Республики «О Национальной 
Безопасности» Ильхам Алиев   г. Баку, 29 июня 2004 г. № 
712-IIГ 
 
 

 «Международный терроризм как угроза 
национальной безопасности» 

                            Джабраилова Ирада, магистрант 
 
События 11 сентября 2001 года в США убедительно 

продемонстрировали всему миру, что все государства, да-
же сверхдержавы, являются уязвимыми для терроризма. 
Вновь было доказано, что терроризм приобрел междуна-
родный и глобальный характер. Он превратился в серьез-
ную угрозу для национальной безопасности любой страны. 

Озабоченность мирового сообщества ростом терро-
ристической активности обусловлена многочисленностью 
жертв террористов и огромным материальным ущербом, 
наносимым террором. За последнее время людские и мате-
риальные потери в связи с террористическими актами за-
фиксированы в Северной Ирландии, США, России, Кении, 
Танзании, Японии, Аргентине, Индии, Пакистане, Алжире, 
Израиле, Египте, Турции, Албании, Югославии, Колумбии, 
Иране и ряде других стран.  
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Все это требует незамедлительных и эффективных 
мер со стороны всего мирового сообщества. Так, на собы-
тия 11 сентября, мировое сообщество отреагировало прие-
мом резолюции СБ ООН № 1368 (12 сентября 2001 года). В 
ней осуждались акты террора совершенные 11 сентября 
2001 года, которые считают угрозой  для международного 
мира и безопасности. Резолюция призывала все государст-
ва срочно предпринять совместные усилия для того, чтобы 
предать правосудию исполнителей, организаторов и спон-
соров этих террористических нападений, и подчеркивало, 
что те, кто оказывал помощь исполнителям, организаторам 
и спонсорам этих актов, поддерживал или укрывал их, по-
несут ответственность за это. 

Однако, в то же время, для эффективной борьбы с 
терроризмом необходима четкая разработка и глубокие ис-
следования его многочисленных аспектов, ибо терроризм 
очень сложное явление. 

Оценивая состояние и уровень исследований про-
блем международного терроризма, становится очевидным 
наличие противоположных мнений относительно уровней 
исследованности этой проблемы. Не вдаваясь в подробно-
сти дискуссий, можно сказать, что различные аспекты этой 
проблемы исследованы с различной глубиной. 

Чтобы избежать терминологической путаницы, в 
литературе принято разделять понятия «террор» (насилие, 
применяемое государством; насилие со стороны «сильно-
го») и «терроризм» (насилие со стороны оппозиции, со 
стороны «слабого»). В качестве синонима понятия «терро-
ризм» в литературе используется также словосочетание 
«индивидуальный террор», хотя последний термин не все-
гда отражает исторические реалии. Само по себе это суж-
дение вызывает определенные возражения. 

Касаясь истории возникновения терроризма, неко-
торые специалисты считают, что терроризм как явление 
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исходит из глубины веков. Другие же исследователи пола-
гают, что это явление возникло меньше двух столетий на-
зад. 

На сегодняшний день говорят о следующих этапах и 
разновидностях современного терроризма. 

Первоначально преобладал левый терроризм (хотя 
существовал и правый, например Куклукс - клан). Для пер-
вой половины XX века был наиболее характерен государ-
ственный терроризм, терроризм «сверху» (сталинская эпо-
ха, фашизм). 

На место «идейного», политического терроризма за-
ступает существовавший ещё параллельно с ним этниче-
ский и религиозный терроризм, представленный ирланд-
скими боевиками (ИРА), баскскими сепаратистами (ЭТА) и 
в особенности многочисленными организациями в мусуль-
манском мире (в Алжире, Ливане, Палестине, Иране, Аф-
ганистане). 

Этнический терроризм чаще всего неотделим от 
партизанской войны, составляет её часть: укажем в качест-
ве примера на события в таких странах, как Шри-Ланка 
(тамилы против сингалов), Индия и Пакистан (кашмирский 
конфликт), Ливан (шиитские боевики против израильтян). 

В то же время исследователи отмечают, что терро-
ризм нацелен на все области и уровни национальной безо-
пасности стран. 

Таким образом, как указывалось выше, терроризм 
является безусловной угрозой для национальной, регио-
нальной и глобальной безопасности. В последнем случае 
речь идет о потенциально возможном «ядерном» терро-
ризме, т.е. терроризме с применением ОМУ. 

 
                                                                                  . 
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Роль Гейдара Алиева в строительстве совре-
менной армии и в системе военного образова-

ния 
                        Бахшиев Эмиль, магистрант 

После того, как Азербайджан в 1991-ом году провозгла-
сил свою независимость, возникла объективная необходи-
мость организации армии. Но эта армия было далека от 
профессионализма. Потому что тогдашнее руководство 
страны не имело опыта управления государством и это ру-
ководство не хотело признавать этот факт.  Армия функ-
ционировала в условиях, которые были неподконтрольны-
ми государству. Создалось такое положение, что армия 
Азербайджана вместо того, чтобы отражать агрессию воо-
ружённых сил Армении, превратилась в орудие политиче-
ских интриг. 
Решающую роль в организации армии сыграло возвра-

щение к руководству Азербайджаном и Армией Гейдара 
Алиевича Алиева. С его возвращением начался новый этап 
в организации армии. Сразу же был создан  Совет Государ-
ственной Обороны под председательством Президента. На 
первом собрании Совета был поставлен вопрос о военной 
преступности, о борьбе с людьми, которые считают свои 
личные выгоды выше, чем святой долг перед Родиной, об 
организации призывной и мобилизационной работы в со-
ответствии с требованиями времени, о пресечении дезер-
тирства и т.д. Решение этих вопросов повысило уровень 
боевой подготовки Национальной Армии.  
Поездки Верховного Главнокомандующего в самые горя-

чие точки, посещение им боевых окопов, встреча с солдат-
ским и офицерским составом, ознакомление с их трудно-
стями и заботами повысили боевой и психологический дух 
бойцов. В эти дни бойцы Национальной Армии Азербай-
джана бросались в битвы на танках и других боевых маши-
нах с надписями «За Родину, за Гейдара Алиева». Бои за 
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Бейлаган и Физули, оборона Тертера ещё раз доказали, что 
если армия будет под единым началом и управляться 
опытными командирами, если солдат будет чувствовать 
опёку государства, заботу и помощь народа, то эта армия 
будет побеждать.Г.А.Алиев занялся формированием про-
фессиональных кадров-азербайджанцев для армии ещё в 
70-х годах прошлого столетия. В  газете «Комсомольская 
правда»,  опубликованной 26-го июня 1993-го  года,  была 
статья под названием «Знал ли в 70-х годах Алиев, что 
СССР распадётся?», в которой было написано: «В 70-х го-
дах в Советской Армии офицеров-азербайджанцев, мягко 
говоря, было мало. А полковников и генералов можно бы-
ло бы сосчитать пальцами одной руки. Результатом нелёг-
кого труда Алиева стало то, что азербайджанские курсанты 
появились в военных школах страны». Будучи первым сек-
ретарём КП Азербайджана, Гейдар Алиев в 1973-ем году 
добился создания в республике первого военного училища 
имени Джамшида Нахичеванского. Это училище, спустя 
около 20-ти лет, стало одним из основных столпов, на ко-
торых держится Армия Азербайджана. 
Президент Азербайджана Г.А.Алиев уделял большое 

внимание укреплению дисциплины в армии. Для этого 
нужно было сначала искоренить проблему дезертирства, а 
достичь этого можно было лишь создав условия для того, 
чтобы молодые люди не скрывались от службы в рядах ар-
мии. Выступая перед личным составом вооружённых сил в 
мае 1997-го года Президент Азербайджана Г.А.Алиев ска-
зал: «Сегодня мы добились того, что молодые люди не бо-
ятся службы в армии. В армии срок службы сокращён на 
18 месяцев. Солдаты не испытывают  тех  недостатков в 
оружии, одежде и продовольствии, которые существовали 
раньше». 
Азербайджан стал членом международных организаций, 

были подписаны договора со многими странами о дружбе 
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и взаимопомощи, в том числе и в военной области. Среди 
таких стран следует назвать Турцию, Пакистан, Израиль, 
Украину и многие другие. Азербайджан присоединился к 
программе НАТО «Партнёрство во имя мира», к Антитер-
рористической коалиции, военнослужащие армии Азер-
байджана проходят боевую подготовку вместе с военными 
стран-членов НАТО, на территории Азербайджана прово-
дятся учебные тренинги НАТО, взвод армии Азербайджана 
прошёл военную службу в бывшей Югославии, Афгани-
стане, сейчас азербайджанские военнослужащие в составе 
одной роты проходят службу в Ираке. 
Присоединение Азербайджана ко всем этим мероприяти-

ям говорит о том, что международное    сообщество    при-
знаёт     существование    в    нашей    стране  
демократии. Кроме того, участие военнослужащих армии 
Азербайджана в этих программах положительно влияет на 
повышение их боеспособности. Это укрепляет междуна-
родные позиции и повышает международный имидж Азер-
байджана. Наша страна укрепляет своё место в междуна-
родных организациях и во всём мире как надёжный парт-
нёр и дружественная страна.   

                                                                                  . 

Возросшая армия – для сохранения во-
енного баланса в регионе 

                         Бахшиев Эмиль, магистрант 
  Сегодня одним из самых наболевших проблем не только 
для Азербайджана, но и для всего Кавказского региона в 
целом является Нагорно-Карабахский конфликт. Без раз-
решения этого конфликта в регионе не возможно претво-
рить в жизнь большие экономические планы, так как Азер-
байджан является самым крупным и перспективным госу-
дарством в регионе и не пойдёт ни на какие экономические 
связи с Арменией не вернув свою оккупированную терри-
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торию. Существуют 2 пути разрешения этого конфликта – 
дипломатическая и военная. О разрешении дипломатиче-
ским путём говорится много и в прессе и на телевидении. 
Но если присмотреться в проблему, то мы не можем ис-
ключать и военный способ разрешения конфликта. Исходя 
из этого надо изучить военный потенциал обеих сторон, а 
если мы говорим о Кавказе в целом, то изучить военный 
потенциал в том числе и Грузии, потому что конфликт 
Грузии и России так же влияет на общекавказские интере-
сы. Это важно ещё и по той причине, что какими бы хоро-
шими, дружескими ни были отношения с соседней стра-
ной, необходимо сохранять определенный военный баланс. 
Ни кто не знает, кто возглавит её завтра и какие у неё воз-
никнут к тебе претензии тем более, когда, общие границы 
до сих пор не установлены окончательно. 
По численности личного состава армия Грузии в 1,5 раза 

меньше армянской армии и в 2,3 раза уступают армии 
Азербайджана. А сопоставив нижеследующие факты мы 
увидим, что вооруженные силы Армении насчитывают 
43,5 тысячи, Азербайджана – 65 тысяч человек (не считая 
личного состава азербайджанских ВМС – 2500 человек). В 
Грузии протестуют против создания пятой пехотной бри-
гады, а в армянской армии – пять армейских корпусов, не 
говоря уже об отдельных полках и батальонах. В штате 
грузинской пехотной бригады – всего 3200 человек (при-
чём, в грузинской армии бригада – самое крупное соедине-
ние.). В нашей армии тоже пять корпусов (не считая от-
дельных подразделений). В дислоцированном в Ванадзоре 
самом крупном III армейском корпусе Армении служит 
7700 человек, а в самом многочисленном I азербайджан-
ском армейском корпусе –13 тысяч человек. 
Даже эти сухие цифры говорят о том, что какой военный 

паритет имеет на сегодняшний день Армия Азербайджана. 
Теперь просмотрим силы в плане вооружения: 
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На вооружении азербайджанской армии – 261 танк (в том 
числе 163 Т-72), что почти в 1,5 раза превосходит танковый 
парк Грузии. Большое превосходство азербайджанская ар-
мия имеет и по артиллерии: в ее распоряжении 343 едини-
цы артиллерийских установок и минометов разного класса 
и типа калибром свыше 100 миллиметров, в том числе 12 
единиц 300-миллиметровых реактивных систем залпового 
огня «Смерч» с дальностью стрельбы до 70-ти километров. 
Грузинская военная авиация несравнима с азербайджан-

ской: в распоряжении Баку не менее 76 боевых самолетов 
(в том числе 32 сверхзвуковых истребителя-перехватчика 
МиГ-25 и 14 истребителей МиГ-29) и 15 боевых вертоле-
тов Ми-24. 
Армянская армия с ее 110 танками (включая 102 Т-72) 

вроде бы в этом плане уступает грузинской, но не будем 
забывать, что в армии непризнанной Нагорно-Карабахской 
Республики в 2-3 раза больше вооружения, чем у самой 
Армении. И это весьма существенный факт. 
Количество вертолетов Ми-24 у Армении и Грузии оди-

наково (по 8 единиц), но состоящий из 16 единиц парк бое-
вых самолетов Армении (один истребитель-перехватчик 
МиГ-25 и 15 штурмовиков Су-25) превышает возможности 
военной авиации Грузии. 
Таким образом, исследовав количество личного состава и 

вооружения армий Закавказья, мы увидели превосходство 
армии Азербайджана. Но это не значит, что наша армия де-
факто сильнее армянской армии. Потому что существуют 
множества фактов помощи российской армии армянской 
стороне, а размещение своих войсковых частей на террито-
рии Армении, после вывода их из Грузии, говорит о том, 
что Россия отчаянно будет стремиться защитить свой 
«форпост» любыми способами, будь то дипломатический 
или военный. 
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                           Milli T əhlükəsizlik anlayışı             
                                            Rzayev Anar Nəsir oğlu, magistrant 
 

Politologiyada təhlükəsizlik problemi dövlət 
institutunun xüsusiyyətləri sırasında yer tapmışdır. Siyasi 
elmdə milli təhlükəsizlik və beynəlxalq təhlükəsizlik kimi 
terminlərdən istifadə olunur. Beynəlxalq təhlükəsizlik 
sisteminin subyektlərini təşkil edən dövlətlər xüsusi siyasi 
təsisat olmaqla, cəmiyyətlərin siyasi sistemlərinin özəyini təşkil 
etməkdədir. Milli t əhlükəsizlik siyasəti ölkənin dövlət və 
vətəndaşlar üçün təhlükəsizliyi necə təmin etdiyini təsvir edən 
çərçivədir və çox vaxt vahid sənəd şəklində ifadə edilir. 
Beynəlxalq və milli təhlükəsizliyin təmin olunması problemi 
bəşəriyyəti bütün zamanlar narahat etmişdir. Ancaq bu məsələ 
XX əsrdə xüsusi əhəmiyyət kəsb etməyə başladı ki, bunun 
səbəbi artıq gözlənilən dünya müharibələrində idi. Bu 
səbəbdən, təhlükəsizlik siyasəti və nəzəriyyələrinin 
hazırlanmasının ilk dövrlərində o müharibələrin qarşısının 
alınması ilə eyniləşdirilirdi. Artıq Birinci Dünya 
müharibəsindən sonra nəzəriyyələr rəsmi şəkildə tanınmağa 
başlandılar. Tətbiqi siyasətdə bu yöndə atılan ilk addımlardan 
birincisi, Millətlər Cəmiyyətinin yaradılması hesab oluna bilər. 
Ancaq, o zaman müharibələrin qarşısının alınmasına nail 
olunmadı, İkinci Dünya müharibəsi başlandı və bunun 
tamamında məlum “soyuq müharibə” erasına qədəm qoyuldu. 
Sovetlər sisteminin çökməsi ilə, mühariblər və münaqişələrin 
sonu yetişmədi, təhlükəsizlik anlayışının sərhədləri isə artıq 
təkcə müharibələrin və silahlı münaqişələrin qarşısının alınması 
ilə məhdudlaşdırılmadı. Müasir təhlükəsizlik anlayışı özündə 
daha artıq dəyərləri ixtira etdi və hazırda bəşəriyyətin müasir 
həyatının qurulmasında və qərarlaşmasında dinamik, çoxqütblü 
dünyanın daha çox subyekti iştirak etməkdədir. 

Dövlətin milli təhlükəsizliyi - resurs və imkanları 
nəzərə alaraq, şəxsiyyət, cəmiyyət və dövlətin daxili və xarici 
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təhlükəsizliyinin siyasi, iqtisadi, sosial, hərbi, texnogen, 
ekoloji, terrorizm, dini, demoqrafik, informasiya və digər 
xarakterli təhlükələrdən müdafiə edilməsi sahəsində dövlət 
strategiyasının və məqsədlər haqqında nəzəriyyələrin rəsmən 
qəbul edilmiş məcmusu olmaqla, dövlət siyasətinin başlıca 
istiqamət və prinsiplərini əks etdirir. O, milli təhlükəsizliyin 
təmin olunması sahəsində konkret proqram və təşkilati 
sənədlərin hazırlanması üçün əsas təşkil edir. Milli 
təhlükəsizlik ərazinin, xalqın həyat tərzinin təhlükəsizliyi, 
idarəetmənin Konstitusiya vəzifələrini yerinə yetirilməsindən 
ibarətdir. Burada əsas prinsiplər aşağıdakılar ola bilər: milli 
təhlükəsizliyin təmin edilməsi fəaliyyətində Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyası və qanunvericiliyinə əməl 
olunma; vahid prinsiplilik, qarşılıqlı əlaqə, bütün təhlükəsizlik 
subyektlərinin balanslaşdırılması və onların prioritetliyinin 
situasiyadan asılı olaraq variativliyi; təhlükəsizliyin 
təminatında siyasi, iqtisadi və informasiya  vasitələrinin 
prioritetliyi; resurs və imkanları nəzərə alaraq qarşıya qoyulan 
məqsədlərin reallığı; məcburetmə vasitələrindən istifadə 
zamanı, o cümlədən, hərbi gücün tətbiqində beynəlxalq hüquq 
normaları və yerli qanunvericiliyin nəzərə alınması və s. 

Milli t əhlükəsizlik cəmiyyətin mənafeyinə xidmət edən 
sosial-iqtisadi konsepsiya kimi formalaşır və bu sənəd müəyyən 
dövr üçün qəbul edilir. Milli təhlükəsizlik strategiyasında milli 
təhlükəsizliyin əsas hədəfləri müəyyən edilir. Həmin təhlükə 
daxili və xarici olmaqla aşağıdakılardan ibarətdir: iqtisadi 
böhran, siyasi böhran, mənəvi böhran, psixoloji pessimizm, 
ekoloji böhran, separatçılıq və ekstremizm, qiyam, əhalinin 
kütləvi miqrasiyası, kütləvi xəstəliyin yayılması – daxili 
təhlükə; ölkəyə qarşı təcavüz, təxribat, terrorizm, narkomaniya, 
sərhədin pozulması, xarici kəşfiyyat, xaricdən saxta valyutanın 
gətirilməsii – xarici təhlükələrə aiddir. 

Milli t əhlükəsizlik haqqında sənəd plan, strategiya, 
konsepsiya və ya doktrina da adlandırıla bilər. Milli 
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təhlükəsizlik siyasətinin millətin həyati maraqlarını müəyyən 
etməkdə, mövcud və gələcək təhlükələrin və halların qarşısını 
almaq üçün direktivlər hazırlamaqda müasir və perspektiv rolu 
var. Adətən, milli təhlükəsizlik siyasəti hərbi doktrina, ölkənin 
təhlükəsizlik strategiyası və s. kimi milli təhlükəsizliyin ayrı-
ayrı orqanları və məsələləri il ə məşğul olan yardımçı 
təhlükəsizlik siyasətlərindən üstün olur. O, həm də əhatə etdiyi 
məsələlərin həcminə görə, həm daxili həm xarici təhlükələri 
özündə ehtiva etdiyindən digər siyasi kurslardan fərqlənir. 
Nəhayət, çox vacib hesab olunan maraqların həyata keçirilməsi 
üçün o, milli təhlükəsizlik aktorlarının fəaliyyətini 
birləşdirməyə və razılaşdırmağa çalışır. 

Hər bir dövlətin yaşaması və xalqın varlığını davam 
etdirməsi üçün onun milli təhlükəsizlik konsepsiyasının 
mövcudluğu mütləqdir. Milli t əhlükəsizlik iqtisadi, hərbi, 
siyasi–diplomatik vasitələrdən istifadə etməklə xalqın və 
dövlətin mövcudluğunu qoruyub saxlamağa hesablanmış 
anlayış və konsepsiyadır. Milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi 
üçün müxtəlif vasitə və metodlardan istifadə edilir. Hər bir 
dövlət müxtəlif parametrləri nəzərə alaraq öz milli təhlükəsizlik 
konsepsiyasını məhz milli maraqları əsasında formalaşdırır. 
Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi dedikdə, qanunvericiliyə 
uyğun olaraq dövlətin müstəqilliyinin, suverenliyinin, ərazi 
bütövlüyünün, konstitusiya quruluşunun, xalqın və ölkənin 
milli maraqlarının, insanın, cəmiyyətin və dövlətin hüquq və 
mənafelərinin daxili və xarici təhdidlərdən qorunmasının təmin 
edilməsi başa düşülür. 

 
Проблема наркомании в Азербайджане. 

                                                 Садыхова Гюнай, магистрант 
Наркоманией называется группа заболеваний, кото-

рые характеризуются влечением к постоянному приему в 
возрастающих количествах наркотических средств вслед-
ствие стойкой психической и физической зависимости от 



 

 

129

129 

них. Основными признаками наркомании являются приоб-
ретенная в результате злоупотребления наркотическим 
средством измененная реактивность к нему, что выражает-
ся в патологическом пристрастии к наркотику. Наркологи 
утверждают, что понятие «наркотик» является юридиче-
ским термином (7, с.32). Термин «наркомания» определя-
ется не столько с клинических позиций, сколько с медико-
юридических и социальных. В официальных документах 
ВОЗ употребляется термин «лекарственная зависимость» 
вместо терминов «наркомания» и «пристрастие к лекарст-
венным средствам» (8, с.276).  

К наркоманиям относят заболевания, характери-
зующиеся развитием патологического влечения к употреб-
лению ряда нейротропных веществ. При многократном 
применении этих препаратов у человека развивается при-
выкание и повышенное влечение к систематическому их 
приему. Употребление наркотиков вызывает множество 
неврологических нарушений, некоторые из которых весьма 
трудны для диагностики, а другие симулируют клинику 
заболеваний иного происхождения. 

За последние 100 лет наркомания из проблемы, 
бывшей предметом узкой области медицины – психиатрии, 
перешла в разряд общесоциальных проблем. По данным 
ВОЗ в современном мире отмечается непрерывная тенден-
ция к увеличению числа лиц, принимающих наркотические 
препараты, возрастает употребление наркотиков молоде-
жью, активизируется употребление нетрадиционных нар-
котиков, в употребление наркотиков вовлекаются предста-
вители всех социально-экономических групп.   

26 июня мировое сообщество отмечает праздник 
всемирного значения – Международный день борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.  Празд-
ник Международный день борьбы с наркоманией был уч-
режден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН в знак 
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выражения своей решимости усиливать деятельность и со-
трудничество для создания международного общества, 
свободного от злоупотребления наркотиками. 

Местами сосредоточения наркоторговли по праву 
считаются государства Ближнего и Среднего Востока, 
Азии. Поставщиком мирового масштаба героина является 
Афганистан. В 2006-м году производство опия-сырца в 
Афганистане достигло рекордного уровня – 6 тысяч метри-
ческих тонн (6, с.1). 

Для Азербайджана наркомания является одной из 
самых страшных бед. 
 С годами наркомания «молодеет». К 2006-му году в нашей 
стране по словам председателя комиссии по борьбе с нар-
команией и AIDS Национального форума неправительст-
венных  организаций Сенана Гаджиева было зарегистриро-
вано около 18 тысяч наркоманов. Эти данные получены из 
Республиканского наркологического диспансера Мини-
стерства здравоохранения Азербайджана (4, с.1).  

 В некоторых программах и фильмах, транслируе-
мых телеканалами, уделяется место пропаганде наркома-
нии. Об этом в 2008-м году во время выступления на кон-
ференции на тему «Роль СМИ в профилактике наркома-
нии» заявил председатель Национального совета телевиде-
ния и радио (НСТР) Нушираван Магеррамли. Как сообщил 
председатель НСТР, для предотвращения этого в ближай-
шее время будут внедрены некоторые запреты. Магеррам-
ли считает необходимым увеличение активности СМИ в 
борьбе против наркомании и придание массового характе-
ра борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркоти-
ков. Он считает, что среди журналистов нужно провести 
специализацию по этой проблеме, авторы, пишущие в 
СМИ на эту тему, должны быть подготовлены в качестве 
экспертов.  
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Как отметил координатор программы Контроля над 
наркотиками в Южном Кавказе (SCAD) Мазахир Эфенди-
ев, в пропаганде, ведущейся в борьбе против этой пробле-
мы, наблюдается вялость. По его словам, проводимая про-
паганда не дает желаемых результатов. Эфендиев разделил 
борьбу с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 
в Азербайджане на три этапа. Он заявил, что на первом 
этапе, охватывающем 1996-2000 годы, из незаконного обо-
рота были изъяты, в основном, легкие наркотики. На вто-
ром, охватывающем 2000-2006 года, были изъяты тяжелые 
наркотики. На третьем этапе - с 2006 года и по сей день - 
были изъяты наркотики с химическим составом. Как зая-
вил координатор, если ранее наркотики использовали люди 
25-30 лет, то теперь эта цифра опустилась до 18 лет.  

На конференции было объявлено, что среди сотруд-
ников будет проведен конкурс на самую лучшую статью в 
СМИ об усилении агитационных, просветительских работ, 
ведущихся для предотвращения распространения наркоти-
ков. В ходе конкурса будут оцениваться статьи, исследова-
ния, ТВ-программы на эту тему, которые выйдут с 26 июня 
2008-го года до 26 июня 2009-го. Конференция была орга-
низована SCAD, НСТР, Министерством молодежи и спорта 
и Госкомиссией по борьбе с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. По данным Госкомиссии, количест-
во зарегистрированных в стране наркоманов увеличилось 
на 3 тыс. человек. Если раньше эта цифра была 18 тыс., то 
теперь она составляет 21 080 человек (5, с.1).  

 В 2006-м году президентами пяти государств - Уз-
бекистаном, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, 
Азербайджаном был подписан проект о взаимодействии и 
работе по борьбе с наркотрафиком на международном 
уровне (6, с.1).  
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Наркомания, пожалуй, одно из самых страшных яв-
лений нашей современности. С каждым днем все больше 
людей попадает в страшные сети порока, стараясь при по-
мощи него скрыться от ежедневных проблем. К сожале-
нию, в настоящее время наркомания является очень при-
быльным бизнесом, позволяющим обогащаться на несча-
стьях других. Безусловно, быстрый рост числа наркозави-
симых людей вызывает особую тревогу мировой общест-
венности. Решением данного вопроса должен быть обеспо-
коен каждый человек  в любой точке земного шара. Только 
благодаря усилиям совместной борьбы можно рассчиты-
вать на положительные результаты  в решении глобальной 
проблемы современности – наркомании.            
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Значение и аспекты правового сознания 

                                               Гусейнова Самира, магистрант                                                                                                     
   Наше правовое сознание изменяется под влиянием эко-
номических, политических, социальных, культурных изме-
нений общества. Факт что прогрессивная часть человечест-
ва стремится к построению гражданского общества, право-
вого государства. Как показывает практика, для правового 
государства характерен высокий уровень правового созна-
ния граждан. Демократизация общественной жизни  пред-
полагает использование правосознания граждан как сред-
ства её осуществления и как средство социального регули-
рования юридически значимого поведения граждан. Сфор-
мированность высокого уровня правового сознания отра-
жается не только  на межличностной (социально-
гражданской) сфере жизни человека, но и на  бытовой, де-
ловой.  
Проблема правового сознания имеет множество аспектов, 
поскольку существует множество факторов влияющих на 
него. На сегодняшний день имеется ряд исследований по-
литического, национального, религиозного, социально-
психологического аспектов правового сознания различных 
социальных групп. В основе этих исследований лежит 
предположение, что знания, оценки, отношения, установки 
человека приобретаются и различаются в зависимости от 
того, к какой социальной группе индивид принадлежит, 
какова его идентичность. Так к примеру, группа лиц с про-
тестантской идентичностью имеет отличные от присущих 
лицам с православной или же исламской религиозной 
идентичностью особенности правового сознания. 
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В своём исследовании мы исходим из гипотез:  высокий 
уровень правового сознания предполагает наличие у чело-
века определённого уровня знаний правовых норм, поло-
жительных оценок и отношения к институтам права, го-
товности действовать согласно закону: особенности право-
вого сознания зависят от социальной идентичность его 
субъекта. Одной из задач исследования ставится определе-
ние корреляции правосознания азербайджанской молодёжи 
с её идентичностью. 
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